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Minister over affaire-Van Imhoff

Duitsers
liet
Reddingsschip
in sloep aan hun lot over
De instructies welke aan de Boe
longan zijn gegeven zijn niet meer
te achterhalen, aangezien het groot
ste deel van het archief in Batavia
is verbrand.
Op 19 januari 1942 vertrok van
uit Soerahaja een groep vliegtui
gen, bestaande uit drie Catalina's.
Zij hadden de opdracht een onder
zoek in te stellen naar de Van Imhoff, zo mogelijk te assisteren en
bii voorkeur Nederlanders te redden.
.
wist
inder
s
Catalina
de
van
Een
heelt de ge- .
DEN HAAG. — Minister De Jong (defensie)
daad schipbreukelingen te localiseK.P.M.van het
en de Boelongan naar de plaats
ren
r
beurtenissen gereleveerd rond Jhet vergaan
i dirigeren.
.
ruim 400 Duitse geïnterneer- te
werd op 20 janua
schip Van Imhoff, waarbij
Vanuit
Padang
deze kwestie zijn ri
r de sleepboot Pief naar de plaats
den om het leven zijn gekomen. Over
in het van
de ramp gestuurd. Er was een
verschenen
,
herhaaldelijk
publikaties
de laatste tijd
aan
bewakingsdetachement
i
dat klein
beweerd
wordt
Hierin
Duitse weekblad Der Spiegel.
boord om te voorkomen, dat gered
aan hun lot zijn over- de
( Duitsers bezit zouden kunnen ne
de Duitse geïnterneerden met opzet
van het vaartuig.
i
van minister De Jong blijkt men
de
mededelingen
Uit
gelaten.
De mondelinge opdracht van de
betreft het te hulp geko- ,havencommandant aan de Pief luid
dat deze beschuldiging voor wat
Dit de,
dat allereerst de Nederlandse en
,
zijn.
K.P.M.
de
van
juist
onderdanen
men motorschip Boelongan
Nederlands-Indische
Duitsers
60
—
ien mdien
waarin ongeveer
moesten worden gered
schip vond op zee een sloep
mogelijk en zonder extra gevaar
zaten. Zij werden aan hun lot overgelaten.
de buitenlanders. Indien de opva
vragen gesteld renden reeds in boten waren ge
antwoord
in
op
relaas
het
Minister de Jong geeft
sleeptouw
munster begint gaan, moesten deze opTelok
De
Dalem
Lankhorst
(pac.)
worden genomen en te
door het Tweede Kamerlid
bij
door de procureur-generaal
worden geland. De sleepboot heeft
inet te verwijzen naar een in 1956
de
onderzoek, dat voor
echter geen schipbreukelingen kun
ingesteld
Amsterdam
in
het gerechtshof
dat nen ontdekken.
... .
.
aanleiding was te concluderen,
—
van
inmiddels
justitie
minister
toen
toenmalige
Op 24 januari
was.
aanwezig
vervolging
en bewaking en een
strafrechtelijke
voor
bemanning
grond
geen
Duitse geinterneerden waren
groep
een
m
jegenuu.
473 trekken door zien
celand — kreeg de torpedobootja
Nadat de Van Imhoff die
vliegbet
Nadat
Japanse
Neder- verbergen.
opdracht geïnterneer
Duitse geinterneerden uit
20 minuten was ger Van Nesvan
na
ongeveer
zou
de Van Imhoff op
tuig
Brits-Indie
met ue de Duitsers
lands-Indië naar
contact
het
is
verdwenen,
als ge
en te redden. De Van Nes
te
her
sporen
meer
overbrengen, was gezonken
niet
door Duitse drenkelingen
heeft echter niemand gevonden.
volg van een bombardement
steld.
verscnilJapanse vliegtuigen, zijn
lende pogingen gedaan de opvaren
den van de Van Imhoff in veiligheid
van
te brengen. Aldus het relaas To
minister De Jong, die vervolgt:
taal zijn drie schepen en drie vlieg
te trachten
tuigen uitgestuurd om
Dit
de overlevenden op te sporen. van
waren ’t motorschip Boelongan
de KPM, de sleepboot Pief, een
drie
°Toep vliegtuigen, bestaande uit
Catalina’s, en de torpedobootjager
.
hr. ms. Van Nes.
19
werd
januaop
De Boelongan
de plaats j
naar
vanuit
Sibolga
rig
van de ramp gestuurd.
Nadat hel schip de volgende dag
door ren Catalina naar de schip
breukelingen was gedirigeerd, heeft
het op 20 januari tot tweemaal toe
contact gehad met groepen overle
venden. liet eerste contact bestond
uit het zien van een sloep, waarin
ongeveer 60 personen zaten, die bij
navraag Duitsers bleken te zijn. Zij
beschikten over een goede sloep en
werden niet aan boord genomen.
Korte tijd later werd een groep
van 20 schipbreukelingen ontmoet,
die eveneens Duitsers bleken te zijn.
Omstreeks deze tijd werd het schip
gebombardeerd door een Japans
ook
vliegtuig. Dit bombardement is
door een der Catalina’s waargeno
men. De Boelongan heeft getracht
zich aan het bombardement te ont

