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VIJF jaar geleden werd de Wageningse 
drukkerij Vada, met ongeveer 800 werk
nemers, opgekocht door Kluwer, een uit

geveri i in Deventer. Deze fusi e redde het be
dri jf van de ondergang, omdat de oude direk
tie het totaal verwaarloosd had. 

Nu, voor de tweede keer in vijf jaar, wordt 
Vada met inmiddels nog 560 man, opnieuw 
verkocht. Niet omdat het bedrijf zo slecht 
draait. Integendeel, Vada is zich juist aan het 
herstellen van een moeilijke tijd. Vanaf juli 
1974 staat er geen pers meer stil en bovendien 
maakt Vada drukwerk (0. a. de Vara-gids) van 
zeer goede kwaliteit. Wat dan wél de reden is 
van de verkoop, blijft geheim in de direktie
kamers. Misschien ziet de direktie een bui 
hangen, misschien kan ze het bedrijf met fikse 
winst verkopen. 

De Boer 
Inmiddels meldde zich een koper, de Ko

ninklijke Drukkerij De Boer uit Hilversum. Hij 
zou het Wagenings bedrijf voor zo'n 15 ~ 20 

\LA.D.A.-ARBEIDERS 
IN WAGENINGEN: 

mil joen kunnen overnemen. De Boer wil zijn 
positie op de diepdrukmarkt versterken. Hij 
heeft na het begin van de "oliekrisis" een 
nieuwe hypermoderne diepdrukpers besteld en 
wilde aanvankelijk een nieuw bedrijf beginnen 
in Emmen. 

Maar ook in de grafiese industrie zijn de 
problemen gekomen. Het gaat slechter met de 
diepdruk, er is een teruglopend aanbod van 
orders. Dus eigenlijk geen werk voor die 
nieuwe pers. De Boer heeft nog geprobeerd de 
pers af te bestellen, maar dat was te laat. In 
plaats van een nieuw bedrijf te stichten, 
waarvoor te weinig orders zijn, kan beter een 
goed draaiende konkurrent worden opgekocht, 
waar de nieuwe pers kan worden geplaatst, zo 
redeneert De Boer. 

Stuk vee 
De arbeiders zijn het oneens met deze ach

terbakse handel. Een van de woordvoerders 
stel t: "Wi j zijn het beu om als een stuk vee 
verhandeld te worden. We merken eens te 
meer dat je sociale motieven bij de werkgevers 
niet moet zoeken." 

Een drukker vertel de: "Ik ben ook een aan
deelhouder van dit bedrijf, zelfs de belang
rijkste. Met ons zweet bouwen wij dit bedrijf 
op. Psychies staan we onder maximale druk, 
omdat we voortdurend onderbezet zijn. Bij
voorbeeld: Aan een rotatiepers van 9 man 
staan er 6, en aan een van 4 man staan er 2. 
Zo draaien we al jaren. We verzuipen in het 
werk. Wi j hoeven ons ni et neer te I eggen bi j 
een niet gewilde verkoop alleen om de kapita
I isten sterker te maken." 

Aktie 
Onder druk van de mensen in het bedrijf 

belegde de ondernemingsraad van Vada op 23 
november een vergadering. Daar waren 350 
man aanwezig. Het bleek dat de aanwezigen 
persé geen verkoop aan De Boer aksepteerden. 
In de daarop volgende week kwam de onder
nemingsraad met twee door de arbeiders goed
gekeurde voorstelI en: -1- KI uwer bi i jft voor 
de he Ift eigenaar van Vada, omdat De Boer te 
zwak is om alléén eventuele klappen te in
kasseren; -2- Of Vada wordt zelfstandig met 
steun van de regering. 

"WE ZIJN TOCH 
GEEN VEE ?" 

De ondernemingsraad stelde in een toelich
ting op haar plan: "Dit zou dan niet op grond 
van ekonomiese motieven moeten gebeuren, 
maar op grond van sociale motieven. Wij zijn 
er nl. van overtuigd dat we aan dit spel met 
mensen ni et mee moeten doen. De kern is nl. 
dat de machtsverhoudingen in Nederland zo 
liggen, dat 550 mensen zomaar verkocht kun
nen worden." 

Iemand van de onderneming~raad: "Onze 
ondernemingsraad durft een vuist te maken 
tegen de direktie. We gaan onze eigen gang. 
En als ze niet met een van onze voorstellen 
akkoord gaan, komen er akties." 

Een probleem echter waren de bonden. 
Iedere produktie-arbeider in de grafiese in
dustrie is verplicht lid van de bond. Des te 
merkwaardiger is het, dat in deze hele ver
koopaffaire de vakbonden "zich door de werk
gevers in het oor laten fluisteren" en de leden 
niets van hun bond hoorden. 

Ontknoping 
Vrijdag 13 december volgde de ontknoping. 

In een stampvol I e kantine deelde de Vada
direktie mee, dat de direkties van Kluwer en 
De Boer akkoord gingen met het eerste plan 
van de ondernemingsraad, maar dat de kom
missarissen van De Boer (0. a. de bekende 
Rooivink) er nog hun beslissende stem aan 
moesten geven. Er was zeker sprake van op
luchting onder de mensen. Onder druk van de 
arbeiders en de ondernemingsraad moesten de 
direkties hun plannen wijzigen. 

Of er veel bereikt is, zal de toekomst leren. 
Een ondernemingsraadlid zei: "Dit was het 
maximum wat mogel i jk is onder deze maat
schappelijke verhoudingen." Er zal echter nog 
een reorganisatie plaatsvinden. Drukkerij De 
Boer heeft al gezegd dat met de komst van de 
nieuwe pers er ook 50 tot 70 man moesten ver
dwi jnen. Zo gaat dat onder deze maatschap-
pel i jke verhoudingen. • 

REORGANISATIE 
Enkele weken terug klaagde de Vada
bedrijfsleider over het ziekteverzuim en de 
mentaliteit. Hij bedoelde niet bij de direk
teuren (ofschoon de huidige direkteur de 
tiende is sinds zes jaar), maar bi j de arbei
ders. Het is al ti jd interessant wat zo'n man 
prec i es bedoel t. 

Ongeveer een jaar gel eden moest de sous
chef van de diepdrukafdeling op kantoor 
komen. Hij stond bekend als uiterst be
kwaam en had het bedrijf 28 jaar "gediend" 
Hem werd verteld, dat hi j monteur kon 
worden voor de helft van zijn huidige loon. 
De man is er ontzettend overstuur van ge
raakt, lijdt aan evenwichtsstoornissen en is 
nu rijp voor de invaliditeitswet. 

Zo moest ook een voorman-drukker op kan
toor komen. In beschaafd Nederlands kreeg 
hij te horen, dat hij funktieverandering 
kreeg en tientallen guldens per week min
der. Ook deze man is nu onder behandel ing 
van een zenuwarts. 

Begin december zou er weer een slachtoffer 
vallen. Een elektrostoringsmonteur kon op
donderen of overschakel en naar de foto
grafie (waar binnenkort door reorganisatie 
ook weer ontslagen vallen). Deze man 
heeft een jarenlange opleiding en ervaring, 
dus hij nam het niet. Door toedoen van de 
ondernemingsraad werd de aanzegging on
gedaan gemaakt. 

Je vraagt je af: Kan Vada zich dit permit
teren. Een van de betrokkenen zei: "Voor 
Vada zijn er goede kansen, maar dan moet 
er wel een goede leiding komen. Geen be
dri jf kan ongestraft zo handel en met zi jn 
vakmensen. " 
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Hoewel de liefdesverklaringen aan het adres van het openbaar vervoer niet van 
de lucht zijn, wordt de positie van dit vervoer steeds verder ondermijnd. Ter
wijl dit vervoerssysteem toch zo belangrijk is voor het terugdringen van het 
autogebruik en ook om bejaarden, vrouwen en laagbetaalden gelijke kansen op 
de weg te geven. 

CID. 
VAN 2 KANTEN 
ONDER VUUR 

NIJMEEGSE STADSBUS 
WORDT OND ERMIJND De stadsbus, 

slachtoffer 
van KVP
guerrilla 

Het Nijmeegse stadsbusbedrijf eVD is hier
van een treurig voorbeeld. Vanuit de KVP (nu 
eDA) is al jaren een guerrilla gevoerd om tot 
opheffing van het eigen busbedrijf te komen 
ten gunste van de Zuid-Ooster, een streek
busonderneming. 

Hoewel de gemeenteraad er nooit officieel 
toe heeft besloten is de aftakel ing van de 
eVD al ver voortgeschreden. De eVD heeft 
nog maar 20 bussen, waarvan de laatste in 
1967 is aangeschaft. In 1975 wordt de helft 
van di t busbezit ouder dan 10 jaar, zodat het 
feitelijk afgeschreven is. 

Onzekerheid 
Sedert meer dan twee jaar zi jn ook geen 

nieuwe chauffeurs meer in dienst genomen. De 
jarenlange slepende onzekerheid over de toe
komst van het bedri jf, heeft ook het personeel 
in een benarde positie gebracht. Gedurende 
enkele maanden van 1974 steeg het ziekte
percentage onder de chauffeurs tot boven de 
20%. De rijtijden zijn zo scherp dat de chauf
feurs nauwel i jks tot rust komen en hun werk 
ervaren als een hondebaan. 

Het tekort aan personeel en materiee I vul t 
de gemeente aan door bussen en chauffeurs te 
huren van de Zuid-Ooster, waaruit men kan 
aflezen hoe zwak de positie van de stadsbus 
geworden is. 

Tegen samenwerking tussen stadsbus en 
streekbus zi jn natuurl ijk geen bezwaren i n te 
brengen, als de besl issingsbevoegdheid maar 
bi i jft berusten bi j de gemeenteraad die door de 
bevolking gekozen is. Het Nijmeegse gemeen
tebestuur zegt dat ook door onderhandel ingen 
met de Zuid-Ooster te willen bereiken, maar 
nu de vrijwillige ontmanteling van de eVD al 
zo ver gevorderd is, heeft de gemeente natuur
lijk weinig over om een vuist mee te maken. 

Den Haag 
Ondertussen is ook van een heel andere kant 

een aanval ingezet op de zelfstandigheid van 
gemeentelijke busbedrijven, namelijk vanuit 
Den Haag. Verleden jaar heeft de "progres
sieve" regering de gemeenten laten weten dat 
ze de verl i ezen van het openbaar vervoer vol
ledig zou overnemen. Het ministerie van Ver
keer en Waterstaat stel t daar wel eisen tegen
over. 

Zo worden de tarieven van de stadsbussen 
voortaan door het ministerie vastgelegd. De 
beslissing over buslijnen, rijtijden e.d. heeft 
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de minister ook aan zichzelf getrokken. In 
feite zijn de stadsbusbedrijven dus gewoon 
onteigend. Maar de Haagse burokratie ver
schuilt zich graag achter anderen. 

In Nijmegen bijvoorbeeld is het buskaartje 
per 1 januari opgeslagen van 60 tot 65 cent. 
Dat zou de opbrengst van de eVD met 362.000 
gulden verhogen. Maar daarvan stelde de mi
nister wel afhankelijk of hij het totale tekort 
van 7 mil joen zou dekken. Pure chantage, 
omdat het besluit over de bustarieven formeel 
door de gemeenteraad genomen moest worden. 

De minister stelt zich dus verdekt op achter 
de rug van gemeentebestuur en gemeenteraad, 
terwijl de partijen in de raad zich verschuilen 

achter de richtl i jnen in Den Haag. Dat gebeurt 
dan waarschijnlijk in het kader van de poli
tieke duidelijKheid. 

In de Nijmeegse gemeenteraad was de SP de 
enige partij die tegen de tariefsverhoging 
stemde, omdat deze parti j daarvoor geen ver
antwoordelijkheid wilde dragen. In de eerste 
plaats omdat de tariefsverhoging op zichzelf 
uit den boze is. In de tweede plaats omdat 
niet de minister, maar de gemeente de baas 
moet zijn over het busbedrijf. En tenslotte om
dat de opdracht van de minister om het open
baar vervoer te bevorderen en tegel i jk de ta
rieven te verhogen, volkomen tegenstrijdig 
is. • 



RAADSLEDEN 
ETEN VOOR 
2500 GULDEN 

De twee SP-leden in de Nijmeegse gemeen
teraad waren de enigen die op 11 december 
tegen de gemeentebegroting stemden. 

"Wie v66r de begroting stemt neemt mede
verantwoordelijkheid voor het grote geheel 
en kon alleen op ondergeschikte punten van 
mening verschillen. Voor ons ligt het net 
andersom: Op details kunnen we het misschien 
best met Ben Weens zijn, moor het systeem 
wordt door ons van de hond gewezen", aldus 
Koos van Zomeren in de algemene beschouwing 
van de Socialistiese Partij. 

Hij betoogde dot er geen garanties waren dot 
de bevolking maximaal profijt zou hebben van 
de 151 miljoen, die de gemeente in 1975 te 
besteden heeft. 

Demokratie 
De bedroevende situatie van de demokratie 

in ons land stond in deze algemene beschou
wing centraal. Om te beginnen stelde Van 
Zomeren vast dot de gemeenteraad vol komen 
machteloos stoot tegenover het allerbelang
rijkste probleem in Nijmegen: de werkloos
heid! 

Over bedrijfssluitingen en investeringen be
si issen i n ons land geen gekozen vol ksverte
genwoordigers, maar kapitaalbezitters. "Het is 
gevaarlijk om kapitalisme en demokratie met 
el kaar te verwarren." 

Beperkingen 
Wat men gewoonlijk demokratie noemt, 

speelt zich in ons land of op een zeer beperkt 
terrein. Moor zelfs binnen die beperkingen 
funktioneert de demokratie gebrekkig. De SP 
deed bijvoorbeeld verslag van een onderzoek, 
dot deze partij instelde noor de zeggenschap 
van wijkraden en wijkopbouworganen, die 
door h~t gemeentebestuur als vertegenwoordi
gers van de wijk zijn erkend. 

Zodra het gaat om zaken van groter belang 
don een grofvuilakti e of het spreekuur van een 
burgerraadsman, houdt de gemeente de oren 
stijf dicht voor de stem van onderop. Als voor 
buurtbewoners belangri jke resul toten worden 
geboekt is dat niet te donken aan redelijk 
overleg, moor aan horde akties. 

Als er naar wijkraden e.d. ol zo slecht ge
luisterd wordt, don stoot de massa van de 
buurtbewoners er natuurl i jk hel emoal beroerd 
voor. 

Voor het gemeentebestuur is "inspraak" een 
techniese zaak, waarmee men van bovenaf 
zoveel mogelijk begrip wil winnen voor de 
problemen van de overheid. Terwijl bestuurders 
en politici juist de wijk in zouden moeten gaan 
om te horen wat de mensen, waaraan ze hun 
positie te donken hebben, van hen verwachten. 

S.P.-NIJME6EN 
TEGEN 

BEGROTING 

Wieneke Jospers gebruikte de drie dogen 
begrotingsdebatten ook om een kompleet 
bobytruitje te breien. 
Boven: Koos van Zomeren. 

Salarissen 
De behandeling van de begroting kostte de 

Ni jmeegse gemeenteraad drie dogen met 
middag- en avondvergaderingen. Daarbij ging 
het dikwi jls hord to~ tussen de SP enerzi jds en 
VVD, CDA en PvdA anderzijds. Van de kont 
van de SP werden onder andere de volgende 
punten aan de orde gesteld: 

= In het laatste Nijmeegse uitbreidingsplan 
Lindenhol t moeten minder koopwoningen en 
dure huurwoningen gebouwd worden. De 
nieuwbouw moet zich rechtstreeks richten op 
de I ag ere i nkomensgroepen, di e het hardst van 
de woningnood te lijden hebben, omdat door
stroming een ondeugdelijk middel is gebleken. 

= De salarissen van burgemeester (ruim 
150.000 gulden, bruto, dot wel) en wethou
ders (ongeveer f 90. 000 per stuk) zi jn veel te 
hoog. De SP citeerde een uitspraak van minis
ter Vredeling dat ambtsdragers niet meer don 
f 30.000 zouden moeten verdienen "omdat je 
don kunt zien wie het eigenlijk willen zijn". 
Zowel de burgemeester (die partijloos is, om
dat hij de KVP te links vindt) als de CDA- en 
PvdA-wethouders keerden zich tegen dit be
toog. 

Openbaar onderwijs 
= Het Ni jmeegse busbedri jf wordt ontman

teld zonder dat de rood door ooit een uitspraak 
over gedaan heeft. 

= Het Katecheti es Centrum moet geen 
f 50.000 subsidie kri jgen omdat het bevorderen 
van het godsdienstonderricht geen taak is van 
de gemeenschap. Onder het mom van "alge
mene wereldvorming" zou deze instel I ing 
(onder supervisi e van de bisschop van Den 
Bosch) ook godsdienstl essen aan openbare 
schol en geven. Wieneke Jaspers (SP): "Als wij 
het recht erkennen dot ouders hun kinderen 
christel i jk opvoeden, zou u dan ni et het recht 
erkennen dot ouders hun kinderen met andere 
woorden opvoeden en dot ze die naar scholen 
kunnen sturen waar geen Bi jbelse verhal en 
worden verteld?" CDA-wethouder Hubers wil
de dit recht niet erkennen. 

RW 73 
= Een motie van de SP tegen de aanleg van 

Rijksweg 73 werd verworpen met alleen de 
stemmen van de SP en de PPR voor. Met name 
de P.vdA werd er verantwoordel i jk voor gesteld 
dot deze uitspraak van de rood in de verste 
verte geen uitdrukking geeft aan de idee!!n 
over RW 73 die onder de bevolking leven. 

= Op de laatste vergoderavond stelde Van 
Zomeren vragen over de kosten van drank en 
eten die tussen de vergaderingen aan raads
leden waren verstrekt. Hij wilde ook weten 
waar deze maal ti jden goed voor waren en of 
het geld niet beter gebruikt kon worden. Ben 
W deelden mee dat de kosten van het eten 
f 2500 waren, dot de maaltijden dienden om 
het mensel ijk kontakt tussen de roods I eden te 
bevorderen en dot het geld niet beter gebruikt 
kon worden. De SP-raadsleden hebben de 
mensel i jke kontakten gelaten voor wat ze wa
ren en hun warme hap gewoon thuis gegeten •• 
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WETHOUDER WIL 
AKTIES UITBANNEN 

PvdA-wethouder Van Hagen heeft zich de woede van heel aktievoerend Den 
Haag op de hals gehaald toen hij zei dat IIbinnen een demokraties kader niet 
met de BHW te werken valt" en ieder overleg met deze huurdersorganisatie 
schorste. 

De familie Pronk toont 
hoe de meubels en de 
vi oerbedekki ng wegrotten 
door het vocht 

De Pluvierhof werd 
opgebroken als protest 
tegen het u i tbl i j ven 
van gemeente-maatregel en 
voor goed onderhoud 

ALLE AKTIEGROEPEN 
TEGEN HAAGS BESTUUR 

Op initiatief van de Haagse afdeling van de 
Socialistiese Partij hebben SP, PPR en PSP ge
zamenlijk hun misnoegen geuit over het ge
meentebeleid ten aanzien van buurtakties. Ze 
willen dat "de wethouder met iedere aktiegroep 
kontakten onderhoudt, waarbij hi j erkent dat 
iedere organisatie zelfstandig is in het voeren 
van haar beleid. Wij eisen dat een aktiegroep 
niet slechts erkend wordt als zij aan de leiband 
van de gemeente meeloopt." 

Deze verklaring werd mede ondertekend door 
veel Haagse opbouwwerkers, wijk- en buurt
komitees, KWJ, Release, Sosjale Joenit, Dolle 
Mina en andere aktiegroepen. Wethouder Van 
Hagen wilde de BHW isoleren en uitschakelen. 
In plaats daarvan vond hij een breed front van 
aktievoerders tegenover zich. 

DUINDORP 
H et begon all emaal met de ren ovati e van de 

Scheveningse wijk Duindorp, ongeveer 2 jaar 
geleden, die zeer slecht werd uitgevoerd. Een 
jaar terug werd er een BHW-afdel i ng gesti cht 
om de kl achten van de buurt te bundel en. 

De I eden van de gemeenteraad werden uit
genodigd om zi.::h met eigen ogen van de 
toestand te overtuigen. Ze weigerden omdat 
ze zich "niet voor het karretje van de BHW" 
wilden laten spannen. Later besloot het ge
meentebestuur geen aandacht meer te besteden 
aan klachtenlijsten en brieven onder de kop 
van de BHW. 
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T oen buurtbewoners voor een protest naar 
het stadhuis trokken, werd hen door de poLitie 
de toegang ontzegd en werden ze uitgemaakt 
voor "zigeuners". 

TRAPTREDEN 
De gemeente weigerde bijvoorbeeld iets te 

doen voor het gezin Zuurmond waar men door 
4 verrotte traptreden in de "gerenoveerde" 
woning was gezakt. Pas nadat het buurtkomitee 
één van de traptreden aan een wethouder had 
aangeboden, kreeg het gezin een woningver
beter i ng toegezegd. 

Op zeker moment braken de Duindorpers de 
klinkers uit het wegdek van de Pluvierhof om 
de gemeente tot overleg te dwingen. Pas daar
na kwam de nieuwe wethouder Van Hagen met 
het buurtkomitee praten. 

Ondertussen zijn algemene maatregelen om 
de stroom van klachten na de renovatie te ver
helpen uitgebleven. In een dergelijke situatie 
is het natuurl i jk de gemeente die de mensen 
opstookt en om hun harde akties vraagt. 

VOCHT 
Toen Van Hagen zich eindelijk in Duindorp 

vertoonde, nam het buurtkomitee hem mee 
naar de Meeuwenhof 7, waar de familie Pronk 
woont onder erbarmelijke omstandigheden. Het 
gerenoveerde huis is een krot. Het is zo voch
tig dat een arts verbood van twee slaapkamers 

gebruik te maken voor de kinderen, die - hoe 
kan het anders? - aan bronchitis lijden. 

Als er veel regen valt staan de plassen op 
de vloer van de bovenverdieping. Van het 
aanraken van de muren kri jgt men kl etsnatte 
handen. De gordijnen van de slaapkamers kun
nen worden uitgewrongen. Op een bankstel 
staat schimmel. Een lampekap is doorweekt. 

TOCHTSTRIPS 
Wethouder Van Hagen was onder de indruk 

en beloofde het gezin afdoende maatregelen. 
Een paar dagen later bleek het aanbrengen van 
tochtstrips (!) het enige te zijn waartoe de 
gemeente bereid was. En tijdens een vergade
ring van de kommissie Volkshuisvesting zei 
Van Hagen dat het vocht technies onverklaar
baar was. Hi j beweerde dat de BHW en het 
gezin Pronk zelf het water moesten hebben 
rondgestrooid en zelfs dat ergens op de grond 
was geplast. 

De meeste politieke partijen hadden weinig 
moeite met zi jn mededeling over het afbreken 
van het overleg. Zuster Van der Ven (CDA) 
merkte op dat klachten aan woningen vaak 
door akti egroepen worden veroorzaakt om 
zichzei f op de voorgrond te kunnen dri ngen ! 
C. Ymkers (CPN) zei te weten dat de BHW er 
in verschillende wijken was uitgeschopt omdat 
de bewoners inzagen dat deze organisatie te 
veel "promotionele baat" van de akties had. » 
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FEITEN 
De BHW antwoordde op deze frontale aanval 

van gemeente en politieke partijen met feiten. 
Er werd een rapport opgestel d met onder andere 
een bouwkundig verslag over de betrokken wo
ning van P.J. van Benthum. 

Het techni es onderzoek van de gemeente 
werd als volkomen waardeloos van de hand ge
wezen. Er was daarbij slechts gebruik gemaakt 
van een vochtmetertje, terwi jl de gemeente 
special e apparatuur had moeten gebruiken voor 
het meten van het vochtgehal te (n muren en 
vloeren. 

Van Benthum kon de oorzaak van de vochtig
heid wél aangeven en droeg bovendien een op
lossing aan. 

Dokter M. F. Cox, een arts die I id is van de 
Socialistiese Partij, stelde een verklaring op 
waarin hij zijn ernstige bezorgdheid uitsprak 
over de gezondheid van het gezin Pronk als 
het nog lang onder die omstandigheden zou 
moeten wonen. Bovendien bleken de vorige 
bewoners begin 1974 (dus na de renovatie) te 
zi jn vertrokken omdat het huis "dode I i jk voor 
een longpati~nt" was. 

Ondertussen verzamelde de BHW in heel 
Duindorp handtekeningen onder de eis dat de 
gemeente de organisatie van de buurt zelf 
weer in het overleg betrekt en eindelijk ernst 
maakt met het verhelpen van de klachten. 

VERDACHT 
Het optreden van wethouder Van Hagen is 

tekenend voor de opvattingen van een ge
meentebestuur over buurtakties, waartoe de 
huurders in feite worden gedwongen. Als het 
er op aan komt schuwt men kennel i jk geen 
enkel middel om de gewone man die voor zijn 
rechten opkomt verdacht te maken. 

Dat geldt niet alleen voor de beschuldiging 
aan de BHW en het gezin Pronk over het 
sproeien met water. Van Hagen verklaarde 
bijvoorbeeld ook dat het gezin Pronk enkele 
redelijke aanbiedingen van gemeente-zijde 
had geweigerd, die in werkelijkheid nooit 
zijn gedaan. 

«INSPRAAK)) 
De "inspraak", die gemeentebestuurders aan 

buurtbewoners willen toestaan, is niet bedoeld 
om een eind te maken aan wantoestanden, 
maar om het besturen van de gemeente te ver
gemak kei i jken. Wethouder Van Hagen had de 
BHW bijvoorbeeld al eerder aangeboden met 
twee man zitting te nemen in een op te richten 
overlegorgaan Duindorp. "Maar", zei hij, 
"dan moet~n jullie wel ophouden met akties." 

De linkse organisaties in Den Haag zijn 
terecht tot de slotsom gekomen dat het ge
meentebestuur de "affaire Pronk" niet alleen 
tegen de BHW gebruikt, maar in feite het hele 
recht op aktievoeren wil ondermijnen. Van 
Hagen wil gewoon de mogelijkheid van harde 
akties uitsluiten als redelijk overleg (zools 
meestal) niet tot de resultaten leidt, die de 
buurtbewoners wensen. Daarom is het zo be
langrijk dat de meeste Haagse aktiegroepen 
gezamenl i jk verder hebben gekeken dan de 
neus van Van Hagen kort is. 

C.P.N. 
De BHW heeft een open bri ef geschreven 

aan de CPN waarin opheldering wordt ge
vraagd over de houding van roods I id Ymkers. 
Daarin vraagt men onder meer: 

"Hoe kan een lid van een partij die zich 
communistisch noemt, en dus voor de arbeiders 
zou moeten zi jn, een wethouder steunen bi j 
zijn aanval op bewoners die door de laksheid 
van de gemeente gedwongen worden tot har
dere akties? De BHW had dit niet van de CPN 
verwacht en hoopt dat de heer Ymkers niet 
namens zi jn gehele partij heeft gesproken. 
Wij verwachten dan ook dat de CPN het stand
punt van Ymkers zal veroordel en." 

GEHOLPEN 
Het gezin Pronk heeft trouwens van de akties 

all een maar voordeel ondervonden. Nadat 
wethouder Van Hagen zijn tochtstrips had aan
geboden, werd voor hen een woning gekraakt 
om hun eisen kracht bij te zetten. Ze wilden 
namel i jk een wisselwoning, zodat de gemeente 
het pand aan de Meeuwenhof een grondige 
opknapbeurt kon geven. Daarna heeft de ge
meente de Pronken inderdaad een wisselwoning 
gegeven en met de werkzaamheden een begin 
gemaakt. Van de kant van de gemeente is dat 
goede werk in stilte gedaan om vooral'niet de 
indruk te geven dat aktie toch hel pt ~ • 

Voor het gezin Pronk werd een huis gekraakt als protest tegen het gemeentebeleid 

GEMEENTE-ARTS 
STELT PATIËNTEN 

"GERUST" 
EEN vrouw was na een zware hersen

opera ti e zo verzwak t dat ze iedere 
avond om half negen naar bed moest. 

