binnenland

verslaggevers)
RIJSWIJK
De Nederlandse visserij gaat eventuele schade als gevolg van
de giframp in de Rijn verhalen. Dat geldt zowel voor
schade die de binnenvisserij als de zeevisserij lijdt.
Binnen het bestuur van het
Produktschap voor Vis en
Visprodukten, dat hierin
gisteren voorzitter drs. D.
J. Langstraat volgde, zijn
ook stemmen opgegaan om
als visserij harder actie te
gaan voeren tegen eventuele aanslagen op het mi-

—

lieu.

Langstraat: „Als blijkt
dat de visserij schade gaat
oplopen zullen we namens
de sector een claim deponeren." Uit een kleine enquête
van het Visserijcentrum
onder de detailhandel is
nog geen noemenswaardige daling in de verkoop
van zeevis gebleken. De
handel in zoetwatervis is
volgens Langstraat op het
moment gering, maar dat
komt ook omdat als gevolg
van het koudere weer niet
werd gevangen.
"""-Volgens mr. drs. J. BerVkouwer (binnenvisserij) is
-ide omvang van de schade
-Jals gevolg van de giframp
niet duidelijk. Namens
zijn sector deed hij een
dringend beroep op het
.schap om steun als het
aankomt op het verhalen
' van
schade.
Volgens L. Ouwehand
(grote
en
zeevissserij
groothandel)
moeten de
vissers veel harder en radicaler actie gaan voeren tegen eventuele aanslagen op
het zee-milieu. Ouwehand,
die zich vooral zorgen
maakt over de ontwikkelingen op langere termijn,
stelde zelfs voor met schepen op zee te' gaan protesteren tegen legale dumpingen van afvalstoffen. Vol-,
gens Langstraat zullen
eventuele acties wel binnen
de wet moeten blijven. Bovendien zou volgens hem
aansluiting moeten worden
gezocht bij milieuorganisaties. B.J. van Eldik (werknemers) meende dat dergelijke acties in internationaal verband," moeten worden gevoerd.
De Stichting voor de Nederlandse Visserij heeft in
een brief aan plaatselijke
visserij-organisaties .
de
• aangeraden
kustvissers
voorlopig uit het kustgebied voor de monding van
de Waterweg weg te blijven. Volgens
secretaris
Ton Roos van het Visserijschap, één van de organisaties in de stichting, is dit
advies uit voorzorg gegeven. De stichting wil mogelijke discussies over de
kwaliteit van de in dit gebied gevangen vis en garnalen vermijden. Volgens
Roos opereren er in dit gebied normaal weinig vissers. „Het gaat eigenlijk alleen om een paar garnalen:...

vissers".

Léés Vaclav Havel
POGING OM IN DE
WAARHEID TE LEVEN

Het fundamentele essay over de
ideeën van Charta 77.
Pb., 104 blz., f 14,50
VAN GENNEP/IN DE BOEKHANDEL
'

AYATOLLAH REAGAN

PvdA: 'Minister gaf
onjuiste informatie'
van de' buitendienst-ambtenaren van het ministerie wordt
die tweede markt echter, aldus
Tazelaar, met naam en toenaam genoemd.
Bij de vangstopgave wordt
in die rapporten een hoeveelheid genoemd,' met daarachter
tussen haakjes het woord eerste markt. Vervolgens wordt
er dan een waarde van die
vangst opgevoerd met daar,
eveneens tussen haakjes, achter: eerste en tweede markt samen. Er is dus wel degelijk
van een dubbele boekhouding
iSprake, meent Tazelaar. De
stukken waarop het PvdA-Kamerlid zijn bewijs stoelt, zouden uit 1984 stammen.
De Groningse officier van
Justitie mr. M.H. Severein
heeft inmiddels gezegd dat er
van enige betrokkenheid van
het ministerie van Landbouw
en Visserij bij de tweede boek-

(Van onze parlementsredactie)

DEN HAAG
Het PvdA-Kamerlid Tazelaar
'zegt een 'zonneklaar bewijs' te hebben gevonden,
dat het ministerie van Landbouw en Visserij wel
degelijk op de hoogte was van het bestaan van
een zogeheten tweede of 'grijze' markt op de visafslagen in ons land.
—

