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Toenemende Kans op communistische
interventie in Kongo

De politieke toestand in Kongo heeft gisteren een chaotischer aanzien gekre-
gen. In Stanleystad in Oost-Kongo, waar president Kasavoeboe en premier
Loemoemba de zetel van de regering schijnen te willen vestigen, heeft een
van de secretarissen van de premier verklaard, dat zonodig Russische troe-
pen zullen worden uitgenodigd, wanneer tfe Belgische troepen niet binnen drie
dagen het land verlaten. De regering Loemoemba zou deze efe hebben gesteld
aan Brussel en aan de Verenigde Naties. De UNO, zo zei hij, heeft in haar mis-
sie in Kongo gefaald.

Be troepen van de UNO hebben nu in
Leopoldstad vrijwel alle posities van de
Belgische troepen, overgenomen. Ook
zijn groepen Ethiopische UNO-militairen,
per vliegtuig naar Stanleystad overge-
bracht. In de oostelijke provincie van
Kongo, waarvan Stanleystad de hoofd-
stad is, is de toestand aanmerkelijk
verergerd door de activiteiten van mui-
tende Kongolese militairen. Deze mui-
ters vallen geisoleerde plaatsen aan
waar zich nog Europeanen bevinden.
NIET GENOEG
Het aantal militairen van de UNO dat
zich in Kongo bevindt, bedraagt al
rond 5000, maar dit is kennelijk njog
niet voldoende, want secretaris-generaal
Hammarskjoeld heeft aan nog vijl' lan-
den gevraagd militairen ter beschikking
te stellen. Deze landen zijn lerland,
Joegoslavië, Zweden,, Burma en Haiti.
Functionarissen van de Verenigde Na-
ties in Kongo hebben er bij het hoofd-
kwartier op aangedrongen de troepen-
eenheden in Kongo te vergroten tot on-
geveer 10.000 man)

WAPENS
Volgens berichten uit Brussel bevindt

zich een Pools schip met 300 ton wapens
bestemd voor het Kongolese leger voor
de monding van de Kongorivier. Deze
lading zou naar Kongo worden gebracht
in het kader van de technische hulpver-
lening van de Verenigde Naties.
De Belgische regering heeft bij het
hoofdkwartier van de Verenigde Naties
om inlichtingen gevraagd. De Poolse re-
gering heeft het bericht tegengesproken
dat een lading wapens onderweg zou
zijn naar de Kongo.

Intussen hebben Belgische militaren
de batterijen bezet op twee kleine ei-
landen in de Delta van de Kpngorivier
om te verhinderen dat het Poolse schip
zou opstometi naar Matadi, dat in han-
den is van Kongolese militairen. Deze
batterijen bestrijken de monding van de
rivier.

De provinciale raad van Katanga
heeft gisteren de afscheiding van Ka-
tanga van Kongo goedgekeurd. Deze
raad zal nu als voorlopig parlement van
Katanga optreden. In de provincies aan
Katanga grenzende, neemt de actie om
"ok tot afscheiding over te gaan mi
"mv»ne toe. Deze beweging zou in

kracht winnen door de plannen van de
regering Loemoeml« om de zetel van de
regering van Leopoldstad te verplaatsen
naar Stanleystad.

30.000 EVACUé'S
De vluchtelingenstroom uit Kongo

houdt nog steeds aan. Amerikaanse en
Belgische vliegtuigen zijn van Kongo
voortdurend onderweg om van geïso-
leerde plaatsen Europeanaen weg te ha-
len. Van de rond 80.000 Europeanen die
aan het begin var. de maand nog in
Kongo waren, zij-i er zeker al 30.00C
vertrokken. Er zijn rond 14.000 vluchte-
lingen naar Europa overgebracht, en als
het gevolg van de ontwikkeling in Kon-
go neemt hun aantal nog voortdurend
toe.

Dinrentègeh is de toestand in Katan-
ga praktisch normaal. Er zijn meer en
meer ondernemingen weer in bedrijf.
Dat geldt in het bijzonder voor de mijn-
bouwondernemingeni. Toch zijn tal van
Europeanen die van Kongo naar Rho-
desia zijn gevlucht nog niet van plan
terug te keren.

