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Aankomst Boekraad en Moll
Niethelemaaltevreden

Vandaag komen de heren J.H.G.
Boekraad en L.Ü.A. Moll per vlieg
tuig te Hollandia aan. Naar aanlei
ding van hun vertrek uit Neder-
land werd het volgende resumé
gegeven.

Met het gevoel, dat het overleg mei
dé Nederlandse regering grotendeels
aan de verwachtingen heeft voldaanzijn woensdag twee vakbondbestuurders
uit Nieuw Guinea, na een verblijf van
ruim zeven weken in Nederland, van
Schiphol naar Biak vertrokken.
Wij geloven dat wij met de regering
onaer de huidige situatie ten aanzien
'van de volledige status van rijksamb-
tenaren voor onze mensen in Nieuw
Guinea het hoogst berijkbare 'tot standgebracht hebben, maar, zoals U weet
is er een wetsontwerp ingediend en blij
ven er' enige 'besprekingen zei mr. J.H.
G; Boekraad voorzitter van üe regionale
afdeling Nieuw Guinea van de ARKA.
Mr. L.O.A. Moll, vice-voorzitrt«r van
het Christelijk Werknemers Verbond
in Nieuw Guinea voegde eraan toe,
wij waren bij onze aankomst in Neder-
land bepaald geladen over de situatie.De grote waarde van de besprekingen
ligt vooral ook in hét opklaren'van 'devele misverstanden die nu goeddeels uitde weg zijn geruimd. .

Wij hadden de regering bedoe-
lingen toegedicht, die zij niet
blijkt te hebbén gehad en van haar
kant heeft de regering de redelijk
heid van diverse onzer, wensen er-
kend zo is de basis van vertrou-
wen hersteld en daarvan uitgaan-
de meen ik dat ons bezoek een be-
vredigend resultaat heeft gehad.
Ik ontveins mij echter niet dat het
ueite zal kosten in Nieuw Gui-

nea, waar men de verbeterde sfeer
niet heeft zien opbouwen, de za-
ken duidelijk te stellen. Misschien
:zal men er wat kritisch zijn. liet
persoonlijk vertrouwen, dat ik
thans heb zal moeilijk zijn over te
dragen. Of ik dan over alle pun-
ten tevreden ben, uiteraard niet.

Wat de eventuele evacuatie uit
Nieuw Guinea betreft zei mr. Moll, dat
de politieke sfeer op Nieuw Guinea op
"het ogenblik, wat rustiger is dan zeven
weken geleden, dat er altijd een "voor-
uitzandingsregeling" van kracht is ge-
weest en dat de regering die vroeger

volgens velen op Nieuw Guinea nau-
welijks toepaste maar dat zij thans
soepeler is geworden.
Mr. Boekraad wees er tot slot nog op,
dat het op dit moment weinig elegant
zou zijn, opening van zaken over de.be-
spreking te geven aangezien er diver-se regelingen op stapel staan.
Een nota van wijziging op het wetsont-werp moet nog aan de Kamer afgege-ven worden. Wat bereikt is is geba-
seerd op het streven de ambtenarenop Nieuw Guinea recht en bestaansze-kerheid te geven.
T!wee dagen geleden is over de bespre-kingen reeds een communiqué aan depers verstrekt dat in gezamenlijk over-leg door de regering en de beide be-trokken bonden is opgesteld.
Op Schiphol deden onder andere de al-gemeen voorzitter van de ARKA, mr.G. Boot, en het bestuurslid L. van der'«V»idcj van het Christelijk AmbtenarenVerbond de beide vertrekkende bestuurders uitgeleide.

West Papoe nooit onder Indonesie
verscheidene Papoea-leiders

hebben gisteren met 't hier volgen
de telegram de Nederlandse re-gering doen weten, dat zij zichernstig bezorgd maken over deontwikkeling in de politieke si-tuatie rond de kwestie NieuwGuinea.
De inhoud van het telegram was:Minister van buitenlandse zakenDen Haag,

