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Wat speelde zich af ?
Zoals maar al te duidelijk is geble-

ken, hebben zich binnen de Nieuw Gui-
nea Koerier enige onverkwikkelijke
feiten voorgedaan. Het publiek heeft
in de afgelopen dagen in ons blad kun-
nen lezen, dat een deel van een arti-
kel dat in afwachting van nadere gege-
vens reeds gezet was, var. een opmaak-
tafel is gegooid, en voorts dat de enige
zetmachine in de drukkerij onklaar was
gemaakt en tenslotte toch weer in be-
drijf werd gebracht.
We menen geen onwaarheid te schrij-
ven, wanneer wij stellen, dat het be-
wuste artikel - in - voorbereiding, aan-
leiding is geweest tot 'n uitbarsting die
zich reeds enige tijd geleden door in-
gewijden liet voorspellen, en die niet
slecht, gensteHki , . tus-
sen de firmanten die de Nieuw Guinea
Koerier uitgeven, maar tevens uiting
geeft aan bepaalde tegenstellingen van
wijder strekking, zij het niet van ho-
ger gehalte. Van de dag van oprich-
ting is de Nieuw Guinea Koerier de in-
zet geweest van een machtsstrijd en in-
trigenspel en soms ook 'n middel in die
strijd en dat spel.
Het publiek heeft inmiddels recht op
een overzicht van de feiten.

Op zaterdag 24 december vernam de
hoofdredacteur voor het eerst van een
justitieel onderzoek dat werd ingesteld
naar enkele gebeurtenissen die zich
zouden hebben afgespeeld tijdens het
bezoek van drie inwoners van Hollan-
dia aan de Baliem.

Op de avond van diezelfde dag
werd hij onder vier ogen reeds ge-
waarschuwd d_oor een der betrokkenen,
om bij een eventuele publicatie
uitermate op zijn hoede te zijn, omdat
toen reeds vast zou staan dat dit jus-
titieel onderzoek zou leiden tot het ont-
slag van de Advocaat Generaal en tot
een sljrafov'erplaatsing van een Adj.
Administratieve Ambtenaar in de Ba-
liem. (Deze voorspelling is tot op he-
den nog niet in vervulling gegaan).
Bij enig nader onderzoek bleek het aan
de hoofdredacteur, dat er in de on-
derhavige kwestie drie soorten inlich-
tingen te verzamelen waren, gerang-
schikt naar hun uiteindelijke herkomst,
t.w.:
de inhoud van een Proces Verbaal dat
naar aanleiding van het bezoek van

de bovengenoemde drie personen aan
de Baliem was opgemaakt door de de-
tachementscommandant van de Alge-
mene Politie te Wamena; de inlich-
tingen die de betrokken personen zelf
over het gebeurde wilden meedelen en
tenslotte de visie van het Binnenlands
Bestuur.

Over de inhoud van het genoemde Pro-
ces Verbaal verkreeg hij reeds spoedig
vrij gedetailleerd*, zij het niet vol-
ledig betrouwbare inlichtingen. Het ge-
rucht circuleert nu in bepaalde kringen
te Hollandia, dat het Parket van de
Procureur Generaal deze inlichtingen
aan de hoofdredacteur zou hebben ver-
strekt en zelfs dat het hem dit Proces

ma rfcsfeld zou hebben.
Dit gerucht berust voor honderd pro-
cent op onwaarheid

De tot op dat moment verzamelde in-
lichtingen verwerkte de hoofdredac-
teur tot een verslag, dat in hoofdzaak
besUond uit een opsomming van de
punten die, naar hij had vernomen, in
het Proces Verbaal voorkwamen. Hij
voltooide het. artikel nietf, hetgeen nu
nog duidelijk blijkt uit de bij de Po-
litie aanwezige copij, en hoopte 0$
dinsdagochtend nog een onderhoud over
do kwestie te hebben met de betrok-
ken personen en de Directeur van
Binnenlandse Zaken de heer Boender-
maker. Ook dit blijkt uit de copij. In-
dien hij deze gesprekken tijdig zou
kunnen voeren, en het artikel op tijd
zou kunnen voltooien, eventueel corri-
geren en laten zetten, dan hoopte hij
het artikel nog in de krant van 27
december te kunnen plaatsen. Om geen
tijd te verliezen liet hij het verslag van
de inhoud van het Proces Verbaal uit
Wamena reeds zetten in de nacht van 26
op 27 december. Het zetten van een
deel' van een artikel sluit latere in-
grijpende correcties niet uit en ieder
die met de gang van zaken bij de pro-
ductie van het dagelijkse exemplaar
van de Nieuw Guinea Koerier op de
hoogte is. kan bevestigen, dat er vaak
in een gezet artikel diat nog niet ter
perse is gegaan, ingrijpende verande-
ringen worden aangebracht (niet zelden
tot ergenis van de machinezetters en
opmakers).
Voor het geval hij het artikel niet zou