Communist in Bandoeng
gearresteerd

Dr. Sakiman, een lid van het presi-
diunj van de communistische partij van
Indonesië en plaatsvervangend voorzit-
ter van de Nationale Raad voor de plan-
ning, is om redenen van staatsveiligheid
gearresteerd. De communistische partij
heeft laten weten, dat zij om uitleg zal
vragen. Sakiman werd zaterdag in zijn
woning in Bandoeng gearresteerd.

Defensie verdrag
Cuna-Rusiand?

Een piloot van de Cubaanse Nationale
Luchtvaartmaatschappij op weg van
Havana naar Miami in de Verenigde
Staten, heeft zijn toestel met 50 passa-
giers op Jamaica aan de grond gezet en
om politiek asiel gevraagd. Hij vertel-
de Cuba ontvlucht te zijn omdat de
communisten in zijn land de macht in
handen hebben gekregen.
Technici uit de Sovjet-Unie, Polen en
Tsjechoslowakije en communistisch
China zouden bezig zijn met de aanleg
van militaire bases. Zij zouden het land
zijn binnengekomen onder het mom van
toeristen.

De Cubaanse minister van Defensie,

Raoul Castro een broer van de premier,
is in Moskou gearriveerd. Diplomatieke
kringen houden rekening met de moge-
lijkheid dat dit bezoek een inleidingkan
zijn tot een veiligheidsverdrag tussen
Cuba en de Sovjet-Unie. De recente
waarschuwing van Chroestsjof aan de
Verenigde Staten, dat Maskou geen
Amerikaanse interventie in Cuba zal
dulden, kan namelijk in die richting
wijzen.

Luns terug uit Geneue
Minister Luns is per KLM-vliegtuig

in Nederland teruggekeerd uit Geneve*
waar hij de conferentie van de Econo-
mische en Sociale Raad van de Verenig-
de Naties heeft bijgewoond. Vandaa*
zal hij in Den Haag deelnemen aan een
bijeenkomst van de ministers van Bui-
tenlandse Zaken van de zes Euromarkt-
landen, waarvan inmiddels ook al de
Italiaanse minister Segni op Schiphol is
aangekomen. De Belgische minister
Pierre Wigny komt morgen uit Brussel
in Den Haög, met het laatste nieuws
over de situatie in Kongo.

Ikeda premier van Japan
Het Japanse Lagerhuis heeft de nieu-

we leider van de liberale democratische
partij Hiato Ikeda tot premier gekozen.
Hij kreeg 275 van de 438 stemmen. De
liberale democratische partij heeft in
het Lagerhuis 286 afgevaardigden. Ook
het Hogerhuis gaat met de keus aceoord.
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Kans op twee niet-autochtone afgevaardigden
in Nieuw Guinea Raad

Staal NieuwGuineabetzeltde tewachtenalsKongo?
Er blijkt onder de groep der "blijvers"

in Nieuw Guinea een zekere ongerust-
heid te bestaan, die zich uit in een
vrij groot aantal personen dat de laatste
tijd naar Nederland vertrekt. Voor zo-
ver wij kunnen nagaan zijn er twee
factoren op deze ongerustheid van in-
vloed geweest. In de eerste plaats de ca-
tastrofale gebeurtenissen in de Kongo,
en in de tweede plaats de aangekon-
digde maatregelen tot versnelling van
de zelfbeschikking van de bevol-
king van Nieuw Guinea.

Daao: detze mbjatregelen de invloed
yanj de aiutochtone bevolking op de
gang van zaken in Nieuw Guinea ten
zeerste zullen vergroten, vrezen sommige
Europeanen, dat de ontwikkeling in
Nieuw Guinea zal uitlopen op een ramp
als in de Kongo. Daar komt nog bij
dat velen uit de berichten over de toe-
komstige Nieuw Guinea Raad menen
te mogen concluderen, dat er in dat
lichaam geen gekozen Europese afge-
vaardigden zitting zullen hebben. Het
lot van de niet-autochtone groep zou
hierdoor geheel in handen der Papoea's
gelegd worden.

