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MINISTER HOUDT EMOTIONEEL PLEIDOOI VOOR HUIDIGE AANPAK

Soepel hard-drugsbeleid fel afgewezen
De schade voor de maatschappij als
De bewindsman sprak in de Tweede
gevolg van alcoholverslaving staat in
Kamer, waar hij zijn begroting verdedigde, op badinerende toon over „mooie geen verhouding tot de schade die door
DEN HAAG Pleidooien voor verhalen van hoogleraren en hoge poli- hard drugs wordt veroorzaakt, meent
een toleranter beleid ten aanzien tiefunctionarissen" die het legaliseren minister Korthals Altes. Alcoholverhard drugs bepleiten, in navolging slaafden slagen er vaak nog in maatvan hard drugs (heroïne en cocaï- van
van
het
tolerante beleid ten aanzien van schappelijk redelijk te functioneren. Bij
ne) zijn in de ogen van minister soft drugs.
drugsverslaafden ligt dat volgens hem
Korthals Altes (Justitie) kortzichanders.
„Men spuit net zo lang tot men
CDA-Kamerlid Van den Burg had
tig. In de Tweede Kamer verde- hem
zich heeft doodgespoten."
zijn mening gevraagd over een redigde hij donderdag onverwacht cent televisieprogramma, waarin de criEr is volgens hem nog een verschil.
„Gelukkig is het gebruik van hard drugs
en emotioneel het huidige justitië- minoloog Hoefnagels en hoofdcommisnog geen onderdeel van onze cultuur
le beleid. Daarin wordt voorrang saris Wiarda van de gemeentepolitie in geworden."
Vandaar dat het nog steeds
Utrecht
lans
braken
een
voor
een
ander
gegeven aan opsporing en vervolmoeite zou lonen de strijd daartegen
om
de
criminiliteit
te vermindede
beleid,
ging van handelaren in hard ren die wordt veroorzaakt door het ge- voort te zetten.
drugs.
bruik van hard drugs.
De prioriteit die politie en justite legDaarbij gaat het niet alleen om de gen bij de opsporing en vervolging van
De bestrijding van de handel in hard zogenaamde kleine criminaliteit, zoals handelaren acht de bewindsman ook gehet openbreken van auto's, om aan geld rechtvaardigd. „Het is nu eenmaal een
drugs moet volgens de minister onverminderd worden voortgezet, om te voor hard drugs te komen. De hoge ernstig criminineel feit om middelen die
voorkomen dat er nog meer verslaafden straffen die aan handelaren in hard zo verslavend zijn in de handel te brengen. En dan nog alleen uit winstbejag."
drugs worden opgelegd hebben in bekomen. Het gebruik van heroïne en cocaïne ziet hij als een ernstige aanslag op langrijke mate het tekort aan cellen
„Het is kortzichtig om te zeggen: laveroorzaakt.
de volksgezondheid.
ten we maar toegeven. Dacht u werke-

Van onze verslaggever
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WVC schrapt subsidie
voor activiteiten
Van onze verslaggever

ERIK VAN VENETIË
. DEN HAAG — Minister Brinkman van WVC is opgehouden met het
"bsidiëren van Nederlandse culturele activiteiten die zich richten op
e Problematiek in Zuid-Afrika. Brinkman vindt de culturele bewustmaking over de apartheid niet langer nodig, omdat het effect ervan
"Jtblijft.
<>De escalatie van de situatie in en trekkingen van WVC (ruim zeven mildat land en de daarmee gepaard joen gulden) echter gekort. Bij het kie-

'

publiciteit maakt voortzetting
in Nederland overaldus Brinkman. De tot dusver
Subsidieerde activiteiten hebben
een effectieve bijdrage
.Sjfauwelijks
totstandkonvj?nngnen leveren aan deveranderingen
Jj van wezenlijke
Zuid-Afrika". De minister
dit
.vjreef deze week in een brief aan de
Uitgeverij Amsterdam

