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DEN HAAG reageert op verklaring van Soebandrio
Uit ] i Hf ,i", wordt bericht:
Een woordvoerder van het ministerievan Buitenlandse Zaken, heeft don-

derdag desgevraagd meegedeeld, dat uit
gegevens die het Ministerie van Bui-
tenlaüse Zaken hebben bereikt blijkt,
dat minister Soebandrio inderdaad in
de door de persbureaus aangegeven zin
vragen van de pers heeft beantwoord.

De opmerking van minister Soeban-
drio, dat het thans moeilijk is te garan-
deren, dat er geen gewapend confict zal
ontstaan tussen Nederlandse en Indo-
nesische troepen, is :'n strijd met de her
haaldelijk van officiële Indonesische
zijde gegeven verzekeringen, dat Indo-
nesië slechts met vreedzame middelen
de strijd om "Irian" zou voeren.

Deze verzekeringen zijn zowel in di-
plomatieke contacten als in het open-
baar gegeven, aldus de woordvoerder.

Naaraanleiding van de verklaringen
van minister Soebandrio, dat er eilan-
djes in het grensgebied zouden zijn,
de in het verleden nu eens door Indo-
nesische troepen en dan weer door
Nederlandse troepen zouden zijn bezet,
verklaarde de woordvoerder, dat er
geen sprake van enig misverstand over

>ns van Nederlands Nieuw Guinea
kan zijn, of ooit is geweest.

De door minister Soebandrio bedoelde

situatie heeft zich dan ook nimmer voor
gedaan.

Met de meeste nadruk wees de
woordvoerder derhalve de mogelijkheid
van een bezetting door Nederkndse
troepen van enig eiland buiten de grens
van Nederlands Nieuw Guinea af en
vanzelfsprekend kan er dan ook geen
sprake zijn van de door minister Soe-
bandrio bedoelde vergissingen.

Over de door minister Soebandrio aan
Nederland toegedachte agressieve bedoe
lingen verwees de woordvoerder naar
de op 4 oktober van dit jaar door mi-
nister Luns in de assemblee der Verenig
de Naties uitgesproken rede, waarin
werd gezegd: "dat mijn land op eniger-
lei wijze agressieve bedoelingen tenaan
zien van Indonesië zou hebben, is een
zo fantastische gedachte, dat ik mij niet
kan voorstellen, dat enig verstandig
mens daar geloof aan kan hechten."

Oorlog en landbouw zijn belangrijkozaken in de Baliem. Jammer genoeg be-schikken we niet over een foto van het oorlogsbedrijf. Daarom hierboven* eenafbeelding van een Dani-schone, bezig met het oogsten van zoete aardappelen

Rebellen op Sumartranog
niet verslagen

Het oppercommando van het Indone-
sische leger schat dat er nog ongeveer
17.000 rebellen in Sumatra moeten zijn.
Volgens een correspondent van de ABC
houcten deze meer dan 30 bataljons
Indonesische regeringstroepen gebon-
den.
De commandant van de Indonesische
troepen in Sumatra, de brigade-gene-
raal Soeprapto zei, dat hij geen vat
had op de rebellen, die steeds weer een
treffen met de regeringstroepen ver-
mijden. Generaöl Soeprapto zei, dat
als gevolg van de smokkel in Oost-
Sumatra de rebellen nog enigzins wer-
den bevoorraad.
De rebellen waren nog het sterkst in
het centrale deel van het eiland waar
de opstand uitbrak in 1958, terwijl de
rebellen zich hier hebben ingegraven.
In het Zuiden was het grootste pro-
bleem volgens de generaal om de re-
bellen uit hun stellingen te slaan en
hun verbindingen te verbreken.
In het Noorden van Sumatra geeft het
leger veel moeite en tijd aan opbouw-
werk. Voorbereidingen waren getroffen,
voor een schema van een hydro-elec-
trisch projekt in de Asahanrivier, waar
door de helft van Sumatra van eïectri-
citeit kan worden voorzien.

K.U.E.-Propaganda avond
te sentani

In aansluiting op de oprichtingsver-
gadering te Dojo, heeft de KENA UW
EMBAY Donderdagavond te Sentani
een propaganda-avond gehouden.
Onder grote belangstelling voerden
enige sprekers het woord, zij spraken
oia. over de doelstellingen van de par-
tij, over verplicht onderwijs, onderwijs
voor de oudere leeftijdsgroepen en mo-
gelijke industrialisatie.
Veel aandacht werd besteed aan de pun
ten recht en orde en men wees er dan
ook op dat K.U.E. zich bij het voeren
van haar propaganda zal onthouden
van onwettige middelen, opruiende taal
en ongefundeerde kritiek op andere
partijen
Na afloop van de vergadering werden
enige films over de opbouw in Ne-
derlands Nieuw Guinea vertoond, die
bij de ca. 300 aanwezigen zeer in de
smaak vielen.

KOSTPRIJS
In Nederland waren exploitatiebud-

getten opgesteld, die door de deskun-
digen aan de plaatselijke omstandighe-
den werden getoest. In het bijzonder
was de missie geïnteresseerd in de kost-
prijs van de rijst die door het uit-
eindelijke bedrijf zou worden gepro-
duceerd. Het uitgangspunt van hun oor-
deelsvorming was, dat het project aan-
vaardbaar zou zijn, als de prijs niet
boven die van importrijst zou komen
te liggen.

Aanvankelijk was de 'reden om te
veronderstellen, dat het Kaembe project
slechts een zeer marginale r'entialtïli-
teit zou bezitten, maar later bleek, dat
bepaalde kostenfactoren voordeliger
waren, dan in het uitgeweirkte budget
w;as gesteld. De kans dat het project
voor EEG financiering zal worden goed-
gekeurd is daardoor aanzienlijk geste-
gen.
VOLDOENDE VOOR GEHELE RIJST
BEHOEFTE VAN NED. NIEUW GUI-
NEA

Het Koembe rijstproject zou een op-
pervlakte krijgen van bijna 5000 Ha en
zou voldoende produceren om de ge-
htele rijsjtbehoeftei van Nederlands
Nieuw Guinea te dekken. Voor de ves-
tiging van dit bednrijf is een investe-
ring begroot van ongeveer 47 miljoen
gulden, welk bedrag door de EEG be-
schikbaar gesteld zou worden. De exploi
tatie van het bedrijf zou in handen
komen van de Stichting Agrarische be-
drijven.
In de omgeving van het eigenlijke be-
drijf, waar mechanische, natte rijst-
bouw zal plaatsvinden, zal door de
Landbouw Voorlichtings Dienst de be-
volkingsrijstbouw worden geintrodu-

bestond uit een Duitsdr, een Fransman
plaats gekomen voor een bezoek aau
Dit project is door de Nederlandse re-
financiering in aanmerking te komen.

