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Malakkawil geschil over Hieuw Guinea
naar de UNOuerwsjzen

Premier van Malakka, Tengkoe
Abdoel Rahman heeft onthuld, dat zijn
plan om te bemiddelen in het geschil
over Nieuw Guinea tussen Indonesië en
Nederland, een optreden van' de Vere-
nigde Naties inhoudt.

De Tengkoe zei in Londen, dat hij
zijn denkbeelden zou bespreken met
secretaris generaal Hammarskjoeld in
New Vork en indien deze er mee zou
instemmen, zou hij met het plan door-
gaan*

Het dispuut, zo zei de Tengkoe, moet
naar de Verenigde Naties.

De premier zou vandaag naar Cana-
da vertrekken.

Gisteren lunchte hij met de Britse
premier MacMillan en had een onder-
houd met de minister voor) de Gemene-
best-betrekkingen, Duncan Sand.

Abdul Rahman zei, dat hij zijn plan
voor Nieuw Guinea niet met premier
MaojVfillan had besproken, hetgeen hij
echter wel zou doen op de terugweg
van New Vork naar huis*

Zoals bekend heeft de premier van
Malakka, voor zijn vertrek naar Lon-
den, bezoek ontvangen van de Indone-
sische chefstaf, generaal Nasution.
Deze zoiu er de nadruk op gelegd heb-
ben, dat Indonesië een vreedzame op-
lossing van het geschil met Nederland
voorstaat.
Of hij met het bemiddelingsplan van
Tenkoe Abdoel Rahman instemt is niet
bekend.

NIEUWS IN HET KORT

— Koning Frederik van Denemarken
die een bezoek brengt aan de Verenigde
Staten heeft een toespraak gehouden
tot de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. Hij noemde als voor-
naamste taken van de Wereldorgani-
satie de ontwapening en de hulp aan
de onderontwikkelde landen.
—De politieke commissie van de Ver-
enigde Naties -behandelde de Oosten-
rijkse klacht tegen Italië inzake het
Italiaanse bestuur over Zuid Tirol,
dat een Duitssprekende bevolking heeft-— De neutralistische premier Souvana
Phouma van Laos heeft de eveneens
neutralistische kapitein Kong Le onder
"eenvoudig arrest" gesteld. Souvanna
Phouma kwam enige maanden geleden
aan de macht, dank zij een staatsgreep
van kapitein Kong Le.
— -UNO-troepen zullen met goedvinden
van premier Tsjombe een deel van de
Kongolese staat Katanga bezetten, om
daar de rust te herstellen onder een
aantal rebellerende stammen.— President Eisenhower heeft gepleit
voor meer economische steun aan de
pas onafhankelijk geworden landen,
teneinde deze te beschermen tegen com
munistische infiltratie en overheersing.— Twee belangrijke liberale Engelse
Waden zijn opgekocht door een kranten
fconcern dat de Conservatieve] pairtij
steunt. Het zijn de "News Chronjcle"
en de "Star". De eerste hoofdredacteur
van de News Chronicle (gesticht in
1846) was Charles Dickens.— De door kolonel Mobutu aangestelde
burgemeester van Leopoldstad, Kanza,
heeft een avondklok ingesteld* De gel-
digheid van deze maatregel wordt ech-
ter betwist door Zitamuanda, die des-
tijds door Loemioeniba was benoemd
tot burgemeester van Leopoldstad.

Record-begroting TP/NG
De Wetgevende Raad van Papua en

New Guinea bespreekt een record be-
groting van 22 miljoen pound (170* mil-
joen gulden).
De Australische regering draagt hier
14.V2 miljoen pound toe bij.
5 Miljoen pound zal worden besteed
aan gebouwen verbindingen en andere
werken om gelijke tred te houden met
de versnelde ontwikkeling*
2V2 miljoen pound zijn uitgetrokken
voor gezondheidszorg, een zelfde be-
drag voor scholen en opvoeding en een
miljoen pond voor huisvesting.

Inaugurele rede ProfVanBaal
De oud-gouverneur van Nederlands

Nieuw Guinea prof. dr- J. van Baal, die
benoemd is tot buitengewoon hoogle-
raar in de faculteit der letteren en
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit
te Utredht heeft in de Domkerk zijn
inaugurele rede gehouden.

