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BRABANT DUCHT

„CITROëNBENDE”

Schoten

JAMES BOND ’66

Bredase recherche

brengen
autodieven

bewaakt banken

(Van onze correspondent)
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dj.
gangsters. De agent bewaakte een in Luxemburg gestolen auto.
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De politie houdt er rekening mee, dat
elke weerstand die de bende zal ondervinden als zij op een nieuwe slag uit is,
een hevig vuurgevecht tot gevolg kan
hebben. De rovers deinzen kennelijk
voor niets terug. Elke tegenactie van de
politie moet dan ook met zo min mogelijk risico voor bankpersoneel, bewakers en passerende burgers worden uit-

genpolitie echter Belgische gastarbeiders te zijn. De stomverbaasde Marokkanen kwamen pas na drie uur weer op

voeten.
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achter partijvoorzitter mr P. Aalberse en fractie-

bewoordingen geschaard

voorzitter in de Tweede Kamer drs
Schmelzer, en een gesprek met de Partij van de Arbeid over „vernieuwing
van ons partijwezen" van de hand gewezen. Het KVP-bestuur is duidelijk
gegriefd door de PvdA-reactie op het
rapport van de KVP over „grondslag en
karakter van de KVP".
Het PvdA-bestuur verklaarde donderavond, dat de KVP „volstrekt onvoldoende" heeft gemotiveerd waarom een
katholieke partij of een algemeen-christelijke partij nog nuttig zou
kunnen
zijn. Het KVP-bestuur, dat in Utrecht
in besloten vergadering bijeen was, reageert hier nu op met een verklaring
waarin het zegt „met verwondering te
hebben kennisgenomen" van de PvdAreactie. „Mede door het feit, dat enkele

Sti;,

Christelijk geïnspireerd
Het KVP-rapport motiveert, volgens
de verklaring van het partijbestuur,
duidelijk waarom partijvorming op
christelijke grondslag „ook in de hui-
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hebbancL
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weer.

van het bestaan van de Katholieke Volks Partij

lijkheid en doelmatigheid

PARTIJRAAD KVP

„onder de feitelijke omstandigheden".
Zolang het door de KVP gesuggereerde
gesprek niet tot resultaat heeft geleid,
(Van onze correspondent)
blijft de KVP vanzelfsprekend met onVolgende
DEN HAAG, 26 febr.
verminderde kracht haar opdracht vervullen, besluit de verklaring van het week Vrijdag en zaterdag houdt de

—

partijbestuur.

KVP in het Gebouw van Kunsten en
Wetenschappen te Utrecht haar partijraadsvergadering. De voorzitter van
de Tweede-Kamerfractie drs W.
Schmelzer en partijvoorzitter mr P.
Aalberse zullen het woord voeren.
Behalve de katholieke bewindslieden
zijn ook de voorzitters van ARP en
CHU uitgenodigd.

°

no. 7

geheel volgens plan ontketend..."

UTRECHT, 26 febr.

—

De regelingdie de werknemersbonden hebben getroffen met de directie van de in moeilijkheden verkerende NV Rijnstaal in
Arnhem, zal ongeveer een half miljoen
gulden vergen, als alle 450 ontslagen
arbeiders daarvan volledig gebruik
zullen moeten maken.

Uitgevers vóór, boekverkopers tégen

Nog geen boeken

Pieter uit gips

in alle winkels

(Van onze correspondent)
Het gips van
DEN HAAG. 26 febr.
het been van mr P. van Vollenhoven,
de verloofde van prinses Margriet, is
gisteren verwijderd. De breuk van de
enkel is volgens de behandelende geneesheer goed genezen. Het volledige
herstel zal nog geruime tijd vergen.
Voor de herkeuring voor de militaire
dienst is nog geen datum vastgesteld.