Nu kan men de gebeurtenissen in
Kongirj moeilijk te ernstig opvatten,.
Er is daar een toestand van wetteloos-
heid ontstaan, die ieder beschaafd mens
met afschuw vervult. Men leze bijvoor-
beeldt het overzicht van de situatie
in Kongo dat in het laatste nummer
van "Time" is gepubliceerd.

In Nederland zijn filmopnamen van
de geweldplegingen in Kongo in de te-
levisiejournaals (uitgezonden, mfit het
gevolg dat sommige kijkers zich afvroe-
gen of men dergelijke bestialiteiten via
de televisie aan het publiek mocht to-
nen. Wanneer er dan ook zekerheid be-
stond dat de autochtonen van Nieuw
Guinea zich op de zelfde wijze zouden
gaan gedragen als de autochtoon van de
Kongo nu doen/, dan zouden we ieder
die dit land vaarwel zei niet anders
dan groot gelijk geven. Deze zekerheid
bestaat echter niet en het is bepaald
niet zo dat de aangekondigde maatre-
gelen tot instelling van een Nieuw Gui-
nea Raad noodzakelijkerwijs tot een ca-
tastrofe moeten leiden.

Gisteren meldden wij reeds, dat er
bij de Dienst van Binnenlandse Zaken
hard gewerkt wordt aan de voorberei-
ding van de Nieuw Guinea Raad. Het
betreft vooral de opstelling van een aan-
tal ordonnanties, die vooral betrekking
hebben op de wijze waarop de leden
van de Nieuw Guinea: Raad zullen wor-
den gekozen, de rechtspositie van de
afgevaardigden etc.
Daar deze ordonnanties pas van kracht
kunnen worden, als do wet op de wij-
ziging van de bewindsregeling deKamer
in Nederland is gepasseerd, kunnen er
momenteel nog geen definitieve berich-
ten gegeven worden over de wijze
waarop de verkiezingen voor de Nieuw
Guinea Raad straks in hun werk zullen
gaan.
Wanneer wij hier dan ook enkele gege-
vens mededelen over de waarschijnlijke
gang van zaken, dan dient men wel te
bedenken dat, dat niet meer de inzich-
ten en plannen weergeven van de Dienst
die met de uitwerking van een en ander
is belast.

Wijzigingen kunnen . later altijd nog
worden aangebracht.

In de eerste plaats de verdeling van
het land in kiesdistricten. Het ligt in de
bedoeling om de eerste Nieuw Guinea
Raad te doen starten met 28 leden, die
in totaal 24 districten zullen vertegen-
woordigen. Daar nog lang niet alle dis-
tricten ver genoeg ontwikkeld zijn om
door verkiezingen reeds een vertegen-
woordiger aan te wijzen, zullen er van
de 28 leden van de raad "10 benoemd
worden en 18 gekozen. Bovendien heeft
de Gouverneur de bevoegdheid tot zgn.
"correctieve" benoeming van leden t.b.v.
belangen of minderheden die in de ver-
kiezingen niet tot hun recht gekomen
zijn. De districten waar werkelijk ge-
kozen zal worden, liggen uiteraard voor-
al in de kustgebieden, die nu eenmaal
het langst onder bestuur zijn. Bij het
bepalen van de districten, waar wel en
waar nog niet gekozen zal worden, gaat
men uit van de opgedane bestuurserva-
ring: de bevolking moet bereikbaar zijn,
moet een zeker onderling verband tonen
en een eenheid vormen, en de bevolking

moet begrijpen waar het om gaat. Bij de
verdeling van het land in kiesdistricten
volgt men ook zo veel mogelijk de be-
stuursindeling.

In 12 van de 14 districten waar geko-
zen zal worden, zal men getrapte ver-
kiezingen houden, waarbij dus eerst
kiesmannen worden gekozen die op hun
beurt later een afgevaardigde naar de
Raad kiezen. Dit systeem is reeds met
succes toegepast bij de verkiezingen
voor de Streekraad Biak-Noemfoor.