Instructies zijn bij
brand vernietigd

KEESSIE”

ANTSSON

DEN HAAG — De Van Imhoff zou volgens de seheepsverklaring van de gezagvoerder 473
ver
Duitse
geïnterneerden
voeren, doch vermoedelijk wa
ren er 478 Duitsers aan boord.
Volgens een officiële mededeling
van het Rode Kruis zijn op zee
411 personen om het leven geko
men. Op het eiland Nias zijn
vermoedelijk 66 Duitsers aange
komen, van wie er twee zijn ver
ongelukt tijdens en kort na de
een
gewon
terwijl
landing.
de Duitse door de bemanning
van de Van Imhoff in de sloe
pen is meegenomen.

Heel België zoekt
naar de gangsters
Zonienwoud door een paar duizend
(Van onze correspondent i
en leger uit
BRUSSEL — België is sedert gis man rijkswacht, ’tpolitie
omdat
mogelijk was dat
terochtend ’n belegerde veste, waar gekamd, er
ergens zou staan. Men
niemand uit komt zonder dat m,l de auto
niets gevonden. Sluiszich volledig heeft gelegitimeerd. heeft echter
dreggen overal
Geen auto. geen bus, geen trein, en kanaalwachters
in de sluizen en op andere plaat
geen vliegtuig, geen schip, geen sen. Totnutoe is dit alles zonder re
voetganger kan het Belgisch grond sultaat.
ieder
gebied verlaten zonder dat
De Brusselse hoofdcommissaris
een en alles is gecontroleerd. Een
en po van politie heeft veel kritiek moe
paar duizend man rijkswacht
over het feit dat men
litie zoeken daarenboven naar de ten horen alleen een
dergelijke ris
auto waarin zich mogelijk het stof een agent
kante opdracht heeft gegeven als
felijk overschot van de 35-jarige het bewaken
van een gestolen auto
Brusselse politieagent Albert de Ueedie waarschijnlijk voor een overval
ner bevindt.
.
zich veront
Er is een tergende onzekerheid moest dienen. Hij heeft
zeggen dat hij
over zijn toestand, want het is heel schuldigd door tetekort
komt.
250 man politie
goed mogelijk, dat hij. zwaar ge
wond, nog in leven is en opge
sloten ligt in de kofferruimte van
de auto waarmee de overvallers na
de schietpartij zijn gevlucht.
De getuigen, bewoners uit de stil
le voor albraak bestemde buurt ach
ter het gebouw van de nationale
bank van België, die waren gewekt
door het schieten, hebben de agent
zien vallen en zij hebben gezien
hoe zijn lichaam in de koffer van
de auto is gestopt. Het staat ech
waarin opgenomen ribbels & co.
ter niet vast dat hij is gedood. In
ieder geval heeft hij zelf vijf re
marktstraat 12, enschede,
volverschoten kunnen lossen en hij
drienerstraal- 5, hfengeh
of één van de bandieten moet veel
bloed hebben verloren. In de straat
was dat gistermiddag nog te zien.
Gistermiddag is het Ter Kamerenbos bij Brussel en het aansluitende

wonen
met allure

H

(advertentie)
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De plaats waar het slachtoffer
moet hebben gelegen is met
De
krijttekeningen aangegeven. de
kleine tekens geven verder
plaatsen aan waar men bloeasporen en patroonhulzen vond.

