
MINISTER DE JONG
OVER VERGAAN
VAN VAN IMHOFF:

’Aantal keren
geprobeerd
opvarenden
te redden’
'DRIE SCHEPENEN DRIE
VLIEGTUIGEN GESTUURD'

(Van een onzer verslaggevers)
DEN HAAG, zaterdag. — „Nadat de Van Imhoff, die in

januari 1942 473 Duitse gevangenen uit Nederlands Indië
naar Brits Indië zou overbrengen, was gezonken, als gevolg
van een bombardement van Japanse vliegtuigen, zijn ver-
schillende pogingen gedaan de opvarenden in veiligheid te
brengen."

Dit antwoordt minister De Jong van defensie op schriftelijke
vragen van het Tweede-Kamerlid Lankhorst (psp).

„In totaal zijn drie schepen en drie
vliegtuigen uitgestuurd om te trach-
ten de overlevenden op te sporen. Dit
waren het m.s. Boelongan van deKPM,
de sleepboot Pief, een groep vliegtui-
gen bestaande uit drie Catalina's en
de torpedobootjager Van Nes," aldus
de minister. \

„De Boelongan heeft op 20 januari
tot tweemaal toe contact gehad met
groepen overlevenden. Het eerste con-
tact bestond uit het zien van een sloep,
met ongeveer zestig Duitsers. Zij be-
schikten over een goede sloep en wer-
den niet aan boord genomen".

Instructies
„Korte tijd later werd een groep van

twintig schipbreukelingen ontmoet die
eveneens Duitsers bleken te zijn. Om-
streeks deze tijd werd het schip ge-
bombardeerd door een Japans vlieg-
tuig.

De Boelongan heeft getracht zich
aan het bombardement te onttrekken
door zich in een regenbui te verber-
gen. Nadat het Japanse vliegtuig na
ongeveer twintig minuten was ver-
dwenen is het contact met de schip-
breukelingen niet meer hersteld", al-
dus de verklaring van minister De
Jong.

De instructies voor de Boelongan
zijn volgens hem niet meer te achter-
halen aangezien het grootste deel van
het archief te Batavia bij brand verlo-
ren is gegaan.

De instructies die aan de vliegtuigen
Zijn gegeven luidden: Lekgeschoten en
zinkende Van Imhoff zo mogelijk assi-
steren. Bij voorkeur Nederlandse (be-
manning en escorte) redden.

„Een van de Catalina's wist inder-
daad de schipbreukelingen te locahse-
ren, maar door de deining was het
vliegtuig niet in staat de landen , zo
Zegt de heer De Jong.

Sleepboot
Vanuit Padang werd op 20 januari

de sleepboot Pief naar de plaats van
de ramp uitgezonden. De troepen-
commandant te Padang stelde een
klein bewakingsdetachement ter be-
schikking om te voorkomen, dat ge-

redde Duitsers bezit zouden nemen
van het vaartuig.

De mondelinge opdracht van de
havencommandant aan de Pief luid-
de, dat allereerst de Nederlandse
en Nederlands-Indische onderdanen
moesten worden gered- en indien mo-
gelijk en zonder extra gevaar —■ de
buitenlandse passagiers. De sleep-
boot heeft echter geen schipbreuke-
lingen ontdekt.

Op 24 januari — toen inmiddels be-
manning en bewaking en een groep
öuiitse geïnterneerden waren geland-- kreeg de torpedobootjagér Van
Nes opdracht geïnterneerde Duitsers
Van de Van Imhoff op te sporen en te
redden", aldus de minister.

De torpedobootjagér heeft echter
Mets gevonden. Op 27 januari kreeg
de Van Nes opdracht de koopvaardij-
schepen, welke uit Padang werden
Afgevoerd om de zuid te begeleiden.

Ook de vliegtuigen hebben geen
verdere meldingen gedaan betreffen-
de het vinden van schipbreukelingen.
Volgens een officiële mededeling van
het Rode Kruis zijn op zee 411 perso-
den om het leven gekomen. Op het
ei land Nias zijn vermoedelijk 66 Duit-
sers aangekomen, waarvan 2 zijn
Verongelukt tijdens en kort na de lan-
ding, terwijl een gewonde Duitser
door de bemanning en bewaking van
de Van Imhoff in de sloepen is mee-
gnomen", zo zegt de heer De Jong.

