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RAPPORT VOLTOOID
Gisteren berichtte _het Vrije Volk, dat

de Procureur Generaal Von Meyenfeldt
inmiddels zijn justitieel onderzoek heeft
afgesloten en zijn bevindingen heeft
neergelegd in een rapport dat reeds
aan de Minister Toxopeus, Gouverneur
Platteel. en het Hof van Justitie te Hol-
landia zou zijn aangeboden.

Verwacht wordt, dat dit rapport nu
spoedig tot beslissingen zal leiden ten-
aanzien van de vraag of er tegen Mr-

Gonsalvez een strafrechtelijke vervol-
ging zal worden ingesteld, dan wei of
de zaak zal worden geseponeerd op
grond van het kennelijk ontbreken van
strafbare feiten.

Nieuwe Amerikaanse
aardsatelliet

Washington D.C, De Ontdekker 18, een
Amerikaanse aardsatelliet, ontworpen
om eventuele verrassingsaanvallen te
voorkomen, is goed in zijn baan rond
de aarde terecht gekomen.

De satelliet werd gelanceerd van de
"Van den Berg" luchtmacht-basis in
Californië en draait zijn rondjes via de
polen. De Discoverer-18 weegt 2100 Eng.
ponden en heeft een belangrijke tweede
functie: het vaststellen van de invloed
van ruimtestraling op de menselijke
weefsels.

Nabij Hawaii zal men trachten het
4e ruimtepaket, afgeworpen door de sa-
teliet, op te vangen.

Menzies gaat iformaties inwinnen
De Australische premier Menzies

heeft gisteren in he: parlement gezegd
dat hij informaties wil in winnen over
de door de Nederlanders bekendgemaak-
te Indonesische infiltraties.
De premier zei, dat er verklaringen zijn
geweest die elkaar tegenspreken van
Nederlandse en Indonesische zijde.
Hij verklaarde, dat Australië in de
kwestie tussen Nederland en Indonesië
steeds erop had toegezien dat er zich
geen bedreiging van de vrede zou ont-
wikkelen.

Nota overhulp aan
ontwikkelingsgebieden

De Nederlandse Werkgeversverbon-
den hebben een nota gepubliceerd geti-
teld "Samenwerking met Ontwikkelings
landen". Hierin wordt bepleit de hulp
van Nederland aan onderontwikkelde
gebieden uit te breiden. Tevens wil men
die hulp meer dan voorheen in bilate-
rale banen leiden, zodat het Nederland-
se bedrijfsleven op groter schaal een
aandeel zal hebben in de ontwikkeling
van de betrokken gebieden.
In de nota wordt bij andere landen een
groeiende tendenz geconstateerd om de
hulp die men biedt niet meer via in-
ternationale organisaties te leiden, maar
direct aan het betrokken land aan te
bieden.

Geen soepeler beleid
jegens spijtoptanten

De Nederlandse regering kan omijio-

gelijk overgaan tot een soepeler houdkip
ten opzichte van de spijtoptanten.

Minister Beerman zei dit in antwoord
op vragen in de TweedeKamer.

De minister vroeg om meer begrip voor
de enorme moeilijkheden en risico's die
een toelating zonder behoorlijk onder-
zeek met zich zou brengen.

Elk jaar wanneer de kwestie bij de
behandeling van de begroting in deKa-
mer aan de orde komt, stijgt het aan-
tal nieuwe visum-aanvragen. De minis-
ter herinnerde eraan, dat op het ogen-
blik een commissie wordt samenge-
steld, die van advies zal dienen in al-
le gevallen waarin het departement
afwijzing van een visumverzoek voor-
staat. De minister zei daarbij te kunnen
rekenen op alle medewerking van de
Britse ambassadeur in Djakarta.

Justitieel onderzoen in de Kwestie
Gronsaluez voltooid

Naar het Vrije Volk uit Den Haag bericht, heeft de Procureur Generaal van
Nederlands Nieuw Guinea Mr. G.W. Von Meyenfeldt zijn onderzoek in de
kwestie Gonsalvez afgesloten.

Mr. Von Meyenfeldt was enige tijd geleden naar Nederland gegaan, o.a. om
Mr. Gonsalvez, die reeds geruime tijd met verlof is, over de betreffende zaak
te kunnen horen.