Ondergetekenden vertegenwoordi-
gers belangrijke stromingen Pa-
poeabevolking vernemende onder-
handelingen Nederland-Indonesië
over toekomst West Papoea' ver-
klaren uitdrukkelijk niet aceoord
te gaan met regeling waardoor
West Papoea op welke wijze ook
aan Indonesië zou worden pverge
dragen stop wij herinneren aan
plechtige Nederlandse belofte
West. Papoea te zullen leiden en
besturen tot tijdstip zelfbeschik
king stop eïke status verandering,
die geen volledige garantie biedt
dat West Papoea in alle vrijheid
zijn zelfbeschikkingsrecht zafkun-
nen uitoefenen verwerpen wij mei
klem stop eventuele garanties var:
Indonesië hebben voor ons geen
waarde bovendien hebben wij

Papoealeiders stuurden telegram aan Den Haat?
alleen vertrouwen in onbaatzuch-tigheid en deskundigheid van Ne-
derland terzake wijze van uitvoe
ring van ontwikkelingswerk ten
behoeve van ons land stop boven-

cn verlangön wij, dat Papoeade-
legatie als partij aan aanstaande
onderhandelingen, zal: deelnemen
want noch Nederland noch Indo-
nesië zijn gerechtigd beslissingen
over ons land te nemen zonder
onze toestemming stop wij waar-
schuwen, dat wanneer Indonesië
deelname aan bestuur zou verkrij-
gen overal ongeregeldheden zul-
len optreden en deze zullen ein-
digen in een toestand als die in de
Kongo stop wij zijn liever bereid
te vechten dan toe te staan dat
:idonesië de souvereiniteit ver-

krijgt stop getekend: M. Rumai-
num (voorzitter PPM), S. Ronsunv
bre (lid. PPM), A.J. Nenepat (se-
cretaris PPM), P. Holman (advi-
seur Kena Uw Embai), E. Itaar
(Voorzitter Kena Uw Embai), T.
Dansidan (als persoonlijk van Sar-
mi) S.B. Hindom, A.J.A. Runtu-
boy, (voorzitter DVP), M.W. Kai-
siepo, N. Jouwe.
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Drs. Streefland voorgoed
naar Nederland

Redactie N.G.K. in andere handen

— Door Niek van dei- Blom —
De opmerkzame lezer van ©njw? ■]

„Koerier" *tr]kvn hébben gezien
dat sinds 1 maart i,L de redactie
niet langer wopdt" gevoerd dooi
drs. N. Streefland. Op die datum

'werd dé verantwoordelijkheid
voor de inhoud van dit dagblad
'.officieel overgedragen aan zijn op-
volger de heer R. de Vries.

OMWEG
Hedenmorgen echter nam Nico

(voor zijn vrienden) Streeflancï
afscheid van de Nieuw Guinea
Koerier en Hollandia, om pei
plane — zoals dat hier in goed
Nederlands heet — terug te keren
naar* „Negeri Koud".
Via een omweg dan. Want hij gaat
op zijn anderhalve maand duren-
de terugreis een kijkje nemen in
een dozijn landen van het Verre
en Midden Oosten, waaronder Ja-
pan, Zuid Vietnam, India, Perzië
en Israël.
Langs een omweg ook kwam de

ijl-jarige Streefland in de
journalistiek terechl. Van de viev

die hij op Nieuw Guinea
doorbracht, sleet hij hei eerste ah
adspirant-corttrpïeür te Sorong.
Toen ging hij een hn.lt' jaar samen-
werken mét de vorige hoofdredac-
teur van de Nieuw Guinea Koerier
dé heer Jat) Ch.L. Mey.er. In Eak-
Fak verbleef hij daarna zes maan-
den om er materiaal te verzame-
len voor het proefschrift waarop
inj t.z.t. in Nederland hoopt te
promoveren.

GEEN SPIJT
.De.laatste. tv.:e jaren.was hij dan
hoofdredacteur van de Nieuw Gui-
nea Koerier. Een stiel dat hij!met
liefde en sukses vervulde.
Want onlangs nog merkte een pro-
minente figuur uit het „Dok 2-se'!
■>n: „De Koerier voorziet in een
behoefte en hij doet het goed on
der Streefland".
Zei Nicp Streefland zelf tot besluit
van zijn Nieuw Guinea tijd, ter-
wijl hij bedachtzaam zijn blonde
knevel opstreek: „Ik heb vier
'-roeiende jaren achter de rug en
héb er beslist geen spijt van naar
Niéuw Guinea te zijn gekomen.

