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Defensie-debat in de Tweede Kamer
Minister Visser acht uitgaven voor

jachtvliegtuigen en luchtdoelgeschut op
Nieuw-Guinea noodzakeljik

Minister Visser, heeft zicii» bij hsèt;
begrotingsdebat in de Tweede Kamer
gekeerd tegen de socialistiscne afge-
vaardigde Wierda, die bezwaren opper-
de tegen bepaalde aspecten van dei de-
feusicuitgaven op Nieuw Gtujnefa. De
heer Wierda was van mening dat de
regering in het geheel geen rekening
hield met een grootscheepse aanval op
Nieuw Guinea, en dat bijgevolg de uit-
gaven die worden gedaan voor het sta-
tioneren van straaljagers en luchtdoel-
artillerie op Nieuw-, Guinea nutteloos

Minister Visser verklaarde dat de re-
gering de mogelijkheid dat er een groot
scheepse aanval op Nieuw Guinea ge-
daan zou worden wel in haar planning
had betrokken en hij betoogde dat een
defensieapparaat in die omstandighe-

den over alle soorten wapens moest
beschikken, omdat men anders de te-
genstander de gelegenheid zou geven
om aan te vallen met wapens waarte-
gen men zelf geen verweer zou heb-
ben. Uit dien hoofde achtte hij het ver-
antwoord en noodzakelijk, dat er uitga-
ven werden gedaan voor jachtvliegtui-
gen en luchtdoelartillerie op Nieuw

Guined.
Behalve de defensie van Nieuw Guinea
kwam tijdens het debat over de be-
groting van defensie ook nog ter sprake
de opslag van atoom-munitie in Ne-
derland. Minister Visser verklaarde dat
atoom-munitie niet meer gevaar op-
levert dan conventionele munitie. In
antwoord op vragen die in dit verband
waren gesteld, zei de minister, dat
proeven in Engeland en de Verenigde
Staten hadden uitgeweze/i, dat er geen
ontploffingen per vergissing of door
een toeval kunnen optreden.
Voor een explosie is namelijk een elec-
trische ontsteking nodig en deze zijn
bij de in Nederland opgeslagen atoom-
koppen gedemonteerd.

Overstromingen op
Midden-Java

Volgens vertraagde berichten die zo-
juist Djakarta hebben bereikt, hebben
zich in het afgelopen weekeind te Wo-
nogiri in Midden Java ernstige over-
stromingen voorgedaan als gevolg van
zware regens.
Het gebied van Wonogiri heeft sinds
december van het vorig jaar ook te lij-
den van een pokkenepidemie. Indone-
sische autoriteiten verklaarden dat
minstens veertien mensen werden ver-
mist en vermoedelijk zijn verdronken
terwijl 24.000 personen dakloos zijn.
Naar verluidt zijn tussen de 20 en 30
dorpen in het Wonogiri gebied over-
stroomd, terwijl 12 andere dorpen in
het Solose ook van w&teroveiiast te
lijden hebben.
Als gevolg van de pokkenepidemie in
Wonogiri zijn tot nu toe ongeveer ze-
venhonderd mensen om het leven ge-
komen.

Gemenebest ministers te Londen
Ontwapening zonder Communistisch

China is zinloos
Op de conferentie van regeringshoof-

den van het Britse Gemenebest te Lon-
den, heeft de Britse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Lord Hume, een over-
zicht gegeven van de Britse buiten-
landse politiek en hij rapporteerde te-
vens over de stand van de ontwape-
ningsbesprekingen tussen de grote mo-
gendheden.

Premier MacMSllan van Engeland
gaf aan het eind van het debat van
gisteren een samenvatting aan de pers
vlaril wat (ei* Besproken was. United
Press International bericht dat volgens
een officiële mededeling de eerste mi-
njjsfters h)et |in feite 'aU(en eens «ijn
met de stelling dat Communistisch Chi-
na nioet deelnemen aan 'allei ontwjape-
ningsbesprekingen. De besprekingen van
gisterten beperkten zich overigens tot
de meest algemene aangelegenheden.