Deze uitgeverij had een halfjaar gelen bijna twintigduizend gulden subsi-7? bij WVC aangevraagd voor een litebundel met verhalen van Zuidafri-

jj-hter

auteurs. De uitgeverij vist nu
het net en verkeert als gevolg

in liquiditeitsproblemen. Ook
jj'dere subsidievragers, zoals uitgeverij
Wereldvenster, blijven van de
, "C-gelden verstoken.
v"VC had tot voor kort ruim een ton
!?er jaar gereserveerd voor het subsidië'.£*[ van „vreedzame uitgaven" (waart|j er boeken) en optredens van opposiAfrikaanse kunstenaars. Dit
heeft de Tweede Kamer het
,»~°get voor buitenlandse culturele be-

,

Staatssecretaris ziet
geen reden om Turkse
terugkeren
telaten
Van onze verslaggever
Kor, EN HAAG — Staatssecretaris
geen reden een jonge
*"van Hemel ziet
U

vrouw en haar vijfjarig zoontje
»?ar Nederland te laten terugkeren.
"*Vrouw
Fidan werd onlangs na een
erblijf in Nederland van acht jaar op
v e B ,u '8 naar Istanboel gezet. Ze is
j«hankelijk van de hulp van de Nederconsul in Turkije, omdat zij geen
q,l
»ilie heeft in dat land.

,

an!

'

landse
s.

PvdA-Kamerlid Kosto meent dat de
Uatssecretaris juridisch juist heeft ge-

adeld.
manitaire

Hij vindt echter dat zij uit huoverwegingen moet terugko?en op het besluit tot uitzetting. Kosto
~*«1 tot twee maal toe een beroep op de
„de deur voor deze
Vfouw te openen".
Korte-Van Hemel wijt de problemen
ian de partner van de vrouw. Die had
e üjk met haar het land moeten verlamaar onttrok zich volgens de staatsop het laatste moment aan
Mevrouw Fidan en haar parti?r hebben twee kinderen. Een van de
'nderen bleef met de vader in NederrVÜUL

.

zen van prioriteiten is het potje opgeheven voor culturele activiteiten tegen de
apartheid in Zuid-Afrika.
Op het departement wordt het als een
illusie beschouwd dat de apartheid bestreden kan worden door het bewust
maken van de Nederlanders. Het ministerie vindt dat het geld voor Zuidafrikaanse bewustmakingsactiviteiten daarom beter aan andere activiteiten besteed
kan worden. Verder vindt WVC dat bewustmakingactiviteiten eigenlijk thuis
horenbij de NCO, de organisatie die zich
bezighoudt met het subsidiëren van allerlei Nederlandse bewustmakingsactiviteiten over ontwikkelingslanden. De
NCO, die valt onder Ontwikkelingssamenwerking, heeft jaarlijks veertien
mihoen te verdelen.
Het
Tweede-Kamerlid Wallage
(PvdA) zal binnenkort in schriftelijke
vragen aan deregering opheldering vragen over de kwestie. Onlangs weigerde
WVC ongeveer vierduizend gulden te
geven voor een Amsterdamse vrouwendag tegen apartheid. Volgens Wallage
betekent Brinkmans besluit over de
SUA-subsidie (genomen in overleg met
zijn collega van Buitenlandse Zaken
Van den Broek) een verdere uitholling
van het zogenaamde „tweede spoor".
Hiermee wordt gedoeld op het steunen
van anti-apartheidsinitiatieven. Het kabinet heeft dit beleid ontwikkeld in
plaats van sancties („eerste spoor").
Uitgeverij SUA heeft het boek, Een
kwestie van identiteit (samengesteld
door R. Dorsman en C. February), al aan
de boekwinkels geleverd, omdat de beslissing over detoekenning van de subsidie te lang op zich liet wachten (vier
maanden). De gehele oplage heeft enkele maanden in het magazijn gelegen,
omdat de verkoopprijs nog niet kon
worden vastgesteld. Het boek kost nu
24,50 gulden. Als de subsidie wel was
toegekend was het boek vijf gulden
goedkoper geweest.

De vertaler kon niet worden betaald.
De drukker moet langer op zijn geld
wachten. Door het vasthouden van de
boeken is SUA in het derde kwartaal
bijna tienduizend gulden omzet misgelopen. De uitgeverij verkeert nu in financiële problemen.

vreest na terugkeer in Turgevangenisstraf van anderhalf
te moeten uitzitten, omdat hij zich
e m uta re dienstplicht heeft onttr
Na die straf zou hij nog in
Ulehst moeten.
r "et aanbod van de gemeente Middelb r 8 om de vrouw
een woning te geven
"et aanbod van een werkgever voor
," baan, konden de staatssecretaris
et op
brengen. Zij
7i e uandere gedachten
tzett n8 als de consequente uitvreemdelin' van datetinrestrictieve
dialoog met de TweeKamer tot stand is gekomen.