ZAAK WENNEKER
GESEPONEERD

HAMBURG, zaterdag (DPA). — Dej
rechtbank in Hamburg heeft gisteren
het proces 'tegen de ex-admiraal PaulWennéker, die ervan beschuldigd is
twee Duitse gevangenen te hebban la-ten verdrinken, geseponeerd De recht-bank is van oordeel dat hetWennefcer
ten laste gelegde geen moord is, maar'doodslag.

De openbare aanklager had levens-lang geëist. De medebeklaagde oudkapitein von Allworden, werd vrijge-
sproken.

Geraffineerd
De bezoeker wondt namelijk al

wandelend ingeleid in de meestelementaire begrippen (Hoe
wordt een uraniumkern gesple-
ten, wat is een kettingreactie,
enz.) maar hij maakt ook kennis
met de geraffineerde toepassingen
die mij hierboven, verleidden tot
de vergelijking waarin hart en
hersenen optreden: het hart als
leverancier van de energie-sec, de
hersenen als zetel van de intelli-
gentie.

Wat er met de vrijkomende
warmte (onder meer) te doen is,
zullen we in Nederland binnen-
kort te zien krijgen te Dodewaard:men kan er water mee verhitten
om de stoom te verkrijgen die no-dig, is voor het laten draaien van
generatoren ter opwekking van
electriciteLt; zo zal de kerncentra-le werken.

Wat men met straling kan doen
wordt hier ook „in woord enbeeld" duidelijk gemaakt. Dat het

beeld niet* ontbreekt is een sterk
punt, want in het algemeen is d i t
aspect minder spectaculair dan
dat van warmte: een generator
kan men tenslotte zien draaien,
maar van een stuk vis-moet'men
maar geloven dat het al maanden
houdbaar is gebleken dank zij be-
straling.

Voedsel
namelijk één van 'de ve-

Ie toepassingen van radioac-
tieve straling: men kan er voed-
sel mee goedihouden ook in ge-
bieden waar de mogelijkheid van
bevriezing niet aanwezig is.

Straling wordt ook gebruikt
voor het steriliseren van schade-
lijke insekrten: op Curagao onder
andere is men op deze manier
verlost van de plaag van de
schroefwormvlieg. "'Verder kan men met straling
mutaties teweegbrengen in leven-
de organismen en zo de kwaliteit
van b.v. voedingsmiddelen verbe-
teren; op de tentoonstelling is een
superieure kwaliteit pinda's te
zien die op deze manier verkre-
gen is (en die in Amerika al in de
handel is).

Hoe men de kwaliteit van hout
door bestraling kan verbeteren
toont een stukje parketvloer, die
bestaat uit blokjes zacht pijn-
boomhout; de helft heeft een be-
stralinigisbehan-deling ondergaan,
de andere helft niet.

Ook de plastics kan men door
bestraling verbeteren: een de-
monstratie met twee plastic bus-
sen laat dit zien. Beide worden in
kokend water gedompeld; de on-
bestraalde komt er vervormd uit,
de bestraalde gaaf.

Isotopen

TJTTERAARD wordt ook grote
*-* aandacht besteed aan de toe-, passingen op medisch gebied;
dank zij de radio-isotopen (kunst-
matig radioactief gemaakte „va-
rianten" van bepaalde stoffen)
kan men allerlei inwendige pro-
cessen tegenwoordig volgen; een
radioactieve jodium-isotoop is bv.
van onschatbare -waarde bij het
onderzoeken van de werking van
de schildklier.

De bezoeker wordt onmiddellijk
na zijn entree ingewijd door een
filmpje van tien minuten over di-
verse toepassingen van de kern-
energie; daarna krijgt hij van Ne-
derlandse gidsen die hiervoor spe-
ciaal zijn opgeleid tekst en uitleg
aan de hand van de stands die
hij passeert en waar modellen en

schema's zijn inzicht in deze mi-
cro-wereld verhelderen.