Ze was niet in staat het huishouden te doen. 
Dus vroeg ze bi jstand aan om hu I p te kun
nen nemen. De gemeente-arts onderzocht 
haar en zei: "Mijn vrouw kan ook een huis 
onderhouden en dat is heel wat groter dan 
het uwe." De bi jstandsaanvrage werd afge
wezen. 

Het Wagenings Aktiecentrum Gezondheids
zorg tNAG) bundelt dit soort voorbeelden. 
Het WAG deed bijna een jaar terug van 
zi ch spreken door een handtekeningenakti e 
voor verbetering van het ziekenvervoer in 
de stad. Ondanks de 1100 handtekeningen 
is er nog niets veranderd. Bij het huis-aan
huis werk kwamen nog veel meer klachten 
over de gezondheidszorg naar voren. 
Vel e daarvan betreffen de gemeentearts 
Termeulen, die het gemeentebestuur van 
advi es di ent voor bi jstandsaanvragen e. d. 
Termeul en heeft de bijstandskommissi e van 
de gemeenteraad eens verteld dat hij 
allerlei opmerkingen maakt om de pati~nten 
op hun gemak te stellen. Nog enkele voor
beelden: 

Een alleenstaande vrouw met een ·astmaties 
kind wilde verhuizen van een bovenhuis 
naar een benedenhuis. De gemeentearts 
vond dat niet nodig: "Als u het kind voor 
de geboorte had laten weghol en, had u het 
een hoop heisa bespaard." 

Een vrijwel blinde vrouw woonde op een 
flat. Omdat de I ift vaak kapot was moest 
ze soms de trap gebruiken, waarbi j ze een 
keer kwam te vallen. Ze wilde graag een 
benedenwoning. Kommentaar van dokter 
Termeulen: "Daar heb ik geen boodschap 
aan. Als je in een flat niks kunt zien kun 
je in de laagbouw ook niks zien." 
All een door tussenkomst van een maatschap
pel i jk werkster werd de vrouw toch nog ge
holpen. 

Mensen vroegen bi jstand aan om hun inva
lide zoon te kunnen laten doorleren. Ter
meulen onderzocht de jongen 10 mi'nuten en 
zei: "Hij moet maar op de invalidenfabriek 
gaan werken." 

Iemand anders vertelde: "Ik mis mijn linker
long en ben daardoor vlug vermoeid. Prof. 
Zweringa in Utrecht heeft me extra voeding 
voorgeschreven. Veel fruit en melk en een 
ons biefstuk per dag. Dat kost ie per week 
ongeveer f 15 meer. Daardoor kwam ik bi i 
de bi istand terecht. Nadat h i i me had on
derzocht vroeg T ermeul en waar i k di e extra 
voeding eigenlijk voor nodig had. Ik zei 
dat hij daarvoor het beste bij prof. Zweringa 
terecht kon. Hij zei: "Ik vind biefstuk en 
dergelijke luxe niet nodig, neem maar slag
room." Alsof slagroom niet duur is." 

Het WAG heeft het gemeentebestuur een 
bri ef geschreven met het verzoek om maat
regelen ter verbetering van de situatie. • 
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"De overheid stuurt aan op een nieuwe 
konfrontatie waorbij onschuldige slocht
offers val I en; een soort Jordaanoproer , 
maar dan in de Nieuwmarktbuurt." 

Met deze opmerking besloot een artikel 
in de Tribune van augustus 1974 over de 
metrobouw in Amsterdam en het verzet 
daartegen in de historiese Nieuwmarkt
buurt. 

De vraag, in wiens belang de metro ei
genlijk wordt aangelegd, werd in het arti
kel beantwoord. 

In de stad met de grootste woningnood 
van ons land worden arbeiders uit hun wij
ken verdreven naar onbetaalbare en on
leefbare nieuwbouw, om in het centrum 
vrij spel te geven aan grondspekulanten en 
bouwgiganten. Gemeente en bewoners 
staan I i jnrecht tegenover el kaar. Omdat 
de overheid het geweld niet schuwt bij het 
doorzetten van haar bedoel ingen zal het 
wel uitdraaien op een hete winter in 
Amsterdam. 

In december vonden de voorhoede
gevechten plaats. Er was een verslaggever 
van de TRIBUNE bij. Aan de goeie kant 
natuurl i jk. 

HETE WINTER 
IN AMSTERDAM 

"Ni et I uil en, maar werken. Die barrikade 
moet vlug af." 

Het sneeuwt en het ijzel t. Twintig mensen 
vormen een ketting, zoals vroeger bij het 
blussen van een brand. Vooraan worden de 
straatstenen uit het wegdek gebroken, die 
snel worden doorgegeven naar de barrikade. 
Deze bestaat uit grote planken en deuren, 
waar de stenen bovenop komen. 

De vier toegangswegen, rond een kale vlak
te waar twee huizen nog fier overeind staan, 
worden zo afgesloten. Voorlopig komt er geen 
sloper of agent meer door. Een groot sukses 
voor de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam. Uit 
een van de huizen kl inkt het geklop van een 
hamer. 

"Wat de gemeente vernielt, bouwen wij 
weer op, " zegt iemand. 

Bij de barr'ikaden wordt de wacht betrokken. 
Anderen gaan zich warmen in kafé "De metro 
het hoekje om". 

Donderdagmiddag 12 december 1974, 5 uur. 

De eerste harde konfrontati e met de pol i ti e is 
door de Nieuwmarktbuurt gewonnen. De hui
zen, die voor de metro gesloopt hadden moe
ten worden, staan er nog. De volgende morgen 
trekken er zelfs al nieuwe bewoners in. Het 
gemeentebestuur besluit ze voorlopig met rust 
te laten. Het heeft geen keus. 

BOMEN 
Het was een week vol aktie. Na het besluit 

van de gemeenteraad dat de metrol ijn moest 
worden afgebouwd, was de buurt paraat. Begin 
december verklaarde wethouder Lammers (PvdA) 
dat de voorbereidende werkzaamheden voor de 
afbouw zouden beginnen. De Aktiegroep 
Nieuwmarkt noemde al het werk besmet. Ten 
overvloede verzekerde men nogmaals dat de 
strijd zich niet tegen de metro-arbeiders 
richtte. 

Door een I ek in het gemeente-apparaat wist 
de Akti egroep dat op maandag 9 december het 
rooien van bomen zou beginnen voor het Cen
traal Station. Ten behoeve van de metro gaat 
het plein voor het station op zijn kop. Het 
wordt een zandvlakte en 33 bus- en traml ijnen 
worden omgel egd. 
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BEZET 
In overl eg met andere buurt- en akti egroe

pen (waarin ook de SP aktief is) werd besloten 
dat die maandagmorgen de bomen zouden wor
den "bezet". Om half zeven kwamen van alle 
kanten de aktievoerders aan. Twintig van hen 
klommen in de bomen en bevestigden spandoe
ken om voorbijgangers duidelijk te maken 
waarom ze daar bleven zitten. Beneden wer
den pamfl etten verspreid. 

Tegen hal f ti en arri veerde een pi oeg ge
meente-werkers. 

Felle diskussies: "Weten jullie wel wat het 
betekent als deze bomen verdwi jnen? Probeer 
je toch in te denken waarvoor wij vechten! 
Vandaag zijn wij aan de beurt, maar morgen 
zijn jûllie het die moeten verhuizen naar 
nieuwbouw van f400." 

"Betal en juli ie als ik ontslagen wordt?", 
vroegen de werkmensen. 

De meeste hadden weinig zin in het karwei, 
maar even later moesten ze er onder politie
"bescherming" toch aan beginnen. Demon
stranten probeerden aan de hoogwerkers te 
gaan hangen, maar de pol itie $Ioeg ze meteen 
los. 

Het zagen begon zonder dat men zich om de 
mensen in de bomen bekommerde. Beneden 
probeerden demonstranten het werk nog te be
I et ten door onder de bomen te gaan staan, 
maar men ging rustig door met het afzagen en 
omlaag gooien van takken. Tenslotte gebruik
ten de mensen deze takken om de verkeersweg 
te blokkeren. 

De politie ging over tot felle charges, waar
bij enkele mensen gewond raakten. Maar om 
half acht in de avond zaten er nog steeds be
zetters in de bomen. Op dat moment werd be
sloten deze aktie te staken. 

Die nacht volgden echter meteen nieuwe 
aktiviteiten . Bij het Centraal Station werd een 
pas gegraven greppel dichtgegooid. Datzelfde 
gebeurde een aantal dagen tevoren bi j het 
Waterlooplein. Ook werden enkele kabels, 
voor de metrowerken, doorgezaagd. 

115 HUIZEN 
Nieuwmarktbewoners verzetten zich met 

hand en tand tegen de dreigende ondergang 
van hun wijk. Ze hebben een uitstekend 
alarm- en oproepsysteem ontwikkeld. Iedereen 
weet precies wat er moet gebeuren. Aktieko
mitees uit heel Amsterdam vergaderen regel
matig om de situatie te bespreken en de soli
dariteit te organiseren. Illusies over de hou
ding van het gemeentebestuur bestaan niet 
meer. 

Het gaat om het behoud van de laatste 115 
huizen die door de metrobouw opgeslokt drei
gen te worden. De rest is door jarenlange ver
waarlozing en sluipende afbraak verdwenen. 
Maar deze 115 woningen vormen samen nog 
een hechte buurt met zelfs de mooiste buurt
dierentuin van Amsterdam. 

De huizen di e er nog staan zijn meestal van 
uitstekende kwaliteit. De tergende gemeente
pol iti ek heeft veel oorspronkei i jke bewoners 
doen verdwijnen. Veel woningen waren al 
dichtgemetseld, maar zi jn door het Nieuw
marktkomitee weer opengebroken. Mensen 
herstelden eigenhandig de aangerichte vernie
lingen. Gegadigden om te kraken zijn er ge
noeg. Amsterdam kent nog steeds een ontstel
lende woningnood. 

SLOPERS 
Op donderdag 12 december verschijnen kort 
na 10 uur slopers in de buurt. Ze gaan naar 
een pand aan de Dijkstraat, waarvan de bewo-

De "bezetting" van de bomen 

ners nog geen half uur tevoren zijn vertrokken. 
De slopers hebben haast. 

Dankzij het alarmsysteem staan enkele ogen
bi i kken later 30 buurtbewoners voor de deur . 
Via een belendend perceel kl immen ze op het 
dak dat in de loop van de dag door de sneeuw 
levensgevaarl ijk glad zal worden. 

"Verdomme jongens, hou toch op. Als jullie 
huis werd afgebroken, zou je dat toch ook niet 
pikken?", wordt de slopers gevraagd. Voor hen 
is het ook geen lolletje. Werkweigering kan 
ontslag betekenen. 

MOBIEL 
De mobiele eenheid van de politie is snel 

met overvalwagens ter plaatse. Ze stormen, 
gewapend en gehelmd, het pand binnen. Ze 
gaan als gekken tekeer en vernielen nog meer 
dan de slopers. Tegen het geweld van de 
overheid kan all een het geweld van de buurt
bewoners helpen . 

Vanaf het dak zetten ze de tegenaalwal in. 
Dakpannen suizen omlaag. Politiebusjes wor
den getroffen en er sneuvelt een voorruit. 

Ondertussen rinkelen overal in Amsterdam 
de telefoons. Bewoners van andere buurten 
- voor zover ze op een werkdag weg kunnen -
trekken naar de Nieuwmarkt om te helpen. 

Om twee uur voert de pol i ti e de eerste 
charge uit. Ze hakken er ongenadig op los. 
In de nauwe stegen wordt hard gevochten. Het 
helpt weinig, want de menigte blijft aangroei
en. Ook in het huis zelf komt de politie niet 
verder. De toegang tot het dak is afgesloten. 

Een uur later trekken de agenten zich plot
seling terug. De menigte juicht. Dan begint 
het oprichten van de barrikades, waarbi j de 
hele nacht de wacht gehouden zal worden. 

((PROGRESSIEF" 
Een gewonnen veldslag, maar nog geen ge

wonnen oorl og. Het gemeentebestuur I iet er 
geen twi jfel aan bestaan dat de werkzaamhe
den zouden worden voortgezet en op 2 januari 
zouden de eerste woningen word~n ontruimd. 
Het zal er ongetwijfeld hard aan toe gaan. 

Amsterdam wordt bestuurd door de "progres
sieve" parHjen en die hebben dus de verant
woordelijkheid voor het politiegeweld tegen 
de Nieuwmarktbuurt op zich genomen. De 
hoofdstad heeft een kollege van PvdA, CPN, 
PPR en PSP. Onder I eiding van wethouder 

Lammers is het metrobesluit door de raad ge
jaagd en doet de PvdA het vu i I e werk voor 
grondspekulanten en bouwondernemers die aan 
de metrobouw goud verdienen. 

Een motie van de PvdA'er Treumann om de 
afbouw van de eerste metrol i jn uit te steil en 
werd verworpen, ook door het grootste deel 
van de PvdA-fraktie. PSP-wethouder Riethof 
stemde ook tegen, hoewel hij onder de leus 
"stem tegen de metro, stem Riethof" de ver
kiezingen in was gegaan. Zijn eigen partij 
wil hem nu royeren. 

Logies dat de mensen tot de konklusie komen 
da litiek stinkt en zich afwenden van de 
par mentaire politieke partijen. 

C.P.N. 
Als pleitbezorger van de metro ("voor de 

werkgelegenheid") houdt de CPN er haar eigen 
methoden op na. In november verscheen plot
seling een komitee in de Nieuwmarktbuurt 
onder de fraaie naam: Komitee Vervangende 
Woonruimte en Herstel Nieuwmarktbuurt. Een 
pure CPN-affaire. 

Dit komitee trok de buurt in om verwarring 
te stichten en voerde een felle kampagne tegen 
de "georganiseerde vertraging" van de metro
bouw door de Nieuwmarkt-aktivisten . Het 
CPt-J-komitee werd door wethouder Lammers 
onmiddellijk binnengehaald als de enige echte 
vertegenwoordiger van de Nieuwmarktbuurt . 
T oen de gemeenteraad zou stemmen over de 
motie Treumann had de CPN een groep I_eden 
opgetrommeld om te verhinderen dat Nieuw
marktbewoners op de publ i eke tribune zouden 
komen. Een bewoonster van de Nieuwmarkt, 
die namens de buurt enkel e duizenden hand
tekeningen wilde aanbieden, werd door agen
ten ruw weggesleurd. Onder luid ge'juich en 
gelach van de CPN-ers. 

LEUGENS 
De grofste leugens zijn de gemeente niet te 

bar om de Aktiegroep in een kwaad daglicht te 
stellen. De verhalen dat de Nieuwmarkt een 
broeinest van misdaad en drughandel is, doen 
het ni et zo best meer. Maar er komen tel kens 
nieuwe verhalen. 

Daags na de stemming over de motie Treu
mann verschenen gemeentebodes in de buurt 
met ontruimingsbrieven·. De bodes werden uit
genodigd naar het aktiecentrum aan de Lasta
geweg te komen, waar langdurig met ze ge
praat werd. Tenslotte verlieten ze vrijwillig 
de buurt. Een halve dag later gaf de gemeente 
een verklaring uit over een aanval die Nieuw
markters hadden ondernomen op gemeenteper
soneel. 

De volgende dag kwam een ploeg andere 
bodes, onder politiebescherming! • 

De politie "beschermt" het sloopwerk 
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Lopende band bevalt ook ondernemers niet meer zo 

BOERSMA GEEFT DAF Minister 
Boersma 
in de be
dri jfsschool 
van DAF in 
Born waar 
hij ander
half mil
joen kwam 
brengen 

ANDERHALF MI LJOEN 
MINISTER Boersma van Sociale Zaken is 

(eind november) helemaal naar het Lim
burgse Born gereisd om de direktie van 

DAF anderhalf miljoen gulden uit de schatkist 
te overhandigen. De regering weet het te 
waarderen dat DAF het lopende-band-systeem 
wil veranderen. 

Volgens DAF-direkteur Niessen moet de 
verandering van het arbeidssysteem I ei den tot 
een verandering van de mentaliteit. De men
sen aa~ de lopende band zouden meer bevredi
ging in hun werk moeten kri jgen en meer kans 
hebben "zich met het produkt te identificeren". 
Het projekt zou zowel in het belang van de 
arbeiders als van de bedrijfsekonomie staan. 

MASSAPRODUKTIE 
Zolang het systeem van de lopende band 

bestaat, staat het bloot aan de kritiek van de 
arbeiders. Het geheim van de massaproduktie 
bestaat eruit dat het 'vervaardigen van een 
produkt in eenvoudige afzonder I i jke handel in
gen wordt verdeeld. De produktielijn wordt z6 
ingericht dat iedere man op zijn eigen plaats 
bijna eindeloos dezelfde handelingen herhaalt. 

Een eeuw terug heeft Marx er al op gewezen 
dat mechanisatie onder het kapitalisme niet 
dient om het werk van de arbeiders te verlich
ten, maar om de uitbuiting te vergroten. In 
dit systeem wordt de werkman verlaagd tot een 
verlengstuk van de machine. 

PROTEST 
De lopende band, die al tientallen jaren 

terug door de Amerikaanse autofabrikant Ford 
werd uitgevonden, is daarvan de uiterste kon
sekwentie. Het werk is slopend en heeft niets 

menselijks meer, dat wil zeggen: Er is niets in 
te vinden waaraan een arbeider bevrediging 
zou kunnen ontlenen. De enige uitdaging die 
er van uitgaat is het ontdekken van methoden 
om het tempo te saboteren. 

Een jonge ar bei der: "Je vi i egt tegen het 
plafond. Als ik om half acht begin, sta ik om 
acht uur al op de klok te ki jken en dan tel je 
alle minuten. Je moet er niet aan denken dat 
je dit tot je 65-ste doet, dan wordt je hel e
maal knetter." 

Het protest tegen de lopende band is alge
meen, maar blijft vaak onuitgesproken: af en 
toe sabotage van de produktie, geen interesse 
in het werk, veel ziekteverzuim (hartkwalen, 
overspannenheid). 

ARBEIDSVREUGDE 
Nu staan ook de ondernemers ni et meer on

verdeeld te juichen over de lopende band. 
Natuurlijk niet omdat ze plotseling een warm 
gevoel van binnen hebben gekregen voor het 
slavenbestaan van de lopende-band-werkers. 
Ze ontdekken dat deze systemen tot produkti e
verlies leiden omdat de mensen van alle ar
beidsvreugde beroofd worden. Het gaat dus 
nog steeds niet om de mensen, maar om de 
winst. 

Een aantal jaren geleden is Philips-Eindho
ven al begonnen met het systeem hier en daar 
te veranderen. Er worden kl ei nere werkeen
heden gevormd, waarin de produktie van het 
ruwe materiaal tot eindprodukt tamel i jk goed 
te overzi en is en waar ook all erl ei andere 
zaken onderling geregeld worden. De daling 
van het ziekteverzuim was spektakulair en 
ondernemersbladen als De Telegraaf en Else
vier wierpen zich op als pleitbezorgers van 
dergel i jke moderniseringen. 

AI tientallen jaren gaan de arbeiders gebukt onder het werk aan de lopende band , 
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HOGERE LONEN? 
Dat all es kan ni et verhuIl en dat de zoge

naamde "werkherstrukturering" niets anders is 
dan een methode om een nog hogere produktie 
uit de arbeiders te persen. Arbeiders die bij 
Phil ips vroegen of de verhoging van de ar
beidsvreugde niet alleen tot verhoging van de 
winst, maar ook tot verhoging van de lonen 
zou voeren, kregen nul op het rekest. Laat 
staan dat de arbeiders de positie krijgen waar 
ze recht op hebben, namelijk de positie dat ze 
in vrijheid kunnen beschikken over hun eigen 
arbeid. 

WAAROM DAF? 
Het besluit van het kabinet Den Uyl om DAF 

anderhalf mil jo en kado te doen (het is toch 
maar geld van de belastingbetaler) werd dan 
ook niet ingegeven door het streven naar een 
menswaardig bestaan voor de arbeiders. De 
regering helpt de ondernemers gewoon om hun 
failliete boedeltje wat op te lappen. 

Op dezelfde dag dat de reis van Boersma 
naar Born in de krant kwam, werd bekend dat 
DAF een werktijdverkorting doorvoerde. 
Tussen 1 en 19 december een werkweek van 
3 dagen (waarbi j de overheid een deel van de 
lonen uitbetaalt) en vanaf 19 december tot 7 
januari een algehele sluiting van het bedrijf. 

En waarom nou net DAF dat geld moet 
kri jgen? DAF is vri jwel een onderdeel gewor
den van het Volvo-koncern dat in Zweden de 
nieuwe arbeidsmethoden allang heeft doorge
voerd, zodat ze niet hoeven te experimenteren. 
Bovendi en is het nauwel i jks progressief te noe
men om nou net de produktie van personen-
auto's te bevorderen. • 



ZESPERSOONS STAKING 
IN UDEN 

De zes personeelsleden van Trans Electron 
(elektroniese onderdelen) in het Brabantse 
Uden gingen op 2 december all emaal in sta
king. Een dag later stond de deurwaarder bij 
hen op de stoep met een sommatie het werk 
onmiddellijk te hervatten. Op 6 december 
volgde ontslag op staande voet. Toen deze 
Tribune naar de drukker ging (18 december) 
was de situatie nog onveranderd. De zes, ge
steund door Arbeidersmacht , staakten nog 
steeds en er was een proces in voorbereiding 
om het ontslag ongedaan te krijgen. 

Bedrijfsleider 
Om te beginnen wil I en de stakers dat be

drijfsleider leijenaar ontslagen wordt. Met tal 
van voorbeelden kunnen ze aangeven dat de 
man geen verstand heeft van de produkti e, de 
gang van zaken eerder moe iI i jker dan makke
lijker maakt, veel tijd verknoeit en de kon
trol e over het personeel probeert te behouden 
door een verdeel-en-heers taktiek. 

Verder eist men dat de CAO voor de klein
metaal wordt nageleefd. De mensen worden 
met de mooiste beloften naar Trans EI ectron 
gelokt, waarvoor enkel en zei fs moesten ver
huizen. Ze zouden een eigen afdeling krijgen, 
om de drie maanden loonsverhoging enz. In 
pi aats daarvan eist de baas nu dat ze gratis 
overwerk verrichten. Iemand, die anderhal ve 
maand tevoren aankondigde dat hij een snip
perdag ging gebruiken als zi jn vrouw zou be
vallen, kreeg te horen dat de bedrijfsleider 
daar niet mee akkoord ging. 

Veiligheid 
De stakers wi II en ook een afdoende beveil i

ging van apparaten en machines. Er wordt met 
allerlei zeer giftige stoffen gewerkt in open 
bakken. Een behoorlijke afzuiging is er niet, 
omdat daar volgens direkteur Van Wijngaarden 

Overleg tussen de stakers in het aktiecentrum 

geen geld voor is. De arbeiders klagen veel 
over hoofdpijn, misselijkheid en keelpijn. Het 
Milieu Aktiecentrum Nederland heeft de vrij
komende stoffen onderzocht op hun gif ti gheid, 
wat een alarmerende lijst opleverde. Verder 
staan de arbeiders aan gevaren bloot omdat de 
elektriese bedrading in het bedrijf niet klopt. 

In de vierde plaats eisen de stakers een 
loonsverhoging van f 100 in de maand met 
terugwerkende kracht over 1974. Vragen om 
een behoorlijke beloning zijn door Van Wijn
gaarden steeds afgehouden met een verwijzing 
naar de bedrijfsresultaten. Pas nadat de staking 
was uitgebroken klaagde hij in een krant dat 
deze aktie een "uitstekend draaiend" bedrijf 
"kapot" dreigde te maken. 

Tenslotte willen de stakers ook dat het werk
tempo wordt aangepast. De laatste maanden 
was de produktie met meer dan 30% gestegen, 
zonder uitbreiding van het personeel. Dat is 
gegaan ten koste van de kwal i tei t, waarvan de 
arbeiders natuurlijk de schuld krijgen. 

Toen de staking eenmaal een feit was toonde 
Van Wijngaarden zich in de pers verontwaar
digd omdat het personeel hem nooit van de 
klachten op de hoogte had gesteld. In werke
lijkheid echter was hij van de slechte werkom
standigheden goed op de hoogte, maar wilde 
hij er niet van horen. 

Solidair 
De zes stakers zijn enthousiast over de ma

nier waarop Arbeidersmacht de strijd organi
seert. Ze hebben zei f de I ei di ng en ontdekken 
zo dat ze veel meer tegen uitbuiting en mis
standen kunnen doen dan ze ooit gedacht 
hadden. 

Ook hun vrouwen zijn volledig bij de aktie 
betrokken. Ze zijn bijvoorbeeld aktief bij het 
verspreiden van pamfl etten bi j fabri ekspoorten 
en in arbeiderswijken. 

De Socialistiese Partij organiseert in de 
plaatsen Uden en Vol kei een solidariteitsaktie, 
die hard nodig is om de stakers in staat te 
steil en hun stri jd voort te zetten. De reakti es 
van de bevolking zijn erg positief. Van alle 
kanten werd medewerking aangeboden. Velen 
gaven geld en de middenstand gaf op haar 
eigen manier uiting aan de solidariteit: een 
bakker baod de stakers ieder een kilo suiker 
aan, van een groenteboer kregen ze een zak 
aardappels van 25 kilo en een ander beloofde 
een deel van de winst op de verkoop van be
tonnen lantaarnpalen en tuinkabouters. 

Het nummer van de steunaktie voor de sta
kers in Uden is: AMRO-bank Uden, rekening
nummer 48.29.93.130 t.n.v. G.Wouters, 
onder vermelding: Steunaktie Trans Electron .• 

Het verlaten fabriekje, waar alleen de eigenaar en zijn bedrijfsleider aan het werk zijn 
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DUITSE SOCIALISTEN 
ONDER ZWARE DRUK 

Op het eerste gezicht verschilt de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland niet 
veel van die in Nederland, zoals de TRIBUNE öij een bezoek aan Hamburg kon 
vaststellen. De ekonomiese krisis wordt, net als hier, gebruikt voor een aanval 
op de arbeidslonen. Het aantal van een mil joen werklozen is procentueel on
geveer gelijk aan de 200. 000 in ons land. En de zaakjes worden er geregeld 
door een regering waarin de SPD (zusterpartij van de PvdA) de grootste parti j is. 

Voor de mil joenen-bevolking van Hamburg 
en omgeving is bovendien de milieuvervuiling 
een belangrijk probleem. Het gebied langs de 
EI be, tussen de havenstad en de kust, wordt 
herschapen i n een tweede Roergebi ed. Met het 
argument van de werkgelegenheid spelen de 
internationale koncerns de verschillende over
heden bekwaam tegen elkaar uit. 

Er zi jn plannen voor de bouw van een heel 
park van atoomcentral es en aan de oevers van 
de Elbe verrijst de ene kapitalistiese gifkeuken 
na de andere. 

Reynolds 
Zo is vlak buiten Hamburg een aluminium

fabriek gebouwd van bet Amerikaanse Rey
nolds-koncern, die dageliiks ongeveer 200 
kilo fluor in de omgeving verspreidt. Senator 
Kern, die minister van Ekonomiese Zaken van 
de deelstaat Hamburg is, sloot in 1969 een 
vestigingsverdrag met Reynolds. Hij bracht een 
bezoek aan een soortgel i jke fabriek van het 
koncern in Canada en kwam terug met opge
wek te verha I en. 

Dat bij die fabriek 30 kilometer in de om
trek geen groen blad meer aan de boom te 
ontdekken is en dat alle mensen dit gebied 
hebben moeten ontruimen, werd wijselijk ver
zwegen. 