Minister Braks (CDA) heeft

zelaar. „Dat kunnen wij niet

heeft het 'bewijs' gedestilleerd
uit de anderhalve meter ambtelijke rapporten die Braks de
Kamerleden van de vaste commissie voor de Visserij deze
week vertrouwelijk ter inzage
heeft gegeven.
„Braks heeft de Kamer vorige week tijdens het mondeling
overleg met de commissie niet
juist geïnformeerd," aldus Ta-

tolereren." Het PvdA-Kamerlid heeft inmiddels om spoedoverleg van de Kamercommissie, volgende week dinsdag,
verzocht. Daarna zal de kwestie vermoedelijk plenair in de
Tweede Kamer worden behandeld.
Tijdens het mondeling overleg wilde Braks vorige week
alleen toegeven dat er op zijn
ministerie 'geruchten en vermoedens' bestonden over de
tweede markt. In de rapporten

tot nu toe steeds ontkend dat
zijn departement van die tweede markt .afwist. Tazelaar

:->'..<;

houding van de visafslag Lauwersoog nog niets is gebleken.
„Er is tot nu toe niet gebleken
dat een ambtenaar van het ministerie een strafbaar feit heeft
gepleegd", verklaarde mr. Severein gisteren.
Hoewel het onderzoek van
het Openbaar Ministerie naar
mogelijke ontduiking van de
vangstbeperkingen op vis door
de visafslag nog loopt, kan deze conclusie volgens Severein
in elk geval voorlopig wel worden getrokken.
Het aantal verdachten in de
zaak rond de Lauwersoogse
tweede boekhouding blijft volgens i Severein beperkt tot directeur J. Zwartveld en de vier
Friese en Groningse gedeputeerden (Steenmeijer, Van der.
Horst, Remkes en Bos) die zitting hebben in de raad van be■■■'.
stuur van de visafslag.

Koninklijk applaus voor Havel
Van onze verslaggever
FRANK VAN DIJL
ROTTERDAM
Erasmus
zelf bleef er, op het plein vóór
de Laurenskerk, onbewogen
bij, maar langdurig was het
applaus dat gisteren in de kerk
klonk toen in de dankrede van
Vaclav Havel, die bij diens afwezigheid werd voorgelezen
door de Tsjechische acteur
Jan Tryska, voor de eerste
keer de naam van de mensenrechtenbeweging Charta 77
viel.
Erasmusprijs-winnaar
Havel liet zeggen „dat de
waardering voor mijn literaire
werk ook een waardering voor
Charta 77 inhoudt". Na afloop
van de lezing klapte prins
Bernhard, die als regent van
de stichting. Praemium Erasmianum de prijs had uitge-!
reikt aan Havels vertegenwoordiger Frantisek I Janouch,
ti
hartstochtelijk mee.
—

namens Havel de Erasmusprijs in
ontvangst
nam,, onderhield zich ook
met koningin

Beatrix. (Foto: Niels van
der Hoeven)

—

ROTTERDAM
De Erasmusstichting noch het ministerie van Buitenlandse Zaken
is verantwoordelijk voor de I
weggelaten verwijzing naar
de mensenrechtenbeweging
Charta' 77 in de rede van Vaclav Havel ter gelegenheid
van de uitreiking van de Erasmusprijs 1986. Dit verklaarde
Charta-woordvoerder Frantisek Janouch gisteren in Rotterdam op een persconferentie. Janouch, die namens Havel de prijs heeft aanvaard,
zei dat de weglating in de
tekst te wijten is aan een technisch fout, waarvoor hijzelf de
verantwoordelijkheid draagt.
—

—

—

—

—

oud-minister van buitenlandse
zaken Van der Stoel.
In zijn laudatio prees prins
Bernhard Vaclav Havel omdat
deze benadrukt dat de speurtocht naar de waarheid . per
definitie geen enkel, compromis toestaat. De prins zweeg
over Charta 77. De Erasmusprijs is aan Havel toegekend,
onder meer „omdat hij altijd
trouw is gebleven aan zijn eigen geweten en daarom met
''; '.:,.'