Prof van Baal die onderwijs zal ge-
ven in de godsdienst, — sociologie en
ethnologie, had' als onderwerp van zijn
rede gekozen: de magie als godsvruch-
tig verschijnsel-
Na zijn inaugurele rede, waarvoor veel
belangstelling bestond, werd een recep-
tie gehouden in bet Universiteitsge-
bouw.

Getuigenverklaringenin
zaakGraham Thorne

Zoals bekend is enige tijd geleden
de Australliër Steven Lesley Bradley
te Ceylon gearresteerd op verdenking
van moord op de Sydneyse schooljon-
gen Graham Thorne, die op 7 juli j.l.
werd ontvoerd-

Voor het Centraal Gerechtshof te
Sydney werden gisteren getuigenver-
klaringen v)an enkele wetenschappe-
lijke experts afgelegd die moeten die-
nen om de uitlevering van Bradley uit
Ceylon te bewerkstelligen.

Experts va|n ï^et Chemisch! Onder-
zoekscentrum in Sydjr.ey verklaarden
in een rapport aan het gerechtshof, dat
haren die werden gevonden op het
kleed waarin het lijk van de school-
jongen was gewikkeld, afkomstig ble-
ken van een hond, die teruggevonden
was in een kennel te Sydney* De eige-
naar van de kennel had verklaard dat
de hond toebehoorde aan Bradley. An-
der haar dat ook op het kleed werd ge-
vonden, werd geindentificeerd als ge-
lijk aan haar dat in een huis in deSyd-
neysche jvoorstad Bondi werd aange-
troffen en welk huis in verband ge-
brajcht kon worden met de vemioede-
lijke moordenaar.

Het lijk van Graham Thorne werd
gevonden in de buurt van een huis.
waarvan een makelaar verklaarde dat
de familie Bradley het in juni van
hem had willen kopen.
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Rumoerom film over Japans
vrouwenkampop Ceiebes

Nederlandsr regering protesteert Tokyo
In Japan is een film uitgebracht over een vrouwenkamp op Celebes waargedurende de afgelopen wereldoorlog Nederlandse vrouwen waren geïnter-

neerd. De film heet "Blanke huid en gele commandant". De strekking is dat deNederlandse vrouwen graag met de Japanse commandant omgingen en dat de
commandant ten onrechte als misdadiger werd beschouwd.
In Nederland is over deze film verontwaardiging ontstaan en van vele zijden
is aangedrongen op een protest bij de Japanse regering.

Jtfist toen de film in roulatie kwam waren twaalf Nederlandse parlements-
leden te Tokyo aanwezig op de jaarlijkse internationale parlementaire confe-
rentie aldaar.

Bij terugkomst op Schiphol legde hel
tweede Kamerlid Jhr. Mr. Van der

Goes van Naters (arb.) een verklaring
af waarin hij zei dat zij die de film ge-
zien hadden hem te onbenullig vonden
om er ernstig op te reageren.

Nadat delegatieleden in Japanse
kranten berichten over de film lazen, is
men naar de Nederlandse ambassadeur
in Tokyo gestapt, teneinde te onderzoe-
ken, of men bijvoorbeeld de uitnodi-
ging van de Japanse onderminister van
Buitenlandse Zaken om aan te zitten
aan een officieel diner, na het uitbren-
gen van deze film nog wel kon aan-
vaarden.

Nadat Mr. Van der Goes van Naters,
samen met mej. Mr. J. J. Th. ten
Bxflecke Hoekstra (VVD) en de heer
W.J.G. Peters (KVP) de film had gezien,
meende hij, dat de film een dergelijk
onbenullig karakter had, dat er zeker
geen afspraken om kenden worden af-
gezegd.

"Ik vermoed dan ook niet", zo zei Jhr.
Mr. Van der Goes van Naters, "dat de
Nederlandse ambassadeur in Tokyo een
officieel protest zat indienen.
Wel geloof ik, dat hij stappen zal on-
dernemen bij de Amerikanen, teneinde
te voorkomen, dat Amerikaanse diplo-
matendochters in de toekomst nog aan
dergelijke films hun medewerking zul-
len verlenen."

