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wetsontwerp Hieuw GuineaRaad bij
Tweede Hamer ingediend

Zoals wij zaterdag reeds melddent heeft de regering het wetsvoorstel tot wijzi-
ging van de bewindsregeling Nieuw Guinea bij de Tweede Kamer Ingediend.
Dit wetsontwerp heeft voornamelijk betrekking op de instelling van een parle-
mentair orgaan voor Nederlands Nieuw Guinea.
De regering stelt voor deze Raad uitgebreide bevoegdheden ■: te geven, nl. hetrecht van petitie en interpelatie en van amaracSement en wiitiatief.

Het wetsontwerp met betrekking tot
de_instelling van een Nieuw-Guinea-
raad heeft spoedig nadat het in Nieuw-
Guinea zelf onderwerp van gesprek tus-
sen vooraanstaande ingezetenen is ge-
weest, de Tweede Kamer bereikt.

In haar toelichting op het wetsont-
werp zegt de regering, dat zij met de in-
stelling van een centrale vertegenwoor-
digende Raad niet heeft willen wachten
totdat de politieke ontwikkeling van het
volk van onderop voltooid is. Dat zou

s haar langdurige en onnodige
vertraging geven, omdat het peil van
ontwikkeling in de verschillende stre-
ken en gebieden van het land sterk uit-
eenloopt. Ook wat de samenstelling be-
treft heeft de regering in haar voorstel
het oog gericht gehouden op de eisen
van de moderne democratische ontwik-
keling.
Reeds de eerste Nieuw Guinea Raad zal
dan ook door verkiezing worden samen-
gesteld, met dien verstande, dat dit in
verband met de omstandigheden slechts
gedeeltelijk mogelijk is, zodat een ge-
deelte nog door de Gouverneur zal moe-
ten worden benoemd.
Zoveel mogelijk zullen de leden van de
raad echter rechtstreeks worden geko-
zen. De Nieuw Guinearaad zal uit min-
stens 24 en hoogstens 48 leden bestaan.
De voorzitter wordt voor de eerste zit-
tingsperiode, die drie jaar zal duren,
benoemd. Voor de volgende zittings-pe-
rioden die elk vier jaar zullen duren
zal de voorzitter door de kroon worden
benoemd uit een door de Raad op te ma-
ken voordracht van drie. De leden moe-
ten minstens drie en twintig jaar oud
zijn..
Zij zullen naast 't lidmaatschap van de
Raad andere betrekkingen kunnen ver-
vullen. Dit wordt zelfs gewenst geacht,
om hen het levend contact met de
maatschappij waarin zij leven zo veel
mogelijk te doen behjouden. Om de me-
dewetgevende arbeid echter continu te
kunnen voortzetters, zal uit de Raad een
college van gedelegeerden -worden sa-
mengesteld dat uit minstens 6 en uit
hoogstens 12 leden zal bestaian.

Met de instelling van dit eerste Nieuw
Guinea parlement wil de Nederlandse
regering zowel intern als naar buiten tot
uitdrukking brengen dat het haar ernst

is de inwoners van Nieuw Guinea bij te
staan in de gestage ontwikkeling van
het politieke leven.

De onvolledige berichten die ons tot
op heden over het wetsontwerp bereik-
ten duiden er op, dat er, sinds het in
Hollandia onderwerp van discussie is
geweest, nagenoeg geen veranderingen
in zijn aangebracht. Radio Nederland
PCJ meldde met betrekküng tot het
voorgestelde budgetrecht van de toe-
komstige Nieuw Guinea Raad dat de
Raad behulpzaam Lal zijn bij het tot-
stand komen van de begroting. Dit is
bijna dezelfde formulering"als die welke
gebruikt werd in het document dat aan
de deelnemers van het overleg te Hol-
landia werd voorgelegd.

