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NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE
\ onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea

Verschnivingen

In de Nederlandse publieke opinie ten
aanzien van Nieuw Guinea vallen de
laatste tijd enige opmerkelijke ver-
schuivingen waar te nemen.
Bekend is, dat de rechtervleugel van de
Katholieke Volkspartij, onder aanvoe-
ring van Prof. Mr. F. Duynstee, tegen-
woordig openlijk pleit voor een over-
dracht van Nieuw Guinea aan Indone-
sië. We citeren slechts de "Tijd-Maasbo
de" van 29 november jl:

"WEERT, 29 nov. Hoe eerder het
avontuur Nieuw-Guinea een einde

hoe beter dit voor ons land is.
Tot deze conclusie kwam gisteravond
Örof. mr. F. Duynstee, hoogleraar te
Nijmegen, toen hij voor de leden van
de St. Adelbertverenig'Jng alhier een
uitvoerige schets gaf van het vraag-
stuk Nederlands Nieuwi-Guiena. Een
situatie die naar de mening van prof.
Duynstee zodanig van aard is, dat er
praktisch gesproken maair één oplos-
sing voor het onderhavige vraagstuk
meer overblijft: te weten internationa-
lisatie van Nieuw Guinea.

Niet :>i de vorm van internationale
steun voor de Nederlandse stellingen— hetgeen spreker ondenkbaar voor-
kwam — maar in een zodanige vorm
d'cjt Indonesië als beherende mogend
held zal gaan optreden, zij het onder
de nodige garanties en met, interna-
tionale controle".

"Voor ons land zouden deze garan-
ties voldoende reeël moeten zijn, om
zijn gezicht 'ntern en extern te doei
redden. Indonesië zon bereid mneten
zijn de discriminerende bepalingen te-
genover Nederland te doen verdwijnen
en de normale handelskanalen te her-
stellen. Met de nodige internationale
steun zou dit herstel, dat voor Neder-
land een groot economisch belang in-
houdt, wellicht nog te bereiken zijn".
Tot zover dit citaat.

Waarom is deze groep KV.P.-ers
overstag gegaan ?
We wisten dat men in kringen van de
Katholieke ondernemers nooit enthou-
siast is geweest over het feit dat Nieuw
Guinea Nederlands is gebleven, maar
men beleed er toch altijd het principe
van de zelfbeschikking voor het Papoea
volk. Dit is veranderd op 't moment dat
dit principe in daden moest worden
omgezet en dat zou doen vermoeden,
dat deze groepering Nieuw Guinea
slechts aanvaardbaar achtte zolang het
een echte kolonie was.

Prof. Duynstee zegt ook, dat de Pa-
poeas nog lang niet rijp zijn voor zelf-
beschikking. Dit is een argument dat
reeds in vroeger jaren vaak ten aan-
zien van jonge volken gehoord is en
men trok er toen nog de conclusie uit.
dat het koloniaal bewind voor onbe-
paalde tijd moest worden voortgezet.

Nu is de gevolgtrekking tegenoverge-
steld, Maar toch lijkt de afkeer van
Prof. Duynstee voor Nieuw Guinea
voort te komen uit een koloniale men-
taliteit van het zuiverste water, zij het
enigzins aangelenkt met zin voor econo-
mische voordeeltjes, want hij droomt
ook altijd nog van de genationaliseerde
bedrijven, die Soekarno misschien wel
terug zou willen geven, als Nederland
Eich maar voldoende vernedert.

Het proces van "de-kolonisatie" in
Nieuw Guinea lijkt daarentegen enig
vertrouwen te wekken bij sommige
linkse groeperingen van het Nederland-
se volk. In weekbladen als Vrij Neder-
land en Groene Amsterdammer begint
men sinds enige tijd oog te krijgen voor
de interne problemen van dit land, ter-
wijl deze bladen vroeger alleen (pessi-
mistische) aandacht schonken aan de
netelige internationale kwesties rond
Nieuw Guinea.

Te oordelen naar de commentaren van
de Groene Amsterdammer op de brief
van de Parna aan Hammarskjoeld, acht
dit blad een oplossing van het probleem
Nieuw Guinea via zelfbeschikking des
te reeëler, naarmate de Papoea's een

onafhankelijker stemgeluid laten horen
Deze houding getuigt o.a. van ver-

trouwen in een jong volk en moet hun.
die de zelfbeschikking ter plaatse voor-
bereiden sympathieker zijn. dan he
fantasieloze egoisme van Prof. Duyn-
stee.

Bevordering
De voorzitter van het Comitee Vere-

nigde Chefs van Staven in Den Haag
de vice-admiraal Propper is bevorderd
tot luitenant-admiraal.

Het Koninklijk besluit tot deze be-
vorder:'og werd donderdag gepubliceerd.

KOMT MR. VON MEYENFELDT
TERUG ?

Het is nog niet zeker, of Mr. Von
Meyenfeldt naar Nieuw Guinea zal te-
rugkeren. Het Vrije Volk verneemt
dienaangaande, dat de Procureur-Gene-
raal zijn terugkeer van twee voor-
waarden afhankelijk stelt.

In de eerste plaats van de maatrege-
len die naar aanleiding van zijn rapport
zullen worden getroffen, maar daar-
naast zou hij duidelijk tegenover Mi-
nister Toxopeus hebben gesteld, d.at het
werk van justitie en politie op Nieuw
Guinea meer met waarborgen moet wor-
den omgeven tegenover het bestuursap-
paraat.

Zou dat niet gebeuren dan zou Mr.
Von Meyenfeldt overwegen zijn functie
neer te leggen, omdat hij die dan niet
kan vervullen overeenkomstig de gewe-
tensnormen, die hij daarbij wenst aan
te leggen.

in Den Haag werd het waarschiinH'k
geacht, dat Minister Toxopeus met zijn
beslissing zon wachten totdat Staats-
secretaris Bot van zijn reis in Noord
Nieuw Guinea was teruggekeerd.
PERSCOMMENTAAR

De Telegraaf schreef order de t'te!
"Slechte dienst" over het optreden van
de Procureur-Generaal Mr. Von Me "'n-
feldt o.m.:

"Voor de geslaagde pacificatie-arbe'dj
d'e bestuursambtenaar Gonsolvpz. i-
eerste plaats tot heil van de Paooer\'s
zelf verricht heeft, kan men gezien r1°
uiterst bescheiden middelen wanrm^e
deze ambtenaar moest werken, n.'êt an-
ders dan groot respect hebben.