Eind november jl. is de bestuursamb-
tenaar Mr. R.A. Gonsalvez op het kan-
toor van de Haagse Procureur Gene-
raal gehoord in verband met het justi-
tieel onderzoek dat door de Procureur
Generaal van Nederlands Nieuw Gui-
nea wordt ingesteld naar de door hem
toegepaste pacificatiemethoden in de
Baliem. Volgens de formele regels van
het juridische spel is de Procureur
Generaal niet gerechtigd om de ver-
dachte zelf te horen. Daarom voerde de
rijksrechercheur Van Noothoorn, die
door het ministerie van Justitie wel-
willend was uitgeleend om bij het af-
sluiten van het onderzoek te assisteren,
tijdens het verhoor van Mr. Gonsalvez
het woord.
Mr. Von Meyenfeldt was er wel bij aan-
wezig.

Qantas helpt Garuda

Sydney De Australische luchtvaart-
maatschappij "Qantas" sloot een con-
tract met de Indonensische regering, om
voor 200.000 Australisch ponden per
jaar de Lockheed Electra vliegtuigen
van de Garuda te onderhouden op
Masoott Airport.

Indonesische piloten vliegen nu reeds
mee op de Australische Lockheeds om
deze vliegtuigen te leren kennen.

De Garuda luchtvaartmaatschappij
wil in maart een dienst Djakarta —
Hongkong openen met de Electra.
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Welk effect had de bestuursvestigingin
de Baliem?

Daniszagen bestuur als potentieel bondgenoot in
hun eigen oorlogen

In onze vorige artikelen over de Ba-
liem hebben we uitvoerig stil gestaan
bij de samenleving en de levenswijs
van de Dani's. Nu zullen we trachten
om uiteen t«| petten, wielk effe<^(/ de
komst van de Europeanen in de Baliem
op deze bevolkingsgroep heeft gehad.
Voorlopig beperken we ons daarbij tot
de activiteiten van het Binnenlands Be-
stuur, hoewel de Amerikaanse zendelin-
gen ziich reeds eerder in de vallei had-
den gevestigd. Aan Missie en Zending
hopen we echter een afzonderlijk ar-
tikel te wijden.

Toen wij in mei van het vorig jaar
te Hollandia een interview hadden met
controleur Gonsalvez en Resident Ei-
brink Jansen over de pacificatie van
de Baliem, vernamen wij, dat als
plaats voor de aanleg van het vlieg-
veld en de vestiging van de bestuurs-
post een terrein was uitgekozen, dat
technisch gezien voor dat doel geschikt
was. Dit terrein bleek echter bovendien
juist in een niemandsland te liggen, dus
tussen twee groepen die elkaar vanouds
vijandig gezind waren. Enerzijds had
dit het voordeel dat de bevolking door
occupatie van de voor het vliegveld be-
nodigde grond geen economische ver-
liezen leed, maar er stcnd het nadeel
tegenover, dat het in het begin geheel
onmogelijk was om arbeidskrachten te
werven voor de aanleg van de strip.
Niemand durfde zich namelijk in het
niemandsland te begeven - het was
het gebied waar de formele stamoorlo-
gen werden uitgevochten - omdat men
er de bescherming van de groepsgenoten
miste en praktisch vogelvrij was.

De eerste werkzaamheden aan het
vliegveld werden dan ook eigenhandig
doori de toenmalige controleur Veld-
kamp met aijn poïStieagenf.e,n uitge-
voerd. Daarna werden eir arbeidskrach-
ten uit het gebied van de Wisselmeren
ingevlogen, die weer vertrokken zodra
de Dani's zich onder de hoede van de
bestuurspost in het niemandsland durf-
den te begeven.