Het genoemde document bevatte
voorts o.a. de volgende bepalingenl Er
zal geen onderscheid tussen bevolkings-
groepen gemaakt worden bij de ver-
kiezingen.
Als kiesstelsel wordt het districtenstelsel
voorgesteld.
leder district zal één [en in enkele ge-
vallen twee] afgevaardfedefnl kiezen.
In de stedelijke centra zullen de af-
gevaardigden reeds aanstonds in rechts-
streekse verkiezingen worden gekozen,
in de landelijke streken zullen getrapte
verkiezingen nog noodzakelijk zijn. In
de toekomst wil de regering overal
reehtsstreekse verkiezingen doen hou-
den.
De door de gouverneur benoemde leden
zullen zitting hebben als vertegenwoor-
digers van de gebieden waar nog geen
verkiezingen gehouden konden worden,
of als vertegenwoordiger van bepaalde
belangen die door de verkiezingen niet
tot hun recht zijn gekomen. Het is de
plicht van de Gouverneur er voor te
waken dat het vertegenwoordigende ka-
rakter van de Raad bewaard blijft en
tot uitdrukkitoig wordt gebracht.

Aannemende, dat _één en ander on-
gewijzigd in het wetsontwerp is overge-
nomen merken we op, dat één van de
consequenties van het voorgestelde dis-
trictenstelsel zal zijn, dat een Europees
candidaat slechts onder twee omstandig-
heden kans maakt tot lid van de Nieuw
Guinea Raad gekozien te worden, niL
indien zijn kiesdistrict in meerderheid
uit Europeanen bestaat die prijs stellen

op een Europese afgevaardigde, of in-
dien hij er in kan slajeren de autochtone
stemmen op zich te verenigen. Daar dit
laaste zeer moeilijk zal zijn, is de kans
groot dat de Europese vertegenwoor-
digers in de Nieuw Guinea Raad uit-
sluitend benoemde leden zullen zijn.

Aanvullende wetgeving
Met betrekking tot Nieuw Guinea

heeft de Nederlandse regering een aan-
vullende wetgeving in bewerking die
er op gericht is krachtig te kunnen op-
treden tegen buitenlandse infiltranten
maar die verder geen strafbare feiten
ten laste kunnen worden gelegd.
Dit is een van de punten door minis-
ter Toxopeus en staatsseclretari.^ Bot
naar voren gebracht in de Memorie van
Antwoord aan de Eerste Kamer naar
aanleiding van de begroting voor Neder-
lands Nieuw Guinea.
Het tijdstip van onafhankelijkheid moet
voor een goed deel bepaald worden door
de bevolking zelf. Wat het onderwijs
betreft geeft de regering de voorkeur
aan confessioneel onderwijs, maar in
bepaalde gevallen zal ook het openbaar
onderwijs onmisbaar blijken. Bij tal-
rijke punten die de Memorie van Ant-
woord aanroert, is ook de samenwer-
king met Australië, dat op Nieuw Gui-
nea dezelfde doelstelling beoogt.
De regering onderstreept opnieuw het
feit dat zij aan deze samenwerking gro-
te waarde hedht.
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Bekond AmeriKaans Zoöloog voor studie
van drie maanden in Hieuw Guinea

Prof. J.J. Ripley, hoogleraar in de
zoölogie aan de Vale Universiteit in
Amerika en Directeur van het wereld-
beroemde Museum voor Natuurlijke
Historie van dis Universiteit, is met zijn
gezin voor een bezoek van drie ma.anden
in Nieuw Guinea aangekomen.

In deze drie maanden wil hij op drie
verschillende plaatsen in Nieuw; Guina
een studie maken van de ecologisch ver-
houdingen in het leven der vogels nl.
het kustgebied, in een streek aan de
voet van 't centrale bergland op 'n hoog
te van ruim 500 meter, en tenslotte in
het Centrale Bergland.

Onder de ecologie van het vogelleven
wordt vooral verstaan de relatie van de
vogels tot hun woongebied en de strijd
die verschillende vogelsoorten bijvoor-
beeld met elkaar voeren indien zij op 'n
zelfde voedselsoort zijn aangewezen.

Mevrouw Ripley zal haar man verge-
zellen. Zij is een specialiste op het ge-
bied van insecten. De drie kinderen v)an
het echtpaar Ripley blijven in gezel-
schap van een "nurse" in Hollandia ach-
ter.