ceerd. die van de faciliteiten van het
mechanisch bedrijf zal kunnen profi-
teren, aldus de heer Rozenboom.
Behalve in het Koembeproject, dat
reeds officieel te Brussel was ingediend,
was de missie ook geïnteresseerd 'u
enkele projecten olie waarschijnlijk te
zijner tijd te Brussel zullen woi
voorgedragen voor EEG steun.
Het zijn de streekplannen voor de Ov'-
mc-vlakte siV het gebied van Ransiki
en voorts het streekplan voor Fak-Fa';
met do wegen die bij deze projecten
behoren. Deze plannen, werden door de
Dienst van Economische Zaken voor-
bereid en het verschil met het Koembe
rijstproject is vooral, dat er een pro-
ductie wordt gepland, rüe gericht is pp
expert in plaats van op de binnenland-
se markt.
DIEPER DAN ALLEEN INFRASTRUC-TUUR

Ook met betrekking tot deze projec-
ten mag het bezoek als zeer nuttig be-
schouwd worden, zo deelde de heer Ro-
zenboom mee. en wel om de volgende
redenen:
De economische projecten van Nieuw
Guinea hebben meestal betrekking op
primaire productie. De EEG heeft ech-
ter op dit gebied in andere geassocieer-
de landen nog geen ervaring opgedaan.
In de Afrikaanse landen bepaalt ze zich
tot het financieren van verbeteringen
in de "infrastructuur" (wegen, bruggen
kanalen, etc.) ten behoeve van een
reeds bestaande primaire productie. Het
moet daarom voor Nieuw Guinea van
groot belang geacht worden, dat de
missie ter plaatse met de specifieke
problemen van de Nieuw Guinese pro-
jecten heeft kennis gemaakt.
Een gevolg van de in Afrika gebruike-
lijke gang van zaken is, dat de vraag
of het geinvesteerde geld wel aan de
bevolking ten goede komt er niet rele-
vant is. Wegen, bruggen en kanalen
komen nu eenmaal het publiek-in-het-
algemeen ten goede.
Maar bij primaire productieprojecten
komt de bovengenoemde vraag wel aan
de orde: welke status moeten de te
stichten kernbedrijven krijgen: over-
heidsbedrijven, stichtingsbedrijven, of
bevolkingsbedrij ven?
MEER COÖPERATIEF KARAKTER

Zowel in Grime als Ransiki had het
Gouvernement min of meer besloten

tot gouvernementsbedrijven. Op aanra-den van de EEG-missie zal men de te
stichten kern-bedrijven echter een meercoöperatief karakter geven, met de mo-
ï-~lij.ihud om ze later, '.enra de bevol-
king voldoende technisch geschoold is.
te verdelen in gezinsbedrijven.
(Zoals bekend wil men zowel te Grime
als Ransiki een groot en modern kern-
of voorbeeldenbedrijf stichten, met
daaromheen de bevolkingsbedrijven).
In Ransiki heeft men de 12 Ha grote
proeftuin van de "Negumij" die aan-
vankelijk een plantage wilde stichten
maar kort geleden zijn optie terug gaf,
als uitgangspunt van een kernbedrij f
gekozen. In Ransiki treft men boven-
dien nog aan het groente en cacaobe-
drijf van de heer Staring, dat met een
gouvernementscrediet en volgens door
de heer Staring zelf uitgedachte me-
thoden, zal worden uitgebreid tot hon-
derd Ha.

Goede kans op L.E.G.-fondsen voor RijstprojectKoembe
E.E.O.-missie adviseert tot coöp. kernbedrijven te Grime en Ransiki

De Directeur van Economische Zaken de heer J.G. Rozenboom, maakte j.1.donderdag de voorlopige resultaten hekend van het bezoek van de tr.ssie vande Europese Gemeenschap aan Nieuw Guinea.
Deze missie die zoals wïj reeds meldden
en een Nederlander, was in dc eerste
het Koembe rijstproject bij Merauke.
gering officieel ingediend om voor EEG

Dc Dienst van Economische Zaken
wist tot voor kort vrij weinig van dc
plannen met betrekking tot het Koem-
beproject af, aldus dc heer Rozenboom,
cmdat dit project in Den Haag werd
uitgewerkt, o.a. door het ingenieurs-
bureau Nedeco. Tot nu toe bevindt zich
te Koombe slechts een zgn. "pilot pro-
ject", een proefbedrijf dat wordt be-
heerd door dc Stichting tot Voorberei-
ding van Agrarische Bedrijven in Den
Haag. Het bezoek van dc EEG-missie
is dan ook uit informatief oogpunt voor
Hollandia van groot belang geweest.

WEGEN
De weg die 'n Ransiki voer de ontslui-
ting van het gebied moet worden aan-
gelegd wil de missie in plaats van naar
Oransbari liever naar Sjeri aanleggen,
omdat daardoor tevens een belangrijk
ijzerhoutareaal zou worden ontsloten.
De mogelijkheden van steigerbouw zul-
len wat dit betreft doorslaggevend
z;in.
'n deze projecten financieert de EEG
het scheel tot het bouwrijp maken van
d" s'-ond. Het beplanten' van het areaal
komt echter voor rekening van het Gou
vo-nemont. Het ligt voorts in de bedoe-
ling om gegadigden voor een klein ge-
zinsbedrijf eerst op het kernbedrij f een
s-holing te geven.

”RIORITEIT DER POLITIEK NIET
ONLOGISCH”

De heer Rozenboom verklaarde, dat
hij bij de regeling van de grond- en
migratiekwesties voor deze pirojecten
veel heil yerwacht van de komende po-
litieke ontwikkeling. Met name de
streekraden kunnen hier beslissingen
nWpti. dfe gemakkelijker door de be-
'"-ikinï JwMen worden aanvaard, dan
wanneer het "printahs" van het bestuur
zouden zijn.

PÉ in-?- Rmcihoom meende, dat tëjt
aantoonde dat het niet noodzakelijker
w.is onlogisch behoefde te zijn om de
politieke ontwikkeling aan de econo-
mische te laten vooraf gaan. In het om-
gekeerde geval staat men namelijk op
een gegeven moment steeds voor het
feit, dat de bevoliking geen deel heeft
aan de economische organisatie die met
westerse middelen is opgebouwd, en dit
kan tot grote sociale spanningen lei-
in.