Een Indiase woordvoerder zei, dat
vooral premier Nehroe van India de
noodzaak naar voren had gebracht om
China bij de ontwapeningsbesprekingen
"te betrekken.
Geen eenstemmigheid bestond er ten
aanzien van de vraag of commuiistisch
China tot de Verenigde Naties zou moe-

ten worden toegelaten,
Volgens een Indiase woordvoerder was
men het er wel over eens dat een ont-
wapening, zonder communistisch Chi-
na er bij te betrekken, onmogelijk zou
zijn, want het Chinese leger is momen-
teel het omvangrijkste van de gehele
wereld.

In Washington verklaarde de Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse Za-
ken Dean Rusk, dat zijn regering in
voortdurend contact stond met andere
regeringen over het punt of Commu-
nistisch China tot de UNO diende te
worden toegelaten. Hij zei dat het toe-
lating van Communistisch en uitsluiting
van Nationalistisch China een zeer ern-
stig politiek probleem zou opleveren.

President Nkroemah, die verlaat was
door zijn ontmoeting met president
Kennedy en door zijn speech over de
Kongo in de Assemblee van de Verenig,
de Naties, heeft zich inmiddels te Lon-
den gevoegd bij zijn collega's uit an-
dere Gemenebest-landen. Hij verklaar-
de dat hij wel zou streven naar een
bespreking van de Zuid-Afrikaanseras-
senpolitiek maar dat hij er niet op uit
was om Zttfd-Afrlka te blameren.
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Pas uit Bandoeng gekomen
Als je werk hebt is het in Indonesië

wel uit te houden
Spijtoptanten onder

bruggen?
Onder de bruggen in Indonesië sla-

pen alleen bedelaars en geen spijtop-
tanten. Dit vertelde ons Mejuffrouw T.
Huldman, die enkele dagen geleden
rechtstreeks; uit Indonesië te Hollandia
is aangekomen.
Juffrouw Huldman vertrok 9 februari
j.l. uit Bandoeng, waar zij al tien jaar
werkte bij de handelmaatschappij "In-
ternatio" (tegenwoordig "Satianejgara
Trading Corporatioh N.V." geheten).
Zij zag daar de sfeer echter steeds
slechter wordfln en besloot tenslotte
het voorbeeld van haar broers en zus-
ters te volgen en Indonesië vaiarwel
te zeggen. Hoewjel zij er geen geheim
va» maakte naar Neddriandte NSeuw
Guinea te willen gaan, ondervond zij
in het geheel geen moeilijkheden bij
het voorbereiden van de reis. In drie
weken had zij de nodige papieren voor
eikaar. Ze reisde voor Singapore.

Mej. Huldman behoort tot de z.g.
"warga negara's" de groep Nederlan-
ders, die destijds opteerde voor het In-
donesische staatsburgerschap.
„ledereen vraagt me naar die spijtop-
tanten die onder de bruggen zouden
slapen", zei juffrouw Huldman ver-
wonderd. „Ik heb er nooit iets van ge-
zien". En ze vertelde ons daarna het
een en ander over de toestand in haar
woonplaats Bandoeng.
Wanneer men werk heeft is het leven
daar wel uit te houden. De kosten van
het levensonderhoud zijn echter schrik-
barend hoog. Een gezin met drie kin-
deren heeft ongeveer 4000 Rupiah per
maand nodig om rond te komen. Over
het algemeen is er wel alles te krij-

gen. Een enkele keer stagneert de aan-
voer van petroleum,, en zo nu en dan
is er weer eens geen suiker, maar dat
gebeurt hier ook wel,' heb ik gehoord
zei Mej. Huldman met een lachje. (Te-
genwoordig niet meer Red.)
NOZEMS

