VEEL REACTIES OP „ZO IS HET"

Voor huwelijkscadeau nu
700.000 gulden bijeen
De omstreden uitzending van „Zo is
het toevallig ook nog eens een keer"
heeft niet alleen geleid tot verschillende
reacties in de dagbladpers en in de
opiniebladen, maar die reacties komen
ook tot uiting op de bij-strookjes behorende bii de girostortingen ten bate van
het huwelijksgeschenk voor prinses Beatrix met de heer Claus von Amsberg.
Zoals wij gisteren nog in een deel van
onze edities konden melden worden op
giro-nummer 25 ten name van het Comité Huwelijksgeschenk thans per dag
gemiddeld 2500 giro-stortingen ontvangen. Alleen al over de giro ontvangt
men voor het geschenk per dag een bedrag van meer dan een halve ton. De
totale opbrengst tot dusver bedraagt
thans meer dan
700.000. Den Haag
heeft tot nog toe het meeste geld bijeengebracht: in 6300 giften
totaal
116.330.
„Laster- en kwaadsprekendheid zijn
vonken die — als men ze niet uitblaast vanzelf uitgaan". Dit citaat van
Boerhaave werd aangetroffen op één
van de ontvangen bij-strookjes. Een gift
van tien gulden ging vergezeld van de
opmerking dat de storting mede gezien
dient te worden als zeer vurig protest
tegen de VARA-uitzending „Zo is het".
Bij de binnengekomen giro-stortingen
is er een aantal waarbij reeds eerder
gedane stortingen worden verdubbeld
als reactie op de gewraakte uitzending.
„Voor vergroting van het geluk van de
kroonprinses, ook al wordt dit geluk opzettelijk vergald door de VARA-nozems"
aldus een andere reactie. Een storting
van tien gulden zo blijkt uit het bijstrookje werd geschonken door iemand

’
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„aanvankelijk niet enthousiast voor
het huwelijk" was, doch „de uitzending
van de VARA heeft ons zo verontwaardigd dat wij niet willen achterblijven
en ons daardoor bij die troep zouden
scharen". Een andere reactie was „Laat
de VARA maar varen wij kunnen het
toch wel klaren" zo blijkt uit mededelingen van het secretariaat van het
actie-comité.
De Rotterdamse stadsbeiaardier Leen
't Hart heeft de „Intrada, alla Macia"
gecomponeerd ter gelegenheid van het
koninklijk huwelijk. Hij heeft deze mars
opgedragen aan prinses Beatrix en de
heer Claus von Amsberg. De eerste noten van de compositie zijn dan ook BC,
BC. Het werk is door de beiaardier
aan zijn Nederlandse collega's toegezonden.
Enkele grote en kleinere bakkerijen zijn
in Amsterdam gestart met de verkoop
van oranje stoeten en -bollen om de
bruidsdagen van prinses Beatrix
en
Claus von Amsberg smakelijke luister
bij te zetten. In het begin al bleek er
een behoorlijke animo voor de lekkernijen te bestaan.
De „50 club" in Kingston in de Amerikaanse staat New Vork zal op 5
maart een feest geven ter ere van prinses Beatrix, die op 17 september 1959
een bezoek aan deze stad bracht. De
gasten op dit feest zullen geschenken
voor de prinses, bij gelegenheid van
haar aanstaande huwelijk, meebrengen
die, vergezeld van een groet van de

,Eten

voor

India':

Proeven in Nijmegen:

Auto's, die door rood
licht rijden, worden

f21.500.000

gefotografeerd

Het totale bedrag dat in het kader
van de actie „Eten voor India" is bijDe Nijmeegse politie neemt op het
eengebracht, steeg gistermiddag tot ogenblik proeven met het fotograferen
21.500.000 gulden. Op de girorekening van auto's die door rood verkeerslicht
ln een verkeerslichtinstallatie is
werd 1.300.000 gulden aan nieuwe
gemonteerd, die een opnaamera
schenkingen gestort.
me maakt als een automobilist bij rood
[n het kantoor van de NOVIB in Den licht over een drempel rijdt, die in het
Haag heelt het actiecomité van de wegdek ligt. Behalve de achterzijde van
„Actie 12.000 voor 12.000.000" van de wagen wordt een klok gefotografeerd.
scholieren gisteren een cheque ten be- De installatie is geconstrueerd door de
drage van 50.000 gulden overhandigd coureur Gatsonides, de uitvinder van de
aan de heer G. J. van Vlijmen, ('ireegatsometer. Deze wordt zoals bekend
teur van (le NOVIB. De leden van hel gebruikt voor snelheidscontroles. De Nijcomité deelden mee dat er nog steeds meegse politie zal voorlopig niet verbageld binnenkomt en dat het totaal beui optreden. Volstaan wordt in eerdrag thans reeds meer dan 55.000 gul- ste instantie met het onderzoeken van
den bedraagt. De actie was gericht tot de technische en juridische aspecten van
alle middelbare en soortgelijke scholen. de zaak. In Nijmegen werden vorig jaar
De kosten van de actie „Eten voor twee mensen gedood en 16 gewond bij
India" hebben niet meer dan 5.000 gul- verkeersongelukken, die ontstonden bij
den bedragen.
het door rood verkeerslicht rijden.

