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Toch feest na geboorte
Federatie van Malakka

Indonesië en Philippijnen roepen ambassadeurs terug

1IVO: GEEN
BEZWAAR
koeala loempoer —

Onder ongunstige voortekenen

[gistermiddag om half zes,
ken het ter plaatse midder

nacht was, de Federatie van
(alakka geboren, een nieuwe

ilaat met tien miljoen inwo-

iers, De boze feeën aan de

neg van de jonggeboren repu-
[]ek waren Indonesië en de

philippijnen, die haar bestaan
te: wensen te erkennen, en bin-
lerJandse onenigheid, die b.v. 

Penang, de geboortefeesten
i de war dreigde te sturen.

Daar heeft de regering het ge
lag moeten overnemen van de ge
meenteraad om te verzekeren dat
e feesten zouden doorgaan. De ge-
aeenteraad van Penang behoort
imelijk tot de socialistische oppo-

lilie en die wenste geen feesten.

Voor consult
Indonesië en de Philippijnen heb-

im feitelijk de betrekkingen met de
liaiwe federatie verbroken door hun
mbassadeurs „voor consult” terug te
lt«pen. Dat voorkwam tevens dat de
mbassadeurs de nieuwe regering
mesten gelukwensen. Of de diploma-
lanaar hun standplaats zullen terug
gen wanneer de eerste storm is ge
ïnd, valt nog te bezien.
Omgekeerd heeft de regering van
((federatie de gezinnen van haar di-
gmaten in Indonesië en de Fhilip-
;;jaen gevraagd voorlopig naar de fe-
ieratie terug te keren om te voorko-
undat zij het slachtoffer worden van
ümonstraties waarbij zij misschien
nshandeld zouden kunnen worden.

De geboorte van de federatie van
lïlakka betekent het einde van de
Britse heerschappij in Zuidoost Azië.
iet enige wat daar nog van het im-
Mium rest is de kroonkolonie Hong-
hg en 'het protectoraat Broenei in
kt noorden van Borneo, dat niet tot
!t Federatie van Malakka heeft wil-
b toetreden.

Vlag
De federatie bestaat uit Malakka,

Sigapore, Serawak en het viyegere
Brits Noord-Borneo, dat nu de naam
(raagt van Sabah. De vlag heeft veer-
k rode en witte banen en veertien
Itntei sterren binnen een wassende
man. Er zijn veertien onderdelen
w Maleisië, namelijk de oorspron-
tlijke staten van Malakka plus de nu
«getreden gebieden.
De bezwaren van Indonesië en de
Mppijnen zijn 1: dat er een Ma-
(ise staat is geschapen die kenne-
I met handen en voeten is gebon-
ta aan het Westen; 2: dat het opinie-
nderzoek dat de Uno heeft gehouden
m na te gaan of de bevolking wel
cerkelijk vóór de oprichting van de
«we staat was, door Engeland is
«rvalst.

Geen bezwaar
Maar de Uno is ervan overtuigd dat

It bevolking van Noord-borneo van
ate achter het idee van de federa-
te staat en dat er dus geen enkel he
inar kon worden gemaakt tegen de
|ing van zaken die heeft geleid tot
«uitroeping van de nieuwe repu-
(tk.
‘Groot-Britannië en Australië heb-
ln de regering van Maleisië verze-

Bdat zij kan rekenen op steun en
wanneer de federatie het doel-

B mocht worden van een aanval.

PISTOOL GING AF

BIJ VECHTPARTIJ

ETRECHERCHEUR
Van onze correspondent

1AASTRICHT, 
— Een onverhoeds he

men worsteling met een rechercheur
:bem wilde arresteren, heeft de 26-ja-
ü van diefstal van een transistorra-
i verdachte O. H. M. gistermiddag
Maastricht een schotwond in de kin
geleverd. Hij is gisteravond op het
hstrichtse politiebureau in de cel ge-
l nadat de kogel in een ziekenhuis
eratief uit zijn kaakbeen was verwij
st
le Maastrichtse politieman was op
roek van de Haagse politie naar de
«ing van de zuster van M. gegaan,

