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Openlijkemeningsverschillen tussen
Moskouen Peking over buitenlandse

politieK
Op het congres van de Roemeensecommunistische partij te Boekarest

waar de voornaamste leiders der communistische landen 'bijeen zijn, zijn de
meningsverschillen tussen Rusland en Communistisch China duidelijk aan
het licht getreden. Chroestsjof verdedigde er zijn politiek van eoexixtentie
en ongeveer tezelfdertijd deed het officiële Chinese Volksdagblad een felle
aanval op die politiek.

De Russisch Chinese meningsverschil-
len over de coexistentiepolitiek zijn za-
terdag sdherper dan ooit aan het licht
getreden. Terwijl de Russische premier
Chroestsjof de politiek van vreedzaam
naast elkaar bestaan van kapitalisme
en communisme verdedigde, deed het
officiële Chinese Volksdagblad een fel-
le aanval op wat het de "moderne re-
visionisten" noemde, die volgens het
blad zo bang zijn voor een oorlog anet
kernwapens, dat zij het imperialisme
om vrede smeken. Het kranten artikel
werd door radio Peking uitgezonden.

GEEN DUIMBREED
In Boekarest sprak premier Chroos-

stjof op de slotbijeenkomst van het con-
gres van de Roemeense comunistische
partij.
Hij betoogde dat de Russische politiek
gebaseerd blijft op de verklaring die
de communistische partijen van de com-
munistische landen in 1957 in Moskou
hebben opgesteld. Deze verklaring stel-
de als doeleinden: coëxistentie, beëin-
diging van de koude oorlog en vermin-
dering van de internationale spanning.
De Russische regering, aldus Chroestsjof
zal van deze doeleinden geen duimbreed
afwijken.

Het vterschil ün opvattingen tussen
Moskou en Peking over de politiek van
het communistisch blok tegenover het
Westen is al door vele waarnemers op-
gemerkt.
Het uit zich bijvoorbeeld in de hulp-
verlening aan onderontwikkelde gebie-
den. De Russen hebben in het verleden
veel gedaan om hun pretentie waar te
maken dat zij de vrienden van de on-
derontwikkelde landen zijn maar nu
begint hun positie gecompliceerder en
minder plezierig te worden.

De wet van de afnemende dankbaar-
heid gaat op hen haar werking uitoefe-
nen!, zoals zij dat reeds op de weste-
lijke landen gedaan had. De jongere
landen, vooral die in het Midden Oos-
ten, worden wantrouwend over de po-
litike implicaties van de hulp die zij
krijgen ,al wordt deze in het algemeen
zonder bepaalde voorwaarden verstrekt.

Tezelfdertijd heeft de dreiging van
het communisme in eigen directe omge-
ving het beeld van de Sovjet-Unie als
een verre en belangeloze weldoener van
een deel van zijn glans beroofd.
OMZICHTIG

Intussen is de positie van de Sovjets
ook gecompliceerder geworden door de
toenemende omzichtigheid van de Sov-
jet-regering zelve. De politiek van het
vissen in water dat men eerst zelf
troebel had gemaakt is thans te ge-
vaarlijk. Een explosie in een land dat
hulp ontvangt zou teveel van de sym-
pathie vernietigen die de Sovjet-Unie
in het buitenland heeft weten te ver-
werven - en een explosie die groot ge-
noeg is zou zelfs in eigen land voor de
Sovjets kwalijke gevolgen hebben. Maar
tot ongeluk van de heer Chroestsjof
heeft zijn oostelijke bondgenoot minder
remmingen. Tot ongeveer achttien maan
den geleden kwam. de hulp uit de com-
munistische wereld voor het overgrote
deel uit de Sovjet-Unie en de landen
die door haar werden beheerst. China
gaf toen niet veel meer dan vijf procent
van het geh/eel, vermoedelijk minder
dan het zelf van Rusland kreeg. De
laatste tijd echter is China actief ge-
worden in gebieden waar Rusland zelf
niet goed heeft durven optreden: in het
Midden Oosten [V.A.R., Irak, Vemen]
Afrika [Algerije, Guinea], en momen-
teel begint bet zich voor Latijns Ameri-
ka te interesseren.
NIET BANG VOOR WERELDOORLOG

Geen van de overwegingen d[ie de
Russen tot terughoudendheid bewegen
hebben een zelfde invloed op de Chine-
zen. Zijj zijn niet bang de sfeer van
internationale onderhandelingen te be-
derven aangfezien tpch niemand' met
hen onderhandelen wil. Zij patoteren
in gebiedten die ver verwijderd zijn van
hun eigen zidh uitbreidende grenzen.