Miljoenen 

BAADER· MEINHOF 
ALS VOORWENDSEL 
van de lucht met fluor ook voor de mensen ge
vaar gaat opleveren. 

Brug 
Ter ontsluiting van het industriegebied werd 

afgelopen najaar de nieuwe Köhlbrandbrucke 
in gebruik genomen. Voordat het autoverkeer 
de brug definitief in bezit nam, werd hij ge
durende een zaterdag ter beschikking gesteld 
aan wandelaars. Er kwamen 250.000 mensen 
kijken naar de prestaties van de techniek. 

Op die dag verspreidde de Kommunistiese 
Band, een van de grotere socialisti ese organi
saties in noord-Duitsland, een pamflet om de 
mensen te wi jzen op het schril I e kontrast tussen 
de schitterende luxe van de brug en de armoe 
van de omringende arbeiderswi jken. Tevens 
werd de aandacht gevestigd op het fraaie uit
zi cht over de vervuil ende industri e. Er werden 
gladiolen uitgedeeld, helemaal zwart en ver
lept van het Reynolds-fluor. 

Anarchisten 
Met akties onder arbeiders, huurders (de 

woningnood is groot in Duitsland), studenten 
en jongeren, gri jpt de Kommunisti ese Bond de 
prakti ese ontwikkel ingen van het kapital isme 
aan om duidel ijk te maken dat dit systeem de 
mensen niets goeds te bieden heeft en dat al
leen het socialisme een menswaardige maat
schappij betekent. 

Maar social isten hebben het moeil i jk in 
Duitsland. Dankbaar hebben de machthebbers 
gebruik gemaakt van de Boader-Meinhof-groep 
voor een hysteriese kompagne tegen all es wat 
naar verandering riekt. Het optreden van deze, 
kennel i jk ton wanhoop gedreven, anarchisten 
("wildgeworden kleinburgers", zou Lenin ze 
noemen) verschafte het voorwendsel voor een 
betere bewapening van de politie en een ver
scherping van de wetgeving. 

cc Chaoten» 
Politici en pers begonnen alles wat links is 

op één hoop te gooien als "terroristen", "ka
potmakers " en "chaoten". Zei fs advokaten, 
geestelijken en schrijvers, die zich met de 
gevangen-genomen BM-I eden bemoeiden, 
zonder ze direkt als beesten te willen afschil
deren, kregen het zwaar te verduren. Ze wor
den verdacht gemaakt als diefjesmaten en be
schuldigd van het bevorderen van het terroris
me. 

De Duitse justitie beschouwt de Baader
Meinhof-groep niet als politieke gevangenen, 
maar als doodgewone misdadigers. Ondertussen 
ontberen deze gevangenen de rechten die ook 
gewone misdadigers hebben. Het werk voor 
hun juridiese verdediging wordt vrijwel onmo
gelijk gemaakt. Als een verfijnde vorm van » 

De Reynolds-vestiging bij Hamburg; 200 kilo fluor-vervuiling per dag 
De Hamburgse senaat gaf ti enta 11 en mil joe

nen marken uit om het Reynolds naar de zin te 
maken: 74 miljoen voor het bouwrijp maken 
van de grond, 17 mil joen voor de aanleg van 
wegen, 40 miljoen als investeringspremie en 
16 miljoen voor een aandeel van 10% in het 
projekt. Verder kreeg Reynolds op gunstige 
voorwaarden een lening voor de bouw van de 
fabriek en ook een kontrakt voor de goedkope 
levering van stroom. 

Tenslotte werd de fabriek gebouwd en in 
bedrijf genomen zonder bouwvergunning. Een 
van de boeren in de omtrek: "Als wi j een 
muurtje bouwen zonder vergunning kri jgen we 
een boete en moeten we hem bovendien afbre
ken. Voor Reynolds geldt kennelijk een ander 
rechtssysteem. " 

De boeren eisten via gerechte I i jke procedu
res het stopzetten van de produkti e bi j Rey
nolds, maar kwamen niet verder dan een tijde
lijk verbod dat de fabriek voor meer dan 2/ 3 
van de totale kapaciteit in gebruik genomen 
werd. Ondertussen verkommerden het gewas en 
het vee, terwi jl de gel eidel i jke verzarli"in" 
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HOlGER MEINS. Anarchisten en hun 
"handlangers" worden in de Duitse pers steeds 
zo ongunstig mogelijk afgebeeld. 

marteling, worden ze in een strenge isolatie 
gehouden om hun geestel i jke veerkracht te 
vernietigen. Sommigen zitten al langer dan 
2 jaar in voorarrest en worden schuldig ver
klaard voordat ze door de rechter veroordeeld 
zijn. 

Somber 
Een lid van de Kommunistiese Bond zei ons 

nogal somber: "Het ergste is dat dit door de 
bevolking onderhand als normaal wordt ervaren. 
In het begin, toen ze all een bomaanslagen 
pi eegden op gebouwen zonder dat mensen in 
gevaar kwamen, was de sympathie voor Baader
Meinhof best groot. 

Maar na de aanslag op de drukkerij van 
Springer (een uiterst reaktionair krantenbedrijf 
- red.), waar het leven van arbeiders gevaar 
liep, was het voor de heersende klasse nauwe
lijks meer nodig dat de bevolking werd opge
hitst. Men vindt het niet vreemd meer dat de 
pol itie met een machinepistool gewapend het 
verkeer regel t. 

Dat er af en toe onschuldige mensen worden 
doodgeschoten, zoals een 17-jarige scholier 
die niet durfde stoppen omdat hij zonder rij
bewijs reed, daarover haalt men nu de schou
ders op. 

De schuld ligt niet zo zeer bij de Baader
Meinhof-groep. Als de heersende klasse voor
wendsels zoekt voor het ondermi jnen van de
mokratiese grondrechten, dan verschaft ze 
zich die toch wel. Maar Baader-Meinhof 
heeft het ze wel makkei i jker gemaakt." 

Meins 
Half november stierf in een gevangenis bij 

Stuttgart de anarchist Holger Meins na een 
hongerstaking. De Kommunistiese Bond ver
spreidde onmiddellijk een pamflet met scherpe 
kritiek op de behandeling van de gevangenen 
en ontdekte dat veel mensen dat gunsti g ont
vingen. Nauwelijks een dag later waren de 
rollen weer volledig omgedraaid. Toen was als 
wraakoefening in Berl ijn de rechter Von 
Drenckmann doodgeschoten, een moord die de 
dood van Meins volkomen overschaduwde. 
leden van de Kommunistiese Band werden door 
voorbi jgangers bedreigd en geslagen en hun 
bladen werden op straat vertrapt. 

Strauss 
De machthebbers zoeken de oorzaak van de 

ekonomiese krisis natuurlijk niet bij het kapi
talisme en bij de grote koncerns, maar gooien 

Staking bij Hoesch tegen de toenemende verslechteringen 

de schuld op de Arabiese olielanden en de 
linkse krachten in Duitsland zelf. Er is een 
duidel ijke verrechtsing gaande. 

Brandt is als bondskansel ier vervangen door 
de spijkerharde Schmidt, die zelfs de illusie 
niet wil wekken dat de SPD de bevolking iets 
te bieden heeft. De reaktie is niet zozeer 
massaal verzet als wel teleursteIl ing. Daarbi j 
speelt natuurlijk een rol dat de Duitse arbei
dersklasse wel iswaar een grote stri jdtraditie 
heeft, maar daarbi jenkei e rampzal ige neder
I agen gel eden heeft. 

Bij de verkiezingen die in 1974 in verschil
lende deelstaten zijn gehouden is de positie 
van de christen-demokraten (CDU/CSU) aan
zienlijk versterkt. En binnen het christen
demokratiese blok is de macht van de Beierse 
reaktionair Strauss zo gegroeid, dat hij steeds 
serieuzer als de toekomstige bondskanselier 
wordt beschouwd. 

Gevaarlijk 
Een lid van de Kommunistiese Bond: "De 

Bandsrepubl iek is zonder meer het gevaarl ijkste 
land van West-Europa. Het gevaar van een 
rechtse staatsgreep is in Ital iÈ! groter, maar 
hier is men verder gevorderd met het discipli
neren van de arbeidersklasse. En de ekono
miese macht van de Bandsrepubl i ek is zo groot 
geworden dat ze dit systeem aan de EEG kan 
opleggen. De ekonomiese verbindingen tussen 
Duitsland en Nederland bijvoorbeeld zijn zo 
nauw dat Nederland echt niet weer bezet 
hoeft te worden om de zin van de Duitse ka
pital isten door te drukken. 

Er is nu in Duitsland geen grote fascistiese 
partij, zoals in 1933. Die hebben ze op het 
ogenblik kennelijk niet nodig om de arbei
dersstri jd te onderdrukken. 

Wat onszelf betreft: We hoeven nog niet 
illegaal te gaan werken. Maar we moeten er 
op rekenen dat we i~der moment buiten de 
wet gesteld kunnen worden. Het wettelijke 
kommunisten-verbod van 1956 maakt het mo
gelijk om organisaties buiten de wet te stellen 
als ze ook maar een deel van de doel stel I ingen 
van de oude kommunistiese partij nastreven. 

Hier is het verplicht om bij iedere poblikatie 
te vermelden wie er verantwoordelijk voor is. 
Die mensen hebben al verscheidene hoge geld
boetes gehad. Het is voor onze mensen ook erg 
moeilijk om een baan te krijgen in het onder
wijs of bij de overheid. 

Arbeiders kunnen met het argument dat ze 
de arbeidsvrede verstoren uit de vakbond wor
den gegooid, wat voor het bedrijf aanleiding 
is voor ontslag op staande voet. Er zijn zelfs 
verenigingen van oud-vakbondsleden ontstaan, 
die eisen dat ze weer in de bond worden opge
nomen." 

Gewalt 
Er is in Duitsland veel te doen over geweld. 

Het is duidelijk dat dat geweld in eerste in
stanti e van de heersende kl osse komt. Kenmer
kend is dot in de Duitse taal het woord "die 
Gewalt" zowel "het geweld" als "het gezag" 
betekent. • 

Strauss, reaktionair eerste klos, wil wel een 
eind maken aan de "chaos" in Duit-land; 
liefst als bondskanselier. 
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MILIEUBELASTING 1973 IN LIMBURG AFGELAST 
Het Zuiveringsschap in Roermond heeft be

sloten dat de milieubelasting over 1973 in 
Limburg niet doorgaat. Door dit besluit wordt 
ongeveer 250. 000 Limburgse gezinnen een 
aanslag van f 28,- bespaard. Het Zuiverings
schap is overigens wel van plan deze f 28,
alsnog te innen, verdeeld over de aanslagen 
van de komende tien jaar. 

Pronvinciale autoriteiten in Limburg maakten 
zich al lang zorgen over de ontwikkeling rond 
de milieubelasting. De aanslagen van 1973 
zouden pas in 1975 gelhd kunnen worden, 
zodat de aanslagen van '73, '74 en '75 elkaar 
in hOQg tempo zouden opvol gen. Men vreesde 
dat het verzet hierdoor zou worden gestimu
leerd. 

De MAN-komitees die overal in de provin
cie klaar staan om het weigeren van deze 

belasting te organiseren, hebben hun eerste 
sukses dus bereikt nog voor ze aan het werk 
konden. 

UTRECHT 
Nadat het provinciaal bestuur van Utrecht 

ongeveer 100 van de 50. 000 weigeraors van 
de milieubelasting had gepakt met loonbeslag, 
werd een nieuwe stunt uitgeprobeerd. Men liet 
de Rabobank de rekeningen blokkeren van drie 
weigeraars. Dat gebeurde vlak voor de feest
dagen in december. 

Mensen van het MAN gingen posten bij de 
Rabobank en adviseerden de klanten hun geld 
op te nemen omdat het daar niet veilig was. 
Tot grote ergernis van de Rabobank werden 
deze kleine akties enkele malen herhaald en 

Demonstratie in Utrecht tegen de mil ieubelasting, september '74 

s.1!-OSS tegen rijkelui's flat 
Met 15 (CDA en VVD) stemmen tegen 11 

(voornamei i jk SP en PvdA) heeft de gemeente
raad van Oss besloten dat het Akzo-pensioen
fonds voor 13 mil joen gulden een serviceflat 
goot bouwen. Welgestelden van 45 jaar en 
ouder kunnen door straks voor 1100 tot 1500 
gulden in de maand een 2- of 3-kamerflat 
huren, een dagelijkse warme maaltijd inbe
grepen. 

Met de pensioengelden van arbeiders wordt 
dus een serviceflat gebouwd waar nooit een 
arbeider zal kunnen wonen. Akzo-pensioen
fonds en gemeentebestuur gaan er van uit dot 
de behoefte aan zul ke flats groot is. Deson
danks wil men de garantie dot de gemeente 
het tekort bijpast dot ontstaat door eventuele 
leegstond. De gemeente-garantie kon oplopen 
tot f 920. 000 als er helemaal geen gegadigden 
worden gevonden. 

In Oss hebben de SP en de BHW onmiddellijk 
aktie tegen de plannen ondernomen, omdat 
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juist de lagere inkomensgroepen nog steeds 
onder de woningnood te lijden hebben. Boven
dien zou de serviceflat gebouwd worden op 
sportvelden bij de Van Anrooystraat, terwijl 
de groenvoorziening in de arbeiderswijken 
toch ol niet zo overdadig is. SP en BHW ver
zamelden 560 handtekeningen tegen de ge
meentepi annen. 

Het was een zeer geëmotioneerde raadsver
gadering. CDA-wethouder Van Buel beschul
digde de SP van volksverlakkerij, noemde de 
SP-raadsleden "onnozele kinderen" en wei
gerde aanvankelijk te antwoorden op vragen 
van SP-fraktieleider Ed Verhamme. Hij toonde 
zich dankbaar voor het bestaan van het kapi
tol isme, omdat er anders voor de bouw van 
woningen helemaal geen geld zou zijn! 

De zaken kwamen ondertussen wel zo duide
I i jk te I i ggen dot de PvdA-frakti e met de SP 
mee moest stemmen. • 

toen er enkele duizenden guldens van de bank 
waren opgenomen raakte men in een lichte 
paniek. Daarna is het rond het bankbeslag 
rusti g geworden. H et bi eef (voor zover bekend) 
bij die drie gevallen. 

De bonken staan natuurlijk niet te springen 
om op deze manier door de overheid ingescha
keld te worden bij de jacht naar de milieu
belasting. Afgelopen zomer werden in Nijme
gen weigeraars gepakt door beslag op hun 
girorekening. Toen het MAN de mensen opriep 
om de giro op te zeggen, werd het verzet van 
de postgiro achter de schermen zo fel dat er 
niets meer van girobeslag vernomen werd. 

Ondertussen heeft het MAN-Utrecht met 
sukses een nieuwe strijdmethode ontwikkeld. 
Eerst werd de belasting gewoon geweigerd. 
Nu betalen veel mensen van hun aanslag een 
bedrag tussen een dubbeltje en een gulden, 
waardoor de administratie van deze belasting-
heffing nog moeilijker wordt gemaakt. • 

Problemen van 
Philips liggen niet 
op de Veluwe 

De leden van Arbeidersmocht, die pos in de 
ondernemingsraad van Philips-Oss zijn geko
zen, weigeren deel te nemen aan zogenaamde 
scholingsdagen, die men wilde organiseren in 
het bosrijke Hoog Soeren op de Veluwe. De 
OR-leden zouden zich in de rustige sfeer eens 
kunnen bezinnen en onder het genot van een 
borrel en een rokertje (op kosten van Philips) 
ingewijd worden in de geheimen van de be
dri jfsvoering. 

De AM-leden vonden dot de problemen van 
de Philips-arbeiders niet op de Veluwe liggen 
moor in de produktie-afdelingen. Ze hebben 
verzocht van die scholingsdogen gebruik te 
mogen maken voor het onderzoeken van de 
situatie in alle afdelingen van Philips-Oss. 

Noor aanleiding van het sukses bij Philips
Oss heeft Arbeidersmocht een krantje gemaakt, 
dat in december bij Philips-vestigingen in het 
hele land is verspreid. Overal toonden Philips
arbeiders zich bi jzonder gelhteresseerd in wat 
er in Oss gebeurde. 

In Amsterdam werd het krantje voorzien van 
een fraai Sinterklaas-gedicht, waarbij de 
goedheiligman onverwacht krities uit de hoek 
kwam met bi jvoorbeel d de vol gen de passage: 

"Zo zit onze maatschappij in elkaar. 
Een kapitalist is een plunderaar, 
di e werk geeft zolang er winst te maken 

val t, 
en ons dan de straat op knal t." 

Metro-krant 
Op initiatief van de Socialistiese Partij in 
Amsterdam hebben verschillende aktie
groepen een krantje samengesteld over de 
stri jd van de Ni euwmarkt tegen de metro
bouw. De krant wordt in een grote oplage 
verspreid onder Amsterdamse buurtbewoners 
om de solidariteit met de Nieuwmarktbuurt 

• 

massa I er te kunnen organiseren. • 



" **************************************** 
voetbal 

**************************************** 

Vlak voor de wedstri jd FC Amsterdam - For
tuna DUsseldorf I iet trainer Pim van de Meent 
zich interviewen door het dagblad Trouw. 

Hij zegt: "We hebben het hier veel te goed. 
Geld, geld, geld en nog eens geld. Dat willen 
de mensen en liefst met zo weinig mogelijk 
werk. Wat dat betreft gaan we de goede kant 
op. In de huidige recessie krijgen de mensen 
het moeil i jker en waar het moeil i jk gaat zoekt 
men afleiding." 

Van de Meent haal t voorbeel den aan van 
Engeland, Spanje en Italië. Landen waar het 
ekonomies niet goed gaat, maar waar de sta
dions bomvol zitten. 

"Kijk naar Roda JC", voegt hij eraan toe, 
"in Limburg gaat het slechter dan hier. Daar 
komen de mensen wel kijken .•• De Amster
dammer heeft alles, behalve de ellende." 

Aldus Van de Meent. De kapitalisten zijn 
kennelijk zo kwaad nog niet. Ze doen alleen 
hun uiterste best om het voetbal vooruit te 
helpen. 

**************************************** 
vangnet 

************************************** * * 

In de Ni jmeegse gemeenteraad noemde 
CDA-frakti evoorzitter Lansink de Social istiese 
Partij "modieus marxisties". Hij zei: "We vol
gen het stuntwerk van de SP aan de trapeze in 
de nok van het cirkus aandachtig en houden 
het christen-demokratiese vangnet gereed." 

Koos van Zomeren (SP): "Als ik zie hoe dat 
christen-demokratiese vangnet in de praktijk 
funktioneert, in Chili bijvoorbeeld, dan heb 
ik geen illusies over de overlevingskansen van 
iemand die daar in terecht komt." 

Dat vonden ze in het CDA-kamp helemaal 
niet leuk en het was ook niet leuk bedoeld. 
Jules de Corte liet zich eens in de Tribune 
ontvallen: "Christen-demokraten? Die bestaan 
helemaal niet!" 

************************************* *** 
cpn 

**************************************** 

Voor de CPN is het onverteerbaar dat er iets 
links van de zogenaamde kommunisten mogelijk 
is. 

De eerste jaren hield men de ogen en oren 
stevig dicht voor het bestaan van de Socialis
tiese Partij, in de hoop dat het vanzelf over 
zou gaan. Toen de SP ging meedoen aan de 
verkiezingen van mei '74 ontdekte de CPN 
plotsel ing dat deze parti j speciaal was opge
richt door de heren Phil ips, Shell en CIA om 
de CPN dwars te zitten. 

In het kader van de "ideol ogi ese stri jd" 
wordt de SP er in de Waarheid van 7 december 
jl. weer bijgesleept als uitvinding van de 
ondernemers. Citaat: "De aktiviteit (van de 
SP) gaat niet verder dan het aandragen van 
citaten en het uitdelen van raadgevingen, die 
in de eerste plaats ten doel hebben de kommu
nistiese partij afbreuk te doen. Zij spekuleert 
erop massa's, die nog niet ervaren zijn in de 
strijd, die zich uithoudingsvermogen en stand
vastigheid nog eigen moeten maken, in ver
warring te brengen." 

Het was natuurlijk een beetje onwaarschijn
lijk dat alle lezers van de Tribune, alle SP
stemmers, alle weigeraars van de milieubelas-

~.~ .. '.' .. : •.... " ~_? 

ting, alle deelnemers aan BHW-akties enz., 
dat die allemaal op de loonlijsten van Shell en 
CIA zouden staan. Nu noemt de CPN ze al
leen nog maar onervaren, onstandvastig en 
zonder uithoudingsvermogen. 

Overigens staan er in deze Tribune inder
daad weer enkele stalen van CPN-politiek. 
Niet omdat ze ons ertoe kunnen verleiden het 
bestrijden van de CPN tot belangrijkste doel 
van de SP te maken {VVD en CDA zi jn nog 
al tijd erger}, maar omdat het zo makkei i jk is 
met feiten de schade aan te tonen die de7e 
parti j toebrengt aan massa-akti es. 

* door * 
PKavezet 

WAAROM GA JE NIET 
NAAR HET 
VOETBALLEN KIJKEN? 

**************************************** 
mil jonairs 

**************************************** 

Volgens de laatste gegevens is het aantal 
mil jonairs in ons land gedurende 1971 gestegen 
van 8000 tot 8400. Het aantal mensen met een 
vermogen van meer dan 10 miljoen verdubbel
de tot 200. Dat is nou het nare van de inflatie: 
Straks zijn we allemaal mil jonairs, maar dan 
kost een brood 150 gu I den (ongesnede n) of 160 
gulden (gesneden) . 

**************************************** 
breken en bouwen 

**************************************** 

Heer S.van Eijkelenberg is voorzitter van 
het Algemeen Verbond Ondernemers Bouwbe
drijf en maakt zich zorgen over de werkgele
genheid in de bouw. Hij heeft voorgesteld bij 
wi jze van werkverschaffing bouwwerken en 
woonblokken uit de jaren '45-'55 te slopen én 
te vervangen door nieuwbouw. 

Ter bevordering van de werkgelegenheid 
worden nu nog de vol gende voorstel I en ver
wacht: 

- afbraak van de Afsluitdijk, gevolgd door 
een restauratie ervan; 

- verplaatsing van de Cauberg naar Maas
tricht (met platte schop en kruiwagen); 

- aanleg van metrolijnen in Wijk bij Duur
stede en Tubbergen; 

- bij het uitblijven van regen volgend na
jaar, de uitrusting van speciale gieter-brigades 
om het machinaal oogsten in Zeeland opnieuw 
onmogelijk te maken. 

**************************************** 
wik 

**************************************** 

WIK is niet alleen de naam van een gymnas
tiekvereni ging (Wil I en Is Kunnen), maar ook 
van het weekblad van de Industriebond NVV. 
Begin december onthulde het blad dat een on
derzoek van het Coronell-instituut van de 
Amsterdamse uni versi tei t al armerende gegevens 
bevatte over de gezondheidstoestand van de 
arbeiders van Billiton in Arnhem. Naar aan
leiding hiervan toonde ook de landelijke pers 
eindelijk belangstelling voor dit schandaal. 

De Tribune bracht dit nieuws al in ... 
juli 1974! Volgens het onderzoek leed een 
kwart van de Bil I i ton-arbei ders aan loodver
giftiging' van wie enkelen zo ernstig dat ze 
onmiddellijk in het ziekenhuis moesten worden 
opgenomen. Niet voor niets hield de Billiton
direktie (Shell) de uitkomst van het onderzoek 
voor het personeel geheim. 

Dat WIK dit tenslotte ook heeft ontdekt is 
niet alleen te danken aan het ruilabonnement 
met de Tribune, maar vooral aan het doorzet
ten van het MAN in Arnhem. Dit heeft ten
slotte ook van provinciaal bestuurder Wijnperle 
gedaan gekregen dat het buurtonderzoek, dat 
het Coronell-instituut verricht, openbaar ge
maakt zal worden. Bovendien moet Billiton 
nieuwe vergunningen aanvragen in het kader 
van de Hinderwet en de Wet Luchtverontreini
ging. • 
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Fluor vergiftigt Westerbroek 

"EET GEEN SLA UIT JE EIGEN TUIN" meter van de fabri ek geen gevaar bestaat voor 
besmetting van het gewas. Dat was om de on
rust weg te nemen, maar de bevolking geloofde 
er niet zo in dat de fluor zich 'aan die 900 
meter zou houden. Bovendien valt bijna het 
hele dorp binnen die straal. AAN het Winschoterdiep, ruim 10 kilome

ter van de stad Groningen, ligt het dorpje 
Westerbroek. Recht daar tegenover staat 

de glasvezelfabriek Silenka, een gemeenschap
pelijke dochter van Akzo en een Amerikaans 
koncern. 

Eind '74 ontstond onrust onder de dorpsbe
volking door berichten over de fluor-uitstoot 
van dit bedrijf. Er zou 10 tot 20 kilo fluor per 
uur de lucht in gaan. Medewerkers van de in
spektie Volksgezondheid en Milieuhygi~ne 
gaven het advies geen groenten uit eigen tuin 
meer te nuttigen. Westerbroekers klagen ook 
meer en meer over lichamelijke klachten. 

Eén van de dorpsbewoners vertelde de Tri
bune: "Sinds wij hier zijn komen wonen, drie 
jaar terug, hebben de kinderen steeds vaker 
last van keel en longen. Je weet niet zeker of 
het van de fl uor komt of van de poeder, waar
van het hier soms wit ziet (kwarts-stof, een 
belangrijke grondstof voor glas - red.). 

Volgens mij tast fluor het beendergestel aan, 
maar ze zeggen dat het goed is voor je tanden. 
Onze tandarts zei laatst: "Met een beetje fluor 
kan het er alleen maar beter op worden." Maar 
ik durf de kinderen geen fluortabletten meer te 
geven." 

Laboratorium 
Er werden klachten gestuurd naar de direkti e 

van Silenka, maar die liet niets van zich ho
ren. De regionale inspektie van Volksgezond
heid stelde speciaal iemand aan om de klach
ten te onderzoeken. Eind november nam men 
tweemaal zelf geteelde groente mee. Toen 
kwam het advies daar niet meer van te eten 
(dus ook niet wat in de wek of de diepvries is 
gezet). 

In dezelfde tijd beloofde men een dorpsver
gadering dat een urine- en bloedonderzoek zou 
plaatsvinden. Twee maanden later was dat nog 
niet gebeurd, omdat men er geen laboratorium 
voor zou hebben. 

Dode schapen 
In de direkte nabijheid van Silenka zijn 40 

tot 50 bomen morsdood. Iemand zegt: "Je ziet 
het blad ineenschrompel en. Het begint met 
een bruine rand om het blad. De stammen en 
takken zijn overdekt met die witte poeder." 

Onlangs stierven in de buurt ook 2 schapen. 
De mensen hadden sterk de indruk, dat het 
iets met Silenka te maken had, maar de kada
vers gingen zonder onderzoek de doofpot in. 

Gemeente 
De gemeente Hoogezand heeft de mensen 

laten weten dat er buiten een straal van 900 

De mensen hebben weinig vertrouwen in de 
gemeente. Temeer daar oud-burgemeester 
Boekhoven na zijn vertrek kommissaris werd 
van Silenka. Ze zien wel hoe hun gezondheid 
ondergeschikt wordt gemaakt aan het bedrijfs
resultaat van de Akzo-dochter, maar nog niet 
wat de autoriteiten daartegen doen. • 

KANKERGEVALLEN BIJ DUW-TERNEUZEN 
Onder de arbeiders van Oow Chemical in Terneuzen beginnen zich steeds meer 
kankergevallen voor te doen. De laatste maanden werd er drie keer leukemie 
(bloedkanker) gekonstateerd, waardoor inmiddeld twee pati~nten zijn overle
den. Een andere arbeider stierf aan ingewandkanker. 
De chemiese industrie Oow is het grootste bedrijf van Zeeuws-Vlaanderen. Eni
ge jaren terug werd bekend dat men er o.m. napalm produceerde voor de oorlog 
in Vietnam. De officii:!le veiligheidscijfers van het bedrijf zijn niet ongunstig. 
Dat is te verklaren door het veelvuldig gebruik van arbeiders via onderaanne
mers. Ongelukken en ziekten van deze arbeiders vallen buiten de statistieken. 