zelf zonder vaste woonplaats, werd
zocht, omdat hij in Den Haag een
dsistorradio uit een geparkeerde auto
a hebben gestolen. Hij wordt ook nog
Macht van insluipingen,
faen de rechercheur binnenkwam,
Beerde M.' er via de achtertuin van*
® te gaan. De politieman loste een
iirschuwingsschot, maar M. liep door.
i werd echter ingehaald en de re-
ercheur greep hem vast.
«verwachts begon M. wild te vech-
>: Daardoor ging het pistool van de
-Beman af. Deze heeft volgens
Minspecteur Kraay correct riaar zijn
•(schriften gehandeld.

PARLEMENTAIR JAAR
AFGESLOTEN

Van onze Haagse redactie
™ HAAG. 

— In een bijzondere
Wering van slechts een paar mi-

is zaterdagmiddag het zittings-* van de Staten-Generaal gesloten,
wter mr. E. H. Toxopeus (binnen-
™ zaken), die in een vurig rood

gala-berliner op het Binnenhof
Den Haag was aangekomen, ver-

®e de korte plechtigheki.-( waren maar iets mefr dan dertig(ste- en Tweede-Kamerleden, aanwe-

Weerzien na halve eeuw
BROER EN ZUSTER

OP „ROTTERDAM”

HERENIGD
Van een onzer verslaggevers

ROTTERDAM. — 
Een beetje on

handig legde de Zaandamse tim
merman M. J. Westerman (69)
zijn hand op de schouder van zijn
zuster, een beschermend broeder
lijk gebaar.

Ze stonden zaterdagochtend in de
hal op het hoofddek van de Rotter
dam die kort tevoren aan de kade
van de Holland Amerika Lijn was
gemeerd. Het was er stampvol
mensen, die pratend en lachend
naast hun bagage stonden te wach
ten tot ze van het schip af moch
ten.

„We hebben elkaar zoveel te ver
tellen, dat we een jaar lang niet uit
gepraat raken”, zei hij. Hij keek naar
de kleine vrouw, die zwijgend naar

(Ingezonden mededeling)

het boeket bloemen staarde, dat hij
voor haar had meegebracht.

Maar geen van beiden wisten zij
iets te zeggen.

Kloof
In die ogenblikken van stilte tussen

de timmerman en zijn zuster, me
vrouw A. M. J. de Valk-Westerman
(71), werd de periode voelbaar — een
kloof van meer dan een halve eeuw —
dat zij elkaar niet hadden gezien. Dat
tijdvak begon op 21 december 1912,
toen de timmerman — ook bij de Hol-
lanid-Ameritoa Lijn 

— met een zak
doek naar zijn zuster wuifde, die met
de Postdam de Nieuwe Maas afvoer,
om naar Amerika te emigreren.

„Een reisje naar HoUand”, zei de
vrouw, die al overgrootmoeder is,” is
er nooit van gekomen. Er kwam tel
kens wat tussen — nu eens ziekte, of
geldgebrek, dan weer een oorlog”.

„Ze kent mijn vrouw niet eens”,
zei de heer Westersnan,” en ik ben al
45 jater getrouwd.”

Aan boord
De heer Westerman mocht vóór de

ontscheping aan boord van het schip,
omdat de kans groot was dat hij
haar in de drukte van de aankomst
hal niet zou vinden.

Zo ontmoetten broer en zus elkaar
in één van de eetzalen van de Rotter
dam.

„Toen ik binnenkwqm, zag ik haar
zitten”, vertelde de timmerman, „ze
leek op mijn moeder. Toen ze me
zag zei ze; Je lijkt op vader.”

• De heer Westerman uit Zaandam
en zijn zuster mevrouw De Valk-
Westerman uit New York, die elkaar
na meer dan een halve eeuw terug

zagen op de „Rotterdam”.