Bij het bezoek aan de bioscoop, waar
de bewuste film werd vertoond, werd
de Nederlandse delegatie vergezeld door
de Nederlandse ambassadesecretaris in
Tokyo, Mr. Dr. M.J. Meyer, wiens vrouw
zelf in het kamp "Campile" op Celebes
gevangen heeft gezeten.

Volgens Mr. Van der Goes van Naters
verklaarde de heer Meyer na afloop van
de film, dat de toestanden, zoals ze op
het witte doek worden vertoond, pre-
cies in overeenstemming met de waar-
heid zijn.

De commandant, die in de film "ver-
leid wordt door Nederlandse vrouwen",
werd ook in werkelijkheid door de Ne-
derlandse rechters vrijgesproken.
„Oyerigens zijn het slechts 4 van de
1800 vrouwen die in het kamp waren
die een slechte indruk geven.
De andere 1796 maken een zeer
waardige indruk", zo zei Jhr. Mr. Van
der Goes, van Naters, "terwjjl het juist
de Japanse bewakers zijn, die zich met
hun minderwaardige praktijken de
gramschap van het bioscoop publiek op
de hals halen" en hij vervolgde: "Als de
Japanners uiteindelijk de nederlaag ge-
leden hebben en de Japanse vlag om-
laag gehaald wordt, terwijl de Neder-

landse driekleur omhoog gaat, wordt
dat door het Japanse publiek sportief
opgenomen, ook al moet het voor hen
niet prettig zijn hieraan jveer herin-
nerd te worden.
Het is indrukwekkend te zien, hoe ver-
volgens recht gesproken wordt, terwijl
achter de rechters het portret van de
Nederlandse koningin zichtbaar is en
het "Wilhelmus" door de zaal klinkt".

Jhr. Mr. Van der Goes van Naters be-
sloot met te zeggen, dat de film, die
volgens hem in slechte kleuren is uitge-
voerd een uitermate melodramatische
indruk maakt. "De scènes, die af en toe
pikant te noemen zijn, wekken bepaald
geen slechte indruk van de Nederland-
se vrouw in het algemeen."

TOCH NEDERLANDS PROTEST

Nader vernemen wij ,dat de Nederland-
se regering ondanks deze geruststellen-
de woerden van de heer Van der Goes
van Naters tojch aanleiding gevonden
heeft bij de Japanse regering een pro-
test over de film in te dienen.

Verkeersonderwijsen
tekenwedstrijd

BVG. In de loop van 1960 zullen de eer-
ste leer- en werkboekjes voor het ver-
keersonderwijs op de scholen in Ned-
derilands Nieuw Guinea worden geïn-
troduceerd*
Om bij de kinderen belangstelling voor
dit onderwijs te wekken zal de Auto-
en Motor Club Nederlands Nieuw-Gui-
nea "A.M.C* een tekenwedstrijd uit-
schrijven waaraan door alle scholen
zal worden deelgenomen.

Men heeft hierbij voor ogen gehouden,
dat het verkeersonderwijs- een nieu-
wigheid voor Nieuw-Guinea- is te be-
schouwen als een onderdeel van de
maatschappelijke vorming van 't kind.
De deelnemers aan de tekenwedstrijd
worden in t!wee groepen ingedeeld n.m.
een groep kinderen van 10 tot en met
12 jaar en een groep van 13 tot en met
17 jaar en ouder, mits zij nog op
school zijn.
Uiteraard betreft het die _nholen die
uitgaan boven het dorpsonderwijs.
De tekening zal in kleuren het verkeer
in Nederlands Nïeuw-Guliryea nieten
uitbeelden, terwijl als tweede eis wordt
gesteld dat tenminste één verkeersbord
duidelijk zichtbaar moet zijn.
De sluitingsdatum van de tekenwed-
strijd, waaraan prijzen zijn verbonden,
is gesteld op 1 januari 1961. De uitslag

van de wedstrijd is voorlopig gesteld op
1 februari 1961. Alle tekeningen moeten
worden toegezonden aan de Algemene
Inspectie.
Na het bekend maken van de winnaars
zal een tentoonstelling worden gehou-
den in die plaatsen waar de "A.M.C."
een consul heeft—

