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Super-plan
■ Het droogleggen van de Waddenzee
Pde vaak terugkerende dagdroom
j.«n velen. Waarschijnlijk prikkelt het
vee te hoog gestemde nationale trots
v aPpeleert het aan de behoefte „iets«bots te verrichten." 't Kost natuur-
Ij!* wel een handje vol miljarden, er~at wellicht een uniek natuurgebied
ivoren en het duurt een generatie of

voor dit „vibrerende" plan (om

to een van **e plannenmakers te'Preken) is verwezenlijkt, maar dan
'J° je ook iets geweldigs, nietwaar?

als je een vent bent met
IJI* en fantasie, met pit in je body,
?et een alom geprezen zeer brede vi-
-3 als je dat dus allemaal hebt (en
,*)« zegt er van zichzelf dat hij dat niet

dan móet je wel juichend vóór
1 super-plan zijn.

L tr zijn — hoe kan het anders in onze— helaas ook tegenstan-aers- Deze fantasieloze lieden vragen
r 0" bijvoorbeeld bangig af: hebben
Ij*6 die grond wel zo hard nodig? Is er
l de noordelijke contreien geen ruim-
...Senoeg? 'Zou er geen plan te maken
to Waarbij de Waddenzee zee blijft

!? er toch in het noorden iets „vibre-
füs" tot stand komt? Zouden we
pr die miljarden dan misschien
.°or kunnen gebruiken? Zouden we
r*tt van al dat geld niet al de eerste ge-
stie na ons in plaats van de derde
1 vierde kunnen laten profiteren?
fjia, dat zeggen ze. Een van die

is trouwens ir. N. A.
r-Boer, tot het eind van deze maand
??S hoofd van de stedebouwkundige
Voeling van de gemeente Emmen, en

directeur van de Provinciale
urologische Dienst van Zuid-Hol-

TEnfin, ir. De Boer zei donderdag:
Inpoldering van de Wadden geeft ons

wat we al hebben, namelijk
2jtnte voor grote recreatieprojec-

souden daar aan kunnen toevoe-
rJJ- en ruimte voor een grote haven,
?**«» goed geplande, zeer leefbare

prachtige wegen, en nog veel
ef. Ruimte genoeg.

De Goalie
en de NAVO

*C»P zijn eerste persconferentie deze
na zijn herverkiezing heeft pre-

j|!*at De Gaulle zonder omwegen zijn
Kjstorische" misnoegen over de NA-

onder woorden gebracht. Hij zei
J*4 wel met niet zoveel woorden,
??ar het kwam er op neer, dat hij over
r*>e jaar — wanneer het Atlantisch

vernieuwd moet worden —}?**■ land uit deze organisatie, althans
i? de huidige vorm gehandhaafdJïjft, zal terugtrekken.
h Wat hem voor ogen zweeft is een to-
ekeer tot de ouderwetse regelingen
?. afspraken door middel van bilate-
,re akkoorden op basis van nationale

volgens het 19e eeuwse
Dit zou dan betekenen, dat

de gelegenheid zou krijgen
r-* eigen militair apparaat op te bou-
J3los van de NAVO. Frankrijk zou
ij?" afstand moeten doen van zijn mi-

voorrechten als (theoretisch)
van de tweede wereld-

£*!©& En dat lijkt toch wel erg on-
waarschijnlijk, zolang een vredesver-

met Duitsland niet is getekend.
«*ö Parijs wordt De Gaulle dan ook al
rt6ll nieuw plan toegedicht; hij zou in
1? eerste plaats de Amerikanen, maar
J*!** ook de Engelsen en de Duitsers

voorstellen in West-Duitsland
w*l gemeenschappelijk commando van
K* 1 grote mogendheden op te richten.
r 6kleinere Europese landen en de