JJ

vol

Nederlandse mariniers die hebben deelgenomen aan een meerweekse oefening in Schotland, wachten voor de
Nederlandse kust aan boord van het Britse vliegdekschip Ark Royal op helikoptertransport naar de vliegbasis
anp
Valkenburg.
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Werkgevers en werknemers moeten
meebetalen aan banenplannen

.

Van onze verslaggever
DEN HAAG
De werkgevers en
werknemers moeten meebetalen aan
maatregelen om jongeren en langdurige werklozen aan een baan te helpen.
Minister De Koning van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid zei dit donderdag
in de Tweede Kamer. Het gaat om het
Jeugdwerkgarantieplan en het planVermeend/Moor ten behoeve van
werklozen die al jaren naar werk zoeken. Tot nog toe neemt de overheid de
kosten voor haar rekening.
Minister De Koning wil deze maatregelen gaan betalen door de Werkloosheidspremie te verhogen. Deze premie
wordt gezamenlijk opgebracht door
werkgevers (gemiddeld 1,35 percent)
en werknemers (gemiddeld 1,75 percent). Voorlopig is voor beide maatregelen voldoende geld gereserveerd, maar
De Koning verwacht dat dit bedrag na
1988 niet voldoende zal zijn, zeker niet
als de maatregelen goed gaan lopen,
„hetgeen wij allen hopen".
Voor de premieverhoging zal een

—

wetswijziging nodig zü'n, vertelde De
Koning de Kamer donderdag. Dat werkgevers en werknemers gaan meebetalen
aan werkgelegenheidsmaatregelen in
deze vorm is nieuw. De Koning: „Het zal
voor de sociale partners nog even wennen zijn, maar daar hebben ze dan ook
tot 1988 de tijd voor."
De Koning zei dit in het mondeling
overleg met de vaste Kamercommissie
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die donderdag van tien uur 's morgens tot half vijf 's middags op zoek was
naar de feiten achter de cijfers en de
cijfers achter de feiten van de begroting
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
een zogeheten fact-findingmissie die
eerder is ondernomen door de Kamerleden die zich bezig houden met Economische Zaken, Verkeer en Waterstaat en
Defensie.
Voorzitter Van Rey (VVD) achtte
het
— na afloop van de bijeenkomstambteoverleg met de minister en zijn
naren „zeer zinvol". Vooraf had De Koningreeds gezegd dat hij erop vertrouwde dat het een leerzame dag zou worden.
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< ANp) in Een
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richtlijnen
die
de
de nieuwe
y?e
r «"kloosheidswet (nWW) overtreedt,
«en strafkorting op de
uiib daarvoor
krijgen die maximaal dertien
gering
Cn kan duren en tot tien procent
onnder het
sociaal minimum kan uitko-

ken.