Nieuwtjes uit Nederland
—Een aantal zeepfabrikanten geven
textielwaren bij hun zeep cadeau, tot
groot verdriet van Nederlandse tex-
tielhandelaren uiteraard. Deze laatsten
kregen evenwel steun van de speel-
goeclhandelalren,, die nul zeep cadeau
gaan geven bij hun speelgoed-

—In de Katholieke kerken van Neder-
land is een herderlijke brief voorge-
lezen in verband met Wereld-Missiedag
van a.s. Zondag.

—Bij het Centraal Station te Rotterdam
staat al jaren het grootse Groothan-
delsgebouw. Rotterdam heeft er nu een
soortgelijk gebouw bijgekregen.
Het heet "Verzamelgebouw Zuid" en
staat op de linker Maasoever. Het heeft
zes verdiepingen en bevat 89 kantoren
en daarboven nog een aantal flatwo-
ningen.

—In Sloehteren, bij Groningen, is aard-
gas ontidfekt* De burge/meester van
Sloehteren vertelde aan journalisten
dat er een bulderende vlam uit de aar-
de schoot, dié inmiddels met een af-
sluiter is bedwongen. De kranten mel-
den, dat er een hoeveelheid gas is ont-
dekt van 397 miljoen M3. Het ligt in
de bedoeling, om deze gas-voorraad aan
toesluiten op het reeds bestaande aard-
gasnet in Nederland.

—Ee aantal Nederlandse meisjes, (kaas-
meisjes) gekleed in rode rok wit jakje
en wit mutsje, heeft in 250 Engelse le-
vensmiiddielenzjaken Nederl.i^idse kaas
aan het publiek uitgereikt. De Britten
moeten namelijk "cheese-minded" wor-
den.

—De gemeenteraad van Rotterdam heeft
een voorstel van 8.&.W- ontvangen, om
af te zien van de bouw van de zgn.
Willemstunnel onder de Maas (ter ver-
lichting van het verkeer over de be-
staande maasbruggen) als er volgend
jaar begonnen wordt met de bouw van
een tunnel onder de Nieuwe Waterweg
bij Vlaardingen-Pernis. Deze tunnel
zou Benelux-tunnel gaan heten.
—Het eiland Sint Maarten, een van de
Nederlandse Antillen, heeft enige tijd
geleden te lijden gehad van een hevige
orkaan, Donna genaamd. Prinses Wil-
helmina heeft nu een belangrijk bedrag
geschonken aan het "Steunfonds Slacht-
offers Donna St Maarten-

—Alle zeeweringen van de Wester-
schelde zullen verhoogd worden. Deze
beslissing is in beginsel genomen door
de minister van Waterstaat. Het is een
werk waar bijna een half miljard gul-
den mee gemoleid is en het zal dan ook
over een periode van vier maal vijf
jaar worden verdeeld.



DeUnilever in cijfers
Unilever is een gemeenschappelijke

Nederlands-Britse onderneming, ge-
splitst in Unilever N.V. tn Unilever Li-
mited welke echter onderling nauw
verbonden zijn*
„Limited" houdt de belangen van het
concern in het Britse Gemenebest en
„N.V." in alle andere landen van de
wereld waar de onderneming werk-
zaam is.

Het Unilever concern biedt werkge-
legenheid aan bijna 300.000 werknemers
Het concern omvat meer dan 500 maat-
schappijen en heeft bedrijven en
fabrieken in circa 50 landen.
Zijn verkopen zijn ontzaglijk: in 1959
stegen deze tot f 19 miljard- Het voor-
naamste werkterrein ligt in Europa,
waar de totale verkopen in 1959 61%
van het totaal beliepen. Noord- en
Zuid-Amerika hebben een omzetpercen-
tage van 13%, terwijl de verkopen van
de groep United Africa circa 16% van
het totaal uitmaakten.