Het is niet de eerste keer dat prof.
Ripley Nieuw Guinea bezoekt. De eer-
ste keer kwam hij' hier in 1937. Hij was
toen 23 jaar oud en reisde met een we-
tenschappelijk team in een schoener in
tien maanden van New Vork, via Pana-
ma kanaal en de Pacific naar Nieuw-
Guinea. Zijn voornaamste arbeidster-
rein lag toen in de Vogelkop en Radja
Ampat. Oud-Resident Van der Goot die
toen gezaghebber was op Sorong Doom
is in die dagen een goed vriend van
prof. Ripley geworden en het speet deze
te vernemen dat de heer Van der Goot
al gepensioneerd was.

In Hollandia vond hij toen als enige
Europeanen een controleur en een com-
missaris van Politie.

Behalve dat prof. Ripley vele vogel-
exemplaren verzamelde en prepareerde
voor het Museum of Natural History,
schreef hij als resultaat van zijn tocht
ook een populair wetenschappelijk boek:
"In the trail of the money bird" [in het
spoor van de burung kepeng]. Een
lid van het team, mej. Crocket
een volkenkundige, bleef een jaar in de
kampong Saimgedoek -wonen in de Vo-
gelkop en schreef ook een boek: "The
house in the Ramforest.
In 1954 kwam prof. Ripley weer in
Nieuw Guinea, toen vergezeld van me-
vrouw Ripley. Ook toen verbleef hij
lange tijd in het gebied van Radja
Ampul Op de Kofiau-eilanden, ontdek-
te hij een geheel onbekende vogelsoort
die hij naar Koningin Juliana noemde.
De Kofiau-eilanden zijn uit Zoologisch
oogpunt zeer interessant, aldus prof.
Ripley, omdat er ongeveer 80 jaar gele-
den reeds een getrainde zooloog een on-
derzoek deed, zodat er belangrijke ver-
gelijkingen zijn te maken;
Nieuw Guinea is in het algemeen be-
langrijk doordat het een ontmoetings-
punt is tussen de Aziatische en de Au-
stralische fauna. Vooral voor ecologische
studies levert dit interessante aspecten
op omdat bijvoorbeeld een Aziatische
vogel die Nieuw Guinea binnen komt de

concurrentiestrijd zal moeten aanbin-
den met reeds inheemse vogels die op
de zelfde voedselbron zijn aangewezen*
Bepaalde vogelsoorten houden de strijd
om het bestaan vol, andere niet. Sommi-
ge Aziatische vogels blijken zich te
handhaven in de kuststreken van Nieuw
Guinea en Noord Australië en enkele
Australische vogels vindt men tot in
Halrnaheira.

In Tokyo heeft prof. Ripley zojuist
een conferentie bijgewoond van de In-
ternationale Raad voor Vogelbescher-
ming, waar hij voorzitter van is. Het
doel van die conferentie was te geraken
tot een internationaal verdrag voor de
bescherming van trekvogels in het Pa-
cific gebied, dit op voorstel van de Ja-
panse sectie van de Raad. 43 landen
werken in dit internationale lichaam sa-
men waaronder Sovjet Rusland. Vogels
hebben het voordeel aldus prof. Ripley
dat ze niet met politiek te maken heb-
ben.

Hollandia was sterk veranderd sinds
1954, vond hij. We stonden perplex, al-
dus prof Ripley, toen we zagen hoe
mooi het hier geworden was.

vertegenwoordiger Standard
Vacuumop

Verkenning
De Amerikaan H.W. Strick, vertegen-

woordiger van Standard Vacuüm Oil
Company is na een verblijf van enkele
dagen alhier naar Biak vertrokken.
Het doel van zijn komst in Nieuw Gui-
nea is een indruk op te doen van de
economische situatie in de voornaamste
plaatsen van dit land. Dit was de enige
mededeling die de heer Strick voorlopig
wenste te doen.
Van 1946 tot 1959 was hij in Indonesië.
Hij SDreekt vloeiend Nederlands.
Op 27 juni keert hij weer in Hollandia
terug.

Geschenk voor stichter
van Hollandia

Door tussenkomst van de Directie
Nederlands Nieuw-Guinea te Den Haag
is op 10 mei j.l. aan de Stichter van
Hollandia, de generaal-majoor b.d. F. J.
P. Sachse, ter herinnering aan het 50—jarig jubileum van Nieuw-Guinea's
hoofdstad op 9 maart 1960, een leren al-
bum overhandigd. Het album bevatte
een aanzienlijk aantal foto's van de vie-
ring van de jubileum-dag, voorzien van
sierlijk gecalligrafeerde onderschriften.