kunnen voltooien, had de hoofdredac-
teur er voor gezorgd genoeg vervangen-
de copij (gezet) in voorraad te hebben,
die ook inderdaad in de krant van
27 december is afgedrukt, want zoals
bekend werd 't reeds gezette deel van 't
artikel onbruikbaar gemaakt nog voor-
dat de gesprekken met de betrokkenen
en de heer Boendermaker konden
plaats vinden, en dus nog voordat hij
zelf tot al dan niet publiceren kon be-
sluiten. Het fragment van het artikel
dat onbruikbaar werd gemaakt en
waarvan nog niet vaststond dat het in-
derdaad in die vorm gepubliceerd zou
worden, vatte de inhoud van het Pro-
ces Verbaal uit Wamena in drie punten
samen, die betrekking hadden op een
schiet-partij en op mogelijke oneerba-
re handelingen.

Een gesprek met de Adj. Administra-
tieve Ambtenaar die in de Baliem van
Qén en ander getuige was, heeft ons in-
middels de overtuiging geschonken, dat
de in het fragment-artikel opgenomen
zinsnede met betrekking tot dit laatste
punt de werkelijkheid niet juist weer-
geeft.
Rectificerende inlichtingen had de hoofd
redacteur ongetwijfeld in of via zijn
gesprek met de Hr. Boendermaker ge-
kregen, indien hij zijn arbeidsschema

Niauw-Gtifnea Koerier
Onafhankelijk dagblad voor
Nederlands Nieuw Guine»

Uitgegeven door
Gebr. Terlaak

Hoofdredacteur
Trs. N. STREEFLANL

Redactie en Administratie
Oranjelaan, Loods 13, Telefoon 171
Abonnementsprijs fl 6,— per ma:-rd
fl 16— per kwartaal bij vooruitb»t-

Postabonnementen
fl 7,50 per mnd- fl 20,50 per kwart.

Advertentie tarieven
ö ü,4ü per mm. Bij contract (ten-

minste 1000 mm) fl 0,36 per mm
Familieberichten fl 0.32 per mm

Agente te Hollandia-Binnen:
Mevr. Leeuwenburgh, p/a. Bloemen
handel "Yvonne"
Agent te Ifar: Bakkerij "BRAUN"
Agent te Manokwari: Hr. Lontho

(Vervolg op pag. 2)



voor 27 december normaal en volgens
plan had kunnen uitvoeren. Het moet
dan ook uitgesloten geacht worden, dat
het concept artikel-fragment dat tot
zulke onverkwikkelijke feiten aanlei-
ding gaf, in ongewijzigde vorm gepu-
bliceerd zou zijn, nog geheel afgezien
van 't feit, dat 't uitvoerig zou zijn aan
gevuld met gegevens uit andere bron.
Maar dit is niet de kwestie die <n deze
het belangrijkste is. Waar het om gaat
is, dat getracht is de hoofdredacteur
langs gewelddadige weg te beletten om
overeenkomstig zijn eigen verantwoor-
delijkheidsbesef en overeenkomstig de
bevoegdheden die hij krachtens zijn
arbeidsovereenkomst bezit zijn taak te
vervullen.
Dat de inhoud van het niet geheel juis-
te fragment-artikel toch bekend is ge-
raakt met alle onprettige en onrecht-
vaardige gevolgen van dien voor be-
paalde personen is te danken aan
de reeds gesignaleerde inbreuk op de
regelmatige gang van zaken in de
drukkerij van de Nieuw Guinea.Koe-
rier. Men zou deze inbreuk belachelijk
kunnen vinden, als hij niet aantoonde,
dat bij de huidige juridische status van
het bedrijf dat de Nieuw Guinea Koe-
rier uitgeeft, het e^ige dagblad van
Nieuw Guinea zijn taak moeilijk naar
behoren kan vervullen.