De belangrijkste produkten van het
concern - uit een lange reeks - zijn
margarine, zeep, oliën en vetten. De
procentuele verdeling van de omzet
naar artikelengroep was in 1959 als
volgt:

Margarine, spijsolie en spijsvet 16
Zeep en andere wasmiddelen 17
Oliën en vetten 23
Levensmiddelen met inbegrip van
consumties 12
Toiletartikelen en parfums 2
Veekoeken en mengvoeder 9
Diverse, fabrikaten met inbegrip
van glycerine 5
Andere producten en handelsarti-
kelen 15
Diensten 1

100

De Unilever is gespecialiseerd in het
fabriceren en verhandelen van con-
sumptiegoederen voor dagelijks ge-
bruik. Gedurende de laatste jaren heeft
het concern vooral grote bedragen ge-
stoken in de produktie van levensmid-
delen, hoofdzakelijk diepvries, con-
sumptie ijs, soepen en vleeswaren- Ter-
wijl de waarde van de totale omzet in
1959 met slechts 4% steeg, bedroeg de
toename in de sector van de voedings-
middelen liefst 15%.

Behalve o.a. chemische fabrieken,
scheepvaartbedrijven, papierfabrieken
en installaties voor het vervaardigen
van katalysatoren voor het kraken van
olie beschikt het concern mede over
plantages in Belgisch-Kongo, Nigeria,
Kameroen, Gaboen, {Malakka en de Sa-
lomonseilanden.

De groep United Africa is een belang-
rijk onderdeel van het concern* De
drang naar politieke onafhankelijkheid
is in de meeste gebieden waar de groep
werkzaam is steeds sterker geworden.
Voornamelijk als gevolg van de door de
groep gevolgde politiek om zich in be-
paalde gebieden (o.a. in Ghana) uit de

produktenhsndel terug te trekken, is
haar totale omzet in 1959 lichtelijk ge-
daald.

Ondanks de politieke moeilijkheden
in Belgisch Kongo wórden de aanplant-
programma's normaal voortgezet en
werd zelfs de eerste thee geplant. In
1959 werd besloten voor een bedrag van
f 550 miljoen in nieuwe projecten van.
allerlei aard te investeren- Het totaal
geïnvesteerde kapitaal is van 1950 tot
1959 gestegen van f 3.4 miljard tot f 6.1
miljard.
De laatste jaren wordt gestreefd naar
een verbreding van het arbeidsterrein
en met name aan de chemische perspee.-
tieven wordt grote aandacht besteed.
De overneming van Gouda-Apollo en de
samenwerking met het Amerikaanse
qoncern Emery dat op het gebied van
de oleo-chemie een vooraanstaande po-
sitie inneemt, biedt de mogelijkheid
voor een grote ontplooing in deze sector.

Het concern beschikt over research-
centra te Vlaardingen, Port Sunlight en
Bedfordshire (Engeland) en Edgewater
(USA)*

Het hoofdkantoor van Limited is ge-
vestigd te Londen en van N.V. te Rot-
terdam. De egalisatie-overeenkomst
vormt de belangrijkste band tussen bei-
de werkmaatschappijen. Deze overeen-
komst heeft onder meer ten doel te ver-
zekeren dat de dividenden, en in geval
van liquidatie de liquidatieuitkeringen,
op een nominaal bedrag van f 12 aan
gewone aandelen in N.V- en op een no-
minaal bedrag van £ 1 aan gewone aan-
delen ih Limited in geldswaarde gelijk
zijp.

(Elseviers weekblad).

Australisch Labour-afgevaar-
digdepleitvoor grarantie aan

particulieren in TP/NG
In Australisch Nieuw Guinea wordt

de laatste tijd vaak gesproken over een
"partnership" van Europeanen en Au-
tochtonen, implicerend een blijvend ge-
vestigde groep Europeanen in dat ge-
biedsdeel- Met name onder de kolo-
nisten vindt dit denkbeeld weerklank.

In het Huis van Afgevaardigden in
Canberra werd onlangs van socialis-
tische zijde kritiek geleverd op het
scheppen van een raciaal gemengde
samenleving in Nieuw Guinea.