Het dunbevolkte en waterri jke Zeeland di ent 
steeds vaker als toevl uchtsoord voor gevaar! i j
ke en vervuilende industrie. Het MAN heeft 
een protestakti e georganiseerd (1000 handte
keningen) tegen de mogel i jke komst van 
Broomchemi e (onderdeel ' van Israël Chemi cals) 
naar Terneuzen. Verschillende gemeenten, 
waaronder Rijssen, hebben Broomchemie een 
vestigingsplaats binnen hun grenzen geweigerd. 

Het Havenschap Terneuzen verkocht Broom
chemie in juli 1974 grond. Daarbij hadden 
B en W van Terneuzen, de arbeidsinspekti e, 
de raad voor volksgezondheid en milieuhygiëne 
en Ekonomiese Zaken uit Den Haag, een 
vinger in de pap. 

Het MAN heeft de gemeenteraad van Ter
neuzen gevraagd gebruik te maken van de 
ontbindingsklausule in het koopkontrakt. 
Daarbij werd gewezen op de ondemokratiese 
gang van zaken bij de grondverkoop. Boven
di en betekent Broomchemi e werkel i jk een ge
vaar voor de omgeving. Het bedrijf zou vrij 
dicht (1000 meter) bij enkele woonwijken ko
men. Een, bij een ramp ontsnapte, broomwolk 

Een deel van de Dow-installaties 

zou laag boven de grond bi ijven hangen en het 
inademen van broom betekent beschadiging 
van het zenuwstelsel. Verder is er stankover
last te verwachten en aanzienlijke lozingen 
van fosfaten en anorganiese zouten in het 
water. 

Voor de werkgelegenheid zou het bedri jf van 
weinig betekenis zijn, omdat het slechts 50 tot 
60 arbeidsplaatsen biedt in een sektor van in
dustri e waar de vraag naar arbeidskrachten 
groter is dan het aanbod. • 

3 



I 
si 
Li 
al 

ae 
s( 
al 
ve 

z i 
de 
ze 
ze 
ir 
de 
IE 

c 

, 

I 
• 
I 

PHILIP AGEE 

Oud-CIA-agent Philip Agee heeft over de 
aktiviteiten van zi jn voormal ige werkgever 
een onthullend boekje open gedaan. Voor ons 
is het meest schokkende dat hij de Nederlandse 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) beschrijft 
als een "verlengstuk van de CIA". (Het Vrije 
Volk van 4 januari). 

Agee: "De Nederlanders verschaften zonder 
meer namen van door ons gezochte mensen die 
in Nederland verbleven of op doorreis waren. 
En ook de adressen. We kregen rapporten van 
kommunistiese mantelorganisaties. Informaties 
waarover de BVD beschikte en waarom we niet 
eens gevraagd .hadden (maar die wel nuttig 
voor ons waren), werden ons, dikwijls tot onze 
verbazing, ook toegespeeld. Het spaarde ons 
veel moeite en geld." 

Om kommentaar gevraagd zei Den Uyl, dat 
hem van deze verbindingen niets bekend was. 
Waarmee uiteraard niet gezegd is, dat ze ook 
ni et bestáán. 

Heimelijk 
Uit de opmerking van Agee volgt dat Wash

ington net zo veel van de BVD te horen kri jgt 
als het ministerie van Binnenlandse Zaken in 
Den Haag. Dat geldt niet alleen voor de Ame
rikaanse soldaten die weigerden tegen Vietnam 
te vechten en in ons land asiel zochten. Dat 
geldt net zo goed voor de Nederlanders ("kom
munistiese mantelorganisaties") die in het ge
niep door de BVD bespioneerd worden. 

De BVD is officieel belast "met het op ge
heime wijze verzamelen van gegevens van 
organisaties of personen, die op heimelijke 
wijze de veiligheid van de staat bedreigen". 

Letterlijk genomen vallen daar dus niet de 
mensen onder die in Nederland de maatschappij 
willen veranderen, maar alleen degenen die 
daar een geheim van maken. 

De BVD zelf denkt daar heel anders over en 
dankzij een uiterst gebrekkige kontrole door 
het parlement (waarvoor natuurlijk in de eerste 
plaats het parlement zelf verantwoordelijk is) 
kan zij volgens haar eigen denkbeelden te 
werk gaan. 

Van Meurs 
Hoe dat gebeurt ondervond bi jvoorbeeld 

Rudi e van Meurs, een journol ist van Vri j Ne
derland. Van Meurs onthulde in oktober verle
den jaar hoe de BVD trachtte informaties over 

De inl ichtingendienst CIA staat zo langzamerhand algemeen bekend als een 
misdaadsyndikaat in dienst van het Amerikaanse grootkapitaal. Sinds 30 jaar is 
er waarschijnlijk geen fascistiese staatsgreep op de wereld voorbij gegaan, 
zonder dat de CIA er de hand in had. Indonesi~, Griekenland, Vietnam, Bra
zilië, Chili, om maar eens iets te noemen. Zelfs in de VS begint men zich er 
ook over op te winden, nu gebleken is dat de CIA ook in Amerika zelf aktief 
is, en bijvoorbeeld een dikke vinger in de pap had bij hetWatergate-schandaal 
van Nixon. 

BVD MAAKT ONS 
LAND ONVEILIG 
hem in te winnen via het gemeentehuis van het 
Betuwse dorp Herwijnen, waar hij woont en 
raadslid is voor de PvdA. De BVD wilde weten 
wie zijn huisgenoten waren, met wie hij rela
ties onderhield enzovoorts. 

Ondanks zeer sterke druk van Binnenlandse 
Zaken weigerde de Herwijnse burgemeester De 
Vries hardnekkig de gevraagde gegevens voor 
de BVD te verschaffen. Bovendien besloot hij 
heel korrekt Van Meurs in te lichten over de 
belangstelling, die de BVD voor hem koesterde. 

Vri j Nederl and vroeg zich af hoe vaak der
gelijke gebeurtenissen in ons land zouden 
voorkomen, zonder dat ze in de publiciteit 
komen. Omdat de meeste plaatsen groter zi jn 
dan Herwijnen, zodat de mensen elkaar minder 
goed kennen, en BVD-agenten, die in de po
litiekorpsen zitten, in bevolkingsregisters kun
nen snuffel en zonder dat er een haan naar 
kraait. Of omdat de meeste plaatsen burge
meesters hebben die ni et zo schuw zi jn voor 
heimelijke informaties over hun ingezetenen. 

Rode Jeugd 
Het "heimelijke" en "staatsgevaarlijke" van 

Van Meurs bi eek te schu i I en i n enkel e art i ke
Ien van zijn hand in Vrij Nederland. Deze 

BVD'er, fotograaf van 
Tribune kolporteurs in 
Rotterdam. 

hadden onder meer betrekking op de affaire 
met de Rode Jeugd in Eindhoven. 

Zoals bekend zag de justitie kans RJ-lid 
Luci en van Hoesel achter de trol i es te kri jgen 
nadat op zijn kamer explosieven werden ge
vonden. Deze werden op een mistige manier in 
verband gebracht met de nooit opgehelderde 
bomaanslagen voor de verkiezingen in 1972. 

Een ander RJ-lid, Danny Mulders, liet zich 
door chantage enige tijd als BVD-agent ge
bruiken en onthulde dat de BVD via hem be
wijzen van wapenbezit wilde konstrueren tegen 
andere RJ-ers. 

De bewijzen van Mulders waren overtuigend 
genoeg (foto's, telefoonnummers van de BVD 
enz.). Desondanks weigerde de rechtbank in 
Den Bosch de BVD te ondervragen naar de mo
gelijkheid of er ook inzake Van Hoesel sprake 
was van een provokati e. 

Afluisteren 
Deze rechtsverkrachting met een beroep op 

de nationale veiligheid (denk eens aan Nixon) 
werd door Van Meurs in Vri j Nederland scherp 
gehekeld. 

In een ander artikel onthulde hij dat de BVD 
bij Philips afluisterapparatuur wilde laten pro-
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VERVOLG B. V. D. "VERLENGSTUK VAN DE C.I.A." 
duceren om te verbergen achter schilderijen, 
onder tafels e. d. 

Tenslotte stoorde de BVD zich bijzonder aan 
een VN-publikatie over de BVD-aktiviteiten 
rond de bezetting van Philips-USFA in Hel
mond, waar apparatuur werd gemaakt voor het 
ontcijferen van vijandelijke geheimtaal. 

Alles bij elkaar genoeg voor de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst om op het spoor van Van 
Meurs te gaan zitten en hem te voorzien van 
het stempel "staatsgevaarlijk". Persvrijheid en 
het recht op privacy van een burger tegenover 
de overheid, doen er dan kennelijk niet meer 
toe. En dat all es is dan door een Herwijns 
toeval aan het licht gekomen. 

Vragen 
Over deze affaire werden vragen gesteld in 

de' Kamer. Een paar maanden later antwoordde 
minister De Gaay Fortman: "Er is geen sprake 
van dat ten behoeve van de BVD ongelimiteerd 
inl ichtingen bij gemeentebesturen worden in
gewonnen. Het opvragen van gegevens uit be
volkingsregisters gebeurt alleen voor zover dit 
voor het uitvoeren van de taak van de BVD 
nodig is." Nieuw voedsel dus voor de vrees, 
dat bovengenoemde BVp-aktiviteiten normaal 
zijn zonder dat iemand er iets van af weet. 

Foto's 
Ook de Socialistiese Partij is het voorwerp 

van de ongezonde bel angstelI i ng van de BVD . 
Leden di e met ç/e Tribune de straat op gaan, 
moeten er op rekenen dat ze worden gefoto
gwfeerd door veiligheidsagenten die in de 
verste verte niet op James Bond lijken. Er kan 
ook geen demonstratie voor bi j gaan, zonder 
dat er fotografen aktief zijn die niet tot de 
pers maar tot de BVD behoren. Mensen die ge
pakt worden bi j het plakken van affiches, pro
beert men op het politieburo uit te horen over 
de organisatie van de partij, de mensen met 
verantwoordel i jke funkti es e. d. Het is bekend 
dat de BVD met agenten probeert te infiltreren 
in alles wat links is van de PvdA (daar hoef je 
dus niet zo erg links voor te zijn). Infiltraties 
en het afluisteren van telefoons vormen de 
enige verklaring voor het feit dat de politie 

DE GAAY FORTMAN 

soms tevoren op de hoogte bi i jkt van voorge
nomen akties. 

Niets te verbergen 
Daarbij moet men bedenken dat het gaat om 

zulke "staatsgevaarlijke" aktiviteiten als pro
testen tegen de milieubelasting, huurverhogin
gen, bedrijfssluitingen, de beveiliging van 
oversteekpl aatsen voor school ki nderen enzo
voorts. Dat mag op het ogenblik in Nederland. 
Dat de BVD voor zoiets belangstelling heeft 
betekent dat men rekening houdt met de mo
gelijkheid om zulke okties onwettig te verkla
ren en er gevangenisstraffen op te stellen. 
Zonder een dergelijke mogelijkheid in ge
dachten te houden zou de BVD voor de rege
ring immers totaal zinloos zijn. 

Het is inderdaad waar dat de SP streeft naar 
het socialisme. We stellen duidelijk dat daar
voor een revolutie noodzakelijk is, proberen 
de bevol ki ng daartoe echter niet te dwi ngen, 
maar daarvan te overtuigen. De SP maakt van 
haar doelstellingen geen geheim en evenmin 
van haar werkmethoden. Men hoeft de (overal 
verkrijgbare) Tribune, het beginselprogramma 
of de boekjes "Op naar het Socialisme" maar 
te lezen en men weet wat de SP wil en hoe ze 
dat zal bereiken. 

De SP heeft niets te verbergen omdat we er 
van uitgaan dat Nederland dan nog wel z6 
demokraties is, dat iemand hier legaal een 
betere maatschappi j kan nastreven. Het zi jn 
juist de BVD-aktiviteiten die je wat dat betreft 

aan het twi jfel en brengen. Een werkel i jk de
mokroties land heeft geen BVD nodig. Als de 
kapitalisten er werkelijk van overtuigd zijn 
dat hun maatschappi j beter is dan de onze, 
laat ze dan argumenten gebruiken, net als wij, 
in plaats van spionnen. 

Bloedig 
De benaming "veiligheidsdienst" is volkomen 

misplaatst voor een organisatie die het land 
onveilig maakt. 

Wat dat betreft is het goed om in herinnering 
te brengen dat de Duitse bezetters desti jds de 
namen van de Nederlandse kommunisten z6 uit 
de politie-archieven konden lichten. Wat voor 
de oor I og een tamel i jk amateuristi ese hobby 
van de "veiligheidsdienst" leek, kreeg zo een 
bloedig vervolg in de koncentratiekampen. 

Nu speel t de BVD haar gegevens al door 
naar een vreemde mogendheid zonder dat er 
van een bezetting sprake is. Naar de organi
satie van huurmoordenaars die CIA heet. Er 
zou eens een openbaar onderzoek ingesteld 
moeten worden naar de staatsgevaarlijkheid 
van de BVD. Een organisatie die op kosten van 
de Nederlandse belastingbetaler wordt onder
houden, en een verl engstuk wordt genoemd 
van een vreemde mogendheid, die als zeer 
agressi ef bekend staat. 

Overigens zal Rudi e van Meurs er bi j de 
BVD niet veel rooskleuriger voor staan nu zijn 
naam ook in de Tribune is genoemd. • 

Aktie tegen stookkostenverhoging 

Bewoners van vi er grote hoogbouwkompl exen 
in de Nijmeegse nieuwbouwwijk Dukenburg 
voeren akti e tegen de verhoging van de stook
kosten per 1 januari jI. Tweehonderd mensen 
bezochten op 6 januari een buurtvergadering, 
georganiseerd door de BHW. 

Rond Kerstmis kregen de huurders de aan
zegging van de bouwverenigingen over wat de 
verhoogde aardgaspri jzen voor de central e 
verwarming gingen betekenen. De stookkosten 
zouden omhóog gaan met tussen de 30 en 40 
gulden per maand! Een enorme aanslag dus op 
de portemonnee. 

Zeer veel mensen bi eken het oneens met de 
pri jsverhoging van aardgas. De bezwaren wer
den versterkt doordat in de meeste flats zeer 
hard gestookt wordt, met radiatoren die de 
mensen niet zelf kunnen regel en, zodat ze 
zelfs in de winter deuren en ramen open moe
ten zetten om een draag I ijke temperatuur te 
bereiken. "We betalen niet voor warmte waar 
we niet om 'gevraagd hebben", was de reaktie. 

Verder betekent de stookkostenverhoging 
een aanzienlijke verhoging van de totale 
huursom. In sommige gevallen bleek deze in 
nauwelijks een jaar met ongeveer 70 gulden 
gestegen te zijn. "Dit betekent dat ik het huis 
uit moet, dot ik een andere woning moet zoe
ken, maar als die er was, zou ik hier nooit 
zijn komen wonen", aldus een bewoonster. 

De vergadering schreef Den Uyl een brief 
met het verzoek zorg te dragen voor het be
taalbaar maken van het wonen. In afwachting 
daarvan werd op de hoogbouwbewoners een 
beroep gedaan de stookkostenverhoging niet te 
betalen. Onmiddellijk na de vergadering gin
gen komitees per flatblok aan de slag om de 
weigeringsaktie te organiseren. De eerste re
sultaten wettigen de verwachting dat de aktie 
massaal en hard zal worden. 

In ieder geval is duidelijk dat de situatie 
aan het huurdersfront explosief wordt, met in 
het vooruitzicht nog de jaarlijkse huurverho-
gingen. • 
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Slachtoffer van eigen aanval 

BRABANTS DAGBLAD 
VERSLIKT ZICH IN SP 

Het Brabants Dagblad is zo gretig met zijn 
aanvallen op de Socialistiese Partij dat het er 
onlangs zelf het slachtoffer van werd. 

In Tribune 12/74 stond een brief van mevr. 
Van Houtum uit Nuland (gericht aan minister 
Boersma) over haar problemen een uitkering te 
kri jgen voor haar zoons di e van school waren 
gekomen en geen werk konden krijgen. Door
dat di e bri ef met de hand geschreven was, 
kwam de ondertekening fout in de Tribune: 
"Mevrouw Van Haetum" stond er. Hoewel de 
Tribune duidelijk gedrukt is, maakte het Bra
bants Dagblad er tenslotte "mevrouw Van 
Heetum" van. 

BESTAAT NIET 
Vr i jdag 20 december pu bi i ceerde het Bra

bants Dagblad een opvallend artikel onder de 
kop: "Vrouw die brief aan minister schreef be
staat niet in Nuland ••• " Zowel in Nuland als 
op het ministerie zou de briefschrijfster onbe
kend zijn. Bovelldien zou de brief vol feitelij
ke onjuistheden over sociale uitkeringen staan. 
Alle feiten waren echter juist; de regelingen 
ten aanzi en van werkloze school verl aters wer-

den pas later gewijzigd. 
Het BD wekte de suggestie dat de SP en de 

Tribune zich van onwaarheden bedienen om 
politieke propaganda te maken. Aan een mis
verstand over de spelling van de naam kan dit 
ni et worden toegeschreven, want een tel e
foontj e naar de SP-Oss of naar de redakti e van 
de Tribune was voldoende geweest om het hele 
probleem uit de wereld te helpen. 

Zo'n telefoontje zou een normaal journalis
tiek gebruik zijn geweest. Maar de gulzigheid 
van de socialis~enhaat deed het BD alle norma
le regels vergeten. Het is bijvoorbeeld in de 
journalistiek ook niet normaal om de redaktie 
van een blad aansprakelijk te stellen voor de 
inhoud van een ingezonden brief (hoewel die 
dus in dit geval volkomen korrekt was). 

BESTAAT WEL 
Niet alleen de SP, ook de burgemeester van 

Nuland was woedend. Het BD had het gemeen
tehuis gebeld met de simpele vraag: Bestaat er 
bi j u ene mevrouw Van Heetum? Antwoord: 
Nee. Als het BD de moeite had genomen om 
uit te leggen waar het om ging, was het 

BEZETTING VERHINDERT ONTSLAGEN 
Maandagmorgen 6 januari werd de direktie 

van Crosleind Filters niet toegelaten tot het 
bedrijf. De 39 personeelsleden hadden het be
zet, omdat ze per 1 februari ontslagen zouden 
worden. "Wij willen werk, geen WW", was de 
eis. 

Crosland wilde de produktie van olie- en 
I uchtfi I ters overbrengen naar het Engel se moe
derbedri jf, waar winstgevender geproduceerd 
zou kunnen worden. 

De bezetters verklaarden dat er over hun 
ruggen genoeg winst was gemaakt (0. m. door 
een slopend werktempo aan de lopende band). 
In een pamflet schreven ze: "Maar de over
winst werd niet in het bedrijf gelhvesteerd. 
Voor de helft werd deze winst opgestreken 
. door direkteur Van Doornik (die de helft van 
de aandelen bezit) en voor de andere helft 
naar Engeland overgebracht." Kortom: Het 
bedrijf was leeggezogen en nu zouden de ar
beiders worden afgedankt. 

Solidair 
De solidariteit van de Bosche bevolking was 

groot. De eerste dag a I werden bi oemen en 
zelfs twee taarten aan de poort afgeleverd. 
Het regende solidariteitsverklaringen uit ande
re bedri jven, o. a. van Arbeidersmacht-Den 
Bosch. 

leden van de SP kol I ekteerden di e woens-
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dagavond tot ze hoorden dat de bezetting zou 
worden opgeheven. In een hal f uurtje bracht . 
de kol I ekte bi jna 100 gul den op voor de bezet
ters. In totaal werd in korte tijd ongeveer 700 
gulden ingezameld. 

De vakbonden hielden zich echter afzijdig, 
omdat er in het bedrijf maar één vakbondslid 
was. Het NKV beperkte zich tot een bemidde
ling, waarbij sterke druk werd uitgeoefend tot 
bel!indiging van de aktie. Ook geen reden om 
het aantal bondsl eden te vergroten dus. 

Delegatie 
Op dinsdagavond werd het eerste gesprek 

gevoerd tussen de bezetters en de direktie • 
Aan hun eis, dat ook een I id van de Engelse 
direktie aanwezig moest zijn, was voldaan. 
De direktie eiste dat de bezetting werd opge
heven met als enige tegenprestatie dat er geen 
maatregel en tegen de akti evoerders zouden 
worden genomen. Dit werd natuurlijk afgewe
zen. 

De volgende dag kwam de direktie met 
nieuwe voorstellen. Er zou een ondèrzoek op 
het hoogste nivo worden ingesteld (Ekonomiese 
Zaken) naar de bestaanskansen van het bedri jf. 
Hangende het onderzoek zouden de ontslag
aanvragen wor'den ingetrokken. De lonen zou
den worden doorbetaald (er was ook doorge
werkt trouwens). 

meteen naar mevrouw Van Houtum verwezen, 
want heel Nuland kent het geval. Maar het 
BD was natuurlijk veel te blij met het ant
woord •.• 

Deze burgemeester eiste herroeping van het 
bericht. Dat deed de SP ook en wel onder be
dreiging met een kort geding omdat het Bra
bants Dagblad haar goede naam had geschaad. 
In Oss werden 10.000 pamfletten verspreid om 
de ware gang van zaken uit de doeken te doen. 

Op 28 december deelde het BD tenslotte in 
een arti kei mee: "Vrouw di e bri ef schreef aan 
minister bestaat wel in Nuland - de gronden 
van ons bericht van 20 december zijn verval
len," Overigens zonder een woord van veront
schuldiging. 

De suksessen van de SP in Oss e. o. zi jn de 
autoriteiten van Noord-Brabant kennelijk in 
het verkeerde keelgat geschoten. Een jour na
I ist van het BD bevesti gde tegenover ons dat 
uit die hoek zware druk wordt uitgeoefend om 
te komen tot negatieve publiciteit over de SP. 

Een voorbeeld dat toont hoe belangri jk het 
is, dat de SP en alle mensen, die in strijd 
staan, beschikken over hun eigen middelen om 
anderen van de waarheid op de hoogte te 
brengen. De TRIBUNE dus. • 

"Wi j wi 11 en werk, géén WW" 

Hiermee ging een delegatie van de bezetters 
akkoord, hoewel tevoren i n het bedri jf was af
gesproken dat de delegatie niet zelfstandig 
mocht besl issen over het opheffen van de akti e. 
Sommi ge bezetters vonden dat er na deze kon
sessi es meer i n had gezeten al s was vol gehou
den, maar voortzetti ng van de akti e werd op 
dat moment onmogel ijk. 

AI met al zijn de ontslagen ingetrokken en 
blijven nieuwe akties mogelijk als de uitslag 
van het onderzoek negatief is. • 



Kapitalistiese 
rekensom 
in Utrecht 

Als er aan één ding in het midden van het 
land geen gebrek is, dan is het wel aan een 
goed onderhouden en uitgebreid wegennet. 
Wat dat betreft heeft Utrecht weinig te klagen, 
met twee maal meer kilometers autosnelweg per 
vierkante kilometer dan het gemiddelde in ons 
land. 

Deze overvloed staat in schrill e tegenstel
ling tot het gebrek aan natuurgebieden, die 
onophoudel i jk moeten wi jken voor nog meer 
wegen. Bijvoorbeeld Rijksweg 28, die dwars 
door de fraaie natuur tussen de stad Utrecht, 
Zeist en Amersfoort is gepland. 

Schade 
Ri jksweg 28 zou onherstel bare schade aan

richten in het natuurlijke evenwicht van het 
Kromme Ri jnlandschap en bovendi en aan de 
bosgebieden van de Leusder Heide en de Treek. 

Als dat nog niet genoeg zou zijn om RW 28 
te weren, valt er nog meer narigheid te meI
den. Ter hoogte van de gemeente Zeist stuiten 
we op andere problemen. Op een steenworp 
afstand van de geplande rijksweg liggen daar 
twee dichtbevolkte woonwijken, de Verzets
heldenwijk en de grote flatwijk Vollenhoven. 
Het is duidelijk dat de bewoners van deze 
wijken te zijner tijd met een grote geluidshin
der te maken krijgen. Als RW 28 doorgaat. 

lets doen 
De gemeente Zeist zi et de probl emen ook 

aankomen en probeert voor Vollenhoven er iets 
aan te doen. Voor de Verzetsheldenwijk acht 
men dat niet nodig. Een verbazingwekkend 
feit als men weet dat de bewoners daar nu al 
veel last hebben van de verbindingsweg tussen 
Utrecht en Amersfoort, die enkele honderden 
meters verder ligt dan RW 28 zou .komen. 

De kwestie is dat Vollenhoven een veel 
duurdere wijk is. Bovendien was het al bekend 
dat het Rijk hier een rijksweg wilde hebben 
voordat rond 1962 met de bouw van Vollenho
ven begonnen werd . Desondanks heeft de ge
meente Zeist een bouwvergunning verleend. 
Dat brengt nu de verplichting met zich mee 
"iets" te doen tegen de te verwachten geluids
overlast, die volgens het TNO ver boven het 
toelaatbare maximum komt. 

Dat "iets doen" is uitgedraaid op een maan
denlang touwtrekken tussen gemeente en Rijk, 
wie er voor de kosten moet opdraaien. Die 
zullen er namelijk niet om liegen. Als meest 
afdoende oplossing is bedacht RW 28 bij Vol-
I enhoven te overkappen (~), maar dat zou 30 
mil joen gulden vergen. 

Het laatste plan is langs de weg een dijk 
van 1.75 meter op te werpen, verhoogd met 
een afscherming van ongeveer 4 meter. Dat 
zou afdoende zijn voor de laagbouw. In de 
hogere woningen zouden alle slaapkamerruiten 
vervangen moeten worden door dikker glas 
voorzien van een speciaal geluiddempend ven
tilatiefilter. Kosten: 2 tot 3 miljoen. 

Zulke dure voorzieningen zullen het de ge
meente wel nog makkei i jker maken de Ver
zetshel denwi jk te vergeten. 

RIJKSWEG KOST 
NATUUR EN 
WOONGENOT Foto's: de dure 

nieuwbouwwijk 
Vol I enhoven 
in Zeist 

RW 27 
Een andere kwesti e, die een belangri jke rol 

speel t is de aanl eg van RW 27, een snelweg 
voor de verbinding van Utrecht met Hilversum. 
Zo zou het bi j RW 28 ook gaan om een snel I ere 
verbinding tussen Utrecht en Amersfoort. In 
werkelijkheid blijkt het echter niet te gaan om 
plaatselijke belangen, maar om het "nationaal 
belang" van de verbinding tussen het westen 
en het noordoosten van het land. 

Nu wordt helemaal duidelijk dot het bij 
RW 28 om een puur kapitalisties rekensommetje 
gaat. RW 27, die geen natuurgebieden en 
buurtbewoners bedreigt, kan namelijk dezelfde 
funktie vervullen als de geplande RW 28. RW 
27 geeft namelijk aansluiting op RW 1 (Amster
dam-Hoevelaken). Het enige verschil is dat 
deze weg 12 kilometer langer is don het ge
plande tracé van RW 28. 

Bij de maximumsnelheid van 100 kilometer 
scheelt dot 7 minuten, bij 80 kilometer (vracht
verkeer) nog geen 10 minuten. En daarvoor 
durft men de offers voor RW 28 te vragen. 

Keuze 
In gesprek met de Tribune zei een ambtenaar 

hi erover: "U moet goed begri jpen dat het om 
een politieke keuze goot, waarbij belangen 
tegen elkaar moeten worden afgewogen." 