Red.

Meer particuliere Aan gouvernementele
vracht bil Kustvaart in Nieuw Guinea

G.V.B. - In de eerste helft van 1959
hebben de schepen v^n de kustvaart in
Nederlainds Nieuw Guinea in totaal
18.376,7 tor. vervoerd. Hiervan heeft de
overheid 4.457,3 ton voor haar rekening
genomen, terwijl 13.919,4 ton door par-
ticuliere maatschappijen is getranspor-
teerd.
Dit vermeldt een toelichting op de ver-
voersstatistiek, die is uitgegeven door de
Dienst van Economische Zaken te Hol-
landia.
Van het totale vervoersvolume namen
de olieprodukten de eerste plaats in
met een tonna.ge van 4.321,8 gevolgd
door bouwmaterialen» met 13.653,6 ton,
voedings- en genotmiddelen met 3.458,5
ton en hout met 3.417,5 ton.
Bij de splitsing r.aar grote en kleine
kustvaart (grens BRT 1000 ton) leren

de cijfers dat door de eerste g^oep
vaartuigen 10.651,9 ton en door de
tweede groep vaartuigen 7.724,8 ton is
vervoerd.
Biak is, zoals uit de gatallen in de sta-
tistiek blijkt, de belangrijkste uitvoer-
riérven voor de kustvaart' (5.160,8 ton).
Opvallend is de belangrijkste plaats die
de kleine kustvaart inneemt bij de uit-
voer van Biak (3.278,9 ton). Deze uit-
voer betreft in hoofdzaak olieproduk-
ten (3.624,2 ton). Op de tweede plaats
komt Manokwari met een uitvoer van
4.411,4 ton (3.285,8 ton hout) en op de
derde plaats Hollandia met een uitvoer
van 4.277,9 ton (1.692,1 ton bouwmate-
rialen).
Sorong neemt de eerste plaats in bij
de import van goederen door kust-
vaartschepcr: met een tonnage van
3.088,2 (986,9 ton bevolkingsprodukten)
gevolgd door Merauke met 2.588,1 ton
(999,3 ton bouwmaterialen) en Biak met
2.439,2 ton (1.111,6 ton hout).

Scheuring bij Zuid
Afrikaanse nationalisten
Er is een ernstige scheur gekomen in

de Nationalistische (regerings-)partij
over de politieke rechten voor de
1.400.000 gemengdbloedigen (Coloured
people) in Zuid Afrika, zo meldt het
Britse blad "The Observer".
Een machtige minderheid van nationa-
listische parlementsleden in de Kaap-
provincie, intellectuelen uit de Boeren-
bevolking en kerkelijke leiders heeft
er on aangedrongen, dat aan deze ge-
mer.gdbloedigen toegestaan wordt eigen
vertegenwoordigers in het parlement
te kiezen.
De ontstane controverse is a.h.w. uit-
gelokt door twee lange verklaringen
van premier Verwoerd, die directe re-
presentatie verwerpen als zijnde in
strijd met apartheid. Het in Kaapstad
verschijnende nationalistische blad Die
Burger heeft zich ter zake openlijk ge-
keerd tegen de Minister voor Bantoe-
zaken, de Wet Nel. Het blad is voor
directe vertegenwoordiging door ge-
rnengdbloedigen en de hele week heeft
de kolom ingezonden stukken vol ge-
staan met adhaesiebetuigir.gen van in-
tellectuelen, dominjé's enz.
De politieke commentator van Die Bur-
ger, doet nu scherpe aanvallen op de
heer Nel en op Dr. Verwoerd en waar-
schuwt tegen iedere vorm van heksen-
jacht tegen de voorstanders van directe
vertegenwoordiging der gemengdbloe-
digen.
De controverse is de ernstigste sinds
de Nationalisten in 1948 aan de rege-
ring zijn gekomen. De Kaapprovincie-
Nationalisten redeneren, dat de Afri-
kanen een eigen "vaderland" is toege-
wezen waar zij zich op eigen wijze kun-
nen ontwikkelen; daarom kunnen zij

niet een directe vertegenwoordiging in
eenblank parlement eisen.
De mensen van gemengde bloede heb-
ben echter geen "vaderland" en moe-
ten in het Unieparlement door leden
van hun eigen groep vertegenwoordigd
worden.
Premier Verwoerd heeft verklaard, dat
apartheid een "granieten muur" is en
dat de regering nu geen concessies meer
wilde doen, aldus The Observer.