De Labour afgevaardigde, Ward, zei
dat de overheidspolitiek er beter op
gericht kon zijn om de door de kolo-
nisten geïnvesteerde bedragen in geval
vari nood terug te betalen, dan te trach-
ten om de Europeanen blijvend aan
Nieuw Guinea te binden.

De bevolking van Nieuw Guinea had
Europeanen nodig, aJdus de heer Ward
om £e verschillende functies te ver-
vullen, waarvoor zij zelf de vereiste
opleiding nog niet had. Maar dat acht-
te hij heel wat anders, dan het zenden
van Australisch particulier kapitaal
naar Nieuw Guinea, omdat dit de groei
van een Europese bevolkingsgroep met
gevestigde belangen in het gebied tot
gevolg had.

Hij wilde niet dat de regering hen,

die hun toekomst in Nieuw Guinea
hadden opgebouwd nu in de steek zou
laten, maar zo merkte hij op, als zij
er ooit de voorkeur aan moeten geven
om het gebied te verlaten of als de
omstandigheden te moeilijk voor hen
mochten worden, dan moeten zij gehol-
pen worden door de Australische rege-
ring. Zij moeten dan vergoeding krij-
gen voor alle verliezen die zij mochten
hebben geleden.

Een dergelijke politiek zou in Nieuw
Guinea zelf minder problemen ver-
oorzaken, meende hij, dan een beleid
dat er op gericht is om de positie der
Europeanen tegen de maatschappelijke
ontwikkeling in te verdedigen.

Officiers-opleiding voor Papoeas uit TP NG
Er worden plannen uitgewlerkt, om Fa-
poeas uit Austrailish Nieuw Guinea- toe
te laten tot de militaire academie te
Portsea, Victoria in Australië*
Zij zullen worden geselecteerd uit vrij-
willigers die wat vooropleiding betreft
aan bepaalde eisen voldoen. Ze zullen
de eerste niet-Europeanen zijn die tot
de school zullen worden toegelaten en
als zij de examens met goed gevolg af-
leggen en ook in ander opzicht voldoen,
zullen zij in aanmerking komen voor
het oi'ficiersdhap vtan het Palcific Is-
lands Regiment, het "papoea bataljon"
'van Australisch Nieuw Guinea.

De candidaten die zullen worden uit-
gekozen zullen te Portsea een militaire
opleiding van 12 maanden volgen.
Deze ontwikkeling wordt algemeen op-
gevat als een eerste phase van een plan
op lange termijn dat voorziet in de op-
leiding van autochtonen voor de top-
functies bij het 700 man sterke Pacific
Islands Regiment.

Het Australisch leger heeft een pro-
gramma in voorbereiding voor een vol-
ledige officiersopleiding voor autoch-
tonen.

Het Pacific Islands Regiment vocht in
de oorlog aan geallieerde zijde in
Nieuw Guinea en heette toen het Pa-
poea Infantry Bataljon.
Momenteel vervullen de autochtonen in
hat Pacific Islands Regiment nog geen
rangen boven die van onderofficier.

DE BEVOLKING
VAN NEDERLAND

Volgens opgave van het CentraalBureau voor de Statistiek bedroeg hetaantal inwoners van Nederland op 1september j.l. 11.505.590.
In de eerste acht maanden van ditjaar bedroeg het aantal huwelijken inNederland 56.299 tegen 55-923 in de eer-ste acht maanden van 1959. Het aantallevendgeborenen daalde van 165.040 inde eerste acht maanden van 1959 tot161.986 in de eerste acht maanden vandit jaar, terwijl het aantal overledenen

steeg van 57.885 tot 58.877. Voorts steeg
het aantal immigranten van 22-377 inde eerste acht maanden van 1959 tot
25.951 in de eerste acht maanden van
1960 en het aantal emigranten steeg
van 34.948 tot 40.018.



BEKENDMAKING

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
maakt bekend, dat er op donderdag 20
oktober 1960 van 14.00 tot 21.00 uur
dootf de afd. Mariniers oefeningen ge-
houden zullen worden, in de omgeving
vari.de Kazerne en Base-G, waarbij
met losse munitie wordt geschoten.

