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Eisenhowervaart tot op 240 km
van het Chinese Vasteland

Vandaag aankomst te Formosa
Eisenhower die zijn bezoek aan de Philippijnen heeft beëindigd wordt

vandaag in Taipeh, de hoofdstad van Fcrmosa verwacht.
De Amerikaase Zevende Vloot heeft speciale .aaatregeien genomen om Ei-

senhower tijdens zijn reis in de nabijheid van communistisch China te be-
schermen tegen communistisch Chinese duikbooiaanvallen.
De i-egering in Peking heeft bekend gemaakt dat haar kust batterijen ter ge-
legenheid van de aankomst en het vertrek van Eisenhower op Formosa een
beschieting zullen uitvoeren van de eilandjes van de Quemoi-groep.

De Amerikaanse Zevende Vloot heeft
speciale voorzorgsmaatregelen getrof-
fen om president Eisenhower te be-
schermen tegen eventuele aanvallen van
commun/istisch Chinese onderzeeboten
op zijn reis naar Formosa. Eisenhower
bevindt zich aan boord van het vlagge-
schip van de vloot, de kruiser Saint
Paul, die wordt begeleid door twq'e
vliegdekschepen en 4 torpedobootjagers.
Zij varen in anti-onderzeeboot formatie.
Een ander deel van de vloot is samen-
getrokken ten zuiden van Japan, waar
de Chinese communisten gewoonlijk met
ongeveer twintig onderzeeboten ope-
reren. Juist in deze tijd van het'jaar,
in juni, juli en augustus doet de Ame-
rikaanse Zevende Vloot in dit gebied
altijd verrassende ervaringen op. De
jilïc.ten met E.senhlawer aan boorldj
zullen de kust van het Chinese vaste-
land op zijn dichtst tot 240 kilometer
naderen.

De Amerikaanse president die een
officieel bezoek aan de Philippijnen

"ebracht wordt vandaag in Tai-
peh op Formosa verwacht. In verband
met h/et afzeggen van zijn reis naar
Japan, zal hij een vervroegd bezoek
aan Zuid Korea brengen. Hij keent daar
zondag aan en vertrekt maandag.
Van Zuid Korea vliegt Eisenhower via
Honolulu naar da Verenigde Staten te-
rug. De vervroeging van het bezoek
van Eisenhower aan Zuid Korea stelt
de regering in Seoul voor onverwachte
moeilijkheden. De voorbereidingen van
de ontvangst worden volkomen in de
war gestuurd. De minister voor de Pos-
terijen heeft in allerijl een half mil-
joen gelegenheidspostzogels laten ver-
nietigen', waarbp af-s datum 22 juni'

industriële hoegconjunctuur
in malakka
De federatie van Malakka die thans

bijna drie jaar onafhankelijk is, ontwik-
kelt zich met een voor Zuid-Oost-Azi'ë
ongehoorde snelheid.
Nieuwe industriën, banken, hotels, scho-
len, wegen en rubberplatages geven het
land een ander aanzien. In deze staat,
kleiner dan Ned. Nieuw Guinea en be-
woond door 6V_ miljoen maleiers, Chi-
nezen en Indiërs, heerst misschien meer
optimisme en zucht tot het leveren van
goede prestaties dan in enig naburig
land.
Terwijl er geïndustrialiseerd wordt en
de langdurige oorlojg tegen de commu-
nisten nog maar juist beëindigd is,
heeft de regering van Tengkoe Abdoel
Rachman een kostbaar project ter ont-
wikkeling van de landbouw ontworpen.
Het wil de welvaart verhogen van de
75°/oder bevolking, die op het platteland
woont. Deze ambitieuze onderneming
wordt geinspireerd door de 'overtuiging
dat gebrok en ontevredenheid het com-
munisme in de hand werken.
De regering heeft een gunstig investe-

Jimaat gieschapen voor ijaheems
en buitenlands kapitaal door beginnende
intlustriën vijf jaar belastingvrijheid te
ver'icnei-. De resultaten zijn al zicht-
baar in de hoofdstad Koeala Loempoer:
nieuwe wolkenkrabbers van negen tot
negentien verdiepingen hoog steken
thar;s boven de huizen uit. De nieuwe
stad Petaling Jaya niet ver hier van-
diaan Js vermoedelijk het meest spec-
taculaire symbool van het tegenwoor-
dige Malakka. Een paar jaar geleden
nog een rubborplantage; thans een stad
met tachtig fabrieken en 30,000 inwo-
ners.

stond aangegeven. Door de verlenging
van het bezoek is ook een onverwacht
logiesproble.m geschapen om het om-
vangrijke gevolg van de president on-
der te brengen.

Communistisch China heeft aangekon-
digd, dat zij de Quemoi groep en andere
eilanden voor de kust die in handen
zijn van de nationalisten zal beschieten
op de dag van aankomst en vertrek
van president Eisenhower bij zijn be-
zoek aan Formosa.
In een officiële verklaring wordt ge-
zegd dat de beschieting uitsluitend be-
doeld is als demonstratie tegen het
Amerikaanse imperialisme. D|e bevol-
king van de eilanden wordt opgeroepen
zich tijdens de beschieting schuil te
houden.

Premier Kishi is een koel
politicusmet sterk rechtse

sympathieën
Men heeft wel getracht o_n het karak-

ter van de Japanse premier Nobusuke
Zishi in verband te brengen met de

-liegroep waartoe hij behoort n.l. de
Tsjosjoe-clan. Ongever een eeuw gele-
den kreeg deze clan de opdracht van
de Kei-zier, om alle die biet
walgde/i om de zeestraat van Sjiirnono-
seki binnen te varen onder vuur te ne-
men).
Ze deden hot met enthousiasme, maar
do Westelijke mogendheden diie toen
in dit deel van de wereld nog bezig
waren om hun macht uit te breiden,
kwamen met een vloot.eenheid die alle
batterijen van de Tsosjoe clan in puin
schoot, en de forten langs de zeestraat
bezette. Dit vonden de Tsosjoe leiders
zo merkwaardie;, dat ze besloten om
vrianden te worden met b 'win-
naars en om precies de.elfde kanonnem
te kopen die hun eigon kanonnen zo
doeltreffend hadden vernield.

De Tsosjoe clan bestaat nog steeds
en men zejt dat zijn leden geen emoties
kennen.
Kishi heeft een merkwaardige loopbaan
achter de rug en het feit dat hij nu zo
geporteerd is voor de voorgestelde wij-
ziging in het Japans Amerikaanse vei-, il nog niet zeggen dat
bij in het verleden Amerikaans gezind
is geweest. Integendeel. Hoewel, hij

srt.ng van de -laken heeft
geschreeuwd, heeft hij een zeer actief

:,,. ~j,,. beslissingen van de
Japanse regering die lc:dd.n tot de oor-
log in de pacific.

LISTIG

Z?jn tegenstanders maken heml uit
voor een opportunist die voor dia oor-
log het militaristische lied fefflloos wist
mee te zingen en na de oorlog even
goed wijs wist te houden roe": het de-
mocratisch lied.
Men noemt hom een listig mens. Hij
heeft eens van zich zelf gezegd: "Ik
roaak een hele koele indruk. Ondanks
mijn zachte stem en mijn kalm uiter-,
lijk vindt men mi
aan mijn gezicht te ontl
Dat gezicht is een dankbaar object ge-
weest voor de tekenaars van spotpren-
ten: vooruitsl
een verkreukelde en U
Maar er zijn ook de te ogen-
die duiden op zijn vermogen om in de
flits ! po-
litiek leven zij san.
Kishi die nu 63 jaar oud is studeerde

Universiteit van Tokio e ein-
digde zijn studie met de beste resul-
taten. Hij hield er ook van ,bm als
studemt "sake" te drinken en hij kende
vele Tokiose actrices. In die tijd was hij
uitgesproken nationalistisch in zijn op-
vattingen. Hij was een volgeling van de
recHtsradicale Kita Ikki die sr/eerde
voor de verovering van Manchurije en
Siberië door Japan.