Radioprogramma
DONDERDAG 29 DECEMBER 1960
Op 49,12 meter
20.00 uur Klok, nieuws, weersverwach-
ting; 20.15 uur Donderdagavondconcert.
Het Concertgebouworkest olv. George
Szell, met als solist Rudolf Firkusny.
Inleiding dr. Jos Wouters. Uitgevoerd
worden: a. Vierde pianoconcert van L.
va<i Beethoven; b. drie delen uit La
damnation de Faust van Hector Ber-
lioz; 21.13 uur Literatuurpraatje door
W. Hermans; 21.18 uur Selectie uit de

tte: "Die Blume von Hawaii", 21.
33 uur Michel Legrand e/z. orkest; 21.
45 uur Protestantse* Avondoverdenking;
22.00 uur Het Ned. Kamerkoor olv. Fe-
lix de Nobel; 22.20 uur Calypso-succes-
sen (div. ork. en solisten)"; 22.50 uur
Nieuws in het kort; 23.00 uur Sluiting.

Brussel - Kerstmis werd in geheel Bel-
gië gevierd zonder gas en met beperk-
te electriciteitsgebruik. Uit protest te-
gen de regeringsmajatregelen om het
Kongo verlies te compenseren, staken
nog steeds honderduizenden Belgen in
particuliere, dan wel in rijks- of ge-
meentedienst.

TOELICHTING
De Redactie verneemt met betrekkinS

tot bovengenoemde advertentie van of-
ficiële zijde dat, aangezien .er hier te
lande geen vaste traditie bestaat voor
het afleggen van Nieuwjaarsbezoek ten
Gouverneurshuize, bijvoorbeeld in aan-
merking komen voorzitter en secretaris
van verenigingen, leiders van bedrijven»
vertegenwoordigers van kerkgenoot-
schappen, diensthoofden, dorpshoof-
den enz.

Korte berichten
Djakarta - Indonesië heeft een lening,
deels schenking van de USA gekregen
voor ,een tegenwaarde -\fan bijna 73
miljoen dollar aan roepiahs. Het is de
opbrengst van de verkoop van Ameri-
kaanse landbouwmachines in Indone-
sië.
Met Rusland werd overeengekomen dat
voor rekening van dat land in Indone-
sië een superfosfaatfabriek gebouwd
zal worden.
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De Gouverneur van Nederlands Nieuw Guinea en
Mevrouw Platteel zullen ter gelegenheid van het Nieuwe
Jaar, gaarne te hunnen huize vertegenwoordigers van
alle groeperingen der samenleving ontvangen op
Maandag, 2 Januari, van 12. 00 -13. 00 uur.



Buitenlands ovepzicht

Na de laatste onlusten in de grote
steden van Algerije heeft De Gaulle
blijkbaar -als men mag afgaan op aan-
houdende geruchten in Parijs- de con-
clusie getrokken dat het mohamme-
daanse nationalisme zo sterk is gewor-
den, dat men.minder dan ooit mag re-
kenen op een militaire overwinning.

De Kasbah in de stad Algiers en de
wijken der moslims in andere steden
bleken al gewonnen voor de rebellen,
die vechten onder de vanen van de
F.L.N.