Dan komt net internationale vrachtverkeer 

ter sproke, gericht op het westen van het land. 
"Dan gaan die 12 kilometer zwaar tellen. 

De benzine, de tijd en de slijtage die aan die 
12 kilometer verspild zouden worden, wegen 
niet op tegen de rente-aflossing van RW 28." 

De aanleg van RW 28 zou dus op kosten van 
de gemeenschap een bijdrage zijn aan de win
sten van de transportondernemingen. Nog af
gezien van het feit dot de rente-aflossingen 
niet de enige opofferingen zijn die RW 28 van 
de gemeenscha p vergt. 

Belangen 
Het Milieu Aktiecentrum Zeist voert aktie 

tegen de voorgenomen aanleg van RW 28. 
Begonnen is met een handtekeningen- en 
bezwaarschriften-aktie tegen de snelweg. 
Het ligt voor de hond dat de Zeister bevolking, 
die direkt in hoor belangen zou worden ge
schaad, het eerst aangewezen is om die aktie 
te voeren. Maar het is ook duidel i jk dot het 
om meer goot dan all een belangen van de ge
meente, die eens bij renteniers befaamd was 
voor haar schoonheid en rust. 

Het partikuliere autosysteem is één van de 
waanzinnigste aspekten van het kapitalisme. 
Het vreet grondstoffen, energi e, natuur en 
dikwijls ook mensen. Op het moment dat de 
ene helft van het land geasfalteerd wordt om 
de andere helft te laten autorijden, wordt het 
toch ti jd daar een hal t aan toe te roepen. • 

7 



si 
L 
Ol 

a, 

sc 
a l 

v' 

z ' 
d, 

z' 
z. 
ir 
d, 

IE 

c ' 

I 
I 

De Duitse Bondsrepubliek rukt weer op als wereldmacht. Het sociaal-demokra
tiese weekblad Der Spiegel snoeft {in nummer 1 van dit jaar}: IIZonder Bonn 
gaat niet veel meer. De industriestaten kunnen geen besluit meer nemen, dat 
van betekenis is voor de wereldekonomie, zonder dat de Bondsrepubliek aktief 
ingrijpt en toestemming geeft. De instellingen van de EEG zouden in elkaar 
storten als West-Duitsland de zwakken en vermoeiden niet zou steunen. Het 
Oostblok verwacht van de Bondsrepubl iek een wezenl i jke bijdrage in de eko
nomiese ontwikkeling. 1I 

"DE SPIL 
VAN DE NAVO" 

Het blad laat een hoge funktionaris van de 
Russiese regering zeggen: "De Bondsrepubliek 
moet nu eindelijk de verantwoordelijkheid op 
zich nemen die het resultaat is van het feit dat 
zij de ekonomies sterkste, politiek stabielste 
en militair belangrijkste staat van West-Europa 
is. " 

DUITSLAND ALS 
Het citeert ook Hubert Humphrey, eens 

vice-president van Amerika, die vindt dat de 
machthebbers in Bonn "een sterke leidersrol 
moeten spelen in de NAVO om andere naties 
de manier te wijzen, waarop zij hun ekono
miese moeil i jkheden meester kunnen worden." 

WERELDMACHT 
De Luxemburgse president Thorn is van me

ning dat bi j iedere Europese topkonferentie 
Duitsland het doorslaggevende woord spreekt. 
En de rr.inisterraad van de NAVO aanvaardde 
zwijgend de oproep van Josef Luns dat Duits
land zich veel sterker moest laten gelden. 

Goud 
De Bondsrepubliek dankt haar positie vooral 

aan haar ekonomiese macht. Het land heeft 
bijvoorbeeld een reservevoorraad aan goud en 
deviezen van 90 mil jard Mark, meer dan de 
VS, Frankri jk en Japan samen. Terwijl de 
buitenlandse handel van andere grote indus
triestaten enorm gekelderd is, gaat die van 
Duitsland steeds omhoog. 

De sociaal-demokraten, die in 1969 onder 
Brandt aan de macht kwamen, hebben een 
harde stabiliteitspolitiek gevoerd. Dat is voor
al ten koste van de arbeidslonen gegaan, maar 
de nauwe relaties van de regerende SPD met 
de vakbonden stonden garant voor de "arbeids
vrede" • 

Afgelopen december gaf de regering de in
dustrie een mil jardeninjektie om de investerin-

gen op te voeren. In landen als Frankrijk en 
Itali~ zou een dergelijke ongelijke verdeling 
van de national e ri jkdom ongetwi jfeld tot har
de arbeidersakties hebben gel eid, maar in 
Duitsland bleef het stil. 

Ondanks de mil joen werklozen biedt de 
Duitse ekonomie al met al een aanblik die de 
kapitaalbezitters van andere landen doet wa
tertanden. 

leger 
Op hetzelfde moment dat de ekonomiese 

malaise andere landen dwingt tot bezuinigin
gen op het leger, voert Du i tsl and de gewapen
de macht op. Het Bondsl eger steeg van 462.000 
man in 1973 tot 495.000 in 1974. De Ameri
kaanse oorlogsminister Schlesinger heeft zelfs 
een beroep op Duitsland gedaan het leger uit 
te breiden tot 600.000 man. 

Na de VS geeft in de NAVO Duitsland het 
meest uit aan oorlogstuig. Als enige NAVO
bondgenoot kreeg de Bondsrepubl i ek ver! eden 
jaar van Luns het kompliment dat ze haar ge
vechtskracht aanzienlijk had opgevoerd. 

In alle stilte wordt niet alleen de mankracht 

Op het punt van de bewapening loopt Duitsland weer voorop in West-Europa 
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Ford en Schmidt: sheriff en hul psheriff. .• 

maar ook de bewapening van het leger ver
sterkt. Met name de tankeenheden (met meer 
dan 2250 Leopardtanks) en de luchtmacht vor
men geduchte wapens. Schlesinger noemde 
Bonn "de spil van het atlantiese bondgenoot
schap" • 

In ieder geval is er voor Duitse politici 
steeds minder (eden zich neer te leggen bij 
een rol op het tweede plan. Rond nieuwjaar 
spoorde de minister van Buitenlandse Zaken, 
Genscher, de Europese landen in ondubbel
zinnige bewoordingen aan tot het verhogen 
van hun defensie-inspanningen. Met name 
landen als Nederland en Belgi~ zouden er niet 
al te veel op moeten vertrouwen dat het Duitse 
leger eventuel e moei I i jkheden wel voor ze op
knapt. 

Ook inzake de ekonomie begint Duitsland 
steeds duidel i jker voorwaarden aan de rest van 
de EEG te stellen. 

Schm1dt 
In de korte tijd dat hij aan het bewind is, 

kreeg de nieuwe bondskanselier Schmidt al een 
groots onthaal, zowel in Moskou als in Wash
ington. De Amerikanen, die de rol van wereld-



Dankzij socialisme: RIJKE OOGSTEN IN CHINA 
Onlangs toonde de televisie beelden van de 

hongersnood in Bangl 0- Des j. Afschuwel i jke 
taferelen van honderden kinderJijkjes langs de 
straten van Dacca, die als vuil in open vracht
wagens werden geladen. 

In tegenstelling daarmee melden de pers
buro's uit China een overvloedige oogst. Voor 
het dertiende achtereenvolgende jaar steeg de 
produktie van granen. Ook de opbrengst van 
katoen, ol i e-houdende planten, hennep 
(vogelvoer en touw), suikerriet en -bieten, 
thee en zijde was overvloedig. 

Overbevolking 
V66r het Chinese volk zich onder leiding 

van de kommunistiese portij bevrijdde van 
buitenlandse kapitalistiese overheersing, ver
keerde het in dezelfde positie als nu onder 
meer Bongla-Desj. Massale sterfte door 
hongersnoden werd algemeen beschouwd als 
een onverm i jdel i jke natuurramp. Westerse 
"voedse I desku nd i gen" hanteerden hetzei fde 
argument als nu: Overbevolking! 

No 1948 steeg de Chinese bevolking echter 
van 500 miljoen tot 800 miljoen mensen, ofte
wel met 60%. Desondanks is er een generatie 
opgegroeid die de honger alleen kent uit de 
verhol en van ouders en grootouders. De voed
selproduktie steeg namelijk met meer dan 100%. 

Grootgrondbezit 
Het verschil zit hem in het socialisme. Wel

ke mogelijkheden dit systeem geeft bleek bij
voorbeeld in de streek Lihsiaho, in het laag
land van Oost-China. Dit gebied wordt door
kruist door talloze rivieren. Het grootgrond
bezit en de verschrikkei i jke armoede ontnomen 
de kl ei ne boeren vroeger de kans hun land met 
dijken te beveiligen. Omdat bovendien de 
regenval zich koncentreert op de drie zomer
maanden, had men bi jna jaarl i jks te I ijden van 
verwoestende overs trom i ngen. 

Na de vestiging van het social isme werd een 
eind gemaakt aan het grootgrondbezit en de 
buitenlandse plundering van China. De kleine 
boeren sloten zich aaneen in koöperaties en 

VERVOLG DUITSLAND 

politieman willen spelen, zien Duitsland nu als 
hulp-sheriff. De Bondsrepubliek zou bijvoor
beeld militaire hulp moeten gaan leveren aan 
Turkije en een duidelijker rol gaan spelen in 
het Midden Oosten, op z'n minst als doorvoer
station van Amerikaanse wapens voor Isra!!l. 
Bovendien gaan er stemmen op dot Duitsland 
zich veel intensiever moet bezig houden met 
de Derde Wereld. 

Der Spiegel waarschuwt de Duitse leiders om 
voorzichtig met hun machtspositie om te sprin
gen. In de eerste plaats om de herinneringen 
aan Hitier geen nieuw leven in te blozen. In 
de tweede plaats omdat het land te afhankel i jk 
is van grondstoffen-invoer en wereldhandel om 
de wereld tegen zich in het harnas te kunnen 
jagen. 

Het is duidelijk dat het Duitse kapitalisme 
anno 1975 betere middelen heeft om Europa 
aan zijn voeten te krijgen dan de SS. Opmer
kelijk is het ook dat het niet de reaktionaire 
christen-demokratiese porti j is, moor de 
"progressieve" sociaal-demokratiese, die deze 
doorbraak noor de derde plaats op de rangl ijst 
van werel dmachten tot stand heeft gebracht •• 

kommunes. In enkel e jaren tijd; werd een di j
kensysteem opgebouwd dat de grote Huai
rivier voortaan binnen zijn oevers hield. In 
die jaren verviervoudigde de graanproduktie in 
Lihsiaho tot jaarl i jks 700.000 ton, ruim genoeg 
om de bevolking van 1,3 miljoen zielen te 
voeden en graan "uit te voeren" noor de grote 
steden. 

In droge streken wist men dankzij de socia
I isti ese organisati e van de maatschappi j reus-

Lihsiaa nu en vroeger (inzetje) 

achti ge be vi oei i ngswerken tot stond te brengen. 
Belangri jk is ook dot de aandacht van de we
tenschap op de behoeften van de beval king is 
gericht, waardoor gewassen zijn ontwikkeld 
die meerdere oogsten per jaar mogelijk maken. 

Het zi jn dus ni et de weersomstandigheden 
die het enorme verschil tussen China en 
Bongla-Desj verklaren, het goot om het ver-
schil tussen kapitalisme en socialisme. • 

KISSINGER OP 
OORLOGSPAD 
H

ET is dus zover gekomen dot VS-minister 
Kissinger de Arabiese londen openlijk met 
oorlog heeft bedreigd, als ze tot een 

nieuwe olieboykot mochten besluiten. ' 
Een dergeli jke boykot wordt zeer waarschi jn

lijk als het in het Midden Oosten weer tot een 
oorl og tussen Isra!!1 en Egypte komt. De kans 
dat zo'n konflikt zich uitbreidt tot een wereld
oorlog wordt door de Amerikaanse politiek 
aanzienlijk vergroot. 

NAVO-chef Luns haastte zich zijn instem
ming te betuigen met de uitspraken van Kis
singer. "Elk land", zei hij, "waarvan het be
staan afgewurgd wordt, zou met geweld een 
uitweg zoeken." 

Als we daarvan uitgaan hebben de landen 
van de Derde Wereld echter duizend maal meer 
reden om oorlog te voeren tegen de industrie
landen dan andersom. 

Amerika is wel het allerlaatste land dot de 
ol ielanden op de vingers kan tikken omdat ze 
een machtspositie gebruiken voor bepoalde 
politieke en ekonomiese dodeinden. De Ame
rikanen zelf hebben de laatste 30 jaar immers 
niets anders gedaan dan hun mocht misbruiken 
voor het chanteren van de wereld. Nu de olie
landen daar eindel i jk een antwoord op gevon
den hebben, vindt men dot plotseling "onver
antwoord" en "misdadig". 

Hetze 
De hetze tegen de ol i el anden borst van de 

leugens. 
Het zijn bijvoorbeeld juist de meest reaktio

naire kranten in het Westen die zich nu opwin
den over het feit dat de oliesjeiks zich zo ver
rijken, in schril kontrast met de mosso van de 
bevolking in die londen. Alsof die massa's ooit 
iets te verwachten hebben gehad van de wes
terse ol i ekoncerns ! 

Even vals is het om de olielanden de schuld 
te geven van de ekonomiese krisis in de indus
trielanden. Dergelijke beschuldigingen dienen 
si echts om de aandacht van de arbeiders af te 
leiden van de ware schuldigen. De inflatie 
was al long gaande voordat er een "oliekrisis" 
werd uitgevonden. Het zijn de wereldkoncerns 
die hun machtspositie gebruiken voor het door
zetten van prijsverhogingen. 

Men kon hoogstens steil en dat de pri jsverho
ging van de olie die tendens heeft versterkt. 
Moor d6t zou hoe dan ook gebeuren zodra de 
ontwikkelingslanden in het kapitalistiese we
rel dsysteem een groter stuk van de koek op
eisen. De oorzaak daarvan ligt niet bij die 
ontwikkelingslanden, moor in het kapitalisme 
dot de ri jkdommen van de aarde zo onrecht
vaardig verdeeld heeft. 

Als er daarna nog mensen zijn om dot te 
beoordelen, zullen ze tot de konklusie komen 
dot een eventuele Derde Wereldoorlog de eko
nomiese problemen van het kapitalisme niet 
oploste. Die kunnen namelijk alleen worden 
opgelost door de klassenstrijd en de afschaffing 
van het kapitalisme. 

Oorlogsekonomie 
Ondertussen is het gebruikel i jk dot kapi tol is

tiese landen een uitweg zoeken uit de krisis 
door over te schakel en op een oorlogsekonomie. 
Zo leidde Hitier destijds Duitsland uit de mas
sale werkloosheid noor de slagvelden van de 
Tweede Wereldoorlog. Wat dot betreft is het 
een teken aan de wond dat ook in de VS de 
oorlogsindustrie enorm wordt opgevoerd. 

In 1974 is de export van Amerikaans wapen
ruig (over het algemeen noor diktatoriale lon
den zoals Iran) meer don verdubbeld tot een 
waarde van 20 miljard dollar. • 
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Bouwbeleid 
regering 

Het enige gunstige cijfer in het jaarover
zicht van het SFB heeft betrekking op een ge
ringe daling van het aantal bedrijfsongevallen, 
wat logies is gezien de sterk verminderde 
bouwaktiviteit. Desondanks steeg het aantal 
WAO'ers in deze bedrijfstak in dat ene jaar 
nog van 33.800 tot 40. 000 ~ 

Nieuwbouw 
Een zeer groot deel van de enorme werk

loosheid in de bouwvakken is terug te voeren 
tot de dalende woningproduktie. In het afge
lopen jaar zakte de bouw van woningen van 
140.000 tot ongeveer 110.000, een daling van 
meer dan 20% dus~ Aan de andere kant kun
nen ook de aktiviteiten in de vernieuwbouw 
(het opknappen van de oude wijken) niet in de 
schaduw staan van wat staatssekretaris Schaefer 
zi ch ervan voorstelde. 

Het zou allemaal niet zo erg zijn als er in 
ons land geen woningnood meer was. En dat 
wordt hier en daar ook wel beweerd, maar dat 
is baarl i jke nonsens. 

De regering bijvoorbeeld weigert zich op te 
winden over het inzakken van de nieuwbouw, 
omdat er een soort verzadigingspunt zou zi jn 
bereikt. Dat is, zacht gezegd, nogal onge
loofwaardig, want de verminderde bouwpro
duktie was niet tevoren gepland op basis van 
een afnemende behoefte. 

Wierook 
Staatssekretaris Van Dam erkende onlangs 

dat voor 1974 in de bouw van 50.000 woning
wetwoningen was voorzien. Er werden er 
echter minder dan 40.000 gebouwd. Om zich 
in te dekken tegen kritiek van I inks kwam Van 
Dam met de offici!!le verklaring: "Er zijn men-

WERKLOOSHEID 
EN NOG MEER 
WONINGNOOD 
Onder de 190.000 werklozen, die ons land op oudejaarsdag rijk was, waren 
35.000 bouwvakkers. In de bouwvak steeg de werkloosheid gedurende 1974 met 
niet minder dan 70%. Het aantal WW-uitkeringsdagen bereikte de 5 mil joen. 
Dat kostte het Sociaal Fonds Bouwni jverheid 371 mil joen gulden aan uitkeringen! 

sen die werkelijk denken dat als je maar ge
noeg wierook brandt op het altaar van Marx, 
dat dan de huizen vanzelf uit de grond groei-
en. 1I 

Verder vormen de lange noodlijsten van 
krepeergevallen in alle grote steden de hardste 
aanklacht tegen de regering. De grote leeg
stand van woningen in het hele land betekent 
dan ook niet dat de woningnood plotseling in 
rook is opgegaan, maar dat er ni et gebouwd 
wordt voor de pri jzen die de woningzoekenden 
kunnen betalen. Dit is ook zeer duidelijk naar 
voren gekomen uit een aktie voor woningzoe
kenden van de BHW-Utrecht, die onlangs 
I eidde tot een korte bezettingsakti e op het 
buro Huisvesting van de gemeente. 

Op basis van de huidige ontwikkelingen is 
voor de komende jaren een stijging van de 
woningnood te verwachten. Dat wil zeggen: 
een toenemend gebrek aan goede en betaalbare 
woningen. 

Beleggers 
U i t de hoek van bel eggers en bouwonderne

mers wordt steeds meer druk uitgeoefend op de 
regering om de woningbouw voor hen aantrek
kelijker te maken. De overheid zou bijvoor
beeld de grond goedkoper ter beschikking 
moeten steil en. Er zou duurder gebouwd moe
ten worden, gericht op het eigen woningbezit. 
De regering zou de ondernemers meer belas
tingfaciliteiten moeten geven. 

Maar de aanvallen zichten zich vooral op 
de huren. Om zich te dekken voor de inflatie 
willen de bouwondernemers de inflatie bevor
deren door de huren nog meer te verhogen. 

In dit kader gaat zich de komende ti jd het 
histori ese gevecht afspel en tussen PvdA en 
KVP/ ARP of de maximale huurverhoging dit 
jaar 8 og 9% mag zijn (in Keerpunt beloofde 
de PvdA nog 6%). Waarmee het verschil tussen 
"progressief" en "konfessioneel" wordt terug
gebracht tot 1 %. 

In Utrecht werd door de BHW een komitee van woningzoekenden opgericht. 
Het komitee startte zijn aktiviteiten met een bezetting van Huisvesting. 

Winst 
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In ieder geval willen de kapitalisten best 
werk geven aan de bouwvakkers en ze wil! en 
ook best voorzien in ee~ nog steeds nijpende 
behoefte aan woningen. Als de winsten maar 
naar hun zin zijn ~ Een variatie dus op het af
gezaagde kapitalistiese thema. Juist omdat de 
regering-Den Uyl aan dit systeem geen afbreuk 
wil doen, neemt ze de verantwoordelijkheid 
op zich voor de schandal ige bouwwerkloosheid 
en het voortbestaan van de woningnood . 

In- het verkiezingsprogramma Keerpunt was 
de neiging om het kapitalisme fundamenteel t.e 
veranderen al niet zo sterk. Maar daarin werd 
bijvoorbeeld nog wel beloofd dat men grote 
bel eggers zou verpl i chten een deel van hun 
kapitaal in woningbouw te steken. Het zou 
een beetje kunnen hel pen, maar de ministers 
zi jn hun exemplaren van Keerpunt kennel i jk 
kwi jtgeraakt. 

Het is met name de werkloosheid in de bouw 
die een duidelijk licht werpt op het karakter 
van de ekonomiese krisis. Die werkloosheid 
(met alle ellende van dien in de gezinnen van 
de bouwvakkers) bestaat immers niet omdat er 
geen behoefte is aan wat bouwvakkers kunnen 
maken. Die werkloosheid bestaat omdat de 
winsten voor het kapitaal niet hoog genoeg 
zi jn. En dat kan, ondanks de waarschuwing 
daartegen van Van Dam, toch all een maar 
worden opgelost door het socialisme . • 



..• RECHTSAF, REEDS •.. 

De verrechtsing in omroepland beperkt zich niet tot TROS-Aktua en de EO. Bij 
de VARA heeft Kloos de makers van iets linksere programma's (Van Onderen, 
Ombudsman, Achter het Nieuws) ontslag aangezegd als ze niet naar zijn pijpen 
dansten. En ook i n de VPRO botert het niet zo best. 

ARBEIDERS AllEEN NOG ALS "ACHTERGRONDGELUID" 

Bij de VPRO-televisie zijn de progressieve 
medewerkers al eerder op een dood spoor gezet. 
De buurt- en aktiegroepen hebben plaats ge
maakt voor Sjefke van Oekel en zijn Philips
platen. 

Verleden jaar waren er nog uitvoerige plan
nen om te komen tot een soort aktualiteiten
show met nieuws dat in de gewone pers wordt 
verzwegen. Kontakten met aktiegroepen en 
belangenorganisaties waren in het hele land 
gelegd. Een eerste proefprogramma zou echter 
nooit de buis halen. De heren Blokker en 
Kleywegt torpedeerden het programma omdat 
het "niet leuk" was. De betreffende medewer
kers kregen het volstrekt ongevaarl i jke 
"Cul emborg bi jvoorbeel d" toegeworpen. 

Stalin 
Ondertussen presenteerde de VPRO vlak 

voor de Statenverkiezingen (maart '74) een 
dokumentaire over de "menselijkheid" van de 
VVD en Wiegel kon zich geen betere propa
ganda wensen. Kort geleden volgde een doku
mentaire over Stal in, waarin de Russiese revo
lutie werd uitgelegd aan de hand van een mis
lukte liefde van de latere partijleider. Een 
stukje anti-kommunisme waarbi j de EO zi jn 
lippen zou aflikken. 

De rubriek "Berichten uit de samenleving" 
hangt tegenwoordig van de flauwiteiten aan 
elkaar. Uitgangspunt van redakteur Cherry 
Duins (vroeger Haagse Post) is dat een pro
gramma pas in de all erlaatste plaats di enstbaar 
moet zijn aan een bepaalde aktie. Zo zag men 
kans een filmpje over de Nieuwmarktbuurt te 
laten uitmonden in het meelijwekkende verhaal 
van een zwangere vrouw die de spanningen 

niet meer aankon. Zonder uitleg te geven over 
de akties, zonder een beroep op de solidariteit 
van de Amsterdamse bevolking. 

Haasbroek 
Bij de VPRO-radio is het lang veel beter 

geweest, maar het gaat nu dezelfde kant op. 
Sinds Jan Haasbroek benoemd werd tot radio
hoofd, hebben de meer pol i ti ek-gerichte 
jongens onder aanvoering van Jan Bierhof 
alleen het werkende jongeren-programma Tilt 
kunnen behouden - en dat nog met de grootste 
moeite. 

Met "VPR0-Vrijdag" en de aandacht voor 
akties is het afgelopen. Volgens Jan Haasbroek 
is nu Embargo (vri jdagavond) het gezichtsbepa
lende programma van de VPRO. Het staat on
der redaktie van zijn broer Nico, die het zelf 
"een moeil i jk programma" noemt. 

De zendtijd wordt toegespeeld aan ministers, 
hoogl eraren en andere "deskundigen". Als het 
over werkloosheid of milieuproblemen gaat 
worden medewerkers er in het gunstigste geval 
op uitgestuurd om bij werklozen en buurtbewo
ners "achtergrondgeluid" op te nemen. 

Embargo mikt bewust niet op de gewone man, 
maar op een el ite. Het programma is een ko
produktie van VPRO, Haagse Post en PvdA, 
die steeds nauwer met elkaar verstrengeld 
raken. In het begin was het nog de bedoel ing 
dat Embargo schokkende onthul I ing,en zou 
brengen. Dat gebeurde bijvoorbeeld over de 
aardgaswinsten van de oliekoncerns. Maar het 
schokkende en onthull ende is er al lang af en 
men kan zich .moeilijk voorstellen dat de PvdA 
met Den Uyl in de regering daar werkelijk be
hoefte aan heeft. 

((Ik ben gek op jullie)) 
Inmiddels heeft Jan Haasbroek ook het ont

slag doorgedrukt van Til t-medewerker Derk 
Sauer omdat hij te duidelijk verwant was aan 
akties en werkende jongeren (Derk is lid van 
de SP). 

Deze affaire werd door Haasbroek (die zi jn 
brieven "aan alle jongens en meisjes van de 
VPRO-radio" ondertekent met "ik ben gek op 
jullie") aangegrepen voor het doorzetten van 
nieuwe uitgangspunten. 

In een diskussiestuk (van 26 november '74) 
wordt gesteld dat de inhoud van de programma-'s 
alleen ter beoordeling staat aan de makers, die 
niet mogen uitgaan van een duidelijke ideolo
gie. "Een zekere politieke betrokkenheid of 
progressi eve i nstell i ng, is zeker wensel ijk, 
maar verder mogen ze hun eigen smaken, in
tullies en vooringenomenheid meenemen." 

Er staat ook i n dat geen enkel e maatschap
pelijke groep aanspraak kan maken op "blij
vende steun" van de VPRO. Haasbroek is wel 
eerlijk in zijn gevolgtrekkingen: 

, "We vergroten de kloof tussen de mensen die 
veel weten en die weinig weten." 

"We doen geen pagingen door eenvoudig 
taalgebruik of een bepaalde muziekkeuze meer 
mensen te bereiken." 

"We hebben betere kontakten met de kaders, 
de kunstenaars, de politici, de studenten etc. 
dan met de achterbannen, de arbeiders, de 
ongeschool den en de "daklozen"." 

"De meerderheid van de bevolking vormt 
n6ch onze informatiebron, n6ch onze klanten
kring." 

Dit stuk is ondertussen aangenomen als basis 
van het VPRO-radiowerk. De omroep heeft 
zich daarmee weer afgegrendeld voor de basis, 
in ruil voor erkenning door de "top". De VPRO 
kiest voor de elite en het ligt voor de hand dat 
haar ledental daarmee in overeenstemming zal 
zijn. 

Erg tri est voor de mensen di e bi j de VPR 0 
hun brood verdienen en onophoudelijk onder 
druk staan om te verloochenen dat ze hun 
werk nuttig willen maken in de strijd voor een 
betere wereld. Triest ook voor de mensen bui
ten de VPRO die deze strijd in de prakti jk 
voeren. • 
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MAN NIET TE OVERTUIG 
EINDHOVEN 

TH. VORSTERS 

"Ik heb het MAN volledig van ons gelijk 
kunnen overtuigen. Ze zijn nu van mening dat 
het bij de Dommel wel goed zit." 

Deze verheygende mededeling had water
graaf Th. Vorsters 6 januari jI. voor het hoofd
bestuur van het waterschap de Dommel, dat in 
een deel van Brabant belast is met de inning 
van de milieubelasting. Hij zoog dat uit zijn 
duim, maar dat weerhield het Eindhovens Dag
blad, Helmonds Dagblad en Brabants Dagblad 
(allemaal van de Brabant Pers) er niet van deze 
uitspraak op de voorpagina te vermelden. 