NAVO-leden zouden dan als
factor vrijwel kunnen worden

Pgeheven. En aldus zouden de Fran-
»? troepen dan toch weer op Duits

kunnen blijven.
.*° blijft de Franse president kna-
rll aan de wortels van het Atlantisch
Afbond met het doel om zijn nationa-

zin door te drijven. Het Gaul-
denken is nog geen zier ver-

Weinig geleerd
is maandag weer

j?»sin het middelpunt van de belang-

4hi mS geplaatst. Een bulldozer ver-
eerde de verbrande boerderij van
ij *1« boer Klaas Hartman aan het
3°üandscheveldse Opgaande in een
JjUlnhoop, een gebeurtenis waarmee
a* 'rije boeren — getuige hun des
J.onds in Hollandscheveld gehouden
JJfenkomst — allerminst gelukkig wa-
3 Zij besloten zelfs tot actie over te
d!an tegen de man, die nu het land bij
C verbrande boerderij van het Land-

heeft gepacht, «Ten kan denken over het Land-
];0l>Wschap zoals men wil. Algemeen
o*ïen echter na de gebeurtenissen
k? 5 en 6 maart 1963, toen drie vrije

uit hun boerderij werden gezet,
KT dat zij de heffingen van het Land-

niet wilden betalen, tot de
gekomen, dat dit niet de

gewenste oplossing van het pro-
£eern is geweest. Bij de verkiezingen
oor de Tweede Kamer van de Staten

v„6,neraal, die enkele maanden daarop
bleek deze maatregel van

vil, Landbouwschap een uitstekende
voor de Boerenpartij

ZZlin geweest. Want waar niemand
bP gerekend had gebeurde: drie vrije

kregen een zetel in de Ka-

I kjjna drie jaar lang heeft men de
van de boerderijen van

ufas Hartman en Ben Nijmijer braak
taa n üggen. Uitgerekend enkele
de i?den voor de verkiezingen van
teiJvr°vinciale Staten en de Gemeen-

meende het Landbouwschap,
te , de tijd gekomen was om het land
n êrPachten aan een zekere heer H.
umer Uit het naburige Alteveer (ge-

dat ?te Hoogeveen). Het lijkt erop
sèh et bestuur van het Landbouw-
hpifP in drie jaar tijd bitter weinig

ft geleerd.

Drie schepen en
drie vliegtuigen
Nadat de Van Imhoff, die 473 Duitse

geïnterneerden uit Nederlands-Indië
naar Brits-Indië zou overbrengen, was
gezonken als gevolg van een bombar-
dement door Japanse vliegtuigen, zijn
verschillende pogingen gedaan de
opvarenden van de Van Imhoff in
veiligheid te brengen, aldus het relaas
van minister De Jong, dat vervolgt:
in totaal zijn 3 schepen en 3 vliegtuigen
uitgestuurd om te trachten de over-
levenden op te sporen. Dit waren het
ms Boelongan van de KPM, de sleep-
boot Pief, een groep vliegtuigen, be-
staande uit 3 Catalina's, en de torpedo-
bootjager Hr. Ms. Van Nes.

De Boelongan werd op 19 januari
vanuit Sibolga naar de plaats van de
ramp gestuurd. Nadat het schip de
volgende dag door een Catalina naar
de schipbreukelingen was gedirigeerd,
heeft het op 20 januari tot tweemaal
toe contact gehad met groepen
overlevenden, Het eerste contact be-
stond uit het zien van een sloep,
waarin ongeveer 60 personen zaten,
die bij navraag Duitsers bleken te zijn.
Zij beschikten over een goede sloep en
werden niet aan boord genomen.

Korte tijd later werd een groep van
20 schipbreukelingen ontmoet, die
eveneens Duitsers bleken te zijn.

Bombardement
Omstreeks deze tijd werd de

Boelongan gebombardeerd door een
Japans vliegtuig, zoals ook door
een der Catalina's waargenomen.
Het ms Boelongan heeft getracht
zich aan het bombardement te ont-
trekken door zich in een regenbui
te verbergen. Nadat het Japanse
vliegtuig na ongeveer 20 minuten
was verdwenen, is het contact met
de Duitse drenkelingen niet meer
hersteld.