Macht zooder tegenmacht leidt tot

We hebben tijdens ons bezoek aan ds
Baliem vallei niet getracht, om op eigen
houtje een "justitieel onderzoek" in te
stellen naar de gedragingen van Mr.
Gonsalvez. Dat onderzoek zou men trou
wens beter elders kunnen verrichten,
want de meesten van hen die getuigen
waren van het optreden van deze be-
stuursambtenaar zijn inmiddels over-
geplaatst naar andere oorden.
Mr. Gonsalvez zelf is al een jaar uit
de valiei vertrokken. D-c gesprekken
d;e wij hadden met de mensen die niet
waren overgeplaatst, hebben ons niet
de overtuiging geschonken dat het op-
treden van Mr. Gonsalvez geheel vlek-
keloos geweest is, maar wel hebben wij
in de Baliem de bevestiging gevonden
van onze reeds eerder geponeerde stel-
ling, dat deze bestuursambtenaar het
slachtoffer is geworden van het perso-
neels gebrek DIJ hot, Bmwenlonds B( -
stuur en van zijn eigen eerzucht.
We hopen er in onze voorgaande arti-

Kwestie Gonsalvez illustreert oude Waarheid
kelen over de Baliem in geslaagd te
zijn, om de lezer een indruk te geven
van' de bijna boVenmensel((jke taak
die Mr. Gonsalvez op de schouders
werd gelegd. Daarbij dient men boven-
dien te bedenken, dat veel van de ken-
nis die nu reeds over de Dani's bestaat
in 1958 ndg niet verzameld was.
Voorafgaand ethnologisch onderzoek
was niet verricht. Het inzicht van het
Bestuur in de machtsverhouding en de
levenswijze van de Dani's moet in 1958
nog zeer gebrekkig zijn geweest, en dit
heeft cjfngetJwijfeld tot gevol|g gehad,
dat de zo wenselijke nuancering van
het pacificatiebeleid moeilijk te vinden
was, nog geheel afgezien van de vraag
of de impulsieve Gonsalvez de juiste
man voor een tactvol beleid geweest
zou zijn.

GELDINGSDRANG
Dat de pacificatie van de Baliem werd

opgedragen aan iemand die beschikte
over een flinke dosis geldingsdrang kan
als een juiste beslissing beschouwd wor-
den. Doortastendheid en persoonlijk
overwicht zijn eigenschappen die een
pacificator'van de Baliem niet mag mis
sen. In reeds lang onder bestuur ge-
bra|ch|e gebieden mag een bestuurs-
ambtenaar wellicht weifelend en om-
zichtig te werk gaan, gezag ontleent
hij dan wel aan zijn functie.
Maar in de Baliem was dit anders. Het
Binnenlands Bestuur was er bij de be-
volking nog onbekenci en boezemde als
zodanig dus geen ontzag; in. Het waren
de persoonlijke eigenschappen van de
controleur die de doorslag moesten ge-
ven.
Mr. Gonsalvez was doortastend en on-
vermoeibaar in zijn bemoeienis met de
bevolking, een verdienste dus. Daar-
naast was hij impulsief en oneven-
wichtig. Ook in de dagelijkse omgang
met de Europeanen was hij vaak ruw
en grof en dat hij zich tegenover de
bevolking heeft laten meeslepen door
woedeaanvallen kan niet ontkend wor-
den. Voor verdere bijzonderheden over
de persoon van Mr. Gonsalvez verwij-
zen we naar "De Tifa" van 3 december
j.l. en voor een exact overzicht van
zijn mogelijke wetsovertredingen naar
het rapport van het door de P.G. inge-
stelde justitiële onderzoek, zo de in-
houd daarvan bekend mocht worden.

SINJOKLAAS....
Het was ons weer een weekje wel.

Eelrst die oude gek uit Spanje, die het
ieder jaar nodig vindt om op 5 decem-
ber weer eens aan te wippen, en daarna
de prominente familie Doorsnee.
Toen we als goed rieporter een beken-
de autochtone politieke leider naar zijn
mening ever Sinterklaas vroegen werd
hij astware gelaje.
„Ik mag dan een politieke beginneling
zijn," riep hij ontstemd uit, „maar ik
vind het ronduit ergerlijk dat het Gou-
vernement ieder jaar maar weer haar
steun geeft aan deze Sinterklaas. Een
groter koloniaal is er immers op aarde
niet te vinden?
Want wie is weer eens het knechtje?
Wie? De autochtone zwarte Piet! Wie
sjouwt als een koelie met de zak?
Tidak lam dari soewartah Piet! Ter-
wijl die ouwe blanda met een ruime
kilometervergoeding op een witte schim
mei vriendelijk zit te wuiven. Door en
door koloniaal!
Wij autochtonen, doe> ons uiterste best
om partijen te stichten waarin voor alle
landaarden plaats is, en dan komt deze
ouwe vent de zaak met voeten treden.
We wilden dit jaar niets ondernemen,
want er is al subversiviteit genoeg,
maar als hij zo branie is om volgend
jaar Icombali te komen, dan sturen we
een telegrammetje naar Dag Hammers-
kjult. O zo! Dag toean Vrijbuiter"
Hij snauwde wel, maar zei tenminste
"toean", en daar gaat het toch maar
om (in de Oost).
Zelf traden we de Sint met open ogen
tegemoet, want we hadden het idee dat
we dit jalar behoorlijk lief geweest wa-
ren (behoudens enkele menselijke slip-
pertjes).
Maar nee, hoor, de ouwe was helemaal
niet over ons gedrag (conduite) te spre-
ken..
„Dat je als gouvernementsambtenaar
in i en 'patakliere krant allerlei nare din-

■■ je eigen broodheer durft te
schrijven," riep hij ons al van verre

schandelijk!"
.Waar i schrijf je geen stukkies voor

Pengantara," ging hij voort, „ dat heeft
een positieve ondertoon.

i- al die verbitterde vrijbuiterighe-
den in de K'rier. Bah! ! Ik heb zo op
mijn tocht over Nieuw Guinea zeer veel
slechte mensen gezien, maar dit spant
de k^oon.
Ik wil je niet in de zak stoppen, want
je zult binnenkort de zak zelf wel krij-

om met je
eigenwijze bolle hoofd."
En hij mompelde nog iets in zijn baard
over "bijverdienste-ordonnantie".
We kondèir bij

trap nakrijgen, maar we slapen er net
ZO best bij. Luidt immers niet het ref-
rein van een bekend Nederlands volks-
liedje 'En daarom komen wij. overal.
Ja, overal!"?
Want als wij (Vrijbuiter sendiri) goed
boes worden dan komen wij ook be-
slist overal (en nergens). Laat de Sint
dat goed in zijn oude oren knopen!
Om nou met een positief verhaaltje te
eindigen.
Zei een oud paatje van 72 jaar tegen
een oud paatje van 76 jaar, tijdens het
Sinterklaasfeest voor Ouden van Da-
gen in het HBS-clubgebouw: "Gaat U
maar voor, U bent per slot van reke-
ning een stuk ouder!"
Want ouder worden we allemaal, met
of zonder "bijverdienste-ordonnantie".