Het doden van mensen is hoogst evn-
stig en misschien zijn er fouten ge-

maakt. Men kan de Procureur-Generaal
het recht niet ontzeggen hiernaar een
onderzoek in te stellen. Uit het rapport
van Von Meyenfeldt blijkt dat hij voor
een eventuele fout de superieuren van
de bestuursambtenaar verantwoordelijk
stelt, zodat hij van strafvervolging af-
ziet.

De Procureur-Generaal verbindt hier-

aan echter de eis, dat Mr. Gonsalvez
overgeplaatst zal worden en de positie
van de Justitie in Nieuw Guinea vol-
gens zijn wensen zal worden veranderd.
Hij wenst bovendien slechts naar Nieuw
Guinea terug te keren, wanneer deze
eisen zijn ingewilligd.

Het is duidelijk dat de Procureur-
Generaal met deze eisen geheel buiten
zijn bevoegdheden gaat.
Begeeft hij zich op het terrein van het
Binnenlands Bestuur, omdat in Hollan-
dia persoonlijke intrrges en naijver we-
lig tieren ? In ieder geval is door deze
actie zowel het recht in Nieuw Guinea
als het uiterst zwartwerk van de Bin-
nenlandse Bestuursambtenaren een
slechte dienst bewezen.

In Djakarta zal men de Procureur-
Generaal zeer dankbaar zijn voor het
koren, dat hij de Irian-propagandamo-
len heeft verschaft, al heeft pacificatie-
arbeid niets met kolonialisme te maken.

Het Vrije Volk schreef over de Ba-
Hem:

"Over de Baliemkwestie is door de
pers al te veel geschreven, heeft Staats-
secretaris Mr. Th. H. Bot bij zijn te-
rugkeer uit Nieuw Guinea gezegd. En:
'de zaak moet nu snel worden afgehan-
deld.

r-s tweede mededeling is even juvst

als de eerste onjuist is. Dat de harde
negentiende-eeuwse manier waaren
men getracht heeft de roerige stammen
in de Baliemvallei te "pacificeren" een
kwestie is geworden die met spoed moet
worden behandeld, is slechts te danken
aan de Openbaarheid waarin zij is ge-
bracht. Zolang er alleen geruchten in
Hollandia Hepen werd het gif van ge-
heime beschuldigingen en tegenwerking

i„ deze pmbtelijke maatschappij steeds
meer verspreid.
■ ':;t de Nederlandse per=.
krachtens haar functie in een democ;-'-
-'tsKcb staatsbestel, voq|r openbaarheid
had gezorgd, moest aan alle kanten
open kaart worden gespeeld. Nu moet
m k-'i de za3'k met spoed worden af-
gehandeld, dat wil zeggen: kan de ver-
antwoordelijkheid voor dit verkeerde
optreden in de Baliemvallei, worden ge-
lend waar zij hoort. Dank zij de pers -
die ook van Staatssecretaris B.ot en mi-
nister Toxopeus in een vroeger stadium
menige inlichting had ontvangen.

Staiuut van het konikrijk in de Wertgevierd
Donderdag was het zes jaar geleden dat het Statuut voor het Koninkrijk

der Nederlanden werd getekend. In Nederland, Suriname en de Nederlandse
Antillen wapperden de vlaggen en in 'aramaribo en Willemstad waren fees-
telijkheden georganiseerd.

De Nederlandse premier, Prof De
Quay zei in een rede voor Radio Ne-
derland Wereldomroep als voorbeelden
van samenwerking te" willen memore-
ren het drie jaren plan, gezamenlijk te
financieren door de Antillen en Neder-
land, waardoor de Bovenwindse eilan-
den en Bonaire de drempel naar een
betere toekomst hebben overschreden.
„Verder wijs ik op het overleg tussen
de Surinaamse en Nederlandse regerin-
gen, waarin men het eens is geworden
over de uitbreiding, in tijd en middelen
van het tien-jarenplan van Suriname.
Ook zijn belangrijke, vorderingen ge-
maakt ter voorbereiding van de plan-
nen voor de ontwikkeling van Aruba,
Curacao", aldus de Nederlandse Eer-
ste minister.
„En aangezien de mens bij brood alleen
niet kan leven, acht ik het evenzeer
van betekenis dat de grondslag is ge-
legd voor een geregeld beraad over de

wijze waarop wij elkaar kunnen hel-
pen om ons cultureel leven te verrij-,
ken".
Volgens Prof. De Quay is het een be-
langrijke zaak, om de verplichtingen die
een rechtsorde oplegt na te leven. De
gevoelens van de rijksgenoten in de
onderscheiden landen jegens elkaar
staan borg, dat dit ook in de toekomst
zal geschieden ,in het besef dat een
goede samenwerking naar binnen en
naar buiten ster,k maakt, aldus Prof.
De Quay.

Wat zijn de conclusies van Mr. Von Meijenfeldt?

Regering heeft nog geen standpunt
ingenomen

Op maandag 12 december jl. plaatsten wij een bericht afkomstig van RadioNederland, waarin onder andere werd gesteld, dat de Procureur-Generaal. Mr
Von Meyenfeldt, besloten had geen vervolging in te stellen tegen de bestuurs-
ambtenaar Mr. Gonsalvez, wiens optreden in de Baliem aanleiding had gege-
ven tot ernstige meningsverschillen.

De Procureur-Generaal zou van mening zijn dat Mr. Gonsalvez in zijn
functie hersteld diende te worden.

Dit laatste nu blijkt volgens andere berichten niet zeker te zijn.
In Het Vrije Volk van 10 december lezen we zojuist het tegenovergestelde,

nl dat volgens de Procureur-Generaal, Mr. Gonsalvez niet in zijn huidige
functie gehandhaafd mag blijven.

Welke van beide lezingen juist is, is ons onbekend. Van regeringszijde is nog
geen enkel officieel commentaar gegeven.

Het Vrije Volk vat de conclusies van
Mr. Von Meyenfeldt als volgt samen:

A De bestuursambtenaar Mr. R. Gon-
salvez moet schuldig worden geacht
aan ernstige misslagen, begaan bij de
pacificatie van de Baliem. De ver-
antwoordelijkheid daarvoor ligt ech-
ter in overwegende mate bij zijn
superieuren.