Radioprogramma

VRIJDAG 9 MAAKT 1962
20.00 Klok, progr. overzicht, nieuws
20.20 Actualiteiten of gram. muziek
20.30 Muziek op verzoek 21.15 Bij open
slaande deuren — een kop- en staart-
k>os programma met uitzicht op de
kleine wereld, waaraan medewerken
Wil Meerman en Han van Hellemond
productie: Ben Smit 21.45 Edmundo
Ros en zijn orkest, 22.06 Jean Louis
Pisuisse zingt liedjes van Dirk Witte
22.15 Chris Barber en zijn orkest, 22.35
Non-stop Duitse tophits, 22.45 Nieuws
in het kort — Woord ter overdenking
23.00 Sluiting.

ZATERDAG 10 MAART 1962
12.30 Opening, program. overzicht,
Cochtail a la Rong. 13.00 Nieuws 13.15
Voor de Jeugd 13.25 Paul Weston en
zijn orkest, 13.40 Sportvizier door Ben
Smit, 13.50iPeggy Lee en George Shea-
ring 14:05 Turk Murphy en zijn Jazz
Band 14.30 Sluiting.

Demografisch onderzoek
Salawati

— Van onze correspondent —Sorong 2 Maart 1962 — In het ka
der van het EEG-projekt, dat be-
staat uit een demografisch onder-
zoek van de bevolking, of een ge-
deelte daarvan, van Nederlands
Nieuw Guinea wordt thans een be
gin gemaakt met het bewerken
v'ari het eiland Salawati in de on-
"'■■ afdeling Radja Ampat.

Tol v<i j.sver zij!) m het kader yan■dit projekt :Biak, dt' Padaido-èilaniien
'Noémfoör cri de Bened,cn-Waropen'yol-
Siledig onderzocht. Aansluitend hierop is-
in deze gebieden, totaal ca. 50.000 pers«i
nen omvattend, een permanente rèéis-
trat'ie opgezet. Naat' het oordeel van d«

'projektleiding kan deze volledige demo-
grafische opname met aansluitende per-
manente registratie uitgebreid worden
tot 80 a 100.000 personen, totaal dus ca
1/4 van het onder bestuur gebracht ge-
bied omvattend.
In het resterende gebied zou men wil-
len volstaan met een steekproefgewij -
ze opname van de bevolking, Indiër
men hierbij zorgvuldig tewerk gaat e»
de opname-gebieden steeds nauwgezet
selecteert, zodanig dat zij representa-
tief geacht kunnen worden voor eer:
veel grotere omgeving, dan is het bij
de huidige stand van de demografische
technieken zo dat een grote mate var
nauwkeurigheid verkregen kan worden
In het bijzonder de veel lagere koster
zijn een groot voordeel van deze me-
thode.
In de onderafdeling Radja Ampat wordt
reeds sedert 1959 door het Binnenlands
Bestuur een eenvoudige bevolkingsre-
gistratie bijgehouden, die van groot nut
kan zijn bij het thans te houden onder-
zoek.
Het is de bedoeling op het eiland Sa-
lawati niet de steekproef-methode toe
te passen, doch een volledig onderzoek
met aansluitende permanente registra-
tie op te zetten. Van dit eiland zijn
nl. de aanwezige gegevens nog het
schaarst en het minst betrouwbaar. In
het kader van, de voorbereidingen hier
van is dezer dagen de veld-assistentj. Hezemans te Sorong gearriveerd, die
gedurende zes weken voorbereidende
werkzaamheden zal verrichten. Daarna
kunnen ca. zes veld-assistenten ver-
wacht worden. Het onderzoek op Sal'a-
wati zal mogelijk niet meer dan 3 a 4
maanden in beslag nemen.

Jonge naties op eigen benen
In de voormalige Britse kolo-

niën krijgt de verworven zelfstan-
digheid, dank zij internationale
hulp, meer en meer uiterlijke
vorm. Velen hebben de indruk,
dat zodra landen als Ghana, Nige-
ria, Malaya en Tariganjika onaf-
hankelijk zijn geworden en de
ambtenaren van het voormalige
koloniaal bestuur naar huis zijn
gezonden, allerlei deskundigen,
technici en adviseurs in grote ge-
tale de opengevallen plaatsen in -
nemen en tegen hoge salarissen.
Ruim twee derde van het Engel-
se koloniale gebied, zoals dat in
1957 bestond (dwz. in de tijd dat
India, Pakistan en Ceylon al on-
afhankelijk waren) is vijf jaren
later onafhankelijk geworden. Hoe
staat het nu met het beroep dat
deze voormalige koloniën op bui-
tenlandse arbeidskrachten doen?.