men", aldus de 'Gronden van
verlening' die werden voorgelezen door drs. H.R. Hoetink,
van
de
directeur
Erasmusprijsstichting.Helaas
bleef veel van wat er werd gezegd door >de echowerking. in
de koude kerk onverstaanbaar.
Wel was duidelijk waarom de
laureaat,' de eerste uit een
Oosteuropees land, er zelf niet
was. Zijn vriend en vertegenwoordiger Frantisek Janouch,
die tevens woordvoerder is
van Charta 77, zei dat de vrees
van Havel dat hij, als hij Tsjechoslowakije eenmaal heeft
verlaten,, het r land niet meer
binnen mag, niet zonder grond
is. De nu vijftigjarige Havel
kreeg in 1983 'strafonderbreking'
hij zat een straf van
viereneenhalf jaar uit wegens
staatsondermijnende activiteiten: hij was woordvoerder van
Charta
wat inhoudt dat hij
elk moment weer kan worden
opgepakt.
Al vanaf de communistische
machtsovername in 1948 wordt
Havel tegengewerkt. Zijn essays mag hij niet publiceren
en het opvoeren van zijn toneelstukken is verboden. In het
begin van de jaren zeventig,
ver na de Praagse lente, werd
de schrijver verbannen naar
Trutnov.

Er mag volstrekt geen politieke betekenis aan worden toe'..
gekend. ,V..
-

De woordvoerder maakte verder bekend dat Havel de aan
de Erasmusprijs verbonden
geldprijs van 200.000 gulden

onder meer heeft geweigerd
om te voorkomen dat de Tsjechoslowaakse autoriteiten
hem ervan zullen beschuldigen een „door het Westen betaalde dissident" te zijn. Het

bedrag zal nu worden besteed,
in overleg met Charta '77, ter
bevordering van de onafhankelijke Tsjechoslowaakse cultuur, zo zei Janouch.

grens gezet

ROTTERDAM Hoewel zeehisK.W.L. Bezemer in zijn
gisteren gepubliceerde boek
„Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de
Tweede Wereldoorlog" over de
Van Imhoff-zaak het van regeringszijde gevraagde laatste
woord heeft geschreven lijkt de
affaire nog niet afgedaan.
Dr. Ph.M. Bosscher, kapiteinluitenant ter zee, die in twee
dikke delen de geschiedenis
van De Koninklijke Marine in
de Tweede Wereldoorlog" te
boek heeft gesteld
hij promoveerde op het eerste deel,
het tweede deel verscheen j.l.
augustus
is het met Bezemers conclusies niet eens.
Het KPM-schip Van Imhoff
zonk 19 januari 1942 na een
Japans bombardement met
aan boord nog 411 van 473
geïnterneerde Duitsers, naar
wie, tegen alle regels bij schipbreuk in, geen hand is uitgestoken zodat die 411 verdronken.
Bezemer concludeert in zijn
boek dat kapitein Hoeksema
de Duitsers feitelijk welbewust
in de steek heeft gelaten en
dat bij de Marine in Batavia
verkeerde beslissingen zijn genomen. Zo zou de instructie
van de Marine aan de sleepboot Pief zijn geweest allereerst Nederlandse onderdanen
te redden en daarna pas „bui-

toricus

nië.

Laurenskerk

Boetekleed

Onenigheid over boek
koopvaardij-historie

—

-»—•!--«

De afwijking van de oorspronkelijke Tsjechische" tekst
die in de
ling voorkwam, was in de Engelse versie die Tryska voorlas, hersteld. Havel hield zijn
gehoor voor: „In de bekroning
al is het indirect
die
Charta 77 door mij ontvangt,
voel ik een erkenning van al
degenen die in dat deel van
Europa waar ik nu eenmaal
leef
ondanks alle moeilijkheden
een leven in waarheid
nastreven, die ook hier proberen hardop te zeggen wat ze
denken, ondanks alle dwang
tot ontmenselijking de zijde
van de mens kiezen en zich
proberen in te zetten voor een
betere wereld
een wereld
zonder oorlogen, zonder heerr
schappij van de leugen, zonder
geweld, zonder vernedering en
zonder vernietiging van dat
deeltje van de kosmos waarin
we leven."
Minister-president Lubbers
en minister van buitenlandse
zaken Van den Broek, die aanvankelijk het uitspreken van
de rede in aanwezigheid van
prins Bernhard hadden verboden, hielden het gezicht strak
in de plooi. Onder de aanwezigen bevonden zich verder de
koningin, prins Claus, prinses
Juliana. Pieter van Vollenhoven, burgemeester Peper en