Zij hebben een fanatiek communisme
waarnaast de Russfsche variëteit tot
een van rfjpe voorzichtigheid verbleekt- en zij durven dat de Russen ook te
zeggen. Bovendien geloven zij dat hun

soort communisme een wereldoorlog
zou overleven.

Dit alles brengt de Russen in een
bijzonder moeilijke situatie: zij kunnen
China niet omkopen, en het ook niet
verloochenen; zij kunnen slechts pro-
beren het binnenskamers te overreden,
en de Chinezen belonen hen dlan ge-
woonlijk met een openbare rede waar-
in zij de Russische theorie afvallen. De
communisten iin Azië en Afrika komen
inmiddels steeds meer onder Chinese,
instede van onder Russische'invloed. De
Russen moeten zich wel afvragen wat
zij moeten doen om de afdwalende de-
legaties terug te lokken.
Senaatscommissie:

U-2 vlucht had beter
achterwege kunnen

blijven
De Amerikaan-se senaatsclpinmi'gsiö

voor Buitenlandse Zaken heeft de voor-
naamste vragen die zij zich had gesteld
bij haar onderzoek naar het incident
met het U2vliegtuig boven de Sovjet
Unie onbeantwoord moeten laten. Een
van de vragen was of de vlucht op ï
mei het risico wel waard was, met het
oog op de topconferentie. E»e commissie
zegt in haiar eindrapport dat zij hier-
over en oordeel kan vellen omdat zij
geen inzage heeft gekregen in de gege-
vens die de vluchten opleverden. Het
enige wat haar is verteld was dat die
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Leider geheime organisatie te Djakarta
verhoord over beschieting van Palels
In het proces tegen de Indonesische

piloot Maukar werd de leger luitenant
Karundeng verhoord, die door de Indo-
nesische regering beschuldigd wordt de
voornaamste beramer te zijn van de
plannen tot omverwerping van de Indo-
nesische regering door de geheime or-
ganisatie "Manguni". Maukar en Ka-
rundeng zijn Menadonezen. Karundeng
zei dat hij in Singapore'Willy Pantouw
ontmoette, een van de leiders van de
opstandige Permestabeweging in Noord
Celebes.
Pantouw opperde een organisatie te
vormen om de Permesta te helpen, maar
Karundeng weigerde omdat hij een aC-
tie wilde voeren om vredesonderhande-
lingen tot stand te brengen tussen de
regering en de opstandelingen. Karun-
deng begon met de vorming van een
organisatie die Soekarno, de premier
en de stafchefs Nasution en Suriadarma
zou moeten ontvoeren die dan gedwon-
gen zouden worden het staken van het
vuren bekend te maken. Karundeng
ontmoette Maiukar, die hem: wilde steu-
nen en voorts kolonel Bratamenggala,
destijds stafofficier bij het commando
West-Java. De kolonel verklaarde dat

Alg, Handelsblad gereserveerd
t.a.v. Nieuw Guinea Raad

Het Algemeen Handelsblad schrijft in
een commentaar op de herziening van
de Bewindsregeüng dat het voor dit
overwegend zo zeer te waarderen stuk
een schoonheidsfout is dat het te kri-
tiekloos staat tegenover het koortsach-
tige ongeduld en de kinderlijke onno-
zelheid die de hervormers van deze tijd
eigen zijn "ofschoon wij deze afwijking
als een hoffelijkheid tegenover de pro-
gressieve kamerleden en als een sub-
tiliteit van het regeringsbeleid vermo-
gen te waarderen". Echter voor een lo-
gische plaatsbepaling die voor elk ver-
der redeneren en verder handelen on-
misbaar blijft, dienen wij het feit niet
los te laten dat de geschetste omstan-
digheden ons in een dwangpositie heb-
ben geplaatst bij het vaststellen van
de wijze waarop wij onze pedagogische
taak in Nieuw Guinea zullen volvoe-
ren. Het nieuwe beleid wordt een onbe-
rekenbare bokkesprong. Een experi-
ment". Het blad meent dat
de Nieuw Guinea Raad iets kunstma-
tigs heeft. De noodzakelijkheid van zijn
bestaan schijnt nog te ontbreken. Het
is niet te verwonderen dat wij ondanks
de verstandelijke aanvaarding van het
experiment toch het gevoel over hou-
den dat in onze gedadhtengang een hi-
aat is overgebleven dat ons blijft hinde-
ren. Dit gevoel is blijkbaar ook de re-
gering niet bespaard gebleven. Zij zoekt
althans voor haar politieke hogeschool
een meester op wie zij alle n(og onbe-
kende en onopgeloste moeilijkheden al-
le onafwendbare psychische en politie-
ke gevaren met daarbij behorende ver-
antwoordelijkheid kan afwentelen. En
dit moet dan de voorzitter van de Raad
zijn. Ook dit is weer juist gezien maar
wij vrezen dlat de regering een schaap
met vijf poten zoekt. Er zal stellig nog
meer nodig zijn dan deze boyenmeester
alleen.