Het leger was verstomd en verward.
In de provincie moet het schieten op
rebellen, die de F.L.N, steunen. In de
grote steden, waar deze vijanden schui-
len als "vijfde colonne," mag het leger
niet optreden . Het feit dat de para-
chutisten toch het vuur hebben ge-
opend in Algiers, werd afgekeurd en
beschouwd als een poging, de politiek
van De Gaulle te torpederen en een
compromis tussen Europeanen en mos-
lims onmogelijk te maken. Het leger
wou een. overwinning behalen, van on-
derhandelingen wilden deze parachu-
tisten niets weten. Zij zijn echter terzij-
de gesteld. En het leger vraagt zich af,
of het toch niet uitloopt op een mili-
taire nederlaag.;., bekrachtigd door
De Gaulle, die geen kans meer ziet op
een overwinning. Toen premier Debrc
de politiek van De Gaulle in de Kamer
moest verdedigen, werd hij door een
woedende rechterzijde uitgejouwd. Die
riep dat. hij verantwoordelijk was voor-
het bloedvergieten, omdat hij met De
Gaulle het recht op zelfbestemming had
toegezegd aan de moslims. Daardoor
zouden deze driester zijn geworden.
Dat is misschien waar. Maar De Gaulle
heeft dat recht toegezegd, omdat hij
geen mogelijkheid meer zag, op andere
wijze een einde te maken aan de oorlog.

REFERENDUM
De Franse president vraagt nu op

8 januari de goedkeuring van het volk
(in heel Frankrijk, waartoe Algerije
nog steeds behoort) voor zijn politiek.
Deze houdt in: een staken van het vu-
ren, en na terugkeer van de rust een
volksstemming over de vraag, wie zich
willen afscheiden en wie bij Frankrijk
willen blijven. In radio en televisietoe-
spraken zal de generaal toelichten, wat
een "ja" der stemmers zal betekenen.

Men meent nu algemeen, dat "ja" zal
beduiden, dat wordt goedgekeurd, dat
de president gaat onderhandelingen met
de leiders der mohammedaanse rebellen
en dat de nadruk zal vallen op het ver-
langen naar vrede. Dit ook om te be-
reiken, dat de moslims de stemming niet
boycotten. De reclamebiljetten zijn al
in die zin veranderd.
Zou inderdaad De Gaulle na een gun-
stige uitslag van het referendum -waar-
aan niemand schijnt te twijfelen- be-
reid zijn te gaan onderhandelen met
de F.L.N, dan hebben de Europese
"ultra's" in Algerije wel een dubbele
nederlaag uitgelokt. Zij hebben de
meeste moslims in het kamp der re-
bellen gejaagd, en zij hebben dan De
Gaulle tot een voorstander gemaakt van

onderhandelingen met de vijand, omdat
die te sterk is om verslagen te kunnen
worden. Degene, die in 1958 om De
Gaulle riepen, opdat die de Vierde Re-
publiek ten grave zou doen dalen, zijn
er dan wel bekaaid afgekomen.
IN DE V.N.

De Assemblee der Verenigde Naties
ho^dt zich nu ook bezig met het Al-
gerijnse vraagstuk en eigenlijk is ieder-
een er voor, dat de V.N. bemiddelen,
om een staken van het vuren te verkrij-
gen en een volksstemming over de on-
afhankelijkheid. De radicale landen
willen, dat de V.N. die volksstemming
organiseren en controleren, nadat zij
hebben ingegrepen om een bestand te
verkrijgen. Anderen spreken van een
actie "onder auspiciëh" der V.N., waar-
bij de volkenorganisatie zou bemid-
delen maar de Fransen en moslims on-
derling zouden overeenkomen, hoe een
bestand en een volksstemming te orga-
niseren. De V.N. zijn steeds meer ge-
wonnen voor actief optreden om aan
de oorlog een einde te helpen maken.
Niet ten gunste van Frankrijk, maar
van het recht op zelfbeschikking der
Algerijnse mohammedanen.
ETHIOPISCHE OPSTAND

Hoezeer, het in Afrika gist, is bewe-
zen in Ethiolie- (Abessynië) waar bij
afwezigheid van de keizer eer. dcc! van
lijfgarde in opstand kwam en zijn zoon
dwong, de vader te vervangen. Reeds
onmiddellijk braken gevechten uit die
er na enige dagen toe leiden, dat de re-
bellen werden geïsoleerd en verslagen,
Buiten de hoofdstad vonden zij weinig
aanhang. Een enkele ambassadeur in
het buitenland -o.a. die in Stockholim-
koos de verkeerde zijde, die van de
rebellie, en vertelde veel kwaad van de
negus. Hij is nu afgezet. Want de kei-
zer keerde snel terug, vond in Asmara
een hartelijk onthaal, en kor snel door-
reizen naar de hoofdstad Addis Abeba,
waarintussen zijn vrienden de rebellen
al hadden verslagen. Die hadden voor
hun vlucht een aantal gijzelaars, meest
ministers gedood.