Orders aan soldaten en politie

KWAME NKROEMAH WIL
NAAR GHANA TERUG
Uit- en intocht
bij gevangenis

van Kingston, naar NederDe afgezette president van Ghana,
land verzonden zullen worden.
Kwame
Nkroemah, heeft gisteren in
Soestdijk
hebben prof.
Op het paleis
J.
verklaard
Peking
en
dr.
P.
grootmeester,
nog steeds het wetdr. J. Kok.
van Loo, groot-secretaris van de Orde tige staatshoofd van Ghana te zijn.
van Vrij Metselaren onder het Groot- „Ik keer spoedig naar Ghana terug".
oosten der Nederlanden, prinses Beatrix en de heer Claus von Amsberg een Zijn minister van buitenlandse zaken,
casette grammofoonplaten aangeboden Alex Quaison-Sackey, zei op een persmet muziek van de hand van Vrijmetconferentie in Peking, dat Nkroemah
selaar-componisten. De grammofoonplade soldaten en politie die bij de
ten bevatten composities van Ignace Liliëh, Willem Pijper, Jean Sibelius en staatsgreep belrokken zijn, bevolen
W. A. Mozart.
naar hun kazernes terug te keOp Bonaire heeft een inzamelingsac- ren. Hij riep het Ghanese volk op
tie voor een geschenk 1.325,— opge..trouw maar vastbesloten in liet verbracht. Op de Bovenwindse eilanden
te blijven. Nkroemah verscheen
zet"
bracht de actie rond 2.200,— op.
zeil met op de zeven minuten durende
Bij een brand in een oud pand aan
persconferentie in de Ghanese amhet Oranjeplein in Den Haag is vanbassade.
nacht een van de 31 Turkse bewoners
voor
Gisteren werden 450 gevangenen op
om het leven gekomen. Vier personen
bevel van het nationale bevrijdingsfront
waren bedwelmd en moesten in ziein vrijheid gesteld. Er zijn verscheidene
kenhuizen worden opgenomen. Een
politieke gevangenen onder hen. MinisPrinses Beatrix en Claus von AmsTurkse arbeider sprong van de tweede
ters van het vorige kabinet en parleberg ontvangen op paleis Soestdijk
mentsleden
werden daarentegen onder
verdieping uit een raam en raakte lichtvandaag weer enkele delegaties van
politiebewaking in bussen naar gevangegewond. De overigen konden zich zonverenigingen en organisaties, die het nissen overgebracht. In Accra
vierden
bruidspaar geschenken zullen aanbie- gisteren jubelende Ghanczen
der letsel in veiligheid stellen.
het
omverden. Tot de cadeaus behoren ook en- werpen van de regering-Nkroemah met
ongeveer
De brand brak om
kwart
kele munten uit de antieke goud- de kreet „de tirannie is voorbij, geen neover twee uit. Voor de brandweer arrischat, die is gevonden in Serooskerke. potisme meer". Een ploeg bouwvakarbeiveerde, was een van de bewoners in
Op
deze tweede „geschenkendag" zul- ders verpletterde met een kraan het
paniek het raam
uitgesprongen. Hij
groepen van delegaties aan bod bronzen standbeeld van Nkroemah bij
len
vier
zijn
geblesseerd
raakte
aan
voet. AnHet bronzen beeld
dere bewoners vluchtten in paniek via komen. Hiertoe behoort ook een afvaar- het parlementsgebouw.
op de grond, het granieten voetstuk
het trappenhuis de straat op of via de diging van alle burgemeesters uit Ne- viel
zolderverdieping naar het dak. Een derland. In de loop van hedenmiddag viel in stukken uiteen. De stukken steen
persoon moest door de brandweer via zullen verder enkele diplomaten wor- werden verdeeld onder de menigte „Mam
zater- mies" (marktkoopvrouwen) balanceerde ladderwagen naar de begane grond den ontvangen. Volgende week
Soestdijk
paleis
dag
op
zal
eveneens
het den grote brokken op hun hoofd. De
worden gebracht. De brandweer was
huwelijksgeschenk worden mensen leken opgetogen en zorgeloos.
reeds aan het blussen, toen werd ont- nationale
aangeboden.
dekt, dat nog niet alle bewoners in veiligheid waren. Vijf Turken waren door
In wasserij te Harlingen:
de rook bedwelmd geraakt en werden
naar hét ziekenhuis gebracht. Een van
hen overleed korte tijd later aan de geSYRIË
volgen van de brand.
Dr. Noereddin Al-Atassi is gisterDe brand is ontstaan op de parterre,
avond
tot president van Syrië benoemd.
tussen
vermoedelijk door een brandende siZeayen werd eerste-minisgaret. De brandweer kon na een half uur Dr. Joessef
benoemingen werden bekendgehet sein „brand meester" geven. De ter. De
Gisteren vond de heer H. Dreunhuimaakt
door
het voorlopig bestuur van
zeop
begane
grond,
ruimte
de
waarin
zen,
werkzaam bij een wasserij in Harde Baath-parlij die woensdag een geven mannen woonden, brandde geheel slaagde
de
deed.
Dr.
lingen,
greep
naar
macht
tussen het wasgoed een porteuit. De twee verdiepingen, waar in vier
van het feuille met een bedrag van 6100. De
kamers achttien mannen huisden, liepen Atassi was assistent-secretaris
schade op. De zolder, bewoond door zes bestuur van de Baath-partij en vice-voor- portefeuille bleek het eigendom te zijn
Turken, bleef vrij van brand-, rook- of zitter van de presidentiële raad sinds vo- van de
heer G. Mus uit Groningen. Het
rig jaar september.
waterschade.
geld
nog terugbezorgd worden,
kon
Dr. Zeayen was eveneens lid van het
De eigenaar van het pand had het verbestuur.
eigenaar
voor de
het gemist had....
huurd aan een Hagenaar die het op zijn ontbonden
de
31
beurt verhuurde aan
Turkse arbeiders. De eigenaar van het „mensenpakhuis" had juist enige dagen tevoren
een verzekering tegen brandschade gesloten.
bevolking

Turkse arbeider

overleden na
brand in Haags

mensenpakhuis

De Ghanese ambassade in Peking,
waar de afgezette president Nkroemah
verblijft, heeft zich vandaag onder het
nieuwe bewind in Accra gesteld. Nadat
het grote portret van Nkroemah van de
gevel van het gebouw was verwijderd,
verklaarde een woordvoerder van de
ambassade, dat men er officieel van op
de hoogte was gesteld, dat zich in Accra een regeringswisseling had voorge- I
daan. „Wij blijven als diplomaten in |
dienst van de Ghanese regering. Wat
onze houding tegenover Nkroemah betreft moet v zelf maar uw conclusies
trekken", zo zei hij tot verslaggevers.
De Chinese pers en de autoriteiten in
Peking bewaren het stilzwijgen over de
staatsgreep. In d- stad wapperen nog altijd de Ghanese vlaggen, bedoeld ter ere
van Nkroemah.