EXPLORATIE

Controleur Veldkamp had een explo-
ratie-opdracht: hij moest het gebied en
zijn bevolking verkennen en de basis-
faciliteiten (vliegveld en woonruimte)
aanleggen voor de pacificatie. Helemaal
ontkwam ook hij niet aan de pacifica-
tie, wgnt om arbeiders aan te trekken
moest hij hun op het arbeidsterrein wel
veiligheid tegen overvallen garanderen.
De pacificatie werd tijdens zijn ambts-
periode echter tot dit uiterste minimum
beperkt en pas toen controleur Consal-
vez in het begin- van 1958 met het be-
stuur over de Baliem werd belast, werd
een aanvang gemaakt met de stelsel-
matige uitbreiding van het gebied'waar
oorlog verboden was.

ARBEID EN VREDE
In dit schetsmatige overzicht van de

ontwikkeling vindt men de twee voor-

naamste invloeden terug, die van het
bestuur op de bevolking zijn uitgegaan:
werving van arbeidskrachten en pacifi-
catie.
Beide zijn tot op zekere hoogte met el-
kaar verweven.
Als namelijk een hoofdman wegens het
feit dat hij oorlog had gevoerd in Wa-
mena gevangen was gezet, dan werden
zijn volgelingen vaak aangezegd, dat
zij hun leider weer terug konden krij-
gen als ze een bepaalde arbeidspresta-
tie leverden. Was de hoofdman geliefd,
dan was die arbeid snel gepresteerd.
In het andere geval werkte deze wer-
vingsmethode minder doeltreffend.

De arbeiders ontvingen ook voor deze
arbeid het normale loon.
SCHELPEN EN BIJLEN

Het voornaamste motief om voor het
Bestuur te komen werken is echter ge-
weest, dat de Dani's in ruil voor hun
arbeid kostbaarheden als schelpen en
vooral bijlen ontvingen. Het gebied in
de omgeving van Wamena is nu goed
van deze goederen voorzien en dit ge-
tuigt van het aandeel dat de daar wo-
nende groepen in de aanleg van weg en
vliegveld hebben gehad. Momenteel is
de animo in de buurt van Wamena om
tegen het oude tarief van één bijl voor
dertig dagen arbeid te komen werken,
minder d;n vroeger, omdat de bijl er
zo langzamerhand gemeengoed is ge-
worden. leder is inmiddels wel voor-
zien. Vandaar dat de RWD in Wamena
nu-werkt met een groep die van verder
weg gekomen is.
Dat de streek rond Wamena zon groot
aandeel heeft gehad in het leveren van
arbeidskrachten had nog een andere
oorzaak dan uitsluitend de nabijheid.
Wamena bleek namelijk, behalve in een
niemandsgebied. toevallig ook te liggen
in een streek waar zich een aantal groe-
pen hadden verzameld die in de Ba-
liemse "fnternaticnale" politiek niet
veel meer voorstelden. Enkele er van
waren uit hun confederatie gestoten en
zouden op de duur misschien door hun
vele en sterkere vijanden zijn vernie-
tigd als het Bestuur zich niet juist tus-
sen hen gevestigd had. Deze groepen en
het Bestuur waren aanvankelijk, zo mag
men aannemen, elkaars natuurlijke
bondgenoten. Later zijn er ook hier
moeilijkheden gerezen, toen deze rest-
groepen zich zo sterk gingen voelen.
dat zij hun oude vijanden een hevige
slag dachten toe te kunnen brengen.
Misschien veronderstelden ze wel. dat
het "bofcicfg'enoo'tsph'ap" met heit 'Be-
stuur zich ook uitstrekte tot de strijd
tegen de oude vijand. Maar daar vergis-
ten ze zich uiteraard in.
BELANGENSPEL

Niet alleen de Dani's bij Wamena,
maar ook de' andere groepen hebben
van het begin af getracht, om de nieu-
we factor die de bestuursambtenaar in
hun wereld was, dienstbaar te maken
aan .hun eigen belangenspel. Zeer tal-
rijk' zijn de gevallen, dat een groep
door middel van een valse, beschuldiging

trachtte om een strafexpeditie naar een
tegenstander uit te lokken.
Zo er bij Wamena al van een belangen-
gemeenschap tussen Bestuur en bevol-
king kon worden gesproken, in de. an-
dere gebieden was er veelal sprake van
een belangen-tegenstelling. Daar had-
den de grote "gains" hun woonplaat-
sen en in plaats van beschermd, zagen
deze zich door het Bestuur bedreigd in
hun machtsmonopolie. De pacificatie is
dan ook het moeilijkst gebleken in de
verder van Wamena af gelegen gebie-
den van de vallei en is er ook nu nog
geenszins voltooid.