huwelijksgeschenk
bij de televisie

voor
titel
Erfelijke
Claus von Amsberg
(Van onze correspondent)
DEN HAAG — Op zijn trouw
dag. 10 maart, zal Claus von Ams
berg de titel Prins der Nederlan
den krijgen, bij- —-nvondige bekend
making in de Staatscourant. Boven
dien wordt hij in de adelstand verheven en volgens zegslieden zou
hem daarbij het erfelijke predicaat
jonkheer worden verleend.
De heer von Amsberg krijgt bo

mannenmode

pension omgekomen

FORTEX

tHoogeHuys
“alkmaar

Deze baby zal in de SowjetUnie als Cees Antsson door het
leven gaan. Zoals bekend deelde
de uit Estland afkomstige hardweek
rijder1 Ants Antsson vorige
voor het begin van het wereld
kampioenschap mee dat hij zijn
de
op 12 februari geboren zoon on
voornaam van de (toen nog
bekende) wereldkampioen zou
geven- Het werd Cees Verkerk,
die nu dus peetvader is. Op de
de
foto Antsson’s echtgenote,
filmactrice Eve Kivi Antsson,
met de kleine Cees.

Enkele buien
weer flink koud:
meegedeeld het vannachtDe
Weersverwachting,
temperatuurstij
-30 graden.
De
Bilt,
in
gel
deze week
door het K.N.M.I.
ging in de loop van
wordt fraai weerspiegeld in de
dig tot vanavond.
serie Twentse overdaggemiddeL
de temperatuur: van 19
van
den
en
met
Wisselende bewolking
tot en met 25 februari respec
10V*.
krach
tievelijk 1, 5, 7, 8, 6, 6‘A en
kele buien. Matige tot
tempera
wind. De normale gemiddelde
zuidwestelijke
tige
tuur voor de maand februari is
3 graden Celcius.
Zacht weer.
Zondag 27 februari 1966
u.
Zon op: 07.31 u. — onder: 18.15
— onder: 10.04 u.
Maan op: 01.03 u.

Weer
26/2
Twente
Eelde
De Bilt
Vlissingen
Limburg
Stockholm
Kopenhagen
Londen
Brussel
Luxemburg
Parijs
Nice
Frankfort
Genève
Locarno
Wenen
Innsbruck
Belgrado
Athene
Rome
Barcelona
Mallorca

onbew.
zw.bew.
zw.bew.
onbew.
1-bew.
geh.bew
regen
regenbui
zw.bew.
zw.bew.
h.bew.
zw.bew.
zw.bew.
regenbui
geh.bew.
geh.bew.
h.bew.
onbew.
onbew.
zw.bew.
zw.bew.
mist

Min. Neertemp. slag
gisteren
8
8
9
7
9
— 5
3
8
8
8
10
8
10
9
5
4
0
2
10
5
7
8
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Overal in de wereld,
overal in Nederland
de échte Italiaanse

Vermouth
en Brandy
bij slijterij en horecabedrijf
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(Van onze correspondent)
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BBC 1, BBC 2 en het commerciële
net. Het is de bedoeling dat de
televisie-universiteit vijf dagen per
week gedurende twee uur op de
spitstijden in de lucht is.