TYE REACTOR is géén model,MJ maar een echte, werkende
splijtoven van het zg. bassin-type.
Het is een cirkelrond bassin, on-
geveer twee meter in middellijn
en vijf meter diep, gevuld met
water. Op de bodem staat de
„doos" met 2,3 kilo uranium, in
staven van bovenaf erin gestoken
en omringd door staven, gemaakt
van een metaallegering die neu-
tronen absorbeert en dus het op-
treden van splijtreacties voor-
komt.

Het omhoogtrekken van deze
regelstaven — door prins Bern-
hard, als openingshandeling van
de tentoonistelilmg — maakt mo-
gelijk, dat neutronen de kans krij-
gen, de rondom aanwezige ura-
niumkernen to treffen en te splij-
ten, zodat de reactor „kritisch
wordt", d.w.z. werkt en dus ener-
gie produceert. Dan is er sprake
van „Atomen aan het werk"
(„Atoms at work", zoals de oor-
spronkelijke titel van deze inte-
ressante tentoonstelling luidt.).

GERTON VAN WAGENINGEN

AMERIKAANSE TENTOONSTELLING MET ’HART’ EN ’HERSENS’

A tomen
aan het
werk in

Utrecht

"TkE tentoonstelling Werken met Atomen
te Utrecht zal op 1 maart door prins

Bernhard geopend worden.
Hij zal dat doen door de regelstaven op

te trekken die in de reactor de splijtstof
(2,3 kilo uranium) in toom houden. Door
dit optrekken brengt hij de eerste splij-
tingsreactie op gang; de hierbij vrijkomen-
de neutronen gaan nieuwe uraniumkernen
treffen en splijten, zodat het proces verder
zichzelf op gang houdt: de zg. ketting-
reactie.

QP DINSDAG 1 MAART zal de tentoonstelling „Atomen
aan hetwerk" op het jaarbeursterrein aan de Graadt vanRoggenweg in Utrecht geopend worden. De gehele maand

maart zal deze dagelijks (behalve op 10 maart) van 10—21
uur bezoekers ontvangen.

Wie een poging waagt dezetentoonstelling globaal te om-schrijven kan haar hat bestevergelijken met een levendorganisme, waarvan de vi-
taalste delen zijn: het hart(hier* kernreactor) en de her-senen (hier de zogenaamde
gamma-bestralingsfaciliteit)

Wil men — in het kort — aan-geven, wat de wereld nu precies
aan de kernsplijting heeft, danzijn twee woorden voldoende:warmte en radioactieve straling
Beide ziijn produkten van het pro-
cédé dat kernsplijting heet. Laat
men dit procédé zo snel verlopen
dat er in ongelooflijk korte tijd
ongelooflijk veel warmte en stra-
ling vrijkomt, dan is er sprake
van een explosie — die van de
bom.

Matigt men echter het tempo,
zoals gebeurt in een reactor, dan
is zowel de warmte als de radio-
activiteit bruikbaar voor een rijk
gebied van toepassingen; de ten-

toonstelling geeft hiervan eenaanti'ekkelijk overzicht.

OP DE BODEM van de gammastralingsbron staat een container ge-
vuld met kobalt 60. Onder water gezet levert de container de gam-
mastralen, die essentieel zijn voor de „hersenen" van de tentoon-

stelling.

Nkroemah
zegt snel
terug te
keren

PEKING/WASHINGTON/AC- j
CRA, zaterdag (NV Times, Reu-
ter, AP). — Een functionaris van
de Ghanese ambassade te Peking
heeft vandaag verklaard niet te
weten of de afgezette president!
Nkroemah nog in de commu-
nistisch-Chinese hoofdstad is.
Gisteren heeft Nkroemah, die via
China op weg was naar Hanoi,
in Peking verklaard: „Ik keer
spoedig naar Ghana terug". Hij
zei nog steeds het wettige staats-
hoofd van het land te zijn.

