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Trouw
twoord van Cals
De Jong

nhoff -
vvestie
tnzeild
(Van een onzer verslaggevers)
"N HAAG — Premier Cals en mi-

* De Jong (defensie) hebben gis-

* de vragen van het Kamerlid
«orst over de affaire Van Imhoff

'' "Woord, zonder evenwel met een
'fl in te gaan op de kern van de

heeft de bemanning van het
'"schip Van Imhoff min of meer

'**IHig het overgrote deel van de
Duitse geïnterneerden laten ver-

ken?!' beschuldiging dat dit inderdaad
S%aan is, kwam voor in een van
Geënte nummers van het West-
"e weekblad Der Spiegel.
''«" het gedrag van de bemanning

] de Van Imhoff zegt het ministe-
[ antwoord slechts dit: in 1956

' de procureur-generaal bij het
'krdamse Gerechtshof op verzoek
ds minister van justitie een on-

*ek naar de schipbreuk laten in-
et>, dat geen enkele grond tot

vervolging heeft opge-

osomming
* de opsomming van de gebeur-

den blijkt o.m. dat:
jHet op redding uitgestuurde
} ~Boelongan" een sloep met 60
"ers niet aan bord heeft genomen

i*t deze van goede kwaliteit was.
£>oor een bombardement van Ja-

'*rs de ~Boelongan" twintig Duit-
Jhipbreukelingen aan hun lot moest, f 'Wen, die na vertrek der Japanse

lbuigen niet werden teruggevonden.
Instructies voor uitgestuurde Ca-

j*-vliegboten vermeldden, dat bij
*eur Nederlanders gered moesten

&en op redding uitgestuurde sleep-
/ eveneens instructies kreeg om

J Nederlandera en Nederlands-In-
«e onderdanen te redden en daarna, i*ttlandse passagiers, maar deze
t>boot vond geen schipbreukelingen,, ftnkele dagen later een Neder-ig torpedobootjager, de „Van

opdracht kreeg opsporingen te
]chten naar drie sloepen en twee

'6n met Duitsers, maar ook dit
f Vond niets.j'het ministeriële antwoord wordt
JW, dat van de '478 aan boord aan-
*e Duitsers 66 aan land aankwa-II
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rkervissers
verleven
nag avontuur
*K _

De motorkotter Wilhelmina
2H is tijdens het vissen op de
'dïee met zün twee uitstaande
betten vastgelopen. Stalen mas-
l* 1» tuigen braken in een ogenblik
**t schi? werd zo scheefgetrokken,
.'et water de machinekamer bin-

„Invaller"-schipper C.
Jjl liet ondanks de hoge zee, de
JJ» van hel vistuig kappen.
J in de omgeving vissende andere

snelden onmiddellijk te hulp
fÖoor schip en bemanning behou-
derden. Hët schip is naar Wierin-. Gesleept en daar zijn de restanten, Wizen en tuig naar binnen gebo-
i. *oriat het schip de sluizen kon
Ben.

door enkele andere Ur-
!>, is het schip op eigen kracht in

haven aangekomen.
£ het vissen met het zogenaamde
l *Ituig worden de netten haaks; «et schip zo stevig bevestigd, dat
■schip wordt omgetrokken zodra
l'st bijv. achter een wrak blijft ha-
,i.olndat men het visnet niet genoeg
J'% heeft gelaten.
j, Urk werd gisteravond het avon-
„ ?ruk besproken. Natuurlijk kwam

bj' ook weer de verdwijning van:'lpK 58" enige weken geleden, ter
e --,° schipper van de UK 224, T. ' de
v' Was zelt wegens ziekte niet aan

Jacht
Inmiddels is in Ghana een jacht be-

gonnen op vooraanstaande leden van
Nkroemah's conventionele volkspartij.
Een van hen/ is de Britse advocaat
Geoffry Bing, die juridisch aaviseur van
de president was en verder wordt ge-
zocht naar de hoofdredacteur van het
weekblad Spark. Het blad van Nkroe-
mah's partij, de Ghanese Times heeft
zich snel bij de nieuwe situatie aange-
past: „Het Ghanese volk zal zich deze
dag voor altijd herinneren als een dag
waarop zij de eerste straal van werke-
lijke vrijheid te zien kreeg", aldus com-
mentarieerde het blad.