°e Federatie van Bedrijfsverenigin(FBV )
in meerderheid met dit
kari er v°or neeft
het
sanctiebeleid
van de be[j
'-IJsverenigingen ingestemd. Enkele
FRv nemersleden stemden volgens
R. Degenhardt tegen.
geven hun bejei
erder
gestalte. De
binnen
ditkader
_flW w
gaat
gelden en
van
januari
1
af
v er vangt
de bestaande WW en WWV.
et nu vast gestelde beleid speelt de
«erH
gekr'tiseerde omgekeerde be>ii l
niet meebedrijfsverenigin-Ben moeten
aannemelijk maken dat er
; xn °vertreding is begaan.
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De Kamerleden begrijpen de begroting
nu hopelijk beter en ambtenaren kunnen bij het opstellen van de begroting
voor 1988 rekening houden met de opmerkingen en vragen die de Kamerleden donderdag hebben gemaakt.
Het vraag- en antwoordspel ging over
grote en kleine bedragen. CDA-Kamerlid Wolters wilde weten wat onder artikel 62 de afkorting „AIOSP" betekende. Ambtenaar Van de Veen antwoordde zonder dralen: „Dit is een Franse
afkorting voor Association Internationale d'Orientation Scolaire et Professionnelle. Dit is een internationale club
—ik heb dit vanmorgen juist nagevraagd — van beroepskeuze-deskundigen, waaraan wij duizend gulden contributie betalen gedurende al zon twintig
jaar.Er bestaat ook een Engelse en een
Duitse afkorting, maar in onze begroting hebben wij toevallig de Franse genomen."
Wolters weer: „Het gaat om duizend
gulden, dus je zou misschien zeggen dat
het niet de moeite loont om zon post
apart op te nemen. Is het omdat wij aan
het buitenland betalen, dat het apart
wordt opgenomen of zit er iets achter?"
Waarna De Koning er zich mee bemoeit:
„Nee voorzitter het is om de Kamer
optimaal controlemogelijkheden te geven.
Wat de grote bedragen betreft miste
het CDA-Kamerlid Gerritsen net als
CDA-fractievoorzitter De Vries bij de
Algemene Beschouwingen — een bedrag van 350 miljoen gulden. Hij kreeg
uitvoerig antwoord van ambtenaren,
die hun betoog doorspekten met begrippen als conjunctureel, structureel, relevant, niet relevant, kasbasis en transactiebasis. Gerritsen raakte de draad
kwijt, „vond de draad weer terug" en
heeft inmiddels besloten op de 350 miljoen gulden terug te komen bij de behandeling van de begroting van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, eind november.

—

Come give vs a taste of your quality.
SHAKESPEARE
Tio Pepe, de befaamde sherry van Gonzalez Byass. Beendroog, en verfijnd van smaak.

HO PÉPE SHERRY. DE DROOGSTE
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Bedrijfsverenigingen
geven kader aan voor