(Wordt vervolgd)

Nieuwties uit nederland
— Sedert 1957 zijn in Nederland 74 on-
gelukken met straaljagers gebeurd, het-
geen een gemiddelde betekent van bijna
twee per maand.

— Amsterdam - Enige duizenden Am-
sterdamse en Rotterdamse metaalarbei-
ders hebben gestaakt uit protest tegen
de trage onderhandelingen over diver-
se loonsverbeteringen. Voorts waren de
Stakingen bedoeld om kracht bij te
zetten aan het verlangen om de voorge-
stelde loontoeslag van l»/»%> nog voor
Sint Nicolaas uitbetaald te krijgen.

— Maastricht - De Zuidlimburgse dou-
ane moet optreden tegen sluikhandel
in zangvogels. Nederlandse merels en
vinken brengen in Duitsland, België en
Luxemburg veel geld op Deze dieren,
die in Nederland zijn beschermd, wor-
den verborgen onder jassen en vesten
en zelfs in nylonkousen over de grens
gesmokkeld.

— Het Nederlandse leger heeft de zwa-
re 50 ton wegende Centurion tanks voor
zien van rubberzolen. De enorme stalen
gevaarten die nooit van wegen konden
gebruik maken omdat het wegdek werd
vernield door de stalen rupsbanden
kunnen door deze voorziening nu op
de wegen rijden zonder veel schade aan
te richten.

— Op het Noordereiland in Rotterdam
heeft de politie in een woning een
vreemde ontdekking gedaan. Er waren
klachten binnengekomen van mensen
die in de nabijheid van het bewuste
huis woonden over een vreselijke stank.
Toen de politie de woning binnenging
ontdekte zij in een van de kamers die
afgesloten -was een grote hoeveelheid
rottend voedsel met ongedierte dat er
rondkrioelde. Bij nader onderzoek bleek
dat een inwonende dochter samen met
haar moeder, een weduwe aan waan-
voorstellingen leed. Het meisje had zich
ingebeeld dat er twee aanbidders waren
die om Ijaar hand dongen. Beide aan-
bidders zouden in een kamer wachten
tot het voorwerp van hun aanbidding
een beslissing had genomen. De moeder
zette in de "wachtkamer" steeds bor-
den, met voedsel neer zodat de heren
niet zouden verhongeren gedurende de-
ze tijd. Het eten werd echter nooit weg-
gehaald zodat dit weldra een ondraag-
lijke lucht ging verspreiden. De doch-
ter is op advies van een psychiater in
een ziekenhuis opgenomen.



Buitenlands Overzicht

Perikelen in de N.A. V. O.
Nadat de Amerikanen in Europa heb-

ben gezocht naar landen, die een deel
van de financiële last der bewapening
van hen wilden overnemen, is het hun
niet voor de wind gegaan. We weten
dat de dollar aan vertrouwen begint
te verliezen, omdat de goudvoorraad
van de Verenigde Staten slinkt. In
Noord Amerika is men evenveel goud
kwijt geraakt, als de Westduitsers heb-
ben opgepot.
De Noordamerikaanse economie vaart
nog behoorlijk wel: de export overtreft
nog de import. Maar steun, militaire
hulp en het zenden van geld naar de
Noordamerikaanse legers die in het bui-
tenland staan, hebben er toe geleid,
dat men steeds meer gouddollars is
kwijt geraakt. De onderminister Dillon
is er door Eisenhower op uitgezonden,
om te onderzoeken, of andere landen,
vooral die in Europa, niet wat meer
konden betalen voorde gemeenschap-
pelijke militaire inspanning.
Dat viel niet mee. Zij hebben er zich
allemaal op beroepen, dat zij niet zo
rijk zijn als de Verenigde Staten, dat
hun bevolking op een lager peil leeft
en dat zij maar nauwelijks genoeg over
hebben voor hun eigen strijdkrachten.
Juist de Westduitsers, die het meeste
goud hebben, gaven een pessimistisch
beeld van hun vooruitzichten.
ATOOMZWAARD