De instructies, welke aan de Boe-
longan zijn gegeven zijn niet meer te
achterhalen, daar het grootste deel van
het archief te Batavia is verbrand en
verloren gegaan.

Kon niet landen
Op 19 januari 1942 vertrok vanuit

Soerabaja een groep vliegtuigen, be-
staande uit 3 Catalina's naar de west-

kust van Sumatra (Padang). De in-
structies, die aan deze groep vliegtui-
gen zijn gegeven, luidden: „Van Im-
hoff lekgestooten en zinkende. Onder-
zoek instellen en zoo mogelijk assi-
steeren. Bij voorkeur Nederlanders
(bemanning en escorte) redden. Van
Imhoff vervoert geïnterneerde Duit-
schers."

Een der Catallna's wist inderdaad
schipbreukelingen te loealiseren en
de Boelongan daarheen te dirigeren.
Door de deining was het vliegtuig zelf
niet in staat te landen en drenkelingen
aan boord te nemen.

Minister doet opening van zaken

Reddingspogingen vergeefs
bij Van Imhoff-drama

Opdrachten waren: eerst
Nederlanders, dan Duitsers

Minister De Jong heeft mede namens premier Cals de gebeurtenissen
gereleveerd rond het vergaan van de Van Imhorf in januari 1942,
waarbij ruim 400 Duitse geïnterneerden om het leven zijn gekomen,
een en ander in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede
Kamerlid Lankhorst (PSP) naar aanleiding van publikaties in het Duitse
weekblad De Spiegel. De heer De Jong verwijst naar een in 1956 door
de procureur-generaal bij bet Gerechtshof in Amsterdam ingesteld
onderzoek, dat voor de toenmalige minister van Justitie aanleiding
was te concluderen, dat geen grond voor strafrechtelijke vervolging
aanwezig was.

Sleepboot
Vanuit Padang werd de 20 januari

de sleepboot Pief naar de plaats van
de ramp uitgezonden.

Het schip had voldoende redding-
materiaal aan boord. Door de KPM
werd extra proviand, dekens en lin-
nengoed verstrekt, alsmede 100 stuks
extra zwemvesten.

De mondelinge opdracht van de
havencommandant aan de Pief luidde,
dat allereerst de Nederlandse en
Nederlands-Indische onderdanen
moesten worden gered — en indien
mogelijk en zonder extra gevaar —de buitenlandse passagiers. De sleep-
boot heeft echter geen schipbreukelin-
gen kunnen ontdekken.

Niets gevonden
Op 24 januari — toen inmiddels be-

manning en bewaking en een groep
Duitse geïnterneerden waren geland— kreeg Hr. Ms. torpedobootjager
Van Nes opdracht geïnterneerde Duit-
sers van het ss Van Imhoff op te

sporen en te redden. De torpedoboot-
jager heeft echter niets gevonden.

Het ss Van Imhoff zou volgens de
scheepsverklaring van de gezagvoerder
473 Duitse geïnterneerden vervoeren,
doch vermoedelijk waren er 478 Duit-
sers aan boord. Volgens een officiële
mededeling van het Rode Kruis zijn
op zee 411 personen om het leven ge-
komen. Op het eiland Nias zijn ver-
moedelijk 66 Duitsers aangekomen,
waarvan, 2 zijn verongelukt tijdens en
kort na de landing, terwijl 1 gewonde
Duitser door de bemanning en bewa-
king van het ss Van Imhoff in de sloe-
pen is meegenomen.

Dinsdag weer
AKU-overleg

Het overleg tussen de AKU-directie
en de industriële, beambten- en tex-
tielbonden over de nieuwe CAO voorhet AKU-personeel zal dinsdag in Arn-
hem worden hervat.