’

’ van
Munten uit schat

Serooskerke
Beatrix en Claus

NIEUWE LEIDERS IN
BENOEMD

Eens te meer blijkt bij het opmaken van de weekbalans, dat

het zoete weer zwaarder weegt
dan het zure. Men kan geblikt
gaan onder zware zorgen, onder misverstanden en onverdiende tegenslagen,
toch staat daar steeds iets tegenover.
De tulpen die al twee centimeter boven de grond staan in liet tuintje. Het
royale gebaar van het Nederlandse volk
(?iu al meer dan twintig miljoen.) tegenover de dreigende hongersnood in
India. De schaatssuccessen van onze
sportmensen in Gothenburg (bij succes
worden het altijd „onze" jongens). Tegenover de val van Nkroemah in Ghana, Nasoetion in Indonesië en het (dure) kopje van onze verhuizende schoonzus staat het behangetje dat er zo keurig in zit, Ritske uit Birdaard die in het
verre Zambia zijn kennis van de landbouw tracht over te dragen aan de bewoner» van dat land. de actie voor het
kinderhuis van zuster Trijntje Beimers
in Tanzania, die „lekker loopt" e
tal ran andere verblijdende dingen. Goed,
goed, jij kunt die zaken moeilijk- tegenover elkaar zetten. Maar toch vormen al die vreugdevolle zaken ecu tegenwicht tegen de trieste. Wij willen
maar zeggen: wat kan een in scherven
liggend theekopje belangrijk ijn, wat
zijn Ritske en zuster Beimers belangrijke mensen en wat is er prettiger dan te
geven voor een doel als bestrijding van
de honger. En als u-ij hij de prille tulpen staan, vergeef het ons. dan vergeten wij even Vietnam en /
Ghana. Dan danken u-ij de Sch ippei
voor dit nieuwe bewijs van hei leren
dat doorgaat

....

burgemeester van Amsterdam.
mr. C. van Hall legt een krans bij

De

liet monument „De dokwerker".

met

urenlang; defilé in

Amsterdam herdacht

Wel pogingen gedaan
Duitsers te redden

Vele duizenden inwoners van Amsterdam hebben gistermiddag deelgenomen aan het défilé ter herdenking van
de februaristaking 25 jaar geleden, in
1941. Door de stromende regen trok
urenlang een onafzienbare stoet langs
het beeld van de dokwerker op het
Jonas Daniel Meijerplein. De belangstelling voor deze stille tocht was zo
enorm, dat het spitsuur verkeer door

Nadat de „Van Imhoff", die in januari se vliegtuigen gebombardeerd, zodat de
1942 473 Duitse geïnterneerden uit het Duitsers niet aan boord konden worden
toenmalige Nederlands-Indië naar Brits- genomen- Het schip verborg zich
in een
Indië zou overbrengen, door Japanse regenbui en heeft de schipbreukelingen
vliegtuigen tot zinken was gebracht, zijn later niet meer gezien. Dit antwoordt
er wel pogingen gedaan de opvarenden minister De Jong van Defensie, mee
van het schip in veiligheid te brengen. namens premier Cals, in antwoord op

In totaal

zijn drie schepen en drie vliegtuigen uitgestuurd om te trachten de
overlevenden op te sporen.

vragen van het Tweede-Kamerlid de heer
Lankhorst (PSP).

De minister zegt verder nog onder
meer. dat een van de drie uitgezonden
vliegtuigen, een Catalina-vliegboot. ook
schipbreukelingen van de „Van Imhoff"
heeft gezien, maar in verband met de
zware deining niet in staat was deze
groep van twintig, eveneens
Duitse
aan boord te nemen. Later werd
schipbreukelingen ontmoet. Op dat ogen- mensen
opdracht gegeven opvarenden van de
..Boelongan"
Japanblik werd de
door
~Van Imhoff" op te sporen. Het schip
heeft geen succes gehad- Zoals bekend
zijn op zee 411 personen omgekomen.