De sportieve 
en snelle

een IDEALE gezinsauto voor ƒ 3575,-
Shówroom: 's zaterdags geopend

A. DE LEEUW N.V.

Sluisjesdijk 82-86 -
 

ROTTERDAM-Zuid

INDONESIË LAAT VIJF

GEVANGENEN VRIJ
DJAKARTA — De Indonesische rege

ring heeft vijf minder bekende politie
ke gevangenen vrij gelaten. Vijf ande
re meer bekende politici zijn overge
bracht van Midden-Java mar de mili
taire gevangenis in Djakarta.

Tot d'e laatsten behoren: Mohammed
Roem, Mohammed Natsir, Burhanud-
dim Harabap en Sjafruddin Prawirane-
gara.

(Ingezonden mededeling)

na drukke dag
noraevoor

gevoelige
maag

. Razend druk op de
zaak. Zo’n dag dat U

leeft op koffie en siga-
retten. ’s Avonds last van

// maagzuur. Gelukkig is er
ff Norac. Weldra verlichting
ff dankzij de weldadigewerking

Jf van Norac. Haal een doosje bij^ Uw apotheker of drogist. Norac
staat op zijn toonbank.

. *

(Ingezonden mededeling)

Waarom

een| Akkertje
geen tablet
mag zijn

’t Zou minder snel en minder veilig
helpen! Onze 4 geneeskrachtige mier o-

poeders zijn zo fijn verdeeld dat ze
de maagwand ontzien. Zo fijn dat ze
metéén opgenomen worden, metéén

beginnen te werken. En ze kunnen
alleen in een cachet zo microscopisch
fijn bij u komen. Daarom mag een
AKKERTJE nooit een tablet zijn.
Daarom helpt een AKKER instant-
cachet zo ”instant” (= onmiddellijk)
bij pijn, kou en griep. Slik daarom
uw pijn weg met een AKKERTJE.

Veilig en vliegensvlug!

Negen doden

op de weê
MOOK. 

— 
Twee mensen odod, een

zwaar en vijf licht gewond was het
gevolg van een frontale botsing tussen
een cementauto en e envrachtauto,
zaterdagmiddag op de rijksweg
Venlo—Nijmegen ter hoogte van Mook.
De bestuurders van de auto’s, de 38-
jarige J. Luijben uit Alphen aan den
Rijn, vader va nzes kinderen, eir de
36-jarige B. Retera uit Maastricht,
waren o pslag dood.

Zwaar gewond werd de achttienjarige
broer van de heer Luijben. De vijftienja
rige zoon van de heer Retera werd licht
gewond. Vier inzittenden van een auto
busje werden licht gewond, toen de be
stuurder daarvan bruusk moest remmen
voor de wrakken van de twee vracht
auto’s.

Twee mensen en een hond hebben gis
termiddag de dood gevonden, toen de
motor met zijspan waarin zij reden, op
de drukke rijksweg onder Naarden plot
seling omsloeg en enkele seconden later
door een tegenligger werd geramd. Een
van hen moest met snijbranders uit het
wrak van de motor worden gehaald. De
politie had de slachtoffers, Amsterdam
mers, gisteravond laat nog niet kunnen
identificeren.

Misleid door een mistbank reed de
chauffeur van een auto zaterdagavond
op de Diemenseweg in Etten tegen een
boom. De 21-jarige J. van Loon uit Roo
sendaal, die naast hem zat, kwam daar
door om het leven. De chauffeur werd
ernstig gewond.

Op de Slenerweg nabij Schoonoord in
Drente botste zaterdagmorgen een auto
op een boom. Dat kostte de 21-jarige
mejuffrouw L. Hooiveld uit Schoonoord
het leven. Haar verloofde, die aan het
stuur zat, werd ernstig gewond.

Door middenberm
Met een snelheid van 140 kilometer is

zaterdagmiddag op Rijksweg 12, op het
gedeelte onder Woerden waar nog geen
vangrail is aangebracht, een auto door
de middenberm geschoten. Op de andere
rijbaan, waar op dat ogenblik geen ver
keer was, sloeg de auto over de kop. De
vier inzittenden, de 42-jarige diplomaat
W. Corts uit Wassenaar, zijn vrouw, hun
zoontje van zeven en hun dochtertje
van vier. jaar, werden gewond. MévroUw
Corts'is ér vrij ernstig aan toe.