de Manguni behalve door de Darul Is-
lam en andere ongeregelde bewegingen
ook door eenheden van de mobiele po-
litiebrigade en pantsertroepen gesteund
wordt. Als Manguni niet slaagde Dja-
karta te nemen, zou dat voor onze eigen
verantwoordelijkheid zijn, maar als de
actie slaagde, zouden alle andere orga-
nisaties zich aansluiten, zei Karundeng.
Wij waren bereid elke regeringspoli-
tiek te aanvaarden mits de vrede voor-
rang had. Ik gaf opdracht het paleis te
beschieten om psychologische indruk te
maken en als teken dat de voornaamste
operatie moest beginnen, zei Karundeng.
Hij had gezegd dat als Soekarno ge-
vaar zou lopen, het plan beter kon wor-
den opgegeven. Hij wist dat Soekarno
niet in het paleis was.
Hij schatte het aantal militairen onder
zijn controle, op een bataljon van de
Siliwangi Infanteriedivisie, 300 volge-
lingen van Manguni, een groep oudstrij-
ders en een compagnie pantserwagens.

Zendingsartsen mogen niet
naar Indonesie terug

Drie Nederlandse gereformeerde zen-
dingsartsen hebben van de Indonesische
regering bericht gekregen dat zij niet
meer naar Indonesië mogen terugkeren.
Het zijn de artsen D. Bakker uit Poer-
wodadi en zijn broer H. Bakker uiit
Poerbolinggo en voorts Dr. L.D.F. Rut-
gers, lepraspecialist uit Makassar.

Aan A.V. Honig, docent aan de geo-
logische school te Makassar is medege-
deeld dat hij wel mag terugkomen. De
vier genoemde personen zijn momenteel
met verlof op weg naar Nederland.

Ronde van Frankrijk begonnen
##128 Renners uit 13 landen zijn in

Rijssel in Noord Frankrijk gestart voor
de eerste etappe van de ronde van
Frankrijk. Deze 49 ste ronde gaat over
een afstand van bijna 4200 km die ver-
deeld is in 21 etappes.
Nederland is met een eigen ploeg verte-
genwoordigd van acht man, waaronder
Piet Daamen, Ab Geldermam, Jaap
Kersten en de gebroeders Piet en Wim
van Est. De eerste etappe gaat van
Rijssel naar Brussel, een afstand van
108 km. In de Belgische hoofdstad wordt
bovendien een tijdrit gereden.

Maatregelen tegen
Zuid - Afrika

De organisatie van Amerikaanse ne-
gers heeft besloten tot een boycot van)
Zuid Afrikaanse goederen. Op het zater-
dag gehouden jaarlijkse congres, werd
een resolutie aangenomen waarin de
Zuid Afrikaanse apartheidspolitiek
wordt veroordeeld. De organisatie telt
350.000 leden.
Maatregelen tegen Zuid-Afrika worden
ook gemeld uit Etiopië. De landen op
de Afrikaanse conferentie in Addis Abe-
ba hebben besloten hun havens en
vliegvelden af te sluiten voor Zuid-
Afrikaanse schepen en vliegtuigen.
Zij zullen ook geen Zuid-Afrikaanse
goederen meer kopen. De maatregelen
maakten deel uit van een actieprogram-
ma tegen de apartheidspolitiek dat op
de laatste dag van de conferentie werd
goedgekeurd.

Nieuws uit SEROEI
NASLEEP VECHTPARTIJ.