Wel echter is er in Europa een stre-
ven, de bewapening te moderniseren
met eigen kernwapens. Tot nu toe heb-
ben de Amerikanen en Britten die. En
legers op het vasteland zijn uitgerust
met wapens, die eventueel van kernla-
dingen kunnen worden voorzien, mits
de Amerikanen die verschaffen. De pre
sident van de Verenigde Staten mag
die volgens de wet niet afstaan, doch
in een periode van oorlogsgevaar wel
onder leiding van Amerikaanse mili-
tairen doen gebruiken door bondgeno-
ten. Dit heeft niet ce Britten verdro-
ten, die zelf atoomwapens hebben ver-
vaardigd en door de Verenigde Staten
als gelijken worden behandeld, maar

wel de Fransen, die nu zelf bezig zijn,
hun kernladingen te vervaardigen, al
gaat dat langzaam.
Het gevolg is, dat vooral de Westduit-
se gen3raals ook wel wapens van dit
kaliber wensen. Maar het verzet daar-
tegen is elders groot. De bondsrepu-
bliek mag volgens de verdragen van
1954-55 geen atoomwapens vervaardi-
gen, evenmin chemische of bacteriolo-
gische (dus geen gifgassen of bacte-
riën). Als de Westduitse generaals wel
over eigen verschrikkelijke oorlogsmid-
delen zouden beschikken, dan zouden
zij die voor eigen nationale doeleinden
kunnen aanwenden;- bijvoorbeeld om
Oostduits of aan Polen verloren gebied
terug te krijgen. Zo redeneren degenen,
die de Duitsers nog niet vertrouwen.
Of wel .. . die Duitsers zouden met
een eigen sterk leger zich uit de NAVO
kunnen losmaken en hun eigen politiek
kunnen gaan voeren, los van de Ame-
rikanen. De landen die van 1940-45 zijn
overrompeld door de Duitse legers, voe-
len in het algemeen niet veel voor zon
nationale versterking van West-Duits-
land.
Het "atcorr.zwaard" berust nu bij de
Anglo-Amerikanen, en van hen is men
meer overtuigd, dat zij het niet zullen
misbruiken.

Radioprogramma
VRIJDAG 9 DEC. 1960 (49,42 m)
20.00 uur: Klok; nieuws; weersverwach-
ting. 20.15 uur: In de teenager-corner
(2). 20.45 uur: Warwinkelrestanten, ge-
vonden in een antikiteitswinkeltje in
Amsterdam. 21.15 uur: Zang en muziek
uit de sde-republiek. 21.50 uur: "De re-
gen in de dichtkunst"; causerie door W.
Heymans. 22.00 uur: Strijkorkest uit het
Promenade-orkest olv. Hugo de Groot.
22.38 uur: Koor en orkest olv. Les
Baxter. 22.50 uur: Nieuws in het kort.
23.00 uur: Sluiting.

Zaterdagmiddag 10> dcc. 1980 (30,8 m.)
12.30 uur: Programma-overzicht. 12.33
uur: Allerhande (gevar. gram. muz.)
13.00 uur: Nieuws. 13.10 uur: Bekende
clarinettisten vragen Uw aandacht. ...
13.30 uur: Max van Praag brengt zee-
mansliedjes. 13.40 uur: Sportjournaal
door Bob Spaak. 14.00 uur: De Semmar-
tini Strings. 14.30 uur: Sluiting.