Het ongeluk gebeurde, toen de heer
Corts een vrachtauto wilde inhalen. De
bestuurder daarvan zou naar links zijn
uitgeweken op het ogenblik dat de heer
Cortes naast hem reed.

De 65-jarige mevrouw H. Luning—
Poepe reed gistermiddag voor de ogen
van haar man op de weg Echten—Rui
nen met haar fiets onder een bestelauto.
Zij was op slag dood. De bestelauto reed
tegen-een-boom.

Öp de Buitendijk in Rotterdam heeft
een aanrijding met een atuo zaterdag
morgen de 41-jarige etaleur C. J. A.
Rockefeller het leven gekost. De man
werd met zijn fiets een eind meege
sleurd. Hij bezweek kort na aankomst
in een ziekenhuis aan de opgelopen ver
wondingen.

Een auto met vijf inzittenden raakte
vrijdagavond laat op de rijksweg Amers
foort—Utrecht een bermpaaltje en sloeg
over de kop. De bestuurder van de auto,
een 27-jarige op Soesterberg gelegerd
Amerikaanse sergeant, verloor daardoor
het leven. Een andere Amerikaanse mi
litair en drie vrouwen werden licht ge
wond.

RIJSCHOOLHOUDERS IN

VENLO BOYCOTTEN

EXAMINATOR
Van onze correspondent

VENLO. 
— De Noord-Limburgse rij

schoolhouders gaan een actie onderne
men tegen enkele examinatoren uit
Venlo. Eén examinator willen zij boy
cotten door de kandidaten die bij hem
rijexamen moeten doen, geen auto
meer ter beschikking te stellen. Het
betaalde examengeld krijgt de kandi
daat vergoed uit een fonds van de rij
schoolhouders.

De rijschoolhouders hebben daar za
terdagavond toe besloten, omdat zij
ontevreden zijn over de wijze waarop
de examens in Venlo worden afgeno
men. De examinatoren, zo zeggen zij
voelen zich ver verheven boven ons en
onze kandidaten.

De schoolhouders zullen een rappor
teur aanwijzen die hun grieven moet
voorleggen aan de minister van ver
keer en waterstaat, Hij moet de mi
nister ook verzoeken om verwijdering
van de drie examinatoren uit Venlo.

Nederlandse militair in

Duitsland overleden
DEN HAAG. — Een week nadat hij

met een jeep was geslipt, over de kop
geslagen en tegen een boom gevlogen,
is de negentienjarige dienstplichtige
soldaat P. van der Kooi uit Bergum
in een ziekenhuis in Soltau (Duitsland)
overleden. Hij diende bij de 104e ver-

Nederlanders

probeerden
Duitsers in

Indonesië

te redden

Planter in Hamburg:

Van onze correspondent

BONN — 
Twee Nederlanders zou

den in 1940, kort na de Duitse inval
in ons land, hebben gepoogd de vrij
lating van honderden geïnterneerde
Duitsers in Nederlands-Indië, van de
regering in Batavia te verkrijgen. Zij
reisden daartoe, op aandringen van de
Duitsers, dwars door Europa en de
Sowjetunie, en zouden tot Sjartghai in
China zijn gekomen.

In Sjanghai vernamen beide Neder
landers het antwoord: van de regering
van Nederlands Oost-Indië op hun zg.
missie, die zij waren begonnen op aan
dringen van het Duitse ministerie van
buitenlandse zaken, onder de naziminis-
ter Von Ribbentrop. In beginsel was
Batavia bereid de geïnterneerde Duitsers
vrij te laten. De Britten hadden evenwel
gedreigd ieder schip met Duitse mannen
tot zinken te brengen. Alleen Duitse
vrouwen en kinderen mochten uit Ne-
derlands-Indië via China naar Europa
terugkeren.