Het schip „Boelongan" heeft contact
met een sloep vol schipbreukelingen gehad. De sloep bleek zeewaardig te zijn en
de Duitse schipbreukelingen werden niet
aan boord genomen. Later werd een

De

Februaristaking

MINISTER OVER „VAN IMHOFF":

Machinist vond f 6100
het wasgoed Ruimtehonden maken
het nog goed

’
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Russische

kunstmaan

..Kosmos

die op 22 februari werd gelanceerd, blijft om de aarde draaien. Alle

apparaten aan boord werken normaal
het programma van biologische
waarnemingen wordt met goed gevolg
uitgevoerd. De toestand van de twee
en

honden „Veterok" en Oegolek" is zeer

bevredigend.

het oude centrum in grote moeilijkheden kwam. De politie moest versterkingen laten aanrukken om een chaos
te voorkomen. En intussen groeide aan
de voet van het monument een kleurig bloementapi.it van ontelbare tulpen, narcissen, anjers en anemonen.

mr. G. van Hall opende
om precies half vijf het défilé na eerst
zelf een krans te hebben gelegd. Hij
werd gevolgd door het voltallig college
van wethouders. Hierna traden vier
vertegenwoordigers aan van het comité, dat er in was geslaagd de twee
gebruikelijke herdenkingen
de ofen daarna een communistische 's middags
te combineren tot dit indrukwekkende geheel:
dr. .1. Presser, Man Andriessen,
Teun de Vries en Dé de Haas. Het
was aangrijpend stil. Alleen het suizen van de regen weerklonk, en daar
bovenuit een licht klapperen van de
doorweekte stadsvlag halfstok, met
op het devies: Heldhaftig, vastberaden, barmharl

Burgemeester

—

—

De instructies welke aan de „Boelongegeven, zijn niet meer te achterhalen, aangezien het grootst
van het archief te Batavia is verbrand en
verloren gegaan. Minister De Jong verwijst nog naar een in 1956 door de procuHet is koningin Wilhelmina geweest, die
reur-generaal bij het
hof in Amsterdam ingesteld onderzoek, dat voor
ik verleende toenmalige minister van Justitie aande om aldus di
te eren voor de
leiding was te concluderen, da!
moe
tijdens de februarigrond voor strafrechtelijke vervolging
staking uit protest tegen de 'jodenaanwezig was.
vervolgingen. Zij zelf heeft tot haar
dood alle herdenkingen bijgewoond,
na haar abdicatie onopgemerkt tussen
het publiek — de laatste keer keek zij
toe
\
luto. Het koninklijk
Buitenlands
huis was gistermiddag bij deze twintigste herdenking niet vertegenwoorweekoverzicht
digd. Er was ook geen krans.
kan die kans moeilijk
voorbij
laten
gan" zijn

Liquidatie van een wereldmacht
17 en roerige week was het, waarin gevestigde machtsposities werden
omvergekegeld en waarin de verdere
afbraak zichtbaar werd van wat eens

gaan.

bet Blitse imperium was. Voor sommige Britten was liet moeilijk te verteren,
dat volgens liet defensiewitboek de
glorierijke Britse vloot, die eens de

wereldzeeën beheerste weer een stap
teni<j; moet. De vloot krijgt geen
nieuwe vliegdekschepen. In de plaats
daarvan wil de Labourregering F 111
jachtbommenwerpers in Amerika kopen, die op landbases worden gestationeerd. Wel werd aangekondigd dat
er enkele nieuwe seliepen met rakel
bewapening zullen worden gebouwd,
maar dat lieelj de j)il maar een klein
beetje verguld. Mei zijn defensieplannen heeft de Britse minister van
1 miljard bespaard,
defensie zon
doeli het heeft hem een minister (van
marine) en een „Eerste Zeelord" gekost. Minister Mayhev» en admiraal

’

Luce traden al.