Vanzelfsprekend vroegen wij haar
naar de binnenlandse politieke toestand

maar daar bleek Mej. H. zich heel wei-
nig voor te kiteresseren. Onder de no-
zems heerst wel eens een anti-Neder-
landse stemming, vertelde zij, maar in
het dagelijks leven merkt men er toch
weinig van.
Zijn er dan geen huiszoekingen en raz-
zia's? Ach ja, soms wel. Maar ook dat
is niet zo tragisch. De huiszoekingen
zijn gericht op het opsporen van vuur-
wapens en de razzia's hebben tot doel
hamsteraars van levensmiddelen tot de
orde te roepen. Wordt er iets gevon-
den, dan worden wapens, respectieve-
lijk eetwaar in beslag genomen. Van
represaille is geen sprake, aldus Mej.
H.
Men kan zonder bezwaar naar de bui-
tenlandse radio luisteren. Zijzelf zette
altijd het liefst Hilversum aan.
Veel Nederlanders ziet men in Indo-
nesië niet meer. De enkelen die er
nog werken zijn in dienst van buiten-
landse particuliere firma's op een tij-
delijk contract.

Radioprogramma
VRIJDAG 10 MAART 1961
20.0 Ouur Nieuws en weersverwachting,

20.15 uur Zonne-ensemble olv. Torn
Erich, 20.30 uur Hoorspel, 21.20 uur
Weense Wolsen door het orkest Rapha
Brogiotti, 21.37 uur Klavirtuozen olv.
Jo Budie met zaogsolisten, 22.Ö0 uur
Muzikale Wereldkaart, (Petabumi musi-
kaal) 22.35 uur Pianospel door bekende
Jazz pianisten, 22.50 uur Nieuws in het
kort, 23.00 Sluiting.

ZATERDAG 11 MAART 1961 (30,8 m)
12.30 uur Programmaoverzicht, 12:33 uur
Cocktail a la Rong, 13.00 uur Nieuws,
13.10 uur Orkest Malando, 13.40' uur
Weense liedjes, 14.05 uur Jazz Muziek
met o.a. Chubby Jackson, Marthy Na-
poleon e.a.,. 14.30 uur Sluiting.

BENDEN
In de omgeving van Bandoeng heeft

men nog al eens last van gewapende
benden van de Darul Islam. De politie
kan er niet veel tegen doen. De over-
vallen vinden plaats bij vlagen. Als
alles in een gebied leeggeroofd is, blijft
het weer een tijdje rustig.
Mej. H. die dadelijk te werk is ge^-
steld in een gouvernementsfucntie en
voorlopig bij een zuster en haar gezin
in Hollandia-Binnen logeert, heeft een
prettige eerste indruk van Nieuw Gui-
nea gekregen. Ze ziet zonder angst de
toekomst tegemoet.
Nog een laatste vraag voor we gaan:
hoe staat het met de persvrijheid in
Indonesië? Ja, dat moet worden toe-
gegeven, vql^l staat er niet in de krant
Maar hier ook niet, lacht Mej.'H.
Dan gaan we maar weg, hoewel onze
vraag onbeantwoord is gebleven.

Chinees guerilla-offensief in Burma

Uit Burma komen berichten over fel-
le gevechten die gaande zijjn tussen
Burmese troepen en nationalistisch Chi
nese guerillas die zich sinds hun ne-
derlaag tegen Mao Tse Toeng in 1948
over de Burmese grens hebben terug
getrokken en daar een uitgestrekt ge-
bied onder eigen bestuur hebben ge-
bracht. Ze worden door de lucht van
Formosa uit bevoorraad.
Deze gevechten zijn te beschouwen als
een reactie van de Chinese eenheden
op het offensief dat de Burmese rege-
ring sinds het begin van dit jaar tegen
hen voert en dat tot gevolg had dat
twee duizend Nationalistische Chine-
zen naar Thailand en Laos werden ge-
dreven. Enkele belangrijke plaatsen
zijn inmiddels door de Chinezen op de
Burmezen heroverd. De Chinezen wor-
den geholpen door enkele dissidente
groepen van de plaatselijke Burmese
bevolking.