Het schutblad van het album bevatte
een opdracht, met de pen in kleurig ver-
sierde Gotische letters, uitgevoerd.

Behalve de in Nieuw-Guinea vervaar-
digde foto's, was de collectie nog door
de Directie Nieuw-Guinea aangevuld
met enkele opnamen van de ontwikke-
ling van Hollandia in de laatste jaren.
Tevens was een reliefkaart van Nieuw
Guinea bijgesloten.

Het initiatief voor de aanbieding van
het album is uitgegaan van het Comité
Viering Hoogtijdagen te Hollandia.
De heer Sachse was bijzonder verheugd
met het geschenk en beschouwt het,
naar hij zei, als een waardevolle aan-
winst voor zijn familiearchief.

CWNGcontra Nigimij
In het laatste nummer van "Opwaarts",
bet orgaan van het, CWNG, komt een
artikel voor tegen de prijzenpolitiek van
"een grote exportmaatschappij die hier
ruim 45°/ o van de importhandel in han-
den heeft". De schrijver signaleert het
verschijnsel dat deze maatschappij zfch
in de detailhandel begeeft en een geslo-
ten bedrijfskolom aan het worden is.
Men kan daardoor de consument maken
en breken, aldus Opwaarts. Het acht de-
ze ontwikkeling politiek en economisch
gevaarlijk.

Mevr. Duykers naar
Nederland vertrokken

De uitgezonden krachten die bij aan-
komst in Hollandia werden gehuisvest
in Hotel "BERG EN DAL" zal het in-
teresseren dat de dame van de huishou-
ding van dit Gouvernementshotel, mevr.
F.H.C. Duykers een dezer dagen naar
Nederland is vertrokken.
Toen we haar een dag voor haar ver-
trek opzochten, kwam een gast die kort
te voren naar een eigen woning was
verhuisd afscheid van haar nemen.
Nu mevrouw Duykers, goede reis, zei
hij en misschien zien we U nog wel eens
in dit gezegende land.

"God bewaar me," was bet antwoord
van mevrouw Duykers. "Ik wil hier
nooit meer terug komen".

Mevrouw Duykers die met haar man,
werkzaam op een suikerplantage van de
H.V.A. tot 1956 in Java's Oosthoek
woonde, heeft nooit van Nieuw-Guinea
gehouden, vertelde ze. De bush, de le-
vensomstandigheden en de bevolking
alles stelde haar voor problemen.
Het heeft lang geduurd voor ze het per-
soneel gewend had aan de juiste manier
van optreden. De jonge generatie legt
zich bij vrijpostigheden van de Papoea
neer, aldus mevrouw Duykers, maar wij
zijn op Java een andere levensstijl ge-
wend geweest en daar heb ik me aan
gehouden» En dan de gasten van het
hotel. Wat een moeilijkheden soms,
mannen die zich in zwembroek bij je
vervoegen, dames die onmogelijke eisen
stellen en niet beseffen dat de beheer-
der van het hotel moet werken met de
inventaris die hem door het Gouverne-
ment ter beschikking is gesteld.
Maar ook vele lieve gasten die de moei-
lijkheden beseffen, aldus mevrouw
Duykers.

Rubriekvoor de vrouw
De RONG heeft met ingang van jl.

vrijdag een nieuwe rubriek, nl. die voor
de vrouw. Deze rubriek die wordt ver-
zorgd door mevr. Bronkhorst uit Biak,
wordt iedere vrijdagochtend uitgezon-
den van 10.40 tot ongeveer 11.00 uur.

Congolees Parlement
Het parlement van de nieuwe Kongo-

lese Republiek dat 30 juni onafhankelijk
wordt komt voor het eerst bijeen zonder
dat er echter al een regering is ge-
vormd.

De Belgische minister president
Gansfort van der Meer, heeft gisteren
talrijke besprekingen gevoerd met de
partijleiders, die tot nu toe weigerden
met Loemoemba in zee te gaan.
Maar kennelijk heeft dit niet tot resul-
taten geleid.