Natuurlijk is er wel ontevredenheid
ever het eigenmachtige persoonlijke be-
wind van de keizer. Hij bouwt op de
stam der Amhara's, die veertig procent
vertegenwoordigen van het volk, zich
blanken noemen en chistenen zijn. De
overige bewoners zijn zwart en ten de-
le moslims, en sij hebben heel wat min-
der te zeggen. Daarbij komt de onte-
vredenheid van een minderheid van
Somali's, die o.a. in de grensprovincie
Ogaden wonen. Nu is Somalia dit jaar
onafhankelijk geworden en het eist die
provincie Ogaden op.

De negus zou, om de minderheden
met zich te verzoenen, democratischer
moeten optreden. En meer sociale her-
vormingen moeten doorvoeren. De in-
vloed van het onstuimig nationalisme
-vooral dat der Arabieren- ging aan
Ethiopië* niet voorbij. Als de negus
zijn bewind niet moderniseert zou het
opnieuw (het was nu de tweede maal)
tot eer. opstand kunnen komen.
N.A.V.O.-CONFERENTIE

Op de Atlantische conferentie in Pa-

rijs hebben de ministers van de N.A
V.0.-landen veel gesproken over de
toegenomen spanningen in de wereld
Niet ontkend kan worden dat
het gewoonlijk vrienden van het wes-
ten zijn die worden gedreigd of afgezet
in Azië, Afrika en soms zelfs al in la-
tijns Amerika. Het sovjetblok voelt
zich economisch en militair sterker. Het
anti-kolonialisme zet zich door.

Natuurlijk kan een sterke strijdmacht
van de N.A.V.O. zulk een ontwikkeling
in andere werelddelen niet stuiten.
Daartoe moet men diplomatieke en fi-
nanciële middelen aanwenden. Wel kande N.A.V.O. de verdediging in Europa
organiseren, als het tot een militair
treffen zou komen. Nu willen de V.S..
dat de Europese bondgenoten meer dan
vroeger betalen: het gaat de V.S. niet
meer zo voor de wind. Naar verhou-
ding vermindert de waarde van de
uitvoer vergeleken met die van de
Europese landen. De laatste treden als
concurrenten op van Amerikanen, wier
levenspeil te hoog is en die slechter
kunnen concurreren. Nu de wereld-
markt een beetje verzadigd raakt, zien
de V.S. zich klanten ontgaan. Ook al
door de mededinging van Japan. In Pa-
rijs wist men dus, dat er meer dan
voorheen betaald moest worden, dat
men minder op de Amerikanen kon re-
kenen. Maar spijkers met koppen kon
rsiemand slaan.
KENNEDY IN OPSPRAAK

De regering in Washington treedt in
januari af en daar v/acht men dus op
Kennedy. Intussen hebben de V.S. en
Canada geëist, meer te worden betrok-
ken bij de douane-politiek der Euro-
peanen. De vroegere Organisatie voor
Europese Samenwerking is uitgebreid
met de V.S. en Canada, die niet uitge-
sloten willen worden van de Europese
markten.
Die komende democratische president
der V.S., John Kennedy, heeft op-
spraak verwekt door zijn benoemingen.
Vooral dat hij zijn broer tot procureur-
generaal maakte, lokte kritiek uit. In
de V.S. behoort justitie tot de bevoegd-
heden der vijftig staten en de hoog-
ste juridische functionaris van het he-
le land is de procureur-generaal. Voorts
koos hij als minister van financiën geen
man van zijn eigen partij, maar de
republikein Dillon, nu onderminister
van Buitenlandse Zaken. Ook andere
posten zijn bezet door mannen, die bij
verrassing zijn gekozen. De optimisten
voi-wachten een verfrissing van het be-
wind, de pessimisten houden hun hart
vast.