In ons nummer van 10 dezer deel-
den wij mede dat zich op het voetbal-
veld van Seroei, dat in het hartje van
de kota gelegen is, een vechtpartij af-
gespeeld heeft tussen de elftallen van
het dorp Seroei-Laut en de politie.
Thans kan omtrent de oorzaak nog na-
der medegedeeld worden dat deze ge-
zocht moet worden in' een iets te harde
tackle van een van de spelers. Beide
elftallen zijn inmiddels door de voet-
balbond van Seroei voor een gehele
competitie uitgesloten. Verder heeft het
HPB in het gebeurde aanleiding gezien
éen schrijven tot de voetbalbond Seroe 1

te richten, waarin hij het voetbalveld
voor verdere wedstrijden dreigt te slui-
ten, indien deze tonelen zich mochten
herhalen.
Door de politie zijn tenslotte enkele
processen-verbaal opgemaakt.

VOORLICHTING STREEKRAAD

Dezer dagen zijn de heren J.W. Min-
derhout, A.A. en Streekraad-specialist
en M.W. Kaisiepo van Bevolkingsvoor-
lichting te Seroei gearriveerd voor een
voorlichtingstou_n_|e i.v.m. de streek-
raad. Uitten wij enige dagen geleden
een zekere bezorgdheid m.b.t. de gang
van zaken bij de voorbereiding van de
streekraad, het doet ons genoegen dat
het manco door het Bestuur zelf ook
geconstateerd is en dat hierin thans
voorzien zal worden.

EINDEXAMEN O.D.O.

Op 17 dezer werd aan niet minder
dan 54 pas geslaagde dorpsschoolonder-
wijzers tijdens een kleine plechtigheid
in de Opleidingsschool voor Dorpson-
derwijzers [ODO] te Seroei het goeroe-
diploma uitgereikt.

Onder de geslaagden bevond zich één
meisje, terwijl het verder een verheu-
gend feit was dat de eerste candidaat
van de Wisselmeren zijn diploma be-
haalde.

In korte toespraken belichtten de he-
ren G. Hofstra namens de Zending,
F. Wetters [Inspectie], Ds. M. Abaa [Ev.
Chr. Kerk], Dr. W. Voors [DGZ], Dlrs.
H.A.C. Koops [Bestuur] en M.C. Ooster-
hoff als waarnemend Directeur de ver-
schuilende facetten van de taakt di*3
op de geslaagden ligt te wachten. Met
name werd de nadruk gelegd op hun
taal?: buiten de school, in de kampong,
waar zij belangrijk bij kunnen dragen
tot een beter begrip voor de maatrege-
len en acties die de verschillende dien-
sten [nemen]

Vermelding verdient nog het feit dat
de Zending der Ned. Herv. Kerk dit
jaar in totaal 74 nieuwe dorpsschool-
onderwijzers in zal kunnen zetten in
haar bestaande ruim 300 dorpsscholen.
Zoals bekend beschikt de Zending over
een tweede ODO te Fak Fak.

ANALFABETEN-CURSUSSEN

In de onderafdeling Japen/Waropen
zijn sedert 1959 niet minder dan 13
analfabeten-cursussen geopend. Dit aan-
tal is nog steeds stijgende.

De cursussen, welke overal door de
Vervolg op pag- *



VOLGENDE MAAND VOORTZETTING VAN BESPREKINGEN.

Olie-export naar Europa noodzaakt Ned-
Antillen tot associatie met Euromarkt
De besprekingen op ambtelijk niveau

die in Brussel zijn gevoerd over de
efc/bnorryschei associatie vtyn de Ned.
Antillen met de E.E.G., zullen op 11
en 12 juli worden voortgezet, zo heeft
de voorzitter van de Koninkrijksdele-
gatie, prof. dr. J. Kymmell, na afloop
van het gesprek medegedeeld. Prof.
Kymmell zei, dat de besprekingen die
bl Brussel zijn gevoerd met vertegen-
woordigers van de overige vijf lid-sta-
ten van de E.E.G. en van de Europese
commissie, zijn gehouden aan de hand
Van een door Nederland ingediend me-
morandum en dat alle aspecten van de
associatie daarbij zijn behandeld. Het
ging daarbij om de volgende hoofdpun-
ten: 1) het handelspolitiek regime, dus
de tarieven en de contingenten, 2) de
Uitvoer van de Antilliaanse olieproduk-
ten naar de landen van de gemeenschap,
3) de constructie van de associatie,
waarbij de wensen van het Koninkrijk
uitgaan naar het systeem van een vrij-
handelzone, waardoor de Ned. Antillen
het stelsel van invoerrechten voor lan-
den buiten de E.E.G. kan handhaven,
4) de institutionele opzet. Prof. Kymmel
Wees er op, dat deze besprekingen niet
meer dan een algemeen debat over de
verschillende onderdelen van het vraag-
stuk waren, waarbij de verschillende
delegaties zich zo concreet mogelijk
over het Nederlandse memorandum heb
ben uitgesproken. De sfeer van het ge-
sprek noemde hij "zeer welwillend".
Nadere inlichtingen