COLLECTIEF WAPEN
Er is nu door de opperste NAVO-le-

gerleiding in Europa (generaal (Norstad)
en de secretaris-generaal Spaak gezocht
naar een oplossing. Die zou hierin be-
staan dat de NAVO als zodanig over
een atoommacht zou beschikken. Col-
jiek'tief ze/u men kernwapens moeten
vervaardigen en gebruiken. En het heet
dat de toekomstige president Kennedy
er voor gewonnen zou zijn. Dit zegt
nog niet veel, want het A>merikaanse
Congres moet dat goedkeuren. Doch
in die richting wordt nu gewerkt.
In Europa echter zijn allerlei landen
maar matig geestdriftig. De Noren en
Denen vrezen dat de Duitsers dan toch
zelf kernwapens gaan vervaardigen, in
naam van de NAVO. De Engelsen heb-
ben no'pit een supra-nationaal gezag
aanvaard en nooit hun strijdkrachten
willen "integreren", in verband met hun
verplichtingen jegens het gemenebest.
De Franse president De Gaulle wil daar
principieel ook niets van weten. Bo-
vendien zouden de Amerikanen afstand
moeten doen van hun geheimen en hun
kernwapens ook moeten "oplossen" in
de collectiviteit. Gezien het feit, dat
elke staat nog een nationale souvereine
eenheid is, zou het toch wel hierop kun-
nen neerkomen, dat elk lid van de NA-
VO eigen kernwapens zou hebben. En
in plaats van drie of vier atoommach-
ten (Amerikanen, Britten. Russen en
misschien Fransen) zouden er twaalf
bijkomen. Dan is het hek van de dam
voa(r andere landen, bijvoorbeeld de
Chinezen. Er komt nog iets bij: het plan
behelst ook uitbreiding van de conven-
tionle wapens, zodat in het algemeen
een nog grotere wedloop in bewapening
zou volgen. Vandaar dat de kansen van
het plan niet zo groot zijn.

WESTDUITSESOCIALISTEN
Intussen hebben de Westduitse. sociar

listen hun verzet al gestaakt tegen uit-rusting van het leger met kernwapens.Zij willen niet dat hun land daarvoorijvert, maar ook niet dat het er zichtegen verzet. Dit is gedaan omdat zijeen kans zien, na de verkiezingen van1961 regeringspartij te worden. En Wil-ly Brandt, de burgemeester van West-Berlijn, die dan kanselier zou worden,wil in zon geval de politiek van Ade-n,auer kuhnpn voortze/tten* en. zeketzijn van de steun der Westduitse gene-raals.
Het is een hele ommezwaai. Doch hetis de vraag, of die de socialisten zalbaten. Want Adenauer kan nu zeggen,dat hij toch heeft gewonnen, doordat
zijn tegenstanders tot zijn standpunt
zijn bekeerd. Hij aal die bekering intwijfel trekken. Voorzover de militaire
kwestie de Verkiezingen beslist, kanmen inderdaad niet inzien, waarom dekiezers socialisten zouden moeten kie-zen in plaats van aanhangers van de huidige kanselier. Op dit terrein willenzij immers het zelfde.

KERKDIENSTEN
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN

Zondag 11 december 1960
HOLLANDIA
Pauluskapel 8.30 uur ds. A. Rigters
Chr. Mil. Tehuis 8.45 uur ds. J. Kabel

(H.Ayondmaal).
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G.
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 8.30 uux ds. H.G. BoswijkNieuwe Kerk 17.00 uur ds. A
IFAR

8.30 uur ds. A.M.
SENTANI

10.15 uur ds. A.M. Middag.

FINNEN EN RUSSEN
Wij hebben er terloops op gewezen,dat Noren en Denen in de NAVO de

meest "pacifistische" naties zijn,. Zij
hebben zich steeds verzet tegen het ves-tigen van kernbasis in hun landen, om-dat dan de Russen te zeer geprikkeld
worden, zo menen zij.
Nu zal de Russische vice-premier Mi-kojan, Noorwegen bezoeken en dan ze-ker hoog opgeven van de Russische vre-deswil. Bovendien heeft Moskou een ge-r
baar gemaakt van vriendelijkheid je-gens Scandinavië door de Finnen in
beginsel toe te staan, een verdrag tesluiten met de Klein-europese vrijhan-
delszone. Daarbij behoren vier leden
van de NAVO, en drie neutrale landen
Zweden, Zwitserland en Oostenrijk.
Komt Finland er nu bij, dan zijn er
vier neutralen, en dat is een Russisch
belang. Maar aan de andere kant is
het voor Finland van betekenis, niet
benadeeld te worden bij zijn handel
met het westen. Het heeft met Engeland
het grootste lid'van de vrijhandelzone,
evenveel handelsbetrekkingen als mel-
de sovjetgroep.
Het is nuttig als ,de Fitnnen niet te zeer
afhankelijk worden van de Sovjet Unie,
die hen na de verloren oorlog heeft ge-
dwongen, een bijzonder "vriendschaps-
verdrag" ", te sluiten. Finnen, Zweden,
Noren en Denen zullen dan in édên club
zitten.