Reportage
Dit heeft een voormalige Duitse plan

ter in Nederland-Indië, de thans in Ham
burg wonende Emil Helfferich, aan het
zondagsblad Welt am Sontag meegedeeld.
Dit blad publiceert op het ogenblik een
reportage over de dood van 411 geïnter
neerde Duitsers die in januari 1942 om
kwamen bij de torpedering van de Van
Immhoff, een schip van de K.P.M., voor
de kust van Sumatra.

Volgens Helfferich hebben de K.P.M.
en de Javasche Bank in het eerste oor
logsjaar (1939-1950), ondanks Brits ver
zet, de Duitse zakenlieden in Nederlands-
Indië terzijde gestaan.

Als anderen
„De Javasche Bank was de enige bank

die de betrekkingen met de Duitsers
niet afbrak, die waarlijk neutraal bleef
en ons behandelde als haar andere klan
ten”, aldus Helfferich.

Volgens Welt am Sontag kwamen ge
ïnterneerde Duitsers en Indonesische op
standelingen in de herfst van 1945 op
Java tot de overeenkomst, dat de Duit
sers om hun arm hakenkruisen zouden
dragen. Dan zou hun, in tegenstelling tot
de Britten en de Nederlanders, niets ge
beuren.

Ook vele Nederlanders, aldus het blad,
besloten toen, teneinde zich te redden,
hakenkruisen te gaan dragen.

(Ingezonden mededeling)

Amerikaans-Russisa».

samenwerking
WODKA NOVGOROD

in een glas koele Cola. Verrassend
fijn! Wodka Novgorod: verkrijgbaar
bij de slijter - uw vakman/specia
list voor alle dranken.
Voor de handeli N.V. Wijnhandel
Af. Reuehlin&Zn.,R’  dam -

 Den Haag

VLUCHT RETOUR

Dirk Asjes piloot van

de Postjager is thans

directeur bij Verolme

Van onze scheepvaartredacteur

T\EN HAAG — 
Ingenieur Dirk Lucas Asjes is

-L' terug in Nederland na bijna een kwart eeuw
plichten en functies onder de tropenzon te heb
ben vervuld. Hij was (met Geysendorfer) piloot
van de roemruchte Pander-Postjager, zoals
ouderen zich van dertig jaar geleden zullen her
inneren. Vandaag treedt hij in dienst bij de
scheepswerf Verolme als vice-president-directeur
van het concern.

Dirk Asjes werd in 1911 in Surabaja geboren.
Het is merkwaardig, dat hij op 52-jarige leeftijd
terecht komt in de stiel van zijn vader. Die is
als werktuigbouwkundig en scheepsbouwkundig
hoofdingenieur en waarnemend directeur van het
Marine-etablissement te Surabaja werkzaam ge
weest. Later werd hij algemeen inspecteur van
diverse cultuurmaatschappijen.

„Ik zou vlieger
 

worden”
Dirk Asjes is een man van flink postuur,

stevig in de schouders en met doordringende
blauwe ogen, die nu zegt: „Toen ik drie jaar was.
wist ik al precies wat ik worden wilde: vlieger
en ingenieur. Toen ik demonstraties van Franse
vliegers te Surabaja had gezien, moest en zou
ik ook vlieger worden. Mijn ouders hebben het
direct goed gevonden.”

De jonge Asjes ging dan ook studeren aan de
Technische Hogeschool te Delft. Het duurde niet
lang voor hij contact kreeg met kolonel J. van
Santen, toen commandant van de Luchtvaart-
afdeling op Soesterberg. Hij nam het initiatief
tot de oprichting van de Delftse Studenten Aero-
club. In enkele jaren speelde zich toen veel af.

Hij ging in militaire dienst, behaalde in 1930
zijn klein militair brevet en werd instructeur,
zowel bij de Luchtvaartafdeling als van de Na
tionale Luchtvaartschool, die toen was gevestigd
op het Rotterdamse vliegveld Waalhaven. Luite
nant Asjes ontving betrekkelijk gauw ook zijn
benoemingen tot chef-instructeur voor het op
leiden van burgervliegers en voor-opleiden van
militaire vliegers. Tevens was hij invlieger bij
de toenmalige vliegtuigfabrieken van Koolhoven
en Pander.

