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Burgeroorlog

in

Kongo

Felle gevechten worden gemeld uit de Kongolese provincie Kasai, waar tienduizenden Baluba's de bezettingstroepen in de hoofdstad Bakwanga bestrijden.

,

De regering in Moskou heeft laten weten dat zij het niet eens is met de tenuitvoerlegging van de resoluties van de VeiligheidsraadDe Belgische minister Eijskens zal vandaag in Brussel verklaren of er inderdaad een kabinetswijziging in België zal komen.
Bakwanga is de hoofdstad van-de afgeUit de provincie Kasai in Kongo komen berichten binnen over felle ge- scheiden Mijnstaat.
vechten tussen Baluba-krijgers
die de
Enkele dagen geleden werd Bakwanbezetting van Bakwanga aanvallen.
ga door de troepen van premier Loe-

Tokyoover
te
bezoek "Karel Doorman"

Overieg

-

Den Haag ANP De Nederlandse arhVoogd, heeft een gesprek gehad met de
bassadeur in Tokio,

de heer N.A-J- de

Japanse minister van Buitenlandse Zaken over het voorgenomen bezoek van
het Smaldeel V aan Yokohama.
Het departement van Buitenlandse
Zaken in Den Haag heeft geen commentaar gegeven op het oesprek tussen de
ambassadeur en de Japanse minister.
Sleciits verklaarde men in Den Haag,

dat de Nederlandse regering geen aan-

leiding ziet om het bezoek van de "Karel Doorman" niet te laten doorgaanOver het verdere vaarplan van de "Karel Doorman" is nog niets vastgesteld.
SOCIALISTISCH COMMENTAAR

"Het Vrije Volk" schreef in een
hoofdartikel: Vlagvertoon in de wateren van Nieuw Guinea is één ding, de
"Karel Doorman" heen en terug over de
wereldzeeën te zenden, een ander.
Steeds meer krijgt ons grootste oorlogsschip op deze reis bet spookachtige karakter van een soort "Vliegende Hollander", die slechts om de zeven jaar
een haven mocht aandoenOp de heenreis moest een route om de
Kaap worden gekozen om vooral toch
maar nergens aanstoot te geven.
Zelfs in Australië notabene onze
nauwste en vrijwel enige bondgenoot in
was de "Karel
Nieuw Guinea zaken
erg
niet
zo
welkom.
Doorman"
Voor de terugreis is wederom een
route uitgezet, die wel het meest complete tegendeel van vlagvertoon is dat
zich denken laatJapan was een van de weinige landen
waar de "Karel Doorman" zou aanlopen- Maar ook Japan wordt fel door
Indonesië bewerkt en gaat aarzelen.
De "Vliegende Hollander" moet weer
zee kiezen.
Deze voor Nederland wel beschamende vertoning is er het beste bewijs van,
dat de regering ondoordacht heeft gehpndplH toen zij indertijd het "Vlagvertoon van de Karel Doorman" aankondigde, zonder enige rekening te houden
met de internationale gevolgen.

-

moemba bezet, die hierover zei, dat dit
was geschied, zonder dat een schot was
gelost-

Tienduizenden Baluba-krijgers
in
oorlogstooi en gewapend met ouderwetse vuurwapens, speren, pijl en boog
zouden de hoofdstad reeds op de troepen van Loemoemba hebben heroverdDe verliezen aan beide zijden zouden
ernstig zijn. De eerste berichten spreken
over 1000 man bij de Baluba-krijgers.
De strijd wordt met grote wreedheid
gevoerd-

Gevangenen worden niet gemaakt en
afgekapte handen zouden als trofee
worden meegevoerd. Mannen, vrouwen
en kinderen zouden zonder pardon zijn
omgebracht.
In de stad zijn 400 man Tunesische mi-

litairen van het UNO-leger,

die geen

bevoegdheid hebben tussenbeide te ko-

men en hun best doen de vechtenden
op een afstand te houden van de blanken die nog in de stad wonenSPOEDZITTING IN BRUSSEL
De Belgische premier Eijskens heeft
na een spoedzitting van zijn kabinet
verklaard vandaag te zullen bekendstellen of er werkelijk een kabinetswijziging zal komen, welke reeds eerder tot
stand had moeten' worden gebracht.
De nieuwe regering moet een bezuinigingsprogram uitvoeren, welke nodig
is om het wegvallen van de inkomsten
uit Kongo te boven te komen.
Volgens premier Eijskens zouden bezuinigingen moeten worden doorgevoerd
bij het onderwijs, de landsverdediging
en .op het gebied van de sociale wetgeving- Hij heeft reeds meermalen te kennen gegeven te zullen aftreden, wanneer het bezuinigings-programma niet
wordt aangenomenANDERE UITLEG.