VRIJBUITER

OPINIES
De meeste waardering voor Mr. Gon-

salvez hebben we in de Baliem aan-
getroffen bij de kusfpapoea's die met
hem op expeditie zijn geweest.
Is dit omdat hij samen met hen in ge-
vaar was en oog had voor hun ver-
langens? Of zijn de kust-papoea's min-
der scrupuleus dan veel Nederlanders
als het er op aankomt om hun (reeds
westerse) levenswijs aan de primitie-
vere bergpapoea's op te leggen? Zou
een kwestie Gonsalvez in de Nieuw-
Guinea Raad minder deining verwok-
ken dan in de Tweede Kamer.
De m.ening van de Dani's zelf over Mr.
Gonsalvez wordt niet beheerst door mo-
rele verontwaardiging. De "goins" be-
palen de publieke opinie en hun oor-
deel wordt weer bepaald door de voor-
en nadelen die zij van de Controleur
ontvingen. Er zijn Dani's die nu nog
vragen wanneer het "HPB met de
baard" terug komt (hebben ze een var-
ken van hem gekregen?) én anderen
die hem haten, (waarschijnlijk omdat
ze varkens aan hem moesten afstaan).
Het Bestuur en de politie worden ech-
ter overal met grote reserve door de
bevolking benaderd, ook nu Mr. Gon-
salvez al lang weg is. Kenners van het
gebied noemden als een van de oor-
zaken voor deze houding, dat van be-
stuurszijde destijds werd bepaald dat

alle geschillen aan het oordeel van het
Bestuur moesten worden onderworpen.
Het ware beter geweest oen gezien de
beperkte personele middelen voorlopig
alleen moordzaken te berechten. Nu
kwam het al te vaak voor, dat zaken
niet werden afgedaan of op vrij sum-
miere en willekeurige wijze, waardoor
de rechtso id in de hand werd
gewerkt en de bevolking maar liever
zo weinig mogelijk met het Besti
maken had.

Hoe dan ook, de toestand is r;u zo,
dat Europeanen die om enige redenen-
een vriendschappelijk contact met de
Dani's op prijs st «Hen, zendelincen,
missionarissen en orderzoekers, iedere
schijn van associatie met Bestuur of
Pol3tie vermijden.

De Dan;'s kennen het verschil tussen
bestuurs-aaibtenaren.en andere kleren-
dragende mensen zeer goed.
De toekomst van de Baliem zal dan
ook voor een groot deel bepaald worden
door deze andere "kleren dragende
mensen".

Glaasje: "Biak krijgt er een
nieuwe advocaat bij. I
sta je met hem?"

Flesje: "Hij kan me wel opdrin-
ken!"

MACHT CORRUMPEERT
De kwestie Gonsalvez illustreert voor

ons de reeds door de 18e eeuwse Fran-
se filosoof De Montcsquieu geformu-
leerde stelregel, dat "macht corrum-
peert" of wel dat mafcht leidt tot machts
misbruik, mits er geen andere macht
tegenover gesteld wordt. De macht die
in de Baliem tegenover die van de heer
Gonsalvez had moeten staan, was die
der nuchtere publiciteit.

Laten we aannemen dat er in de Ba-
liem enkele exlcessen hebben plaats ge-
vonden, dan mogen we ook aannemen
dat die voorkomen hadden kunnen wor-
den, als er iemand in de Baliem was
geweest die iedere week een klein
overzichtje voor de krant had geschre-
ven van wat eir zo in Wamena en om-
geving gebeurde. Commentaar zou niet
eens nodig zijn geweest. Een nuchtere
opsomming van kleine feitjes zou een
afdoenn? preventieve werking hebben
uitgeoefend.

Tenslotte willen we nog even wijzen
op de levensomstandigheden van de
vrijgezel Gonsalvez: wonend in een on-
verzorgd aluminium huis. levend van
politierantsoenen en altijd op zich zelf

aangewezen, al mogen we niet ver-
zwijgen, dat de Administratief Ambte-
naar P.J.G. Bongers, door Gonsalvez
in de Volkskrant "mijn jonge Europese
assistent" genoemd, onder dezelfde om-
standigheden zijn geestelijk evenwicht
bewaarde.

„Burgers” wormen
Waterpolo-tournooi

Op donderdag 8 december j.l. werden
de laatste wedstrijden gespeeld in het
"Mariniers-waterpolo tournöoi" en ze
leverden van begin tot eind spanning
en goed spel. Dat de burgerploeg als
overwinnaar uit het strijdperk te voor-
schijn kwam, viel vooral tijdens de eer-
ste match niet te voorzien. De eind-
stand van het tournöoi, dat een volle-
dige competitie omvatte met drie ploe-
gen luidde als volgt:

"Mariniers 4 112 3 12—12
KL-KM combinatie

4 0 1' 3 1 11—31
Burgers 4 4 0 0 8 26—7

De eerste wedstrijd was die tussen
KL-KM combinatie — Burgers (s—B).
In de eerste minuten ging de strijd ge-
lijk op. Aan weerszijden werden prach-
tige aanvallen opgebouwd maar ze wer-
den allen afgeslagen.
Het was pas na drie minuten, dat Cou-
wenberg na een mooie rush kon scoren
en later werd het door toedoen van Van
Wamel zelfs o—3.
Toen was hot de beurt aan de com-
binatie KL-KM. Door prachtige schoten
van sld. Dikkenberg werd het spoedig
2—3. De rust ging in met de stand van
4—5. Het laatste doelpunt voor de mi-
litairen kwam zelf tot stand door een
kapitale fcut in de burgerachterhoede.
Na de hervatting bleken de burgers

toch sterker en na menige aanval werd
de stand 4—B. Het einde kwam na een
goed schot van sld. Dikkenberg, die de
eindstand op s—B bracht.

De tweede wedstrijd (Mariniers —
Burgers) werd een overwinning voor
laatstgenoemden (0—1). Traditiegetrouw
was dit een spannende wedstrijd.
De Burgers vonden de Mariniers in zeer
goede vorm en hun overwinning heeft
dikwijls aan een zijden draadje gehan-
gen. Het begon zeer fel en na enkele
minuten hadden velen al adem te kort.
Na enige tijd slaagden de Burgers er
in het spel enigzins naar de helft van
hun tegenstanders te verplaatsen. Cou-
wenberg en Graf kregen toen prach-
tige kansen maar "brachten ze om zeep"
Tot de rust bleef de stand o—o.0—0.
De tweede helft werd nog spannender
dan de eerste. Na drie minuten werd
het eerste en enige doelpunt in deze
match gescoord na goed samenspel van
Couwenberg en Van Wamel. De Mari-
niers slaagden er niet in om, ondanks
hevige aanvallen, in deze stand veran-
dering te brenjfen.