AMBTENAAR

In 1920 wordt hij als jong ambtenaar
geplaatst op het ministerie van handel
en daar blijft hij zestien jaar lang even
onopvallend als de honderden andere
ambtenaren van de ministeries. Maar
zijn opmerkingen en zijn snel bevat-
tingsvermogen gaven hem zelfs toen al
de bijnaam van het saheermes.
In de twintiger jaren maakt hij een
reis naa nigdè Staten en naar
Europa en daarna wordt hij opgenomen
in de vriendenkring van grootindustrië-
len.
Terwijl Kishi bezig was de bureaucra-
tische ladder te beklimmen, werd in
Japan de strijd tussen democratie en
militarisme uitgevochten.
Twee premiers worden doo» nationa-
listen vermoord. De regering arresteert
een aantal officieren, maar toch winnen
de militaristen. Tegen de bevelen van
do regering in Tokio in begint het
Kwantüng leger de veldtocht in Man-
churije en toan in 1937 de oorlog met
China uitbrak werd de regering al be-
heerst door het leger.

MANCHURIJE

Kishi werd belast met de industriali-
satie van Manchurije en werkte r.aluw
samen met de commandant vanj het
Kwantung leger: generaal Tojo.
In 1939 zei Kishi: de industrie in Man-
curije heb ik opgebouwd. Ik houd van
die industriële wereld die ik geschapen
heb.
Zijn schepping werd na de oorlog de
smidse voor communistisch China.

Toen hij als belangrijk man in To-
kio terug kwam, kreeg hij verschil van

net de minister van Handel,
en toen deze minister op reis ging naar
Nederiainds Indië voerde Kishi een
door, waardoor de industrie sterker

staatstoezicht werd gebracht.

250.000 vrouwen werden in de industrie...... | i i half ia late" was
Kishi zelf minister van Handel in het
kabinet van zijn vriend Tojo. Als zo-
danig naro hij deel aan 'om Pearl Harbour aan te vailen.

VERGISSING

p van de oorlog vergis-
te hij zijch en dat erkende ! j in 1944.

■ai hij tegen Töjo dat Japan moest,
lieren als de Amerikanen Saipan

zouder, bezetten. Tojo w%s door dri-t
voorstel beledigd moor l «n viel

ok het cabinet. Kishi d,'e ziuh de-
had getoond, kroeg toon eon moe-

lijke tijd. Hij werd bespioneerd en was
ziek toen de atoombom op Hirosh.ma
viel.
Torn Japan capituleerde kwam de fa-
milieraad bijeen om uit te (naken of
Kishi zich zou laten arresteren door de
Amerikanen of zelfmoord zou plegen.

Het werd arrestatie. Hij werd drie jaar
gevangen gehouden als verdacht van
oorlogsmisdaden maar werd toen zonder
proces weer vrij gelaten. In 1948 komt
hij door hulp van de suikermagnaat
Aich.ro Fudjijama weer in het indus-
triële leven teredht. Hij leerde toen
ook de hervormingen kennen die door
Mac Arthiiir in de Japanse samenleving
i ingevoerd. Hij was het niet eens
met, het opbreken van de grote Japanse
familiekartels in de industrie en met
de 'ictiviteiten van de communisten, die
uit de gevangenis gekomen v/aren toen
hij orin ging.
Kishi nam een actief aandeeï| in d,e
organisatie van de Democratische partij
di-■ zich afscheidde van de Liberale re-
regingspartij van Yoshida. De Demokra-
tisohe Partij groeide en was in 1957 zo

tig dat ze de Liberale partij op-
slokte. In dat jaar werd Kishi eerste
minister van Japan na eerst enige tijd
minister van Buitenlandse Zaken ge-
weest te zijn.

KEIZER

Als het voornaamste doel van zijn po-
litiek ziet hij de herziening van de
Mac Arthur grondwet. Hij wil dat de
keizer weer werkelijk regeerder wordt
en niet slechts een symbool. Provin-
ciale gouverneurs moeten door de rege-
ring in Tokio wprden benoemd en niet
gekozen zoals nu, en in de senaat moe-
ten meeraangewezen leden komen nl.:
vooraanstaande burgers van Japan. Ook
wil bij de bepaling uit de grondwet
schrappen dat Japan geen strijdkrachten

mag hebben. Japan heeft momenteel
reeds strijdkrachten maar ze worden
niet zo genoemd. Een tank heet in de
officiële taal een speciaal gevechtsvoer-
tuig.

De onmiskenbaar nationalistische ten-
dens in Kishi's politiek vindt een sterke
oppositie tegenover zich. Een groot deel
Van de bevolking heeft een afkeer van
militarisme gekregen. Kishi's eerste ne-
derlaag kwam toen hij probeerde om de
politie weer grotere bevoegdheden te
geven bij het vooronderzoek. Ook toen
greep de oppositie naar het middel van
staking en demonstratie. De socialisten
zouden echter meer steun vinden bij de
bevolking wanneer ze niet zo onbeheerst
en ruw te werk gingen. De Japanner
houdt nog altijd van zelfbeheersing.

KEUZE

Japan kan niet leven zonder handel en
in de huidige wereld betekent dit, dat
het moet kiezen tussen handel met het
communistische Aziatische vasteland of
met Amerika. Kishi onderhandelde met
beiden. Maar Comimunistisch China
bleef ver beneden de prijs en om prac-
tiscbe redenen koos Kishi toen voor
Amerika. Daarnaast doet hij al z.ij'r.
best om de economische invloed van
Japan in de vrije Aziatische wereld uit
te breiden.
Om de handel met Amerika veilig te
stellen acht hij ook in ander opzicht
samenwerking met Amerika nodig. Het
nieuwe veilighj-idsverdrag voorziet in
een "e/hmienf.jk Amerikaans Japans
optreden indien Japan of Amerika, in
Japan zelf worden aangevallen.
,Ja--.n d'-'ent geraadpleegd te worden
voordat de Amerikaanse troepen met
kernwapens worden uitgerust en Japan
behoeft niet meer bij te dragen in de
kosten van het Amerikaanse leger.
Toen Kishi enkele maanden geleden
naar Washington ging, om dit verdrag
op te stellen, werd hem in Tokio op zijn
tcfht raßr het vliegveld door demon-
straties bijna de pas af gesneden. De
das tevoren hadden 700 studenten het
stationsgebouw bezet, vernielden het
rest 1 vochten tegen de politie
met bamboesperen.
Maar toen was de politie hen nog de
baas.



H.H.J. FRANKEN.

We hebben gezocht naar een particu-
lier ondernemer die he* in Nieuw Gui-
nea heeft bolgewerk* en er niet aan
denkt dit land te verlaten [tenzij voor
vakantie]. We hebben er verscheidene
ontdekt, maar we geloven voor dit
keer onze man gevonden te hebben in
aannemer H.H.J. Franken te Holl.-Bin-
nen, die momenteel op een zaken- en
vakantiereis in Japan vertoeft. Op zijn
loopbaan in Nieuw Guinea is de spreuk
van toepassing: per aspera ad astra,
want hij heeft heel wat tegenslagen
moeten incasseren voordat zijn volhou-
den de beloning ontving die het ver-
diende.