Engeland leeft mei zijn militaire steunpunten en defensieverplichti
heel de wereld ver boven zijn

(Vervolg van pagina 1)|
Het opvallendste overige nieuw
bestond uit staatsgrepen en aanverwante situaties. De
spectaculaire
nxachtswi
had in (rhana plaats, waar de link
tator Nkroemah in het verre Peking
moest horen, (lat hij door een
rechi
college van officieren aan
se
:isteren voor de sprwas gezel. In Syrië ging liet wei
ank in Djakarta
klein beetje anders. Daar was.
leiding van president Amin el Hale/ verklaard, dat ook de voormalige luiteen premier Salah Bitar, het bi
:'. die thans voor
zijn rol in de mislukte oktober-staatsjuist bezig in een wat libel
men wil rechtser richting te ko
Sree
even dat
Hier deden officieren van de u
hu
kon aanvoeren voor
linkervleugel van de Arabisi
tische Baath-partij een geslaagde
naar de macht,
in ver
zou hebben willen werpen. De
in kwestie v
or van de luchtIn Afrika had premier Oboti
macht
Soejono, d
..verd
ennelijk ooi; geroken dat ei'
ir van de communistische
in
epen
de
lucht
zaten.
Hij
1 e' ecu variatie op
het patroon door
bij
zelf alle macht in handen te
i Djaka
grondwet
de
De
buiten werking te stellen
olgens
en vijf ministers in de
.ds op
naa
te
dwinle bergen. In bidon(Illingrworth in de „Daily Mail")
aamd
Soekarno
voor
verrassing
ent
de
", inhoudend
|_i n
van de week door generaal Ni
Wilson kwam mol lege handen thuis Ilet heeft er een poosje op
ationalisten, godsd i '~„..
I zich mi weer op de binnenland- ken, dal Soekarno niet langer 10l de
se politiek werpen. Daar krijgt h:
[ewichten in de Indonesische poli- "P 1
chtmachtmoedelijk de handen vol, want alles wijst
en gerekend en (lat de bevelhebber Omar Di
er op. dat hij heel binnenkort algehand
als in feite de lakens uitde
verkiezii
il
afkoi
De president heeft echter een indrukDhani is
n Londen zelfs dat de
liginende „COme back" in de politieke
beslissing maandag bekend zal V
boksring gemaakt. Nasoetion
èns
verkiezingsdag ver- Of hi a! uitgeteld is. valt
dijk 31 maart is, Volgens de laat- maken. Gistermorgen gii
[eruehl
liniepeiling van de conser
ph" heelt Labour op hel
Ok in het
mand weet pro,
ik bij het publiek een voorsprong wat e
VOlg
van negen procent, op de Conservatie- beuren Alen krygt de indruk, d
ven, Wal een meerderheid van 120 zeop ei
■'m Djakarta niet meer m Soeirjeenkom
tels zou kunnen opleveren. Op het
karno gelooft. Maar hij zelf doe
pla'
van Generaals beblik is die meerderheid drie. Labour nog wel.
R L sproken waren.
de afgelopen week

—

Wilson

—

in besnoeid de/ensiepaJc

—

staat niet meer; de rudimenten bezorv.en Engeland eigenlijk alleen maar last.
Het terugtrekken op ei
idener
machtspositie betekent niet. dal Engeland afziet van elke rol op internationaal terrein. Wilson heeft het de/e week

iek geprobeerd mi
liet teert op zijn reserves en hel is een
kon. De Britse premier
bewijs van nuchterheid van de Labour- heeft de ene «nel en recht (»p 7. ij 11 doel
Ing, dat Ze geleidelijk de lasti
.aan. Hii Iv eft ongetwijfeld op de
beert te verminderen. De basis Aden zal
rs geen slechte indruk
worde
ven. op Cyprus en Malkt, maai hii had niets
ta zullen de troepen worden ing'
hebben geen speciaal behing bij de vi iend schap
en in de
in hel zuiden van en zij
om- om Op WilAfrika zullen binnen i.iet Ie lal
sons voorstel tot het bijeenroepen van
verdwijnen. Het Britse imperium be- een Vietnamconferentie in te gaan.

—

Indonesië
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■
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