Prof. Kymmell deelde mede, dat de
besprekingen nog niet zijn geëindigd
en de volgende maand zullen worden
voortgezet. Het ligt in de bedoeling, dat
de Koninkrijksdelegatie dan nadere in-
lichtingen zal verstrekken over de kwes
tic van de olie en een nieuw memoran-
dum zal indienen op basis van het re-
sultaat van de besprekingen van de
afgelopen drie dagen. De Antilliaanse
vertegenwoordiger in de delegatie, de
heer E.M. Newton van het Ministerie
van Economische Zaken in Willemstad
zal hiertoe in Brussel blijven en even-
eens de besprekingen van 11 en 12 juli
bijwonen.
Prof. Kynomell verklaarde voorts, dat
voortdurend contact is onderhouden met
de toen in Brussel verblijvende Antil-
liaanse ministers van Economische Za-
ken en Financiën, de heren C. Roon
en J. Yrausquin, die bij de behandeling
van verschillende vraagstukken werden
geraadpleegd. Nader verneemt het ANP
van welingelichte zijde in Brussel, dat
de derde dag van de besprekingen ge-
heel was gewijd aan het aspect van de
Antilliaanse olieindustrie. In het Neder-
landse memorandum wordt vrijstelling
van invoerrechten gevraagd! voor in de
landen van de E.E.G. uit de Antillen
in te voeren olieprodukten. De bezwaren
die hileribi|j witerden ontmoet, richtten
zich op de vrees, dat bepaalde maat-
schappijen, die op de Antillen over raf-
finaderijen beschikken, additionele toe-
gang krijgen tot de afzetgebiedten van
de zes landen, die maatschappijen, die
niet in deze positie zijn, niet hebben.
Een oplossing zal worden gezocht om
deze waarborg te koppelen aan de ga-

rantie, dat de concurrentieverhoudingen
tussen de verschillende oliemaatschap-
pijen niet zal worden verstoord. Tij-
dens de besprekingen is ook de toetre-
ding van de Nederlandse Antillen tot
het speciale fonds van de E.E.G. voor
de ontwikkeling van de Overzeese ge-
bieden ter sprake gekomen. In Neder-
landse delegatie-kringen toonde men
zich overigens optimistisch over de mo-
gelijkheid, dat de associatie voor het
einde van dit jaar een feit zal kunnen
zijn. In een onderhoud met het ANP nia
afloop van de besprekingen zeiden de
ministers van de Nederlandse Antillen
Kroon en Yrausquin "hoopvol gestemd
te zijn, dat er bij de komende verdere
besprekingen iets concreets uit de bus
zal komen".

IDEELE ZIJDE
Naar de mening van de Antilliaanse

bewindsleden dient bij de besprekingen
vooral ook de ideële zijde van de kwes-
tie niet uit het oog te worden verleren.
Zij zeiden dit n.a.v. een gemaakte op-
merking, dat de Antillen wel de voor-
maar niet de nadelen van de gemeen-
schappelijke markt wensen. Zij wezen
er hierbij op, dat de achtergrond van
de associatiegedachte is ctet de E.E.G.
steun verleent bij de economische en
sociale opbouw in de vroeger gekolo-
niseerde gebieden. De ministers wezen
tenslotte op het grote belang voor de
Antillen, dat de olieexport naar Europa
veilig word gesteld en niet door hogere
invoerrechten in de E.E.G. io gevaar
wordt gebracht.

Beheerschapsraadvraagt
streefdatum t.a.v. New Guinea
De Beheersdhapsraad van de Ver-

enigde Naties heeft Australië verzocht
vroegtijdige streefdata vast te stellen
voor de politieke, economische, sociale
en opvoedkundige ontwikkeling van
New Guinea. Dit verzoek was vervat
in een door Rusland en India ingedien-
de motie die werd aangenomen met 8
tegen 5 stemmen, bij 1 onthouding. Het
doel ervan is zo spoedig mogelijk gun-
stige omstandigheden te schepppen voor
het bereiken van zelfbestuur of onaf-
hankelijkheid van het gebied.

De Australische gedelegeerde zei dat
Australië de Indisch/Russische resolutie
niet steunde, doch bereid was voor een
gematigder resolutie te stemmen. De
beheersschapsraad was evenwel niet be-
reid over een mindere resolutie te stem-
men welke door Engeland en België
werd ingediend.