In Moskou heeft de regering secretaris-generaal Hammarskjoeld van de Ver
enigde Naties laten weten dat zij het
niet eens is met de manier waarop de
resoluties van de Veiligheidsraad* over
Kongo worden uitgelegd.
Volgens de Russen geldt de resolutie
die het vertrek van de Belgen uit Kongo eist eveneens voor de specialisten die
op de militaire basis zijn achtergebleven- Moskou is het er ook niet mee eens
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dat de bases een neutrale status hebben

gekregen.

Volgens Moskou zouden zij onder beheer van de Kongolese regering moeten

worden

gesteld.

Frans Nederlandse
besprekingen

Op uitnodiging van presfdent" de
Gaulle hebben minister-president de
Quay en de minister van Buitenlandse
Zaken mr. Luns woensdag in Parijs besprekingen gevoerd met Franse rege-

ringsleiders-

Deze oriënterende besprekingen gingen
over de jongste ontwikkelingen in Europa en over de Franse ideeëji met betrekking tot een nauwere politieke samenwerking-

De bewindslieden zijn onderling overeengekomen geen bijzonderheden over
hun Ontmoeting bekend te maken. Wel
deelde minister Luns mee, dat dit gesprek was gevoerd in een bijzonder
aangename sfeer.

De Franse bewindslieden hebben laten
weten, dat zij na hun besprekingen met
West-Duitsland en Nederland dergelijke
ontmoetingen denken .te hebben met
staatslieden uit de andere drie Euromarktlanden: België, Luxemburg en
Italië. Daarna, op 30 oktober, kan er
wel een grotere samenkomst zijn, waarbij gesprekspartners kunnen aanzitten
uit alle zes landen- Aan het gesprek van
woensdag namen van Franse zijde naast
president de Gaulle, premier Debré en
minister Couve de Murville van Buitenlandse Zaken deel.

Nabire wordt opvoerbasis
voor Wisselmeren
B.V-G- De plaats Nabire aan de Geelvinkbaai wordt in de nabije toekomst
opvoerbasis voor het Wissehneréngebied in het binnenland.
Voor dit doel is men onlangs begonnen met het bouwen van verschillende faciliteiten ten behoeve van deze opvoer.
Een van de belangrijkste faciliteiten ook reeds begonnen met de bouw van
10 woningen voor Europeanen, 14 dorps
is de vergroting van de landingsstrip in
woningen
gevoor inheemsen, een kantoor
Tot
nu
toe
wordt
deze
baan
Nabirebruikt door Twin Pioneers, maar het is voor boswezen, een politiepost en een
de bedoeling dat binnenkort Dakota's de logeergebouw met een capaciteit van
16 bedden. Voor een deel zal deze nieuw
strip, die nog dateert uit de Japanse
bouw nabij een geprojecteerd plantsoen
bezettingstijd, gaan gebruikenï_etrokkcn..Dit alles zal ongeEen uit deze oorlogstijd nog achtergev<
er
in
het
laatmidden van het volgend jaar
bleven bom in dë baan vormt een
gereed zijnste beletsel voor het ingebruiknemen
van de laatste 200 meter van de totaal In de toekomstplannen zijn bovendien
opgenomen de bouw van een kerk, een
1235 meter lange landingsstripschool en een polikliniek annex ziekende
verwijderd
zijn
Zodra deze
zal
zullen
Dakota's hier kunnen neerstrijken om huisje. Mocht de plaafls nog verder uitgroeien dan zal er zelfs een bestuursgede goederen, die per schip worden aangepllaatst kunnen worden.
bouw
gevoerd,' verder te transporteren naar
Een
bijzonderheid bij dit alles is dat
het binnenland.
Nabire hiermede de eerste plaats in NeIn verband met deze opvoer zal bij het
derlands Nieuw-Guinea zal zijn, waar
vliegveld een platvorm worden aangenieuwbouw geheel in hout zal worden
legd waarop een stationsgebouw van
opgetrokken.
ruime afmetingen [25 x 6 meter] zal
De architect van het stadsplan is ir. Aworden geplaatst. Ook een 9 meter hovan Noortwijk van de Dienst van Openge verkeerstoren zal tot de vliegveldbare Werken, terwijl de Intervam met
outillage gaan behoren.
de uitvoering is belastSTADSPLAN
Behalve het stationsgebouw is men