Nieuws uit de Antillen
—Ongeveer 170 congressisten van de
American Society of Travel Agents, de
zg. ASTA, hebben voor het eerst verga-
derd op het eiland Aruba, dat hiervoor
geheel in feesttooi was gestoken. Het
bestuurscollege bood een receptie aan,
de handel organiseerde een banket, de
Lago inviteerde het hele congres op een
lunch en een rondtocht en tijdens een
Arubaanse avond trad de ook in Neder-
land door zijn platen welbekende Aru-
baanse componist Padu Lampe op.
Een pijnlijke incident deed zich voor,
toen bekend werd, dat het Curacaose
Toeristenkantoor 80 plaatsen in een
vliegtuig had besproken om de congres-
sisten in de gelegenheid te stellen naar
Curacao te komen. Toen de congressis-
ten bemerkten dat dit op Aruba, immers
de concurrent van Curacao, niet in goe-
de aarde viel, hebben van de 170 deel-
nemers slechts 7 van de invitatie ge-
bruik gemaakt.
De algemene opinie van de reis-
agenten over Aruba is blijkens een en-
quête niet ongunstig: het is er fris, goed
georganiseerd, er zijn mooie stranden,
maar -wat er ontbreekt zijn nightclubs
en restaurant buiten het grote hotel,
terwijl de klacht over de hoge taxiprij-
zen unaniem was.
—Een Nederlands architect, G. Hazen-
berg, heeft plannen uitgewerkt voor de
bouw van een nieuw modern hotel in
't centrum van Oranjestad. [Aruba] van
vijf verdiepingen, dat 50 tot 80 kamers
zal tellen. De bouwsom bedraagt Nf 2
miljoen, waarvan 60"/oreeds bijeen is.
De directie van het bestaande toeristen-
hotel op Aruba, Basiruti, heeft opdracht
gegeven voor een ontwerp tot het bij-
bouwen van 20 kamers. Ook zijn er
plannen om in Oranjestad een bestaand
handelspand zodanig te verbouwen, dat
het plaats kan bieden aan zestig hotel-
gasten.

■—Op aanbeveling van de V.N. zal dit
jaar in de meeste Amerikaanse handen
een volkstelling worden gehouden. In
de Nederlandse Antillen is dit sedert
1930 niet meer geschied. Op Aruba zal
27 juni tot 15 juli tot een volkstelling
worden overgegaan. Dit zal mogelijk
zijn door de gelukkige omstandigheid
dat door tussenkomst van de Lago Oil
and Transport Cy., dr. Amos Hawley,
hoogleraar in de sociologie aan de uni-
versiteit van Michigan zich bereid heeft
verklaard, de leidingvan de volkstelling
op Aruba op zich te nemen. Naast de
direct hierop betrekking hebbende gege-
vens worden verzameld waarvan in ver-
ontwikkeling van, Aruba behoefte be-
band met de economische en sociale
staat.
—De koop van een stuk grond genaamd
''Fairplay" op Sint Eustatius voor de
bouw van bungalows voor gepensioneer-
de Amerikanen is bezegeld. Vermoede-
lijk betekent dit ook de bouw van een
klein hotel. E.e.a. is van groot econo-
misch belang voor Sint Eustatius.

Nieuws uit Suriname
Bij het departement van Economische

Zaken in Paramaribo bestonden reeds
lange tijd plannen om te komen tot een
goede en daadwerkelijke voorlichting
op economisch terrein, die zou moeten
leiden tot verbetering van de prestaties
Van de klein-industrie in Suriname.

In verband hiermede zullen door dit de-
partement binnenkort nijverheidscur-
sussen en voordrachtavonden gehouden
worden. Met de leiding van dit voor-
lidhtingsplan op grote schaal is belast
ing. H.P.G. van Dijk.
—De heren S. van Aerde en A. Inder-
son, een tweetal Surinamers onlangs uit
de Antillen teruggekeerd, namen dezer
dagen het initiatief tot oprichting van
een tegel- en sierstenen-industrie, daar-
bij steunend op hun jarenlangeervaring
op dit gebied, opgedaan op Aruba en
Curacao.
—Woensdag 25 mei is de inschrijving
opengesteld op de aandelenuitgifte van
de Banco Antilliano N.V. - vooral in
handelskringen op Aruba bestaat
veel belangstelling naar de mogelijkheid
aandelen te kopen in een plaatselijke
bank, iets wat tot nu toe niet mogelijk
is geweest.