De twee districten waar rechtstreekse
verkiezingen zullen worden gehouden
zijn de stedelijke centra Hollandia en
Manokwari. De grenzen van deze stede-
lijke centra zijn reeds in 1955 bij Gou-
vernemcntsbesluit vastgelegd. Zowel
Manokwari als Hollandia zullen ieder
één afgevaardigde in de Nieuw Guinea
Raad hebben. De stedelijke centra Biak
enl Sorong zullen geen aparte kiesdis-
tricten zijn> m/aar een onderdeel vormen
van een groter district.

De onderafdeling Hollandia zal, indien
de plannen verwezenlijkt worden, dus
bestaan uit twee kiesdistricten: één die
het landelijke deel en één die het ste-
delijke deel van de onderafdeling bevat.
Daarbij kanj opgemerkt worden, dat de
kustkampongs zoals Kajoe Batoe, Ka.ioe
Poelau en Tobati deel uitmaken van
het landelijke district. Het stedelijke

kiesdistrict zal dus bestaan uit Europe-
anen en andere niet-autochtonen en
voorts uit de [meest van elders afkom-
stige] stadspapoea's. Deze indeling opent
zeer zeker de mogelijkheid dat voor
Hollandia een niet-autochtoon in de
Nieuw Guinea Raad zitting zal hebben.
Het zelfde geldt voor Manokwari.

Niet alleen de juridische, maar vooral
ook de practische voorbereiding van de

toekomstige verkiezingen betekent een
aanzienlijke verzwaring van de taak
van het Binnenlands Bestuur.
In grote gebieden moeten kiezerslijsten
worden opgesteld, hetgeen bij het ont-
breken van een burgerlijke stand wei-
nig minder inhoudt dan een volkstelling.
Het is in zekere zin een gelukkige om-
standigheid dat ongeveer tegelijk met de
Nieuw Guinea Raad ook drie nieuwe
Streekraden zullen worden verkozen, nl.
die van Japen, - Waropen, Fakfak, en
Hollandia, zodat de kiezerslijsten voor
beide verkiezingen zullen kunnen wor-
den gebruikt. Het ligt bovendien in de
bedoeling om de kiezers zelf de gelegen-
heid te geven om te controleren of hun
naam op de lijsten voorkomen, nl. door
deze lijsten ter inzage te leggen.

De verantwoordelijkheid voor een
juiste samenstelling van de kiezerslijs-
ten zal dus niet alleen bij het Bestuur
liggen, maar vooral ook bij de kiezers
zelf.

Uit dit overzicht blijkt o.i. dat de
vrees, als zou het niet-autochtone ele-
ment in de , Nieuw Guinea Raad niet
aan bod kunhen komen, in eerste instan-
tie niet gerechtvaardigd is. De verkie-
zingspractijk zal te zijner tijd moe-
ten uitmaken of de kansen die er voor
de niet-autochtonen liggen ook inder-
daad benut zullen worden.
Wat voorts het uiteindelijk resultaat
van de toekomstige politieke ontwikke-
ling zal zijn, kan moeilijk voorspeld
worden.

Het verwijt dat de democratisering

van het bestuur regelrecht naar een
tweede Kongo moet leiden, achten wij
echter ten enen male onjuist. Niet ten
onrechte wordt door Engelsen en Fran-
sen nu aan de Belgen het verwijt ge-
richt NIET dat zij de souvereiniteit dit
jaar te vlug zouden hebben overgedra-
gen, maar dat zij in de jaren die voor-
bij gegaan zijn, geen enkele voorberei-
ding tot die souvereiniteitsoverdacht
hebben getroffen. Er is in Kongo niet
doelbewust gewerkt aan de vorming van
een Kongolese elite die op het critieke
moment in staat zou zijn om de nieuwe
staat te regeren. Toen de situatie plotse-
ling niet meer houdbaar bleek, stond
men voor de noodzaak om het gezag in
handen te geven van een lager PTT
ambtenaar als premier en een, wegge-
lopen priesterleerling als president, die
beide slechts opvielen door één eigen-
schap: hun grote brutale mond.

De betekenis van de Nieuw Guinea
Raad voor Nieuw Guinea is niet in de
laatste plaats, dat de elite van de
Nieuw Guinese bevolking vroegtijdig
leert verantwoordelijkheid te dragen

voor het wélzijn van het land, zodat als
de situatie ooit critiek mocht worden, er
een groep van leiders klaar staat, die
tegen de problemen is opgewassen.