Korteberichten
De Sovjetpremier Nikita Chroetsjev
moet voorlopig het bed houden wegens
een lichte koorts die het gevolg is van
een verkoudheid.
RUSSELSHEIM — De Opel Kapitan-
een bekend Duits automerk- krijgt een
volautomatische schakeling. Het kop-
pelingspedaal is al reeds bij de nieuw-
ste typen verdwenen; men behoeft al-
leen nog gas te geven of te remmen. De
kosten zijn hierdoor f.1125.- hoger ge-
worden.



Vermiste sportvisser
terecht

De heer P. Ter Laag te Hollandia
die met zijn speedboat voor de kustten westen van Hollandia zou gaan vis-sen werd gistermiddag in de branding
vafi boord geslagen. Zijn hootil vooftdoor »n hij z,elf w<ist zwemmend de
kust te bereiken. Uitgebreide en goed
georganiseerde opsporingsacties van de
Politie, Havenwezen en de Koninklijke
Marine hadden gisteren geen succes.Vanmorgen w|erd de hjeST Ter Laag
echter opgemerkt door de inzittendenvan een voorbijvarende prauw die hemveilig en wel te Hollandjia brachten,.

Gistermiddag vertrok de heer P. TerLaag in zijn speedboat uit .Hollandiaom op zee voor Base G. te gaan vis-
sen. Eerst voer hij naar het strandje
voorbij Base G., dat bekend staat als
"Pasir Ampat", waar gewoonlijk een
felle branding voor de kust staat.
Bij het naar buiten varen, waarbij deheer Ter Laag op het voordek stond,
kwam de boot in een zware breker
terecht en de heer Ter Laag werd vanhet dek weggevaagd. Toen hij in het
water lag en tot zijn positieven kwam,
zag hij dat zijn boot de reis naar volle
zee onverminderd voortzette.
De heer Ter Laag slaagde er in om
zwemmend c?e kfü*< te bereiken enwachtte op het reeds genoemde "Pasir
Ampat" totdat men te Hollandia zijn
vermissing zou bemerken en opsporings
acties zou beginnen. Die acties werden
inderdaad op grote schaal ingesteld, zo-
wel van de zijde van de Politie en de
Afd. Scheepvaart als van de Konink-
lijke Marine. Het zoeken dat tot 's-
nachts twee uur werd voortgezet was
echter tevergeefs, omdat men vermoed-
de dat de heer Ter Laag zich Ooste-
lijk van Hollandia bevond.!
De tocht te voet over land naar Hol-
landia achtte de heer Ter Laag niet
verantwoord, omdat hij de weg via de
smalle paadjes niet kende en omdat
de duisternis inmiddels begon te val-
len.

Vanmorgen v-erden de reddingsacties
uitgebreid, in die zin dat zelfs een
vliegtuig startklaar stond om de op-
sporing van de lucht uit voort te zetten.
Gelukkig kwam toen reeds spoedig het
bericht dat de heer Ter Laag veilig
en wel te Hollandia was teruggekeerd.
In de vroege ochtend zag hij name-
lijk op zee een prauw passeren met
twee inzittenden. Hij slaagde er in hun
aandacht te trekken door zijn hemd
aan een stok te binden en daarmee
te wuiven.
De twee prauwenvaarders, autochtonen
van Kajoe Batoe. brachten de heer Ter
Laag veilig en wel naar Hollandia te-
rug.
De" speedboat van de heer Ter Laag
is nog spoorloos. Er was voor nog on-
geveer twintpg minuten benzine aan
boord, toen hij onbemand naar volle
zee voer. Een der scheepjes van de Af-
deling Scheepvaart bevond zich om-
streeks twee uur vanmiddag nog op
zea, doordat het niet telegrafisch te
bereiken is.
De kans bestaat, dat dit scheepje de
vermiste speedboat alsnog zal mee-
brengen.
WAARSCHUWING:

Van de zijde van de Afd. Scheep-
vaart doet men; in dit verband de
waarschuwing uitslaan om zifcli nï(fet
zonder deskundig advies buitengaats te
begeven.

Korte berichten

New Vork City - De schede veroor-
zaakt door de brand op het bijna vol-
tooide vliegdekschro "Constellatiou"
wordt geschat op 75 muiren dollar.Het aantal doden steeg tot 47.
Het gebruik van hout - op alle Ame-
rikaanse koopvaardijschenen reeds lang
taboe - zal nu waarschijnlijk ook op
nieuwe oorlogsbodems niet meer toe-
gestaan zijn. Brandweer experts ver-
klaarden namelijk dat indien er aeen
hout gebruikt was voor de afwerking
van de "Constellation^, de brand veel
minder zwaar geweest zou zijn.