B Van een strafvervolging tegen Mr.
Gonsnlvez zou dan ook op grond van
verschonende omstandigheden zijn
af te zien, mits aan een paar voor-
waarden is voldaan.

Deze voorwaarden zijn:

1. Duidelijk moet afstand worden ge-
nomen van -het door het Gouverne-
ment in deze kwestie gevoerde beleid.

2 Mr Gonsalvez moet niet in zijn
huidige functie gehandhaafd blijven.

3. De positie van justitie en politie
op Nieuw Guinea moet worden her-
zien.

Mevr. VONMEYENFELDTnaar
Nederland
Naar wij vernemen zal Mevrouw Von

Meyenfeldt, de echtgenote van de Pro-
cureur Generaal van Nederlands Nieuw
Guinea, op 19 december a.s. op uitno-
diging van de Nederlandse regering naar
Nederland vertrekken. Zoals bekend is
de heer Von Meyenfeldt reeds geruime
tijd in Nederland in verbfind met de
Baliem affaire.
WIE TROUWT PLEEGT CONTRACTBREUK

Twee veldassistenten die werkzaam-
zijn bij het bevolkingsstructuur onder-
zoek op de Schouten-eilanden zijn na-
dat zij in Nieuw Guinea arriveerden in
het huwelijk getreden. Dit zouden wij
niet vermelden, als de (nieuwe) leider
van dit onderzoek inmiddels niet be-
paald had, dat hij een huwelijk door
een veldassistent voortaan als contract-
breuk zal beschouwen.

NIEUW MAANDBLAD ?
In de Protestantse sector van de

Nieuw Guinese samenleving, met na-
me in kringen van de voormalige Stich-
ting Vrije Pers, wordt overwogen om
een maandblad uit te geven, dat zal
zijn gewijd aan Nieuw Guinese kwes-
ties.



Streekraad Biak-Noemtoor vergaderde.

Afgevaardigden bespraken scholenbouw
en Economische onlwikkeling

G.V.B. De voornaamste punten waarme-
de de streekraad Biak-Noemfoor, die
van 6 tot en met 12 december jl. weder-
om bijeenkwam, zich heeft bezig gehou-
den, betroffen het onderwijs en de eco-
nomische ontwikkeling van de bevol-
king.

De Raad nam het besluit om in 1961
steun te verlenen bij de bouw van 13
scholen en 10 onderwijzerswoningen.
Het is de bedoeling zowel de scholen als
de woningen geheel volgens standaard-
model op te zetten.

Aanvragen voor subsidie van verschil-
lende scholen waaronder twee in het
binnenland werden door de Raad ge-
steund. Voorts werd besloten tot de
bouw van poliklinieken in Mandori,
Sorendiweri en Sor.
COPRA

Veel tijd heeft de Raad besteed aan
verschillende vraagstukken die de eco-
nomische ontwikkeling van de bevol-
king betroffen.

We hebben van de week weer eens
grandioos onze mond voorbij gepraat.
We noemden namelijk de goede Sint
een "oude gek". Nou, het heeft brieven
geregend ! Henk Terlaak heeft de hele
week met een regenjas aan gelopen.
Wij gingen namelijk bij het schrijven
van ons stukkie van de veronderstel-
ling uit dat onze pak.oes-op-water-jang-
laag, alleen door volwassenen (en an-
dersdenkenden) gelezen werd; maar nu
is ons gebleken dat de jeugd in de tro-
pen zeer snel (bahoorlijk snel) volwas-
sen is.

Vele jongeren rond de twaalf jaar
schreven ons dat ze zaterdags eerst het
politieke nieuws lazen, dan Vrijbuiter,
en dan uit pure landerigheid Kripik en
Kroepoek 1 Kenjenagaan !

Wijzelf durven nauwelijks te beken-
nen dat we (naast Hugo Claus en Simon
Vestdijk) nog altijd "Kruimeltje" en
"Suske en Wiske" lezen.

Maar we zijn dan ook een beetje gek,
en daarom zitten we jiier.

Wijzelf lezen altijd van onze K'rier
het liefst de achterpagina met de Groen-
tjes. Want staat de achterpagina niet
vol met (betaalde) dramaatjes ? En we
lezen graag dramaatjes, waarbij we
grote krokodillentranen kunnen plen-
gen. If you have tears

Neem nou eens die advertentie van
die politieke partij die bij de aankon-
diging van een vergadering schreef
"iedereen is welkom, ook niet autoch-
tonen". Ons niet-autochtone hart begon
weer feller en fierder te kloppen; want
we wisten weer eens ondubbelzinnig
dat we er echt bijhoorden, dat we ook
magge kemme luisteren, dat we, om
kort te gaan, nog eens een beetje mee-
tellen ook.

Of als we lezen dat Dr. Galis een tro-
pc'.ismoking (groot formaat) aanbiedt,
dan weten we onmiddellijk dat het voor
hem nu definitief "pulang kampong" is
geblazen.

Of als we lezen OPO Strijder, dan
vragen we ons snikkend af "jongus,

blijft de tijd", nog voor kort een
rustende Strijder en nu al OPA.

Of als we lezen dat het Geneesmid-
delenmagazijn Liauw een week geslo-
ten is. dan vragen we ons meteen af,
.', I doel I iftuw nu zon hele week ?

Op Bees Djie liggen ? Effe naar Sm■-

■ _ ore gaan ? Waarom sluit-tie eigen-
lijk een week ? Heeft-tie er geen zin
meer in ? Nieuw Guinea Moeheid ? Of
ziet-tie niets meer in zijn obatjes ?
Allemaal knellende vragen waarover
we uren kunnen liggen fantaseren. . .

Als we een film aangekondigd zien
waarin "een vrouw eerst wordt ver-

Het besluit werd genomen om 50"/»
van de opbrengst van de voormalige
landschapsklappertuinen te besteden
aan de bouw van copra-bereidingsovens
en opslagloodsen. Dit ter stimulering en
verbetering van de copra-produktie op
de Schouteneilanden.