De verbindingen tussen Accra en de
buitenwereld worden langzaamaan her-
steld. Gisteren landde alweer een twee-
tal lijnvliegtuigen op het vliegveld van
de Ghanese hoofdstad. De wegversper-
ringen zouden zyn opgeruimd, behalve
bij de presidentiële kantoren; de meeste
winkels waren open.

De voormalige leider van de Ghanese
veiligheidsdienst, Khow Amihyia, die
door Nkroemah als zijn „gevaarlijkste
vijand" werd beschouwd en die in Lon-
den verblijft, heeft inmiddels voorberei-
dingen getroffen om naar Ghana terug
te keren. Amihyia zei dat zijn groep van
vijftien man in Londen voortdurend met
Ghana in contact was geweest. Hij zei te
verwachten dat Nkroemah in Engeland
asiel zou vragen, maar men zou in dat
geval proberen zijn uitlevering te ver-
krijgen.

President Sekoe Toere van Guinee,
een vriend van Nkroemah, heeft de ex-
president inmiddels asiel aangeboden.

In de straten van Accra werd de om-
verwerping van Nkroemah uitbundig ge-
vierd. Een ploeg bouwvakarbeiders ver-
nielde een bronzen standbeeld van de
president by het parlementsgebouw en
de kreet „De tirannie is voorbij" was
dingsraad die onder leiding staat van
niet van de lucht.

Krawtsjenko
overleden

NEW VORK (AP) — Viktor Krawt-
sjenko, een. naar het westen overgelopen
majoor van het Russische leger, is in
New Vork overleden.

De 61-jarige Rus was de schrijver van
het boek „Ik verkoos de vrijheid". In
de flat van Krawtsjenko werd een brief
cA een pistool gevonden, waaruit bleek
dat hij de hand aan zichzelf geslagen
had.

Een vriend van Krawtsjenko heeft ver-
klaard dat hij zeer gedeprimeerd was
door de oorlog- in Vietnam. „Hij was er
zeer ongelukkig onder dat Amerika aan
de oorlog deelneemt".

De Rus vroeg politiek asiel in Ameri-
ka toen hij in 1944 in Washington was
met een Russische inkoopcommissie. Hij
droeg altijd een revolver bij zich, omdat
hij bang was dat de Russen zouden pro-
beren hem te vermoorden.

MARS - BC, BC
OPGEDRAGEN AAN
HET BRUIDSPAAR

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM — De Rotterdam-

se stadbeiaardier Leen 't Hart heeft
een „Intrada alla mareia" gecom-
poneerd ter gelegenheid van het ko-
ninklijk huwelijk en heeft deze mars
opgedragen aan prinses Beatrix en
de heer Claus von Amsberg. De eer-
ste noten van de compositie zijn
dan ook b c, b c. Het iverk is door
de beiaardier aan zijn Nederlandse
collega's toegezonden.

Pieter's been uit gisp
DEN HAAG — Het gips van het been

van mr. P. van Vollenhoven, de verloof-
de van prinses Margriet, is verwijderd.
De breuk van de enkel is volgens de be-
handelende geneesheer in goede stand
genezen. Het normale lopen mag de heer
Van Vollenhoven geleidelijk hervatten.
Het volledige herstel zal echter nog ge-
ruime tijd vergen.

Voor de herkeuring voor de militaire
dienst is nog geen datum vastgesteld, 't
ligt in de bedoeling dat deze op korte ter
mijn plaats heeft.