Buitenlands betalingsverkeer
stagneert

Nieuwe koers van de
Gulden nog niet precies

bekend
Het betalingsverkeer te Hollandia

met het buitenland heeft sinds de her-
waardering van de Gulden nagenoeg
stil gestaan. Bij de Nederlandse Han-
delmaatschappij beschikte men tot van-
daag nog steeds niet over de exacte
gegevens m.b.t. de nieuwe wisselkoers.
Wel waren de nieuwe "goudpunten" be-
kend, dat wil zeggen de punten waar-
binnen de koers kan schommelen, maar
dit was voor de bank te Hollandia niet
voldoende zekerheid om bijvoorbeeld
reeds Australische ponden te verhan-
delen. Dit ondervonden o.a. enkele per-
sonen die dit weekeind naar Austra-
lisch Nieuw Guinea willen vertrekken
en bij de N.H.M, geen ponden konden
kopen. f

Naar men ons van de zijde van de
N.H.M meedeelde verwarmt men dat
de nieuwe koers van de gulden ten
opzichte van de diverse andere geld-
soorten morgen wel bekend zal zijn.
Er bestaan ernstige administratieve be-
zwaren tegen het voortzetten van de
handel volgens de oude koers omdat
er dan later met iedere cliënt nog eens
een afrekening achteraf moet pJallts
vinden.

Nieuw ruimtevaart succes
van de Russen

De Sovjet Unie is er in geslaagd om
een ruimteschip van 4*/ s ton met een
hond aan boord te lanceren en het ge-
heel later weer veilig op de aarde te-
rug te brengen. Volgens het officiële
Russische persbureau Tass, verkeert de
hond in goede welstand.

Nadat het ruimteschip zijn voorge-
schreven banen om de aarde had vol-
bracht landde het op de plaats die de
geleerden daarvoor hadden bepaald.
Tass berichtte voorts dat het doel van
dit experiment was om meer inzicht
te krijgen in de voorwaarden die voor
een menselijke ruimtevaart Vervuld
moeten zijn. De reacties van de hond
heeft men gedurende de reis voortdu-
rend kunnen volgen, want in de aard-
satelliet bevonden zich microfoons en
televisie-camera's. Dit experiment was
er #ón in een serie, die in mei van het
vorig jaar begon. Dit programma staat
overigens „geheel los van de andere ex-
perimenten die o.a. Het aenden van
ruimteschepen naar de andere planeten
van het Zonnestelsel omvatten.

Volgens Engelse deskundigen is het
duidelijk dat de Russen bijna Klaar
zijn om een mens de ruimte in te zen-
den. De leider van het Amerikaanse
ruimtevaart programma erkende ü~M
Se Russen een grote voorsprong hadden
op hel gebied van de menselijke ruim-
tevaart.



nabeschouwing over verkiezing:
Traditie en ervaring wonnen in

de Radja Ampat
Sorong koos om van de soesah af te zijn

Van onze correspondent
Ongeveer 150 kiesmannen uit Radja

Ampat logeerden gedurende de week
van 23 tot 30 januari j.l. als gasten van
het Bestuur in het oude ziekenhuis-com
plex op Doom. Fel bewogen discussie-
bijeenkomsten werden afgewisseld door
ontspanning, zo b.v. een speciale film-
voorstelling a.b. van Hr. Ms. "Amster-
dam".
Vele kiesmannen roerden zich heftig,
sommigen bleken de kunst van htet
"lobbyen" al uitstekend te verstaan.
Alras bleek "Sama-sama manusia", de
in december j.l. te Doom opgerichte
partij, het niet eens te kunnen worden
over €}6n kandidaat. Uit haar midden
kwamen dan ook twee kandidaten naar
voren, t.w. de heren B. Krey, schipper
van beroep en M. Ongge, Hoofdbeamb-
te Afd. Middelen. Daarnaast werden de
districtshoofden van Noord- en Zuid-
Waigeo, resp. S. Rumbiak en D.N. Sai-
foeddin, door aanhangers uit hun eigen

districten kandidaat gesteld. Ds. Osok,
de bekende Sorongse predikant, werd
in deze O.A. eveneens door een kleine
groep verkiesbaar gesteld.