De Olympisshe spelen

Politieberichten Hollandia
Uit het kantoor van Financien te
Dok II werden een wandklok, een woor
denboek en een kalender ontvreemd- De
daders zijn reeds bekend.
De personenauto van F-J-B. werd op
de brug naar Base G- van achter aangereden door een andere personenauto
nl. die van H.H.J.F. Er deden zich geen
persoonlijke ongelukken voor- Beide
voertuigen liepen materiele schade op.
In het Van Heutzkamp werden enkele bewoners van Gouvernements-woningen bekeurd, omdat zij eigenmachtig
gedeelten aan hun woningen hadden
aangebouwd. Het betrof hier vooral zinken platen die waren aangebracht als
afscherming van achterportalen tegen
regen inslag.
De heer J-T. is in voorlopige hechtenis genomen, nadat proces verbaal tegen
hem was opgemaakt inzake verduistering,

subsidiair

oplichting-

In Kota Baroe Pantai werd een 7jarig meisje verkracht. De dader is in
preventieve hechtenis genomen.
HER-D. te Hollandia Binnen deed
aangifte van de diefstal van een bedrag van f 155,
uit een bureaulade
in zijn huiskamer. De dader is onbekend
Op de Sentaniweg, ter hoogte van
de Pim vond een verkeersongeval plaats
Een vrachtauto van de Reinigingsdienst

—

bestuurd door H.R., komende uit Hollandja Binnen, reed door cnbekendje
oorzaak van het wegdek en kwam over

1

de goot in het struikgewas terecht. De
bestuurder en de inzittende J-B. werden
in het ziekenhuis opgenomen. Een andere inzittende M.R. kon na in het ziekenhuis medisch behandeld te zijn naar
huis terugkerenOp de Strandweg week de scooterrijder R-R.O. te veel uit voor een uit tegenovergestelde richting komende landrover. Hij raakte in de berm van de
weg en sloeg over de kop, waarna hij
in bewusteloze toestand in het ziekenhuis te' Dok II moest worden opgenomen-

WIELRENNEN
ISO Km wegwedstrijd:
1 Kapitanov -Rusl-; 2 Trapé -Italië-;
3 v-d. Bergen -België-

Nieuws

uit

Sorong
vogelkop"

Sociëteit "De
van karakter veranderd

de door knock out van- de Brit Fisher.
Op de 19 en 25 augustus gehoutien gewone en algemene leden-vergaderingen
van de sociëteit "de Vogelkop" te Sorong is besloten het karakter van deze
instelling aan de gewijzigde omstandigheden te Sorong aan te passen.
Zoals bekend was deze sociëteit tot dusver een instelling waarvan niet-NNGP^
M'ers alleen buitenlid zonder stemrecht
konden zijn. .-,
Dit is thans gewijzigd in. deze zin, dat
allen die in Sorong woonachtig zijn en
door de ballotage-commissie niet geweigerd worden, gewoon lid zullen zijn
met volledig stemrecht.
Het begrip buitenlid is nu nog slechts
van toepassing op diegenen, die zonder
Sorong als woonplaats te hebben, toch
lid wensen te worden. De behandeling
van de bovengenoemde wijzigingen verliep op de vergadering van 25 augustus
zonder veel moeilijkheden, al werd van
niet-civiele zijde wel getracht zekere
beperkingen in de lidmaatschaps-mogelijkheden in de statuten te doen opnemen. Alle pogingen hiertoe stuitten
echter af op een duidelijke onwil van
de--vergadering-

voor een mauw been ballotage-commissie zullen
over ca- 3 weken plaats hebben.