—

HOBBYMAAR DISCIPLINE.
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lijk dat die handelaren vervolgens een
PENSIOENUITKERING aan de ren die zich gedurende de bezetting
kantoorbaan zullen nemen? Dat zij geweduwe van NSB-voorman Rost onwaardig hadden gedragen, af te
noegen zullen nemen met een bijstandsvan Tonningen heeft, sinds dit feit in schaffen. Dit nalaten was waarschijnuitkering, nadat zij eerst hun eigen huis maart bekend werd, om begrijpelijke lijk gestoeld op humanitaire overwehebben opgegeten, hun jacht hebben op- redenen grote verontwaardiging gegingen. Het zou onrechtvaardig zijn
gegeten of hun bordeel?", schamperde
Tonningen
Mevrouw
Rost
geweest
wekt.
van
weduwen en kinderen te
Korthals Altes. „Zouden zij niet eerder is
immers tot de dag van vandaag acstraffen
voor
het wangedrag van hun
wegen
andere criminele
gaan bewandein neo-nazistische kringen.
of vader.
tief
man
len?"
De verontwaardigde reacties op de
„Bovendien", zo vervolgde Korthals
dieoverweging werd afgeloVanuit
pensioenuitkering
aan mevrouw Rost
Altes zijn onverwacht uitvoerige verpen
voorjaar
opdracht
in
van
de
miTonningen,
van
met
name in kringen
handeling over het drugsbeleid, „blijft
nister
van
Binnenlandse
Zaken
een
van
het
verzet
en
van
oorlogsslachtofhet
altijd
belang
gebruik
er
een
om
te
fers, zijn te meer begrijpelijk omdat
blijven pushen." (aanzetten tot, in de ambtelijk onderzoek naar deze kwesook in
drugssfeer ook afhankelijk maken van). tie ingesteld. Het betreffende rapport de nazorg van de overheid
is niet gepubliceerd, maar een meer„Wij zullen de strijd moeten voortzetfinancieel opzicht — voor deze goede
derheid van de Tweede Kamer heeft Nederlanders veel te wensen heeft
ten", aldus de minister van Justitie.
zich
deze week neergelegd bij de con- overgelaten. Maar het feit dat mePSP-Kamelid Van Es wees de minister
clusie
dat er geen grond is voor wijzi- vrouw Rost van Tonningen zich nog
erop dat het huidige beleid er ook toe
ging
van
de pensioenbetaling.
steeds als nazi manifesteert, kan op
geleid
heeft
dat de handel zich heeft
verhard en geprofessionaliseerd. „Het is
Mevrouw Rost van Tonningen ge- zich geen grond zijn om haar een penniet anders dan met bacteriën", reaganiet een pensioen op grond van de sioen te ontnemen dat de wet haar
geerde de minister. „Ze worden resisAlgemene Pensioenwet Politieke toekent.
tent. We zullen een nieuw middel moeAmbtsdragers. Die regelt de pensioeDe meerderheid van de Tweede Katen vinden."
nen van ministers, staatssecretaris- mer heeft kennelijk aanvaard dat de
sen, leden van de Tweede Kamer, ge- kwestie-Rost van Tonningen slechts
deputeerden en wethouders en hun opgelost zou kunnen worden door een
nabestaanden.
vorm van gelegenheidswetgeving
De felle nazi Rost van Tonningen waartegen belangrijke beginselen van
was Kamerlid van 1937 tot 1941. Aan onze democratie zich verzetten. Wat
te denken van een wet die het recht
de vooroorlogse jarenvan het Kamerlidmaatschapvan haar in 1946 overleop het ontvangen van weduwenpensiden man ontleent mevrouw Rost van oen laat afhangen van de huidige poliTonningen haar pensioenrechten. En tieke denkbeelden van de weduwe?
zij is niet de enige weduwe van een
Het wangedrag van mevrouw Rost
NSB'er, die een staatspensioen ontvan Tonningen kan en moet worden
vangt.
afgestraft, maar daarvoor kent ons
De pensioenwet werd in 1946 aanrecht andere middelen dan wijziging
gepast. Ambtsdragers die in de oorlog van de pensioenwet. Daarvoor hanfout waren geweest, hadden hun teert een volwassen rechtsstaat het
recht op een staatspensioen verspeeld. strafrecht.
Er kwamen ook andere besluiten, die
Het is te hopen dat het kabinet berechtstreeks gericht waren tegen desluit tot openbaarmaking van het
genen die fout gedrag verweten kon ambtelijke rapport over het pensioen
worden: zuiveringsbesluiten voor van mevrouw Rost van Tonningen.
ambtenaren, voor het bedrijfsleven, Dat kan misschien ertoe bijdragen dat
voor journalisten, kunstenaars, stu- emoties plaats maken voor het inzicht
denten en dragers van ridderorden.
dat verwerpelijk gedrag van een eenHet is toen bij de wetgever niet ling geen reden mag zijn om beginseopgekomen om de pensioenen voor len van de rechtsstaat opzij te schuinabestaanden van NSB'ers en andeven.

ADVERTENTIE

f

ecretaris

Staatspensioen

MARINIERS WACHTEN OP HELIKOPTER

tegen regime Z-Afrika
JJ&d

TEN GELEIDE

Wie zakelijke teksten moet schrijven, I
AufA
vindt in 'Rapporteren' nuttige aanr-\
"
wijzingen om zijn schrijftechniek te
verbeteren. Correct en begrijpelijk *= ;
rformuleren, overzichtelijk indelen, de Boudewyi Overdum
juiste woordkeus, redigeren, doelgericht schrijven... Boudewijn Overduin, docent en taaladviseur, laat
aan de hand van praktijkvoorbeelden «««
zien hoe 't allemaal beter kan.
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Ph. M. Bosscher ontkende donderdag
dat de studie zou bewijzen dat de Nederlandse autoriteiten daadwerkelijk
opdracht hadden gegeven de Duitsers
aan hun lot over te laten. Hij wees
erop dat de oorspronkelijke telegramopdrachten die dat moeten aantonen,
nog steeds niet gevonden en dat alle
conclusies berusten op mondelinge
overlevering. Bezemer baseert zich op
verklaringen van betrokkenen en dag-

boekaantekeningen.

Volgens Bezemer gaat het te ver om
Nederland van oorlogsmisdaden te betichten. „Van oorlogsmisdaden is geen
sprake geweest. Er is niet met voorbedachte rade getracht de Duitsers van
het leven te beroven."