Niemand weet of wij in Nieuw Guinea
voldoende tijd krijgen om dit vormings-

proces te kunnen voltooien. Als men er
echter mee zou wachten totdat de massa
van losgeslagen individuen [die in
Nieuw Guinea njog nauwelijks aanwezig
is] zijn eisen zou gaan stellen, dan zou
men te laat zijn, en dan zou een catas-
trofe als in de Kongo niet te vermijden
zijn.



GEEN AANLEIDING?
De spijtoptanten in Indonesië hebben in Nieuw Guinea steeds een grote mate

van sympathie genoten en niet ten onrechte.
Uit concrete gevallen blijkt het duidelijk hoe Wreed bepaalde reglementen

het familie leven van bepaalde perscüen verstoren.
Hier is een verslag van zon concreet geval, dat ons uit Nederland bereikte.

" . . . . Heb ik de eer U te berichten,
dat Uw rekest géén aanleiding heeft ge-
geven om de beslissing in gunstige zin
te herzien," Met dit briefje van één zin
doet het hoofd van de hoofdafdeling
vreemdelingenzaken en grensbewaking
van het ministerie van justitie alle hoop
teniet van een Nederlandse familie uit
Indonesië op hereniging met de thans
nog aldaar vertoevende zoons en broers.

Dit is een van de gevallen van nog in
Indonesië verblijvende oorspronkelijke
Nederlanders, wier bestaan, en wiler
levens aldaar steeds ernstiger wordt be-
dreigd en tegenover wie de Nederlandse
regering een zuiver formeel en eigen-
lijk onmenseijk standpunt inneemt. Dat
zijn in de eerste plaats de zg. spijtop-
tanten ,aan wie indertijd bij de sou-
vereiniteitsoverdracht door de Neder-
landse regering is- geadviseerd om, als
zij hun betrekking wilden behauden, de
Indonesische nationaliteit aan te nemen.
Dat hebben velen dus gedaan, maar d,it
heeft hun betrekking en nu zelfs hun
leven niet beveiligd. Omdat zij van oor-
sprong Nederlanders waren, Nedx
waren opgevoed, werden zij van liever-
lede toch door de Indonesiërs uit hun
banen verdreven en leiden zij nu in dat
land het leven van een paria.

Het geval waarop het ministerie van
justitie als bovenstaand reageerde, is
eigenlijk nog schrijnender.

Het betreft een gezin van een bijna
85-jarige grootmoeder, Nederlandse van
geboortej, de dn de negentiger jlaten
der vorige eeuw trouwde met een Am-
bonees. Dank zij een wet van 1892 wer-
den zij gelijkgestelden, d.w.z. van Ne-
derlandse nationaliteit, teneinde de Ne-
derlandse regering te kunnen dienen.
Een zoon van haar, inmiddels overleden,
huwde ook weer met een Nederlands
meisje. en uit dit huwelijk werden een
dochter en vijf zoons geboren. Een gezin
dus, waarin nog slechts voor één kwart
Ambonees bloed aanwezig kón worden
geacht, maar dat in onze Oost was ge-
vestigd.

Omdat de kinderen reeds voor drie-
kwart uit Nederlands bloed stamden,
steeds op Nederlandse scholen zijn ge-
weest, in Hollandse sfeer werden op-
gevoed, voelde deze familie zich echt
Nederlands. Hun werd echter bij de
souvereiniteitsoverdraeht niet eens de
keus gelaten. Aan dit gezin werd kort
voor het vertrek naar ons land -in 1958
medegedeeld, dat de drie inmiddels meer
derjarige zonen de nationaliteit van hun
voorvader bezaten, in dit geval de Ambo
nese, en dat zij derhalve achter moesten
blijven. Nadien hebben zij getracht er
het beste van te maken, doch de toe-
stand werd voor hen onhoudbaar.