De

verkiezingen

stuur

HOCKEY

UITSLAGEN:

Australië

—

Japan

B—l8—1

India

I—41—4
I—l1—1

—— —
——

Nederland

ZWEMMEN

Engeland

finale 100 m vlinderslag dames:
1 Schuier -USA-; 2 Heemskerk -Nederl-3 Andrews -Austr-; [4] Voorbij -NedFinale 200 m schoolslag heren:
1 Mulligan -USA-; 2 Osaki -Japan-;
3 Mensonides -NedTorenspringen dames [10 m. plank]
1 Kramer -Dl)d-; 2 Paul -USA-; 3 Kru-

Nieuw Zeeland
Denemarken
Frankrijk
Duitsland
Spanje
Zwitserland
Grieks-Romeins worstelen:

toVa -Ruslfinale 400 m vrije slag heren:
1 Rosé -Austr.-; 2 Yamanaka -Japan-;
3 Konrads -Austr.fihale 100 m rugslag heren:
1 Theile -Austr.-: 2 Mc Kinney -USA-;
3 Bennett -USA-400 m vrije slag dames:
Lagerberg en Schimmel [beide Nederl.]
veroverden zich een plaats in de finale. Andere eindstrijd-deelneemsters
Konrads -Austr-; Von Saltza -USAe.a.
200 m vlinderslag heren:
Voor de finale q-m- geplaatst1: Ti'o.v,
-USA-; Yoshimuda -Japan-; Larson
-USAUitgeschakeld: Korteweg en
-Ned-4 x 100 m wisselslag dames:

Sitters

Naast Nederland hebben o-a. Australië
Rusland, Duitsland en Hongarije zich
een plaats in de finale veroverdWaterpolo uitslagen:

Roemenië

—

—

Rusland

Nederland
Hongarije
[Nederland uitgesch.]

—

2—3
3—l

Italië
Duitsland
3—o
De wedstrijd Roemenië—Rusland was
een keiharde vertoning. De scheidsrechter zag* zich eenmaal zelfs genoodzaakt
niet minder dan zeven [van de 14] spelers uit het water te sturen. Na de wedstrijd werd de "slag" op het droge voort
gezet.
BOKSEN:
Van Duivenbode verloor in de 2e ron-

België

4—l

s—o

—

s—l5

1

finale: 1 Borga -Rusl-; 2 Dietriech
-Dld-; 3 Kubak -Tsj. Slow.ATLETIEK:
Dat de atletiekwedstrijden de eigenlijke

hoofdsdhotel

vormen

van

de

Olympische Spelen werd woensdag eens
te meer bewezen- Naar schatting 60-000
enthousiaste toeschouwers zagen hoe het
eerste atletiek-goud in handen kwam
van de Russische verspringster Krepkina en van de Amerikaanse kogelsto-

ter Nieder.
verschillende

De

Verspringen

uitslagen
dames:

luiden:

1 Krepkina -Rusl.-; 2 Kresinska -Polen-; 3 Claus -Dld-; [7] Bijleveld -Nedkogclstoten heren:
1 Nieder, 2 O'Brien en 3 Long -allen
USA-

80 m horden dames:
In de finale komen Bystrowa -RuslBignall -Eng-; Press -Rusl-; Quinton
-Eng.-; Birkemeyer -Dld.- en Koschel
jewa -Rusl.- tegen
100 m heren:

elkaar uit.

In de halve finale komen om.

Hary

-Dld-;
Norton -USA-; Sime -USA- en Jerome
-Canada800 m heren:

Geplaatst voor de halve finale o.m.
Schmidt en Matuschewski-Dld-;
Moens -België-; Kerr -Antillen- en
Murphey -USA5000 m heren:
In de finale komen:

Grodotzki en Janke -Dld-; Hallberg -Nw
Zeeland- en Iharos -HongModerne vijkamp:
1 Hongarije-

Landenklassement: 1 Hongarije.

Die

Kadaster.affaire

Requisitoir

en Pleidooi in de zaak C.

(Vervol

wan ons verslag van

REQUISITOIR
In deze zaak waar verdachte terecht
staat voor oplichting, richt de magistraat de schijnwerper allereerst op de
vreemde eend in de Kadastrale bijt, de
heer K. Al van het begin af aan bad