Een onderzoek naar deze vraag is
onlangs ingesteld door Overseas Service
een Britse particuliere organisatie die
zich Voornamelijk bezig houdt met hel
verschaffen van inlichtingen aan per-
sonen die voor buitenlandse regerin-
gen en ondernemingen willen worden

uitgezonden.
Uit dit onderzoek blijkt, dat in 1960 er
de eerste helft van 1961 bij de verschil -
ter.de organisaties die zich met het aan-
trekken van personeel voor de rege-
ringen van nieuwe landen bezig houden
er ongeveer 3405 vacatures bekend wa-
ren. Van deze vacatures waren er bij-
na de helft, nl. 1544 in West Afrika-
en 968 in Oost- en Midden Afrika. Dt
overige vacatures waren over de gehele
wereld verspreid. In de hier onderzoch-
te periode werden 288.3 contracten af-
gesloten. Voor de voormalige Engelse
koloniën zijn echter ook niet-Engelse
deskundigen ' aangetrokken, evenals
voor de vroegere koloniën van Frank-
rijk, België, en Nederland.
De meeste vraag was naar onderwijs-
krachten (1417), technici en manne»
van wetenschap (812) en medici (397)
Slechts 433 vacatures hadden betrek-
king op bestuurlijke of organisatorische
functies. Deze laatsten worden natuur-
lijk het eerst door inheemsen vervuld
In 1952 waren in Ghana 71*/o,yan de
hogere ambtenaren buitenlanders. Ir
1958 was dit cijfer 31"/oen thans moet
het veel lager zijn.
Uit het onderzoek van "Overseas Ser-
vice" blijkt, dat contracten op korte
termijn weinig aantrekkingskracht heb
ben, nu er in Engeland zelf zoveel goed
betaalde betrekkingen worden aange-
boden.

(Vervol* op p»g. 4i



GEDULD
Op korte termijn kunnen de Ameri-

kanen weinig tegenover het opdringen-
de communisme stellen. Naar het Brit-
se voorbeeld in Malakka, waar eens
ook een verwoede guerillastrijd tegen
de communisten werd geleverd, hebben
rij aan de grens met Cambodja moder-
ne landbouwnederzetüngett, gevestjgd
én land onder de boeren verdeeld.
rte bewoners daarvan rijn trots op hun
nieuwe berit èu bereid het tegen de
lommnnlstc'n té verdedigen. Maar bet

vertft natuurlijk japen om dergelijke
kostbare hervormingen in het gehele
land uit te voeren en bovendien ver-
keert Zuid-Vietnam tegenover Malak-
ka in het nadeel, dat het grenzen met
;-cn geheel communistisch land (Noord
Vietnam) en een half communistisch
land (Laos) beeft.

Zeker is daarom, dat de Amerikanen
wiilen zij Zuid Vietnam' voor het com-
munisme behoeden, nog zeer lange tijd
in het land zullen moeten blijven. Waar
schijnlijk is ook, dat de Verenigde Sta-
ten, om de guerilla-oorlog met succes
te kunnen voeren, een steeds groter
aantal manschappen in de strijd zullen
mo ton werpen. Op het ogenblik is pre-
sident Kennedy daartoe bereid. Maar
de toekomstige Amerikaanse houding
zal uiteraard worden bepaald door de
houding der Zuid Vietnamezen zelf. En
bel is aan twijfel onderhevig, of de
■'mandarijn" Ngo Dinh Diem wel de lei-
dei is. die het volk tot een vastberaden
verzet tegen de- communistische "idea-
listen" kan aansporen.

