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Tweede Kamer in meerderheid voor het
welsontwerp tot instelling Nw. Guinea Raad

Niemu-Guinea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guinea

De Tweede Kamer begon gistermiddag het debat over de bewindsregeling
Nieuw Guinea, waarbij het duidelijk werd, dat het wetsontwerp de meerderheid van de Kamer achter zich heeft.
i
Dr. Kortenhorst wijdde bij de opening Van het parlement aandacht aan de
aanwezigheid van de Papoea gasten die op de publieke tribune de zitting volg-

den.
KATHOLIEKE VOLKSPARTIJ
De Graaf (KVP) zei, dat Nederland
door de ijskast politiek kostbare jaren
heeft verspeeld, maar het huidige kabinet volgt een andere koers. Door het
ontbreken van een onderbouw zal de
Nieuw Gutoiea Raad een speciaal karakter krijgen, maar men moest ervoor
waken dat de Raad geen facade zou.
worden. De Raad zal een instrument
zijn, waardoor de Papoea's kenbaar kun
nen maken wat zij van Nederland verwachten. Mr- De Graaf juichte het ontbreken van een rassencriterium bij net
kiezen toeVOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID EN
DEMOCRATIE
De heer Geertsema van de VVD zei,
-dat zijn fractie het wetsontwerp van
ganser harte toejuicht. Hij herinnerde
aan de kritiek die destijds is geleverd
op het niet raadplegen van het parlement m.b.t. de streekraad in Biak. Hij
zei verder dat alle m'ddelen moeten

worden aangewend om de inwoners van
Nieuw Guinea op te voeden tot burgerschap in staatsrechtelijke zinPARTIJ VAN DE ARBEID

De woordvoerder van de Partij van
de Arbeid, de heer De Kadtl noemde
het wetsontwerp volstrekt onvoldoende als men de Verenigde Naties wilde
bewijzen dat het Nederland ernst is met
de zelfbeschikking. De heer De Kadt
meende wel, dat het ontwerp bruikbaar kon worden gemaakt door enkele
veranderingen.
Het wetsontwerp mag niet langer gel

den dan tien jaar. Hij wil het lidmaatschap van de Raad voorbehouden aan
hen, voor wie Nieuw Guinea een blijvende woonplaats is-

Typisch Nederlandse bepalingen, zoals
die inzake de eed van de leden, moeten worden geschrapt, en naast bét
Gouvernement moet een commissaris
komen voor de versnelling van de zelfbeschikking.

CHRISTELIJKE HISTORISCHE UNIE
De

Christelijke

Historische Unie be-

tuigde haar instemming met het wets-

ontwerp bij monde van de heer Van
de Wetering. Deze zei: het is de verdienste van dit wetsontwerp dat het
de associatiegedachte voorstelt, dat het
geen onderscheid maakt tussen de be-

volkingsgroepen, dat het typisch verschijnsel van een in geledingen opgebouwde koloniale maatschappij wordt
afgewezen en dat de eenheid der samenleving in Nieuw Guinea, ongeacht ras
en afkomst voorop wordt gesteld, cxm
zodoende tot een gezonde harmonische
samenleving te komen. De heer Van de
Wetering verklaarde zich voor een beperKi, foadgetueeht van de Nieuw Guinea
Raad. Het viel hem op dat er in het ont
werp niets was gezegd over de taal of
talen in de Raad-
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ANTI REVOLUTIONAIRE PARTIJ
De afgevaardigde van de Anti Revolutionaire Partij, de heer Kieft verklaarde zich niet tegen het wetsontwerp, maar er had hem toch wel! iets
getroffen bij de raadplegingen van de
regering met de bevolkingHij achtte het niet raadplegen van
"bestaande en reeds jaren in Nieuw
Guinea werkende organisaties-zoals de
CWNG en ARKA onjuistHij adviseerde ook deze belangrfifike
stemmen voortaan in te schakelen.
COMMUNISTISCHE PARTIJ
De heer Bakker, afgevaardigde der
Communistische Partij, zag de behandeling van het wetsontwerp op dit moment als een steuntje voor minist(feij
Luns in New Vork, dat deze door de
"trieste" gebeurtenissen van de laatste
weken heeft moeten ontberen.
Hij had bezwaren tegen xerscheidene
bepalingen van het wetsontwerp-