De Ghanese minister van buiten-1
landse zaken Quaison-Sackey,
zei in Peking dat Nkroemah de solda-
ten en politie, die bij de staatsgreep
zijn betrokken, heeft bevolen naar hun
kazernes terug te keren. Hij riep het
Ghanese volk op „trouw en vastbeslo-
ten in het verzet te blijven".

De Chinese pers wijdt in het geheel
geen aandacht aan het bezoek van
Nkroemah, noch aan de staatsgreep in
diens land, noch aan de persconferen-
tie die Quaison-Sackey in Peking heeft
gegeven. Dit zou erop kunnen wijzen
dat China het nieuwe bewind in Accra
wil erkennen. Het portret van Nkroe- j
mah werd vandaag van de Ghanese'
ambassade in Peking verwijderd.

Ultimatum
In Ghana zelf hebben de aanhangers

van de afgezette president bevel ge-
kregen zich vanmiddag over te geven,
of anders „de consequenties te aan-
vaarden". Het ultimatum is afkomstig
van de Nationale Bevrijdingsraad, die
de macht in het land heeft overgeno-
men.

Intussen gaat in Ghana de jacht op
aanhangersvan het oude bewind door.
Speciaal wordt gezocht maar het voor-
malige Britse Labour-parlementslid
Geoffrey Bing, die een van de
belangrijkste vertrouwelingen van
Nkroemah was. De bevolking wordt
door middel van de radio opgeroepen
gegevens over de gezochte personen
aan de autoriteiten door te geven. Er
zijn in Ghana gisteren honderden poli-
tieke gevangenen vrijgelaten.

De Amerikaanse regering heeft het
voornemen vriendschappelijke betrek-
kingen met de nieuwe Ghanese leiders
te onderhouden. De regering in Wash-
ington wil met de erkenning van het
nieuwe bewind in Accra niet overhaast
te werk gaan.

Haren
T AATST werd ik opgebeld door een— naar zijn stem te oordelen —
jonge man, die mij vertelde dat hij
mocht spreken namens de Stichting
„Pro lang haar." Daar op dat mo-
ment het bestaan van dit lichaam mij
nog niet bekend was, vroeg ik om na-
dere gegevens. Hij antwoordde dat de
Stichting in het leven geroepen werd
om de belangen te behartigen van
langharige jongemannen die — zo
hoorde ik — van scholen worden ver-
wijderd, in koffiehuizen worden ge-
weerd en uit kapsalons worden ver-
stoten.

Gevraagd naar het doel van zijn te-
lefoontje, zei hij dat hij meningen in-
zamelde over langharigheid, en ook
de mijne niet wilde missen.

Ik antwoordde dat ik geen houtsnij-
dende bezwaren wist.

Dat is ook zo.
Met een esthetische benadering

kom je nergens, omdat smaken nu
eenmaal verschillen. Ook de bewe-
ring dat lang haar on-mannelijk zou
zijn leidt in het slop, want „Ivanhoe"
wemelt van overdadige lokken en
overweldigende viriliteit. Een bewijs-
bare correlatie tussen de lengte van
het haar en de hoeveelheid daaronder
aanwezige hersenschors, kan nie-
mand op tafel leggen. En als lang
haar de ontstentenis van gevoel of ta-
lent aanduidde zou de naam Liszt
niemand meer iets zeggen.

Het probleem is derhalve alleen een
probleem omdat sommige mensen er
een probleem van maken.

Wat mij boeit in de zaak is dat het
telkens weer de haren zijn die de men-
sen te hoop doen lopen.

De burger streeft naar een uiter-
lijke verschijning, die hem niet on-
derscheidt van zijn soortgenoten.

Dat jonge mensen willen afficheren
dat ze anders zijn, is als verschijnsel,
zo oud als de wereld.

In de avonturen van Sherlock Hol-
mes wordt het feit dat iemand „clean
shaven" is, vermeld als een bijzon-
derheid, wat het in die tijd ook was.