Soebandrioin OostIndon.
De Indonesische minister van Buiten-

landse Zaken, Soebandrio, zal in de toe-
komst de Oost-Indonesische eilanden,
die grenzen aan Nederlands Nieuw-
Guinea bezoeken, om de veiligheidstoe-
stand te bestuderen.
Hij besprak donderdag met de gouver-
neur van dat gebied, Abadin, de situa-
tie. Volgens officiële kringen deelde
Abadin aan de minister mee dat de be-
volking van het betrokken gebied snel
optreden van de regering tegen de drei-
ging uit West Irian eist en het verbre-
ken van de diplomatieke betrekkinge"
met Nederland wegens het zenden van
de Nederlandse versterkingen.

Solidair?
In kringen van Buitenlandse Zaken

in Indonesië wordt gezegd dat Malakka,
Singapore, Birma, Siam, Ceylon en In-
dia hebben beloofd toestemming te wei-
geren voor het landen van Nederlandse
militaire vliegtuigen op weg van Ne-
derland naar Nederlands Nieuw-Guinea.
Deze landen verklaarden zich volkomen
solidair met de Indonesische regering
"die door het zenden van Nederland-
se versterkingen zich gesteld ziet tegen-
over een bedreiging van de veiligheid".
Gezegd werd dat de Indonesische rege-
ring die verzekering heeft ontvangen
nadat deze landen op de hoogte waren
gesteld dat Nederlandse vliegtuigen mo-
gelijk zouden landen om brandstof in te
nemen.

Jubileum-tentoonstelling
In het Tropen Museum te Amsterdam

is de jubileum-tentoonstelling "Neder-
land en de tropen" geopend ter gelegen-
heid van het 50-jarig bestaan van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen.
De tentoonstelling geeft een overzicht
van merkwaardige wisselingen die zich
in de loop der tijden hebben voorgedaan
in de betrekkingen tussen Nederland en
de tropenlanden. Na een geschiedkundi-
ge aanloop ligt het zwaartepunt der ex-
positie op heden en de toekomst in het
bijzonder ten aanzien van de ontwikke-
ling na de Tweede Wereldoorlog.
In zijn openingstoespraak zei de , gou-
verneur van de Nederlandse Antillen,
Spreekenbrink, die momenteel in Ne-

derland vertoeft, dat het instituut kan
terugzien op vele verrichte goede activi-
teiten in het verleden doch tevens en
vooral ook dat vertrouwd mag worden
dat een toekomst vol mogelijkheden in
het verschiet ligt. De expositie omvat
foto's, tekeningen, maquettes, status,
materiaal, produkten, voorwerpen, curio
sa enz. De expositie is verdeeld in een
aantal afbeeldingen o.a. Nederlands
Nieuw Guinea, de Nederlandse Antillen,
Suriname, emigratie, missie en zending.

Positie der Joden in
zuid Afrika vertteterd

Waar er sprake is geweest van ras-
sendiscriminatie, waren het vaak de
Joden die er het slachtoffer van wer-
den. Hoe is de positie nu van de Joden
in het land der rassendiscriminatie bij
uitstek, Zuid Afrika?
Toen er omstreeks kerstmis van het
vorig jaar over de hele wereld een ge-
organiseerde uitbarsting van anti-semi-
tiisme plaats vond bleef ook Zuid Afri-
ka daar niet van verschoond, maar het
centrum van deze acties lag in Durban
de hoofdstad van Natal, waar het En-
gelse element overheerst. De Zuid Afri-
kaanse regering beval een diepgaand
onderzoek, maar de schuldigen werden
niet gevonden.
In totaal wonen er 105.000 Joden in
Zuid Afrika, ongeveer 3"/ovan de totale
blanke bevolking.

Een vooraanstaand lid van
de Joodse gemeenschap van Johannes-
burg [50.000 personen] verklaarde aan
Amerikaanse correspondenten dat er
in Zuid Afrika minder anti-semitisme
heerste sinds de Nationalisten in 1948
aan de macht kwamen.
Voordat ze aan de macht kwamen, zo
verklaarde hij, stonden sommige na-
tionalisten bekend als Joden-haters,
maar sinds 1948 is daar niets meer van
te merken. Tegenwoordig is het voor
een Jood gemakkelijker om zfoh . ih.
Zuid Afrika te vestigen dan voor bijna
ieder ander. Enkele zogenaamde exclu-
sieve clubs zijn nog gesloten voor Jo-
den maar over het algemeen is er wei-
nig sociale discriminatie.