Deskundigen van de Landbouw Voor-
lichtingsdienst en het Boswezen, die
door de Raad waren uitgenodigd, gaven

kracht, en daarna vermoord", dan zeg-
gen we tot ons eige: "Toe nou, jtongus,
kan dat niet wat rustiger !"

Of als we lezen dat het zwembad
Kloofkamp op een bepaalde datum niet
voor publiek toegankelijk zal zijn, dan
vragen we meteen "voor wie dan wel ?"

Wat gebeurt er op zon bewuste dag,
vullen ze het bad vol bier, voor eenza-
me vrijgezellen ? Of gaat de badmees-
ter elders (bij Meerzicht) een dagje lek-
ker zwemmen ?

We komer er nooit achter, en daar-
om lezen we zo graag de Groentjes !

VRIJBUITER

GROENTJES

RESUME
Resumerende somde de heer Rozen-

boom de verschillende EEG-projecten
nog eens op:
Volledig aanvaard zijn momenteel:
Het Agrarisch Proefstation te Mano-
kwari, het demografisch onderzoek, het
geologisch onderzoek het agrarisch op-
leidingscentrum te Manokwari en het
Medisch centrum te Hollandia.
Officieel ingediend maar nog niet goed
gekeurd Zijn:
Het luchtkarteringsproject, en het Rijst
project te Koembe.
Onderwerp van oriënterend overleg,
maar pas in 1961 in te dienen zijn:
o.a. de projecten te Grime en Ransiki.

een overzicht van de landbouwmogelijk
heden op de Schouteneilanden.
De Streekraad toonde zich in principe
bereid de lokale plannen van de Land-
bouw Voorlichtingsdienst ter stimule-
ring van de economische ontwikkeling
van de bevolking, voor zover nodig te
bevorderen. FinanciOie hulpverlening
bij de uitvoering van deze plannen zal
worden overwogen.

De Raad stelde zich op de hoogte van
de stand van zaken alsmede het doel
en de werkwijze van het copalproject
Bosnik dat later zal worden overgedra-
gen aan de streekgemeenschap.

Tot voorzitter van de dorpsraad Andei
werd met ingang van 1 januari benoemd
de heer Daud Sermumes.

Opnieuw EEG-project
goedgekeurd

Agrarisch Opleidings
centrum zal jaarlijks
meer dan honderd
zelfstandige Hoeren

opleiden

Zoals men dezer dagen heeft kunnen
vernemen is het Agrarische Opleidings-
centrum, dat te Manokwari zal verrij-
zen, goedgekeurd als EEG-project.

Het zal gebouwd worden in de nabij-
heid van het Agrarisch proefstation, zo-
dat in de toekomst beide instellingen
van elkaar kunnen profiteren.

Hierbij is vooral gedacht aan het ge-
ven van onderwijs door deskundigen
van het proefstation aan leerlingen van
het opleidingscentrum, aldus deelde de
Directeur van Economische Zaken de
heer J.G. Rozenboom mede.

De bouw van het opleidingscentrum
komt voor rekening van de EEG. de ex-
ploitatie daarentegen voor die van het
Gouvernement. De bouwkosten bedra-
gen ongeveer drie miljoen gulden.

De capaciteit van het centrum is zoda-
nig, dat verwacht mag worden, dat na
een eerste periode van drie jaar, jaar-
lijks 115 vakbekwame zelfstandige boe-
ren esi ongeveer 45 autochtone land-en
bosbouw functionarissen van verschil-
lende rang het instituut zullen verlaten.
Als er genoeg leerlingen zijn met een
vooropleiding van PMS en Mulo of ho-
ger, zullen op de duur de landbouw-
ambtenaren niet meer afkomstig zijn
van de Landbouwschool te Deventer,
maar van het opleidingscentrum te Ma-
nokwari.

Uit de hierboven gegeven getallen
blijkt echter wiel, dat de opleiding van
een zelfstandige boerenstand van meer
betekenis zal zijn dan die van ambtena-
ren.

Daar de aanbesteding van een EEG-
project een vrij ingewikkelde procedu-
re is, kan het nog wel een jaar duren,
voordat met de bouw kan worden be-
gonnen. Begin 1963 kan het opleidings-
centrum gaan functioneren.

Met de vestiging van dit instituut te
Manokwari blijkt eens te meer, dat
die plaats bezig is het economisch cen-
trum van Nieuw Guinea te worden.

OVERSPEL
Het agendapunt "regeling voor over-

spelzaken, volgens de Biakse adat";
dat reeds op de vorige zitting ter spra-
ke was gekomen, we<:d opnieuw ver-
schoven naar de volgende bijeenkomst
aangezien men over dit onderwerp nog
over te weinig gegevens beschikte.

HONDEN
Op verzoek van de Streekraad zal de

mogelijkheid worden nagegaan voor een
regeling tot voorkoming en bestrijding
van schurftige honden.

De Raad verzocht de bepaling betref-
fende het houden van varkens in hok-
ken, opgenomen in de Ordekeur Moluk-
ken, met kracht toe te passen. Tijdens
een eerder gehouden informatieve be-
spreking met de synode der E.C.K. over
het culturele leven in de dorpen had de
Raad nog geen duidelijk voorstel ont-
vangen. Besloten werd hier in een vol-
gende vergadering op terug te komen.

WAPENSCHOW
De leden van de Streekraad hebben

ter gelegenheid van het 295-jarig , be-
staan van het korps Mariniers een wa-— penschouw bijgewoond. Aandere even-
nementen tijdens de zittingsduur waren
bezoeken aan het ziekenhuiscomplex te
Biak en een nieuwe school in Bosnik.
een bezichtiging van de DC-8 en oen
ontvangst ter gelegenheid van de ope-
ningsvlucht op Biak met dit nieuwe
straalpassagiersvliegtuig van de KLM.

Rubber in
Zuid mouw Guinea
In januari a.s. wordt begonnen

met de aanplant van rubber in
Zuid Nieuw Guinea (Mappi, Moejoe en
Boven Digoel) en wel in de vorm van
bevolkingsbedrijven van 2 Ha. Dit pro-
ject, waarvoor over het diensjaar 1961
een bedrag van één miljoen gulden be-
schikbaar is. wordt geireel uitge-
voerd onderleiding van de Landbouw-
voorlichtingsdrenst. Er komen geen EEG
fondsen bij te pas. In 1961 hoopt men
1500 Ha. te kunnen beplanten.
De uitbreiding van de bevolkingsland-
bouw in Nieuw Guinea nadert nu een
tempo van ruim 3000 Ha. per jaar.