Bij die laatste activiteit heeft hij zich nogal
eens uit lastige situaties moeten redden. De jon
ge vlieger keek evenwel verder: „Ik wilde er

wei aan nicc-
werken om de
ontwikkeling van
de Nederlandse
luchtvaart ook
naar het buiten
land uit te dra
gen.”

Die kans kreeg
hij in oktober
1933 met de
vlucht van de
Pander-Postj  ager
naar Batavia.
Het is lang ge
leden, maar al
vertellende gaat
die reis weer leven, met aile moeilijk
heden incluis. Bij de heer Asjes stond
echter dit voorop: „Er werd baanbre
kend werk gedaan. Die vlucht had zui
ver tot doel om aan te tonen, dat je met
speciale vliegtuigen op snelle wijze
post kon vervoeren over grote afstan
den”. Voor de uitreis had dit toesitel
een vliegtijd nodig van 47 uur op vijf
minuten na. Hij weet het, zonder aan
tekeningen, te raadplegen.

Het jaar daarop stond de ineens
alom bekend geworden vlieger Asjes
opnieuw in het brandpunt der belang
stelling. Met hetzelfde toestel nam hij
deel aan de Melboume Race. Die
liep minder fortuinlijk af doordat het
toestel te Alahabad in brand vloog,
toen bij de nachtelijke start plotseling
een auto zonder verlichting over de
startbaan reed. De heer Asjes be
waart aan dit incident wel de prettige
herinnering, dat hij met zijn twee in
zittenden het leven er afbracht.

• Geen voorrang
Aan geen enkele episode in zijn be

wogen carrière geeft hij voorrang.
Van elke etappe van zijn. levensweg
zegt de heer Asjes.: „Ik ben dankbaar
dat ik dit heb meegemaakt, dat ik iets
voor ons land heb kunnen doen en dat
ik het er .steeds heelhuids heb afge
bracht”. Die dank geldt ook zijn vrouw,
met wie hij in 1934 trouwde en die
hem steeds geholpen heeft, toen hij
zijn onderbroken ingenieursstudie
weer opvatte. Die studie werd in 1939
met .succes bekroond.

Ingenieur D. L. Asjes keerde in het
zelfde jaar terug naar zijn geboor
teland. Hij ging voor de B.P.M. in
Balikpapan op Borneo aan het werk.
Het was maar voor korte duur, want
door het uitbreken van de tweede we
reldoorlog moest hij onder de wape
nen komen. Tot en met 1946 heeft hij
een groot aantal functies en opdrach
ten vervuld, niet alleen in Indone
sië, maar ook in de Verenigde Sta
ten en Australië. Het lag in de lijn,
dat zijn taak begon met het oplei
den. van vliegers op bommenwerpers.

• Aanval
Over de vijftig keren heeft hij zelf

als commandant deelgenomen aan
aanvalsvluchten, waarbij vele Japan
se installaties en schepen werden ver
nietigd. Helaas ook heeft hij velen
van zijn oorlogsmakkers zien vallen.

De tijd na de Japanse capitulatie
bracht goen verademing voor hem. Hij
was de eerste Nederlandse vlieger, die
op 18 september 1945 terugkeerde in
Indonesië. Toen nog geen geallieerde
troepen op Java waren aangekomen,
had hij er de verantwoording voor de
evacuatie en verzorging van ongeveer

tweehonderdduizend mensen-: Een groot
aantal uiteenlopende diensten stond
daarbij onder zijn bevel. „Vreselijke
toestanden” — dit is alles wat hij er
nu nog over wil zeggen.

Op 31 december 1946 werd hij op
eigen verzoek gedemobiliseerd. Hij
bleek het goed te hebben gedaan. In
de rang van kolonel nam hij afscheid.
Zijn verdiensten werden met tal van
onderscheidingen erkend, ook met de
hoogste: de Militaire Willemsorde.

Burger Asjes werd hierna door de
Shell naar Venezuela gezonden. -Ook
dat bleef niet zijn enige standplaats.
In allengs hogere functies zwierf hij
langs diverse vestigingen in Zuid-
Amerika. Een voorlopig rustpunt vond
hij als directeur van de Shell in Tri-
nidad. Dat duurde odk nog maar drie
jaren.