In de kiosken in geheel Zuid Afrika
kan men nummers van de South Afri-
can Jewish Times kopen evenals het
ZionistenbHad dat veel plaatsruimte
wijdt aan aanvallen op de Egyptische
president Nasser.
Deze bladen spraken er hun vreugde
over uit dat de moordaanslag op Ver-
woerd op 9 april was mislukt en dat hij
gespaard was gebleven om zijn arbeid
voort te zetten.
Terwijl de betrekkingen met Egypte
als een gevolg van de apartheidspoli-
tiek zeer gespannen zijn, heeft de Zuid-
Afrikaanse regering zowel de econo-
mische als de diplomatieke betrekkingen
met Israël versterkt. Vele Zuid Afri-
kaanse Joden onderhouden nauwe re-
laties met Israël en zijn felle Zionis-
ten.
Bij Vele Afrtkaiandfcrs leeft de idee
diat zij, evenals de Joden, een door God
uitverkoren volk zijn.
Toch kunnen vele Joden van Duitse af-
komst niet vergeten dat Verwoerd in de
oorlog 'openlijk; partij heeft gekozen
voor Hitler en velen stemmen dan ook
op de Verenigde Pa tri j die sinds 1948
in de oppositie is en vooral aanhang
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heeft onder de Engels sprekenden.
Niet ontkend kan echter worden, dat
de Joden in geheel Zuid Afrika aan-
zienlijk in positie zij gestegen. In Jo-
hannesburg zijn zij het vooral, die het
culturele leven een grote stimulans heb-
ben gegeven zodat het leven daar een
werkelijk grootsteeds karakter heeft'
gekregen.

DAMESVOLLEYBAL S.V.B.H.
Bij de op woensdag gespeelde beslis-

singswedstrijden hebben de meisjes van
de PMS - Kota Radja onder grote be-
langstelling het kampioenschap van Hol-
landia voor 1960 veroverd. Zij wonnen
in twee sets [15-10, 15-3] van SOS I.
Hierdoor eindigde SOS I op de tweede
plaats van de ranglijst.
De strijd om de derde plaats tussen
POMS en NIGI-girls leverde een- zwaar bevochten - overwinning op
voo_r de meisjes van POMS [16-14, 15-13]
De wisselbeker, die dit jaar voor het
eerst werd uitgereikt, ging dus naar de

-iS, evenals een blijvende herinnering
voor de eerste plaats. Voor de ploegen
die als tweede en derde eindigden wa-

ren -ook ;priji_]en 'beschikbaar, terwijl
alle speelsters van .de eerste drie ploe-
gen een herinneringspenning kregen.
De eindstand van deze [eerste] dames-
voleybalcompetitie te Hollandia is:
1 PMS; 2 SOS I; 3 POMS; 4 NIGI-giirls;
5 en 6 Rapido en DGZ I; 7 en 8 Pan-
dora en DGZ II; 9 SOS 11.

Bijna een miljoen mensen hebben pre-
sident Eisenhower bij diens aankomst
in de hoofdstad van Korea. Scoul een
overweldigende ontvangst bereid. Het
eerste gedeelte van de rit. door de stad
ging normaal. Later wist een juichende
menigte het politiecordon te doorbreken
en werd de koets volkomen ingesloten.
De politie wist met de grootste moeite
Eisenhower en zijn gevolg uit zijn iso-
lement te bevrijden.

Met het bezoek aan Zuid Korea be-
slui. pr^_s_d|ent Eisenhower zijn reis
naar het Verre Oosten. Morgen keert
hij naar de Verenigde Staten terug.