LONDEN — Gisteren heeft de Brit
se regering de plannen gepubli
ceerd voor een radio en televisieuniversiteit, welke een uniek ka
zullen worden
rakter zal hebben. De televisie-um- De televisieeursussen
aangevuld door speciale, korte co'l
versiteit, welke in tien vakken tot
leges welke in verschillende stre
universitaire graden zal opleiden,
ken ten behoeve van de televisie
zal waarschijnlijk pas werkelijk
studenten zullen worden georga
heid worden zodra een vierde tele
niseerd en er zal ook persoonlijk
visienet tot stand komt. Ook de
contact zijn met de docenten.
lokale radiozenders die men van
plan is op te richten zullen hierbij
worden ingeschakeld. Op het ogen Verder zullen er discussiebijeen
komsten worden gehouden, geba
blik hebben de Engelse kijkers
seerd op het collectief luisteren
drie programma’^:
uit
keuze

het vuur na een half uur geblust.
Do ruimte op de begane grond,
waarin zeven mannen woonden,
brandde geheel uit. De twee ver
diepingen, waar in vier kamers
achttien mannen huisden, liepen
schade op. De zolder, bewoond door
zes Turken, bleef vrij van brand-,
rook of waterschade.
De eigenaar van het pand had
hec verhuurd aan een Hagenaar, die
hei op zijn beurt verhuurde aan
de 31 Turkse arbeiders. De eige
naar van het mensenpakhuis had
enige dagen geleden een verzekering
tegen brandschade gesloten.

Joch akkoord bereikt

De brandweer was reeds aan het
blussen, toen werd ontdekt, dat nog
niet alle bewoners in veiligheid waj
ren. Vijf Turken waren door de rook j
bedwelmd geraakt. Drie van hen
werden in het ziekenhuis Zuidwal j
opgenomen. Hun toestand was van
morgen redelijk.

Bouwvakkers krijgen
7% loonsverhoging

De andere twee bewusteloze be- j
woners van het oude pand, dat voor- j
hi en een opslagplaats voor snoep- [
UTRECHT — Op het laatste mo mers in ,.et BouwDeurijr toen nog
zieken
het
naar
werden
was,
de
goed
en werkne overeenstemming bereikt over
huis Westeinde gebracht. Een van ment hebben werkgevers
inhoud van de nieuwe c.a.o. Dat ge
beurde na een langdurige vergade
ring in de afgelopen nacht. De oude
c.a.o. loopt maandag af.
Deze week nog staakten de werk
nemersbonden het overleg, omdat
ze het met de werkgevers niet eens
konden worden. De nieuwe c.a.o.
heeft een looptijd van een jaar. Ten
aanzien van de lonen is ’n verhoging
van ruim zeven procent overeenge
komen. De belangrijkste punten,
waarover voorts overeenstemming
werd bereikt, zijn de volgende: het
bedrag, waarmee de uurlonen wor
den verhoogd ter verwerking van
de bestaande huurcompensaties, ver
hoging van de jeugdlonen, uitbrei
Uiteinnut
kan van groot
zijn.
ding van de vakantie voor jeug
naar en zien van programma’s.
ether-universiteit
de
aelijk zal
dige werknemers met één dag, ver
\ ooraanstaande docenten zullen
maar
uitreiken,
zelfstandig graden
hoging van de uitkering hij vorst
gemakkelijk alom kunnen worden
;n het begin za het wellicht no verlet van negentig tot honderd pro
gevolgd. De „University of the
dig zijn dat eén bestaande uni- cent, afschaffing van de tweede geAir’ ofwel ether-universiteiL be
versiteit de televisie-universiteit meenteklasse, verruiming van de
hoort volgens de regering open
van
einder haar vleugels neemt.
mogelijkheid tot toepassing
te staan voor iedereen die het
die men thuis maximaal vijl procent ondernemings
collegegeld betaalt, ongeacht zijn Ot dp onderwerpen
via televisie en radio zal kunnen gewijze differentiatie en verruiming
vooropleiding Daarom wordt aan
bestuderen behoren wiskunde, de van de mogelijkheid tot toepassing
genomen dat slechts een betrek
resultaat
grondslagen van natuur- en schei van prestatiebeloning. Dit zal dezer
kelijk klein dee. van de radio
kunde, Engels en een reeks cul van de onderhandelingen
en tele'visie-studenten de cursus
turele vakken Praktisch en la dagen ter goedkeuring worden voor
sen zal voltooien,
boratoriumwerk zal op zaterdag gelegd aan de organisaties, die bij
laar het gehoor zai enorm zijn
en in de vakanties kunnen wor de c.a.o. voor de bouwnijverheid
en het afmaken van slechts een
den verricht in technische scho zijn betrokken. Het gaat. daarbij om
gedeelte van een cursus en het
ruim 200.000 werknemers.
len.
behalen van een tussendiploma