PACIFISTISCH
PARTIJ

SOCIALISTISCHE

De Pacifistische Socialistische spreker
Van der Veen, noemde het wetsojitfwerp 'n luchtkasteet, dat moest worden
.gteslöoptj vtoordat )m,en zelffe tot een
reëele constructie zou komen.
Hij geloofde niet in het minst in het
slagen van het» experiment. Die heer
Van der Veen handhaafde zijn mening
dat het Nederlandse beheer over Nieuw

Guinea zo spoedig mogelijk moest worden overgedragen aan Indonesië.
MINISTER VERWEERT ZICH
Vanmorgen bestreed minister Toxopeus dat de wijziging van de bewindsregeling een gevolg zou zijn van buitenlandse ontwikkelingen- Reeds jaren
geleden begon men met de wijziging
terwijl «en van de redenen voor spoed

_

was dat de Nieuw Guinea Raad voor
1962 in werking moest zijn, wilde men
met succes de begroting kunnen opstellen. De minister zag het wetsontwerp als een raamwerk, waar in het
land zelve nog een "heleboel" aan gedaan moest worden. Voor de uitvoerings
ordonnanties kan Nederland nog altijd
bij de bevolking aankloppen, aldus de
minister.
Inzake de door de afgevaardigde De

Kadt opgeworpen vraag, zei de minister dat het Gouvernement en de Gouverneur "waarlijk wel mee zullen werken met het voeren van de bevolking
naar dat ogenblik van zelfbeschikking"
"Het is," aldus minister Toxopeus "eigen
lijk geen geringe verdachtmaking aan
het adres van de Gouverneur en zijn
ambtenaren wel)te hier wordt/ uitgesproken- Is hij nu de man djes zijin
eigen post met zijn ambtenaren zou
willen verdedigen tegen een opdringen
van de Papoea? Ik heb er tot nu toe
niets van bespeurd en ik meen hjet vertrouwden te mogen uitspreken; dat wij
(Vervolg op pagr. 3, Iste kolom.)

Twee nieuwe politieke partijen te Manokwari
Eenheldspartij Nieuw Guinea

en Partal orang Nieuw Guinea

Na de twee partijen die in Hollandia tot stand kwamen namelijk de DVP
en de PARNA, zijn weer twee partijen gesticht of in oprichting en wel te
Manokwari. Het zijn de Eenheidspartij Nieuw Guinea die gisteren zijn bestuur
kreeg en voorts de Parfai Orang Nieuw Guinea, die vandaag zijn openbare oprichtings vergadering zal houden. De eerste partij heeft in zijn bestuur zowel Europeanen als Papoea's, de tweede zou zich vooral op de autochtone
groep willen richters. Johan Ariks is van deze laatste partij de promotor.

Gisterochtend

is te Manokwari het
bestuur samengesteld van de Eenheidspartij Nieuw Guinea, afgekort EPANG.
Reeds dinsdag 20 september werd de
oprichtingsvergadering van déze partij
gehouden ten huize van het autochtoon
dorpshoofd Cornelis Meidedoga, op ini-

tiatief van de

Europese

landbouwer H-

F- Gosewisch.
BESTUUR

Voorzitter te- Lodèwiijk Mandiatjanj
stamhoofd der Hattammers die een belangrijk deel van het ArfakgérJergtljs
bewenen en gedeeltelijk gevestigd zijn
binnen het kiesdistrict Manokwari.
Vice-voorzitter is H.F.W. Gosewisch die
in het verleden door het Gouvernement
werd uitgenodigd tot deelname aan het
vooroverleg over de Nieuw Guinea
Raad te Hollandia- Secretaresse en penningmeester zijn rtespectlievelijk
vrouw Md. Robinson en de middenstander W. Schnepff. Tot de bestuursleden
behoren behalve Chr. Andreas ook
stamhoofd Barend Mandatjan en Cornelis Meidedoga. Voorts A. Basari die
van Soendanese afkomst- Er zijn onderhandelingen' gaande met een vertegenwoordiger der Chinese groep.