Nieuwtjes uit Nederland
— Op 1 december zullen de tarieven
van de herenkappers met 15%, en die
van de dTmeskappers met IOVo worden
verhoogd. Dit in verband met de af-
schaffing van het fooienstelsel en een
geheel nieuw beloningssysteem voor de
kappersbcdienden.

— De Tweede Kamer heeft zich aceoord
verklaard met de voorgestelde prijzen-
wet van de Minister van Economische
Zaken. Deze nieuwe wet opent de mo-
gelijkheid bindende prijsbeschikkingen
uit te vaardigen en is bedoeld als een
aanvulling op andere maatregelen die
moeten leiden tot een beheersing van
een mogelijke inflatie.

— In het gebouw van de Koninklijke
Nederlandse academie van Wetenschap-
pen in Amsterdam is door het bestuur
van de Federatie van Nederfawdse
Journalisten de RaaoLyoor de Journalis-
tiek geïnstalleerd. Deze Raad heeft het
werk van de sinds IP4B fungerende Raad
van Tucht van de Federatie van Neder-
landse Journalisten overgenomen. De
daartoe bevoegde organen van de Fede-
ratie hebben eind 1959 tot de instelling
van deze Raad besloten. De Raad voor
de Journalistiek kan op verzoek de ge-
dragingen van alle journalisten, ook on-
georganiseerden beoordelen en een open
baar oordeel uitspreken. De opgeheven
Raad van Tucht oordeelde uitsluitend
over de bij een van de drie journalisten
organisaties aangesloten journalisten
en kende ook sancties. De Raad voor de
Journalistiek kent deze niet. Uit jour-
nalistiekekring zijn echter talrijke be-
zwaren tegen dccc Raad voor de Jour-
nalistiek geopend.

— Den Haag - De Nederlandse wegen-
wacht van de ANWB heeft tijdens een
internationale conferentie van hoofden
van wegenwachten de opdracht gekre-
gen een plan uit te werken tot samen-
werking tussen de diverse nationale
organisaties. Speciaal met het oog op
het zomerse toeristenseizoen zal ge-
poogd worden reeds in 1961 een geza-
menlijke dienst op druk bereden rou-
tes, voornamelijk in Zuid Europa in te
stellen. De gedachten gaan voorlopig uit
naar drukke trajecten in Zuid Frankrijk
en Noord Italië.

— Eindhoven - Philips in Eindhoven
heeft een oplossing gevonden voor het
probleem van de vrijetijdsbesteding van
een aantal gepensioneerde employés uit
dit bedrijf. Een kleine fabriek is opge-
richt waar de bejaarden drie uur per
«lag uit pure liefhebberij merendeels in
hun eigen vak werken aan schoolmo-

dellen voor het technisch onderwijs. De
produkten uit deze werkplaats worden
tegen normale prijzen verkocht. Ook in
Rotterdam wil men dit voorbeeld vol-
gen door de oprichting van een soortge-
lijk fabriekje.

— Roosendaal - Een 4-jarig jongetje
uit Roosendaal is op een met halve
overwegbomen beveiligde spoorweg-
overgang door een trein gegrepen en
met ernstige hoofdwonden naar hetziekenhuis vervoerd. ,\Tet jongetje bleef
'bij het passeren van de overgang metzijn autoped tussen de betonblokken steken. Hoewel de machinist van een na-derende sneltrein voortdurend fluitsig-nalen gaf, bleef het ventje hardnekkige
pogingen doen om zijn autoped los tekrijgen met bovengenoemd gevolg.