—

boekverkopers, die samen het boekenkartel (de Vereeniging ter Behartiging
van de Belangen des Boekhandels) in
stand houden, is nu zinloos geworden.
Een gezamenlijke bijeenkomst die 15
maart zou worden gehouden om de definitieve beslissingen te nemen gaat
niet door. Wel zal die dag de adviesraad van de boekverkopersbond bij el(Van onze verslaggever)
kaar komen om het conflict te bespreAMSTERDAM, 26 febr.
Het plan ken en een nieuw bestuur te kiezen,
om vanaf 1 april boeken óók te ver- want het bestuur is in zijn geheel afVictor
NEW VORK, 26 febr. (AP)
kopen in alle andere winkels dan alleen getreden toen de leden zijn voorstellen
Kravchenko, voormalig officier in het
boekwinkels is voorlopig van de baan. niet overnamen.
sovjetleger en schrijver van „Ik verkoos
De Nederlandse Boekverkopersbond,
waarin een groot aantal handelaren is
Het plan om het anderhalve eeuw de vrijheid", is dood. Hij heeft zichzelf
verenigd, heeft het plan met verrassend oude boekenkartel open te breken is een kogel door het hoofd geschoten.
grote meerderheid afgewezen. Tijdens na een grondige marktanalyse en uit- Hij was 61 jaar.
een nogal roerige vergadering in Am- gebreid vooroverleg opgesteld door een Kravchenko zocht asiel bij de Amesterdam zijn de voorstellen wegge- coördinatie-commissie uit de besturen rikaanse regering in 1948. Hij maakte
stemd met 350 stemmen tégen en 152 van de bonden van uitgevers en boek- toen deel uit van de Russische aankoopvóór. De bijeenkomst werd bezocht verkopers. Na veel wikken en wegen commissie in Washington. De Russische
door 350 leden, maar de oppositie had is men tenslotte met een compromis- ambassade beleefde toen bewogen dazich bij voorbaat verzekerd van 187 plan op tafel gekomen, waarmee beide gen. Een onderwijzeres van de sovjetmachtigingen van tegenstemmers. De besturen zich kinden verenigen. Toen kolonie in Washington, Oksana KosenKoninklijke Uitgeversbond accepteer- het' plan half december vorig jaar aan kina, sprong op een goede dag uit het
de het plan met royale meerderheid de leden werd toegestuurd verklaarde raam en werd door Amerikaanse potijdens een ledenvergadering in Den de voorzitter van de commissie, drs litiemannen, ondanks protesten van de
R. E. M. van den Brink., tegenover ambassade, naar een ziekenhuis verHaag.
ons: „Als de leden van een der bongesprek
uitgevers
Het
tussen
en
den het plan niet zullen aannemen
treedt de coördinatiecommissie af. Ik
zal in geen geval meer meedoen, dan
moeten ze maar een ander nemen. Men
zal alle consequenties moeten nemen,
onder andere dat het kartel zal springen. Als het voorstel wordt verworpen
is er helemaal niets meer. De leden
moeten ja of nee zeggen, een tussenweg is er niet. Men zal dus wel oppassen eer men dit omver gaat schoppen."
Nu het dan toch is gebeurd wil de heer
Van den Brink in dit stadium geen
commentaar geven, want het is nog
„een interne aangelegenheid" van de

BESTUUR AFGETREDEN

Conflict in bond

boekverkopers
—

„Wel pogingen gedaan
Duitsers te redden”

Schip verborg zich
in regenbui
—

en een torpedojager. De Boelongan heeft
tot twee keer toe contact gehad met
groepen Duitse schipbreukelingen.
„Het eerste contact bestond uit het
zien van een sloep, waarin ongeveer
zestig personen zaten, die bij navraag
Duitsers bleken te zijn. Zij beschikten
over een goede sloep en werden niet
aan boord genomen," aldus de minister.
Kort daarop ontdekte het schip een
tweede groep van ongeveer twintig
schipbreukelingen, eveneens Duitsers.
Volgens de minister werd omstreeks deze tijd ook de Boelongan gebombardeerd
door een Japans vliegtuig. Het schip
probeerde te ontkomen door zich in een
regenbui te verbergen. „Het contact met
de Duitse schipbreukelingen is daarna
niet meer hersteld." Der Spiegel beweerde dat er van een aanval door een
Japans vliegtuig geen sprake was.

..Indien mogelijk "

Kravchenko dood

—

.