me-

2
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4
5
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nea en samenwerking met Nederland
binnen UnieverbandNederlands als. voertaal, Engels dient
bevorderd te worden voor het internationaal verkeer.
De partij is een tegenstander van revolutionair optreden.
Er dienen waarborgen geschapen te
worden voor buitenlanders, die werken in het belang van Nieuw Guinea.
De partij stelt zich tegenover de autochtonen die een bedreiging vormen
van de vrouwen en meisjes der nietautochtonen.
Bevordering van de economie, landbouw, handel en met name de coöperaties-

SAMENWERKEN
Men mag aannemen dat deze partij
met andere partijen zal gaan samenwerken.
De leden van het partijbestuur worden gezocht in .-autochtone kring. Bij
de voorbesprekingen bestonden de aanwezigen grotendeels uit Papoea's uit de
kustgebieden.

De PONG wil vandaag een oprichtings en propagandavergadering beleggen.

BAND MET NEDERLAND
De programmapunten van de nieuwe
partij luiden:
1 Onafhankelijkheid binnen 15 jaar,
waarna een band met Nederland in
Unieverband.
2 De partij is anti-communistisch en
tegen rassendiscriminatie.
3 De aantrekking van buitenlands kapitaal en het particulier bezit dienen
gestimuleerd te worden.
4 Verantwoorde wegenbouw.
5 Zo spoedig mogelijk pacificatie van

het binnenland-6 Vriendschapsbetrekkingen met Australië.
7 Nederlands als voertaal.

PRIMAIR MANOKWARI
De partij richt zich primair op Manokwari. Later zal er eventueel een uitbreiding plaats vinden. Een openbare
programma-vergadering kan deze week
nog tegemoet gezien worden.
PARTAI ORANG NIEUW GUINEA
In Manokwari is eveneens in opricht
ting de Partai Orang Nieuw Guinea,
afgekort PONG. en wel op initiatief

van de 62-jarige autochtoon Johan
Ariks. De gepensioneerde onderwijzer
Ariks heeft in het verleden een bezoek
aan Nederland gebracht, en had een
aandeel in de besprekingen in de paritaire Nederlands-Indonesische commissieZijn partij baseert zich op Gods Liefde
en de naastenliefde.

Het partijprogramma luidt als volgt:
1 Onafhankelijkheid voor Nieuw Gui~

TWEE GROEPEN PAPOEA'S
Voor een goed begrip van de situatie
willen wij aan dit bericht toevoegen,
dat de autochtonen van de onderafdeling Manokwari uit twee groepen bestaan- In de eerste plaats de "Arfakkers"
die hun woonplaatsen hebben in het
moeilijk toegankelijke Arfak gebergte,
en weer verdeeld zijn in een aantal
"stammen." Hun vertegenwoordigers
zijn de hierboven genoemde hoofden
Lodewijk en Barend Mandatjan, die
zich, hoewel niet van adelijke of anderszins voorname afkomst, in de oorlog als guerillastrijders eeri groot gezag
verwierven onder de bergpapoea's in
het achterland van Manokwari- In de
oorlog werkten zij samen met de verzetstrijders van Kokkelink die in de
Vogelkop tegen de Japanners stand
hielden.
Over het algemeen zijn de Arfakkers
zeer conservatief en weinig geneigd om
vernieuwingen te accepteren. Hun woon
gebied ligt voor het grootste deel buiten het kiesdistict Manokwari, dat alleen het z.g.n. stedelijk centrum omvatHet landelijke deel van de onderafdeling Manokwari behoort niet tot de
gebieden, die volgens de ontwerp-kiesordonnantie een gekozen vertegenwoordiger in de Nieuw-Guinea Raad zullen
hebben.

Naast deze Arfakkers heeft Manokwari
nog een andere groep Papoea's, hoofdzakelijk afkomstig van de Schouteneilanden, die echter al generaties lang
het kustgebied van het vasteland bevolken. De stadspapoea's van Manokwari behoren voor een groot deel tot]
deze groep.