dé heer K- het idee dat hij niet wel-

kom was in het kadasterkliekje.
Zijn verzoek ingeschakeld te worden
bij het lesgeven,, werd door het hoofd
van de dienst afgeketst, omdat er a.
genoeg leraren waren en b. geen plaats
voor op de begroting was.
De heer K. heeft echter zijn ogen
open gehouden en had al gauw in de
gaten dat het met die lesgeverij slordig toeging- Zo werd er bv- vier maanden achtereen helemaal geen les gegeven. De heer K. ging met deze wetenschap naar de directeur W & O, waarna hij wel een plaats kreeg als leraar,
zodat er volgens de heer K. toen pas
van een normale cursus gesproken kon
worden. Het was met de kennis van
de cursisten treurig gesteld en de heer
K- zag zich genoodzaakt vrijwel van
voren af aan te beginnen- Maar hiermee
waren de misstanden nog in het geheel
niet verdwenen.
De heer K. zag hoe verdachte voor
twee lesuren per week meer verdiende
dan hijzelf met vierDat de heer K. door een en ander
niet populair is geworden, blijkt wel uit
het feit dat hij zegt te zijn bedreigd
door de heer v.d. Vtf- zodat hij zich
zelfs onder politiebescherming1 incest
stellen.
Ook de heer T. vond het bij de cursussen, zoals de magistraat aanhaalt:
"een grote rotzooi"Hij ergerde zich er groen en geel aan,
maar had voldoening dat hijzelf, ofschoon hij "maar" een basisopleiding
van MULO had, recht door zee was^ en
de enige, behalve de heer K-, die een
juiste opvatting over de inhoud van het
vee! besproken besluit had.
De heer T. heeft dan ook op principiële gronden geweigerd aan het examen in 1959 mee te werken, "want" zei
hij "de jongens hebben helemaal geen
les gehad-"
De magistraat wijst vervolgens op de
ha vdelwijze van de commies-redacteur
de heer P-, die heel goed begreep dat
een gespecificeerde Ilijßt noodzakelijk
was om de OTB's voor de gegeven lessen te verzilveren.
De magistraal heeft een slechte indruk van de heer C. die z-i. het alleen
om het lesgeld te doen was en er de
heer P. zelfs herhaalidelijk aan herinnerde.
De kritiek die hier en daar te horen
valt op het onderzoek door de politie
wijst de magistraat verontwaardigd van
de hand. Hij zou de politie integendeel
een pluim op de hoed willen geven, dat
zij met zulk ellendig getuigenmateriaal
de zaak in het huidige stadium hebben
kunnen krijgen.
De getuigenissen van de mede-leraren v.d- W- en Z., vindt de magistraat
van weinig waarde. Deze heren staan
immers straks zelf voor hetzelfde strafbare feit terecht, en het is dus geen
wonder dat zij het met verdachte eens
zijn.

De magistraat wijst nog eens op het
feit dat verdachte lesgeld heeft gein-

gisteren)

casseerd voor lessen die volgens de getuigen a charge K. en T- en de cursisten drie maanden gestopt werdenVerdachte zou zelf ook heel goed hebben ingezien dat hij fout was, want hij
vliegt immers op. een ander besluit af
dat iets duidelijker geredigeerd is dan
het zijne, alleen met het idee zich zelf

te "dekken."
MAGISTRAAT WIL EEN VOORBEELD
STELLEN
De magistraat besluit met de overweging dat het hoog tijd is dat er aan
dergelijke praktijken van veel geld opstrijken en er niet voor werken, een
eind komt. Het is de laatste tijd zelfs
een verschijnsel geworden, aldus MrJansen, om maar aan de staatsruif te
graaien. En het zijn lieden als
verdachte die de schuld zijn van de slechte
naam die de ambtenaren hierdoor krijgen. Die corrupte beweging moet zijn
afgelopen en 'er moet een voorbeeld
worden gesteld.
De eis is drie maanden, waarvan twee
onvoorwaardelijk, met een jaar proeftijd.
DE VERDEDIGING

De verdediger, mr. De Rijke, begint
zijn pleidooi met te constateren dat er
om deze hele zaak een zekere kleur is
gelegd. Alles wat tijdens de zitting