Hoewel er in het gezin een sterke fa-
milieband heerst, werd de scheiding
toch aanvaard uit veiligheidsoverwegin-
gen en in de verwachting, dat de
drie vastgehouden zoons tenslotte ook
wel zouden overkomen, zoals was toe-
gezegd. De aanstaande vrouw van een
hunner, die reeds in verwachting was
en juist op het punt stond te trouwen,
ging als Nederlandse mee naar Hol-
land, niet anders verwachtend dan haar
a.s. echtgenoot spoedig weer te zien.

Een eerste verzoek om de achterge-
bleven zoons een Nederlands visum te
verstrekken, werd afgewezen. Door een
ambtenaar van het ministerie werd ech-
ter aangeraden een nieuw verzoek in te
dienen en daarbij verklaringen over te
leggen waar uit zo>u blijken, dat de
zoons niet ten laste van de Nederland-
se staat zouden komen, dat er werk en
onderdak.voor hen zou zijn en dat de
kosten van de overtocht eventueel zou-
den worden terugbetaald.

Mede dank zij de enorme moeite die
de maatschappelijk'werkster voor gere-
patrieerden zich gaf, gelukte het om
voor al deze verklaringen te zorgen.
De reeds in Nederland aanwezige ge-
zinsleden toonden aan, dat zij bereid
en-in staat waren om zich garant te
stellen voor de kosten van levensonder-
houd; de pensiionhouder, bij wGe öjt
gezin onderdak vond, zette zwart op wit
de drie zoons huisvesting te kunnen
bezorgen. En de zoons zelve kannen
er van verzekerd zijn na aankomst
in ons land direct werk te vinden, want
de een is constructietekenaar, de ander
gediplomeerd radiomonteur en de derde
is boekhouder bij Philips in Bandoeng.

Een geval dus, waar geen risico voor
een aanslag op de Nederlandse schat-
kist in verscholen ligt, noch diat d.irect
aanspraak gemaakt wordt op toewij-
zing van een eigen woning.

Er is geld voor de overtocht, er is
voldoende hulp voor deze mannen, er
is onderdak, er is ook werk voor deze
nog in Indonesië verblijvende, zich Ne-
derlanders voelende jonge mannen. Aan-
hef verzoek van het ministerie om al
deze garanties te verschaffen is voldaan.
De moeder snakt naar haar kinderen,
de in verwachting zijnde vrouw naar
haar man.

Na alle moeite die gezinsleden en in-
stanties z,ich gegeven hebben om dit
goede, zich Nederlanders voelende ge-
zin te herenigen, doet één hoofdambte-
naar ten departemente onverwacht toch
nog alle hoop teniet en antwoordt met
een koud, kort briefje dat het verzoek
is afgewezen.

Is deze hoofdambtenaar, is de minis-
ter alle menselijkheid vreemd, vraagt
men zich af? Dit afwijzen komt er op
neer, dat men een goed gezin voorgoed
y»n eilkander gesclfeüden houdt, dat
men een moeder verhindert haair kin-
deren misschien ooit terug te zien, dat
Den Haag twee zeer op elkaar gestelde

(

Witte-Rotsweg
geasfalteerd

De Witte-Rotsweg, die vorig jaar her-
haaldelijk in de Adviserende Raad van
Hollandia ter sprake kwam in verband
met het gevaar dat deze weg voor het
verkeer opleverde, is vorige week geas-
falteerd. Bovendien is de hoogste top
in het wegtracee aanzienlijk afgeplat.
Een aantal arbeiders is nu nog bezig
met het aanleggen van de afvoergoten
aan de rand van de weg en met de
afwerking van de taluds.

jonge mensen verhindert een huwelijk
aan te gaan en het straks geboren kind
zijn vader wellicht nooit zal kennen en,
dat onze ambtenaar daarginds drie jon-
gemannen overlevert aan de steeds fel-
ler wordende haat van groepen Indone-
siërs tegen al wat Nederlands is en
denkt.