Cursus te Hollandia

voor

opleiding personeel

administratieve diensten
B.V-G- Teneinde de inschakeling va»
autochtonen in de administratieve
werkzaamheden sneller te doen verlopen, is op 15 september j.l. een cursus
geopend die opleidt tot het diploma
Lagere Administratieve Dienst (LAD)
lste gedeelte.
De cursus, die elk jaar zal worden
gegeven in een opleidingsschool te Hollandia, is bestemd voor jongelieden met
een VVS-opleiding- Zij beoogt de jongelui in één cursusjaar tenminste op te
trekken tot het peil van de Lagere
School B, waarbij aan de Nederlandse
taal bijzondere aandadht zal wordlen

gewijd.
Tot dusver bestond enig dualisme in
de "BLNNG" met betrekking tot dg
vereiste vooropleiding.
Zeer onlangs heeft de Overheid echter een nieuwe functie (in de bezoldigingsregeling) gecreëerd (Schrijver C,
schaal 2, Schrijver B, schaal 4 en Schrij
ver A, schaal 6), waarbij voor wat betreft de opleiding één lijn wordt getrokken.
PRACTISCHE GESCHIKTHEID
De cursus beoogt de deelnemers praktische geschiktheid bij te brengen voor
genoemde lagere administratieve betrek
kingen. Een deel van de opleiding zal
voorts "bestaan in praktisch kantoorwerk.
Ook na opname in de Overheidsdienst
zal aan de verdere ambtelijke vorming
van de jonge ambtenaar bijzondere

aandacht worden besteed. De leerstof
omvat de vakken: Nederlands, Rekenen, Machinesdhrijven. Maatsch;
leer, Algemene hygiënische be;
en Dierkunde, alsmede Administratie.
Ce cursus zal omstreeks september
Naast

m beslot-) mi
degenen die de cursus

hebben
gevolgd, kunnen ook zij deelnemen, die
bezit zijn van een diploma van
de Lagere School B, of zij die een door
de dienst van Culturele Zaken erkende
cursus in Nederlands en Machineschrijven met succes hebben doorlopenTYPE LESSEN
Teneinde de LSB-abituriënten de gelegenheid te Dieden de oereiste typevaardigheid van tenminste 90 aansla-

gen per minuut te verkrijgen heeft mejB.M.C.J. Vermeulen, onderwijzeres aan
de MULO-school in Hoilandia-Noordwijk zich beschikbaar gesteld die typelessen te gevenOP HAAR TYPE-CURSUS ZIJN TIEN
PLAATSEN OPEN. DEZE CURSUS
1
VANGT
OP
OKTOBER A.S.
AAN EN HET LESGELD BEDRAAGT
F. 5,— PER MAAND PER PERSOON.
Aanmeldingen kunnen geschieden bij
mej. Vermeulen dagelijks tussen 3 en
4 uur n.m- aan bovengenoemde MULOschool- Abituriënten van de LSB, die in
Hollandia-Binnen wonen, kunnen zich
voor het verkrijgen vfan type-lesseiy
vervoegen bij de dienst van Financiën
(KAPZ) en de leider van de LAD-cursus, de heer J.Ch. Goodsir.
De leerstof betreffende de maatschap
pijleer is in gestencilde vorm verkrijgbaar bij de LAD-cursusleider tegen de
prijs van f 1,—.
Het ligt verder in de bedoeling tegen
september van het volgende jaar een
cursus voor opleiding tot diploma LAD
2de gedeelte te openen-

Indrukken uit Australisch nieuw Guinea

De verhouding tussen kolonisten en
autochtonen wordt beter
Het volgende aspect van de Australische Nieuw Guinese samenleving dat
door Gavin Souter (correspondent van
de Sydney Morning Herald) in zijn ar-

tikelen over Nieuw Guinea wordt behandeld is: de verhoudingen tussen de
rassen.
Hij schrijft:

Vergeleken met die van de Nederlanders, laat onze houding tegenover
de bevolking van Nieuw Guinea nog
veel te wensen over. De Nederlanders
beschouwen hun geschoolde Papoea'^
als volwassenen, terwijl wij hen maar
al te vaak als kinderen blijven zien die
tegen zich zelf beschermd moeten worden. Het meest opvallende voorbeeld
van dit paternalisme het verbod van
alcoholica voor autochtonen zal, waar
schijnlijk binnenkort afgeschaft of minstens gewijzigd worden. Maar het zal
langer duren voordat de meer subtiele
uitingen van het paternalisme zullen
zijn verdwenen.