Een paar dagen voor zijn vertrek naar
Japan zochten we hem op in zijn ge-
rieflijke zelf gebouwde woning in Hol-
landia Binnen en we werden overval-
len door een sfeer van bedrijvigheid die
aantoonde hoezeer gezin en bedrijf bij
de familie Franken met elkaar verwe-ven Zijn.

Mevrouw Franken, ook naar Japan,
was druk in de weer met de bedrijfsad-
ministratie die ze al jaren lang groten-
deels voor haar rekening heeft genomen
en personeelsleden van het bedrijf lie-pen in en uit om op de valreep nog wat
instructies van hun chef te vernemen.
Het bedrijf moet ook tijdens de afwe-
zigheid van de heer Franken doorgaan

Eers* het bedrijf zien, zegt de heer
Franken en dus lopen we imet hem mee

Conferentie over weiuaartsbevordering
te Afamaroe

Tijdens een in de maand mei gehou-
den driedaagse conferentie in de onder-
afdeling Ajamaroe, waaraan ambtena-
ren van diverse diensten en vertegen-
woordigers uit de bevolking deelnamen,
zijn de welvaartsproblemen van deze
streek en de toekomstige ontwikkeling
van het 18.000 inwoners tellende gebied
onder de loupe genomen.
Een voorstel van de resident van West
Nieuw Guünea, die deze bijeenkomst
leidde, om onderafdelings- of streek-
raad voor Ajamaroe te vormen, werd
gunstig ontvangen.
BEPERKTE OPPERVLAKTE

Aan de hand van inleidingen betref-
fende landbouwmogelijkheden, bosbe-
heer, gezondheidszorg en onderwijs
werden de welvaarts-problemen van de
streek in levendige discussie besproken.
Een relatief dichte toenemende land-
bouwersbevolking staat voor het pro-
bleem van een beperkte oppervlakte aan
geschikte gronden.
De in aanleg zijnde weg, die de streek
uit zijn beslotenheid moet verlossen, zal
een verbinding geven met uitgestrekte,
gunstig beoordeelde gronden in het
grensgebied tussen het Karstplateau en
het laagland. Gedeeltelijke migratie zal
nodig zijn om de voedselvoorziening vei-
lig te stellen en een mogelijkheid te
scheppen voor aanplant van "cash-
crops". In het heuvelland zelf zullen re-
generatie-maatregelen getroffen dienen
te worden, teneinde de in gebruik zijn-
de gronden tegen algehele uitputting te
behoeden.

De oplossing van deze vraagstukken
is voor een belangrijk deel afhankelijk
van de medewerking van de bevolking.
In feite is deze medewerking onmisbaar.
Om de bevolking daarbij ook beslis-
singsbevoegdheid te geven, stelde de re-
sident voor een onderafdelings- of
streekraad te vormen.
COMMISSIE.

In de slotvergadering stelde de resi-
dent een commissie in, die onder leiding
van controleur Cappetti beschouwingen
zal houden over de problemen van wel-
vaartsbevordering en over de vorming
van een streekraad.
In deze commissie hebben zitting Ds.
Rumb.ak, 13 inwoners van de districten
A.jamaroe, Aitimjo en Aifat, een vijftal
onderwijzers - van wie 3 uit de streek
afkomstig zijn — en de districthoofden
Regionale en plaatselijke ambtenaren
van de Landbouwvöorlichtings- en Bos-
beheersdiensten, de gouvernementsarts
te Ajamaroe en de ressortsschoolbeheer-
ders zullen als adviseurs optreden.

Aan de conferentie in Ajamaroe werd
deelgenomen door een 40-tal vooraan-
staande streekbewoners onder wie eni-
ge onderwijzers en evangelisten, alsme-
de de ressortsschoo-beheerders van Zen-
ding en Missie en de voorzitter van de
ressortsynode Ds. Rumbiak.
Van gouvernementszijde waren aanwe-
zig de hoofden van de residentiedien-
sten van Landbouw en Bosbeheer, de
plaatselijke gouvernementsarts en de
onderafdelingsche..-

Van Vlerkprauw tot Villa
naar de timmerfabriek achter zijn huis
waar niet alleen kozijnen en ander hou4
werk voor de te bouwen woningen e.d.
worden vervaardigd, maar ook meube-
len op bestelling: rakken, kasten etc-
Er is niet genoeg ruimte meer in de be-
staande loods en dus wordt er gewerkt
aan een uitbreiding naar achter toe.
Het fundament ligt er al. Houtbewer-
kmgsmachines staan gereed om opge-
steld te worden.
Veel ruimte voor uitbreiding laat het
terrein van de heer Franken overigens
niet toe. Direct naast zijn perceel
strekt zich in het moeras een kang-
koengtuin uit van de plaatselijke bevol-
king.
Wel is er nog plaats voor een steenfa-
briek die op het programma staat voor
he* geval he* Gouvernement de stenen
bouw niet helemaal laat schieten. De
heer Franken is er niet zeker van of de
overheid wel geheel op houtbouw over
zal gaan. Wie moe* al het hou* daar-
voor leveren, vraagt hij zich af.

Maar het gaat ons nie* alleen om het
bedrijf zoals het nu is: we willen achter
gronden, we willen wat meer over de
ontwikkeling van het bedrijf weten- Dat
kan:
De heer Franken werd geboren in Sit-
tard, groeide op in het Goon werkte
voor de oorlog in Franse steengroeven
en voor een Engelse bouwmaatschappij
in Afrika. Maar toen de oorlog uitbrak
werden de werkzaamheden der interna-
tionale bouwbedrijven onderbroken.
Voor het eerst werd hij toen he* bouw-
bedrijf ontrouw en nam dienst bij de
Koninklijke Marine. In de oorlog was
hij in Engeland en na de oorlog kwam
hij als militair in Indië. Daar werd hij
vrij spoedig gedemobiliseerd en kwam
in dienst van een Ingenieurs- en Archi-
tec'en-lureau op Java.
Toen was het echter de Souvereinitelts-
overdrach* die roet in het eten gooide
in die zin, da* de heer Franken koste
wat het kost voor ac overdracht uit In-
donesië weg wilde. Zijn plan was naar
Nederland te gaan, maar omdat er geen
tijd meer was om dat te regelen, ging
hij met de Waibalong naar Nieuw
Guinea, hoewel hij er tevoren nooit over
gedacht had om, hierheen te komen. _
Bij het boeken vroeg men hem naar wel
ke plaats hij wilde. Dat w jst _e heer
Franken zelf niet en om dat bet woord
Manokwari hem wel aardig in de oren
klonk boekte hij naar die plaats-

Daar wierp hij zich op als groente-
handelaar wat 0p een fiasco uitliep en
in 1950 solliciteerde hij als bouwkundige
bij de NNGPM te Sorong. Waarom
bouwkundige? vroeg men hem daar,
wordt toch aannemer. Je kunt van ons
[NNGPM] voordelige contracten krijgen
Hij kreeg die inderdaad en trok met 50
Indische jongens uit Manokwari naar
Steenkool om voor de "Olie" te bouwen.
Resultaat; fiasco. Het personeel was niet
geschoold, het werk schoot n jet op en
na vier maanden was al het geld op.
Toen ging de heer Franken naar Kokas,
bij Fakfak, waar hij een zagerij zou
runnen. Die zagerij is er nog steeds,
maar voor de heer Franken en zijn
vrouw werd het een fiasco.
We zaten toen werkelijk in zak met as,
aldus de heer Franken en daarom be-
sloten we om naar Australië te emigre-
ren. Maar er was geen geld om de reis
te betalen en ook geen geld om in Ko-
kas te blijven en daarom voeren we
met een vlerkprauw uit Fakfak langs
de_kust op weg naar Australisch Nieuw
Guinea om vandaar over te ste-
ken naar Australië. Ons dochtertje van
vier jaar maakte de reis mee.