Nieuws uit de Antillen
31 juli om 20 uur plaatselijke tijd

zullen de bezitters van televisietoestel-
len op Curacao en een 300-tal genodig-
den de feestelijke openingsvoorstelling
van "Telecuracao", het televisie-station
op Curacao, kunnen bijwonen. De Phi-
lipsfabrieken die de installaties en de
inrichting leverden en verzorgden, zorg-
den er voor dat Wim Sonneveld1 op deze
openingsavond zal optreden en mis-
schien zullen er nog enkele bekende ar-
tiesten uit de V.S. overkomen. Er zullen
voorts bekende lokale krachten aan de
openingsavond meewerken.
De bouw van de studio zal op 25 juli
gereed zijn. Berekend is, dat 90 tot 95°/»
van het gebied van Curacao binnen het.
straalgebied van de zender zal liggen.
Ook op Bonaire zal men vermoedelijk in
staat zijn de uitzendingen op te vangen,
echter niet op Aruba, omdat een heuvel-
rug midden over dat eiland de dichtbe-
woonde wijken afschermt. Misschien zal
t.z.t. Aruba een eigen zuster-station van
"Telecuracao" krijgen.

Het ziet er naar uit dat Bonaire in
juli een werkende kalkfabriek zal heb-
hen. Deze fabriek, die vroeger op
Nieuwpoort [Curacao] stond maar
waarvan de produktile in 1956 werd ge-
staakt, is door enkele particulieren uit
Bonaire uit de handen van een oud-
ijzerhandelaar gered en naar Bonaire
overgebracht. Het koraal op Bonairekan
een redelijke kalk opleveren.

Volgens een mededeling in het publi-
katieblad der Nederlandse Antillen is
een Politionele Inlichtingendienst inge-
steld, die ressorteert onder de minister
van Justitie en die onder leiding staat
van de Hoofdcommissaris van Politie.
Deze dienst heeft geen uitvoerende be-
voegdheden. Hij heeft o.a. tot taak ge-
gevens te verzamelen over eventuele
staatsgevaarlijke acties jegens Neder-
land de Ned. Antillen, Suriname of enige
andere bevriende mogendheid en inlich-
tingen te verkrijgen over extremistische
stromingen.

Nadat eerst de Eilandraad van Cura-
cao een motie had aangenomen, waarin
werd aangedrongen op het herdenken in
1963 van de Emancipatie [het zal dan
100 jaar geleden zijn dat de slavernij
werd afgeschaft], heeft ook de Antil-
liaanse regering besloten aan dit feit
aandacht te schenken. Er zijn twee
werkcommissies ingesteld. Een algeme-
ne commissie zal de organisatie van de
plechtigheden op zich nemen, en even-
tueel coördinerend optreden. De tweede
commissie zal een prijsvraag verzorgen
voor de beste oompositie, het beste boek,
toneelstuk of gedicht met de emancipa-
tie als onderwerp.

Scheepsbouwer Verolme houdt zich
op het ogenblik ernstig bezig met plan-
nen tot vestiging van meer dan één
scheepswerf in Zuid Amerika. Wellicht
zou ook Curacao in aanmerking komen.
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Het wordt een standaard-procedure

voor bekende auteurs in Europa, om
aan de Franse Riviera te gaan schrij-
ven.

De laatste die in dit mondaine ge-
bied is aangekomen met een paar riem
papier en een hoofd vol ideeën is Yael
Dayan, de dochter van Moshe Dayan
de vroegere chef staf van het Israëlische
leger. Ze heeft al twee romans op haar
naam staan, waarvan er een "Een nieuw
Gezicht", een bestseller is geworden.
Ze werkt nu aan een 'nieuwe roman.

Hoewel deze kleine, groen-ogige, 21-
-jarige schoonheid zich gedurende haar
driejarige militaire diensttijd in Israël
bezig gehouden heeft met de opleiding
van recruten, heeft haar vrouwelijkheid
daar niet onder geleden. Ze minacht de
pronkerige elite van St. Tropez. Ik ben
daar al eens geweest zei ze. Ik heb ge-
noeg van al die jonge vrouwren die hun
best doen om zich te gedragen als man-
nen.
Haar eerste roman gaat over de vrou-
welijke soldaten in het leger van Israël.
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BLANKENHEYM

heeft de sleutel van de gezelligheid

Mededeling BAKKERIJ BRAUN
Aangezien de Hr. Blaauw niet langer

distributeur is van brood voor de Bak-
kerij Braun, worden gedupeerde klan-
ten verzocht zich rechtstreeks tot de
bakkerij te wenden [Ifar telf. 11]

Na telefonische opgave van adres
wordt het brood dagelijks met eigen
bestel wagen thuis bezorgd.