Ingezonden
Het is niet altijd mogelijk om uit

krant en radio een overzichtelijk beelc
te krijgen van een televisiegesprek.
Onder dit voorbehoud zou ik toch voor-
lopig het volgende commentaar willer.
leveren op de 'verklaringen van Mi-
nister van Justitie, Robert Kennedy.
a) Afhankelijk van hoe de kaarten dooi
Nederland diplomatiek gespeeld zijn
schijnt het dat Bob Kennedy "meer
wijsheid" heeft opgedaan in Indonesië
dan in Nederland. Het is gemakkelijk
om hier Bob Kennedy de schuld van
te geven. Het lijkt mij toch ook we!
dat hier heeft plaats gevonden een (bij
na traditioneel?) faJen van Nederlandse
inlichtingen (propaganda) en een (bij-
na traditioneel?) succes van de Indone-
sische inlichtingen (propaganda).
b) Nederlandse onderwijsstatistieken
zijn voor buitenlanders (zelfs voor bui-
tenstaanders) altijd uiterst verwarrend
Men heeft m.i. naar buiten en naar bin-
nen gefaald om de verschillende syste-
men duidelijk aan ieder uiteen te zet-
ten. Als voorbeeld zou kunnen dienen
de vertaling van de (toch vrij zware)
MULO-opleiding letterlijk uit het Ne-
derlands als "More Extended Elemevi-
lary Education". Men denkt — als bui-
tenlander -— aan de bovenbouw van een
Kleuterschooltje.
Meneer Kennedy is minister van justi-
tie, advocaat, politicus en Amerikaan
Men wapene zich tegen deze combi-
natie. Het "falen" van student Rumai-
num is het falen van de Nederlandse,
voorlichting.
Mn zou zich het volgende gggprek kun
nen indenken waarbij men de kaarten
welke men heeft (vooral als het geen
azen zijn) "close to the chest" speelt:
Robert Kennedy: Hoeveel studenten
hebben jullie.
X: Wat bedoelt U met studenten? Ik
meen da! in Uw land scholieren van
middelbare scholen ook studenten ge-
noemd worden. Wilt U de aantallen
van deze studenten of heeft U op hel
oog de aantallen college en universi-
teitsstudenten?
Robert Kennedy: (ongeduldig) De laat-
'*e natmtflqk.

X: Dan moet ik toch eerst weer een op-
merking maken. Tienduizenden studen-
ten in Uw land, vooral aan de staats-
universiteiten, volgen opleidingen voor
verpleegster, onderwijzer en onderwij-
zeres, ja zelfs voor "dental hygiënist'
(tandemschoonmaakster). Het Nederlandse systeem beschouwt dit als vakop-
leidingen niet als universitaire studie.
Wij hebben echter tientallen verpleeg-
sters, terwijl ver over de honderd in
opleiding zijn zowel in Nieuw Guinea
als in Nederland. Ook hebben wij een
kweekschool met enkele tientallen Pa-
poea studenten. Dit z'.jn geen gemak-
kelijke opleidingen. Ik heb gehoord dal
er in Uw land middelbare scholen zijn
in bepaalde staten waar de scholierer
eenvoudig bevorderd moeten worden,
zulke scholen hebben ook zgn. "reme-
dial reading classes", waar diegenen
bijna aan het einde van hun middel-
bare opleidingen nog "leesles" krijger
in hun (moeder) taal. Een klein aantal
Papoea's studeert momenteel aan hel
Medical College te Suva. Bovendien
volgen \li\ aantal Papoea's een theolo-
gische opleiding. Eindelijk is er nog
een heel klein aantal studenten die naai
Nederlandse standaard eigenlijk paf
"student" zijn. Dit zijn dus studenten
niet voor de Bacheior's graad of Mas-
ter's graad maar voor de graad van
doctor. Wij realiseren ons dat wij nog
veel te weinig studerenden hebben doch
er begint schot in te komen en mijn
landgenoten hopen dat wij spoedig ir
de gelegenheid gesteld kunnen worder
ook in Uw land te studeren. Wij doen
dat; liever dan in Moskou.
c) Het is verbazingwekkend hoe veei
"experts" commentaar op Nieuw Guinee
leveren zonder ooit in dit land geweest
te zijn. Het is begrijpelijk dat. Bob Ken-
nedy zelf West Papoea niet kan bezoe-
ken gezien de internationale omstandig
heden. Het is echter jammer dat de
Verenigde Staten geen mensen semi-
officieel in dit land heeft ter observa-
tie en voorlichting.
d) Het is begrijpelijk dat vele Papoea's
zich geërgerd hebben aan Bob Kenne-
dy's opmerking over de "achterlijkheid"
van dit land. Men zou alleen als zwak-
ke verontschuldiging kunnen aanvoe-
ren dat elke televisieuitzending in Ame
rika ingesteld moet zijn op het feit
dat de gemiddelde Amerikaan niets van
dit gebied weet. Moge het de leiders
en jonge inrelectuelen van dit gebied
tot verdubbelde krachtinspanning aan-
zetten om dit verwrongen beeld zo
spoedig mogelijk recht te zetten met
positieve resultaten.