Het Korps Mariniers kan inmiddels te-
n pp een gi

tournöoi.

Nieuwtjes uit Nederland
De provincies Noord- en Zuid Hol-

land en Zeeland hebben op enkele
plaatsen deze herfst meer regen ge-
kregen dan in een periode van 200 jaar
is voorgekomen. Op verschillende pun-
ten is meer dan 450 mm regen geval-
len tegen normaal 230 tot 245 mm. Ook
het gemiddelde cijfer voor de regenval
over geheel Nederland ligt aanzienlijk
hoger dan normaal. Alleen de herfst
van 1930, 1932 en 1944 is natter geweest.
Duitse meteorologen voorspellen enkele
strenge vorstperioden.

Botersmokkelaars in het zuiden van
het land hebben plannen om gevechts-
wagens te gaan gebruiken voor hunsmokkelwerk. Deze voertuigen willenzij aanschaffen uit dumps. Dit als ant-
woord op het veelvuldig gebruik vanvuurwapens door de douane, waardoor
reeds aan de zijde van de smokkelaars
slachtoffers zijn gevallen. De smokke-laars schijnen reeds de beschikking tebobben over een eigen zend- en ont-
vangapparatuur en hebben plannen omhet onderlinge mobilofooncontact bij dedouane te gaan storen. Tot op hedenbeschikken de smokkelaars over Ame-rikaanse gepanserde auto's waaruit zij
bij .achtervolgingen door de douane zgn.
"kraaienpootjes" uitwerpen die lekkebanden veroorzaken.

Sedert korte tijd beschikt Nederland
over hoeveelheden atoomladingen die
in geheime opslagplaatsen zijn opge-
borgen. Deze ladingen zijn bestemd
voor lichte atoombommen voor de Ne-
derlandse luchtmacht en a'>iomkoppen
voor raketten van de artillerie van de
Koninklijke Landmacht. Volgend jaar
zullen deze atoomladingen aangevuld
worden met kernladingen voor verder
reikende raketten die de Verenigde
Staten levert. Amerikaanse militairen
bewaken de' depots, terwijl alleen de
regering van de Verenigde Staten zeg-
genschap heeft over deze atoomladingen.



Voor U mevrouw
Scheherezadevertelt

In de afgelopen week hadden wij het
genoegen de beroemde "Scheherazade"
van het damesblad "Libelle" te ont-
moeten. Voor talloze Nederlandse huis-
vrouwen die wekelijks de rubriek "Li-
belle-cocktail" lezen en de "drieüng-
actie" bijhouden, is zij een goede beken
de Ongetwijfeld zullen velen zich over
haar werkelijke indentiteit het hoofd
hebben gebroken. Het is nu voor het
eerst dat de redactie van de Libelle
Scheherazade heeft toegestaan haar in-
cognito-sluier af te leggen.

Welnu Scheherazade is niemand anders
dan mevrouw Racke, die in het gezel-
schap dat op uitnodiging van de KLM
de DC-8 f'eestvluch/t meemaakte, een
kijkje in Nieuw Guinea is komen ne-
men.

Mevrouw Racke doet haar schuilnaam
an; (en gezelliger en boeiender ver-

telster zal men niet gauw tegenkomen!
En er is heel wat om ever te praten,
want mevrouw Racke is al dertien jaar
lang medewerkster van de Libelle en
heeft in die tijd natuurlijk het nodige
meegemaakt. Het is trouwens niet de
eerste keer dat Scheherazade verre rei-
zen doet waarover zij veel kan ver-
halen. In vogelvlucht neemt zij ons mee
op haar tournee naar Marokko, waar
zij door vertraging in de scheepsver-
binding drie weken met een waardig

Arabisch koopman kon onderhandelen
over een wit kameelharen divanklee'l.
Naar een eiland voor de Bretonse kust,
waai zij met een gezelschap col
reet slecht weer vastraa
Toen zij na zesendertig uur met een
klein vïssersbootje eindelijk weer de
vaste wai konden bereiken, stond daar
de hele Franse pers hen. op le wach-
ten en nam links en rechts foto's van
de dood verontwaardigde Franse vrou-
welijke journalisten, van wier geraf-
fineerde make-up op dat moment niet
veel meer over was.
En dan die keer dat mevrouw Racke
in een Pipar-cup vloog. „De bestuurder

zit acfiter je," vertelt zij. „'t Lijkt he-
lemaal niet op vliegen met al dat glas
om je heen. Eerst vond ik het erg grie-
zelig, maar gelukkig voelde ik toen twee
steunpunten links en rechts van me,
waar ik me verder veilig aan vastklem-
de. Achteraf bleken dat de schoenpun-
ten van de piloot te zijn."

Wij krijgen de indruk dat mevrouw
Racke altijd wel i-ets engewoórts en
grappigs beleeft.

Toen haar grote dochter die in Enge-
land woont, haar eerste baby kreeg,
kon mevrouw Racke die beloofd had
te zullen komen bakeren, nog net op
het nippertje de laatste plane van die
dag halen. Toen zij na veel geren en
gevlieg weer op adem kwam, bleek zij
met haar allergemakkelijkste versleten
i-,i:, » ■'~- i en 'OK't pikzwarte honda»
(van het aardappelen schillen, waaruit
het telefoontje haar had weggehaald)
boven de Noordzee te vliegen. Op het
drukke en slechtverliehte Euston-stati-
on in Londen was het weer opnieuw een
enorm gejacht om de aansluiting naar
het plaatsje waar haar dochter woo-it
te halen. Stotterend over het "brand-
new grandchild" klampte mevrouw
Racke een keurig geüniformeerd!
luierende kruier aan. die haar vlie-
gensvlug langs het kaart*es?ofeet en
trap op trap af in de vertrekkende
trein loodste. Net toen zij hem twee pen
nies fooi wiJde geven, wenste hij haar
lachend goodluck toe en salueerde keu-
rig waarbij zij voor het eerst de vier
strepen van een hoge Engelse marine-
ofsicier op zijn mouw ontdekte !
Mevrouw Racke heeft een groot geziri
van geheel en bijna geheel volwassen
kinderen, van wie het wel en w<
grote rol in ha: : len i < alt. Op
onze vraag of onder hen ook literaire
talenten schuilen, horen wij over haar
jongste zoon. die nu het. schoolblaadje
van het gymnasium vult. Maar hii be-
gon al op veel jonger leeftijd te schrij-
ven. Toen hij acht jaar i ud was

zijn moeder eens een schrift met een
verhaal dat hij gemaakt had over een
konijn. Hij gooide zichzelf niet weg,
want onder de titel stond: "Met tekenin-
gen van de auteur" en op de volgende
bladzijde: "Opgedragen aan mijn kin-
deren".
Het hele gezin van mevrouw Racke leeft
intens mee met haar journalistieke
werk..
Dit vertelde mevrvuw Racke eens in
een lezing voor duizend vrouwen:
„Toen de kinderen nog heel klein wa-
ren, las ik hen 's avonds voor het naar
bed gaan altijd voor wat ik die dag
had geschreven. En ik zag dan die vier
kleine critici op hun kussens om me
heen zitten en met ernstige gezichtjes
naar me luisteren (een golf van
vertedering ging door de zaal! aldus
mevrouw Rack) .... en als het dan
uit was, zeiden ze: „Dit verhaal is nog
rotter dan het vorige".