De vorige 8 besprekingen liepen op
niets uit, omdat partijen het niet eens
werden over de kwestie georganiseer-
den-ongeorganiseerden die debond pri-
mair had gesteld. Gespreksbasiswordt
nu op dit punt het akkoord, dat de in-
dustriële bonden vorige week met de
Algemene Werkgevers Vereniging heb-
ben gesloten en waardoor voor alge-
mene vakbondsactiviteiten maximaalf 15 per werknemer-vakbondslid ter
beschikking kan worden gesteld. Alle
vakbonden hebben nu hun fiat aan dit
akkoord gegeven.

NKROEMAH’SBEELD VERNIELD

Nieuwe regering in
Ghana vast in zadel

Dc militaire heersers van Ghana zijn
begonnen met een massale „oprui-
ming" van politieke aanhangers van
dc afgezette president Kwame Nkroe-
mah en hebben een revolutionair co-
mité ingesteld om het land te bestu-
ren. Zij schijnen reeds vast in het za-
del te zitten.

Ghanezen gingen in jubelstemming
dc straten van Accra op en vernielden
het 3 meter hoge bronzen standbeeld
van Nkroemah voor het parlementsge-
bouw. In Peking, waar Nkroemah don-
derdag arriveerde, verklaarde dc af-
gezette president dat hij nog steeds
constitutioneel hoofd van dc regering
was en „spoedig" naar Ghana zou te-
rugkeren. Radio-Accra riep dc bur-
gers op het militaire bestuur te helpen
bij het arresteren van leden van
Nkroemahs regering en zijn verboden
conventiepartij. Dc omroeper zei, dat
het nieuwe regime vooral het voorma-
lige lid van het Britse Lagerhuis,
Geoffrey Bing, gevangen wenste te
zien. Als voornaamste juridisch advi-
seur van Nkroemah stelt men hem ver-
antwoordelijk voor het gevangen zet-
ten van talloze politieke tegenstanders.

Dc nieuwe regering onder luitenant-
generaal Joseph Ankrah schijnt dc toe-
stand volkomen te beheersen en heeft
het niet nodig gevonden een uitgaans-
verbod in te stellen. Dc verbindingen
met dc buitenwereld zijn hersteld en
het luchtvaartverkeer tussen Accra en
Londen is hervat.

Radio-Accra sprak van een onbloe-
dige staatsgreep, maar uit talloze be-
richten is gebleken, dat ongeveer 30
soldaten zijn gesneuveld tijdens een
urenlang gevecht in Accra — vermoe-

delijk tussen legereenheden en Nkroe-
mahs in Rusland opgeleide lijfwach-
ten.

Programmaraden bij
radio en tv benoemd

Na overleg met de door de minister
van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk aangewezen culturele or-
ganisaties heeft het NRU-bestuur o.m.
tot lid van de programmaraad van de
NRU benoemd: mevrouw A. B. Wil-
mans Folkertsma te Meppel. Op over-
eenkomstige wijze is tot lid van de
programmaraad van de NTS o.a be-
noemd: P. van der Mark te Sneek.

Afschritten
Aan haar Nederlandse vrienden

heeft ze afschriften doen toekomen
van getuigenverklaringen in haar
zaak. Johann Mozola, oud-burgemees-
ter in München verklaarde dat dr. We-
ber heeft getuigd: dat de arrestanten
in Stadelheim warmte en eten hadden
en van zulk een kwaliteit dat de be-
volking van München verlangde in de
gevangenis te komen. Dr. Weber ver-
klaarde in de zaak dat de behande-
ling in de gevangenis van München in
het algemeen slechter was dan in de
kampen rond de stad. Volgens hem
werd er driemaal per dag eten ge-
kookt Hij kon zich niet voorstellen,
dat er misstanden geheerst zouden
hebben. Getuige Rieder verklaarde,
dat tenminste twee warme maaltijden
werden verstrekt

Gespuis
In een afschrift van de uitspraak in

haar Wiedergutmachungseis staat dat
Frau Schultes niet heeft aangetoond,
dat de getuigen over de toestanden in
Stadelheim logen. Bovendien, zo staat
in de uitspraak, is het niet denkbaar
dat de bewakers, met het einde van
de oorlog in zicht, wegens gevaar van
een latere bestraffing, strafbare han-
delingen tegenover gevangenen zou-
den plegen.