Gevangenis of Rusthuis ?
Niet alleen de Procureur-Generaal

van Nederlands Nieuw Gufnea stelt on-
derzoeken in, ook zijn collega van de
Italiaanse stad Genua.

Niet naar pacificatie-aangelegenheden
overigens, maar naar de gang van za-
ken in het Genuese Huis van Bewaring.
De gevangenen hebben het namelijk te
goed, zo is hem ter ore gekomen. Ze
krijgen veel te vaak bezoek, en de be-
wakers hebben zelfs gezorgd voor een
apart vertrekje, waar de gevangenen
zich geruime tijd met hun vrouwen,
verloofden of minnaressen kunnen af-
zonderen.

De gevangenen lopen verder rustig
van het ene eind van de gevangenis
naar het andere, gaan bij elkaar op vi-
site en maken er een gezellige boel van.
Verder wordt er op grote schaal zwarte
handel gedreven. Opgeschoten leiders
van de onderwereld onderhouden boven
dien telefonisch contact met hun onder
geschikten buiten de "gevreesde" ge-
vangenis muren.

Vreemde wetten
Een jonge Afrikaanse vrouw is vorige

week weer uit Kaajjstad naar Neder-
land vertrokken om zich daar met haar
man te verenigen.

De 24-jarige Deris van Boekei kon in
Zuid Afrika niet met de Nederlander
Johannes van Boekei trouwen, omdat
een huwelijk tussen personen, van onge-
lijke ras daar bij de wet verboden is.

Van Boekei had zijn vrouw in 1957 in
Zuid Afrika leren kennen. Zij werk^
in een café als serveuse. Twee jaar lang
gingen zij met elkaar om en leefden zij
in angst dat er van overheidswege
maatregelen tegen her. genomen zouden
worden.

Van Boekei keerde pas in 1959 naar
Nederland terug en hij trouwde in april
1960 in Haarlem met de handschoen.

Deris heeft haar man sinds 1959 niet
meer terug gezien. Zij zal ook in Neder-land nog acht maanden op zijn komst
moeten wachten, omdat hij op het
ogenblrk met de Nederlandse Marine in
Nieuw Guinea verblijft. Tot volgend
jaar zomer zal Deris bij haar schoon-
ouders inwonen.

Nieuwtjes uit Nederland

— De regering heeft maatregelen aan-
gekondigd tegen het doen van te lage
aangifte van de waarde bij invoer van
gebruikte motorrijtuigen.

— De vakraad voor de metaal-industrie
heeft de regering suggesties gedaan die
neerkomen op een loonsverhoging van
4°/oper 1 april a.s en op 1 oktober 1961
een tweede loonsverhoging, waarvan 't
percentage nog nader moet worden
vastgesteld. Tevens zou het percentage
van de winstuitkering over 1960 en over
1961 in beide gevallen op 2% moeten
worden gebracht. De winstuitkering zal
niet verplicht zijn, maar kan onderne-
mingsgewijs worden toegekend, naar
gelang de winst van het bedrijf dit toe-
laat.

Rotterdam — De Braziliaanse marine
heeft het op Verolme's scheepswerf te
Rozenburg omgebouwde en geheel ge-
moderniseerde vliegdekschip "Minas
Gerais" officieel in gebruik genomen.
De "Minas Gerias" is een ultra-modern
schip geworden waarin de modernste
snufjes zijn verwerkt. De stoomkatapult
installatie met 'n lengte van 56 m. voor
het starten van de vliegtuigen behoort
tot de modernste ter wereld. Voor het
landen werd een nieuwe remkabel-in-
stallatie aangebracht, die het mogelijk
maakt de toestellen met een snelheid
van 185 km per uur binnen 60 meter tot
stilstand te brengen. Het schip is inmid-
dels uit Rotterdam met aan boord 15ö
officieren en 1300 onderofficieren naar
Rio de Janeiro vertrokken.

— Gedurende de eerste 9 maaden van
het thans lopende jaar is door de le-
vensverzekeringsmaatschappijen een be
drag aan premies ontvangen dat met
f 674,9 miljoen bijna f 65 miljoen hoger
is geweest dan vorig jaar in hetzelfde
tijdvak. Het levensverzekeringbedrijf
voert thans het beheer over een beleg-
gingstotaal dat de grens van f 8 miljard
heeft overschreden.

BLIKJE: „De Adviesraad wil dat de
a.s. gemeente Hollandia de stads- freiniging verzorgt."
FLESJE: Veel te zware taak, stel je ]
voor dagelijks al die stapels lege "
Amstel-flesjes!



Voor Umevrouw
De Middelbare Opvoeding

Het was lange tijd geleden, dat Corry
bij haar oudere vriendin Ans eens op vi
site was geweest. Toep zij nu bij haar
aanliep, trof zij haar, behaaglijk geïn-
stalleerd op de bank met een stapel
boeken om zich heen.

"Lees jij tegenwoordig zo veel?" wil-
de Corry weten. "Vroeger zag ik je zel-
den met een boek!" "Toen had ik er
geen tijd voor met vier kinderen om mij
heen, maar nu zijn ze allemaal de deur
uit. O. je weet nog niet dat Kareltje,
pardon Carl, nu in Leiden studeert! Tja,
nu ben ik alleen en krijg ik eindelijk de
tijd om eens gezellig van alles voor mij-
zelf te doen. Nu ik van dat eeuwige op-
voeden af ben, kan ik al die dingen
doen, waartoe ik al die jaren niet geko-
men ben." Ze zei het met een zeker
welbehagen. "Ze moeten nu maar voor
zichzelf zorgen!"

"Bedoel je", vroeg Corry, "dat er nu
niets meer op te voeden valt?"
"Precies", knikte Ans. "Ik heb mijn kin-
deren alle vier een goede opvoeding ge-
geven, al zeg ik het zelf. Als ze achttien
zijn, mag je toch wel aannemen, dat ze
klaar zijn!"

"Als je bedoelt wat omgangsvormen
en manieren betreft, dan heb je gelijk",
vond Corry, "maar daar is toch ook nog
die andere, die middelbare opvoeding".