-

-

ZELFVERTROUWEN

Als de bevolking van Papua-New
Guinea ooit het zelfde opgewekte zelf-,
vertrouwen wil gaan ontwikkelen dat
men in Hollandia kan waar nemen, dan
moeten we bereid zijn om hen verantwoordelijkheid te geven
om een kans

met hen

-

te wagen. De bevolking heeft
al getoond, dat zij in het plaatselijk
bestuur tot verantwoordelijkheid 'in
staat is- De best geslaagde Raad, die
van Ambenob, is die welke het meest
vrij is gebleven van Europese leiding.
= risico's die waard zijn aanvaard
te worden, zijn de vrijheid om te drinken (zoals in Nederlands Nieuw Guinea) en de benoeming van autochtone
middelbare bestuursambtenaren (patrol
officers)Het zou uiteraard in Papua-New Gui

nea, waar een aanzienlijke blanke kolo-

nisten-bevolking bestaat moeilijker zijn
om het risico te aanvaarden van een
gemeenschappelijke kiezerslijst, dan in
Nederlands Nieuw Guinea, waar bijna
in het geheel geen kolonisten zijn.

Een gemeenschappelijke kiezerslijst
zou heel goed kunnen betekenen dat de
Europese boeren van de Highlands en
New Brifein geen gekozen vertegenwoordigers zouden hebben in de Wetgevende Raad*) Uiteindelijk moet eleen gemeenschappelijke lijst komen,
maar voorlopig zal het waarschijnlijk
van het grootste belang zijn om geko(Vervolg

van pag.

1)

dat nimmer zullen bespeuren.
Mocht het zo blijken te wezen da|
enige ambtenaar daar deze ontwikkeling zou willen frusteren dan zou
niet worden geaarzeld om in te grijpen.
Na. minister Toxopeus, gaf staatssecretaris Bot een toelichting op
schillende onderdelen van het wetsontwerp. Bij de replieken bestreden verschillende afgevaardigden het standpunt
van de socialistische heer De Kadt.
De vergadering duurt voort-

ver-

Europese verijegenwoordigdys tel
behouden.
Geprikkeld door de kritiek uit het
Zuiden en verontrust door de snelheid
waarmee de autochtonen zich ontwikkelen, ondergaan de kolonisten momenteel een "agonizing reappxaisal" (smartelijke herwaardering) van bun rol in
New Guinea. Het is zeer gewenst, zowel
van Australisch ais Nieuw Guinees oog'
punt bezien, dat zij in het Territory
blijven, en enige erkenning door Australië, dat zij niet allen "sprinkhanen"
en "uitbuiters" zijn, zou zeer op zijn
plaats zijn.
De belangen van de kolonisten zullen
nooit in conflict mogen komen met die
van de autochtonen, en de meeste kolonisten beseffen dat nu, zij het met enige
spijt.
Een

De kolonisten zijn economisch belangrijk voor Papua-New Guinea en hun
verhouding tot de autochtonen (een ver
houding die de laatste jaren veel beter
is gewerden) zou van nut kunnen zijo
bij het scheppen van het uiteindelijk
"partnership", waarop de Australische
politiek is gericht.
Een van de meest belangwekkende
experimenten op het gebied van de betrekkingen tussen de Europeanen en de
Autochtonen is het "landbouwdeel|genootschap" dat steeds populairder wordt
in hel Morobe-district.
Toen ik Jim Jacobson ontmoette, de
voorzitter van de "planters en boeren
associatie"' in het Morobe-district, had
hij juist een contract gesloten voor de
teelt van grondnoten, in deelgenootschap met de bevolking van het dorp
Tikering in de Markham vallei.
De heer Jacobson zal tractoren, ploegen, eggen, brandstof, zakken, chauffeurs leveren en het onderhoud, de ver
zekering van het gewas en bet zaad
voor zijn rekening nemen. Tikering zal
het land ter beschikking stellen (dat
eigendom van de bevolking blijft) en
voorts arbeidskrachten leveren voor onkruidbestrijding en de oogst- De winst
van het eerste jaar zal op 50-50 basis
tussen de heer Jacobson en de dorpelingen verdeeld worden.
Nadien zal de verdeling 50-50 bedragen echter nadat de afschrijvingskosten
zullen zijn afgetrokkenTenslotte volgt hier een vergelijking
in cijfers tussen het Nederlandse en het
Australische deel van het eiland Nieuw
Guinea.