In een andere resolutie vroeg de Ver.
Arabische Republiek dlat New Guinea
in Australisch Nieuw Guinea admini-
stratief gescheiden zou worden van het
gebied' Papua.
Een stemming liep echter uit op 7 stem-
men voor en 7 stemmen tegen, hetgeen
betekende dat de resolutie werd ver-
worpen.

De correspondent van de ABC in New
Vork meent, dat de Algemene Verga-
dering mogelijk een strengere lijn zal
volgen tegenover Australië dan in de
vorige jaren. De correspondent be-
adtiriiift de Russisch/Indiase rjeeoDutïe

als de sterkste die tot dusverre inzake
New Guinea werd ingediend.

De Indiase gedelegeerde wees op het-
geen de Australische premier Menzies
aan het begin van de vorige week naar
voren had gebracht waarbij deze zei,
dat hij liever een vroegtijdige onaf-
hankelijkheid zag dan een explosieve
situatie die zou ontstaan door het ge-
bied de onafhankelijkheid te onthouden.
Naar de mening van de correspondent
heeft de mening van premier Menzies
onder de gedelegeerden van de Ver.
Naties een gevoel doen ontstaan dat
uiteindelijk Australië ten goede zal ko-
men. De verklaring van premier Men-
zies zou volgens de correspondent, Aus-
tralië tussen de verlichte beherende
regeringen plaatsen, w-aar zij in het
verleden dikwijls werd aangemerkt als
een ouderwetse koloniale mogendheid.

Papoea-aannemer boumde brug
vab staalen beton

De Administrator van Papua en New
Guinea, Brigadie* Cleland, heeft een
nieuwe brug van staal en beton ge-
opend op het eiland Bougainville.
De brug, 20 meter lang, werd ih drie
maanden gebouwd door de Papoea aan-
nemer Konka met 20 werklieden.
Konka, die geen technische opleiding
heeft gehad, doch een ervaren monteur
en bruggebouwer is gebitiikte stalen
spanten en platen welke afkomstig wa-
ren' vilt een oorlogsdump. Het was het
eerste bezoek van brigadier Cleland in
vijf jaar aan het eiland.

Nieuwtjes uit
Nederland

—De Rijkspostspaarbank overweegt orm
de rente voor spaartegoeden te verho-
gen van 3 tot 3V2°/o. Hij wordt hiertoe
genoodzaakt door het feit dat een aan-
tal commerciële banken spaarregelingen
hebben ingevoerd die de spaarder voor-
delige voorwaarden bieden.
—Havenmeester Dellaart van Schiphol
die deze week met pensioen gaat, werd
onderscheid, n met het officiersschjajpi
in de kroonorde van België en met de
zilveren KLM-medaille van verdienste.
Hij krijgt van de KLM directeur Aler
ook nog de ministeriele brief uit het
archief van de KLM, waarbij hij op 23
juni 1920 voor een tientje per maand
werd aangesteld als stationschef van
Schiphol.
—Tegen de directeur van een Zui:'ld-
Limburgs reclameluchtvaartbedrijf die
er van verdacht wordt een oude Fokker
te hebben laten "wegbrengen" om de
verzekeringssom van 30.000 gulden in
de wacht te slepen, [zijn piloot verdronk
daarbij] is een gevangenisstraf van 2V2
jaar geëist.
—De Russische student die in Den Haag
werd gearresteerd op verdenking van
spionage voor Rusland blijft voorlopig
in arrest.
—De politie van Rotterdam overrom-
pelde in een stille hoek van het haven-
gebied een Chinees die niet minder dan
60 Kg opium bij zfch had. Kennelijk
een groothandelaar.
—Teneinde de reorganisatie van de po-
litie in zijn gemeente, die echt geen
wereldstad is, naar behoren te kunnen
leiden, ging de burgemeester van Nieu-
wer Amstel de politie in Hamburg be-
studeren. Er schijnt bezwaar tegen dat
reisje gemaakt te zijn.