Het MAN protesteerde hevig tegen het op
nemen van di t arti kei, zonder dat de kranten 
het MAN om kommentaar hadden gevraagd. 
De dagbladen zagen zich genoodzaakt daarna 
het MAN de ruimte te geven voor het uiteen
zetten van zijn werkelijke overtuiging. 

Schrik 
Geschrokken van de massale weigeringsak

ties tegen de milieubelasting elders in het 
land, hebben de waterschappen in Brabant een 
beroep gedaan op de openbare nutsbedri jven 
voor de inning. De milieubelasting zit dan 
maandelijks verborgen in de rekeningen voor 
gas, I i cht en water. 

In november werd ook de bevolking van 
Eindhoven hiervan mededeling gedaan door het 
waterschap de Dommel. Bi j voorbaat werden 
de mensen al bedreigd met deurwaarders en 
wat dies meer zij. 

Het MAN sprong in op de mogelijkheid om 
op speciaal verzoek de rekening niet via het 
nutsbedrijf maar in één keer rechtstreeks van 
het waterschap te krijgen, zodat men ook in 
één keer kan weigeren. Door middel van buurt
vergaderingen werden in Eindhoven medewer
kers gemobiliseerd om de wijken in te g?an. 
Dat leverde in de decembermaand ruim 2000 
brieven op met het bovenstaande verzoek aan 
de Dommel. Deze werden op 23 december aan 
Vorsters aangeboden. 
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Kwik 
De MAN-delegatie probeerde Vorsters dui

delijk te maken dat de milieubelasting niets 
uithaalt tegen de milieuverntetiging, omdat 
deze niet van de huisgezinnen, maar van de 
fabrieken komt. Dat de rioolzuiveringsinstal
latie in Eindhoven het laatste jaar bijvoor
beeld twee maal enkele weken buiten bedrijf 
was wegens de aanvoer van kwik, een stof die 
niet in mensel i jke ontlasting voorkomt. 

Van zi jn kant zei Vorsters dat het met de 
industriële vervuiling allemaal nogal meevalt, 
zonder dat hij de cijfers openbaar wilde ma
ken. Dat vertelt Vorsters (die ook voorzitter 
van de Unie van Waterschappen is) al jaren 
zonder op eer, weldenkend mens indruk te ma
ken. Desondanks begon hij nu rond te bazuinen 
dat hij het MAN overtuigd had. De weigerings
aktie die nu ook in Brabant van de grond komt, 
moet bij zo'n man wel extra hard aankomen. 

DEN BOSCH 
Den Bosch valt onder hetzelfde waterschap 

van de Dommel. Donderdagmiddag 9 januari 
arriveerde daar een MAN-delegatie bij het 
Gemeentelijk Energie- en Waterbedrijf (GEB) 
met 1000 bezwaarschriften tegen de inning van 
de milieubelasting. De mensen eisen daarin 
dat de belasting (f45,50) in één keer geheven 
wordt, omdat ze hem willen weigeren. Dat is 
makkei ijker dan twaalf keer f4, - van de 
GEB-rekening af te trekken. 

Half december had het MAN al 500 be
zwaarschriften ingeleverd en nu wilde men die 
1000 er nog aan toevoegen. De direkti e van 
het GEB deelde echter mee, dat men de 1500 

bezwaarschriften niet in ontvangst wilde ne
men. 

Men had een steekproef genomen van 25 
gezinnen uit de ondertekenaars en daar een 
"objektief onderzoek" naar ingesteld. De kon
klusie zou zijn geweest, dat een ruime meer
derheid toch wilde betalen. 

De GEB-direktie weigerde de 25 adressen 
aan het MAN bekend te maken. Toch zag het 
kans 5 van die adressen op te sporen. Het "ob
jektieve onderzoek" bleek te hebben bestaan 
uit pure intimidatie met deurwaarders e.d. 
Desondanks hadden enkelen helemaal niet ge
zegd dat ze zouden betalen. 

Het MAN reageerde met een open brief aan 
de gemeenteraad met een protest tegen de 
gang van zaken. Men eiste dat de gemeente
lijke instellingen niet zouden worden gemoeid 
in de inning van de milieubelasting. Boven
dien was men van plan een kort geding aan te 
spannen tegen de gemeente als ze volhardt in 
de weigering volkomen rechtsgeldige bezwaar
schriften in ontvangst te nemen. 

Bovendi en was een demons tra ti e i n voorbe
reiding om de eisen kracht bi j te zetten. Ten
si otte besloot het gemeentebestuur op 15 janu
ari om de bezwaarschriften toch maar in ont
vangst te nemen. Men maakte wel het voorbe
houd dat de ondertekenaars in een apar te bri ef 
nog eens zou worden gevraagd of ze het nou 
echt meenden. 

GRONINGEN 
Ten lange leste verscheen de deurwaarder in 

de Indiese buurt, de wijk in Groningen waar 
de meeste weigeraars van de milieubelasting 
wonen. Deurwaarder Kuiper begon daar dwang-

Voor veilig verkeer 
Tweehonderd mensen trokken op 16 janu

ari demonstrati ef op naar het Ni jmeegse 
stadhuis om 3500 handtekeningen aan te 
bi eden tegen gemeentel i jke verkeerspi an
nen. Deze zouden voor de arbeiderswi jken 
in Ni jmegen-Oost een enorme toename van 
het autoverkeer betekenen. Omdat met na
me de schoolkinderen daardoor in gevaar 
zouden komen, organiseerde het MAN de 

demons tra ti e samen met de schol en, onder
wi jzers en ouders . Er gi ngen dus veel ki n
deren mee naar het stadhuis. 

"Ze krijgen het wel met de paplepel in
gegoten", verzuchtte wethouder Bergami n, 
die de handtekeningen kreeg aangeboden. 

"Het gaat anders om hun eigen veilig-
heid", antwoordde een moeder vinnig. • 



bevelen uit te delen . Hij kreeg weldra gezel
schap van SP-leden en MAN-medewerkers, 
die in dezelfde straat pamfletten uitdeelden en 
dwangbevelen ophaalden. 

Dit eskorte beviel Kuiper niet. "Ga liever 
werken", snauwde hij tegen een SP-er die 
nota bene een week tevoren ontslagen was om
dat de baas geen werk meer voor hem had. 
Even later dreigde hij zijn "klewang" uit de 
auto te hal en als ze ni et verdwenen. 

De MAN-mensen gingen door met hun werk. 
T oen ze de hoek van de straat om kwamen, 
sprong Kuiper tevoorschijn uit een portiek. Hij 
greep een van hen bi j de keel en scheen door 
het dolle heen. Bouwvakkers, die in de buurt 
aan het werk waren, schreeuwden dat hij zijn 
handen thuis moest houden en toen koos Kuiper 
eieren voor zijn geld. Er is een klacht tegen 
hem ingediend bij de politie. 

Groen 
Overigens gebruiken ook de Groningse 

deurwaarders volop I eugens om de weigeraars 
van hun stuk te brengen. 

Een tijd terug zou er bi j de fam i I i e Groen 
aan het Winschoterdiep beslag worden gelegd. 
Het MAN organiseerde all es om de buurt te 
mobil iseren voor het verhinderen van de aan-

gekondigde boedel verkoop. Op het laatste 
moment bleek de schuld van Groen voldaan te 
zijn door een geheimzinnige gever, die onbe
kend wenste te blijven. Vrijwel zeker zag de 
overheid op die manier af van de konfrontatie 
met de bevolking die van de boedel verkoop 
het gevolg zou zijn. 

De deurwaarders vertel I en echter dat me
vrouw Groen zelf betaald heeft. De familie 
Groen was hierover bijzonder gebelgd, omdat 
ze zich nog steeds trots tot de weigeraars re
kent. 

NIJMEGEN 
In Nijmegen schreef het MAN een brief aan 

de gemeenteraad over de rechtsongel i jkheid bij 
de inning van de milieubelasting. De mensen 
in Nijmegen, die al sinds 1972 deze belasting 
weigeren, moeten namelijk bij giro-, boedel-, 
of loonbeslag rond f 100 boete betalen. In an
dere delen van het land is dat door allerlei 
wettelijke regelingen maar ongeveer f 5,-. 

Het MAN verzocht de gemeente om bij het 
ministerie aan te dringen op het spoedig weg
werken van deze onrechtvaardigheid. En om 
zelf de rechtsgelijkheid te bevorderen door het 
versch i I van f 95 voor de si achtoffers bi j te 

passen. Het zou dan om slechts f 50.000 (een 
half wethouderssalaris) gaan. 

Het gemeente-apparaat, met al haar ambte
naren en goede relaties, had liefst tweeE!neen
halve maand nodig om de inhoud van de MAN
brief na te trekken bij het ministerie en het 
zuiveringsschap. Daarom kwam de brief pas 
begin januari in de raad. 

SP 
B en Werkenden dat er sprake is van rechts

ongel ijkheid, maar wil den daar ni et de konse
kwentie aan verbinden van die f 50.000 omdat 
de weigeraars "zelf de gevolgen maar moesten 
dragen als ze de wet wilden ontduiken". 

Tevergeefs betoogde de SP-frakti e dat de 
weigeringsaktie zelfs allerlei gezagsdragers 
tot de overtuiging heeft gebracht dat de 
milieubelasting helemaal niet in de haak is. 
Dat de akti e een enorme bijdrage is aan de 
politieke bewustwording van de bevolking, 
waarover in all e verkiezingsprogramma 's zul ke 
mooie woorden staan. Dat de weigeraars bo
vendien best zelf de gevolgen will en dragan, 
als die gevolgen maar overal in het land gelijk 
zi jn. Van de 39 raadsl eden waren de 2 SP-ers 
de enigen die volledig achter het verzoek van 
het MAN bleken te staan. • 

PHILIPS SAMEN MET SPAANSE POLITIE TEGEN EX-STAKERS 
In november '74 staakten Spaanse arbeiders van Phil ips voor betere en vrijere 
huisvesting en hogere lonen. Een van de eisen die Philips inwilligde was dat 
er geen represaill es tegen de stakers zouden komen. 

Begin december echter liet Philips weten dat 
er voor 75 Spanjaarden geen werk meer was, 
toevallig allemaal stakers. Een lid van de on
dernemingsraad vertelde de Tribune dat tege
lijk 100 andere buitenlanders werden aange
trokken. 

Madrid 
De meeste Spanjaarden zijn inmiddels weer 

terug in ons land, maar lang niet all emaal. 
Op 6 en 7 januari zouden ze terugvliegen, 
maar op het vliegveld van Madrid troffen ze 
een hoge funktionaris van Philips-Eindhoven. 
Deze zag kans met behul p van de fascisti ese 
pol i ti e van Franco enkel e ex-stakers tegen te 
houden. 

Verder heeft Philips de ontslagen stakers 
die in Nederland gebleven waren of toch kans 
zagen terug te keren, laten weten dat ze de 
woonkampen onmiddellijk moesten verlaten, 

zodat ze ni et all een zonder werk, maar ook 
zonder woonruimte zijn. 

Een ander staaltje van de menslievendheid 
van Philips. Een van de stakers liep in de 
ziektewet en kon dus niet ontslagen worden. 
Er werd een speciale kontroleur bij geroepen 
om hem gezond te verklaren, hoewel de nor
mal e kontrol eur hem dri e weken rust had voor
geschreven. Opnieuw ziek melden bleek on
mogelijk. Wie ziek is moet namelijk naar de 
kampbaas die de melding doorgeeft aan de 
Phil ips-bedrijfsvereniging. Als de kampbaas je 
niet ziek genoeg vindt, weigert hij je ziek te 
melden zodat je geen andere keus hebt dan te 
gaan werken. 

De Spanjaarden organiseren zich tegen deze 
praktijken van Philips. Arbeidersmacht-Eind
hoven, die steeds meer Philips-arbeiders vere-
nigt, steunt deze strijd niet daden. • 

Buitenlanders, die buiten hun schuld in ons 
land ontslagen worden, mogen hier nog een 
half jaar naar werk zoeken. In die tijd krijgen 
ze WW. Philips zou voor de betrokken Span
jaarden dus nog een half jaar WW-premie moe
ten beta I en en wi I de daar van af. Eerst bood 
het koncern twee weeklonen als de arbeiders 
meteen naar Span je vertrokken, maar daar 
trapte niemand in. Demonstratie van Spaanse Philips-arbeiders tijdens de staking in november '74 

Enkele reis 
Philips rook een nieuwe kans toen de meeste 

Span jaarden op 21 december naar hun vader
land zouden vertrekken om de feestdagen thuis 
door te brengen. In tegensteil i ng tot de ande
ren kregen de ontslagen stakers echter geen 
retourtje voor het vliegtuig, maar een enkele 
reis. 

Op vrijdagavond 20 december deed de po
litie van Maarheeze nog een duit in het zakje. 
Om elf uur 's avonds, toen iedereen al gepakt 
had en er een afscheidsfeestje gevierd werd, 
deed de politie een inval in het woonoord EI 
Pinar. Van de ontslagenen werden de verblijfs
vergunn i ngen ingetrokken . Toen dri e paspoor
ten van stempels waren voorzi en, begrepen de 
Span jaarden wat er gebeurde en gooi den ze de 
politie het kamp uit. Dankzij de bemoeienis 
van de SP-Eindhoven werden ook die drie ver
bi i jfsvergunningen weer hersteld. (Het NVV 
weigerde hulp te verlenen). 
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AKTIE HELPT 

Overl eg tussen de ontsl ogen Enschedese schoonmaaksters 

SCHOONMAAKSTERS WINNEN 

HET heeft ongeveer een jaar geduurd, maar 
een tiental schoonmaaksters uit ENSCHEDE 
heeft voor de Raad van Beroep gewonnen 

tegen de bedrijfsvereniging DETAM. De vrou
wen werkten voor de fa. Eyssink bij Vredestein. 
De bandenfabriek stuurde Eyssink de laan uit 
en stapte over naar de fa. Doornbos, die goed
koper kon schoonmaken. 

De schoonmaaksters werden ontslagen en 
moesten bij Doornbos solliciteren. Omdat de 
ervaringen met deze firma niet gunstig waren, 
vroegen ze de arbeidsvoorwaarden zwart op 
wit. Toen dat geweigerd werd, wilden ze niet 
aan de slag. 

Vrijwillig werkloos, besliste de DETAM la
koniek, dus geen WW. De vrouwen gingen in 
beroep en het werd een slepende zaak. Mede 
dankzij het aktieve optreden van de SP
Enschede bi eef de groep bi j el kaar en werd 
doorgezet. Op 23 december oordeelde de Raad 
van Beroep dat de dames niet verplicht konden 
worden tot werken onder niet-vastgestelde 
voorwaarden. 

De DETAM gaat het ruim 6000 gulden kosten. 
Voor Ria van der Horst en Riek de Vries, die 
nog steeds geen ander werk hebben kunnen 
vinden, is het een meeval I er van 900 gulden. 
Voor de anderen is het minder omdat ze in de 
tussen ti jd een andere job hadden gevonden. 

STRAAT AFGESLOTEN 

SINDS begin januari is de Van leyden 
Gaelstraat in VLAARDINGEN afgesloten 
voor zwaar vrachtverkeer. Georganiseerd 

door de BHW voerden buurtbewoners enkele 
harde akties om een eind te maken aan de le
vensgevaarlijke situatie in de wijk, de geluids
hinder, de schade door trillingen in de arbei
derswoningen e.d. 

In mei '74 werd de straat vier uur lang door 
de bewoners afgesloten gehouden. Op 28 ok
tober herhaalde zich een dergelijke aktie. 
T oen trad de pol i ti e hard op en werden vijf 
arrestaties verricht. Het kostte het gemeente
bestuur grote moeite om af te zien van de eko
nomiese argumenten waarmee de arbeiderswijk 
met het vrachtverkeer werd opgescheept. Maar 
tenslotte moest het voor de buurtbewoners door 
de knie~n. 

WEER PRATEN MET B.H.W. 

PVDA-wethouder Van Hagen in DEN HAAG 
wilde niets meer met de BHW te maken 
hebben omdat er "binnen een demokraties 
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kader niet met de BHW te werken valt." 
(Tribune 1/75). Hij beschuldigde de BHW en 
het Scheveningse gezin Pronk ervan een wo
ning vol water te hebben gegooid om het be
wijs van vochtoverlast te leveren. 

De BHW kraakte een ander huis voor het ge
zin Pronk en liet een bouwkundige een onder
zoek instellen. Ondertussen nam de SP het 
initiatief om samen met PSP en PPR te protes
teren tegen het gedrag van de wethouder, di e 
van 611e andere partijen bijval had geoogst. 

Het ongelijk van Van Hagen was zo duide
lijk dat hiT'ste,l.kje bij beetje terug moest krab
belen. De woning va'n'Pronk werd tocl! grondig 
opgeknapt. En op 18 december zei de wethou
der in de Haagse Courant: "Er is geen sprake 
van dat ik gezegd zou hebben dat ik de BHW 
niet meer zou willen ontmoeten. De hele zaak 
moet worden uitgepraat. Als er ook in Duin
dorp (Scheveningen - red.) een overleggroep 
van de grond komt, heb ik het I i efst dat daar 
ook de BHW aan meedoet." 

ZELFKRITIEK BILLITON 

DE direktie van de metallurgiese industrie 
Billiton (=Shell) in ARNHEM heeft gron
dig zelfkritiek geleverd. Tot nu toe ont

kende het bedrijf vi erkant dat het de gezond
heid van zijn arbeiders (loodvergiftiging) in 
gevaar bracht. Ook werd ontkend dat de Billi
ton-lozingen de omringende arbeiderswijken 
gevaar of zelfs maar overlast opleverde. Het 
bewijsmateriaal dat het MAN ·verzamelde werd 
echter overste I pend en de onrust onder de 
Arnhemse bevolking explosief. 
De bedrijfleiding probeert nu schoon schip 
te maken met de erkenning dat er in het verle
den altijd gelogen is. Bovendien heeft ze een 

De tweede afsluiting 
door buurtbewoners 
van de Van leyden 
Gaelstraat in Vlaar
di ngen op 28 oktober. 

offensief ingezet om de publieke opinie te 
overtuigen van de milieubeschermende maat
regelen die nu in de fabriek genomen worden. 
Omwonenden, instanties en organisaties 
(waaronder het MAN) werden uitgenodigd voor 
een bezoek aan het bedri jf. 

Geheel onbaatzuchtig is deze plotsel inge 
openheid niet. Billiton moet namelijk nieuwe 
hinderwetvergunningen aanvragen en het 
goodwill-offensief moet het de gemeente mo
ge I ijk ma ken deze te verl enen. 

Het MAN stelde voldaan vast dat er een an
dere wind begint te waaien bij Billiton. Aan 
de andere kant is het zo dat de fouten en het 
bedrog van het bedrijf uit het verleden nog 
niet zijn bestraft. Bovendien leiden maatrege
I en (zoo Is het verhogen van de schoorstenen) 
misschien wel tot minder overlast, maar niet 
tot uitbanning van de milieuvervuiling. 

Op 30 januari zou er in het gemeentehuis 
een hoorzitting zijn over de hinderwetaanvra
gen. Door middel van straattoneel en raam
affiches ("Billiton de ergste - Wij de sterkste") 
mobiliseerde het MAN de bevolking om mas
saal naar deze hoorzitting te trekken. 

DE STAKING IN UDEN 

NA zes weken (half januari) waren de zes 
personeelsl eden van Transel ectron in 
UDEN nog steeds in staking (Tribune 1/75). 

Eigenaar Van Wijngaarden ontsloeg de stakers, 
maar kon nauwelijks nieuwe mensen vinden 
omdat het werk besmet was verklaard. Tenslotte 
ronselde hi j twee arbeiders van Singer, een 
Nijmeegs bedrijf dat gesloten wordt, en ie
mand uit Gemert, waar men niet van de sta
king had gehoord. 

De stakers namen meteen kontakt op met 
deze mensen. Na een paar dagen bleken ze al 
dezelfde klachten te hebben als de stakers: 
lage lonen, onveil igheid en stank. De twee 
Nijmegenaren hielden het voor gezien en zou
den weer vertrekken. 

De ontslagen stakers kregen maar 50% van 
hun loon uitgekeerd van de sociale dienst. 
Volgens een ambtenaar waren ze "voor de 
helft schuldig" zo lang de rechter geen uit
spraak heeft gedaan. Op 15 januari besloot de 
gemeente hen een vol I edige WWV-uitkering te 
geven. Met behul p van de SP hebben de sta
kers een juridiese procedure aangespannen om 
het ontslag ongedaan te maken. De SP organi
seert ook de suksesvolle so'lidariteitsakties in 
Uden en omgeving. 

Twee stakers zijn lid geworden van de SP, 
een derde was het al. Ze zeggen: "We hebben 
strijdorganisaties als de Socialistiese Partij en 
Arbeidersmacht nodig. De vakbonden hadden 
bijvoorbeeld een van de nieuwe mensen bij 
Transelectron verteld dat die staking maar on
zin was en dat ze niet naar ons moesten luiste
ren." • 



i) • 

"Wat je zegt" * ~;vezet * 
**************************************** 

1965 
**************************************** 

Het nieuwe jaar is nauwelijks begonnen of 
je voelt je terug in 1965. Grote koppen in de 
kranten, zelfs in de Volkskrant: Noordvietna
mezen blijven in opmars ~ 

Dat de Bevrijdingskrachten in Zuid-Vietnam 
(en Cambodja) in opmars blijven is zeker waar, 
gelukkig maar. Wat je het gevoel geeft, dat 
de geschiedenis van voren af aan begint, is 
dat de Amerikaanse leugen van de Noordviet
na(Tlese agressie weer helemaal opnieuw wordt 
opgediend. President Ford stuurde een bood
schap naar Hanoi dat de Noordvi etnamezen 
zich er buiten moeten houden en vraagt het 
Kongres op hetzelfde moment een paar mil jard 
extra om in Zuid-Vietnam diktator Thieu over
eind te houden. 

Amerika drijft de oorlog nog steeds, met 
geld, met wapens en met mankracht. Fi I mster 
Jane Fonda: "Amerika is verantwoordel i jk voor 
iedere dode, voor ieder slachtoffer, omdat de 
USA via Thieu de uitvoering van de Parijse 
akkoorden verh i ndert." 

**************************************** 
vri j portugal 

**************************************** 

Zo'n ouderwets kouwe-oorlog-gevoel kri jg 
je ook van de anti-kommunistiese kampagne 
van PvdA/NVV IV ARA onder de I eus: Houdt 
Portugal Vrij. Met een ophef, die een betere 
zaak waardig is (de werkloosheid in eigen land 
bijvoorbeeld), werd een inzamelingsaktie ge
houden voor de sociaal-demokratiese partij van 
Soares in Portugal. 

De klub van Soares moest een dam opwerpen 
tegen de grote invloed van de kommunistiese 
partij in Portugal, die ook Kissinger en de CIA 
een doorn in het oog is. 

Om de' Nederlandse portemonnees open te 
krijgen werd de indruk gewekt dat de sociaal
demokroten in Portugal zo verschrikkelijk arm 
zijn en de kommunisten zo rijk. Als dat waar 
was (maar het schijnt gewoon gelogen te zijn) 
zou er wel een verklaring voor zijn. Soares 
heeft zijn partij pas in 1973 in Duitsland op
gericht en de sociaal-demokraten deden voor
namel i jk aan verzet tegen het fascistiese be
wind van buiten de landsgrenzen. De kommu
nistiese partij daarentegen was in Portugal 
tientallen jaren lang illegaal aktief. 

Het is natuurlijk aan het Portugese volk zelf 
om uit te maken wel ke porti jen ze sterk en 
welke ze zwak wil zien. Daar moet een PvdA 
zich maar niet mee bemoeien. 

Tegenover de veelvuldige kritiek van rechts, 
verdedigde de PvdA de kol I ekte met de opmer
king dat Soores hetzelfde wil als Den Uyl: Een 
geleidelijke overgang naar het socialisme. Of
tewel: Houthakken met een tandenborstel. 
Maar ze hebben gel ijk: Soares heeft Portugal 
niet meer te bieden dan Den Uyl Nederland. 
Wat dat betreft had het motto van de aktie 
voluit moeten luiden: "Houdt Portugal vrij, 
maar niet vrijer dan wijzelf zijn." 

Overigens is het opvallend dat de PvdA 
nooit een aktie organiseerde voor de vrijheid 
van Portugal toen het land nog fascisties gere
geerd werd. 

**************************************** 
busobonnement 

**************************************** 

De burgemeester van Oss kri jgt een vergoe
ding van f 5000 voor het gebruik van zijn auto 
bin n ende g~meentegrenz'en. De arme man 
krijgt maar f 100. 000 per jaar (of hij dat ook 
verdient is een andere zaak). Hij heeft een 
ambtswoning waarvoor hij, net als alle andere 
burgemeesters, liefst 8% van zijn traktement 
moet betalen (bij gewone burgers wordt uitge
gaan van slechts 16%). Dat hij zijn eigen 
autokilometers betaalt kan men dus moeilijk 
van hem verwachten. Toch had de SP-fraktie 
in de Osse gemeenteraad de moed om voor te 
steil en de burgervader si echfs eer:J jaarabonne
ment op de bus te geven. Niet alleen vanwege 
de zuinigheid, maar ook om hem in kontakt te 
brengen met de gewone man. De andere raads
frakti es hebben de burgemeester voor di t kon
takt behoed door hem zi jn auto te gunnen. 

**************************************** 
maskers 

**************************************** 

Uitspraak van Archie Bunker (VPRO): "Na
tuurlijk zijn chirurgen struikrovers. Waarom 
zouden ze anders maskers dragen bij hun werk?" 

**************************************** 
werken 

**************************************** 

Een stomdronken kerel waggel t op zaterdag
ochtend over de Broerstraat in Ni jmegen, waar 
hij op een jeugdige kolporteur van de Tribune 
stui t. 

"Ga liever werken, snotneus", brengt hij 
moeilijk uit. 

De kolporteur neemt hem aandachtig op en 
zegt tenslotte: "Werkt u soms op zaterdag?" 

**************************************** 
katten 

**************************************** 

Ondertekend door het Komitee voor Demo
kratiese Voorlichting verscheen een kleine ad
vertentie op de voorpagina van de Haagse 
Courant van 14 januari. Een oproep om niets 
te geven aan de aktie Houdt Portugal Vrij, 
nota bene omdat zowel de PvdA als Soares in 
de "voetsporen van Moskou" zouden treden. 

Achter de advertentie ging ene Van der 
Linden schuil, die zich al eerder aan ons volk 
presenteerde met de leus: "Beter een dode AI
lende, dan een leven vol ellende". Hij is 
voorstander van de doodstraf voor abortus. 
Vindt dat ons land al 30 jaar wordt ondermijnd 
door social isten. Is producent van hoorappara
ten (benieuwd wat je daarmee kunt horen). 
Liefhebber van katten. Er is dus verschil. 
Hitier hield van honden. 

**************************************** 
chili 

**************************************** 

Naar verluidt reist Kissinger naar Chili om 
de generaals aan te sporen tot verzachting van 
de terreur. Terreur, wanbel eid en verzet zi jn 
namelijk zo hevig dat de Amerikaanse koncerns 
de toestand in Chili te onzeker vinden om te 
investeren. Waarmee de fascistiese CIA
staatsgreep zijn doel voorbij zou schieten. 
Men kan ervan overtuigd zijn dat de Amerika
nen het fascisme bestrijden. Als het niet ge
noeg winst blijkt op te leveren. 

PROF. J. TINBERGEN 

***************************************l 
tinbergen 

***************************************~ 

De textielgroep Van Puyenbroek gaat een 
nieuwe vestiging opzetten in TunesÎE!. Het 
personeel in Goirle is bang voor de konse
kwenties ten aanzien van de werkgelegenheid 
in Nederland en België (800 man). 