Autochtone bevolking
Jaarlijkse uitgaven
Deel van deze uitgaven dat door het
moederland wordt gedragen
Jaarlijkse export
Autochtone leerlingen
Vliegvelden
Lengte van het wegennet in miles

Streekraden
Autochtone coöperaties
Streefdatum voor het onder bestuur
brengen van het hele gebied

KERKDIENSTEN
Christelijke
Gemeente
Evangelisch
Zondag 25 September 1960

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds H.G- Boswijk
Chr. Mil- Tehuis 08.45 ur ds W. Sirag
Kloofkerk 18.30 uur ds HG. Boswjik
Hollandia-Binnen
Nieuwe kerk 08-30 uur ds A.M. Middag
Nieuwe kerk 17.00 uur ds H-F.Kat
Har
10-30 uur ds A.M. Middag

Kalender

Geredja kristen indjili
Verschenen is de kalender 1961 van
de Evangelisch Christelijke Kerk.
Op twaalf kunstdruk-bladen vindt
men fraaie foto's die betrekking hebben op hetj kerkelijk leven en het zendingswerk in Nieuw Guinea.
Alle tekst is in het maleis gesteld.

Rotswand wordt
opgenlazen

Op het terrein van de karang-groeve
aan de Polimacweg (Km. paal 1,4) bestaak gevaar voor grondafstorting vanaf
een nagenoeg loodrechte rotswand van
ca. 30 meter hoogte. Op aanwijzingen
van het Veiligheids_toezichtl zal het gevaarlijke wandprofiel worden afgescho-

ten- Hiermee zal echter enige tijd gemoeid zijn.

Het publiek wordt dringend verzocht
acht te
slaan en zich niet op bedoeld terrein
op de waarschuwingsborden

te begeven.

Luns overlegt met
Suriname en Antillen
De minister van Buitenlandse Zaken

mr- Luns heeft in New Vork bespre-

kingen gevoerd met de premiers van
Suriname en de Nederlandse Antillen,
Emanuels en Jonckheer over het buitenlands beleid van het Koninkrijk. Het
standpunt dat de Nederlandse delegatie zal innemen inzake de Zuid Afrikaanse apartheidspolitiek maakte van
het overleg deel uit.
De regeringen van Suriname en de
Nederlandse Antillen zijn fel tegen
agartheid gekant.
Minister Luns zal op 10 en 11 oktober
op Aruba de gebruikelijke periodieke
conferentie "van de Nederlandse a)mi-,
bassadeurs in de Latijns Amerikaanse
landen leidenTP/NG''
1.800.000
£ 17-083.600

Ned. N.G.
700.000
£ 16-216.500^

£ 12.000.000
£ 16.300.000
170.000
154
5.500

£ 8.048.700:
£ 3-500.000
35.400
25

27

250
1

221

52

1962

1964
(Wordt vervolgd)

WEEKEINDDIENST 24—25 SEPT '6»
Haven dr. A. de Grave, teïf. 345
Holl.-Binnen dr. H- Harms, lielf 94
WEEKDIENST 26 SEPT—I OKT. '6*
Haven dr. A.P. Nelemans, telf- 360
BEKENDMAKING
De Chef van het postkantoor te Hollandia deelt mede. dat het
NIEUWE POSTKANTOOR
aan de Havenweg met ingang van
Malandag 2$ sepWlber 1960
voor het publiek wordt opengesteld.