gegevens van meer dan gemiddeld be-
lang waren. Wel meent zij uit het feit
dat de hoogste instanties onder wie de
president niet op de hoogte waren van
de onderhavige vlucht te moeten op-
maken dat de vluchten een routinezaak
waren geworden waarbij geen rekening
werd gehouden met het politieke beleid.
De commissie kan ook niet met zeker-
heid zeggen of het incident de werke-
lijke reden van de Russische premier
was de topconferentie te doen misluk-
ken. Zij acht het redelijk te veronder-
stellen dat hij in zijn houding werd
versterkt door de Amerikaanse mede-
deling dat de vluchten zouden worden
voortgezet en door de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid die de president op
zich nam. De commissie deelt in dit
verband mee over aanwijzingen te be-
schikken dat'Chroestsjof ten tijde van
de topconferentie onder sterke dj.Tiik
van de Sovjet militaire leiding en de
Chinese communisten stond om een
scherpe houding aan te nemen tegeno-
ver het Westen. Het was in het belang
van het Westen geweest alles n het
werk te stellen om Chroestsjofs
ding tegenover die machten te verster-
kent De commissie blijft daarom bij
haar mening dat de U2vlucht op 1 mei
beter achterwege had kunnen blijven.
Zij oefent tenslotte kritiek uit op het
gebrek aan leiding en coördinatie van
de Amerikaanse insanties die het inci-
dent behandelden.

plaatselijke dorpsschool-ondierwijzers
worden geleid, trokken tot dusver reeds
meer dan 600 volwassen cursisten, die
daartoe op 2 middagen per week de
schoolbanken bevolken. Op twee plaat-
sen bestaan zelfs cursussen Nederlands
die geleid worden door jonge, pas ge-
slaagde onderwijzers. Het initiatief is
veelal uit de dorpsbevolking zelf voort-
gekomen. Alle cursussen staan onder
toezicht van de Zending Ned. Herv.
Kerk.

De schilderskring Hollandia
Exposeert

De goede gewoonte getrouw exposeert
ook weer dit jaar de schilderskring
"Hollandia" in de Mulo-zaal te Noord-
wijk.

Zeven schilders tonen meer dan
zeventig doeken, tevens is er een collec-
tie etnografiaa te bezichtigen.
Van al het gebodene troffen mij de
aquarellen van Hoogerbrugge het meest.
Zij zijn stuk voor stuk mooie impressio-
nistische tekeningen, vooral zijn Laag-
water bij Dok 11, en Chinees Poortje te
Djakarta zijn wonderlijk mooi van
kleur.
Van Vic van Aken zijn een dertigtal
schilderijen te zien, waarvan enkele
zeer bijzondere. Zijn "Dud-nlandschap bij
Noordwijk" en "Gezicht op de Haven"
treffen de toeschouwer door hun een-
voud en mooie kleurnuances. Het is wat
jammer dat Vic van Aken naast een
tiental zeer goede schilderijen ook een
aantal zwakkere doeken exposeert waar
de totaal indruk onder lijdt. Men zou
willen dat deze talentvolle schilder meer
met zijn talenten zou woekeren. Enkele
doeken tonen zijn grote begaafdheid.
De schilder Heyl die het meer zoekt in

een forse paletstreek schildert sterk im-
pressionitisch; zijn doeken. "Zeekam-
pong bij Tobati" en het kleinere doekje
met de dezelfde naam zijn pure stem-
mingsstukjes, maar toch geloof ik dat
hij uiteindelijk zijn vorm nog vinden
morst.
Dat hij een grote kleurgevoeligheid be-
zit lijkt mij buiten twijfel.
De schilder Frederiksz was dit jaar voor
het eerst vertegenwoordigd. Zijn schil-
derij "Twee vrouwen onder een bloeien-
de flamboyant", zeer ijl geschilderd en
toch zeer tropisch, was bijzonder mooi.
Het overige werk, uitgezonderd "Baden-
de Vrouwen" leek mij wat traditioneel.
Gruwel', wiens werk men wat langer be-
kijken moet, doet mij zeer sympathiek
san. Hij mist iedere pretentie, en schil-
dert consciëntieus maar juist dit gemis
aan pretentie maakt zijn doekjes zo
sympathiek.
Om een term aan de mluziek te ontlenen
ze zijn "cool", en daardoor indringender
dan men bij vluchtige aanschouwing zou
denken.
Mevr. Groenewald, die haar werk niet
geprijsd had, schildert voor iemand die

het puur uit plezier doet, niet onverdien-
stelijk. Juist het kinderlijk-primitieve
van haar schilderijtjes heeft bepaald
wel charme.
Jos Leander, de meest speelse van de
exposanten, noemde zijn werk "Van het
gewone naar het ongewone."

Het lijkt mij een juiste karakteristeik
van,zijn werk. Ondanks mijn critische
opmerkingen is het gebodene van een
kwaliteit dat het een gang naar de Mulo
zeker waard is. En voor diegenen die
eerdaags met verlof zullen gaan is dit de
kans om voor weinig geld zich een blij-
vende herrinnering van Nieuw Guilnea
aan te schaffen.
De expositie duurt tot en met dinsdag-
avond aanstaande.