HUWELIJKSGESCHENK SNEL
GROTER NA „ZO IS HET”

DEN HAAG — Uit protest tegen
het programma ~Zo is het" stromen
op het ogenblik op giro 25, ten name
van het actiecomité huwelijksge-
schenk de giften binnen. Alleen
reeds over de giro ontvangt het comité
momenteel meer dan een halve ton
per dag. Het totaalcijfer nasseerde gis-
teren de ’ 700.000.-.

Verschillende gevers gebruiken de
o-irostrookjes om lucht te geven aan
hun gevoelens.

lemand citeerde Buerhaave met
deze woorden „Laster en kwaad-

sprekendheid zijn vonken, die — als
men ze niet uitblaast, vanzelf uit-
gaan."

Een ander schreef dat zijn gift ge-
zien moest worden als een protest
tegen de omstreden Vara-uitzending.
Een aantal mensen stort — uit reac-
tie — voor de tweede maal.

Lange volzinnen vertolken menig-
maal de ge\oelens. „Voor vergroting
van het geluk van de Kroonprinses, ook
al wordt dit geluk opzettelijk vergald
door de Vars-nozems" — zo luidde
een van do reacties.

Een storting van tien guldens kwam
binnen van iemand die — naar hij
zelf schreef —- eerst niet enthousiast
was voor het huwelijk, maar door de
uitzending van de Vara zo veront-
waardigd raakte dat hij niet wilde
achterblijven en zich daardoor bij
„die troep" zou scharen.

Een laatste reactie: „Laat de Vara
maar varen, wij kunnen het toch wel
klaren".

Deze fraai? en minder fraaie reac-
ties werden bekendgemaakt door het
secretariaat van het actiecomité.

Ghanese staatsgreep gelukt, maar

NKROEMAHWIL TERUG
Guinee biedt
ex-president
asiel aan

ACCRA (AP, UPI) — Kwame
Nkroemah, de afgezette president
van Ghana heeft gisteren in Pe-
king gezegd dat hij naar Ghana
zal terugkeren. „Ik ben grond-
wettig hoofd van de republiek
Ghana en de opperbevelhebber
van de strijdkrachten. Ik keer
spoedig naar Ghana terug", aldus
de verklaring van Nkroemah, die
naar bekend i_ Peking is.

De afgezette president zei ver-
der, zijn reis door Azië te zullen
voortzetten. „Bij mijn aankomst in
Peking is mijn aandacht gevestigd
op berichten van persbureaus
waarin wordt beweerd dat enkele
leden van de Ghanese strijdkrach-
ten gesteund door enkele leden van
de politie hebben geprobeerd mijn
regering omver te werpen. Ik weet
dat het Ghanese volk altijd loyaal
is aan mij, de partij en de regering

en alles wat ik van ieder verwacht
in dit uur van beproeving is, dat
men kalm en vastbesloten blijft en
zien verzet", aldus Nkroemah in
Peking.

In Accra was gisteren overigens wei-
nig van verzet tegen de staatsgreep te
merken. Wel werd er geschoten in het
gebouw van radio-Accra tijdens een be-
zoek van kolonel Kotoka, die de op-
stand zou hebben geleid, maar verder
scheen het verzet tegen het leger te zijn
opgegeven. Bij de schietpartij van giste-
ren zouden enkele leden van Nkroemah's
lijfwacht die zich nog verzetten, te zijn
gedood.

Februari-staking in
Amsterdam herdacht
AMSTERDAM — Op sobere wijze heeft Amsterdam gistermiddag bij het

beeld van de dokwerker op het Jonas Daniel Meyerplein in het hart van de
voormalige jodenbuurt de februari-staking van 1941 herdacht. Deze staking, nu
25 jaar geleden, werd een wekroep tot actief verzet tegen de Duitse bezetter.

Bij het monument was de stadsvlag
met het devies: Heldhaftig, vastbera-
den, barmhartig, halfstok gehesen.

Duizenden mensen namen deel aan
het défilé dat werd geopend door het
college van B. en W. met daarachter
leden van de gemeenteraad. Als eerste
legde burgemeester Van Hall namens
het stadsbestuur een grote krana aan
de voet van de dokwerker.