tv-uraversiteit
Engeland krijgt
vakken
tien
in
met opleiding

Maandag 28 februari 1966
Zon op: 07.29 u. — onder: 18.17'o.
u.
Maan op: 02.21 u. — onder: 10.29

vendien een eigen wapen en een
éigen standaard, die uitdrukking
zullen geven aan zijn niuew verwor
ven waardigheden. Het ligt voor de
hand dat wapen ën standaard in
twee van de vier kwartieren de
blauwe Nassause leeuw zullen dra
gen en in de twee andere een essen
tieel element uit het wapen van de
von Amsbergs, bijvoorbeeld het ka
steel. -

top van europese
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LEVENSVERZEKERING
SCHADEVERZEKERING

.

DEN HAAG — Bij de inzameling
voor het huwelijksgeschenk voor
prinses Beatrix en de heer Claus
von Amsberg gaat Den Haag ver
voorop in vergelijking zowel met
de andere grote steden als in verge
lijking met het gehele land. Den
Haag bracht met meer dan 6.300
giften reeds een bedrag bijeen van
f 116.330, 28, aluds deelt het plaatse
lijk comité mee.

DEN HAAG — Bij een brand in een oud pand aan het Oranje31 Turkse bewoners, de
plein in Den Haag is vannacht een van de
waren be
32-jarige M. A., om het leven gekomen. Vier personen
dwelmd en moesten in ziekenhuizen worden opgenomen. Een Turk
se arbeider sprong van de tweede verdieping uit een raam en
raakte licht gewond. De overigen konden zich zonder letsel in vei! ligheid stellen.
de 32-jarige M. A. overleed
1
De brand brak vannacht om on- hen,
:
tijd later.
geveer kwart over twee uit. Voor korte
de brandweer arriveerde, was een
Sigaret
van de bewoners in paniek uit een
De brand is ontstaan op de par
raam gesprongen. Hij raakte ge
kleedt u altijd 'n klasse beter wond aan zijn voet. Andere bewo- terre, vermoedelijk door een bran
brandweer had
neis vluchtten in paniek via het dende sigaret. De
trappenhuis de straat op of via de
zolderverdieping naar het dak. Een
bewoner moest door de brandweer
via een ladderwagen naar de bega
ne grond worden gebracht.

al 75jaar

zal
Gedurende het weekeinde
in
Oost-Nederland zich bevinden
een zuidwestelijke tot westelijke
stroming van zachte oceaanlucht.
Hierin verwachten wij vanmid
dag een maximum temperatuur
en
van 11 tot 12 graden. Celsius
De
morgen van 9 tot 10 graden.
waar
stroming is niet stabiel,
1
door er naast zonnige perioden
i
ook enkele buien te verwachten
van zon
zijn, terwijl in de loop
zelfs>
dag een nieuwe regenzone
Van
niet geheel uitgesloten is.
wornacht zal het iets kouder
haalde En'
den. Gistermiddag
schede een maximumtempera
tuur van 13 graden, Zuid-Lim17 tott
burg 15, Zuid-Frankrijk
20 en Bordeaux zelfs 21 graden,l’
S
maar in Noord-Scandinavië was

bij inzameling

Turk bij brand in Haags

(advertentie)

(Van onze weerkundige
medewerker)

Den Haag voorop