New Vork City - Dag Hammarskjoeld
heeft gewaarschuwd dat de Verenigde
Naties tegen het einde van dit jaar
bankroet zullen zijn indien de leden
hun contributie niet betalen. Vooral de
bijdragen in de kosten van de Verenig-
de Naties operaties in Kongo moetep
nog steeds ontvangen worden.
Desondanks zullen de Verenigde Naties
weer 13 miljoen pond sterling investe-
ren in ontwikkelingsplannen voor 28
landen.

Bonn - West Duitsland zal een instituut
voor atoomonderzoek oprichten. Twee
tot driehonderd geleerden zullen er
gaan werken. Het instituut zal vijf
miljoen pond kosten.

Met dankbaarheid berichte,., wij de
geboorte van onze dochter

AGNES SIMÖNE
Hollandia, 28 december 1960
J. Pols
N. Pols-Bakker
Beatrixlaan 850.

no. 3350

Degenen die in het bezit zijn van een

NIGIMIJ - Reflexagenda kunnen bij de

Nigimij een nieuwe 1.961 vulling komen

afhaüen.

NIEUW
Ochtend- en .middagjaponnen vanaf

f 16,50; Vlotte rokken en blouses, 3/4
broeken, slacks en badpakken.
Avond- en visitetassen, meisjestassen.
Dames- en herenbeurzen.
Heren- en jongensdassen.

VIJSMA, WITTE OLIFANT
jK>._333j!

BEKENDMAKING POST- EN
TELEGRAAFKANTOOR

Op zaterdag ,31 december a.s. zal het
Post- en Telegraafkantoor te Hollan-
dia geopendzijn van 07.30 tot 09.30 uur,
uitsluitend voor de aanname van aan-
getekende en geadviseerde stukken,
verkoop van post- en zegelwaarden e\i
de aanname van telegrammen.
De laatste lichting voor de luchtpost
naar Nederland zal plaats vinden om
09.30 uur.
Het Bijpostkantoor te .Hollandia-Bin-
nen zal geopenid zijn van 07.30 tot 09.00
uur eveneens voor de ovengenoemde
diensten, terwijl de Bijpostkantoren te
Hollandia-Noordwijk en Sentani geslo-
ten zullen zijn.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 29-12 voor het laatst
"CRIME IN THE STREETS"

met Sal Mineov James Whitmore en
John Cassavettes.
In de sloppen van een wereldstad speelt
zich het ontroerende drama af van de
asfaltjeugd.
Haven morgen 30-12 en overmorgen
31-12: "CURUCU, BEAST OF THE
AMAZONE" met John Bromfield.
Holl.-Binner, heden 29-12: "DE GE-
VREESDE KILLER" met Frank Love-
joy.
Sentani heden 29-!::: "THE BATTLE
AT APACHE PASS" met Jeff Chand-
ler.
Holl.-Binnen morgen 30-12: "IBONGA-
DARNA"

REK THEATER

Heden en morgen vertoont REK de film
in cinemascope en color

"THE SHEEPMAN"
met Glenn Foj;d, en Shirley MacLane.
Zij gaven hem de naam, van een stran-
ger with a gun ..... de meedogenloze
man met zijn revolver. Een film om
niet te missen. Hedenavond in REK.

cnflaureen
is gesloten op

ZATERDAG 31 DECEMBER 5 - 8 uur
MAANDAG en DINSDAG 2 en 3 JANUARI 1961

No. 3841

MALSE MANILLA-EENDEN
PANKLAAR

Naar gelang de grootte: f 10,—; f 12,50
en f 15,—

T. VAN DIJK, Sentani telf. 32
no. 3357

HBS-Clubgebouw vrijdag 30-12 Roulet-
te, aanvang 21.00 uur. Uitsluitend voor
leden. . no. 335-!
Te koop: Jongens-winterjas 6 jr.T"l da-
meswinterjas m. 40, witte broeken lang,
kort. Kinderbed, wol. dekentje. Wajon,
Dok IX, 6314.

no, 3358
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