Tot vestiging in Tunesië werd mevrouw Van 
Puyenbroek geadviseerd door professor Jan 
Tinbergen., Hij vindt dat een konfektiebedrijf 
daar enige welvaart kan brengen. Voor de ar
gumenten dat de lonen 'daar maar ééntiende 
zijn van de Nederlandse, dat de winsten niet 
in dat land zullen blijven en dat vergroting 
van de afhankelijkheid nooit geleid heeft tot 
verbeteringen in de ontwikkel ingslanden, voor 
die argumenten is Tinbergen niet gevoelig. 

"Natuurlijk", zegt Tinbergen, "moet je re
kening houden met het loonpeil in de betrok
ken landen. Je kunt ni et onredel i jk veel gaan 
betalen." 

Voor de werkloze konfektie-arbeiders in 
Nederland heeft hij een originele oplossing. 
Ze moeten zich maar laten omscholen. In de 
metaal is werk genoeg en er is ook een grote 
behoefte aan buschauffeurs. (Een goei e raad 
voor de vele vrouwelijke werknemers in de 
textiel). Verder moeten ze volgens Tinbergen 
maar verhuizen naar het westen, "waar werk
gelegenheid genoeg is en huizen leeg staan". 
(Over de huren zwi jgt hij, voor een professor 
is dat geen probl eem). 

Kortom: "Voor de kledingindustrie is in Ne
derland geen toekomst meer. Op de duur zal 
er in Nederland helemaal geen winst meer ge
maakt kunnen worden." 

De kapitaal-profeet Tinbergen is I id van de 
PvdA en kreeg eens de Nobel pri is voor de 
ekonomie. Maar dat zegt natuurlijk niets. 
Kreeg ene Henry Kissinger niet ooit de Nobel
pri js voor de vrede? • 

15 



Duitsland als 
wereldmacht 
VPRO kiest . 
voor elite .... reeds 
Bouwvakkers 
werkloos, 
woningnood 
groeit 

Aktie helpt 

-;;; ~ Ö 0 :;;"0:; -N -0 N N L. -U u iiiiMMtarnU(( ~ ".~~-' " _ - - - -- - --- -- - - - - - -





si 
Li 
Ol 

al 

sc 
al 
v, 

zi 
dl 
z, 
z, 
ir 
d, 
IE 

ci 

1
« 

, 

• 

de 
tribune 

Jaargang 11, nummer 3 

Maandblad uitgegeven door 
de Socialistiese Partij 
Redaktieadres : 
Postbus 428, Nijmegen 

Abonnementen 
U abonneert zich voor een jaar op de Tribune 
door f 9, -- te storten op 
gironummer 2534761 
t.n.v. P.J. van Zomeren te Nijmegen 
onder vermelding van: abonnement Tribune 

Inhoud 
Woningzoekenden in aktie .....•.•....•.•. 3 
Interview met Dirk de Vroome ..•.•••••.... 4 
Regering wil meer inrichtingen ..........•. 5 
Boedelverkoop bij weigeraars 
milieubelasting verhinderd ...••.......•..• 6 
Dow-arbeiders willen veilig werk •..••.•... 8 
Tribune-dokter over leukemie .......•.•••• 9 
Groenevelt en de Franse Revolutie ......•. 10 
Politie hakt in op kamerbewoners ......... 11 
VS in het nauw in Cambodja ....•••.•..•. 12 
Chileense junta martelt matrozen •.•...... 13 
Geen 3 mil jard voor wapenindustrie ..•.... 14 
Lubbersfonds is' verlakkeri j ............... 14 
Diskussie SP - KEN(ml) .........•.•.....• 14 
Wat je zegt. ......... , .....•........•.. 15 

2 

SOCIALISTIESE 
LITERATUUR 

Bestel
nummer: 

1 MAO TSETOENG, 
Het Rode Boekje 

2 Joris Ivens, een revolutionair 
met een kamera 

3 MAO TSETOENG, 
Over de prakti jk 

4 MAO TSETOENG, 
Over de tegenstelling 

5 STAlIN, Over dialekties en 
histori es material isme 

6 Over de kwestie Stalin 
14 De Kulturele Revolutie in 

het Chinese dorpje Dazhai 
15 De kapitalistiese ekonomie 
16 De kapitalistiese produktiewijze, 

deel I 
17 De kapitalistiese produktiewijze, 

deel II 
18 MAO TSETOE NG, Bestri jdt 

het liberalisme + Waar komen 

Pri js: 

f 2,--

f 1,50 

f 1,50 

f 1,50 

f 1,50 
f 1,50 

f 3,-
f 1,50 

f 1,50 

f 1,50 

de juiste idee~n vandaan? f 1,50 
19 Commune van Parijs, ter herden-

king van de 100ste verjaardag f 1,50 
22 Beknopte geschiedenis van de 

Kommunistiese Partij China f 1,50 
23 Akupunktuur, de Chinese methode 

van verdoven zonder narkose f 1,50 
26 Onderdrukking en stri jd 

in Suriname f 1,50 
27 China Aardri jkskundi g f 1,50 

29 MAO TSETOENG, 
Toespraken op het kongres van 
Jenan over literatuur en kunst f 1,50 

Afdelingen van de Socialistiese Partij 
AMERSFOORT 
AMSTERDAM 

ARNHEM 
DEN BOSCH 
BREDA 
BIJLMER 
COEVORDEN 
CUYK 
DOETINCHEM 
EINDHOVEN 
EMMEN 
ENSCHEDE 
GRONINGEN 
DEN HAAG 
HEERLEN 
HELMOND 
HENGELO 
HORST 
LEEUWARDEN 
LEIDEN 
MAARSSEN 
NEEDE 
NULAND 
NIJMEGEN 
OSS 
ROTTERDAM 
SCHIJNDEL 
TERNEUZEN 
TILBURG 
UDEN 
UTRECHT 

Prinses Marielaan 16, tel. 16768 
Jul ia na van Stol bergstraat 601", 

tel. 826422 
Broekstraat 253, tel. 451993 
Handelskade 12-13, tel. 131373 
Ni euwe Boschstraat 13 
Geinwijk 832 
Burg. Feithsingel 20 
Hazeleger 82, tel.4717 
Postbus 110 
Rubensstraat 8, tel.435088 
Postbus 137 
Janninksweg 76 
Atjehstraat 46 a, tel. 777526 
Daguerrestraat 67, tel.461430 
Eikenderweg 121, tel.712778 
Timmermanstraat 11, tel. 23434 
Oldenzaalsestraat 90-11 
Wervelstraat 13 
Postbus 4021 
Steenstraat 17 
Bloemstede 22, tel.4137 
Kievitstraat 79 
Ri jksweg 5, tel. .2065 
Aldenhof 8564, tel.442013 
Peperstraat 7, tel.32631 
Postbus 1505 
Postbus 55 
Debussyhof 23, tel. 2107 
Merodestraat 10a, tel. 435380 
Beatrixhof 342, tel. 66030 
Oranjestraat 8, tel.312482 

30 Een proletariese universiteit f 1,50 
31 Wat de NAVO voor U betekent f 1,--
32 WAT DAN? SP antwoordt KEN(ml)f 2,50 
33 Milieu Aktiecentrum Nederland, 

Geen belasting op ontlasting 
34 ST All N, Over de porti j 
35 DISKUSSIE, 

publikatie van SP en KEN(ml) 

SP 1 Op naar het social isme, deel 1: 

f 1,-
f 1,50 

f 1,--

Een maatscha ppi j voor mensen f 1,-
SP 2 Op naar het socialisme, deel 2: 

Onze porti j f 1,--
SP 3 Op naar het social isme, deel 3: 

Onze werel dbeschouw i ng f 1,--
SP 4 Op naar het social isme, deel 4: 

Een schoon milieu f f,--

101 SPECIAAL over Inflatie f 0,50 

Hoe kunt u deze literatuur bestellen ? 

Gireer op nummer 2534761 t.n.v. P.J. van 
Zomeren, Nijmegen. 
Vermeld de bestelnummers van de boekjes die 
u wenst te ontvangen. 
De verzendkosten bedragen f 1, -- ongeacht 
de grootte van de bestel I ing. 

All e boekjes zi jn ook rechtstreeks verkri jgbaar. 
bi j de afdel i ngen van de Social i sti ese Partij. 

In dit kader vinden de abonnees van de 
Tribune een notitie als hun abonnement 
verloopt. 
Kontroleer dit dus maandelijks. 

VENRAY Veltumse Kleffen 316 
VLAARDINGEN I. M. de Raathstr.6, tel.345483 
VOORSCHOTEN Leidseweg 184, tel. 6820 
WAGENINGEN C. v.d.lindenstr.23, tel. 11790 
WOERDEN Postbus 196, tel. 3335 
WIJCHEN Heumenseweg 528 
ZEIST Pauw van Wieldrechtlaan 21, 

tel. 13517 



Aktie, woningzoekenden in Amsterdam 

JE MOET 
HALF DOOD 
ZIJN VOOR 
EEN HUIS 

De bezetting van het Buro Herhuisvesting 

"Je moet in Amsterdam half dood zijn voor je een woning krijgt. En dan is het 
te laat." Bittere woorden van mevrouw Hagman, een van de talloze woning
nood-slachtoffers in de hoofdstad, die zo feestelijk het 700-jarig bestaan viert. 

Woensdagmiddag 29 januari, om 5 uur, werd 
het Amsterdamse Buro Herhuisvesting bezet 
door het Komitee van Woningzoekenden. Dit 
komitee is een initiatief van de BHW en de SP. 
"Herhuisvesting" is voor duizenden Amster
dammers onlosmakel ijk verbonden met woon
ellende en eindeloze wachtlijsten. 

De aktie werd gevoerd onder de volgende 
eisen: Opheffing van langdurige leegstand, 
elke lege woning na 3 maanden vorderen, 
snell ere hu isvesti ng, kortere wachtti jden, 
betaalbare nieuwbouw en goedkope renovatie, 
si ech te won i ngen moeten door de e·i gen aar 
worden opgeknapt voordat ze worden toegewe
zen. 

lammers 
Onder de mensen, die zich op dat moment 

in de bezoekershal van Herhuisvesting bevon
den, werden hier handtekeningen voor opge
haald. Tweehonderd handtekeningen beteken
den dat vrijwel iedereen het er mee eens was. 

De bezetters vroegen om de komst van wet
houder Lammers (plaatsvervanger op vol kshuis
vesting), maar die durft zich al lang niet meer 
aan het volk te vertonen. In plaats daarvan 
dreigde burgemeester Samkalden met pol i ti e
geweld. De aktievoerders verzochten het per
soneel van Herhuisvesting echter gpwoon door 
te werken, om de politie geen vc ..:. wendsel te 
geven het buro te ontruimen. 

Tenslotte nam een tamelijk benauwde Van 
der Ven, direkteur van het buro, de petitie in 
ontvangst. Hi j kreeg bovendi en een I i jst van 
40 woningen uit de Transvaalbuurt die al ge
ruime tijd leegstaan. De gemeente werd 4 we
ken gegund om deze huizen te vorderen, an
ders zou het komitee ze eigenmachtig gaan 
toewijzen. 

20.000 Urgenties 
Amsterdam kent 20.000 woningzoekenden 

met een officil:!le urgentieverklaring. Er zijn 

er natuurlijk ook nog duizenden zonder zo'n 
verklaring. Op 1 oktober '74 stonden er 8400 
woningen leeg, waarvan de helft langer dan 
3 maanden. 

Ook onder het "progressieve" gemeentebe
stuur wordt de woningnood steeds nijpender. 
De plannen zijn goed, zoals blijkt uit een 
reeds jaren terug vastgestelde "nota stadsver
nieuwing". Maar, voor zover de plannen wor
den uitgevoerd, maakt renovatie de huren in 
de oudbouw bi jna net zo onbetaal baar als in 
de nieuwbouw. 

Degenen die hun plannen wel uitvoeren 
moeten worden gezocht in kringen van grond
spekuianten en beleggers. Lege woningen 
brengen nu eenmaal meer op. Een paar jaar 
leegstand (dus derving van huur) weegt ruim op 
tegen de stijging van de grondprijs, die met 
name door de metrobouw in de hand wordt ge
werkt. 

Huisbazen zijn verplicht een leegkomende 
woning bi j Herhuisvesting te melden. Deze 
verpl ichting wordt op grote schaal ontdoken en 
er kraait geen gemeente-haan naar. Het ge
meentebestuur maakt ook van de bevoegdheid 
leegstaande woningen te vorderen zelden ge
bruik. Vandaar dat het Komitee van Woning
zoekenden het wil dwingen zijn plicht te doen. 

Het Buro Herhuisvesting kent de nood, .maar 
de hoge ambtenaren doen alsof ze machteloos 
zijn. Het gemeentebestuur wil van geen kritiek 
horen. De dienst Volkshuisvesting noemde een 
I eegstand van ruim 8000 woningen "aanvaard
baar voor het soepel funktioneren van de wo
ningmarkt". Als oorzaak van het groeiend 
aantal lege huizen wordt aangegeven "de 
kritieser houding van woningzoekenden ten 
aanzien van aangeboden woningen". !n deze 
situatie zitten hardere akties (bijvoorbeeld 
kraakakties) dan de bezetting van het Buro 
Herhuisvesting in de lucht. 

6 Jaar wachten 
Tot de mensen die erg aktief zijn in het Ko

mitee van Woningzoekenden behoort mevrouw 
·Hagman. "Ik las bij Herhuisvesting de pamflet
ten van het komitee en dacht: Daar hebben we 
op zitten wachten! " 

Zelf had ze 6 jaar lang een mediese urgen
tieverklaring voordat ze een beter huis kreeg. 

"Aan een urgentieverklaring heb je niets 
meer. Je hebt het idee dat je voorrang krijgt, 
maar dat is onzin. Ik woonde met mijn man 
2-hoog. Hij had twee hersenoperaties onder
gaan en was ernstig ziek. Zes jaar lang heb ik 
de deur van Herhuisvesting plat gelopen. Drie, 
vier keer heb ik een leegstaande woning aan-' 
gebracht. Dank je wel, zeiden ze en dan 
hoorde je er niets meer van." 

Ze heeft nu een benedenwoning, maar zit 
nog steeds in de ellende. Haar ll-jarige 
zoontje verblijft al 4 jaar in een opvoedings
instituut. Hij mag al lang naar huis, als hij 
daar maar een eigen kamertje en speelruimte 
buiten zou hebben. Maar daar is in de drukke 
Vaartstraat geen kans op. De groei van het 
kind is vertraagd en de woningnood beperkt 
zi in ontwikkel ingskansen. 

Mevrouw Hagman: "Het is vreselijk om te 
zi en hoe je gezin verscheurd wordt. Ik ben er 
zelf zenuwpatil:!nt van geworden. De burokra
tie en het onbegrip van de gemeente maken je 
misselijk. Ze hanteren de regels zonder met de 
mensen rekening te houden. Je bent een num
mer. Dat je ziek wordt, dat ie gezin kapot 
gaat, dat kan blijkbaar niemand wat schelen." 

• 
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AKTIEVOERDER DIRK DE VROOME : OPPASSE 
DAT JE GEEN ZORRO WORDl 

"Rooie Reus" Dirk de Vroome begint een 
beetje stroef: "Je krijgt de balen van al die 
interviews. De kranten willen de leuke dingen, 
waar de mensen om kunnen lachen. Maar wij, 
die zo'n stuk strijd leveren, wij moeten oppas
sen dat we niet te veel vertel I en. De tegen
partij zit ook niet stil en gebruikt alles wat ze 
vinden kunnen om de arbeidersstrijd te breken. 

Je moet natuurlijk duidelijk maken wat er 
aan de hand is. Bijvoorbeeld dat hier in de 
sociale werkplaatsen op rekening van de ge
meenschap werk wordt gedaan voor dezelfde 
DAF en Philips die de mensen op straat hebben 
geschopt. Bijvoorbeeld dat het subsidil!ren van 
zwakke bedrijven weinig helpt tegen werkloos
heid, want wij hebben hier al heel wat kreu
pele bedrijven gehad die alleen maar hun 
graantje willen meepikken van de overheids':' 
steun, zodat de gemeenschap de winsten be
taalt. Maar we moeten dus wel oppassen dat 
we niet te veel over onze akties bekend ma
ken." 

Monteur 
De Vroome behoort tot de bekendste en vin

dingrijkste aktievoerders in ons land. De schrik 
van alles wqt in Zuid-Limburg wil doorgaan 
voor hoogwaardigheidsbekleder. Van geboorte 
Amsterdammer, woont hij nu in Stein, onder 
de chemiese rook van enorme DSM-komplexen. 

In 1966 vertrok Dirk de Vroome als koelmon
teur naar het Zuiden. Drie jaar later werd hij 
door zi jn bedri jf ontslagen. Een jaar daarna 
had hij de papieren om zelf een elektrotech
nies bedrijf te starten. Maar voor zijn LSD 
(wat dus gewoon Limburgse Service Dienst be
tekent) is weinig werk weggelegd. 

Financieel gaat hij er door zijn politieke 
akties niet op vooruit. "Ik heb al twee jaar 
vrijstelling van belasting gehad. Vorige week 
een telefoonrekening van 401 gulden. Het 
wordt gewoon onbetaalbaar." 

Omkoping 
De gemeente Stein wil deze klant van de 

Sociale Dienst graag kwijt. Ze hebben aange
boden de kosten van het verhuizen en het in
stalleren van een nieuw bedrijfje te betalen 
als hij naar het westen wil vertrekken. DSM 
heeft hem verzocht zi jn techniese vakmanschap 
en milieukennis in dienst te stellen van het 
bedrijf. 

Over dergelijke omkooppogingen haalt De 
Vroome zi jn schouders op. "Ik ga nooit meer 
uit het Zuiden weg. De gemoedelijkheid en 
smeuïgheid hier kun je prima gebruiken bij je 
akties. En als ik achteraf niet had kunnen 
lachen om onze akti es en de reakti es van de 
overheid, dan was ik allang dood en begraven 
geweest." 

Geluid 
Zijn geluidsinstallatie heeft hij moeten ver

kopen. De beroemde installatie, waarmee hi j 
eens midden in de nacht parkeerde voor het 
huis van de Maastrichtse officier van Justitie. 

4 

Dirk de Vroome (midden) bi j een sit-down aktie voor de belastingvri je 
Afcent (= NAVO)-shop in Sch innen. De pol i ti e maakte een hardhandi g 
einde aan dit protest tegen de bombardementen op Vietnam rond kerstmis '72. 

Om hem de geluidsoverlast te laten ervaren, 
die de Limburgers ondervinden van DSM. 

Ook de rode toga, bedoeld als kontrast met 
de kledij van de officil!le rechterlijke macht, 
laat hij tegenwoordig meestal in de kast. 

Maar de tel efoon staa t dus nag volop tot 
zijn beschikking. Soms belt hij als burgemees
ter naar een ministerie. Soms als ambtenaar 
van het ministerie naar een zuidelijk gemeen
tehuis of politieburo. Om informatie los te 
krijgen. Waarbij het Haagse accent dat hij 
vi ekkel oos beheerst hem goede di ensten be
wijst. 

Zigeuners 
De laatste tijd is hij intensief bezig met het 

lot van de woonwagenbewoners. Bijvoorbeeld 
de zigeuners van het kleine kamp in'Born, die 
gedeporteerd zouden worden naar het kamp in 
Sittard, dat reeds overbezet was. De Rooie 
Reus en de mensen die zich rond hem verza
meld hebben, gebruiken alle parlementaire en 
buitenparlementaire middelen. Toen deze 
kwestie voor de rechter kwam, verscheen De 
Vroome met een grafkrans. Op het I int de 
woorden: "Eerst Hitier en Auschwitz, dan de-

por ta ti e door G S van Li mburg" . 
"Soms zijn mijn akties te lief", zegt hij, 

"die moeten harder worden. Ik ben geen echte 
pacifist, want geweld is vaak je enige moge
lijkheid. Ik ben eigenlijk bezig met geweld. 
Als ik een burgemeester belachelijk maak, 
komt dat harder aan dan een knal in zi jn 
smoel. Met 'harder' bedoel ik ook niet dat je 
bommen moet laten ontploffen en onschuldige 
mensen moet opofferen. Maar er zijn dingen 
die harder kunnen inslaan dan een bom. 

Ik heb de gouverneur (zo heet in Limburg de 
kommissaris van de koningin nog steeds) en de 
burgemeester van Bom opgebeld en gezegd: 
Als de deportatie van die zigeuners doorgaat, 
krijgt u wandluizen in uw huis. Uw vrienden 
en kennissen zullen niet meer op bezoek dur
ven komen en u zult niet weten waar u het 
zoeken moet van ellende. Dan weet u meteen 
wat het betekent om bang te zi jn dat je je 
huis moet verleten, wat u deze mensen aan
doet." 

ccWerklozenkind» 
Zi geuners, Ambonezen, social e werkplaat

sen, hou je je niet erg bezig met minderheids-



Dirk de Vroome in aktie bij een spreekbeurt van Luns, 
waar hij verkleed als pers-man binnen kon dringen 

groepen? 
De Vroome: "Ik kan me i n deze mensen her

kennen. Ik ben een werkl ozenki nd geweest. 
Het onrecht dat deze mensen wordt aangedaan, 
in de behandeling van deze mensen komt pre
cies naar voren wat het kapitalisme waard is. 
In het 'kleine' komt het grote tot uitdrukking." 

Maar doe je ni et te veel all een, werk je 
niet te veel als solist? 

De Vroome: "Om te kunnen soleren heb je 
vaak een heel orkest nodig. Ik sta niet alleen 
in de strijd en heb overal mijn vrienden ge
kregen die meewerken. 

Maar wat je wel tegenkomt, en dat is zelfs 
een gevaarlijke ontwikkeling, is dat de men
sen je gaan beschouwen als een soort Zorro
figuur. Als je een probleem hebt dan bel je 
Dirk even en dan komt het wel voor el kaar. Ik 
heb een hekel aan het Leger des Heiis, omdat 
die de mensen helpen zonder het systeem te 
veranderen. Ik moet oppassen zelf niet zo'n 
fi guur te worden. Daarom I eg i k er steeds meer 
de nadruk op dat de mensen zei f i ets moeten 
doen. Ik heb nu op zaterdagmorgen spreekuur. 
In de zomermaanden is dat 's morgens van 7 tot 
9. Dat selekteert de mensen, die er iets voor 
over hebben." 

De «p)) van passief 
Op de vraag waarom hij eigenlijk lid is van 

een partij als de PSP, zegt de Vroome dat hij 
het zelf ook niet zo precies weet: "Ik heb het 
gevoel dat de eerste 'P' van PSP steeds meer 
'passief' in plaats van 'pacifisties' begint te 
betekenen. Het kost de grootste moeite om je 
eigen kamerleden in beweging te krijgen. Ter
wijl ze het parlement eigenlijk alleen zouden 
moeten gebruiken als een tribune om die lui te 
ontmaskeren. Wat mij het meest energie kost is 
dat je steeds achter je ei gen mensen aan moet 
zitten. Dat is veel erger dan dat je tegen een 
direkteur of een burgemeester te keer moet 
gaan. 

Neem nou zo'n Riethof die wethouder is ge
worden in Amsterdam. Die stemt v66r de metro
bouw, wat puur kiezersbedrog is, omdat ze een 
kampagne hebben gevoerd 'Stem tegen de 
metro, stem PSP'. 

Ik had eens een geval in Amsterdam. Een 
jong echtpaar belde mij in Stein op. Ze zou
den op straat gezet worden omdat de moeder, 
waar ze inwoonden, was gestorven. Riethof 
zat in een vergadering en toen ik hem einde
lijk te pakken kreeg zei hij: 'Wees blij dat de 
gemeente nog woonruimte mag vorderen'. Ik 
zeg: 'Dan moet je het huis van wethouder 

Lommers vorderen waar 20 kamers leeg staan'. 
En dan met een klap de hoorn op de haak. Ik 
heb de telefoon al een paar keer moeten laten 
repareren." 

Krankzinnig 
Omdat de akties van De Vroome de meeste 

Li mburgers wel aanspreken, was het rond 1970 
met name aan hem te danken dat de PSP in de 
mi jnstreek aanhang kreeg. Kort daarna werd 
De Vroome uit de partij gewerkt. Hij had een 
krankzinnigverklaring aangevraagd voor een 
wethouder van Grevenbicht. Vanuit de PSP 
kreeg hij het verwijt dat dat "fascisties" was, 
dat ze de laarzen al weer hoorden marcheren. 
(De betrokken wethouder had zich als een 
idioot gedragen tegen een aanvrager van so
ciale steun en is natuurlijk nooit krankzinnig 
verkl aard). 

De Tel egraaf en de regionol e pers doken als 
gi eren op het konfl ikt en werden tegen De 
Vroome gebruikt. Maar een tijd later sloot hij 
zich toch weer bij de PSP aan. "Ik heb er nog 
vrienden en het idee dat we naar het socialis
me moeten, spreekt me wel aan. Verder ben ik 
er ook tegen om je te laten inpakken in het 
tutti-frutti van de PvdA." 

Uitgesproken positief is De Vroome over het 
werk van de Socialistiese Partij in Heerlen en 
over de Tribune. 

Wehkamp 
Natuurlijk kun je niet met Dirk de Vroome 

praten zonder dat er een nieuwe aktie aan de 
orde komt. Na de inleiding "we gaan niet 
vooruit, maar achteruit en dat wordt ontzet
tend geraffineerd gespeeld", zegt hi j: "Bin
nenkort gaan we aktie voeren tegen Wehkamp. 
Je ziet steeds meer loonbeslag tegen mensen 
die niet kunnen betalen. Ik heb altijd gewaar
schuwd tegen schulden en afbetalingen. Dat 
verlamt de strijd. De mensen hebben zoveel 
lasten dat ze bang worden om in beweging te 
komen. Als er wat gebeurt zit ik helemaal in 
het schi p, redeneren ze dan. Zo'n postorder
bedrijf werkt dat in de hand. Die manier van 
zaken doen moet gewoon verboden worden. 
Rechters en officieren van Justitie zouden zelf 
eens moeten ervaren wat het is om mer Weh
kamp in zee te gaan." 

Hoe De Vroome ze dat wil laten ervaren? 
Dat val t nu pre~i es onder de dingen, waarvan 
hij aan het begin van het interview zei dat ze 
niet aan de grote klok gehangen moesten wor-
den. • 

RE6ERIN6 : STEEDS 
MEER BEHOEFTE 
AAN INRICHTINGEN 

De politiek van de "nullijn" werd door Bies
heuvel begonnen en door Den Uyl voortgezet. 
Het resultaat is dat de arbeiders al iarenlang 
de loonsverhogingen niet krijgen waar ze 
recht op hebben. 

In het begin moest de buikriem worden aan
gehaald met het oog op de "inflatie". De 
duurte werd door politici, ekonomen en onder
nemers eendrachtig toegeschreven aan de ar
beidslonen. Dus greep men naar de aloude 
methode-Colijn: "bestrijding" van de ekono
miese malaise door matiging van de lonen. 

De lonen werden inderdaad gematigd, maar 
de inflatie verhoogde het tempo. Want het 
probleem zit hem niet in de lonen, maar in de 
winsthonger en de macht van de internationale 
koncerns. Loonmatiging bleek alleen bijzonder 
voordelig voor de winsten. 

In 1975 zijn we dan wel zover dat de infla
tie niet langer kan worden aangevoerd als 
drogreden voor de "nullijn". Het koor van 
ondernemers, ekonomen en pol itici zingt het 
oude liedje nu eens op een nieuw wijsje: de 
werkloosheid. 

De kapitaalbezitters profiteren schaamteloos 
van de situatie op de arbeidsmarkt. Zowel 
Philips als Hoogovens hebben tijdens de CAO
onderhandel ingen arbei dsti jdverkorti ngen aan
gevraagd om de mensen angst aan te jagen. 

In totaal zijn al 50.000 arbeiders betrokken 
bi i arbeidsti jdverkorting, een middel dat door 
de ondernemers (met instemming van de over
heid) wordt aangegrepen om hun problemen af 
te wentelen op de gemeenschap en het eigen 
personeel. 