Instructies
In het bijna 1500 pagina's tellende

boek neemt het drama met de Van
Imhoff een kleine, maar pikante plaats
in. Oud-premier De Jong heeft in 1966
— hij was toen minister van Defensie namelijk in antwoord op Kamervragen gesteld dat het boek van Beze-

—

mer de wetenschappelijk verantwoorde eindconclusie zou moeten geven
over deze zaak.
Bezemer concludeert nu dat de marine laakbare instructies heeft gegeven door — in tegenspraak met de tradities op de zee bij scheepsrampen
voorrang te eisen voor Nederlandse
zeelieden bij de reddingsoperatie rond
de Van Imhoff. Ook heeft het gezag in
Indië zich niets aangetrokken van eerdere waarschuwingen van de kapitein
van de Van Imhoff dat onvoldoende
reddingsmaterieel aan boord was om
de krijgsgevangenen mee te kunnen
nemen. De kapitein wilde eerst niet
uitvaren, maar werd door het gezag in
Indië gedwongen.
Begin 1942 werd met het oog op de
oprukkende Japanners besloten Duitse krijgsgevangenen in Nederlands-Indië naar Bombay over te brengen. De
Van Imhoff was het derde en laatste
transport, maar het schip werd kort
na het verlaten van de haven Sibolga
door Japanse aanvallen zwaar getrof-

—

fen en moest worden ontruimd.
Bezemer toont in zijn boek op basis
van verklaringen van betrokkenen
aan, dat de kapitein van de Van Imhoff
een van de eersten was die in de sloepen ging. In de sloepen was voldoende
ruimte om Duitse krijgsgevangenen
mee te nemen, zo meent Bezemer nu.
De kapitein heeft beide zaken destijds
ontkend. Behalve de Duitsers zouden
ook acht krankzinnigen die aan boord
waren aan hun lot zijn overgelaten.
In het boek wordt verder een verklaring van een Nederlandse kapitein
aangehaald, die de instructie had meegekregen eerst Nederlanders te redden en pas later de geïnterneerde
Duitsers. Hij was, naar eigen zeggen
zeer tegen zijn zin, letterlijk voorbij
gevaren aan in zee drijvende Duitse
krijgsgevangenen.
Verscheidene autoriteiten hebben
volgens Bezemer in deze zaak menige
steek laten vallen, zowel ten th'de van
het gebeuren als bij onderzoek na de
oorlog. Een rapport van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Lo-

■

'

tmmaX

BSW
_T

'

/\UL/Vt——
______\

*90( rie! »g<yi«tf<*h*i**?w

»n i_j«f»n

_:_>:« pi rtrtij*e

Boudewijn Overdum f_pporteren. Verknjgbaar bij de boekhandel 35,50

Postbank wil af van
afspraken over 36 uur
Van onze verslaggever
HANS MOLEMAN

—

DEN HAAG De nieuwe top van de
Postbank wil onder de afspraken uit die
in het najaar van 1985 tussen de oude
directie en de bonden zijn gemaakt
over invoering van een werkweek van
gemiddeld 36 uur. De CFO en de AbvaKabo, de twee grootste betrokken bonden, willen de Postbankdirectie het
liefst aan de oude afspraken houden.
Maar ze houden ook de mogelijkheid
open dat de 36 uur wordt afgekocht
met een loonsverhoging van zon twee
procent vanaf 1 januari 1986.
De kleinere bond van hoger personeel
CMHA wil meteen al een dergelijke
looneis indienen. De directie van de
Postbank wil pas praten over enige financiële compensatie per begin 1988.
Verdere arbeidstijdverkorting is niet
meer nodig omdat „de maatschappelijke
visie over korter werken is gewijzigd en
dekoers van de vakbeweging zelf ook is
bijgesteld", zo schrijft de directie in een
brief aan de bonden. In de tweejarige