Ook u kunt er niet buiten!
-

Een afgeronde gezinsverzorging die tevens
voorziet in de financiële behoeften als het
gezinshoofd onverhoopt zou komen te
overlijden daarvoor is een levensverzekering
onmisbaar. Een begrijpelijke gemengde
vorm van risico dekken en sparer, biedt
Concordia u in haar moderne Opbouwpohs:
uitkering op 60- of 65-jarige leeftijd
een meervoudige uitkering bij overlijden

-

"

" voordien
deze laatste uitkering
" bijverdubbeling
overlijden door ongeval.
van

Sluit daarom voor de verzorging van uw
gezin een CONCORDIA OPBOUWPOLIS.
Er zijn talloze mogelijkheden, zoals:
f 5.000 op 65-jarige leeftijd
25.000 bij eerder overlijden
overlijden
door ongeval.
J
3
J
De
voor deze verzekering bedraagt
voor een 27-jarig persoon 26,50 per maand
of f 300 01 P er iaarDe verzekerde bedragen worden jaarlijks
nog verhoogd door een winstaandeel.

’

'

' '

’

Allt inlichtingen (zonder verplichtingen) bij de plaatselijke vertegenwoordigers of bij het hoofdkantoor van:

CONCORDIA
Oudenoord

Coöp. Levensverzekering Mij. u.a.

-

redden. De Van Imhoff vervoerde geinterneerde Duitsers. De uitgezonden
sleepboot kreeg het mondelinge bevel
„allereerst de Nederlandse onderdanen
te redden en
indien mogelijk en zonde buitenlandse
der extra gevaar
passagiers". Eventuele sloepen moes-

— —

ten op sleeptouw worden genomen.
Een- tweede contact met de schipbreukelingen kwam tot stand via een
van de Catalina's. Het betekende nog
geen redding. De vliegboot kon volgens
minister De Jong niet landen, omdat er
een te sterke deining stond. De minister haalt hiervoor een telegram aan
van de commandant zeemacht. Dit zegt
onder andere „Groep vliegtuigen, 2 verkende, 3 sloepen en 2 vlotten, landen
was onmogelijk in verband met toestand der zee. Mogelijkheid bestaat geinterneerden landen op eilanden west-

kust".

boekverkopersbond.

Oplossing?
Een van de afgetreden bestuurders
van de boekverkopers, die ook in de
coördinatiecommissie zit, de heer Costa Yocarini uit Nijmegen, weet voorlopig geen oplossing. „Ik zie zelfs het
gesprek niet meer. De oppositie zal een
bestuur moeten kiezen." De leden van
zijn bond zijn overigens geschrokken
toen het bestuur bedankte- Er was
zelfs een motie uit de vergadering,
waarin het bestuur werd gevraagd te
blijven omdat het zijn werk zo voortreffelijk doet; ze werd met ovatie
ontvangen. Het bestuur ging toch. „Als
het bestuur een goed beleid voert moeten de leden ook de consequenties nemen. Ze hadden ons aftreden niet verwacht. Maar iedereen had moeten
snappen dat we het wel zouden doen."
Wat gaat er nu gebeuren? De heer
Yocarini durft er alleen een slag naar
te slaan. ~Het oude kartelreglement
blijft gehandhaafd. Maar de vraag is:
wat doen de uitgevers en wat doet de
minister van Economische Zaken? Ik
vrees dat de minister gaat zeggen dat
de zaak uiterlijk 1 april rond zou zijn.
De minister heeft ons overigens geen
ultimatum gesteld." Te verwachten is
dat de minister moet gaan ingrijpen,
indien de boekverkopers het zo oneens
blijven en er dus geen sprake kan zijn
van een noodzakelijke herziening van

Volgens de scheepsverklaring vervoerde de Van Imhoff 473 Duitsers.
Vermoedelijk waren het er echter 478,
T*it het antwoord van minister De meent minister De Jong. Op het eiland
Jong blijkt niets van door „Der Spiegel" Nias (bij Singapore) kwamen vermoevermeende instructies aan de Neder- delijk 66 van hen aan, waarvan er twee
landse schepen en vliegtuigen om geen bij de landing verongelukten.
Duitsers te redden. De uitgezonden
Catalina-vliegboten kregen de opdracht
het kartelreglement.
een onderzoek in te stellen, zo mogelijk te assisteren en bij voorkeur Nederlanders (bemanning en escorte) te

.

welke houding de auto-
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den munten tussen de Zeeuwse klei verborgen moeten zitten. Zaterdag wordt
er niet gewerkt, in afwachting van beter