IRA-leden
toch over
DEN HAAG
De twee in
Nederlandse
gevangenissen
verblijvende IRA-leden Kelly
en McFarlane zullen worden
uitgeleverd aan Groot-Britan-

Frantisek Janouch, die gisteren in de
Rotterdamse

;

(Van een onzer

Spoedoverleg over visserij -fraude

.

Vissers
verhalen
schade na
giframp
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HET VRIJE VOLK

Volgens de staatsecretaris
van Justitie mevr. Korte-van
Hemel die haar besluit vanochtend bekend maakte, heeft
de Hoge Raad de overdrachttoelaatbaar genoemd. De uitlevering zal plaatsvinden op een
nader te bepalen tijdstip.
De raadsman van de IRA-leden, mr W. van Bennekom,
kondigde vanmorgen aan namens zijn cliënten een klacht
tegen de Nederlandse staat te
zullen indienen bij de Europese Commissie en in een later
stadium mogelijk bij het Europese hof in Straatsburg.
De uitlevering van de IRAleden staat volgens Van Bennekom „op > gespannen voet"
met de brief van de Hoge
Raad, waarin minister Korthals Altes wordt gevraagd in
Groot-Brittannië 1 aan te dringen op maatregelen, die een
mogelijke slechte behandeling
van de. IRA-leden moeten voorkomen. Uit de beschikking tot
uitlevering blijkt volgens Van
Bennekom dat de minister
geen garanties heeft gekregen.
Volgens een woordvoerder
van het ministerie van Justitie
heeft de plaatsvervangend directeur van de Maze-gevangenis echter schriftelijk verklaard dat de twee geen enkele
vorm van slechte behandeling
behoeven te vrezen, en op dezelfde wijze zullen worden behandeld als elke andere gedetineerde. Ook hebben ze alle
rechten die andere gedetineer,
,
den hebben.

„

—

—

grote moed zijn stem verheft
tegen de gevaren waaraan de
vrijheid is blootgesteld."
Havel gaat uit „van de oude
Europese gedachte van de individualiteit van ieder mens"
en verzet zich op grond hiervan „tegen elke bedreiging van
een humane cultuur". De Tsjechische schrijver is ' van mening „dat ieder mens zelf zijn
verantwoordelijkheid moet nemen :en tot keuzes moet. ko-

'

Opnieuw Molukkers

naar Indonesië
Twintig Molukse
DEN HAAG
vrijwillers uit ons land kunnen
zich medio januari in Indonesië
voor een half jaar dienstbaar
maken als bejaardenhulp, fysiotherapeut, elektrotechnicus,
handwerksman, in de grafische
sector en in de verpleging.
De kandidaten voor deze uitzending hebben zich spontaan
gemeld. De Molukkers kunnen
dan tegelijkertijd kennis maken
met het sociaal en economisch
functioneren van Indonesië, aldus een mededeling van het
ministerie van WVC.
Het project is het tweede in
zijn soort en is voorbereid door
een speciale commissie. De
eerste groep telde zeventien
vrijwilligers. Zij werkten dit jaar
zes maanden in Jakarta en on—

—

—

tenlandse passagiers". En aan
de sleepboot Boelongan zou
de instructie zijn geëindigd met
de woorden „Duitsers beletten
te landen".
Bosscher stelde gisteren, dat
telegrammen met deze Instructies nooit zijn gevonden. Hij
hecht alleen waarde aan de officiële scheepsverklaring die
kapitein Hoeksema tien dagen
na de ramp aflegde, waarin
met geen woord over telegrammen wordt gerept. Bosscher acht het mogelijk dat er
telegrammen zijn geweest
maar die waren dan in code
gesteld zonder nuances en
daarbij kunnen decoderingsfouten zijn gemaakt en verkeerde interpretaties zijn gegeven. De nuances ontbreken immers. Kritiek heeft hij op het
feit dat Bezemer de letterlijke
tekst van de instructies ontleent aan verklaringen (gezagvoerder van de Boelongan) van
na de oorlog. In wezen acht hij
dat geen bewijs.
Bezemer is vooralsnog niet onder de indruk van Bosschers
kritiek. „Die man wil papieren
voor zich zien. Ik hecht ook
aan mondelinge getuigenissen," zo zegt hij. „Bosscher
komt natuurlijk op voor zijn
„marine",
Zou het laatste woord over de
Van Imhoff-zaak toch nog niet
zijn gezegd?