Zijn hoogste post „in de olie” vond
hij daarna in Mexico City als presi
dent en algemeen directeur van de
Mexican Eagle Oil Co., waarbij hij
vijf jaar bleef.

• 
Terug

Over het „wat nu” had de heer
Asjes nog niet ernstig nagedacht: „Het
was mijn bedoeling om in 1963 naar
Nederland te gaan. Ik wilde er en
kele jaren blijven voor de opvoeding
van mijn twee jongens”. Er klinkt vol
doening in zijn stem als hij zegt, dat
zijn oudste zoon nu vaandrig is bij
de Koninklijke Luchtmacht.

De heer Asjes vervolgde: „Ik had
al aanbiedingen gekregen van enkele
Amerikaanse maatschappijen, toen de
heer Verolme mij vroeg, of ik bij hem
wilde komen. Ik kende hem al van
Mexico, want ik was daar ook presi
dent van de Nederlandse kamer van
koophandel, maar toch kwam dit ver
zoek nogal onverwacht”.

Het is niet de stijl van de heer
Asjes om af te wachten, wat zijn nieu
we betrekking hem zal bieden. Hij is
opnieuw laaiend enthousiast: „Het is
een sprankelende maatschappij en ik
heb grote bewondering voor de heer
Verolme”.

• Taak
De taak van de nieuwe vice-presi-

dent-directeur omvat de coördinatie
van de binnen- en buitenlandse be
drijven, de bevordering van het doel
matig werken en het verwerven van
opdrachten. Hij kijkt er zo tegenaan:
„Ik stel voorop, dat wat het zwaarste
is ook het zwaarste moet wegen. Ik
hoop hier mijn werk te kunnen doen
zoals ik het in mijn hele carrière heb
geprobeerd. Ik zoek namelijk in het
menselijke vlak de mogelijkheden tot
medewerking en samenwerking. Als je
tegenwerking opwekt, is het fout —
dan krijg je een debacle”.

De directeur Asjes

De piloot Asjes.. 
..

(Ingezonden mededeling)
Elke OLVEH polis is winstdelend.

Op 
vakantie door Sahara

van dorst omgekomen
Van onze correspondent

PARIJS. 
— 

Een drama dat men
in deze dagen niet meer voor moge
lijk zou houden, heeft zich in de af
gelopen weken in de Sahara afge
speeld. Acht Algerijnen, die een va
kantiereis maakten door de woestijn,
zijn van dorst omgekomen.

De toeristen waren op 30 augustus
vertrokken van In Saleh naar een an
dere oase, El Golea, een afstand van
zeshonderd kilometer. Zr hoopten langs
een bestaand spoor de oase in twee da
gen te kunnen bereiken. In strijd met
de voorschriften voor een dergelijke
reis hadden ze slechts een kleine hoe
veelheid water meegenomen en hadden
zij hun vertrek niet bij de politie ge
meld.

Onderweg werden ze door een zand
storm overvallen. Geweldige hoeveelhe
den woestijnzand, voortgejaagd door een

felle storm, deden bet toch al moeilijk
te volgen spoor verdwijnen. Verblind
door het zand en niet in staat zich te
oriënteren sloegen de acht mannen die
in een woestijnauto reisden, aan het
dwalen. Het is gebleken, dat ze twee
maal in een cirkel zijn gereden.

Toen de storm na drie dagen ging
liggen wisten ze niet meer waar ze zich
bevonden, terwijl alle bestaande sporen
waren verdwenen.

Alarm
Pas vrijdag sloeg de familie van d‘e

reizigers alarm. Eenheden van het Al
gerijnse leger, bijgestaan door enkele
helikopters van het Franse leger, gin
gen op zoek. Hoewel de vermisten vrij
spoedig waren gevonden, kwam de hulp
te laat. Ze waren van dorst omgekomen,
terwijl ze zich op een afstand van twee
honderd kilometer van El Golea bevon
den.