Na hem legde de beeldhouwer Mart
S. Andriessen — die de dokwerker
heeft gemaakt — en prof. dr. J. Pres-
ser namens het herdenkingscomité eea
krans.

Daarna werden namens allerlei or-
ganisaties, verenigingen, buurtcomité's
en particulieren, kransen en bloemen
rond het indrukwekkende beeld neerge-
legd. Dit zwijgend voorbijtrekken in de
regen van de officiële deputaties en de
vele duizenden oudere en jonge Am-
sterdammers uit alle lagen der bevol-
king was een indrukwekkend eerbetoon
aan hen, die indertijd wetend dat zij
weerloos zouden staan toch de moed
hadden in staking te gaan.

Foto: duizenden trokken gistermid-
dag langs de dokwerker op het Jonas
Daniël Meyerplein. Hiernaast: burge-
meester Van Hall legde als eerste een
krans aan de voet van het monument.

LONDEN (AP, UPI) —. Een opinie-
peiling heeft aangetoond dat Labeur mo-
menteel een voorsprong van 9 procent
heeft op de conservatieven. De geruch-
ten in Londen worden steeds sterker
dat premier Wilson zal besluiten 31
maart verkiezingen te houden.

Drama in hart van Brussel

Bandieten doden
Belgische agent

BRUSSEL (ANP, UPI, AP) — In het centrum van Brussel hebben
gangsters een politieagent doodgeschoten en zjjn lijk ontvoerd. De 34-
-jarige agent, Albert de Leender, had postgevat bij een parkeerplaats,
waar een uit Luxemburg afkomstige gestolen auto, was ontdekt.
Tegen twaalf uur, in de nacht van donderdag op vrijdag kwamen drie
mannen de, auto ophalen.

Zij waren met eer» andere auto aange-
komen. Toen de agent hun indentiteits-
papieren vroeg, overhandigde één man
hem z\jn bewgs. De anderen schoten
toen de agent neer. Daarna gooiden z\j
de agent in de kofferruimte van de
auto en verdwenen.

Op de plaats van de moord is een
identiteitskaart van een Fransman ge-
vonden. De kaart bevatte de foto en
'naam van Luoien Sabatier. Dit bleek een
valse naam te zijn. De Franse politie
heeft verklaard dat de kaart waar-
schijnlijk eigendom was van Lucien
Sarti, een specialist in overvallen uit
Midden-Frankrijk.

De Belgische politie is een grote op-
sporingsactie begonnen. Via radio en
televisie wordt de bevolking opgeroepen
medewerking te verlenen.

De politie sluit de mogelijkheid niet
uit dat de drie mannen met de auto
de Nederlands-Belgische grens overge-
vlucht z\jn. Via Interpol is de Neder-
landse politie gevraagd uit te kijken
naar een Mercedes, Peugot of Simca-
-1300-auto. De auto is waarschijnlijk be-
schadigd door kogels.

Op 5 december werd eveneens een
politieman gedood, toen hij twee man-
nen probeerde aan te houden die een
overval op een warenhuis hadden ge-
pleegd.

De eigenaar van een café tegenover
de plaats van de moord, vertelde het
volgende relaas: „We hoorden dat men-
sen op straat ruzie hadden. Teen hoor-
den wij enkele schoten. Wij holden naar
het raam en zagen een auto langzaam
achter drie mannen aanrijden. De man-
nen zochten kennelijk iets. Toen zagen
wij de agent liggen met het gezicht
nsar de grond gekeerd. Zij namen hem
op en stopten hem in de bagageruimte
van de auto. Ik rende toen naar bene-
den om de politie te bellen, en schreeuw-
de tegen mijn vrouw: Neem hun num-
mer op. Maar zij kon het niet zien. De
auto reed daarna snel weg".

De Belgische politie acht de kans
groot dat de gangsters zullen proberen
het lijk ergens in het water te laten
verdwijnen. Zij hebben daarom vooral
de schippers gevraagd goed uit te kij-
ken.