Na twee maanden was de familie
Franken in Mimika aangekomen en daar
verbood het bestuur hun de reis voort
te zetten. De Resident Van Merauke gaf
telegrafisch opdracht dat ze naar hun
plaats van herkomst moesten terugkeren
desnoods met de sterke arm der wet.
De heer Franken weigerde en toen be-
sloot DBZ om hem en zijn gezin op gou-
vernementskosten naar Merauke te zen-
den.

In Merauke hield hij het drie en een
half jaar uit in een gouvernements baan
tje zoals hij zelf zegt en toen kwam er
een plaats vrij als Terreinchef op de
Gouvernementswerf in Hollandia. In
Januari 56 verhuisde de familie Fran-
ken naar een zinken huis aan de Pantai-
weg in Hollandia Binnen en toen begon
eindelijk een nieuw tijdperk.
In 1957 betrok hij zijn nieuwe stenen
huis en het aannemers-bedrijf dat haj
inmiddels was begonnen breidde zich ge
s*adig uit. Aan het begin van 1960 had
hij een orderportefeuille van een half
miljoen en hij hoopt voor het eind van

he4 jaar de miljoen vol te maken. Voor
een plaatselijk aannemer is dat n jet gek
vindt de heer Franken.

De reden waarom hij tegen de grote
bouwbedrijven kan concurreren ligt vol-
gens de heer Franken in he* feit, dat
hij uitsluitend met plaatselijk aangetrok
ken krachten werkt en zelf een groot
deel van het werk voor zijn rekening
kan nemen. Maar ik moe* zeer scherp
calculeren zo voegt hij er aan tQe.

Over het personeel dat plaatselijk aan
wezig is, is de heer Franken zeer tevre-
den- Niet alleen' de vakbekwaamheid is
gestegen, maar vooral ook de arbeids-
discipline. Het aanbod van arbeidskrach
ten is bovendien groot de laatste tijd.
De voornaamste projecten die zijn be-
drijf nu onder handen heeft _ij n de
winkelgalerij in Hollandia Haven ter
waarde van een kwart miljoen, en het
RWD kantoor van anderhalve ton. In
Merauke heeft hij 'n belangrijke order
van de Nigimij bijna opgeleverd, terwijl
in Sentani wordt gewerkt aan 'n artsen-
woning, een polikliniek, een zusterspa-

viljoen, een mantri woning en een be-
stuurskantoor. Eerder heeft Franken
daar al twee scholen gebouwd.

Als we dit weten stellen we de heer
Franken er van op de hoogte, dat We
gehoord hebben dat hij vroeger een
vechtersbaas was. Dat is waar, ant-
woordt hij. Ik ben altijd nog al aggres-
sief geweest, maar dat moest ook. Je
moet voor je belangen op durven komen
in dit land. Trouwens in 't bouwbedrijf
moe: je altijd haar op je tanden hebben
Vroeger in de steen .roeven van Frank-
rijk werkte ik met Poolse immigranten
en tnet Spaanse vluchtelingen en dat
waren ook allemaal geen lekkere jon-
gens- Je moet mijn aggressiviteit zien
in het kader van mijn ervaringen.
O, ja, zegt de heer Franken tenslotte, zet
nou niet in de krant dat jk ontevreden
ben met het Gouvernement, want het te-
gendeel is waar. Ik werk op prettigs
wijze met de overheid samen, en ik zougraag tot uiting willen laten komen dat
ik nog vele jaren hier hoop te bouwen.
Welnu, he-t staat er met zoveel woorden.

De heer en mevrouw Franken voo-hun woning te Hollandia-Binr.en

Nieuws uit Seroei

Meer voorlichting gewenstvoor kiezers ven
StreekradJapan-Waropen

De administratieve voorbereiding ven
de streekraad Jape.yWaropen vindt ge-
stage voortgang. Men krijgt de indruk
dat consequent vastgehouden wordt aan
het ontworpen schema, d.w.z eerste fase
[de verkiezing van kiesmannen] in au-
gustus a.s. en tweede f ,re [de verkie-
zing van streekraden-leden] in septem-
ber of oktober.
Het Binnenlands Bestuur spreidt een
zeer lofwaardige en indrukwekkende
administratieve activiteit ten toon ten-
einde deze streefdata te kunnen aan-
houden. Men kan het doel evenwel op
zichzelf zeer prijzenswaardig achten om
toch niet blind te zijn voor de proble-
men, welke door een wellicht te grote
snelheid en te korte voorbereiding opge-
roepen worden. Voor verkiezingen heeft
men nu eenmaal kiezers nodig en deze
kiezers moeten voorgel'dht worden lie-
ver twee keer dan één.
Een zaak als de streekraad, die bepaald
nog niet wortelt in de gedachten van
elk individu, vereist die voorlichting
in hoge mate. Het is echter juist t.a.v.
dit punt dat enkele bedenkingen ge-
koesterd kunnen worden. Werd doel,
opzet er. werkwijze van de streekraad
Biak-Noemfor vorig jaar door een van
kampong tot kampong trekkend, des-
kundig voorlichtingsteam grondig uit-
eengezet, op Japen kan men daarvan
tot dusver niet spreken. Wij erkennen
gaarne dat de Bestuurs-Assistenten
overal zeer ijverig inlichtingen ver-
schaffen doch het is voor hen zelf ook
nog een geheel vreemde materie.
Een voorbeeld van een situatie, die mo-
gelijk alleen aan gebrek aan voorlich-
ting te wijten is, is het volgende.
De dorpen Mariadei tot Kanawa, Zuid-
Japen bij Seroei, zullen in de toekom-
stige opzet in één dorpsgemeenschap-
nieuwe-stijl verenigd worden. Deze
dorpsgemeenschap-nieuwe-stijl behoeft
een eigennaam, teneinde een admini-
stratieve aanduiding te hebben. In alle
andere soortgelijke dorpsgemeenschap-
pen van het eiland Japen is reeds een
eigennaam naar voren gekomen.
Tot dusver heeft de bevolking van de
bovengenoemde dorpsgemeenschap ech-
ter bewust geen eigennaam geprodu-
ceerd. Men heeft zelfs onlangs door mid-
del van een plaatselijke prominent, die

_}extoe voor het Bestuurskantoor een

—Van onze correspondent.—
\ afstak, laten weten, dat men met
het bedenken van deze eigennaam wil-
de wachten tot een later tijdstip.
Het komt ons voor dat dit voorval een
bewijs is van een gebrek aan voorlich-
ting, waaruit onbegrip resulteert.
Wanneer een bepaald gedeelte van een
streek zich voor iets nieuws niet vol-
doende rijp toont, en dit gedeelte onmo-
gelijk uit het geheel gelicht kan worden
dan is het in het belang van de straks
te vormen streekraad zelf noodzakelijk
deze bevolking rijp te maken, althans
intens-ever voor te lichten.
Wij hopen, nogmaals: in het belang van
een goede gang van zaken, dat hiertoe
in de komende maanden nog voldoende
gelegenheid zal kunnen worden gevon-
den, waarbij wij het te Biak gevolgde
systeem gaarne in de aandacht van de
bevoegde autoriteiten aanbevelen.