Frau Schultes zond ook een knipsel

uit de AZ-Nachrichten van 18 februari,
met een artikel waarin Pater Heyder
van de Karmelieten zegt: ik heb tegen
het gespuis dat me destijds aan de
galg wilde brengen geen aanklacht in-
gediend. Eén der rechters die mij des-
tijds hoonde krijgt nu nog steeds een
hoog staatspensioen. Zelf werd pater
Heyder later nog ter dood veroordeeld
door rechter Otto Rathmayer die nog
rechter is. In naam van het volk heeft
deze rechter 52 doodsvonnissen uitge-
sproken.

„KEESSIE”ANTSSON

Ook Rusland heeft nu een „Keessie"
en misschien wordt deze ook nog wel
een beroemdheid op de schaats. De
Russische hardrijder Ants Antsson
heeft zijn pasgeboren zoon Kees
genoemd naar de Nederlandse
wereldkampioen Kees Verkerk. Me-
vrouw Eve Kivi Antsson, die zelf film-
actrice is, poseert hier trots met de

kleine Kees voor de .fotograaf.

Dr. Dittman en dr. Weber weer in functie

Beierse hof van Justitie
laat brieven van Frau

Schultes onbeantwoord
Frau Christel Schultes uit München,

die zoals gemeld in ons land is ge-
weest op zoek naar getuigen over de
toestanden in de kampen rond Mün-
chen tijdens de tweede wereldoorlog
en deze hier bij tientallen, ook uit het
Noorden, heeft gevonden, heeft haar
Nederlandse vrienden geschreven en
bericht, 'dat dr. Dittmann, rechter in
München en dr. Josef Weber, Regie-
rungsdirektor van het Beierse minis-
terie van Justitie die even met ziekte-
verlof waren, weer op hun posten zijn
teruggekeerd.

Ze verwondert zich hierover wel, zo-
als ze ook verbaasd is over de wijze
waarop het Beierse hof van Justitie
haar brieven onbeantwoord laat. Van
journalisten vernam ze dat dr. Weber
haar voor gek verklaart en dat ook
haar getuigen uit Holland niet veel
waard zijn. Zelf schrijft ze over het
onbeantwoord blijven van de brieven
„er is echter ook nog een Bonn" waar-
mee ze duidelijk maakt dat ze de Bun-
desregierung desnoods zal inschake-
len. Tot nu toe hebben volgens haar
de Duitse kranten nog niet gereageerd,
hoewel vele journaüsten haar levens-
loop hebben gevraagd. Op het ogen-
blik komen echter ook de Noordduitse
journalisten naar München om haar
te interviewen.

Buschauffeurs
eisen erkenning
categorale bond

Het hoofdbestuur van de (categorale)
Algemene Nederlandse Vereniging van
Werknemers in het Personenver-
voer (A.N.V.W.P.) wil betrokken wor-
den in de voorbereidingen van de ver-
kiezing van de nieuwe ondernemings-
raden, respectievelijk in de werkzaam-
heden ter voorbereiding van de kandi-
daatstelling bij o.m. de Nederlandse
Tramweg Maatschappij (N.T.M) in
Heerenveen. Daartoe strekkende ver-
zoeken heeft de bond aan de directies
van een aantal busondernemingen ge-
richt. De A.N.V.W.P. beroept zich o.a
op het grote aantal leden bij deze on-
dernemingen.