SAIIU DAM BANJAK

Amerikaanse troepen in Vietnam
Strijd tegen een onzichtbare vijand

Dé'beschieting in Saigon van het
'paleis van Ngo Dinh Dièm, het au-
toritaire, staatshoofd van Zuid
Vietnam, vestigt de aandacht weéi

nis óp een zuidoostaziatisch ge-
.'bied, dat sinds de dagen van Dien

r :rhoe vrijwel uit de belang-
stelling was verdwenen. Dat wil
zeggen in West Europa, in de Ver-

d;VStaten is dat geheel anders.. laatste is geen wonder, want
in Zuid Vietnam zijn de Amerika-
nen bij hun poging om té verhin-
deren, dat het land stukje na stuk-
e door de communisten wordt ver

" volgen, verwikkeld geraakt, in
"^n situatie, die niet zo heel vee)
-!i,v.>- verschilt van een toestand

an oorlog.
Wijs geworden door de ervaringen.

die de Kransen in hun strijd tegen Ho
Tsji Minh en zijn communistische gue-
rillatroepen moesten opdoen, zfjn de
Amerikaanse militaire leiders veel aan-
dacht gaan besteden aan de opleiding
van specialisten voor de oorlog in de
jungle. Ruim 5000 van deze specialisten
hebben tot nu toe de Amerikaanse trai-
ningskampen verlaten en een aanzien
lijk deel van hen, naai- schatting 3000
tot 4QOO man, zijn naar Zuid Vietnam
gezonden. Als "adviseurs".
Maar wat wil men? Over het gehele
land. buiten de grote steden, hebben
die communisten hun guerillatröepen.
tussen de 30.000 en 40.000 man sterk
verspreid. Zo konden en kunnen bot-
singen met de Amerikanen, die de Zuid
Vietnamezen in het veld moeten trai-
nen, niet uitblijven. Inderdaad hebben
de Amerikaanse troepen ook de op-
dracht gekregen, de gevaarlijke /.ones
niet te mijden en zo nodig terug te
schieten. Er zijn aan Amerikaanse zijde
reeds doden gevallen — hoeveel is niet
bekend. Washington is op dat punt
zwijgzaam.
Natuurlijk zijn de Amerikaanse solda-
ten, hoe goed getraind ook, tegenover
de communistische guerillastrijders van
de zogeheten Viet Cong in het nadeel,
al was het alleen maar, omdat zij Ame-
rikanen en geen Vietnamezen zijn en
zich dus niet, zoals een als boer ver-
momde communistische strijder, "on-
zichtbaar" kunnen maken, Daar komt
bij, dat de regering van Ngo Dinh Dieni
naar ook de aanval op zijn paleis be-
wijst, niet bijzonder populair is. Vele
arme boeren, bewerkt door de commu-
nistische propagandisten, zien in het
conservatieve, nogal corrupte regiem
van Diem eerder een vijand dan een
vriend.

KERKDIENSTEN
Katholieke kerken in Holl.-Hayen

Zondag 11 maart 1962
Berg en Dal 07.30 uur Gezongen M- Mïs
AFO-Kexk 08.30 uur Gezongen H. Mis.
18.00 ;Gel. H. Mis.
Katholieke kerken in Sentani én Mar
Sentani: 07.30 uur Gezongen H. Mis.
17.00 uur Gel. H. Mis.
[far: 09.00 uur Gezongen H. Mis.

Evangelisch Christelijke Gemeenten
Zondag 11 maart 1962

Pauluskapel 08.30 uur ds. M. van der
Sijs.
Kloofkerk 18.30* uur ds. H.G. Boswijk
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. W. Sfrag.
Maarten Luther-kerk 10.15 uur ds. W.
Sirag.



De ongunstiger wordende om
standigheden waaronder men in 't
buitenland moet werken, schrik-
ken sommigen af. De recrutering
is dikwijls weinig doelmatig. Toch
is het zeer gewenst, dat de Engel-
sen functies blijven vervullen in
deze veelal tot het Gemenebest be-
horende landen. Het onderzoek
van Overseas Service kan daartoe
een nuttige bijdrage vormen en
dient op ruim.er schaal herhaald
te worden.