Historicus wijt dood Duitse drenkelingen aan Nederland
Van onze verslaggever
GERT RIPHAGEN
ROTTERDAM Op bevel van de
Nederlandse autoriteiten in Indie zijn
in 1942 bijna vijfhonderd geïnterneerde Duitsers op volle zee aan hun
lot overgelaten, nadat het schip Van
Imhoff dat hen naar Bombay zou
brengen, voor de kust van Sumatra
was gezonken. Nederlandse schepen
in de buurt kregen de opdracht eerst
Nederlandse opvarenden te redden.
Hierdoor kwamen uiteindelijk 411
Duitsers om het leven.
Deze conclusie trekt de historicus
K. W. L. Bezemer (86), oud-wetenschappelijk hoofdmedewerker van de
Rijksuniversiteit Utrecht in zijn donderdag in Rotterdam gepresenteerde
boek Geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij. Het tweedelige boek is
tot stand gekomen na zestien jaar studie en onder toezicht van dr. L. de
Jong, schrijver van Het Koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Marine-geschiedschrijver
dr
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DE BETERE WETENSCHAPPELIJKE
BOEKEN HEBBEN EEN NAAM:

vink, waarin het onterecht overheidsoptreden al aan de kaak werd gesteld,
zou destijds in de doofpot zijn verdwenen. „Kennelijk durfde men niet met
de begane fouten naar buiten te komen."
Volgens Bezemer kan oud-premier
De Jong niet worden verweten dat hij
de Kamer destijds onvolledig heeft ingelicht. Bezemer houdt het erop dat de
marinetop de feiten voor de premier
heeft verzwegen. Ook procureur-generaal de Zaayer, die een mogelijke
strafvervolging tegen de kapitein van
de Van Imhoff heeft onderzocht en
afgewezen, is daarop blijven steken,
aldus Bezemer.
De affaire heeft nog in de Tweede
Wereldoorlog geleid tot repercussies
van de Duitsers. In oktober 1943 werden 29 personeelsleden van het Amsterdamse kantoor van de scheepvaartmaatschappij KPM, eigenaresse
van de Van Imhoff, als gijzelaar afgevoerd naar St Michielsgestel. KPM
moest bovendien vier miljoenals zoengeld aan de duitsers betalen.

CAO die vorig jaarbij de Postbank (tienduizend werknemers) werd afgesloten
was afgesproken dat de invoering van de
36 uur niets extra's zou kosten. Daarvoor zagen de bonden af van prijscompensatie voor 1986 en 1987. In de CAO
werden de lonen behoorlijk verhoogd
door het invoeren van een dertiende
maand. De riante CAO hing samen met
de overgang van Postgiro en Rijkspostspaarbank van PTT-onderdeel tot zelfstandige Postbank in de particuliere
banksector. De staat bleef nog wel de
enige aandeelhouder.
De voorzitter van de raad van bestuur
van de Postbank, Van der Lugt (afkomstig van de Nederlandse Crediet Bank),
vindt dat invoering van de 36 uur niet
past in de banksector, waar de gemiddelde werkweek iets boven de 38 uur ligt.
Bovendien is kostenneutrale invoering
ook niet mogelijk. De prijscompensatie
over 1986 en 1987 is namelijk zeer gering als gevolg van de dalende prijzen.
CFO en AbvaKabo willen van de nieuwe top van de postbank in ieder geval
herbevestiging van de CAO-garantie dat
er geen gedwongen ontslagen zullen
vallen. Tot 1990 moeten er namelijk bij
de Postbank als gevolg van verdergaande automatisering zon 1500 banen verdwijnen. Volgens de afspraken met de
oude directie zou de arbeidstijdverkorting een deel van dit banenverlies opvangen.

De CFO en de AbvaKabo houden daarom bij voorkeur vast aan de 36 uur in de
CAO. Maar als op een andere manier
— bijvoorbeeld door vervroegd uittreden op 55 jaar — kan worden geregeld
dat er geen gedwongen ontslagen vallen, dan is daarover met de bonden te
praten.

De beide bonden reageerden donderdag niettemin boos op de koerswijziging
van de Postbank. „We voelen ons erin
geluisd, de directie lapt de CAO gewoon
aan de laars", aldus CFO-bestuurder
E. Grootendorst. Op 19 november praten de bonden met de Postbank over de
kwestie. De CFO wil eerst bekijken of de
Postbank juridisch te dwingen is tot naleving van de CAO. Als dat niet lukt en
de Postbank houdt voet bij stuk, danzal
de achterban worden geraadpleegd.
Grootendorst: „Ik denk dat de stemming zal zijn: dan betalen ze de centen
maar uit. Veel mensen voelen zich toch
al benadeeld door de overgang naar de
particuliere bankstatus."