Tenslotte stelden een zeer grote groep
kiesmannen de heer A. Arfan kandi-
daat. De heer Arfan, die Bestums-As-
sistent geweest is, doch in 1955 uit de
gouvernementele gelederen stapte, had
zich gedurende de gehele "week van
de kiesmannen" druk geroerd. Hij was
overal te vinden waar kiesmannen wa-
ren en klaarblijkelijk niet tevergeefs.

Vermeld dient nog te worden dat de
twee Nederlandse kiesmannen op Doom,
t.w. Mr. v.d. Stappen en J.H. Schouw,
niets t.b.v. zichzelf ondernomen heb-
ben, integendeel: Mr. v.d. Stappen was
zeer actief t.b.v. één van de b.g. kan-
didaten.
SORONG

Ook de 150 kiesmannen van de O.A.
Sorong kwamen van 23 tot 30 januari
j.l. bijeen, en wel in de politie-kazerne
te Sorong. Zoals reeds eerder geschre-
ven, was in deze O.A. nog van geen
enkele blokvorming sprake. Uit de dis-
cussies - die ook hier afgewisseld wer-
den door amusement - kwamen echter
al snel de namen van W. Jappen, thans
RWD-mandoer doch vroeger een zeer
gewaardeerde wervingsklerk van de
NNGPM. en Ds. Osok naar voren.
Tevens begon in de loop van de week,
geheel onvermoed, de ster van de heer
A.R. van Zeeland te rijzen. Na lang
aarzelen nam deze bestuurs-ambtenaar,
dté HPB van Sorong is, een kandidatuur
aan, die vooral gesteund werd door
fysische "minderheidsgroepen" n.l. de
Teminaboeanse en Ajamaroese bevol-
kingsgroep te Sorong. De kandidatuur
van de heer Jappen vooral vond daar-
entegen veel bredere steun.
AFKOELINGSPERIODE

Na 30 januari keerden de kiesmannen
van beide Onderafdelingen naar hun
respectievelijke haardsteden terug.

Eerst op 18 februari j.l. begon de wer-
kelijke stemming. Voor een volgende
verkiezing is het misschien nuttig te
onderzoeken of' deze "afkoelingsperio-
de" wel nodig is. Natuurlijk is dit het
geval, daar waar inderdaad verkiezings
campagnes gehouden worden. Geen en-
kele kandidaat in beide onder-afde-t'
lingen heeft echter een openbare ver-
kiezingsvergadering gehouden, zodat
het wellicht beter ware geweest de ver-
kiezingen onmiddellijk, of vrijwel on-
middellijk (b.v. 3 dagen), na de kan-
didaatstelling te doen plaats vindfen.
Dit had het voordeel gehad dat men
de kiesmannen bij elkaar had kunnen
houden, terwijl juist de aanwezigheid
van al deze kiesmannen wellicht ge-
stimuleerd had tot het ondernemen van
iets dat op een campagne geleek. Nu
ontbrak aar. deze periode elke zin.
VERKIEZINGEN

In de Radja Ampat werd uiteindelijk
gestemd in de districtshoofdplaatsen.
Een varende kiescommissie maakte hier
toe een tournee van acht dagen en
kwam op 26 februari met een volle
stembus thuis. De uitslag, die op 27
februari bekend werd, luidde: A. Arfan
74 stemmen, B. Krey 16, M. Ongge 12,
E. Osok 2. S. Rumbiak 25. D.N. S,ai-
feeddin 17. De heer Arfan verkreeg dus
precies de absolute meerderheid en
werd lid van de Nieuw Guinea Raad
voor de Radja Ampat.