-Den Haag - Een windbuks valt onderhet begrip schietgeweer in de zin der.ïachtwet.
Deze uitspraak heeft de Hoge Raad Ge-daan. De procureur-generaal bij de Ho-ge Raad had in het belang der wet cas-satie aangetekend tegen een vonnis vande Haagse rechtbank waarin is bepaalddat een windbuks niet valt onder hetbegrip schietgeweer in de zin der jacht-

i

De Socialistische oud minister van Fi-nancien, de heer Hofstra, wordt per 1februari lid van de hoofddirectie vanVerolme's Verenigde Scheepswerven.
In verband daarmee is de heer Hof-stra van plan per 1 januari te bedankenvoor het lidmaatschap van de TweedeKamer waar hij deel uitmaakt van defractie van de partij van de Arbeid.
Zijn functie van directeur van de centrale Arbeiders Verzekeringsbank zal deheer Hofstra ook neerleggen
De oud-mjnister keerde dezer dagen
terug van een reis naar Lima. Hij maakte deel uit van een commissie die de
regering van Peru van advies had ge-
diend bij de vorming van een belas-
tingsysteem in dat land.

Naturalisaties
Onderstaande inwoners van Hollandia

werden bij de Wet tot Nederlander ge-
naturaliseerd.

Ph.H. Jöner, kiek I klasse P.T.T.
H. Th. Smits, magazijnmeester bij de
Nigimij (spijtoptant).

L.W. van Gent, bedrijfsleider "Fiat Ser-
vice".

G.L. van Gent. monteur Electriciteits-
wezen.

H. van Gent, monteur bij de P.T.T.

Bijkens bij de 2e Kamer ingediende
Wetsontwerpen zullen de naturalisatie-
verzoeken van een aantal hier te lande
wonende vreemdelingen binnen afzien-
bare tijd worden gehonoreerd.

D*E* ?P^KE'*BEURS HEEFT ONTVANGEN :K.erstartikelen, Kaarsen en Kandelaars in ruime keuze, Kerstbomenen electrische Kerstboomverlichting:
Succes agenda's 1961 . Kalender 1961en Kerstkaarten.

Vanaf maandag 12 december gelegenheid tot het plaatsen vanbestellingen op vuurwerk.

WEEKEINDDIENST 10—11 DEC.

Binnen Dr. A.H. Meyer Tel. Sent. 37.
WEEKDIENST 10—17 DECEMBER

Haven Dr. A.P. Nelemans Tel. 360.

Foto's aankomst St. Nicolaas te Hol-
landia en bezoek aan de Jachtclub kun-
nen bij HOLLANDIA FILM besteld
woeden.

3074

Veschenen:
PETUNDJUK-PETUNDJUK

BAGI
PEMAKAI DJALAN

("Regels voo(r Weggebruikers')
prijs f 1,25

Verkrijgbaar bij
Boekhandel Gebr. Terlaak en A.M.C.
secretariaat - Havenweg.

3073

fyc&e*ttfas
Ter overname aangeboden jongens
winterkleding (11 jaar). Informatie
Reissner Nigimy. 3068
E.D.O. zaterdag 10/12-60 ROULETTE
voor leden aanv: 21.00 uur. 3075
Sentifar: zaterdag 10/12 filmvoorstelling
o.a. de Sterrengebergte Expeditie 3 uur
leden en introducees. 3076

filmprogramma
REK THEATER

vertoont heden 9/12 en morgen 10/12 de
film in cinemascope, met Gregory Peck
Joan Colliias im:

"THE BRAVADOS"
Een zeer indrukwekkende film.

"The Bravados" geacteerd door een
reeks uitgezochte actrices en acteurs.
Een man wiens vrouw verkracht en
vermoord werd. Vervolgens de achter
volging en het vinden van de moorde-
naar. Een film van bijzondere kwaliteit
plusminus 2 uur zal de Bravados U
boeien. Hedenavond in REK.

JACHTCLUB hedenavond 9/12 de
Franse film:

"ZIJ DIE ZICH VERKOPEN"

ORIËNT THEATER

vertoont heden 9/12 voor slechts één dag
"A L O H A"

met D. Harris en Daeng Idris.
Een sensationele Maleise avonturen-
film. Hawaii en de Hula-Hula dansen.
Haven morgen 10/12: "THE TWO-
HEADBQ SPY" met Jack Hawkins.
Holl. Binnen heden 9/12: "THE BLACK
CASTLE" met Charles Laughton.
Holl. Binnen morgen 10/12: "ALOHA"
met D. Harris
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