De vermoorde agent was gehuwd en
vader van een 8-jarige dochter.

Dit is een foto van een Fransman
die prijkte op de identiteitskaart, die
gevonden werd op de plaats waar de
agent werd vermoord. De Franse poli-
tie heeft verklaard dat de man een be-
rucht overvaller is uit Midden-Frank-
rijk.

Voor India:
21½ miljoen

(Van een onzer verslaggevers)
DEN HAAG — De stand voor

India is nu 211/£ miljoen. Gisteren
werd op de girorekening van de
stichting Eten voor India 1 mil-
joen 300.000 gulden aan nieuwe
schenkingen gestort.

De gouden
koets zal op de
tiende maart
voor de derde
maal een vorste-
lijke bruid ver-
voeren. Over de
geschiedenis van
dat kostbare
voertuig ga_
vandaag het
hoofdverhaal van
„Palet" op pa-
gina, 4. Ook
elders houdt
de krant zicb
bezig met het re-
cente verleden:
zo komt de vraag

van een rabbi naar de zin van
Auschwitz aan de orde op pagina
13 en worden de gruwelijke ge-
beurtenissen bij de ondergang van
het Nederlandse schip „Van Im-
hoff" in 1943 ten westen van Su-
marra verhaald op pagina 9.

Ook de zeer nabije toekomst
komt aan de orde: In ,Jsxpres"
(pagina 17) kunnen de jongeren
lezer welke jeugdreisen zij de ko-
mende zomer kunnen maken. Dt
t o ek i mst van Vietnam is hei
onderwerp van politiek-belangrij-
ke beschouwingen op pagina 7:
waar een rapport met vérgaande
conclusies wordt weergegeven. _«
over 't dllerrecentste verleden, de
uren vóór het afsluiten van deze
krant, leest u in de vele berich-
ten en verslagen in deze gevari-
eerde zaterdageditie van

Trouw
de krant van de toekomst
»—_——__——— — — — '~t—,--t-*i-'itmtt-\jmif\f\jyj\f\f\mfif\/is\f

Wie zich nu abonneert krygt
ome krant de eerste twee weken
'jratis. Vul daartoe de hieronder
aangeduide gegevens in.

Opzenden naar „Trouw" post-
bus BS9, Amsterdam,

tvaam: ........._,„♦»»»>,"-«_r*.v»»-«_.«.

Aur eS. ....... 4.^..mw»omïf^örém..'*ff^Fm^mw'.

Woonplaats: *«:«*__. _»„._.

Ik betaal per maand (f 3.90).
per kwartaal (f, 11.70).

DEFILE IN DE REGEN LANGS DOKWERKER

Herlandseproduktie:
een kanaal vol bier

(Advertentie)

oetffi%
Conservenfabriek CV.

DODEWAARH
De fijnste fruitprodukten

uit de Betuwse boomgaarden
Vraagt uw winkelier ONS MERK

JAMS - APPELMOES
VRUCHTEN Oi SAP - enz.

(Advertentie)

Zweedse bungalows
geïsoleerd voor Zweedse winters,
dubbele beglazing, ieder model en
indeling leverbaar.
Inl. en folders: N.V. Bungalowbouw
Aardenburg, Aardenburg, telefoon
0 1177—251*

(Advertentie)
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WARMTE ' '/ p
KANS OP KOU GEHEEL
VOORBIJ.

1| 't Kan vriezen, 't kan dooien.
Maar op BP Warmte kunt U
altijd rekenen. Want U bent een
gewaardeerde klant, geen num- i
mer in een kaartenbak. ,
Bestel bij Üw plaatselijke BP-
Warmtehandelaar.

(Advertentie)

MEUBELTOONZAHN N.V.
WIBAUTSTRAAT 80

AMSTERDAM, TEL. 59555
(10 lijnen)

LEVERING UITSLUITEND
VIA DE ERKENDE

WONINGINRICHTER
___■■■■"__■■■_■_■■_■___■__■-■■■_-■_■-_-

(Advertentie)
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