In tegenstelling tot Radja Ampat
werden alle kiesmannen van de O.A.
Sorong voor de week van 18 tot 25
februari jjl. weer samengebracht te So-
rong-Stad, hetgeen zeer juist mag he-
ten. Het inzicht in de gehele gang van
zaken was in deze O.A. nog niet over-
matig groot en daarom was het goed
dat gedurende deze week hier nog het
eje.a. aan kon werden gedaan. De wit
Manokwari overgekomen Hoofdambte-
naar 8.8., Dr. J.W.H. Kouwenhoven,
onderscheidde zich hierbij door op
buitengewoon instructieve wijze de ge-
hele gang van zaken nog eens uiteen
te zetten en de w.ïjze van stemmen zelfs
voor te spelen.
" De uitslag, die in deze O.A. op 2,5

februari bekend werd. was: A.R. van
Zeeland 1(10 stemmen. W. Jappen 20,
Ds. E. Osok 11 stemmen.

NABESCHOUWING
De uitslag van de verkiezingen in de

Radja Ampat is in zoverre verrassend
dat de meerderheid van de heer Arfan
onverwacht groot is. Hij heeft zonder
twijfel een groot aantal of vrijwel alle
stemmen van Salawati, waar hij gebo-
ren werd en waar hij districtshoofd
is geweest, verworven, doch daarnaast
hebben alle andere districten hem ook
aan een (uiteraard veel bescheidener)
aantal stemmen geholpen.

Voor de jongeren onder de kandida-
ten was de uitslag een grote teleur-
stelling. Voor één zelfs zodanig dat hij
de politiek inmiddels weer geheel vaar-

wel zei en voor "Sama-sama manusia"
bedankte. Voor deze partij houdt de
uitslag de misschien nuttige les in dat
men als partij zichzelf niet ongestraft
kan versnipperen.

De verkiezing van de heer Arfan mag
gezien worden als een triomf van de
traditie; hij, die qua afkomst bekend
is met het bespelen van de klavier der
volksconscëntië, begreep beter dan alle
anderen dat het in een verkiezing min-
der om resoluties en fraaie kreten gaat,
dan wel om de gunst van de kiezeri
Die gunst heeft hij met succes weten
te verwerven door een zeer groot aantal
kiesmannen persoonlijk te bewerkten.

De meerderheid van de heer Vanj
Zeeland in de O.A. Sorong v/as wel heel
groot. Men kan zich afvragen of men
dit moet zien als een bewijs van het
grote vertrouwen dat men in de' ver-
kozene persoonlijk heeft. Zonder twijfel
zal de heer Van Zeeland zich als recht-
schapen afgevaardigde doen kenneit
Toch komt zijn verkiezing mogelijk!
meer voort uit de functie, die hij be-
kleedt, dan uit zijn persoonlijke ver-
diensten. Van een HPB weet men dat
hij vele zaken regelt.

Door hem nu ook als afgevaardigde
te kiezen heeft men eenvoudig de oude
lijn voortgezet en de verantwoordelijk-
heid voor de publieke zaak, dSe op die
Papoea zou moeten komen te rusten,
voor drie jaar geëndosseerd aan de man
die men als HPB al kent en waarvan
men aanneemt dat hij hen ook verder
wel weer vrijwaart van alle soesah.

Men kan zich hierbij afvragen of het
juist was dat de heer Van Zeeland door
zijn kandidaatstelling hiertoe de gele-
genheid bood. Men kan dan tevens de
vraag stellen, of het HPB-schap niet
onverenigbaar met het lidmaatschap
van de Nieuw Guinea Raad verklaard
had moeten worden. Persoonlijk beant-
woorden wij die vraag bevestigend. Het
feit alleen al dat niet de geringste ver-
kiezingscampagne noodzakelijk was om
een dergelijke eclatante meerderheid
te verwerven, bewijst n.o.m. dat elke
HPB over een zodanige "prae" beschikt,
dat van een enigzins gelijke strijd niet
meer gesproken kan worden. Om een
HPB te verkiezen behoeft de kiezer
tenslotte niet over de tussen de stam-
men bestaande scheidingsmuren heen
te klauteren. Hij, de representant van
de Pax Neerlandia, behoort definitief
tot een geheel andere groep.