Korte berichten
RUSSISCHE HULP
—India en Rusland hebben in New
Delhi een overeenkomst getekend voor
technische samenwerking bij de exlora-
tie, ontwikkeling en productie van olie
en aardgas. Een Indische missie is intus-
sen naar Moskou gereisd om te onder-
handelen over de aankoop van machine-
rieö|n. Deze Russische oliehulp aan India
beloopt een bedrag van 277 miljoen roe-
bels en is 'n onderdeel van Russische
kredieten voor India's vijfjarenplan.
Deze week is bekend geworden dat
Pakistan en de Sovjet-Unie over soort-
gelijke oliehulp eveneens onderhande-
len.

GEEN BEMIDDELING
—De Argentijnse president Frondiz
voelt niet voor het denkbeeld dat een
bevriende mogendheid zal bemiddelen
tussen Argentinië en Israël in de zaak
Eichmann, voordat deze zaak in behan-
deling komt bij de Ver. Naties.
Dit denkbeeld werd hem vandaag voor-
gelegd op een persconferentie tijdens
zijn driedaags bezoek aan Italiëf. Israël
heeft de internationale wetten geschon-
den, aldus Frondizi, en Argentinië heeft
gedaan wat elk land zou doen in zon
geval. De Argentijnse klacht komt vol-
gende week woensdag in bespreking bij
de veiligheidsraad.



Bij een schilderend ambtenaar thuis

Ulo van Aken heeft plannen voor een Hollandlase Kunsthandel
Vic van Aken, de stuwende kracht

achter de schilderijententoonstelling, die
binnenkort in de Mulozaal gehouden zal
worden, is niet iemand wiens bruisende
verbeeldingskracht alle perken der
maatschappelijke conventie te buiten
gaat, zoals dat bij een bepaald soort
schilders wel gebeurt.
Maar hij schildert dan ook in zijn vrije
tijd. Wel komt hij uit een familie waar
het schilderen van vader op zoon schijnt
te worden overgedragen.
Zijn grootvader die in Antwerpen
woonde was al kunstschilder, verdiende
er zijn brood mee [en ook met het café
dat hij in die goede stad beheerde].
Zijn vader ging naar Nederlands-Indië
en bleef er. In Bandoeng verwierf hij op
artistiek gebied een grote faam als
landschaps- portret- en vooral ook de-
cerschilder. .
Ook hij had echter een nevenberoep.
Hii deed in auto's.

Een broer van Vic van Aken woont in
Djakarta en is daar kunstschilder. Hij
wordt er niet lastig gevallen dank zij
het feit dat hij Belgisdh staatsburger is
en een andere broer is uit Indonesië
naar Nederland gerepatrieerd en is por-
tretschilder in Haarlem. Deze twee
broers hebben dus kennelijk niet het
advies van de oude J.F.L. van Aken
opgevolgd die zijn zoons steeds aan-
raadde om in Gouvernementsdienst te
gaan.
Vïc van Aken heeft dat wel gedaan en
zal binnen niet te lange tijd het feit
herdenken dat hij dertig jaar geleden
bij de PTT in d;enst trad.
OVERPLAATSING

De heer van Aken kwam met zijn ge-

zin al eind 1949 in Hollandia, nadat hij
op eigen verzoek was overgeplaatst van
Bandoeng naar hier. Wat een overgang
verzucht hij du nog, als hij aan die
reis in het ruim van de "Reaal" denkt
en aan de huisvesting die hem hier in
het begin ten deel viel: geheel alleen bo-
ven op de PIM bijj het radiostation.
De overgang was daarom zo groot, om-
dat hij in Bandoeng midden in het cul-
turele leven had gestaan en vooral na
de Japanse capitulatie voortdurend
werkte aan decors voor de Sociëteit
Concordia wanneer daar Nederlandse
toneelgezelschappen of andere artiesten
optraden en dat gebeurde vaak in die
dagen.

Later verhuisde hij van de PIM naar
Hollandia-Binnen aan de Pantaiweg.
Hij had daar gelukkig een groot huis tot
zijn beschikking, ruim genoeg voor zijn
groot gezin en voor zijn artistieke hobby
die ook veel ruimte in beslag' neemt.
WOEKEREN MET RUIMTE

Nu troffen we de heer en mevrouw
van Aken in hun nieuwe woning in Dok
9. In de huiskamer staat de schilders-
ezel en groot aantal schilderijen, voor-
al landschappen, hangt aan de wand
of staat tegen de wand uitgestald. De
stijl van van Aken is vriendelijk natu-
ralistisch. Hij trekt er op uit en maakt
in één middag, zoals hij het zelf noemt,
een schilderij. Daarbij probeert hij om
de stemming van het moment in één
keer vast te leggen. De volgende dag er
mee doorgaan kan niet aldus van Aken
want dan is de stemming weer anders
leder expressionisme is hem vreemd en
ook is er niets abstracts in zijn schilde-

rijen.
Hoezeer er met ruimte gewoekerd
wordt in dit huis blijkt als het zelfpor-

van de vader van Vic wordt opge-
zocht en diens schetsboek vol met fi-
guurstudies en acfuanellen van land-
schappen in en om Bandoeng en Bata-
via. Mevrouw Van Aken moet steeds
even nadenken waar ze ieder stuk heeft
opgeborgeru. Ook 'n schilderij van groot-
vader van Aken is aanwezig: korenscho-
ven, heel gedetailleerd geschilderd ge-
detailleerder dan zijn kleinzoon nu ge-
wend is.
INTERESSANT

De heer en mevrouw van Aken zijn
beide in Indië geboren en zijn enige tijd
geleden voor het eerst in Nederland met
verlof geweest. Interessant om het ge-
zien te hebben, vinden ze.
Hun twee oudste kinderen studeren er.
Maar als straks het pensioen er is, dan
wil vooral mevrouw van Aken toch hier
blijven. Ze houdt niet van het Holland-
se huiskamerieven. Ze wil zon en wind
voelen en op haar blote voeten door het
zand kunnen lopen.
Vje van Aken d-tnkt er over om dan een
kunsthandeltje te beginnen waaraan
ook cci werkplaats en een ate-
lier zullen zijn verbonden. Hoe hij het
allemaal zal inrichten kan hij nog niet
helemaal voorstellen.
STRENG

Bent U nooit in Indiië geweest? Wat
jammer, vindt hij. Java, dat was een
land. Maar dat is verleden tijd. We heb-
ben de mensen ook verkeerd behandeld.
Als ik nog denk aan mijn vader, peinst

hij. Hij haatte de Indonesiërs. Hij sloeg
ze en schopte ze.
Verbaasd kijken we naar de figuurstu-
dies van Indonesische typen in het
sdhetsboek van vader van Aken en van-
daar mar hel zelfportret en dan kun-
nen we ons zijn strengheid voor ogen
stellen. Hij blijkt zijn eigen strenge
bhi- herkend te hebbeni.
Maar in onze tijd was dat al anders,
gaat Vic door. Ook vader was later niet
meer zo hard.
Tenslotte komt het gesprek op de schil-
derskring Hollandia die gaat exposeren
Het enthousiasme ontbreekt meent van
Aken. Er wordt weinig geproduceerd.
We durven hier geen oordeel over uit te
spreken. Als dat weinige echter van
hoog gehalte zal zijn, dan hebben we er
vrede snee. De tentoonstelling zal het le-
ren.