Later liep vrijwel iedereen „clean
shaven" rond, wat jongeren na de
oorlog de baarden en de snorren deed
ontdekken als demonstratieve ge-
laatsversierselen, waarmee vroeger
alleen de kunstenaar aan de openba-
re straat liet weten dat hij niet op één
hoop geworpen wenste te worden met
gearriveerde grutters. \

De baarden en snorren zijn nu aan-
vaard.

Hun talrijkheid heeft hen toegang
verschaft tot de burcht der normalen
die in deze wereld de toon aan geven,
al zou je het aan de gebeurtenissen
niet zeggen.

Maar het haar groeit voort als een
niet te verdelgen onkruid en wekt, nu
het niet overvloedig uit de kin doch
uit de schedel voortkomt, opnieuw de
ergernis van lieden -die het kort hou-
den door elke week naar de kapper
te gaan.

Merkwaardig is dat vrouwen vrij-
gesteld zijn van discriminatie.

Hoe ze zich ook kappen.— geen ca-
féhouder of onderwijzer zegt:

„Je komt er zo niet in."
Begrijpelijk, want meisjes doen

hun haar elke week weer anders, zo-
dat de wereld berustend het hoofd in
de schoot heeft gelegd.

Terwijl ze het toch ook bont kunnen
maken!

Laatst zag ik zes meisjes met zeer
lange haarslierten en wijde, zwarte
cape's om, hoogst protestant op een
stoep in de Kalverstraat zitten.

Ze keken van:
„Doe ons maar eens wat!"
Maar we deden niks.
We keken gewoon terug. Een vóór

mij lopende vrouw zei, na een blik op
het groepje, tegen haar man:

„'t Zijn net pinguïns."
't Was een zeer treffende karakteris-

tiek van het tafereel dat de meisjes
opleverden. Ik ben er nog even bij
blijven staan. Gekeken werd er wel
maar hoorbare bezwaren uitte nie-
mand, zodat de zit-manifestatie eigen-
lijk niet echt aan kwam.

Nee, meisjes kunnen zich veel ver-
oorloven. Maar de langharige jon-
gens verrichten pioniersarbeid die —zie de Stichting — allerlei onaange-
name consequenties schijnt te heb-
ben.- Welke psycho-analyticus kan mij
verklaren waarom haar de mensen
telkens weer zo prikkelt? Dat moet
een zéér diepe ondergrond hebben.

KRONKEL

NIEUWE TOP
IN SYRIË

BENOEMD
DAMASCUS, zaterdag (Reuter). —Het nieuwe militaire bewind in Syrië

heeft gisteren een nieuw staatshoofd
en premier benoemd, ter vervanging
van generaal Amin Hafeien oud-
premier Salah Bitar, die woens-
dag bij de staatsgreep werden afgezet.

Het zijn dr. Noereddin Atas-
si (36) als staatshoofd en dr. Jous-
sef Zeayen (35) als premier. Zij
werden benoemd door het tijdelijke
commandovan de socialistischeBaath-
partij, die het recht blijft behouden,
staatshoofd en ministers te ontslaan.- Atassi en Zeayen zijn beide dokto-
ren. Atassi is ai twee maal vice-pre-
rniier geweest in vroegere regeringen.

Het Syrische ministerie van buiten-
landse zaken heeft bekendgemaakt,
dat de buitenlandse, binnenlandse en
economische politiek van het land on-
veranderd zal blijven. De legertroepen
die woensdag de socialistische regering
van generaal Amin Hafez omverge-
worpen hebben, begonnen zich giste-
ren uitDamascus terug te trekken. Al-
leen de strategische punten worden
nog bewaakt. Intussen zijn de havens
en vliegvelden in Syrië weer openge-
steld. De grenzen met de buurlanden
zijn evenwel nog gesloten.
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Ambassadeur metzilver
van Soekarnooppaleis

(Advertentie LM.)
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Dr. Soedjarwo Tjondronegoro, Indonesisch ambassadeur in Neder-
land, bood vandaag op paleis Soestdijk het huwelijksgeschenk van
president Soekarno voor prinses Beatrix en Claus von Amsberg aan:

een koffie- en theestel van Djokja-zilver.