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zondag 12 maart 1961

Hollandia:
Pauluskapel 08.30 uur ds. M. v.d. Sijs
Chr. Mil. Tehuis 08.45 uur ds. A. Rig-
ters
Kloofkerk 18.30 uur ds. H.G. Boswijk
Hollandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. H.F. Kbt
Nieuwe Kerk 17.00 uur ds. A. Rigters
Ifar:
08.30 uur ds. H.G. Boswijk.

(Vervolg op pag. 4)



Hiermede is echter geenszins gezegd en
dat wil ook allerminst beweerd zijn dat
de thans gekozene van zijn positie)
misbruik gemaakt heeft. Integendeel:
hij heeft zich zijn positie volkomen
gerealiseerd en zich steeds afzijdig ge-
houden van elke strijd om de gunst
van de kiezer.

Een zaak die wij niet behoeven op
te lossen, maar die D.B.Z. wel enige
zorgen zal geven, is de vraag wat men
met al die bestuurs.-ambtenaren moet,
die straks een gedeelte van het jaar
in de Nieuw Guinea Raad zitten.

VHO - COMPETITIE
PROGRAMMA MAART 1961

1 KLASSE Terrein Berg en Dal
ddo. Verenigingen Scheidsrechter
11-3 Zeem. - Poms Valenbreder
12-3 EDO - ZIGO Benz
15-3 HVC - HBS Kerrebijn
18-3 Hercules - WIK v.d. Laar
19-3 HBS - Zeemacht Benz
22-3 POMS - EDO Valenbreder
25-3 ZIGO - Hercules Kerrebijn
26-3 WIK - HVC vd. Laar
29-3 Zeemacht - ZIGO Trouwerbach

Wetenschap
VADERS EN HUN ZONEN

Recente onderzoekingen wezen uit,
dat de tegenwoordige jeugd veel min-
der dan vroeger geneigd is de voet-
stappen van hun vader te drukken.
Enige generaties geleden was het een
vrij veel voorkomend verschijnsel, dat
de zonen het beroep van vader ambi-
eerden. Tegenwoordig ligt dit geheel
anders. Onderzoekingen in grote ste-
den wezen uit, dat slechts tien procent
van de middelbare scholieren vaders
voetstappen aa dit opzicht wenst Je
drukken. Op het platteland en in de
kleine steden lag dit anders en was
23 procent hiertoe bereid.
Deze verandering is ook zeer begrij-
pelijk, wanneer we weten, dat vroe-
ger het aantal beroepen waaruit een
jongeman kon kiezen, slechts i
honderden bedroeg, terwijl zij nu de
keuze hebben uit tienduizenden beroe-
pen, die voortvloeiden uit de ontwik-
keling van de moderne techniek en
de wetenschap, terwijl bovendien meer
beroepen ontstonden door de steqds
verder voortschrijdende specialisatie.
Interessant is wel, dat het percentage
jongelui van de middelbare scholen dat
hierover ondervraagd werd en dat het
beroep van vader wenste te kiezen in
de laagste klassen het hoogst was. ter-
wijl het afnam, naarmate ze oudeir
waren en in hogere klassen zaten. De
meerdere kennis, ws'ke zij in die paar
jaar verworven hebben, schijnt hun
belangstelling ook op ander terrein te
richten.

EEN NIEUW VERDOVINGSMIDDEL
In de Verenigde Staten heeft men met

succes op een patiënt een nieuwe vorm
van algemeen verdovingsmiddel toe-
gepast: bewusteloosheid wordt verkre-
gen, wanneer bij een patiënt een elec-
trische stroom door de hersenen wordt
gevoerd.
De methode werd het eerst aan de
universiteit van Mississippi bij dieren
toegepast, daarna gedurende 20 minuten
bij een vrouw, die een proefoperatie
aan de buik moest ondergaan. Volgens
mededelingen van de behandelende dok
toren kwam zij enkele seconden nadat
de stroom werd uitgeschakeld weer bij
kennis en ze vertoonde geen neven-
verschijnselen, zoals vaak bij andere
verdovingsmiddelen optreden.

(Vervolg van pag. 3)

soeHarno uitnodigen
of niet ?