In zijn verklaring van vrijdag benadrukt het KVP-bestuur nog eens „geen
enkele twijfel te hebben" aan de rede-
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Half miljoen voor
ontslagenen

MINISTER OVER VAN IMHOFF:
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primitieve werkmethode tpch nog negen
munten te voorschijn kwamen bewijst,
dat waarschijnlijk nog enkele honder-

„Geen enkele twijfel”

Drs Schmelzer en mr Aalberse hadden donderdag al direct fel gereageerd
op de socialistische verklaring. Drs
Schmelzer verweet de PvdA geen enkel
uitgangspunt te noemen voor een onderzoek naar de mogelijkheden tot vercitaten (uit het KVP-rapport) in de nieuwing van het partijwezen. Mr AalPvdA-verklaring onvolledig zijn en uit berse noemde het „geen methode om
de hele zaak af te doen met een aantal
hun verband gerukt worden weerge- uit
hun verband gerukte citaten".
geven, wordt een verkeerde indruk gestrekking
wekt over de inhoud en de
van het rapport", aldus het KVP-partijbestuur. „Kennelijk is de PvdA-verklaring uit een vooringenomen standpunt voortgekomen", voegt het bestuur
hieraan toe.

Nederlands ingenieur
in tank gestikt

-

—

Vader en zoon Christiaansen en de
knecht hebben dus met de schop en de
handen gezocht. Dat er ondanks deze

"'

'

Shiu

(Van onze correspondent)
26 febr.
De
schatgravers
in Serooskerke hebben
vrijdag het totale aantal gouden munten
op 806 gebracht. Zij vonden deze dag
maar negen munten, maar dat was een
gevolg van de zware regenval, waardoor de volautomatische zeefmachine
niet kon worden gebruikt.
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Regen in Serooskerke.
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„Staatsgreep

suggestie om met de PvdA over de partijvorming te praten. Een gesprek over
christelijke partij vorming heeft geen
enkele zin als de gesprekspartners bij
voorbaat een christelijke basis voor een
politieke partij niet willen aanvaarden,
meent men bij de KVP.
Wel is men kennelijk binnen de
KVP bereid een gesprek te hebben met
die socialisten, die een christelijke par(Van onze correspondent)
tij niet bij voorbaat verwerpen. Het
Het partij- zou dan echter niet om een officiële
DEN HAAG. 26 febr.
bestuur van de Katholieke Volkspartij afvaardiging van het PvdA-bestuur
heeft zich vrijdagavond in nogal felle kunnen gaan.

twim?
*\

'

Een van de afgevuurde kogels belandde in de kast van de slaapkamer van
een pand, in de buurt waarvan de mannen werden gegrepen. De kogel was
door de ruit, de vitrage en de overgordijnen gegaan.
De agenten zagen de bestelauto rijden
op het Blijdorpplein en door het vreemde gedrag van de inzittenden sommeerden zij de chauffeur te stoppen. De bestuurder negeerde echter het stopteken
en ging er met hoge snelheid van door.
Toen de auto na een wilde jacht tot
stoppen was gedwongen, vluchtten de
twee mannen te voet verder. De waarschuwingsschoten
moesten uitkomst
brengen. De wagen bleek in Den Haag
te zijn ontvreemd.

groot

dige omstandigheden met overtuiging
wordt voorgestaan". Intussen heeft de
KVP zich opengesteld voor een bespreking over mogelijk nieuwe, breder opgezette, doch christelijk geïnspireerde
partijstructuren, zegt de verklaring van
vrijdagavond verder. „Uiteraard kan een
gesprek daarover slechts vruchtbaar
zijn, indien het gevoerd wordt met hen
die, tot welke partij zij ook behoren,
het uitgangspunt van een christelijk
geïnspireerde partijstructuur aanvaarden."
In KVP-kringen was men er vrijdagavond
van overtuigd dat dit een duiblagen ,' ev,en
de snorren opstrijken: delijke afwijzing betekent van de PvdAAg)
k
deze ruC e
g :laar bestaat geen
(Van onze correspondent)
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spoor- met de voorschriften, één in plaats van taal drie schepen en drie vliegtuigen
Onvp
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de Rotterdamse politie een hardnekkige
jacht gemaakt op twee autodieven. Pas
na twee waarschuwingsschoten lieten de
mannen, de 22-jarige elektromonteur G.
V. B. uit Den Haag en de 20-jarige student A. S. uit Rijswijk, zich pas inre-