-.:.-■■ (The Times)

Korte berichten
Koeweit — De 65-jarige Abdullah Ja-
bar ai Sabah, minister van onderwijs
en justitie van het olierijk Koeweit, die
onlangs is getrouwd met de 20-jarige
kasieieinsdochter Heidi Dichter uit KieJ,
treedt binnenkort voor de 27e keer in
het huwelijk. Zijn laatste verovering isiiet Syrische meisje Hala Jassini waar-
mede hij in Beiroeih is verloofd. Vol-gen Mohammedaans recht mag de sjeiK
er maar vier vrouwen op na houder;
zodat de kans groot is dat Heidi ge-
dwongen zal worden zich te laten schei
den.

De minister van defensie, ir. Visser,
ziet geen aanleiding een hernieuwd on-
derzoek in te stellen naar de achter-gronden van de zaken Aernout-Van dei-Putten. Dit is de conclusie uit de 21 pa-
gina's tellende nota, die de minister
de I'weede Kamer heeft aangeboden.
Zowel door de Nederlandse dagblad-
pers als door vele particulieren wordt
tegen de beslissing van de minister
scherp geprotesteerd

Zuid Rhodcsiü — Een 28-jarige Neder-
der, die in Zuid Rhodesië woont, is in
Kamativi tijdens het vissen door een
zwerm bijen aangevallen. De man
sprong in het water, maar iedere keer
als hij het hoofd boven water stak werd
hij gestoken. Na 4.5 uur gaven de bijen
de sirijd op en trokken weg, waarna
het slachtoffer half bewusteloos zich
uit het ijskoude water heeft gehesen.
Een medisch onderzoek bracht aan het
licht dat de man op een verschrikke-
lijke manier was gestoken. Ongeveer
3000 angels moesten uit zijn lichaam
gehaald worden. Alleen al uit de tong
van de patiënt kwamen 200 angels. Vol-gens» medische handboeken zijn lV)0(
steken dodelijk voor een volwassene.
Het slachtoffer verkeert bui ten ge-
vaar.

Verenigde Staten — Diverse vooraan-
staande biologen in Engeland en de
Verenigde Staten verwachten dat nog
dit jaar de geheime code van de erfe-
lijkheid ontrafeld zal worden.

Frankrijk — In de Zuidfranse stad Ma-
nosque is 'n kantonrechter op heterdaad
betrapt bij het leegroven van de kas
van een benzinestation. Zijn vreemd ge
drag viel de laatste tijd op. Op straat
hield hij automobilisten aan om hen
op onvriendelijke manier over hun fou
ten te onderhouden. Soms ging hij op
een kruispunt staan om het verkeer
"model" te regelen.

— De fiscus heeft in het afgelopen jaar
in Nederland het recordbedrag van ruim
10 miljard gulden ontvangen tegen
ruim 9 miljard in 1960.- De loonbelas-

ting steeg met bijna 16,0 procent bij
een stijging van de loonsom van ï.a
8 procent. Doordat op hogere inkomens
een relatief veel groter bedrag aan be-
sbav 'ua3Bjpa3je uopooM ïaoui Strtiser- het stijgingspercentage meer dan het
dubbele van dat van de lonen.