Hollandia, 18 oktober 1960

Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
tevens Hoofd van het Immigratiekan-
toor te Hollandia vestigt er de aan-
dafcht op, dat, bij niet tijdige aanbie-
ding va*i een Vergunning tot Ontsche-
ping ter inwisseling tegen een Toela-
tingskaart of bij het nalaten van het
tijdig aanvragen van verlenging der
geldigheidsduur van een Toelatings-
kaart, slechts een (nieuwe) Toelatings-
kaart kan worden uitgereikt tegen be-
taling van f 150,—(Advertentie).

Hebt U ook last van
zijn ochtendhumeur

Er zijn van die kleine dingen in een
huwelijk, die er als het ware bij be-
horen, zo gewoon wordt het op den
duur, maar die we to^h Klever niet
zagen. We beddelen hier de minc-Jer
prettige eigenschappen van de partners.
We hebii^n uiteraard allemaal onze
kleine onhebbelijkheden, die de ander
maar slikt omdat het nu eenmaal niet
anders is, maar die toch weer elke keerspeflidepirikkien iij het» huweïf'jks^Üiik
betekenen. Gelukkig maken ze het hu-
welijk niet stuk, maar ze ontnemen
het toch die glans en glorie, waarvan
we allemaal dromen voordat we in het
wankele bootje zijn gestapt-

Een van die dingen is het ochtend-
humeur, een onhebbelijk kwaaltje dat
het meest bij de heren der schepping
voorkomt, ook al zijn er eva's die er
mank aan gaan. Omdat het dus veelal
de vrouwen zijn die deze onhebbelijk-
heid van manlief moeten ondergaan wil-
len we eens speciaal aandacht beste-
den aan zijn ochtendhumeur.

BLOEMEN OP TAFEL?

Kunt U zich. nog de tijd herinneren
dat we ons voornamen om 's morgens
in alle luister de ontbijttafel te dekken,
liefst met een takje verse bloemen en
meer van die dingen, die alleen maar
op de film gebeuren?

En als we nu eens op ons gemak over
denken, hoe manlief 's morgens de deur
uitgaat, dan kom je tot de ontdekking
dat hij toch eigenlijk in al die jaren
wel wat veranderd is.

Opstaan is natuurlijk uiterst moeilijk
Dat is dan wel te begrijpen. Na diver-
se zacjhte hirUp en soms enige overdrij-
ving wat het uur van de dag betreft,
komt eindelijk na veel gebrom en ge-

zucht het hoofd iets omhoog en voelen
we, dat we gaan winnen.

Er komt een been van bed zakken,
dat zoekt naar een pantoffel en we con-
stateren tot ons genoegen, dat "meneer"
zijn bed gaat verlaten.

Dan gaan we op jacht- „Heb je thee",
"Ach, maak jij m'n boterhammen even
klaar", „Is de krant er niet?" „Heb je
wel scheerzedp gekocht?" „WëJ, allV.
mensen, dr is weer eens een fiets bui-
ten blijven staan."

Tactvol en voorzichtig moet je al zijn
wensen opvangen, voortsnellen en
vriendelijk blijven, want anders staat
zijn licht ontvlambaar ochtendgemoed
in minder dan geen tijd in vuur en
vlam.

Onder het bewonderenswaardige po-
gen van het lezen van twee kranten
tegelijk, het drinken van mateloze hoe-
veelheden thee. het langzaam verwer-
ken van reepjes brood en het luisteren
naar de nieuwsberichten, begint de
nieuwe dag. Stil en zonder hem te sto-
ren kijk je hem aan. Hij heeft geen
enkele aandacht voor je en eet automa-
tisch.

En voordat je het weet is het al laat.
Hij moet nog tandenpoetsen en enkele
andere kleine dingen verrichten, voor-
dat hij startklaar is. De klok loopt veel
te vlug, er is natuurlijk weer iets niet
te vinden, de spanning stijgt bij de mi-
nuut. Hij begint korzelig te worden,
maakt stekelige opmerkingen over onze
netheid en onze bereidheid hem in deze
noodtoestand te helpen.

Maar toch - hoe zal altijd een raadsel
blijven - komt hij nog op tijd de deur
uit. Een zoen in haast ergens achter ons
oor geplant, een klap van de deur en
weg is ie.