Was het niet moeilijk om zo net voor
Sinterklaas naar Nieuw Guinea te ver-
trekken, vragen we. En mevrouw Racke
geeft toe dat het verschrikkelijk was.
Allereerst dat racen om zomerspullen
bij elkaar te krijgen in het Hollandse
winitetfsdizo^n. Aldoor kwam er Wel
weer een. van de zoons vertellen dat
hij iets langs en wits had gezien in een
etalage in de Veenisstraat .... maar
natuurlijk was het dan wéér een nacht-
hemd.
Verder moesten ook nog de twee en
zeventig pakjes verzonden worden aan
de vierentwintig gezinnen met drie-
lingen die de Libelle heeft geadopteerd
en die de speciale bagian van mevrouw
Racke zijn.

Wanneer zij hoort van onze drieling
hier in Hollandia, worden onmiddelijk
maatregelen genolen om van de Rij-
nenbergse drieling nummer 73 te -ma-
ken.
Na deze ontmoeting, geloven wij dat
die zich geen charmantere petemoei kun
nen wensen dan Scheherazade.

EEN PANNELAP
Zoek in de lapjesdoos naar een paar

fleurige, goed- wasbare lapjes. Knip
hiervan vierkantjes van de grote van
een pannelap. Deze moeten op elkaar
gestikt worden met er tussen in een
dik soort materiaal, b.v. flanel, en als

dit er niet is, ander pluizig goed, een
paar keer dubbel.
Wanneer je niet op de machine kunt
naaien of wanneer het pannelapje er te
dik voor blijkt, naai je de naden met
de hand dicht, desnoods met een kleurig
bandje er boven op.
Het is het aardigst, felgekleurde lapjes
te gebruiken. Bv. de ene kant oranje
in de kleur van de pannen en de an-
dere kant groen. En wat zou je ervan
zeggen als je op de groene kant een
oranje wortel applikeert?
Tegen het schuiven van de binnenvoe-
ring vooral in de was, kun je het beste
hier en fjaar een klein kruisje of knop-
je borduren dwars door alle lagen h< en.
En tenslotte: denk aan een stevige, ro-
yale lus, in een van de al gebruikte
kleuren.

Dit is een gedicht dat Aadje Polder-
man uit Baarn ons stuurde. Zij is net
12' jaar geworden. Wie van jullie kan
er zulke mooie verzen maken buiten
Sinterklaastijd?
Goed zo Aadje en dank je wel voor het
sturen.

DUINEN
De duinen liggen aan het eenzame

strand,
Helemaal verlaten.
Daar ginder ligt een rieten mand,
Met hier en daar wat gaten.

De meeuwen cirkelen boven de zee
Zoekend naar wat vis.
Daar rent een konijn van het duin

naar benee,
Als of het van iets geschrokken is.

De zon gaat onder achter de zee,
Het wordt nu koud aan 't strand.
De wind die blaast de wolken mee,
De nacht valt over het land.

A. Polderman.

Kri-Pik EN Kru-Kuk Krant
Nee, niet binnenkomen...

EEN RAMMELAAR

Benodigheden:
8 a 10 gekleurde plastic vingerhoedjes
Dikke naald in een kurk.
4 a 5 stukjes lint of plasticord van on-
veer 20 cm. lengte, en een stuk van
30 cm.
Een plastic gordijnringetje.
Beschrijving:
Prik met de naald die je roodgloeiend
maakt in een vlam (van bv. de claris)

een gat in de bovenkant van de vinger-
hoedjes. Rijg ze nu twee aan twee aan
de korte stukjes plasticord of lint.
Knoop de draad af. Zorg dat de knoop
in je hoedje valt. Bevestig nu elk twee-
tal aan het gordijn.ringetje. Het grote
stuk lint haal je ook door het gordijn-
ringetje. Een ,mooie strik maken en je
cadeau is af.
Natuurlijk kan je het geheel variëren.
Hardplastic bootjes, vliegtuigjes en
auto' tjes zijn heel geschikt voor baby-
jongetjes.De gordijnringkan vervangen
worden door 2 plastic "hekjes".

Het Arabiertje
De grootvizier sloot de rij. Hij trok
de ruif weer op zijn plaats en voort
ging het voetje voor voetje over de
ongelijke, hobbelige rotsgrond. De ene
keer konden zij rechtop staan, de an-
dere keer moesten ze gebukt verder
lopen, wat zeer vermoeiend was, en
overal scheen een vreemd, groenig-roei
licht, dat van vuurvliegjes afkomstig
bleek te zijn. Aleppo had ze ook al
in de donkere stal waargenomen.
Dit was de benedenloop van het rivier-
tje, waar het in de Sahara verzand was.
Het had leem, grind en gruis uit de
bergen achtergelaten, zodat de grond
ermee bezaaid was. Hoe verder zij kwa
men hoe bochtiger de weg werd en op
sommige plekken Hieven hun voeten
in de vo htige grond steken. H:er wa-
ren geen lichtgevende vuurvliegjes meer
zodat het pikzwart om hen heen werd.
Salmira kneep van angst in Aleppo's
hand, maar die gaf haar een gerust-
stellend drukje terug. Hij hoorde Agan-

za voor zich een lucifer aansteken en
plotseling verscheen er een flauw, flik-
kerend lichtje. Aganza had zijn zelf ge-
maakte lamp aangestoken, 't Was een
cocosdop vol vet, waarin een katoenen
pit zat. Grillige schaduwen dansten op

de muren met hen mee, toon ze verder
liepen.
Plotseling begon de bodem te stijgen.