President Frondizi. van Argentinië
beeft op een persoonlijke boodschap
van premier Ben Goerion geantwoord
dat hfrj de gevoelens van Israël in de
zaak Eichmann taan begrijplen. Maar
Argentinië t_E<n niet duldjen dat zijn
souvereine rechten worden geschonden.
Volgende week woensdag neemt de vei-
ligheidsraad de Argentijnse klacht in
deze zaak in behandeling. De Israëlische
premier heeft gisljerien n Pairigs1, liet
denkbeeld van de hand aewezen dat
Eichmann voor de internationale recht-
bank ter berechting van oorlogsmisda-
digers zal versidhj'jnen.i Alleen Israël
is bevoegd Eichmann te berechten, al-
dus Ben Goerion en het zal dat doen
krachtens een wet van 1950 voor per-
sonen die zich aan misdaden tegen het
Joodse volk hebben schuldig gemaakt.

BOEKHANDEL TERLAAK
Kinderspeelgoed TRIANG, onder an-

dere:
Hijskranen
Trucks
Graders, Forklifts alles van solide
uitvoering.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 20-6 en morgen 21-6
"FORT DOBBS"

met Clint Walker, Virginia Mayo en
Brian Keith.
Een uiterst goede Western, waarvan
commentaar overbodig is.
Sentani morgen 21-6: "ADAM EN EVA"

REK THEATER,
vertoont heden 20-6 voor het laatst de
komische film:

"PARADISE LAGOON"
Dinsdag 21-6 en woensdag 22-6 ver-
toont REK de superfilm

"GIANT"
in color met James Dean, Rock Hud-
son, Elizabeth Taylor.
Commentaar van deze film is beslist
overbodig.
Aanvang Iste voorstelling: 18.00 uur
2e voorstelling 21.30 uur. Toegangsprij-
zen Loge f 4,— en zaal f 3,—Spoedig in REK de film:

"THE GIRL CAN'T HELP IT"
Verwacht:
"HET BARREVOETSE BATALJON"

Een film die beslist niet gemist mag
worden.

LET OP DE SPEELDATA

VOLLEYBAL

De stand in de volleybal-competitie
HEREN Ie kl. te HollandSa:

Gesp. gew. — Verl. pt.
1 POMS I 24 18 — 6 36
2 SOS I 21 17 — 4 34
3 HBS 22 17—5 34. 4. Recochet 18 16—2 32
5 Zeepaardje I 19 15—4 30

EN NU

ITALIAANSE DAMESSCHOENEN
Zojuist ontpakt uit voorjaarscollectie 1960 :

middag-sandalen
avond-sandalen

flats
pumps i

sandalettes
waaronder zéér exclusieve modellen.waarvan sommige in slechts 1 of
2 paar.
En als bijzondere service ... > . l>, . Uw keuze kunnen wij desgewenst tot
eind van de maand voor IJ reserveren.1 PHARMA
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Vervolg van pag. 3

■ N.v. Pacific import maatsciiappij"
HOLLANDIA - MANOKWARI - MERAUKE - BUK

Qevoimachügde Agenten ran cCers,ekeving
maatscimppii „MINERVA" N.V.

Uw assurantiemaatschappij voor:
AUTO - fcIOTOR - SCOOTER

(All risks - en W.A.)
Tevens verzorging van :

BRAND - en AARDBEVING -TRANSPORT - en BAGAGE -LEVENS-, STUDIE - en PEN -SIOEN -ONGEVALLEN -, REISONGE -VALLEN -
en BEDRIJFSONGEVALLEN -

KOSTBAARHEDEN - verzekeringen en verzekeringen tegen
WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

HOLLANDIA Telefoon 70/71.
■ 'ii'n iiiwin_MnHiM-i-wrriT_nii--wiinrwri-i ïtmi " i iiiinim ui"iïi tmumi_-wwiiM-_MM__m__.M_.iMi—iim11 m i——-Tn_____-rnM« Tw_M-MWMi»'-MB__-__ir

6 COS I 20 11 — 9 22
7 Bestuurinst. 20 11—9 22
8 Rapido I 19 9 — 10 18
9 Kangeroe's I 20 9 — 11 18

10 Marininers I 20 8 — 12 16
11 Pandora I 22 7 — 15 14
12 Nigi-boys I 22 7 — 15 14
13 LOS I 19 6 — 13 12
14 DGZ I 22 6 — 16 12
15 MKH I 20 4 — 16 8
16 Zeevaartsch. I 16 2 — 14 4
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