KIKKERKLANKEN
Karel Kikker is de meester
van een school in kikkerland,
't is een prachtig mooie school, zeg,
in een drassig polderland.
ledere dag zie je de kikkertjes
met hun schooltas in de hand
springend, huppelend of kwakend
zitten aan de waterkant.
Want ze moeten steeds op tijdl zijn,
Meester Karel is gauw kwaad,
daarom is er ook geen kikker
die te laat naar school toegaat!
Daar komt meester aangesprongen
ook al met een actetas,
vlug huppen nu alle kikkers
in hun banken in de klas.
MeesterKarel staat heel deftig
op een plompblad voor de klas
en hij haalt zijn cijferlijstje
en zijn ballpoint uit zijn tas.
Poten recht, we gaan beginnen,
Kom nu jongens, opgepast,
wij gaan kikkerliedjes zingen
goed op toon en mooi maatvast.
De dirigeerstok opgeheven
en de sternvork in de poot
zo staat Meester Karel luistr'end,
ja, hij heeft de goede noot.

Hoor die kikkertjes eens kwaken.
't Gaat clan ook geweldig goed,
Meester Karel kijkt tevreden,
dat is juist, zoals het moet.
Na het zingen komt er reek'neni,
dat is niet zon leuke les,
sommen maken is maar moeilijk,
„a, dat gaat soms echt niet best!
Zeven kikkers kopen kroosj es
bij de dikke tante Mie,
als éón kroonsje nu een cent kost,
hoeveel kosten er dan drie?
Pieter Kikker, die voor 't bord staat
weet zo gauw het antwoord niet!
't Is geen wonder, zegt de meester,
Oliedom ben jij ook, Piet,
Nu volgt nog een kikkertaalles,
met het kikkeralfaibet,
Kikker Kees heeft de letters,
netjes op het bord gezet!
Hoor, daar gaat de schoolbel luiden,
Alle lessen zijn voorbij,
en de kikkers springen kwakend
uit de bank en in de rij.
Meester Karel groet zijn kikkers,
staande aan de waterkant.
Ja, 't is een mooie school, zeg,
in dat drassig polderland!

HET ARABIERTJE
Tevreden sloot Simra de ogen, maar

de kindieren bleven nog, lang sialmen

praten. "Als we morgen nog geen ber-
gen zien, moeten we af en toe maar
eens lopen," stelde Aleppo voor.
"Anders wordt het te vermoeiend voor
Simra."

Salmira knikte zwijgend. Ze wist dat
ze dan weinig op zouden schieten en
dood moe worden, duin op, duin af in

dat warme, mulle zand.
Salmira deelde de laatste cocosnoten

uit. Hot melkachtige vocht ervan dron-
ken zij op en toen bleven er nog maar
een handje vol dadels over voor de

«nde dag.
Treurig rolden ze zich in de dekens

en reeds heel vroeg braken ze op.
De zon was nog niet opgekomen en de

hemel nog vol schitterende sterren.
De maan was tot een dikke schijf

aangegroeid en Salmira zei: "Die wordt
maar dik en wij steeds magerder! Zou:
ik ooit nog woer de volle maan mee-
maken?" Aleppo was vol zorg voor Sal-
mira. Hij wi.st, dat z,e nog rammelde'
van de honger, evenals hij en dat ze
van dorst zouden omkomen, als ze niet
spoedig een oase vonden, want de wa-
terzakken waren bijna leeg.

En nog steeds volgden ze de naald
van het kompas naar het Zuiden.

Simra iiep ook niet zo hard meer als
de eerste dagen, maar met langzame,
vermoeide passen en van rennen zo
als de eerste dag was helemaal geen
sprake meer.

De hele dag tuurde Aleppo de hemel
af. Daar tegen moesten ri-h nu toe-,
de bergen af gaan tekenen, maar niets
was er te zien dan de gele kale zand-
vlakte, soms golvend als de golven van
de zee. En toah, en toch voelde Aleppo
dat er verandering in de lucht zat. Was
dat nu verbeelding, omdat hij 't zo
graag wou? Leek het maar zo, of wer-
den de zandheuvels groter en liep Sim-
ra zo langzaam, omdat het terrein niet
vlak meer was, maar langzaam begon
op te lopen? Ook voelde de jongen, die
nu zo lang in de woestijn had doorge-
bracht en met alle kentekenen op de
hoogte was, dat er af en toe, tussen
de verzengende woestijnwind, iets fris-
sers om zijn oren waaide. Hij snoof
en rook als een echte Arabier, dat er
verandering op til was.

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
ONS VERVOLG VERHAAL

Gevaarlijk spel.
Intussen begon ook Peter nu iets te

begrijpen van de stompen, die hij bij
het instappen en daarna had moeten
incasseren. Ee trek van enorme verba-
zing op zijn gezicht had tenminste plaats
gemaakt voor een echte avonturiers-
blik. En hij voelde zich. nu ook geroe-
pen om een duit in het zakje te doen!
"Weet U, hoe we aan Uw naajm kwa-
men?" vroeg hij aan Mr. Wingsleg. "We
kregen nl. i!n Wellington een verkie-
zing-pamflet van U in handen en toen
Spriet dat las, wist ze opeens weer
dat het plaatsje, waar U vandaan komt,
precies dezelfde naam hfed als het
plaatsje, waar vader en moeder over
aan het praten waren.
"Joh, schei toch uit met dat geklets,"
.gromde Erik ruw "wat kan Mr. Win-
sleg die onzin nou schelen!"
"Dan vergis je je toch", zei: Mr. Win-
sleg. "het lijkt me een heel interessant
verhaal. Waar hadden je vader en moe-
der het over, toen ze over Frasertown
aan het praten waren?"
Peter, die nu van twee kanten tegelijk
een schop tegen zijn schenen kreeg, be-
gon ziclhr zelf erg belangrijk te vinden
en was niet van plan zich er aan te
storen.
"Mijn moeder had een broer" zo ging
hij opgewonden verder, "die ook naar
Nieuw Zeeland emigreerde en net zoals
U een eigen farm verdiende. Hij moet
behoorlijk rijk geworden zijn, want dat
schreef hij aan mijn grootouders voor
hij stierf. En nm geloof ik, dat mijn
ouders willen proberen uit te vinden
waar hij begraven is". Bijna had hij
gezegd, dat zijn ouders wilden proberen
uit te vinden, waar dat geld gebleven
was, maar op het laatste nippertje be-
dacht hij, dat hij dat toch maar beter
niet kon vertellen.
Erick slaake een bijna hoorbare zucht
van verlichting. Die jongen was nog er-
ger dan Spriet, hij zou werkelijk in
staat zijn om alles te vertellen aan die
vreemde snoeshaan. Stel je voor, dat hij
de Manke Rooie kende! Het leek er
ovrigens inderdaad op, dat het verhaal
Mr. Winsleg interesseerde. Hij zat zo-
ver mogelijk achterovergeleund om toch
maar niets te missen van wat Peter
zei.
Maar op zijn volgende vraag waren ze
eigenlijk geen van allen verdacht. Want
quasi-nonchalant zei hij: "Ja, ik kan
me best voorstellen, dat je ouders dat
graag zouden willen weten. En nu ze
eenmaal hier zijn, zullen ze dat waar-
schijnlijk ook wel kunnen uitvinden,
als 't tenminste nog niet te lang geleden
is. Maar eh . . . . hoe zei je ook weer,
dat je som heette?????"