DE "VERVOLGCURSUS"
Ans haalde haar schouders op. "Ik

ken maareen opvoeding", sprak zij stug
"Dat je je kinderen leert, dat ze eerlijk
en waarheidlievend moeten zijn, trouw
en ijverig en al die dingen meer. Dat is
toch genoeg zou ik zo zeggen!"

"Nee", zei Corry, "dat is niet genoeg.
Dat is allemaal maar het eerste deel,
zoiets als de lagere school. Je maakt er
je kind mee klaar voor de maatschap-
pij." "En is dat dan niet voldoende ?"
viel Ans haar in de rede. "Wat wil je
dan nog meer bereiken met die opvoe-
ding die jij bedoelt?"

"Je zou het de vervolgcursus kunnen
noemen, die je kind klaarmaakt voor
het leven, want te allen tijde is het le-

ven belangrijker geweest dan de maat-
schappij."

Het was stil en Ans dacht na. "Ja,
daar zit iets in", vastte zij het gesprek
even later weer op. "Maar hoe doe je
dat?" wilde ze weten. "Och", gaf Corry
ten antwoord, terwijl zij haar schouders
ophaalde, "daar zijn geen vaste voor-
schriften voor. Je moet eigenlijk onaf-
gebroken het oor te luisteren leggen,
terwijl je jezelf bescheiden op de ach-
tergrond houdt, want ze moeten het niet
merken. Het is niet zo gemakkelijk,
want zonder de schijn te wekken je met
hun zaken te bemoeien, moet je als ze
je nodig hebben klaar zijn om hen te
helpen hun problemen op te lossen."

BEGRIP. VERTROUWEN EN KENNIS.
Corry had gelijk: onze taak is niet af,

als we onze kinderen rechtschapenheid,
goede manieren, en plichtsbesef hebben
bijgebracht. Het is veel, maar het is
niet genoeg. Juist de opvoeding' tot
"mens", de in wezen pas dan begint
als die andere opvoeding grotendeels
voltooid is, is zo oneindig belangrijk
voor het jonge mensenkind, dat schijn-
baar alle bemoeienis met zijn innerlijk
afwijst, maar die in werkelijkheid voor-
lichting en steun zo bijzonder hard no-
dig heeft.
Hoe kunnen zij in stilte hunkeren naar-
een beetje begrip, onze grote jongens
en meisjes! Maar vragen zullen de
meesten het niet. Om. ze te kunnen be-
naderd op '"''il eigen terrein, dient er
een mooi gaaf en sterk vertrouwen te
zijn en een vooropgezette welwillend-
heid, die met een milde glimlach weet
heen te stappen over verschillende voor
ons volwassenen onaangename dingen
die nu eenmaal bij de jeugd behoren.

Willen wij ouders iets bereiken, dan
moeten wij de jongeren tegemoet treden
met een altijd aanwezige offervaardig-
heid en - dit is zeer belanrijk - met
kennis van hun problemen.Heel belang-
rijk is ook, dat wij onze jongeren niet
behandelen als kinderen maar als jonge,
zelfstandige mensen.

EERST ONSZELF KLAARMAKEN
Als het ons ernst is met deze tweede

opvoeding, dan dienen wij ons daarop
tijdig voor te bereiden. Als de k.'n
nog op school zijn, moeten we daarmee
al beginnen. Dit opvoeden tot volwaar-
dig mens eist in de eerste plaats van
ons, dat wij zelf een volwaardig en
evenwichtig mens zijn en hoe moeilijk
dat is, dat welen we allemaal.

Elly Martins

Radioprogramma
ZONDAG, 18 DEC. 1960 (30,8 m)
09.00 uur: Prcgramma-o-Verzicht 00.03
uur: Katholieke Studiedienst. 09.20 uur:
Zondagochtendklanken, a. Alfred Hau-
se e/z orkest; b. Gaby Rcgers en Jimmy
Sommerville, piano. 10.00 uur: Gr:é
Brouwenstijn, sopraan, zingt aria's van
Wagnr n Wfeber. 10.12 uur: Or-
kest Frank Pourcel. 10.30 uur: Nieuw-
op-45-toeren. 11.15 uur: Met de linker-
hand alleen: de pianist Cor de Groot
speelt muziek van Tsjaikoski. 11.39 uur:
Boekbespreking door mevrouw W. Hora
dema. 11.45 uur: Nederlandse marsen
door de Koninklijke Militaire Kapel olv.
majoor-directeur Rocus van Yperen.
12,00 uur: Da Zaaiers, oh-, .los Cleber.
12.27 uur: Paulus en de Kerst* ngel, een
serie van drie programma's voor de
jeugd die zijn climax vindt op Kerstmis
(II). 12.38 uur: Ray Martin e/z.i orkes1,
met het Bill Sheperd Koor. Solist: Jon-
Fllmmelodieën van Heyman Sc'
ny Webb. 13.00 uur: Nieuws. 13.10 uur:
en Schmidseder (div. solisten en orkes-
ten). 13.35 uur: Muziek voor iedereen
(populair/klassiek). 14.00 uur: Sluiting.

49,43 meter,
18.30 uur: Programma-overzicht. 18.33
uur: Protestantse Kerkdienst. 19.30 uur:
Nacht op de Kale Berg (Mousse
bew. R. Korsakof). Uitvoering: Concert-
geb. orkest olv. Jean Fournet. 19.46 uur:
Orkesten Philip Green en Norrie Para-
mor. 20.00 uur: Klok; nieuws; weersver-
wachting. 20.15 uur: Promenade-orkest

KERSTSTERREN

Met kerst een hartig hapje is niet te
versmaden.

't Volgende is makkelijk te maken
Je neemt dunne sneetjes wit brood zon-
der korst, wat roggebrood, kaas, boter
wat tomaten ketchup, een paar zure ui-
tjes of stukjes augurk.

Besmeer de sneetjes wit brood met
boter, leg er het eveneens besmeerde
roggebrood op, snij van de kaas sterre-
tjes. Snij de sneetjes in punten, leg op
elk een kaasster en in het midden
van de ster een klontje boter met to-
maten ketchup of een zuur uitje of een
stukje augurk.

der wakker.
Oh, wat hadden ze allemaal heerlijk

geslapen, ze waren weer helemaal fris.
Ze keken elkaar ondeugend aan en ja
hoor, even later kwam nummer één
van haar plaatsje af en nummer twee,
en nummer drie en nummer vier. Ze
moesten de prachtige boom eens heel
goed bekijken, van alle kanten.
Djat konden ze niet doen toen de men-
sen nog op waren, zodat ze tot nu toe

alleen het stukje van hun eigen plaatsje
uit konden bewonderen.