Tot nu toe zijn verzoeken van de
A.N.V.W.P. steeds afgewezen, op grond
van het feit, dat zij geen erkende or-
ganisatie is. Chauffeurs, die voorheen
georganiseerd waren in de Nederlandse
Bond Vervoerspersoneel (NBV), maar
thans in de ANVWP, komen dinsdag-
nacht tezamen in Heerenveen voor een
bespreking over de nieuwe CAO. Ge-
streefd wordt naar gelijktrekking van
salarissen met die van de chauffeurs,
werkzaam in gemeentelijke vervoers-
bedrijven.

Voor deze bijeenkomst zijn aange-
schreven de chauffeurs, werkzaam bij
de NTM, de ZWH, de ESA, deLAB, de
LABO en de DABO.

NVV ziet groot
ledenverloop

Het NVV heeft in 3 jaar 235.405
nieuwe leden ingeschreven en 215.395
uitgeschreven. Dit aanzienlijke leden-
verloop (met een uiteindelijke leden-
winst van 20.010) werd geregistreerd
in de jaren 1962, 1963 en 1964, aldus
het NVV-jaarverslag over deze drie-
jaarlijkse periode. Het verbondsbestuar
meent, dat de aantrekkingskracht op
ongeorganiseerden blijkens de cijfers
weliswaar groot was, maar dat het
verbond er helaas nog onvoldende in
slaagde te behouden wat werd gewon-
nen. Aan dit „ernstige probleem" zal
volgens het NW in de komende jaren
meer dan gewone aandacht moeten
worden besteed.

De stijging in het ledental van het
NKV — in 1965ruim 8.000 —heeft zich
in de eerste maanden van dit jaar
voortgezet. Volgens de voorlopige cij-
fers werd in januari en februari een
winst geboekt van ruim 2.500 leden,
het NKV-ledental bedraagt thans rond
430.000.

RTN vraagt zendtijd
als B-omroep

(Van onze correspondent in Amsterdam)
De nationale omroepstichting RTN

heeft gisteren bij minister Vrolijk een
zendmachtiging aangevraagd voor ra-
dio en tv. De RTN had blijkens de aan
de minister overgelegde accountants-
verklaring per 1 februari 240.200 be-
talende leden-contribuanten. Inmid-
dels zou dat aantal zijn gestegen tot
247.559.

Bij inwilliging van het verzoek zal
de RTN als omroeporganisatie-B in
aanmerking komen voor zendtijd van
circa 4 uur per week televisie en 28 uur
per week radio. De RTN heeft de mi-
nister meegedeeld gereed te zijn om
in september met haar uitzendingente
beginnen.

De zendtijdaanvrage is namens het
bestuur van de RTN onder meer on-
dertekend door prof. drs. S. Korte-
weg, hoogleraar aan de Rijksuniversi-
teit in Groningen

ACRO klaar
De Academische Radio Omroep

(ACRO) is gereed om in september de
uitzendingen te beginnen. Er wordt
dan op twee avonden telkens één uur
gewijd aan nieuws en actualiteiten uit
de academische wereld, en aan lezin-
gen, reportages en voordrachten van
hoog wetenschappelijk en cultureel ge-
halte. De voorzitter van de ACRO
meent, dat na de inwerk- en experi-
menteerperiode 7 tot 8 uur per week
nodig is om de educatieve en voor-
lichtende taak van de ACRO goed te
kunnen vervullen.

Kabinet bij Landmacht
Op 30 maart zullen de leden van het

kabinet een werkbezoek aan de Ko-
ninklijke Landmacht brengen. De ka-
binetsleden gaan op die dag naar de
Veluwe naar een nog niet nader be-
kend onderdeel .Ze zijn hiertoe uitge-
nodigd door de minister van defensie,
P. J. S. de Jong.

Nieuwsblad van het Noorden van zaterdag 26 februari 1966

OP EEN KIER
TWEEDE BLAD 3

Zou 't nu lukken ... 7