Loodvrije super
volop verkrijgbaar
ROTTERDAM
Loodvrije
superbenzine zal vanaf vandaag bij tal van pompen langs
de Nederlandse wegen verkrijgbaar zijn. Het bekende
groene pompje, dat lange tijd
aanduiding is geweest voor de
verkoopmogelijkheid van loodvrije normale benzine, zal
voortaan gebruikt worden voor
—

de superbenzine.

middellijke omgeving in administratieve banen. Bij hun tergkeer in augustus werd aangekondigd, dat voor een volgende groep rekening wordt gehouden met de Indonesische
behoefte en met plaatsing van
de vrijwilligers ook buiten de
hoofdstad.

Rechter duizelt van WIR-cijferwaterval

_
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sproken had mogen worden
maar dat dit helemaal niet

was gebeurd. Fennis voegde
daar. gisteren • aan toe: „For-.
meel hoefde er niets verhuld te
worden. Er was niets bijzonders aan de hand. Het was een
volstrekt legale zaak. Maar
het zijn geen zaken die je direct hupsakee in de krant zet."
Laumen zoekt ondertussen
het antwoord op de vraag wie
op het laatste.moment de opdracht gaf de stukken te wijzigen. Dan weet hij ook wie feitelijk leiding gaf, hetgeen van
belang iis
te. bepalen wie
valsheid in geschrijfte pleegde '.
bij het ABP. Poot zegt dat
Masson de stukken liet wijzigen. De notarissen kunnen dat.
bevestigen maar willen.', niet
getuigen. • En kunnen zich, zo
menen ingewijden,'met succes
beroepen op de wet.
■ Weet Fennis wie de opdracht
gaf tot de wijzigingen? „Ik
niet," zegt hij.
Officier van Justitie mr.
Laumen: „Masson zegt ook van

Wij cultiveren ouderwets vakmanschap.

lv

Een goede sigaar is puur natuur.
Bmnengoed, dekblad en omblad horen
voor 100% uit eerlijke tabak te bestaan.
En die ouderwetse strengheid geldt

|s§ |i

ook voor onze hedendaagse sigaren.
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om.
'•

niets te

weten."

'

Rechtbankpresident

mr.
Wortmann: „Nou, dat was iets
genuanceerder."
Laumen:' „Masson zegt: Het
is mijn idee maar door anderen verder uitgewerkt.".
En Fennis zegt: „Alles ging
in nauw ■'■ overleg. ■ Daar was
Masson steeds' bij betrokken.
Masson en Boogaardt, de vroegere' directeur Beleggingen,,
waren. de verantwoordelijke
mensen. ! Maar»Boogaardt' bemoeide zich niet of nauwelijks
.

i

Iji

'''-

'

-

ders financiële verplichtingen
was aangegaan tekende hij.
Simpel gezegd zit het verschil daarin dat Poot in de
aanvankelijk opzet zijn negen
procent WIR in de financiering
van de hallen moest steken en
in de gewijzigde plannen het
geld vrij kon besteden. De grote vraag is waarom die stukken werden gewijzigd en door
wie.
Poot zegt dat Masson daarvoor de opdrachtgever was. De
notarissen zouden dat kunnen
bevestigen maar weigeren . te
getuigen, zodat raadsman mr.
A.J.L. J. Pfeil van Masson
maar afziet van het oproepen
van De Monchy.
De grote vraag blijft waarom Poot vrijelijk over zijn
deel van de WIR moest kunnen
beschikken. Daarover doet de
volgende theorie de ronde:
Toen bekend werd dat Poot
WIR wilde innen, wilde Masson daar priv'e wat, van. En
zijn vriend ir. J. van Zon
moest dat innen. Hij had al an- ,
dere steekpenningen geind bij
Poot.
Dat een deel van dat laatste
geld naar Masson ging kan
Laumen niet bewijzen. Hij
denkt dat wel te kunnen doen
met de beschuldiging dat Masson ■'■ valsheid '" in ; geschrifte !
pleegde om voor, het ABP een
deel van de WIR-premies te innen.
. Vreemd noemt
de officier
van Justitie het in dat verband
dat iedere inmiddels gehoorde'
ABP-er vindt dat er in de contracten best van WIR-geld ge- '