Ze hadden de boom het vorig jaar ook
zo kur:ne;i bekijken, maar dit jaar w.is
hij toch wel erg mooi. Er was vast een
heleboel met de laatste Hollandboot
binnen gekomen.

Eie grote, vierkante kaars, die daar
zo stoer midden op tafel stond, was
ook een nieuweling.
Hij was wel erg groot, want je kon je
er helemaal achter verstoppen en dan
kon je zo gezellig stiekempjes om het

hoekje gluren naar de andere engeltjes.
Eentje had een lange, magere kaars ge-
vonden en probeerde uit alle macht die
Overeind te krijgen.

Dat lukte met heel veel moeite, omdat
de kaars een stuk boven het engelen-
kopje uitstak.

Ondertussen vonden de andere twee
engeltjes een paar lelijke stompjes

kaars. Die hoorden toch niet in
zon schitterende kerstboom thuis. En
juist toen ze die stompjes in de prulle-
mand wilden gooren, hoorden ze in de
slaapkamer de wekker afgaan. Als blik-
semflitsen schoten ze naar hun vaste
plaatsjes in de kerstboom.

Ze knipoogden nog eens naar elkaar
en trokken toen weer hun engele-nge-

zichtjes.
Net op tijd, want even later kwamen

de kinderen al de kamer binnen om
"hun" kerstboom nog eens goed te be-
kijken en ze hebben er niets van ge-
merkt, dat de engeltjes al dre tijd zon
plezier gehad hadden.

LvZ

Twee kaarsen met hun gouden lichtjes
En vriend'lijk flonkerende gezichtjes
Bogen hun kopjes naar elkaar
En onder 't glinsterend engelenhaar
Bewonderden zij samen
De kerstboom bij de ramen.
Fluisterend ging 't van mond tot mond
Hoe mooi hij daar nu toch weer stond
En hoe helder de kindren hun kerstlied

zingen
Van de Drie Wijzen, die naar Bethlehem

gingen,

Daar in de stal het Kindeke vonden,
Liggend in een kribbe en in doeken ge-

wonden.

LvZ

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
Toen de mensen sliepen ....

Het was 24 december. De kinderen,
die de kerstboom zo mooi hadden aan-
gekleed, hadden niet zoals het hoort al-
les netjes opgeruimd. Hier lag een
kerstklok, daar lag een grote doos met
glinsterende ballen, sneeuwvlokken, en
kaarsen. Het was al laat in de avond en
iedereen sliep. ledereen. . . ? Nee, toch
niet, want opeens kwam er leven in de
kerstboom.

Eerst sloeg het grootste engeltje de
zilveren vleugeltjes uit, en daarna wer-
den ook de anderen, de een na de an-

Dekomende film
"THEY CAME TO CORDURA"
Regie: Robert Rossen
Hoofdrolspelers: Cary Cooper, Rita
Hayworth, Tab Huntejr.
Uitgebracht door: Oriënt

De regisseur Robert Rossen heeft een
aantal goede films op zijn naam staan,
o.a. "All the Kings Men" en "The
Brave Bulls". Hij hanteert in deze film
het thema "held en lafaard", maar dan
reeël en niet vi opgelegde in de
doorsnee cowboy-film, waar het er me-
ters bovenop ligt wie de held en wie de
lafaard is. Neen, Rossen probeert dit
probleem relief te geven en hij dóet dit
vaardig.

"They came to Cordura" is de ge-
schiedenis van Majoor Thorn, die aan
het front tegen de Mexicaanse troepen
in 1916, een aantal zeer dappere man-
nen moet uitzoeken, die later (in de eer-
ste wereldoorlog) een keurkorps kun-
nen vormen.

De majoor is zelf aanvankelijk een
"lafaard", maar tijdens de lange tocht
naar Cordura blijkt hoe relatief eigen-
lijk de begrippen moed en angst, zijn.

Want de bange Majoor Thorn is een
inigen d;e de zware tocht

volbrengt, en velen, die beslist dapper
leken, kunnen de ontberingen niet door-
staan.

Voor het scheutje sex zorgt Rita
Hayworth. Zulke zaken zijn bij haar,
zoals gewoonlijk, in vertrouwde armen.

Dus samenvattend, een "veredelde"
Western voor de liefhebbers. >

J.B.

I Hug )de Groot. 20.39 uur: Ballet in
"land door Con Nicolai. 20.52 uur:

Wim Sonneveld zingt liedjes van Louis
Davids. 21.10 uur: Harry James, trom-
pet, e/z. orkest. 21.25 uur: Zondagavond
dansavond (div. orkesten). 22.00 uur:
Deze week. door Geert Lubberhuizen.
Studio X. Bob Meyer introduceert. . . .
22.03 uur: Wij schakelen over naar
Malia Rodriquez. 22.35 uur: Rod Good-
win e/z Concertorkest. 23.00 uur: Slui-
ting.
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De BOUWMAATSCHAPPIJ HOLLANDIA N.V. te Noordwijk
vraagt:

voor tijdelijk : TVSpiCTC'

Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan het kantoor
te Noordwijk, Zeezicht.