GEZELLIGHEID GEZOCHT

Je ploft in een stoel en moet een
kwartier bijkomen, om daarna aan je
dagelijks huishoudelijk werk te begin-
nen.

Gelukkig is een ochtendhumeur alleen
maar voor de vroege morgen, zo tussen
zes en zeven en later als hij thuiskomt
merkt je er niets meer van, dan is alles
weer over. Maar toch steek het je elke
echtend weer, want wennen doet het
eigenlijk nooit.

Het enige dat wij hiertegenover kun-
nen stellen en dat op den duur waar-
schijnlijk gaat helpen, is: gezelligheid.
Oh zeker, de eerste keer. dat wij het
echt gezelligmaken, de tafel leuk ge-
dekt, alles keurig op orde en wij met
een vrolijk gezicht, zal hij heus nog
niet de model echtgenoot zijn. Maar na
enige tijd, als we het volhouden, zal hij
beslist de gewijzigde omstandigheden
gaan zien en het zal zijn invloed niet
missen. Dan zal hij zich gaan beheersen
en trachten mee te werken om het ge-
zellig te maken, want tenslotte is ieder
mens op gezelligheid gesteld.

De grote moeilijkheid is echter, om
dit - ook als het in het begin niet dade-
lijk resultaten oplevert - vol te blijven
houden, want tenslotte zijn ook wij
maar mensen en de vroege morgen is
ook niet direct onze beste tijd!

ELLY MARTINS.

ZIGO- Op donderdag 20 oktober tussen
20.00 en 21.00 uur zullen leden en do-
nateurs gelegenheid hebben om in het
clubhuis afscheid te nemen van de
familie Matray en van Brink.
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TE KOOP: 1 Frigidaire 120 1. f 425.—
Huishoudelijke artikelen (o.a. Vuur-
vaste schalen) tussen 5■— 7 uur n.m-
WIJNVELDT Dok IX no. 4285, tel. Dok
n 284.

2561
ONTVANGEN:

Italiaanse hoge open schoentjes, assor-
timent maten, kleuren en modellen:
Jupons; Strech slips; BH's; Stepins:
Meisjesjurken en Pettycoats; Wollen
Sjaals; Handschoenen: Strohoedjes en
Zwembroeken-

VMSMA, Witte Olifant.
2558

Er zijn nog plaatsen over op de
NAAI- EN KNIPCURSUS

van R-K.S. olv. Zuster Werenfrido.
Aanmelding, donderdag's tussen

16.30 en 18.00 uur.

Zeepaardje: hedenavond "elk wat wils".
Donderdag aanvang 19.00 uur kinder-
film "Vliegend oog" Zaterdag uitsluitend
"Roulette". 2559
Gevraagd: Warme herenkleding, maat
46. Matern, tel 237, Hollandia. 2560

REK THEATER

vertoont heden 19/10 de Maleise film:
"SET I A "

Heden voor sldchts één dag in REK.
Donderdag en Vrijdag in REK de film:

"SINHUE DE EGYPTENAAR"
Een film naar het gelijknamige boek,
dat de wereld veroverde.
SPOEDIG: Robert Mitchum en Susan
Hayward in:

"WHITE WITCH DOCTOR"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 19/10 voor het laatst
"TWILIGHT FOR THE GODS"

In kleuren, met Rock Hudson, Cy
Charisse en Arthur Kennedy.
Een machtig verhaal dat ontstond uit
de woeste furie van wind en water.
Haven morgen 20/10 en overmorgen
21/10: "SANTIAGO" met Alan Ladd-
Een avontuurlijke tocht door het oer-
woud, vol gevaren en actie.
Heil. Binnen heden 19/10: "STAND AT
APACHE RIVER" met Stephen Mc.
Nally.
Holl. Binnen morgen 20/10:
"FRANKENSTEIN 1970"" met Boris
Karloff-
Sentani morgen 20/10: "ANATOMY OF
A MURDER" met James Stewart.

EN NU VOOR HEERLIJKE GEBAKKEN SCHOL

"SViOOüLIGHT BAY«
2554
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