naar voren is gekomen, werkt deze gechargeerde voorstelling van zaken in de
hand.
Bijvoorbeeld het idee dat de buitenstaander krijgt dat het bij het Kadaster één knoeiende troep is; het éénlijntrekken in de kwestie van de lesgelden;
het bij elkaar roepen van de getuigen
de dag voor een zitting; etc. etc.
De verdediger vraagt zich af hoe die
kleur eigenlijk is ontstaan, en vermoedt hier een grote sensatiezucht achterHet accountantsonderzoek werd met
ware hartstocht aangepaktDe heer Bellinfante zou zelfs geze?d
hebben: "Al duurt het 2 jaar, ik zal: die
kerels van het Kadaster krijgen."
En het onderzoek was nog maar nauwJijks aan de gang toen al de grootste geruchten rondgingen over enorme malversaties bij het Kadaster.
SCHROMELIJK OPGEBLAZEN
"Het zijn net grote zeepbellen" aldus
de heer de Rijke- Z. zou cement hebben
gestolen om zijn eigen huis mee te
bouwen- Bij onderzoek kon hij een
quitantie overleggen; eerste zeepbel spat
uit elkaar, v/d. W, zou hebben geknoeid met de voedselaarikopen voor de
'Sterrengebergte expeditie. Dat blijkt
ook alweer uit de lucht gegrepen en
de tweede zeepbel is kapotSNEU.
En zo, aldus de verdediger, zakte langzamerhand de hele grote Kadasteraffaire in elkaar. Wat er nog van overbleef was de nog hangende kwestie van
de lesgelden.
En wat is menselijker, zegt de heer de
Rijke dan de neiging om dat dan tenminste zo belangrijk mogelijk voor te
stellen?
De verdediger stipt nog even de befaamde voorbespreking bij de heer v/d.
W- aan huis aan, die z.i- toch alleen als
geruststelling bedoeld was voor de jongelui die bang waren "gegoddokt" en

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten
Zondag 4 september 1960
Hollandia:
Pauluskapel 08-30 uur ds- A. Rigters
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. H-F. Kat
Kloofkerk 18.30 uur ds. W- Sirag en ds.
HG- Boshuis. Bevestiging en intrede-

Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08-30 uur ds. Joh- Kabel
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. A. Rigters
Sentani:
10.15 uur ds. Joh- Kabel.

"gegilingd" te worden bij het getuigenverhoor. De magistraat zou er goed aan
hebben gedaan, meent verdediger, als
hij wat dieper was ingegaan op hetgeen
bij die gelegenheid werkelijk ter sprake is gekomen.
EEN GROTE FAMILIE
Volgens de heer 'De Rijke onderscheidt
zich de dienst van Kadaster cm Kaartering van alle andere diensten door het
jarenlange optrekken met elkaar en het
intensieve tourneren- "Het is net één
grote familie." En zoals het bij elke familie voorkomt, zijn er altijd w-el een
paar neefjes en hichtjes die een beetje
uit de toon vallen.
Dergelijke, figuren ziet verdediger in de
getuigen K. en T. Hij vermoedt hier een
opeenhoping van persoonlijke grieven,
die de aanleiding tot de aanklacht hebben gevormdNaijver van een jong academicus die
ondergeschikt is san een oude rot met
minder goede basisopleiding; de snelle
promotie van de ene collega, tegenover
bet blijven steken in een middelbare
rang van de andere, etc.
"Maar één ding is duidelijk" aldus de
Rijke: "Het was daar bij het Kadaster
administratief gezien een rommeltje".
En de voornaamste oorzaken daarvoor
zijn wel geweest het uitvoerige tourneren, de onregelmatigheid in de lessen,
de kleine klassen en gebrek aan interesse voor de administratieve rompslomp.
Desondanks staat het Kadaster hoog
aangeschreven.

Een van de parlementaire missies die
verder toch allesbehalve complimenteus was, prees de afdeling nadrukkelijk, en dit werd ook gedaan door de
heer Brongersma. een van de leiders
van de Sterrengebergte-expeditie.

Mr. De Rijke en de magistraat hebben
beide een schema opgesteld om het punt
op te helderen welke leerlingen nu
precies wanneer les gehad hebbenMaar, zegt de verdediger, dat is vruchteloos gebleken- De verklaringen van de
cursisten zijn zo tegenstrijdig en verward en hun herinnering 70 vaag, dat
het onmogelijk is de gegevens in een
sluitend staatje te verwerken.
De verdediger is ven mening dat het er
ook niet toe doet, of verdachte in een
bepaalde maand nu wel of niet les heeft
gegeven.
Verdachte immers w^as ervan overtuigd
dat hij het besluit moest lezen in de zin
van een maandelijkse toelageEn wie kan hem dat op goede gronden tegenspreken?
De verdediger wijst op de grote verscheidenheid in de inhoud van dergelijke lesgeldbesluiten- De uitleg laat
ruimte voor zeer veel twijfelBij navraag bij de Dienst van Financiën
Vervolg; op pag. 4