VOOR EEN GOED KERSTDINER

„MOONLIOHT BAY**
Bestelling tot 20 december a.s. menu's ter inzage.
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Met hei; oog op de aanstaande verkiezingen voor de leden van de Nieuw
Guinea Raad wordt het volgende bekend gemaakt.
In de periode van 22 december 1960 tot op de dag dat de Kiescommissie
zitting zal houdcu in de respectievelijke Kieskringen heeft de Kandi-
daatstelling plaats.
Op de dag dat de Kiescommissie op de plaats waar de verkiezingen ge-
houden zal worden komt, kunnen tot een uur ,voor het begin van verkie-
zing nog kandidatenstaten ingediend werden bij de Voorzitter van de
Kiescommissie.
De Kandidaatstelling in een bepaalde Kieskring kan slechts geschieden van
en door hen, wier namen voorkomen op de kiezerslijst van genoemde
Kieskring.
De Kandidaatstelling geschiedt door indiening bij het Districtshoofd van

kandidatenstaten met een opgave, bevattende naam, voornaam en woon-
plaats van de kandidaat. Een opgave mag slechts de gegevens van 1 kan-
didaat bevatten en dient ondertekend te zijn door tenminste 5 kiesgerech-
tigden. Indien de opgave voldoet aan de gestelde eisen accepteert het Dis-
trictshoofd deze en geeft daartoe een bewijs van ontvangst af.
De data waarop de verkiezingen plaats vinden zijn als volgt:
t

II
Kajupulu 9-1-1961 Xï Babrongko 11-1-lflöl

II Tabati 10-1-1961 XII Jaconde 12-1-1931
ïïï Nafi-i 11-1-1961 XIII Norokobo 10-1-1961
IV Skou Mabo 13-1-1961 XIV Scntanistrip I 11-1-1961
V Joka 9-1-1961 XV Sentanistrip II 12-1-1961
VI Ajapo 9-1-1961 XVI Waibronwai 12-1-1961
VII Aseibessr 10-1-1961 XVII Ormwketjil 9-1-1961
VIII Pujohbesar 11-1-1961 XVIII Dormena 10-1-1961
IX Ifarbesar 9-1-1961 XIX Depapre 11-1-1961
X Ifarketjil 10-1-19-31 $ j
In deze plaatsen vindt van 09.00 lot 14.00 uur de verkiezingsbijeenkomst
plaats voor de eventuele verkiezing van kiesmannen aan de hand van d? H
ingediende kandidatenstaten. ü
Kandidatenstaten worden op ruime schaal in de Kieskringen verspreid en
zijn eveneens verkrijgbaar op de districtskantoren. m
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Demonstratie van deze nieuwste
bandrecorder bij „@hows>aom >Bcs£itr*sx"

Uit voorraad leverbaar ad ff, 765.=

De NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPIJ N.V.
Agentschap Hollandia

deelt haar reiaties mede, dat zij op 30 en iil december a.s. wegens
afsluiti gswerkzaamheden gesloten zal zijn.

Thans ook bij PHARRHA verkrijgbaar:
Box= en Commodedekken, Schootkus-
sens, Reiswiegen, Luiertassen, Autozit=
jes en Teddyjasjes, in een rijk assortiment
van moderne dessins en kleuren.

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Biak - Amsterdam-Cs - Gen
jem (06.30 uur)
Dinsdag: Biak - Manokwari - Sorong
Djakarta - Amsterdam-Cs.
Woensdag; Merauke - Tanahmerah.
Donderdag: Wamena
Vrijdag: Biak - Manokwari - Sorong.
Zaterdag: Biak - Manokwari - Sorong
Fakfak - Lae - Sydney - Amsterdam-
Cs.
Voor nadere inlichtingen telf. Hla 296

filmprogramma
ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF

vertoont heden 17-12 en morgen 18-12
vergeet U niet: het monumentale mees-
terwerk:

"THEY CAME TO CORDURA"
Kwaliteitsspel door Gary Cooper, Van
Heflin, Rita Hayworth. Tab Hunter.
Richard Conté en vele medewerkers.
De eerste film, die in Amerika werd
aangekondigd d.m.v. een 16 pagina's tel-
lende bijlage bij de New Vork Times.
De grootste film van het jaar. mist U
d°7c film beslist niet:

'THEY CAME TO CORDURA"
Haven morgen 18-12: Matinee "THE
FIRST TEXAN" met Joel McCrea.
Een Western van klasse. Aanvang 10.15
uur.
Holl.-Binnen heden 17-12: "DU BIST
MUSIK" met Caterina Valente.
Sentani morgen 18-12: "SENIOR PROM"
met Louis Prima.

REK THEATER
vertoont heden 17-12 en morgen 18-12
de film

"THE WILD NORTH"
met Stewart Granger, Wendell Corey,
in Ansco color.
REK Holl.-Binnen vertoont morgen-
avond 18-12: "APACHE WARRIOR"
(Indianenmoed) met Keith Larsen en
Jim Davis in Regalscope.
REK Haven vertoont zondag matinee
10.30 uur: "THE BRAVADOS"
entree f 1,—

H.H. VERLOFGANGERS, HUUR NIETKOOP EEN WAGEN IN NEDERLANH
Te koop aangeboden een zwarteVolkswagen de Luxe, slechts enkelemaanden oud, ruim 10.000 km geredenen voorzien van rechts stuur, U.S. bum-pers, banden met witte zijvlakken, ach-teruitrijlamp en bagagerek onder hetstuur. De wagen is voorzichtig beredenen verkeert in voortreffelijke toestand.

Desgewenst onmiddelijk te aanvaarden.
Het carnet is geldig tot 26 juni 1961.Carnetprijs af Voorthuizen, Nederland
vierduizend gulden.

P. Helder, Wolsbergerweg 7
VOORTHUIZEN

no. 3150
TE KOOP: Plus minus 10 Ha Bouw-
grond en huis, gelegen aan de grote
weg tussen Ie en 2e vliegveld Sentani.

S.M. JALHAIJ, SENTANI
no. 3252

MS. "KAROSSA"
Vertrek Holfandia. zondag 18 december
te 18.00 uur.
Embarkement passagiers vanaf 16.00 u.
Het Ressortkantoor Kadaster en Kaar-
bering. Hollandia voorheen gevestigd
te Hollandia - HPB-complex (APO) -is m.i.v. 14-12-1960 ondergebracht in het
oude1Postkantoor (APO) telf 220.

Vanaf maandag 19-12-'6O
DIVERSE GROENTEN

VERKRIJGBAAR
TOKO A.B.C. Ovanjelaan_ no. 3254
Vermist sedert 4 dcc. korthari.se, licht-
bruine middelgrote reu, naam Flop. In-
lichtingen Vis. telf 3Q9.

no. 3255
Scootelr te koop gevraagd, v. Deelen.
Boslaan 860.

no. 3130
Te koop aangeboden: Kinderledikant
met matras en klamboe. De Graaf, Bos-
laan 862 no. 3149
Te koop: NSU-scooter t.e.a.b. telf 101
na 20.00 uur. Bouwjaar 1957. Te aan-
vaarden 20 decemb«(.

no. 3251
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