Bij de
NEDERLANDSE HANDEL MIJ. N.V.

te Hollandia is binnenkort een facature
voor de functie van

TYPISTE—TELEFONISTE
Aanmelding dagelijks gedurende de
kartooruren.

GENEESMIDDELEN DEPOT

lil 111l GESLOTEN = vanaf HEDEN tot

LI HU II DONDERDAG middag a.s.

BEKENDMAKING
Er wordt dezerzijds nogmaals gewezen
op de verplichting van iedere werkgever
voor 31 augustus 1960 een opgave te
doen van de op de laatste werkdag van
juli in dienst zijnde Papoeaarbeiders
[mcl. huisbedienden].

Registratie formuligfen kunnen afge-
haald worden ten HPB-Kantore en de
districtskantoren te Hollandia-Bünnen
en Sentani.

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur

Bïj ons vertrek naar Merauke wen-
sen wij familieleden, vrienden en ken-
nissen, in het bijzonder het personeel
van DGZ, een succesvol verblijf toe.
Fam. H. Voogt-Blaauw,
Jacques
a/b. "Kroonduif" 19-7-'6O

no 1943

BAKKERIJ BRAUN
Ifar telf 11 of Hla. 38»

Vanaf heden weer BRUINBROOD ver-
krijgbaar.

Te koop aangeboden

SKODA 1956, 2 kleuren, kilometerstand
51000 t.e.a.b. te bevragen cv. Bouwbe-
drijf "DE METEOOR" kmp. 6, telf. hlb
155. Eventueel op gemakkelijke beta-
lingsvoorwaarden.

n0.1950
Het Kantoor voor Bevolkings Zaken

in Dok II zoekt voor directe indienst
treding

EEN COMMIES
die vlot kan tikken
Te huur of in huurkoop een groot woon-
huis R.V.O. Signal Hill, Fam. Dado.

n0.1946

De heer en mevrouw Van der Kaaden-
Wolterbeek geven met blijdschap ken-
nis van de geboorte van hun zoon:

ANTON JOHAN
Hollandia 17 juli 1960
Foto's van het HBS afscheidsfeest zijn
te bestellen bij VAN LEUVEN. 1951

S.V.B.H. Volleybalcompetitie
Om het kampioenschap van Hollandia

18, 19 en 20 juli HBS-Terrein
Aanvang 16.00 uur

Deelnemende ploegen:
RECOCHET, HBS, ZEEPAARDJE, KOC
en OSIBA.

filmprogramma
"REK THEATER"

vertoont heden v/h. laatst de GRAN-
DIOZE film, in cinemascope en color:

"HERCULES"
met: Steve Reeves, Sylvia Koscina.

Zie de schitterende daden van de groot-
ste HELDEN uit de Mythologie.
Mis deze laatste avond niet. HEDEN
VOOR HETLAATST IN "REK"
Woensdag 2Ö/7 en donderdag 21/7 de
film: "AUNTIE MAME" in color.
met Rosalind Russei, Forrest Tucker.
SPOEDIG de film "LIANE, DE WITTE
SLAVIN" [2e DEEL]
VERWACHT in "REK" BELTNDA LEE
in "APHRODITE GODIN DER LIEFDE"

ORIËNT THEATER
vertoont heden 19/7 en 20/7:

"HELL'S FIVE HOURS"
een drama met een zeer hevig climax.
Spannend tot de laatste meter!
met Stepehen Mc Nally. Colleen Gray en
Vic Morrow.
Sentani heden 19/7: "WIND1 ON THE
EVERGLADES" met Burl Ives.

f

"IMp7w.IW.Th. ADRIAAN.ÏEMS
| ADVOCAAT Eli PROCUREUR,

zal vanaf 20 juli a.s. tot circa medio januari 1961 niet te
cunsulteren zijn wegens vertrek naar Nederland.
De uitoefening van de praktijk wordt waargenomen door

Mvr. Mi». J. KUMMER > LATUPERISA,
advocate en procureur ALHIER-

V— H
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