______

Zondag 25 september film:

"EXPEDITIE STERRENGEBERGTE"
welwillend afgestaan door Bevolkingsvoorlichting. Toegangkelijk voor iedereen
Aanvang 18.30 uur
Vrij entree
no- 2374
Alleenstaande dame vraagt zo spoedig
mogelijk kamer te huur zonder kost.
Aanbiedingen
aan kantoor NIEUW
GUNEA KOERIER
/

regering wist ook hoeveel van de door

Gevraagd:

Employé voor SNACKBAR JULIANA

Sollicitaties bij N.1.G.1.M.1J N.V.
Vroegere reflectanten
opnieuw te

behoeven

niet

solliciteren.

JACHTCLUB
Hedenavond de meest opzienbarende
film:
"DE EEN EN VEERTIGSTE"
Een film die op het 10e filmfestival te
Cannes bekroond werd.
Te koop:

Perceel RV.O. plus minus 2 Ha. beplant
met vele honderden vruchtdragende pisang, pypaja, etc.
Voorts, bloeiende orchideen (grootbloemigo angrekboelan, iarat) etc.
Bloemenhandel "FELIX" tc|_. 77
no. 2372
__^

V.H.O- COMPETITIE.
Terrein Berg en Dal
Zaterdag 24 September a.s- aanvang
15-40 uur Junioren B: Cycloop BI
L-S.B. Hamadi.
H.B.S.
aanvang 16.30 uur Hercules
15-45
u.
aanv.
September
a-s.
Zondag 25
Ajax-Cyeioop
A
Junioren
W.I.K.
aanvang
16.30 uur POMS

—

-

—

filmprogramma
"ORIËNT

THEATER"

vertoont heden 23/9 voor slechts 1 dag
"THE FIRST TEXAN"
In cinemascope en kleuren,
met Joel Mc- Crea, Felicia Farr en
Jeff Morrow.
Het verhaal over de heldendaden van
Sam Housten de vechtende president
van het ruwe Texas. Een Western met
een historische achtergrondHaven morgen 24/9 en overmorgen
25/9 "COLE YOUNGER GUNFIGHTER"
met Frank Lovejoy. Als hij zijn pistool
trok was geen redding meer mogelijk.
Uiterst spannend.
Holl.-Binnen heden 23-9: "DE BLAUWE
TIRANA" met Jack PalanceHoll.-Binnen morgen 24-9: "THE FIRST
TEXAN" met Joel Mc. Crea.
REK THEATER
vertoont heden voor het laatst de film
met Cornel Wilde, Micbael Wilding en
George Sanders
"DE SCHARLAKEN MANTEL"
in Cinemascope en ColorZaterdag 24-9 en 25-9 de film
HET EILAND DER VERSCHRIKKING
met. Allan Ladd, Diana Foster en William Bendix.
Eten verhaal over een geschutsofficier
van USN- Een zeer spannend filmverhaal. Allan Ladd op zijn best in deze
film.
Zaterdag 24-9 in REK
Spoedig in REK
"VALUE FOR MONEY"
mei, Diana Dors
Verwacht in REK
"MACHINEGUN KELLY"
Een grote episode uit Amerika's gangster wereld.

de Verenigde Staten aan Laos gegeven
militaire uitrusting aan de communisten was overgegeven.

Radioprogramma
ZATERDAG 24 SEPTEMBER 1960
30.82 meter en 80 meter
12-30 uur Programma-overzicht; 12.33
uur Allerhande (div.) 13.00 uur Nieuws;
13.10 uur Duo Charies de Maele; 13.25
uur Xavier Gugat en zijn orkest; 13-40
uur Sportjournaal door Bob Spaak 14.00
uur In Jazz-land (div. orkesten.)
Op 49,42 en 80 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwachting; 20-15 uur Muziek op verzoek; 21.00
uur De Nederlandse Kroniek; 21.15 uur
Cowboysongs door Henk Thomson e-a.
21.30 uur Onder ons", een cabaretprogramma m.m.v- Truus Koopmans, Rens
van Dorth en Cas Oosthoek; 21.45 uur
Populair concert (div. orkesten); 22.05
Das gibt's nur einrnal; muziek van Wer
ner, Richard en Heyman (div. ensembles)
22.15 uur "Musical Nightcap" U geserveerd door bet orkest van Jackie Gleason en Rusty Draper, zang; 23-00 Slui-