J.B.

Nederlands voetbalelftal in
Mexico

Het Nederlandse voetbalelftal is za-
terdag in Mexico-city aangekomen,
waar het gisteren een wedstrijd tegen
Mexico zou spelen.
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Vervolg van pag. 1

Vervolg van pag. 2

filmprogramma
~ÖRÏÊNT THEATER

vertoont heden 27/6 op veler verzoek
wederom

THE BELLS OF ST. MARY"
met Birng Crosby en Ingrid Bergmann.
Donderdag 28/6 en Woensdan 29/6:

SCREAMING EAGLES"
met Torn Tryon en Alvy Moore. Een o _-
verteld verhaal van de heldendaden
van Airborne's Paratioepen. Uitsluitend
spannend, geen teleurstellingen.
Sentani morgen 28/8: "THE CAMP ON
THE BLOOD ISLAND"
Holl. Binnen woensdag 29/6 "TROPIC
ZONE"

"REK THEATER"
vertoont heden 27/6 en dinsdag 28/6 de
Super ROCK'N ROLL film:

"THE GIRL CAN'T HELP IT"
in cm. en colo*\
met: Jawe Mansfield, Torn Ev/ell, Ed-
mond O'Brien ROCK'N ROLL met d.
PLATTERS, FATS DOMINO, LITTLE
RICHARD, GENE VINCENT, THE
TRENNIERS, THE CHUCKLES EN
NINO TEMPO.
Geniet hedenavond van deze ZEER
goede film._■i.i—.nii _.i ui. «_______■—_n^—^—i

Wegens vertrek tot uiterlijk dinsdag-
avond nog te koop aangeboden:
yzerhouten commode, theekastje, boe-
kenkastjes, radiotafeitje, rottanzitje, ei-
ken-houten zitje, D.K.W. auto 1954, ys-
kast Frigidaire. J. Boer. Marijkestr. 762
Noordwijk [Dok V] 1776

DE BLOEMENHANDEL "YVONNE"
telf. Hlb. 40.

doet een DRINGEND BEROEP op een
ieder düe in het bezit is van een van
haar bloemenmandjes, haar hiervan te-
lefonisch in kennis te stellen.

POLIKLINIEK SENTANI

Tijdens de afwezigheid van dr. A. Meyer
wordt het spreekuur op de Polikliniek
Sentani [voor Sentani en Ifar] gehouden
door Dr. H. Halrms des donderdags van
7.30 tot 10.00 uur.

GHOTE UITVERKOOP

Ibij Toko L.ÏEIVS TEËI TÜANQ
(Hollandia Oranjelaan)

op maandag 27-6 tot met zondag 3-7-1960 van 16.00 uur tot 21.00 uur. Deze
uitverkoop omvat velerlei goederen. UITZONDERLIJK LAGE PRIJZEN
Damesschoenen, sandalen enz. enz. ZORGT DAT U KR B.J BENT


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 145 27.06.1960
	Openlijke meningsverschillen tussen Moskou en Peking over buitenlandse politieK
	GEEN DUIMBREED
	OMZICHTIG
	NIET BANG VOOR WERELDOORLOG
	soort communisme een wereldoorlog zou overleven.
	Senaatscommissie: U-2 vlucht had beter achterwege kunnen blijven
	Leider geheime organisatie te Djakarta verhoord over beschieting van Palels
	Alg, Handelsblad gereserveerd t.a.v. Nieuw Guinea Raad
	Zendingsartsen mogen niet naar Indonesie terug
	Ronde van Frankrijk begonnen
	Maatregelen tegen Zuid – Afrika
	Nieuws uit SEROEI NASLEEP VECHTPARTIJ.
	VOORLICHTING STREEKRAAD
	EINDEXAMEN O.D.O.
	ANALFABETEN-CURSUSSEN
	VOLGENDE MAAND VOORTZETTING VAN BESPREKINGEN. Olie-export naar Europa noodzaakt Ned-Antillen tot associatie met Euromarkt
	Nadere inlichtingen
	IDEELE ZIJDE
	Beheerschapsraad vraagt streefdatum t.a.v. New Guinea
	Papoea-aannemer boumde brug vab staal en beton
	Nieuwtjes uit Nederland
	De schilderskring Hollandia Exposeert
	Nederlands voetbalelftal in Mexico

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4