Perscommentaren

De "NRC" neemt een verhaal uit de
New Vork Herald Tribune over waarin
een boekje wordt opengedaan over het
blijkens ongeiooilijke dilettantisme en
de oppervlakkigheid van de Ameri-
kaanse minister van justitie, Robert
Keiinedy. Het Rotterdamse bald schrijft:
„Zij die minister Kennedy in Den Haag
nebben ontmoet zullen het niet onge-
loofwaardig achten, want de indruk diehij op hen gemaakt heeft, is niet veel
beier dan ue indruk die men uit dit
vernaai krijgt.
jüii verder constateert het Rotterdamse
blad: Maar, wat nu de indruk betreft
üie Robert' Kennedy op de mensen in
usn rxaag heeft gemaakt, men is daar
"jMi.s.eiu. rv.iuieay maakte de indruk
neei weinig geïnteresseerd te zijn in
v.,ii ue rteuerianaers over nel geschil
mei liidonesië .te zeggen hadden. Wan-
neer van Nederlandse kant gevraagd
weid of hij misschien gediend was mét
een side-memoire bij het gezegde, dannam nij het stuk aan, maar gaf het,
zonder erin te kijken door aan een zij-
ner assistenten ....
De ontsteltenis over Robert Kennedy's
oppervlakkigheid heeft zeker bijgedra-
gen tot minis.er Duns behoeite om
het gesprek met hem "ai te ronden",
dit geschiedde, zoals men weet, in Pa-
rijs en om zelf in Washington aanwe-
zig te zijn op het ogenblik dat Robert
Kennedys indrukken van zijn reis in
de geesten daar bezonken.
Hei Komt ons voor da'i Robert Kenne-
dy, die overigens aanvankelijk hele-
maal niet van pian was geweest om
Den iiaag aan ie doen, zijn mening
ai lang Had gevormd voordat hij in
i-ten waag adimwam.
Anders is zijn aldoor getoonde gebrek
aan belangstelling nauwélijKS te ver-
klaren.
ja, misschien had hij zijn mening al
gevormd voordat hij naar Djakarta
kwam, de mening dat in feite alleen
de iridohesische opvattingen van be-
jang voor Amerika waren (omdat hetverues van Indonesië van groter bete-kenis zou zijn dan de wrok van Ne-
derland, dat toch een trouw bondgé-
noot zou blijven).
De NRC noemt t ontstellend hoe metweinig kennis van zaken belangrijke
missies worden volvoerd. Zelfs voor in
gewijden kan zo iets toch als een schokkomen.
Het blad besluit: maar zelfs zon schok
behoort, indien enigszins mogelijk, in
alle koelheid te worden opgevangen.
Wanneer minister Luns dan ook op
Scinphol, in antwoord op Robert Ken-nedy's opmerking dat in Nederland
emotioneel op de kwestie Nieuw Guineawordt gereageerd, zegt dat de Ameri-kanen emotioneel op de kwestie Cuba
reageren, dan heeft hij volkomen ge-
lijk. Hel verschil is echter dat het be-
langrijker is wat de Amerikanen van
ons vinden dan wat wij van de Ame-
rikanen vinden. Daarom blijft RobertKennedy's indruk — hoe bevooroor-
deeld en hoe oppervlakkig ook tot stand
gekomen — toch belangrijk.

OPRUIMING: Ochtend- en middags
ponnen a f 10,— en t 19,50,- stoffen
f 1,50 en f 2,50 p.m., herénshirts, dames
schoenen halve prijs.
Ruim assortiment wollen sokken, sjaals
handschoenen, wanten en pullovers,
warm ondergoed, div. schooltassen, Las-
tina en Peter Pan BH's.

Winkel lïjjfim.

.ïitmprogramtmi
ORIËNT THEA JJER

vertoont heden
"ALIAS JESSE JAMES"

14 jaar.
Hollandia-Binnen heden: "Mï GUN IS
QUICK" 18 jaar.
Jachtclub heden: "MIDNIGHT LACE"

18 jaar.

REK THEATER
"20Th. Century Fox" presenteert heden
en morgen de film in Cinemascope met
Lauren Bacall en Robert Stack

"DE GENADE VAN DE LIEFDE"
(THE GIFT OF LOVE)

Sterren van wereldklasse in een ont-
roerende belevenis die het hart be-
roert. Een grdte kinderliefde in een
ontroerend verhaal. Het menselijke ver
haal van een kinderliefde, dat tot tra-
nen toe ontroert! "The Gift of Love"
Heden en morgen in Rex. 14 jaar

HBS-Clubgebouw, zaterdag 10 maan,
Roulette, uitsluitend voor leden, aanv.
21.00 uur.

no. 7184

Bromfiets te koop gevraagd. Mazurê.
Boslaan no. 874, telf. 420.

no. 7185

Niet in de gelegenheid geweest van
een ieder persoonlijk afscheid te ne-
men, wens ik langs deze weg alle za-
kenrelaties een goed verblijf toe.
M. MARTENS.
Sydneyi.

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewenst en tot ziens.
Fam. M. MARTENS-HANSSENS.
Sydhey.

WEEKESNDDIÈNST HOLL.-BINNEN

10 maart dr. D. Reeders, telf 37.
WEEKDIENST HOLLANDIA

10 — 17 maart dr. R. Kummer. Wegens
nog oritbreken van een telefoonaan-- sluiting, te bereiken op van Heutz
111, huis no. 70,79.
Voor ongevallen: Ziekenhuis Dok 11,
telf. 175 Hla.

(Vervolg van pag. 2)
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