In Frankfort zijn drie Afrikaanse stu
denten uit de Sovjet Unie teruggekomen. Zij vertelden aan journalisten dat
zij zeer slecht zijn behandeld omdat zij
weigerden communistische agenten te
worden- Zij werden geslagen en werden
bloot gesteld aan raciale geweldplegingen. De studenten zijn afkomstig uit
Nigeria, Oeganda en Togoland. Zij vertelden naar Moskou te zijn gegaan
waar zij met een studiebeurs konden
studeren.
Instede van hen te laten studeren
trachtten de Russen hen tot communisten te maken met de bedoeling hen lid
te maliën van agitator-groeperingen
in de Afrikaanse landen. Zij vertelden
ook dat vele Afrikaanse studenten naarRusland gaan zonder paspoort of visum- De reis werd voorbereid door het
centrale Afrikaanse hoofdkwartier in
Cairo. Indien zij weigeren mede te werken komen zij in moeilijkheden omdat
de westerse ambassades weigeren hen
te__helpen bij ontbreken van geldige pa-

Op

pieren.

ting.

In het zojuist verschenen jaarboek
van het ministerie van Buitenlands*
Zaken wordt ruime aandacht besteed
aan de betrekkingen tussen Nederland
en Indonesië/ De regering zo wcrdï
gezegd is ervan overtuigd dat het Nederlandse volk door vele gegroeide relaties van sympathie, vriendschap en in
niet zeldzame gevallen van bloedverwantschap blijvend belangstelt in het
welzijn van het ïndcuesische voll
zal niets liever zien dan dat dit volk
zich in welvaart en voorspoed zal verheugen. Dat deze gevoelens althans bij
de regering van Indonesië geen weerklank vinden wordt ook door de Neder
landsp regering betreurd. He regering
acht het betreurenswaardig dat voor
de aanranding van de Nederlandse rechten en eigendommen in Indonesië geen
afkeuring in de Verenigde Naties kan
worden verkregen- Het probleem van
de_ schadevergoeding van de geconfiskeerde Nederlandse eigendommen hoeft
momenteel de aandacht. Met belanghebbenden wordt hierover nauw con fact
onderhouden. De regering blijft bedacht
op n'euwe mogelijkheden voor besprekingen met de Indonesische regering
over de terugkeer van de in Nederland
verblijvende Ambonnezen die hiertoe
de wens te kennen hebben gegeven.

Laatste Nieuws
De premier van Thailand heeft verklaard dat het naburige koninkrijk Laos in gevaar verkeert door de communisten te worden overheerst, en dat ereen situatie zou kunnen ontstaan waardoor Thjaifand gedwongen wlordt t*af
vechten. De minister president, veldmaarschalk Sarit Thanarat zei dit in
een radio en televisie uitzending voor
het Thaise volk. Maarschalk Sarit zei,
dat de situatie in Laos kritiek is en
voegde hieraan toe, dat indien de toestand zich blijft ontwikkelen tot een ge
vaar voor de natie, hij zal vechtenLater in zijn rede zei de premier dat
indien Laos in communistische handen
viel en agressieve neigingen vertoonde
V.o.y. Thailand, dit land _idh moesjtj
verdedigen, zonder er zich om te kunnen bekommeren of zij hulp van buiten
zouden krijgen.
Niettemin hoopt Thailand in een dergelijk geval op de hulp van de vrije
wereld- Maarschalk Sarit zei, dat de
omverwerping van de regering Thailand ernstig had beroerd. De Thaise

t

Volgens welingelichte kringen int
Brussel zullen koning Boudewijn en de
Spaanse prinses Fabiola di Morra V
Aragon in de tweede week van november in de Belgische hoofdstad in het

huwelijk treden.
Een woordvoerder van het paleis in
Laken wilde dit bericht niet bevestigen
of ontkennen, maar zeker is, zei hij
dat het huwelijk nog dit jaar zal worden gesloten, en dat het in geen geval
in december zal gebeuren.