van pag. 3
is verdediger gebleken dat men er daar
bijzonder verbaasd over is dat er zon
punt van wordt gemaakt- Natuurlijk is
het een maandelijkse toelage! Ook was
het helemaal niet nodig om met gespecificeerde lijsten van het aantal werkelijk gegeven lesuren aan te komen om
het lesgeld uitgekeerd te krijgen. Dat
was een eigen verzinsel van de heer P.
Aan de hand van lijsten en rekensommetjes toont de verdediger aan dat
de getuige T. die van mening was dat
hij de enige rechtschapen visie over de
lesgelden had, veel voordeliger uit was
dan verdachte en de andere leraren
die uitgingen van een fixumVoorts betwijfelt verdediger de betrouwbaarheid van de door T. verstrekte gegevens. Hij wil niet aannemen dat
T. welbewust knoeide, maar eerder dat
hij in een soort dwangtoestand verkeerde en slechts één gedachte had, nlzijn eigen straatje schoon te vegenDuidelijk blijkt dat na het losbarsten
van de Kadasteraffaire de vergoeding
van het aantal opgegeven lesuren van
T. zakte van een maandelijks gemiddelde van f 228,— tot f 80,
Verdediger betoogt dat verdachte zich
niet wederrechtelijk heeft bevoordeeld
en daartoe ook niet het oogmerk heeft
gehad en vraagt vrijspraak, daar het
ten laste gelegde niet is bewezen.
De uitspraak is zaterdagmorgen om 11
uur.
Vervolg

—

Gegadigden dienen de PMS, MULO
of OSIBA doorlopen te hebben en zowel nederlands als maleis te kunnen
spreken.
Zij zullen voor hun werkzaamheden
een vergoeding ontvangen van f 2,50
per uurAanmelden dagelijks tussen 07.00 en
14-00 uur ten HPB kantore, kamer 6

WEEKEINDDIENST 3—4 SEPTEMBER
Haven dr. R- Kummer telf 465

Holl.-Binnen dr. H. Harms telt. 94
WEEKDIENST s—lo SEPTEMBER
Haven dr- R. Kummer telf 465.
Huisbezoeken moeten v_..._: 10.00 uur
a.m- worden aangevraagd.
Tenzij spoedgevallenBij de Afdeling tuberculosebestrijding bestaat gelegenheid tot plaatsing
van enige
KLERKEN/KLERKEN I

Zaterdag 3 september a.s-

THEATER

—

REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de film
"TARZAN FIGHT FOR LIFE"
in Metrocolor en Cinemascope met
Gordon Scott, en Eve Brent. Heden voor
het laatst in REK.
Alle leeftijdenOp zaterdag 3/9 en zondag 4/9 vertoont
REK de onvergetelijke Superfilm in
Vista Vision "OORLOG EN VREDE"
met Audrey Hepburn, Henry Fonda,
Mei Ferrer en Anita Ekberg. Deze Superfilm is gebaseerd op het gelijknamige boek van "Leo Tolstoy". In verband met de lengte der film, worden er
drie pauses gehouden. Ook verhoogde
toegangsprijzen: Loge f 4,50 en zaal
f 3,
Kom vroegtijdig voor Uw kaarten.
REK vertoont heden 2/8 in de Jachtclub de film: "GIGI" in Cinemascope
met Leslie Caron, Maurice Chevalier en
Louis Jourdan.
Sprankelend en pittig.

De komende film
"GIGI"

Regie:

Vincent Minnelli.

In de hoofdrollen: Lcslie Caron, Louis

Terrein Berg en Dal

vertoont heden 2/9 voor het laatst
"HUNDE WOLLT IHR EWIG LEBE"
met Joachim Hansen, Carl Lange en
"Paul Hoffmann- In deze film is geen
plaats voor vals sentiment en vals helSpannend — Dramatisch
dendom.
Actievol.
Haven morgen 3/9 en overmorgen 4/9:
"DU BIST MUSIK" met Caterina Valente- Caterina Valente zingt en danst
in een grote kleuren productie vol bekende liedjes- De rijkst gemonteerde
Duitse film der laatste jaren.
Holl. Binnen heden 2/9: "THE DEFIANT ONES" met Tony Curtis.
Holl- Binnen morgen 3/9: "KEADILAN
ILAHI" met Normadiah-

—

1600 tot 19.00 uur-

VHO COMPETITIE

filmprogramma
ORIËNT

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
roept een 30-tal gegadigden op, voor
een in de maand september in Hollandia en Hollandia Binnen te houden bevolkingsregistratie, peze registratie zal
plaats vinden in de middaguren van

—
—

Junioren AJAX
LSB Hamadi
Aanvang wedstrijd 15-50 uur
Zondag 4 september a.s.
ZIGO
EDO
Voorafgegaan door juniorenwedstrijd
AJAX
CYCLOOP I
Aanvang wedstrijd 15.40 uur

—

Jordan, Maurice Chevalier.