Aleppo had nu zelf zon moeite met
klimmen, dat hij Salmira niet meer bij
de hand kon houden en deze hem ach-
ter bij zijn riem greep.
„Dit is het laatste eindje, nu zijn we
er gauw!" zei de Grootvizier, die merk-
te, dot de kinderen vermoeid werden.
Duizenden vuurvliegjes bedekten hier
de wanden van de tunnel. Het groene
lichtje in hun achterlijf gloeide en doof-
de, gloeide en doofde, onophoudelijk,
als de feestverlichting in een sprookjes-
grot. Aganza blies zijn vetpot uit en
nu leek alles weer onwezenlijk, zoals
in het begin. Salmira had het gevoel
of ze hier al jarenlang zo rondliepen
in deze geheimzinnige wereld, waar tüs

sen de afhangende varentjes en mos-
sen al die fantastische vuurvonkjes op-
flitsten.
Plotseling zagen ze een helder,, geel
licht, dat steeds groter werd. Dat was
de uitgang en voor de kinderen het be-
seften, stonden ze weer buiten in de
warme, Afrikaanse zon. Ze zuchtten van
verlichting. Heerlijk was 't weer de
frisse buitenlucht in te ademen na de
muffe, bedompte atmosfeer van de tun-
nel.
Ze waren nu in een heel andere land-
streek aangekomen. Deze vreemde gril-
lige rotsen hadden ze al wel door de
kijker gezien, maar van dichtbij leken
ze heel anders: groter, kaler, eenzamer
dan ze gedacht hadden. Puntig, hoekig,
vol kloven en holen, met een doolhof
van gangen er tussen, stonden zij daar.
als wonderlijke wachters van het hoog-
gebergte, dat er achter lag, slechts hier
van gescheiden door een kleine, gele
zandzee.
Dé verzengende, Afrikaanse zon had de
bruine rotssteen verbleekt tot hij al-
lerlei rossige tinten had aangenomen
en daar vlakbij bevond zich die ene be-
woonde grot, waar tussen bomen en
struiken een gezellig rookspiraaltje uit
onkronkelde: Aganza's woning.
De neger verdween vlug achter de rot-
sen, terwijl hij hen nariep: „Ik Bakoela
waarschuwen. Zij geen bezoekers ge-
wend zijn!"
Dat betekende, dat de arme negerslavin,
die biina geen kleren bezat, nu de
enige kledingstukken, die ze had, aan-
trok voor de blanke bezoekers.
Toen de Grootvizier met de kinderen
tenslotte door Aganza werden afge-
haald, troffen ze een keurig aangeveeg-
de lemen rotswoning aan. waaruit een
vriendelijke, dikke negerin hen buigend
tegemoet kwam.
„Saloem Aleikum", lachte Bakoela te-
pen de kinderen, maar voor de groot-
vizier knielde ze neer en kuste zijn
handen, want nooit vergat de goede
vrouw, dat ze haar vrijheid aan de
grootvizier te danKen Had.

Radioprogramma
ZATERDAG 10 DEC 1960 (49,42 m)

20.00 uur: Klok; nieuws weersverwach-
ting. 20.15 uur: Muziek op verzoek.
21.00 uur: Dansorkest van Klaas van
Beeck m/zang door Nelly Wijsbeek en
Jan van der Most. 21.26 uur: "Kent U
elkaar?" Kent U Dick Schallies, door
Bert Steinkamp. 21.43 uur: Andy Wil-
liams, zang. 22.00 uur: Island Interna-
tional Club door Hans Oosterhof. 22.50
Nieuws in het kort. 23.00 uur: Sluiting
ZONDAG, 11 DEC. 1960 (30,8 m.)
09.00 uur: Programma-overzicht. C9.03
uur: Katholieke Studiodienst. 09.20 uur:
Zondagochtendklanken. Lester Lanin
e/z ork,: Cor Steyn e/z ritmegroep. 10.00
uur: Wcense liederen door Marcel Wit-
trisch. 10.20 uur: Jean Antonietti speelt
muziek van Brahms en Schumann. 10.30
uur: Nieuw-op-45-toeren. 11.15 uur:
Cc"eert voor klar'net en orkest in a gr.
KV. 622 (W.A. Mozart) door het Wcens
Symf. Ork. olv. Bernh. Paumgartner.
11.45 uur: Filmbespreking door B.J.
Bertma. 11.53 v.ur: The KniehtbrHge
Strings 12.00 uur: Klok: Promenade
Concert door Prom. Ork. (balletmuziek)
12.25 uur: "De Pruikenmaker": hoorspel
voor de jeugd (deel I). 12.-8 uur: "Een
hart zoekt het geluk" -Jeugd-centrale-
koor. 12. 48 uur: Blaaskapel: Tic Treue
Zeehbrüder" 13.00 uur: Nieuws. 13.10
uur: Vincentinrj Valdes e■'■/. orkest. 13.30
uur: Populaire klassieken door het Sta-
dium Symf. Orkest van New Vork. 14.00
uur: Sluiting.

(40,42 m.)
18.30 uur: Programma-overzicht. 18.33
uur: Protestantse Studiedienst. 19.00
uur: Rot Norman Luboff Koor. 19.20

ernd"" concertwalsen. 19.45
uur: Lionel Hampton. vibrafoon, en
ziin orkest. 20.00 uur- Klok; nieuws;
weersverwachting. 20.15 uur: Ballroom-
orkest olv. Jan Corduwener. 20.35 uur:
r>e Nederlandse Kroniek. 20.50 uur: Het
Notekrekersballet van Tsjaikovski (ouv.
en ie acte). 21.30 uur: Zondagavond -

-id (div. dansorkesten). 22.00 uur:
De^e week. door Geert Lubberhi

mr: V,7;i schakelen over naar Stu-
dio X , . Bob Meyer ii rt het
Italiaanse kwartet Marino Marini. 22.35
uur: Skitch Henderson en zijn o
23.00 uur: Sluiting.



Al berjt U ver van huis. wees met de feestdagen toch te midden van Uw ge-
liefden in Uw vaderland.

Na toezending van een postwissel van f 17,50 zenden wij Uw vrienden en
familieleden in Nederland een Kerstpakket, inhoudende:

1 BOTERKRANS a 500 gram, 1 MARSEPIJN KERSTKLOK, DRIE CHOC.
KERSTFIGUREN, 1 DOOS MUSKETKRANSJES, 1 DOOS KERSTCHOCO- ;
LADE. ■ \

Beleefd aanbevelend, O. GERRITS. Banketbakkerij Kimm, Joh. Verhulst-
straat 98, .Amsterdam.