De Britse Regering pleegt overleg
met Frankrijk en West Duitsland of zij
president Soekarno zal uitnodigen wan-
neer hij op zijn nieuwe wereldreis in
West Europa komt.
Soekarno heeft al een uitnodiging van
Bonn. Berichten dat die uitnodiging zou
zijn ingetrokken omdat de Indonesische
president ook communistisch Oost Duits
land wil bezoeken, zijn in Djakarta
tegengesproken.

filmprogramma

ORIËNT THEATER

HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden l-U-3 en morgen 11-3 de
wereldberoemde roman van Erskine
Caldv/eil

"GOD'S LITTLE ACRE"
met topsterren als: Robejt Ryan, Tina
Louise en Aldo Ray.
Had "Gone with the wind" vijf miljoen
lezers, "God's little Acre" tekent voor
twintig miljoen. Een schojjkend en fas-
cinerend verhaal. Een film die maar
een bezwaar heeft: dfii, zij na twee uur
afgelopen is. Toegang 18 jaar.
Holl.-Binntn heden 10-3: "DON'T
KNOCX TUE ROCK" met Bil! Haley,
toegang 14 jaar.
Holl.-Binnen morgen 11-3: "CITY BE-
NEATH THE SEA" met Robert Ryan,
toegang 14 jaar.

REK THEATER

vertoont heden voor het laatst de film
met Cornel Wilde en Yvonne de Carlo

"PASSION"
in technicolor. Een film van bijzondere
kwaliteit. Heden voor het laatst in REK
Zaterdag en Zondag in REK de film
met James Steward, Jeff Chandler en
Debra Paget

"BROKEN ARROW"
(DE GEBROKEN PIJL)

Deze film moet U beslist niet missen.

JACHTCLUB HEDEN

Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley
Mac Laine, Martha Heyer en Nancy
Gates in

"SOME CAME RUNNING"

GEBR. VAN MOTMAN naast Winkel 51, Dok VIII is wegens omstandig-
heden tot

MAANDAG 13 MAART A.S. GESLOTEN
Vanaf maandag 13 maart weder geopend van 1/7.00 uur tot 19.00 uur.

no. 3968
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ATTENTIE VRIJGEZELLEN
WIE betalen de meeste belasting?

WIE zijn de goedkoopste werkkrachten? l>

WIE krijgen de slechtste huizen? -«' „-WIE komt er voor onze rechten op?
Heeft U interesse voor een vereniging van VRIJGEZELLEN?
Geef eventuele suggesties en/of Uw adres op aan Mej. J.C . den Duik,_ Fak-Fak. j

WEEKEINDDIENST 11 — 12 MAART
Holl.-Binnen Dr. H. Haims, telf. 94

WEEKDIENST 11 — 18 MAART
Haven Dr. A.P. Nelemams, telf. 360

S&eepaardie
Wilde bridgedrive op zondagmorgen
10.30 uur. Prijzen zijn champagne en
kippen. Leden f 1,50, niet-leden f 2,50
p,p. Onder leiding van ex-kamp^oen
van Soerabaia Hr. Stevens, Dok 11.
Opgeven bij Eerenvolt, Dok VIII.
Zaterdagavond Roulette uitsluitend voor
leden.
TE KOOP:
1 Electrolux ijskast 90 ltr., 1 wasma-
chine merk AEG inh. 2 kg. m/wringer.
Te bevragcU:
F.G. Croes, Pantaiweg, Holl.-Binnenj

no. 3957

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf in Nieuw Guinea toegewenst,
Fam. JL.M. Robert.

no. 3966

GEVRAAGD:

ADMINISTRATIEVE KRACHT

kunnende typen.

Pharmaceutische Verzorging Kloofkamp

"DE WIGWAM" is hedenmiddag 10-3
AFGEHUURD, van 17.00 - 19.00 uur.

no. 3956
Te koop: Doka-uitrusting, kleinb. ver-
grot, toestel m. lens f 95,—, wasmachine
radio, baby/huishoudweegschaal. Erich,
Boslaan 847, telf, 525.

mo. 3955
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