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Oudjaarsnacht:
fotograaf/vader
versus schutter

Film van het jaar
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‘Julio Poch:
terroristen
hadden ’t
verdiend’
Van onze verslaggever
Frank van Zijl
AMSTERDAM ‘They were left wing

terrorists! They didn’t deserve
better!’ Met deze woorden heeft
oud-Transaviapiloot Julio Poch in
2003 tijdens een diner op Bali de
zogeheten dodenvluchten tijdens
de Argentijnse junta van Videla
verdedigd. De piloten die hiervan
getuige waren, hebben deze week
bij de rechter-commissaris in Den
Haag gedetailleerde verklaringen afgelegd.
In een interview met de Volkskrant
blikken twee gezagvoerders, Edwin
Reijnoudt Brouwer en Tim Weert, terug op het gewraakte dinertje dat
voor de Argentijnse justitie reden is
uitgebreid onderzoek te doen naar
de mogelijke betrokkenheid van
Poch. ‘We threw them in the sea’, zou
Poch letterlijk hebben geroepen.
De Argentijns/Nederlandse vlieger,
die eind 2010 na vijftien maanden
voorlopige hechtenis in zijn geboorteland op borgtocht vrijkwam, heeft
zich in Bali laten gaan, toen een collega zich kritisch uitliet over de vader
van prinses Máxima, Jorge Zorreguita.
De moord op duizenden Argentijnen, die gedrogeerd uit een vliegtuig
in zee werden gegooid, werd door
hem verdedigd met de woorden:
‘There was a war going on. People
died on both sides!’
De Transavia-piloten die deze week
getuigden, onthouden zich van een
oordeel over de vraag of Poch zelf dodenvluchten heeft uitgevoerd. Hun
verklaringen kunnen volgens de advocate van de getuigen Liesbeth Zegveld naar Nederlandse maatstaven
slechts dienen als aanvullend bewijs
tegen Poch, die elke betrokkenheid
ontkent en zegt ‘verkeerd’ begrepen
te zijn.

Voetnoot Missie
u de opiniepagina’s worden overspoeld met artikelen over Afghanistan
van lobbyisten is het goed om
een paar zaken op een rijtje te
zetten.
Afghanistan is een van de
meest corrupte landen ter wereld. In deze woestijn van corruptie is de Afghaanse politie
nog corrupter dan het Afghaanse leger.
Er wordt beweerd dat de ‘end
game’ begonnen is in Afghanistan. Iedere Amerikaanse officier
weet dat Amerika geen ‘exit strategy’ heeft, of dat de meningen
van de politici en het leger over
die strategie zo uiteenlopen dat
er van strategie geen sprake is.
Het sturen van 350 Nederlandse politietrainers naar Afghanistan is symboliek.
Voor de Duitse president
Köhler aftrad, zei hij dat Duitsland in Afghanistan was om zijn
economische belangen te verdedigen.
Wij gaan terug naar Afghanistan uit loyaliteit met Amerika.
Prima.
Wie andere beweegredenen
voor de nieuwe missie geeft,
liegt of is onwetend.
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Arnon Grunberg

IMMIGRATIEBELEID

Harde kritiek Turkije
Volgens de Turkse minister Çelikis is het Nederlandse immigratiebeleid een belangrijke reden
voor de problemen van Turks-Nederlandse jongeren.
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BRISBANE WATERSNOOD

UITGELICHT PAGINA 16 EN 17
ADVERTENTIE

TURKIJE
De Australische premier Gillard sprak van een ramp
van overweldigende omvang. Het centrum van Brisbane is veranderd in een spookstad. Duizenden inwoners zijn vertrokken naar hoger gelegen gebieden. De
stad wordt geteisterd door wat de ergste watersnood
in honderd jaar lijkt te worden. Zie pagina 3. Foto EPA
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Zie www.kras.nl/zomer2011-turkije

VK 2.4.1

Ipswich, een voorstad van het Australische Brisbane,
staat volledig onder water. Na dagenlange slagregens
bereikte de Brisbane River donderdagochtend zijn
hoogste punt: 4,5 meter boven het normale niveau. In
de derde stad van Australië zijn zo’n twintig duizend
huizen en drieduizend bedrijven ondergelopen.
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