Ook K VP-bestuur wil
geen gesprek met PvdA
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' vraa-t men zich af, waar-

en andere plaatsen dagelijks grote geldbedragen door ongewapende bankbedienden naar de stationspostkantoren

OVER VERNIEUWING PARTIJWEZEN

worden aangetrofrag en°_ ders en pompben Nederland is eveneens
In g oen naar zon auto uit te kijken.
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(Van onze correspondent)
In de nacht
van donderdag op vrijdag heeft de bemanning van een surveillance auto van
ROTTERDAM, 26 febr.

Vrijdagmiddag werd in Eindhoven
alarm geslagen, toen een tip binnenkwam dat een Belgische auto met
drie gangsters uit Brussel door de stad
zou komen. Politiepatrouilles reden inderdaad een Belgische Peugeot klem.
De inzittenden, drie Marokkanen, bleworden ken bij onderzoek door de vreemdelin-

en Brusselse onderwereld, een nieuwe
grote kraak aan het voorbereiden is. In
verschillende Brabantse steden hebben
de laatste
rijks- en gemeentepolitie
maanden uitvoerige alarmschema's opgesteld om in geval van nood snel te
kunnen reageren op een nieuwe bank-
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voerd. Zij vroeg en kreeg ook asiel.
Later liep de onderwijzer Michael Samarine over. Kravchenko beweerde, dat
hij de verscheping naar Rusland had
weten te verhinderen.
In zijn boek „Ik verkoos de vrijheid"
onthulde Kravchenko onder andere, dat
elke Russische diplomaat in het buitenland spionagediensten verricht. In
1949 verklaarde hij, dat er al vier aanslagen op zijn leven waren gepleegd.
De Russische minister van buitenlandse
zaken, Gromyko, aan wie men eens zijn
mening vroeg over Kravchenko, zei:
„Als een hond niets te doen heeft, dan
gaat hij maar wat aan zijn buik zitten
likken."
Kravchenko heeft de laatste tien jaar
in New Vork geleefd onder de naam
Peter Martin. Hij heeft een brief nagelaten, waaruit blijkt, dat zijn dood het
gevolg is van een wanhoopsdaad.

Voor huisartshulp
geen eigen risico TONI BOLTINI...
—
deed iedereen even opveren

TILBURG, 26 febr.
Naar het oordeel van dr H. Festen, secretaris van het
ZiekenGemeenschappelijk Overleg
fondswezen, zal het schrappen van de
huisartsenhulp uit de verstrekkingen
van de ziekenfondsen grote gevolgen

hebben. Voor een dergelijke manipulatie komt volgens hem de huisartsenhulp
het allerlaatst in aanmerking, omdat de
gevaren voor de volksgezondheid hier
het grootst zijn.
Dr Festen sprak vrijdag'in Tilburg

met het bericht dat hij Rob de
Nijs en Johnny Lion elk een kwart miljoen gulden betaalt voor
een optreden van vijfendertig weken in zijn circus.

Waarom Boltini dit (en nog een heleboel andere dingen) deed,
vertelt hij vandaag op pagina 25 van

<l«-\olk*L._ ant . voor 45 gulden 52 weken zes nummers

over het vraagstuk van het invoeren
van eigen financieel risico in de zie-

kenfondsverzekering,
ter gelegenheid
van het vijftigjarig bestaan van het algemeen ziekenfonds AAZ voor Tilburg
en omgeving.
Dr Festen noemde het inconsequent,
de vraag naar hüisartsenhulp af te
remmen in een tijd, waarin vroegtijdige
raadpleging van de huisarts wordt gepropageerd. Het schrappen van de huisartsenhulp zal volgens hem ook gevolgen hebben voor de positie van de huisarts in het geheel yan de gezondheidszorg, omdat zijn positie als gezinsarts
zal worden ondermijnd. „Hierdoor zouden toestanden kunnen ontstaan, die wij

kennen uit andere landen waar de huisarts geleidelijk aan zijn centrale plaats
verliest", aldus dr Festen.
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