Een doodse stilte was voorlopig het
enige antwoord.

Wordt vervolgd.
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Tegen inlevering van 75 wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en drop
rollen bij de N.V. Pacific Import Mij
één prachtige Volkeren Atlas cadeau.
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Glaasje: Wat een rumoer in de

Kongo.
Flesje: Moet maar gauw flink wat

Amstel bier heen, dan zou-
den de mensen geen tijd
over hebben om ruzie te
maken.



Voorsteltot Wijziping Bewindsregeling bij TweedeKamer
Bij de Tweede Kamer is een wetsont-

werp ingediend tot gedeeltelijke herzie-
ning van de bewindsregeütag van Nieuw
Guinea. Het doel daarvan is bespoedi-
ging van een on , tuur gericht

.tndige ontwikkeling door de
werkzaamhe:d van vertegenwoordigende
lichamen te bevorderen.

Volgens het ontwerp komt het vijfde
hoofd-! 'indsregeling te

n de drie volgende
hoofdstukk- door nieuwe,
betreffen.de de Nieuw Guinearaad, de
1 decentralisatie.
I' k bevat o.m. Dat er
! traad _al komen ter

oordiging van de inwoners
" G :

I antal leden zal 1: 24 en

-loenid
r en voor een perio-
itting hebben.

' ; ''et wetsvo
is oen vrijmoedig gebruik gemaakt van
de voorstellen die gedaan zijn door de
vier jaar geleden ii
voor het ontwerpen van een schets voor
een staatsregeling voor Nieuw Guinea.

Ingezonden
DE ERVARINGEN VAN EEN

SNELWANDELAAR
Eindelijk dan is de bewuste dag aan-

gebroken. Thuis gekomen van het werk
heb ik toen vlug wat gegeten.
"Nou," dacht ik bij mezelf. "Half zes een
mooie tijd om op te stappen.
Ik trok twee broeken aan. vulde de ach-
terzakken met de nodige brandstof
[snoepgoed], masseerde nog even m'n
ledematen en toog toen welgemoed naar
het V.L,N. gebouw.
De Oranjelaan aan de achterkant pas-
serende; zag ik tot m'n schrik dan de
file auto's zich al in beweging had ge-
zet. M'n polshorloge wees vijf voor zes.
"Nu .. . liften dan maar," zuchtte ik.
Ik kreeg een lift tot de driesprong Poli-
mac—Tasangka—Kota Radja. "Tot hier
maar," zeiden de heren. Ik bedankte hen
en zocht een andere lift. Het geluk was
met me. Ik had al gauw weer eentje. De
wagen reed weg. Weldra zagen we even
voorbij het schietterrein de lange rij
auto's. We sloten ons erbij aan. En met
een matig vaartje ging het Kota Baroe-

rts. P>; i Kota Radja hield de file
eventjes stil om passagiers, in dit geval.. . wandelaars, in te hijsen. Ik stapte
toon over op één var de wandel-wa-

:. Na anderhalf uur rijden opgei
met gezang, geioel, eefluit en getier,
waarbij de \ustige tonen van op.n har-
monica relfs niet aan ontbrak kwaï
v/e eindelijk bij Porn» aan waar van-
daan gestart zou wordem
Half acht v/as het. En het hele terrei 1
was bezaaid van de vele wandellustigen
zowel individuelen als groepen. Kwart

acht was het, men maakte aanstal-
ten na wat versn n en verfr's-

en bij Ponnes buffet gehaald te
vertrekke .. Ik had

lekkernij lodig. Alleen m'n aus-
dauer was voldoende.
De eerste individuelen alsmede groepen

zette zich in beweging. "Hó, hé, terug
allemaal .. . kembali! Pidato dari
toean H.P.B, doeloe!" werd er geroepen.
De groepen gingen morrend terug; ook
de eerste individuele lopers.
Toen hoorden we de controle melden:
"3 Lopers vertrokken; hebben reeds een
kwartier voorsprong". "God allemachtig,
hoe haal ik die in", gfng het in me. Ik
stak het dan ook niet onder stoelen of
banken. "Ach, die baai je toch makke-
lijk in," zei men tegen me. "Jawel, mak-
kelijk praten hebben ze. Net of dat geen
karweitje was .. . lopers met een 15
minuten voorsprong in te hale»." Ik
voelde m'n instinct tot snelwandelen op-
gewekt. Ik heb dan ook gelopen ....
Nee, maar .. . ; kende geen vermoeid-
heid. De Ie twee lopers heb ik voor 't
postkantoor Kota Baroe mogen inhalen.
Twee uur en een kwartier m'n tijd van
Ponne tot Kota Baroe. Daarna de derde
loper achterna. Maar meneertje gaf

zich niet gauw gewonnen. Ik bleef hem
steeds op de hielen maar passeren nikshoor. Daar was hij een te volleerd lo-
per voor. Ik bleef hem toen maar aanzn broek hangen. Het maakte hem ner-
veus. Hij verwisselde van pas en ik
merkte een onregelmatigheidje in zn
loop op. Daar gebruik van makende,
probeer ik deze kans te benutten.
Ik haalde diep adem, perste m'n longen
vol ... en onder het uitstoten ervan
gelukte het me naast hem te komen.
De PIM naderde. "Nu moet ik jou pas-
seren voordat jij "hem" op bent," ruiste
het in mij. Ik spande al m'n krachten
in en ook dat lukte me. Maar
raad was duur. Ik voelde dat ik
niet steeds aan de kop kon blijven: hic'd
m'n vaart wat in. Het ademen had me
nog nooit zo moeilijk toe geschenen als
op dat bewuste moment. Enfin, halver-
wege de PIM nam hij weer de leiding.
Tijdens zijn voorbijgaan merkte ik dat
ook hij op zn volle toeren \vas. Met een
snelwandelvaartje volgens de regelen
der kunst nam hlij de hellingen. Het leek
wel alsof de du achterna 1
Té :h . s ik het maar. Hi!j liep met ont-
bloot bovenlijf. Spoedig was hij dan ook
uit m'n gezichtsveld verdwenen. Ik
trol- toen ook maar m'n shirt uit. M'n
drijfnatte lijf blonk gewoon in het zach-
te schijnsel van de maan. Ja, ja ... .
Moon over Hollandia. In "no time" had
de wind m'n body inmiddels opge-
droogd. Ik volgde hom toen op geluids-
afstand. De in het begin genoemde drie-
sprong Polimac—Tasanka—Kota Radja
naderende, hoorde ik heel ver weg in de
richting Hamad'i het rythmiseh gestapt
zijner voeten.
Meneertje had liever de terugweg ver-
kozen naar Hamadi, want hij kwam van
de Zeevaartschool gezien zn kleding,
dan met mij de laatste strijd, de weg
pn,q(r de finish aan te binden waar nog
de beruchte Polimachelling aan vast zat.
Half één was m'n tijd die ik als aan-
komst mocht hoeken. Nummer één
juichte het in mij.

[Pm Visser.]

N.V.V. acht overdracht van Kw. Guinea aan Indonesië onmogelijk
Het Nederlandse Verbord van Vakverenigingen heeft zijn standpumt ken-

baar gemaakt inzake de kwestie Nieuw Guijïiea. Dit geschiedde in antwoord
op een desbetreffend verzoek van het Internationaal Verbond van Vrije Vak-
verenigingen. Het NW meent dat overdracht van Nieuw Guinea aan Indone-
sië niet meer mogelijk is. Het is een voorstander van een oplossing binnen
het kader van de Verenigde Naties.