Uitgebracht door: REK.

De tekstdichters van "My Fair Lady"
de musical, die overal ter wereld triomfen oogstte, hebben het speelse verhaal
van de Franse schrijfster Colette eveneens omgewerkt tot een musicalHet is allemaal puur frans geworden,
ondanks het feit dat de hoofdrolspelers
met een goed Amerikaans accent spreken en zingen- Maar het thema blijft
zeer frans en dus een tikje ondeugendHet jonge meisje Gigi stamt uit een
geslacht van vrouwen, die wel veel
plegen lief te hebben maar niet plegen
te huwen. En zo groeit het kleine meisje op tussen de rijkste en stormachtigste heren van ParijsEen oude Lebemann, [natuurlijk Maurfce Chevalier] ziet plotseling hoe
het "jonge lelijke eendje" Gigi in
een jaar uitgegroeid is tot een "formidabel mooie zwaan."
Hij wil haar, zoals dat in dat milieu
te doen gebruikelijk is "installeren",
en alle opvoedsters van Gigi vinden
dit uiteraard heel normaal.
Gigi stemt echter alleen toe omdat ze
liever "mét hem, dan zonder hem ongelukkig wil zijn-"
De man krijgt door dit ontwapenende
antwoord spijt en vraagt haar dan formeel ten huwelijk, tot grote ontsteltenis van voornoemde opvoedsters. En
dat alles speelt zich af in een uiterst
kleurrijk en charmant Parijs anno 1900Maurice Chevalier is natuurlijk de
oude charmeur en Leslie Caron het
jonge meisje Gigi.
Gaan zien, lijkt mij, verzet desnoods al
Uw belangrijke vergaderingen een
avondje.

J.B

ZIGO. Zaterdag 3 september kinderfilm
"De avonturen van de toverknikker"
Entree kinderen f 0,75; volwassenen f
1,— Aanvang 18.30 uur.
no- 2264
Hercules zondag 4 september filmvoorstelling "Abbot en Castello in Holltywood" aanvang 20.15» uur "
no.
Toneelgezelschap
Indische
te Sentani
Aanvang 8-00 uur in het gebouw Ponne
"Njaida Simah"- Loge f 3— zaal f 2,50.
2269

"DE WIGWAM" heeft zaterdag Nasi
ramas- Zondag: Lontong-tjap-gomè. 2267
WETENSCHAPPELIJKE EXPEDITIE
NAAR NIEUW GUINEA

-

ANP Den Haag Het dagblad "Het Vaderland" schreef, dat op 31 augustus
Dr. A.A- Gerbrands, conservator in algemene dienst aan het Rijksmuseum
voor Volkenkunde te Leiden, voor een
wetenschappelijke expeditie naar Zuid
Nieuw Guinea zou vertrekken, waarvan hij eerst in oktober volgend jaar
zal terugkerenHet doel van zijn onderneming, die

onder auspiciën staat van de W.ON.G.
[Wetenschappelijke Onderzoekingen in
Nieuw Guinea] en waarvoor Z.W-O- een
bedrag beschikbaar heeft gesteld, is het
instellen van een onderzoek naar de
plaats en de functie van het houtsnijwerk in het cultuurpatroon van het Asmat-gebied, waarvan de hoofdplaats
Agats is. Dit vertelde Dr- Gerbrands
in een gesprek met het blad.
Zijn onderzoekingen zullen van EtnoAesthetische aard zijn, terwijl de heer
CL. Voorhoeve, die aan de Leidse Universiteit studeert als linguist zal meegaan.
In de eerste plaats zal Dr- Gerbrands
de theorie van zijn proefschrift aldaar
kunnen toetsen aan de praktijk. [Kunst
als cultulur-element, in het bijzonder
in Neger Afrika, 1956] Anderzijds zal da
expeditie stof leveren voor het proefschrift waarop de heer Voorhoeve over
enkele jaren hoopt te promoveren. Hij
zal pas eind 1962 naar Nederland terugkeren- Het is mogelijk dat Dr. David
Eyde, een ethnoloog van de Vale-universiteit, die daar een sociologisch onderzoek gaat verrichten, zich bij hen
zal aansluiten.