■

MAASTRICHT Rechtbankpresident mr. J.C.E. . Wortmann heeft het gisteren eventjes zien duizelen van de cijfers op de zesde dag van het
marathonproces tegen de exdirecteur Beleggingen van het
ABP, mr. drs. A.J.MJMasson.
Hij was niet de enige in de grote zaal van de rechtbank te
Maastricht. Ook officier van
■Justitie mr. H.J. Laumen en
; Masson zelf moesten. tot het
■ hogere denkwerk over gaan
;0m te kunnen blijven snappen
; wat er allemaal precies aan
berekeningen over tafel ging.
Het pijnigen der hersens was
een direct gevolg van de verklaringen die werden afgelegd
door mr. N.A.M. Fennis, indertijd hoofd van de afdeling Onwerend Goed bij het ABP.
Fennis werd gehoord als getuige in. de,.zaak-Poot waarin
Masson ten laste is gelegd met
valse stukken ten onrechte
WIR-premies te hebben geïnd.
De rechtbank wilde weleens
precies weten hoe een en ander
rond de WIR-constructie was
gegaan. Bekend was al wel dat
de tennishallenbouwer A.F.
Poot de WIR-premies een bedrag van ongeveer anderhalf
toiljoen gulden
wilde innen
en dat het ABP, dat vier sportcomplexen ging financieren, er
de helft van wilde. Maar het '
: , 'ijne van de zaak moest Fennis
vertellen.
...-../
Hij immers was de man, die
. °P gezag van Masson, die zaak j

had uitgewerkt. Welnu, Fennis
rekende de rechtbank voor dat
er een oplossing was bedacht
die voor zowel het ABP als
Poot gunstig was. En die benadering was helemaal nieuw
omdat er steeds van was uitgegaan dat of Poot of het fonds
er slecht van was afgekomen.
Voor Fennis was het weer
nieuw dat er ook nog andere
berekeningen waren, die dus
waar de rechtbank steeds naar
had gekeken. Hij kreeg vervolgens dan ook stukken van de
rechtbank om daar zijn licht
eens over te laten schijnen.
Nadere uitleg bleek toch nodig. En die bracht het volgende aan het licht. Aanvankelijk
zou het ABP vier, hallen van
Poot voor honderd procent financieren. Maar toen Poot
achttien procent WIR-premie
wilde zei het ABP dat het
fonds daar de helft van moest
hebben. De andere helft moest
Poot in de financiering van de
hallen steken. Partijen kwamen daarover tot een akkoord.
Maar toen Poot de contracten daarvoor bij de Rotterdamse notarissen Kwakernaak
en De Monchy, moest tekenen
(bij dat kantoor waren de paperassen uitgewerkt) bleken er
andere stukken te liggen. Die
hielden ook in dat Poot de helft
van de. WIR aan het ABP
moest geven maar de andere
helft vrij kon besteden. De tennishallenman kon de gevolgen
van de gewijzigde i contracten
niet direct onderkennen en
protesteerde heftig. Maar: dat
baatte niet. En omdat hij al el-

;

Van onze verslaggever
JAN BOOISTER
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Kijk maar naar Chicos. Lang en slank.

vol

is

het aroma. Een ronde compositie,

speels en zinnelijk. Een plezierig

samengaan van ouderwets vakmanschap en moderne vormgeving. Verkrijgbaar als pittig milde Chjeos Java
(

10 stuks 6,40) en als aromatisch lichte

En doen aan rnoderrie vormgeving.
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