Het Internationaal Verbond van Vrije
Vakverenigingen had aan het NW in
Nederland het verzoek gericht om zijn
standpunt kenbaar te maken met be-
trekking tot het Nederlands Indonesi-
sche geschil over Nieuw Guinea. Dit
verzoek was een gevolg van het feit,
dat het Indonesische vakverbond dat
bij dit internationale lichaam is aange-
sloten had gevraagd om een adhesie-
betuiging aan het Indonesische stand-
punt.

Het NW heeft nu laten weten, dat het
tegen wil en dank zijn standpunt aan-
gaande dit vraagstuk heeft moeten wij-
zigen^ Het hoofdbestuur wijst er ;op
dat het. NW al voor 1940 de vrijheid
en onafhankelijkheid bepleitte van de
toenmalige Nederlandse koloniën. Nog

' was b~t NW voorstander van
overdracht van Nieuw Guinea aan In-
donesië, maar na de aantasting van de
democratie in Indorosië en na de hele
reeksen acties van willekeur en rechts-
schendingen in en door Indonesië!, ziet
het NW geen mogelijkheid meer om
Nieuw Guinea aan Indonesilë over te
dragen. Er is volgens het NW geen
enkele reden om aan te nemen dat de

bevolking van Nieuw Guinea binnen
de eenheidsstaat 'Indonesië haar zelf-
beschikkingsrecht zal kunnen uitoefe-
nen.

In antwoord aan het IVW zegt het
hoofdbestuur in Amsterdam, dat zijns
Bnziens een .oplossing gezocht dient te
worden binnen het kader van de Ver-
en-gde Naties. Wanneer het IVW een
resolutie zou opstellen met die strek-
king, dan zou die voor het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen aan-
vaardbaar zijn. Laatste nieuws

Een socialistisch parlementslid en
oud-voorzitter van de socialistische par-
tij in Japan is gistermorgen bij een aan-
slag ernstig gewond. De dader, een een-

ntiejarige student. lid van een
uiterst rechtse groepering is gearres-
teerd. Hij zei tot zijn daad te zijn ge'ro-
men wegens de oppositie tegen het be-
zoek van Eisenhower. Demonstraties
van deze groeneringen in Japan zij.i
gisteren onverminderd voortgezet.
Zij zijn hoofdzakelijk gericht tegen het
Japans - Amerikaanseveiligheidsverdrag
en de regering Kishi. Alle grote Japanse
bladen hebben in een gemeenschappelij-
ke oproep de regering gevraagd het par-
lementaire stelsel te beschermen tegen
nieuwe gewelddaden.
Hoe men ook tegen de aanleiding van de
incidenten staat, zo betoogden zij, het
kan niet worden geduld dot, door ge-
weld het democratische stelsel in Japan
in gevaar wordt gebracht.

GEMEUBILEERDE HTJïZEN en BUNGALOWS TE HUUR met garage, met en
zonder Centrale verwarming en voorzien var* alle moderne comfort, aan
hoofdweg Apeldoörn-Arnhem. Bij dorp bushalte. Bosrijke omgeving 5 min. van
school voor grote en kleine gezinnen.

P. v. Iwaarde Arnhemscheweg 578 Beekbett-gen [Nederland].

VOOR OVEKHEËRLIJkE HAANTJES""
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Hmsoo4- Buttau
JR.ERTOEB" 1

a_je_.B ~NAVCGT" AustraSia PSy. I_TD
Belast zich met passage bopkinoen van Nederlands Nieuw-Quinea naar

Ne-cSer.a--.cii v_«_ Sydney, _»s.__._-_t_.3 off Suez.
Alle gewenste inlichtingen zullen U, geheel vrijblijvend en, indien gewenst
bij Ü thuis, worden v. strekt.

_-.sSt U hiecwoe. fi__a. ©3_
T_|c3eMjk adres : BOEKHANC

Qchr. TEtS-B-^AK
___f.___;___i_»mi_m^^

ZACHT EN STIL IS VAN ONS
HEENGEGAAN ONZE GELIEFDE

ZOON EN BROERTJE
PAULTJE TAN

Hiermede gaat. onze hartelijke dank
aan dr. Harms de doktoren en verple-
gend personeel van het Centrale Zieken-
huis te dok 2 voor hun liefdevolle hulp
bij zijn ziekte.

Tevens danken wij superieuren, fa-
milieleden en kennissen voor de belang-
stelling betoond bij zijn teraardebestel-
ling.

de fam. de Roode Tan, Luytpot en
Brouwer.

LUCHTPOSTSI.UTINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

R|a|andag: (Merauke - Ta__a.-Jrn.erah -
Biak [extra 03.30 u.l
Woensdag: Biak - Manokwari - Fak
Fak - Wamena - Lae - Sydney.
Vrijdag: Biak - Manokwari - Sorong
Amsterdam-Cs - Djakarta.
Zaterdag: Biak - Manokwari - Sorong
Fakfak - Amsterdam-Cs.
Voor nadere inlichtingen telf. IFa Jl4

F-,-- ' deelt zijn geachte cli-
entèle mede dat hij sinds 7 juni j.l. zijn
zaken voortgezet heeft te Hollandia-
Binnen in het restaurant "Manokwari"
[ex "Heng Gin"]. 1722
TË*KOOP AANGEB. 1 Philips radio
z.g.a.n. 1 Bico Wasmachine z.g.a.n. zon-
der wringer. Mateboer Dok 9. no 6324._____ 1730

&ilmprogramma

ORIËNT THEATER
vertoont beden 18/8 en morgen 19/6

"ADAM EN EVA"
in kleuren. Een heel bijzondere film,
die U beslist niet mag missen! Komt U
vroegtijdig. Het zal stormlopen.
Uitsluitend voor 13 jaar en ouder.
Holl. Binnen heden 18/6: "THE RETURN
OF JACK SLADE" met Mari Blanchard.
Sentani heden 18/6: "NO TIME FOR
SERGEANTS" met Andy Griffith.
Zondag 18/6:_Matinee gevarieerd pro-
gramma uit de nieuwe zending.

Aanvang 10.15

"REK THEATER"
vertn«"f hP-or> v"v laatst de spannende
film: "JET ATTACK"

Op ZONDAG 19/5 en MAANDAG 20/6
vertoont "REK" de KOSTELIJKE film

"PARADISE LANGOON"
in Color met- KFNNETH MORE. DIA-
NE CTLENTO, CECIL PARKER en

SALLY ANN HOWES.
Schipbreukelingen, gestrand op een Pa-
radijse'i!' I Zet U zorgen op zij
en sa eens naar "PARADISE LAGOON"
kijken. Heel pittig en vol Humor.

Heden en [zondag] in REK.
SPOEDIG de geweldige film "GAINT"
in "REK".
VERWACHT in "REK"

THE GTRL CAN'T HELP IT.
"REK" HOLJ-.-BINNFN vertoont on:
Zondag "EAST OF EDEN" James Dean

in cm.
Maandag "BA.REFOOT n VTT-ALTON".
Dinsdag "RIDING SHOTGUN" Ran-

dolph Scott.
Woensdag "MAD ABOUT MEN".

Geurig en fris, gracieus _^^\^^ /
en charmant - . \/^>.

zij de \. >^

É
voortreffelijke >

_[. /p_Tm_f_f_f\ai<J*i '47// )A

EAU DE COLOGNE
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