';~**p***?-
VERGADERING m

BEKENDMAKING A
ADVISERENDE RAAD

Het Hoofd Residentie Landbouwvoor-
lichtinfsdienst Hollandia deelt hierbij De eerstvolgende vergadering van de
mede dat i v.m. de jaarlijkse stockop- Adviserende Raad voor Hollandia zal

name de laatste verkoopdag vin de rlaats hebben op maandag 12 december
Landbouwtoko te Sentani zal zijn: a.s. in het H.8.5.-clubgebouw te Hol-
woensdag 14 december a.s. landia. Aanvang 19.00 uur.__ —-

Vuun EEN GOED KERSTDINER

„MOCNLIGHT BAY"
Bestelling tot 20 december a.s. menu's ter inzage. 3082

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE NIEUW GUINEA KOFFIE:
KOMENDE WEEK het zuivere onvermengde product

van dit land.
Maandag' Biak- Amsterdam-Cs (06.30 u) Proeft U deze koffie eens.
Dinsdag Biak- Manokwari- Sorong- Elk pondje of k.lo VERS gemalen

Amsterdam-Cs- Djakarta. e« verkrijgbaar bij:

WnsdTg MerauL- Tanahmerah. BLOEMENHANDEL
Donderdag: Wamena. telef°°n "*77-
Vrijdag: Biak- Manokwari- Sorong. _-ju''i

Zaterdag: Biak- Manokwari- Sorong-

Fakfak- Genjem- Lae- Sydney- Am- "CENTRAAL ZIEKENHUIS"
sterdam-Cs. Dr. H. Neeb, internist houdt tot nade-
Voor nadere inlichtingen tel. Hla. 296. re aankondiging geen spreekuur.

V.H.O — MEDEDELING

Hierbij wordt aan alle belanghebbenden medegedeeld, dat de voetbalvelden
Noordwijk en Berg en Dal Van 15 december 1960 t/m 15 februari 1961 voor
sportbeoefening GESLOTEN zijn in verband met de jaarlijkse rustperiode en
!?rote onderhoudswerkzaamheden. V.H.O - BESTUUR.

TE KOOP: FORD-ANGLIA 1956
plusminus 35000 km. gelopen. Verder
Blank eiken dressoir en Ladenkastje.

Van Loo — Van Hasselstr. 673,
Dok V, beneden.

3091

"DE WIGWAM" hedenavond vanaf
18.00 uur GESLOTEN. Morgen nassi-
koening, saté. . 30&0

Tuingereedschap, Plastic-verven en
diverse verdunners. NIMROD. 3089

Zojuist vernemen wij, dat er van-
morgen "ergens in Hollandia" een
militaire parade is gehouden. Hoe-
wel de autoriteiten hun best heb-
ben gedaan cm dit evenement ge-
heim te houden, zijn zij er toch niet
in geslaagd te verhinderen dat on-
ze medewerkers er lucht van kregen.
We beschikken dan ook nu reeds
over enkele belangrijke gegevens
met betrekking tot de gevoerde ope-
raties.
Er wordt echter nog overleg ge-
pleegd over de vraag of het raad-
zaam is ze nu reeds wereldkundig
te maken.

Red.

Diverse enveloppen o.a. Apte-, Dienst-
Lange luchtpost en Kwarto Bank enve-
loppen.

Nog een beperkte hoeveelheid

Kerstlopers en Servetten, Kerstklokken
Kerstcrêpe papier.

VERKRIJGBAAR BIJ
BOEKHANDEL GEBR. TERLAAK

■■■ —I l—l 111l IIWBIIIIWII II II —iIIM■ 111lWW II IlIIMI■■■ Ml

MET FOTO'S, SPORT EN SPEELGOED. HOUDT MEN UW KINDEREN
ZOET.

„VAN LEUVEN" -ORANJELAAN

Bij de N.V. PACIFIC IMPORT MAATSCHAPPIJ te HOLLANDIA

is plaats voor een VROUWELIJKE KRACHT voor type- en administra-
tieve werkzaamheden.

Sollicitaties gaarne ten kantore Oranjelaan.

i
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TOT 15 DECEMBER a.s. KUNNEN WIJ DEZE NOG AANNEMEN.
HAAST U ! VOORKOM DAT UUW GELUKWENSEN NIET MEER

KUNT PLAATEN WEGENS PLAATS OF TIJDGEBREK.

De boekhandel te Hollandia heeft zojuist ontvangen
het bekende nieuwe boek

een biografie van Dr. A. Plesman geschreven door
Anthoriy van Kampen. Gebonden in prachtband f. 9,75

HET LEVEN VAN DR. PLESMAN

Wij maken onze lezers attent op de
heden in ons blad opgenomen adverten-
tie inzake het nieuw verschenen boek
"PLESMAN" geschreven door An-
thmy van Kampen, die momenteel een
bezoek aan dit land brengt.

De uitgever schrijft over dit boek o.a.
"Anthony van Kamper! interesseert zich
in het bijzonder voor het onderwerp
"transport". Hij was De autur om aan
he: leven van Albert Plesiman een boek
te wijden. Van Kampen mocht voor de
samenstelling van dit boek beschikken
over tal van nooit in de openbaarheid
gekomen brieven en privé; bescheiden
van Plesman en over een schat vsn do-
cumentatie-materiaal uit de archieven
van de KLM.

Plesman mag van onalledaags for-
maat zijn geweest, niets menselijks was
hem vreemd. Dat blijkt wel zeer duide-
lijk uit zijn houding in dagen van glo-
rie zowel als in de trieste tijden van
tegenslagen. Slagen die hem wel deden
buigen, maar die hem niet braken.

REK THEATER

Zondag 11/12 Matinee "BROKEN
LANCE", met Robert Wagner, Jean Pe-
ters, Richard Widmaft-k. Entree f 1,—

ORIËNT THEATER
vertoont heden 10/12 en morgen 11/12

"THE TWO-HEADED SPY"
met Jack Hawkins, Gia Scala en Alexan
der Knox. Verbluffende onthullingen
omtrent de methoden der Geheime
Dienst. De fantastische daden van de
meester-spion der Tweede Wereldoor-
log.
Haven zondag 11/12: Matinee "DU BIST
MUSIK" met Caterina Valente. Een
goede show-film. Aanvang 10.15 uur.
Holl. Binnen heden 10/12: "ALOHA"
met D. Harris.
Sentani morgen 11/12: "ALOHA" met
Daeng Idris.

.Radioprogramma

Vervolg radioprogramma van pag 3

Overige uitzendingen.
Maandag t/m vrijdag (30,8 m).
06.30 uur: Na de douche (gr. muz.) 06.45
uur: Nieuws in. het kort (behoudens
maandag). 07.30 uur: Sluiting.
Maandag t/m. vrajdag (30,8 m).
10.00 uur: Muziek ia de ochtend (gr.
muz.) 10.45 uur: De RONG-express met
nieuwtjes allegaar .... van hier en
daar. 11 00 uur: Sluiting.
14.15 uur: Lunchmuziek (gr. muz.) 14 30
uur: Nieuws. 14.45 uur: Sluiting.
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