De verhalen over de hoogte van de lonen en 
de zogenaamde oliekrisis als oorzaken van de 
krisis, doen niet ter zake. Allemaal verzinsels 
om de aard van de kapitalistiese chaosekonomie 
te verbergen. 

Het gaat er om dat de werkende bevol ki ng 
nu al jarenlang niets mee krijgt van de hogere 
produktiviteit en de hogere winsten die door 
de arbeiders verwezen I i jkt worden! 

In plaats daarvan vindt op grote schaal 
broodroof plaats. Allereerst natuurlijk van de 
200.000 werklozen, die volledig buiten hun 
schuld 20 tot 40% van hun inkomen derven. 
Verder van de mensen met werkti jdverkorti ng. 
En tenslotte van alle werkende mensen omdat 
in deze maatschappi j de arbeidskracht nu een
maal koopwaar is, waarvan de prijs daalt ge-
I i jk met de vraag. 

De vakbonden hebben in de achter ons lig
gende jaren wat stakingen georganiseerd, af 
en toe een procent je meegepikt, en er is ook 
een nieuwe regering gekomen, maar dat ver
andert niets aan het feit dat de "nullijn" prak
ties onverminderd van kracht is sinds Biesheuvel 
hem uitvond. 

Ondertussen wil de regering de werkgelegen
heid bevorderen door de bouw van nieuwe po
litieburo's en meer psychiatriese inrichtingen 
(voor een half miljard nog wel). Er wordt ken
nelijk gerekend op een stijgende behoefte aan 
dit soort gebouwen. • 
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WIJ STEUNEN ELKAAR 
DOOR DIK EN DUN 

"We moeten er een feestdag 
van maken", 

had mevrouw Pilon steeds gezegd. 
En dat werd het ook. 

Groningse 
deurwaarders 

krijgen 
. geen stuiver 

Het provinciaal bestuur yan Groningen (al
lemaal "progressieven") wilde de MAN-aktie 
tegen de milieubelasting nu eens een harde 
slag toebrengen. Bij de families Pilon en Ham
huis, die al twee jaar ·tot de weigeraars beho
ren, zou de deurwaarder de televisie gaan 
verkopen. Het werkte als een boemerang. De 
klap die de overheid in gedachten had, kreeg 
ze zelf te verwerken. Buurtbewoners dwongen 
de deurwaarders tot een smadel i jke aftocht. 

Televisies 
De grote dag van de krachtmeting was 31 

januari. Veertien dagen tevoren hadden deur
waarders bij beide gezinnen beslag gelegd op 
de televisie om die openbaar te verkopen. Bij 
Pilon zou het om half elf:gebeuren, bij Ham
huis om twee uur. 

Natuurlijk was opzettelijk de televisie uit
gekozen, omdat die voor de meeste gezinnen 
nu eenmaal veel betekent. Zo zouden ze de 
weigeraars de schrik in de benen jagen. Dach
ten ze. 

Door middel van vergaderingen en oproepen 
bracht het MAN zijn mensen uit alle Groning
se wijken op de been. Het was iedereen dui
delijk dat het om een beslissend moment ging 
~n de aktie "tegen milieubelasting - voor een 
schoon milieu". Men zou de betrokken gezin
nen beschermen door hun woningel" \':)1 te 
proppen met medestanders, zodat er voor de 
deurwaarder weinig of niets te verdienen zou 
zijn. 

Ik vervuil niet 
Om 10 uur, die vrijdagmorgen, was de laat

ste vierkante decimeter van Pilons flat bezet 
door MAN-mensen. Bij de deur werden de na
men genoteerd. In de gang een bordje "Niet 
roken a.u.b.". In de kamer de spullen van de 
muur en oude kl eden op de grond om beschadi
gingen te voorkomen. Aan de wandmeubel een 
spandoek: "Wi j zi jn de deurwaarders beu; wij 
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300 Milieubelasting-weigeraars maakten de huizen van Hamhuis en Pilon tot ware vestingen 

eisen geen gif in ons milieu". Buiten aan het 
balkonnetje aan de Pleiadelaan (wijk Padde
poei) een spandoek: "Boedel verkoop - ze moe
ten het maar proberen. Schoner produceren 
zullen wij ze leren". 

Piet Pilon (40, vader van twee kinderen) 
heeft een snipperdag. Met verve staat hij de 
landelijke pers te woord. Tevreden omdat uw 
verslaggever zelf ook de milieubelasting wei
gert, zegt hij tot de Tribune: 

"Ik weiger de milieubelasting sinds begin 
'73. Ik betaal die 28 gulden niet. Ik ben niet 
degene die vervuilt, dat zijn de fabrieken. 
Daar moeten ze het geld maar halen, want die 
hebben miljarden, maar die willen zelf niet 
betalen. 

Ze hebben bij mij geen loonbeslag kunnen 
leggen, omdat ik als monteur in Duitsland 

werk. Nu proberen ze zo aan hun geld te ko
men. Ook om de massa bang te maken. Maar 
aan die oplichterij, misschien is dat wel een 
beetje zwaar uitgedrukt, maar ik kan er niet 
aan meewerken. 

Als je het goed bekijkt doen ze dit gewoon 
om de industrie te spekken. Want wat ze van 
ons afpakken hoeven ze zelf niet te betalen. 
Het zijn de grote koncerns die ons de nekslag 
willen geven. De arbeider moet overal voor 
opdraaien. Moar de mensen worden wijzer. 
Dat zie je nou wel." 

Kindt 
Inmiddels ziet het buiten ook zwart van de 

mensen, waardoor de menigte is aangegroeid 
tot naar schatting 300 mensen. Tegen half elf 



"KOM MET 
MILIEUGEGEVENS " 
Maar liefst 450 mensen kwamen op 31 

januari naar de avond die het MAN-Utrecht 
organiseerde voor alle medewerkers in de 
provinci e. Een enthousiast onthaal kreeg 
Proloog met de opvoering van het mil ieu
stuk Neus en Ko. In de diskussi e daarna 
benadrukte landelijk MAN-voorzitter Remy 
Poppe nog eens dat de strijd tegen de mi
lieubelasting een onderdeel is van de strijd 
voor een schoon milieu. Ook andere akties 
tegen vervuilende bedrijven zijn daarbij 
erg belangrijk. Hij deed een beroep op alle 
mensen die ermee te maken hebben om met 
gegevens uit de bedrijven te komen. 

Met een donderend applaus begroette de 
zaal de overwinning die het MAN-Gronin
gen juist die ochtend op de deurwaarders 

verschijnen drie deurwaarders onder aanvoering 
van chef-verkoper Kindt. Ze slaan een ver-
bi jsterde bi i k op de massa. 

"Zo kunnen we niet werken", zegt Kindt en 
ze maken rechtsomkeert zonder ook maar een 
poging te doen naar binnen te komen. De 
mensen blijven geduldig wachten of ze nog 
terug zullen komen. Er wordt ontzettend veel 
over pol i ti ek gepraat. 

Geen stuiver 
Mevrouw Pilon: "Volgens de deurwaarders 

hadden ze nog 2 mil joeri gulden nodig. Hier 
krijgen ze nog geen stuiver. Een paar maanden 
terug hebben ze ook geprobeerd om een ver
koop te houden. Toen had het MAN dezelfde 
tegenaktie georganiseerd. Maar toen werd er 
voor dat gezin op het laatste moment betaald, 
waarschijnlijk door de provincie zelf omdat ze 
het niet aandurfden. Nu proberen ze het nog 
maar eens een keer." 

De grootste zorg van mevrouw Pilon was dat 
ook voor haar een "onbekende gever" op het 
laatste moment de schuld zou voldoen. Opge
lucht stelt ze vast dat dit dus niet is gebeurd. 
Is ze dan helemaal niet nerveus? 

Met de hand op het hart verzekert ze dat ze 
er geen slapeloze nachten van heeft gehad. 
"Ik heb me juist op deze dag verheugd." Ze 
vindt het alleen jammer dat de kinderen het 
niet kunnen meemaken omdat ze naar school 
moesten. Want zo'n aktie heeft een opvoeden
de waarde als het gaat om de maatschappi j 
waarin we I even. 

Anderen praten over andere vormen van 
"je reinste diefstal" waaraan de koncerns zich 
schul dig maken. Zoals werkti jdverkorting. Een 
oudere man toont een luciferdoosje: "Ze doen 
er tegenwoordig een paar minder in dan vroe
ger. Dat brengt miljoenen op, meneer." Deze 
man herinnert zich ook de tijd voor de oorlog 

had geboekt. 
Verder kwam vast te staan dat er in de 

provincie Utrecht nog steeds 50.000 weige
raars van de milieubelasting zijn. Bij onge
veer 1 % is loonbeslag gelegd. Het komt er 
nu op aan het aantal weigeraars nog uit te 
breiden, wat mogelijk moet zijn gezien het 
feit dat zeer velen de bezwaren van de 
weigeraars delen. Nieuwe medewerkers 
blijven welkom: Wolfstraat 3 in Utrecht, 
tel. 313624. • 

toen boedel verkopen wegens huur- en belas
tingschuld dikwijls voorkwamen. En de akties 
die daar ook toen al tegen gevoerd werden om 
de slachtoffers met solidariteit te beschermen. 

Niet sollen 
Vanaf het bal kon spreekt Henk van der Mo

len (voorman van het MAN en de SP in Gro
ningen, hij heeft een snipperdag moeten nemen 
in een konfektiebedrijf) de mensen buiten toe 
met behulp van een megafoon. Dan weerklinkt 
uit een kassetterekorder een liedje van de 
RONO over de milieubelasting. Dat eindigt 
met een deurwaarder: "Hij legde beslag op het 
hel e zootje, want mannetjes van de poep I eg
gen meestal het loodje." De liedjeszanger had 
kennelijk weinig vertrouwen in de buurtbewo
ners. 

De mensen zelf maken een ander lied: 
"Mensen laat niet met je sollen, blijven wei
geren allemaal, het komt niet door die vette 
drollen, 't is de schuld van 't kapitaal." En 
tenslotte worden zelfs daar in het hoge noor
den uitbundige karnavalsliederen gezongen. 

Door dik en dun 
Het is duidelijk geworden dat de deurwaar

ders bij Pi I on n i ets meer zu II en ondernemen en 
er is nu all e reden voor een feestel i jke stem
ming. Opvallend trouwens hoeveel vrouwen er 
onder de aanwezigen zijn. Dat zal wel niets te 
maken hebben met het" Jaar van de Vrouw" en 
alles met het feit dat juist de huisvrouwen 
moeten zien rond te komen met de inflatie en 
de duurte, waarvan de milieubelasting een 
onderdeel is. 

Na kwart over elf stroomt het huis van Pilon 
leeg. De menigte vertrekt naar Hamhuis, ver
derop indezei fde straat. Daar wordt voor koffi e 
en brood gezorgd. Bij Pilon wordt door een 
paar mensen nog even nagepraat voordat ze 

De honden lusten 
nog geen brood 
van de 
mi I i eubelasting ... 

ook naar Hamhuis gaan. Piet Pilon doet met 
een pi echti g gebaar de deuren van het wand
meubel open. Daar staat de televisie! Nog 
steeds eigéndom van de familie Pilon en van 
niemand anders. 

Opgetogen zegt hij: "Zet maar in de Tribune, 
dat je zo kunt zien wat je met eenheid kunt 
bereiken. De weigeraars die door de knie~n 
zijn gegaan, die hadden niet bang moeten 
zijn. Ze dachten: Nou raakt Pilon zijn tele
visie kwijt. Maar wij steunen elkaar door dik 
en dun en het MAN is altijd bij ons." 

Politie 
Bij Hamhuis herhaalden zich een paar uur 

later de gebeurtenissen van die morgen. De 
deurwaarders gingen onverrichterzake heen. 
Daar kon Henk van der Molen de overwinning 
bekend maken, begroet door een luid applaus 
en vel e hoeraatjes. 

Het bericht van het sukses van die ochtend 
was trouwens al rondgegaan, want er waren 
nog meer mensen dan bij Pi I on. 

Provinciaal bestuurder Bartelds (PvdA!) ver
kl aarde I ater het te betreuren dat de pol i ti e 
niet was opgetreden om de verkoop doorgang 
te doen vi nden. De poli ti e van haar kant daar
entegen vond dat ze alleen de veiligheid van 
de deurwaarders moest garanderen, en daar
voor had ze niet op hoeven treden. 

"Voor 28 gulden riskeren we geen oorlog", 
zei een politie-woordvoerder. "Die demon
stranten zi jn best aardige mensen, maar er 
hadden klappen kunnen vallen. En dat wilden 
we bewust vermijden." Waaruit blijkt dat ook 
bij de politie mensen met gezond verstand 
zitten. 

Henk van der Mol en aan het si ot van de ak
tie: "De methoden van de overheid vragen om 
een hard antwoord. Harde akti e is het beste 
middel in de strijd voor een schoon milieu." • 

MILIEUBEER 
IS NOG NIET LOS 
In Rotterdam poogt .burgemeester Van der 

Louw te bewijzen dat de progressiviteit 
verder gaat dan snor en pijp. Er is een boe
te van 4,5 mil joen gulden (een paar dagen 
produkti e) opgel egd aan het chemi ese be
dri jf Oxyrane, dat vergeten was een ont
snapte gaswolk aan de overheid te melden. 
En Rotterdam doet alsof de milieubeer nu 
eindelijk los is. 

Het MAN heeft in een brief aan het Rot
terdamse gemeentebestuur wat tegengas ge
geven. Het vestigt de aandacht op het feit 
dat de boete voor Oxyrane ni et is geba
seerd op milieuwetgeving, maar op een 
klausule in het grondhuurkontrakt. Verder 
vraagt men of gassen minder giftig worden 
als de industrie de ontsnapping ervan 
"ti jdig" aan de autoriteiten doorgeeft. 

Het MAN wil het milieubeleid van Rot
terdam pas seri eus nemen als er maatregel en 
worden genomen ten aanzi en van perso
neelsbezetting en inrichting van de instal
laties. Bij Oxyrane werken bijvoorbeeld 
maar enkele mensen per dienst van 8 uur. 
Ze staan bloot aan veel lawaai en moeten 
zi ch 8 uren I ang di ep koncentreren op een
tonige maar gevaarlijke arbeid. Kortere 
werktijden en meer afwisseling van werk 
zijn in de hele chemiese industrie noodza
kei i jk om mensel i jke fouten te kunnen 
voorkomen, aldus het MAN. • 
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ZEEUWSE KONTRAKTORS 
LOPEN GROOTSTE GEVAAR 

"Kontraktors behandelen ze als negers", 
zegt een arbeider die al 8 jaar bij Dow Che
mical in Terneuzen werkt. "Ze moeten altijd 
het vuilste en gevaarlijkste werk doen. Als er 
een pomp of een tank moet worden schoonge
maakt, gebruikt Dow door altijd kontroktors 
voor. Dow waagt daar zijn eigen personeel 
niet aan. Als er wat zou gebeuren, loopt Dow 
meteen in de ki jker. Nu kunnen de probl emen 
op die kleine bedrijfjes worden afgeschoven. 
Voor Dow is het bovendien goedkoper. De 
kontraktor-bazen houden zich niet aan de 
voorschriften. Hun arbeiders worden niet me
dies gekeurd. Zo kunnen ze goedkoper werken." 

Opschudding 
De bekendmaking van het MAN over een 

toenemend aantal kankergevallen bij Dow 
(twee doden door leukemie - zie ook Tribune 
2/75) heeft in Terneuzen veel opschudding 
teweeg gebracht. Met ruim 3000 mensen is 
Dow, de beruchte leverancier van napalm voor 
Vietnam, het grootste bedrijf van Zeeuws
Vlaanderen. Hele families verdienen bij Dow 
hun brood. Nu begint pa.' te blijken aan welke 
gevaren ze daarbi j worden bi ootgestel d. 

Bij Dow Chemical wordt met uiterst gevaar
lijke stoffen gewerkt. Bijvoorbeeld benzeen, 
waarvan de kankerverwekkende werking be
kend is. Ook PVC (polyvinilchloride) staat als 
uiterst gevaarlijk te boek. Zelfs de beste en 
strengste veil igheidsmaatregel en kunnen het 
gevaar nauwel i jks wegnemen voor de mensen 
die hiermee om moeten gaan. 

Statistiek 
Regelmatige mediese keuringen zijn geboden 

om eventuele ziekteverschijnselen op te sparen. 
De 1700 arbeiders, die bij Dow in voste dienst 
zijn, worden wel regelmatig gekeurd. Die van 
de gevaarlijkste afdelingen om het half jaar. 
Anderen ieder jaar of iedere twee jaar. De 

officiäl e veil i gheidscijfers van het bedri jf zi jn 
dan ook niet ongunstig. 

Maar de meeste produktie-arbeiders vallen 
buiten de statistieken. Onder die 1700 mensen 
in vaste dienst vindt men namelijk ook kantoor
en laboratorium personeel. Daarnaast werken 
bij Dow nog 1500 arbeiders via onderaanne
mers of zei fs onder-onderaannemers, de zoge
naamde kontraktors. Juist deze arbeiders hou
den zich bezig met werk in onderhoud, mon
tage en schoonmaak. Zi j lopen de grootste ge
varen en kennen vrijwel geen mediese kontrole. 

Geen wonder dot juist onder de kontraktors 
de onrust het grootst is. De twee I eukemie-

Dow Chemical is met 3000 arbeiders het grootste bedrijf van Zeeuws-Vlaanderen 
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gevallen deden zich voor bij mensen die door 
AKF (ketel fabriek} bij Dow te werk waren ge
steld. Een zieke kontraktor-arbeider kan zon
der opzien uit het bedrijf verwijderd worden. 
Soms komen ze voor klussen va" maar een paar 
dagen, wat niet \Vil zeggen dat ze dan geen 
risiko lopen. 

Akties 
Na het uitdelen van de MAN-pamfletten 

waren het de kontraktor-arbeiders die in aktie 
wilden komen. Het MAN organiseerde hand
tekeningenakties met als belangrijkste eis een 
deugdel i jke medi ese begel eJding van deze 
mensen. Bij de firma Electron werd het eerste 
sukses bereikt. Bijna alle arbeiders tekenden 
en Electron ging met de eisen akkoord. Boven
dien werd de arbeidsinspektie gedwongen een 
onderzoek in te stellen naar naleving van de 
veil igheidsvoorschriften door EI ectron. 

De arbeiders van AKF tekenden allemaal op 
één na. De aktie is uitgebreid tot bedrijven 
als Etec, de Jong, Stoffels, Fabricon, Concep 
en ROB. Ook door de direktie van Concep 
werd bij het ter perse gaan van deze Tribune 
over keuringen gesproken. 

Ontslag 
Hoe hard aktie nodig is bi i jkt wel uit het 

ontslag op staande voet (begin februari) van 
een arbeider bij ROB. Hij weigerde bij Dow 
een zeer gevaarl i jke benzeenreaktor in te 
gaan. Hij weigerde ook te verkluren dat hij 
bang was: "Ik verdom het gewoon omdat het te 
gevaar I i jk is." 

In over I eg met het MAN heeft de betrokkene 
3 dagen achtereen bi j de poort aangeboden aan 
het werk te gaan (maar niet in de benzeenre
aktor). In een aangetekende brief heeft hij de 
direktie bovendien laten weten dat hij niet 
akkoord ging met het ontslag en wilde blijven 
werken. Deze maatregelen werden genomen 
om een eventueel proces tegen het ontslag mo
gelijk te maken. • 



TRIBUNE· DOKTER 
OVER LEUKEMIE 

WERKEN 
SLECHT 

Naar aanleiding 
van de gebeurtenissen 

bij Dow Chemical 
schreef Anneke de Langen 

het bi jstaande artikel 
voor de Tribune. 

Anneke de Langen is arts 
en lid van de SP in Oss. 

VOOR JE GEZONDHEID 
Leukemie is een vorm van kanker van de 

bloedcellen (meestal de witte bloedlichaam
pjes). De bron moeten we zoeken op de plaats 
waar deze cell en worden gemaakt. Dat zijn 
onder andere: 

1. het beenmerg (van het borstbeen bi jv.) 
2. de I ymfekl i eren 
3. de milt 
Zoals bij iedere kanker worden ook bij leu

kemie te veel cellen aangemaakt, in dit geval 
bloedcellen. Het zijn er niet alleen te veel, 
m":Iar ze zijn bovendien van slechte kwaliteit. 
Dit betekent dat je minder afweer hebt, zodat 
de patiE!nt eerder griep of een andere infektie
ziekte kan oplopen. 

WAAR KOMT LEUKEMIE VANDAAN? 

Als je bijvoorbeeld Rode Hond hebt, dan 
weet je dat het door de Rode HOr:ld-virus komt, 
een heel klein levend celletje, dat onder een 
goede mikroskoop zichtbaar is. Bij leukemie is 
de oorzaak niet zo makkelijk op te sporen. 
Hier is meestal niet één ding als oorzaak te 
noemen. Maar het is wel zeker dat mensen die 
met gevaarl i jke stoffen werken, zoals benzeen, 
meer risiko lopen om leukemie te krijgen (ge
lukkig betekent dit niet dat iedereen het dan 
ook krijgt). 

Op de 100.000 sterfgevallen in ons land, 
overlijden 6 mensen aan leukemie. Als in korte 
tijd 2 van de 3000 Dow-arbeiders aan deze 
ziekte sterven is dus duidelijk sprake van een 
verhoogd risiko (te meer daar het waarschijn
lijk is dat er meer gevallen zijn dan de twee 
die bekend zijn geworden). 

Of de ziekte erfelijk is, is ni ~.+ bekend. Wel 
dat hij in sommige families meer voorkomt dan 
in andere. Alleen is er nog nooit onderzoek 
naar gedaan of deze mensen bijvoorbeeld in 
dezelfde fabriek werken. Dergelijke onder
zoeken worden door het bedrijfsleven niet zo 
op prijs gesteld. Daar houdt men zich liever 
bezig met het voorkomen van griep (gratis 
griepinjekties!). Aan griep ga je niet dood, 
maar het geeft wel ziekteverzuim. 

In i eder geval is een goede kontrêl e op 
mensen die met benzeen werken, noodzakel ijk. 
Of: die daarmee gewerkt hébben, want soms 
openbaart de ziekte zich pas 10 jaar nadat er 
bijv. met benzeen gewerkt is. 

WAARUIT BLIJKT LEUKEMIE? 

Leukemie is pas met zekerheid vast te stellen 
als het in het bloed gekonstateerd is. Het be
gint met de klachten die iedereen wel eens 
heeft: je voelt je niet fit, hebt nergens zin in, 
hebt geen eetlust. Soms heeft de patiE!nt koorts 
zonder dat hij er erg i n heeft. 

Allemaal verschijnselen waarmee men niet 
direkt naar de dokter loopt. Zo kan een be
paalde vorm van leukemie een paar jaar be
staan zonder dat het bekend is. Daarom is het 
ook zo bel angri jk dat mensen die meer kans 
hebben om leukemie op te lopen, regelmatig 
gekeurd worden door onderzoek van bloed en 
urine. Als er dan een afwijking wordt gevon
den kan het een nog ongevaarl i jke voorbode 
zijn. In ieder geval geldt voor de meeste vor
men van leukemie, hoe eerder behandeld hoe 
beter. Verder kan één geval aanleiding zijn 
voor een onderzoek naar de omstandigheden 
waaronder de patiE!nt (meestal niet alleen na
tuurl i jk) heeft gewerkt. 

Bij het urine-onderzoek naar benzeen wordt 
een (minder gevaarl i jk) afval produkt van ben
zeen, namelijk fenol, gemeten. Hiervoor moet 
urine worden onderzocht die aan het eind van 
de werkdag wordt afgegeven. Anders is deze 
stof al verdwenen (verder afgebroken). Het 
gebruikelijke onderzoek van ochtendurine 
heeft in dit geval dus geen zin. 

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN 

In veel geval I en is de harde waarheid dat 
leukemie niet te genezen is. Van sommige 
vormen die bij kinderen voorkomen zijn echter 
genezingen bekend. Het ziekteproces is slo
pend en slepend. De patiE!nt lijdt aan een 
ernstige bloedarmoede, vermagering en in een 
later stadium spontane bloedingen, die niet 
door bloedtransfusies gekompenseerd kunnen 
worden. Pijn behoort niet tot het normale 
ziektebeeld. 

Zo zijn de feiten, en veel artsen durven 
di e soms ni et aan hun pati E!nten te verteIl en. 
Deze zwijgzaamheid is des te gevaarlijker om
dat leukemie vaak moet worden teruggebracht 
tot een werksi tuati e. 

In ieder geval geldt hier met des te meer 
klem dat voorkomen beter is dan genezen. Dit 
is niet altijd mogelijk omdat de oorzaak van 
leukemie vaak niet te achterhalen is. 

Het betekent in de e"erste plaats dat arbei
ders in de chemiese industrie veilig moeten 
kunnen werken. Daar beginnen de problemen. 
Bij Dow Chemical bijvoorbeeld krijgen de ar
beiders op hun beoordelingsstaten wel punten 
voor snelheid maar niet voor veilig werken. 
Een goede beoordeling is belangrijk voor een 
hoger loon. Er staat dus eigenlijk een premie 
op het ongebruikt laten van maskers en hand
schoenen (hoewel ze gratis ter beschikking 
zijn). 

Verder moeten arbeiders van gevaarl i jke
stoffen-afdel ingen dus regel matig gekontro
leerd worden. Sommige mensen (o.m. bedrijfs
arts Drenth van Dow) zeggen: "Er is zo weinig 
over leukemie bekend en een mens moet toch 
ergens aan dood gaan." Een schandelijke men
tal iteit. 

In de chemiese industrie wordt op grote 
schaal gezwendeld met de gezondheid van de 
arbeiders. Er zijn ongeveer 10.000 chemikaliE!n 
bekend en jaar I i jks komen er nu 3.000 bi j. De 
gevaren ervan zijn maar bij een fraktie bekend. 
Normaal zou het z6 zijn dat je pas iets mag 
doen als de veiligheid ervan onomstotelijk 
vaststaat. In de chemiese industrie worden ar
beiders aan stoffen blootgesteld tot ooit eens 
onomstotel i jk bewezen wordt dat ze I evensge
vaarlijk zijn. Zo maakt het kapitalisme dat 
werken slecht is voor je gezondheid. • 
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Tekeningen uit "Fijn is Anders" van de Industriebond-NVV 

GROENEVELT EN DE 
FRANSE REVOLUTIE 

"De heer Groenevel t gaat zich hoe langer 
hoe meer ontwikkelen tot een demagoog, die 
de huidige maatschappijstruktuur omver wil 
schoppen en zijn kreten alleen maar kan on
derstrepen met scherpe aanval I en op het 
"vuige" kapitalisme. De heer Groenevelt 
vormt niet alleen een gevaar voor de Neder
landse samenl eving, maar vooral voor het NVV 
zelf." 

Zo denken de ondernemerskringen rond Else
viers Magazine over de voorzitter van de 
Industriebond-NVV. Dat was in november 
1974. Toen moest hefboekje "Fijn is Anders" 
nog komen, waarin de bond een aantal stand
punten en doelstellingen beschrijft. Maar bij 
Elseviers hadden ze er al lucht van gekregen 
en gauw wat nieuwe woorden bij elkaar ge
schraapt om uiting te geven aan hun heilige 
verontwaardiging. 

Aanstoot 
De paniekreakties in deze hoek pleiten na

tuurlijk in het voordeel van Fijn is Anders, dat 
nu binnen de Industriebond-NVV in bespreking 
is, ter voorbereiding van het zomerkongres. Er 
staat dan ook heel wat in waar kapitaalbezit
ters aanstoot aan kunnen nemen. Bijvoorbeeld: 

"De Industriebond-NVV wijst het bezit van 
geld of goederen af als bosis of rechtvaardiging 
voor het boos spelen. Ook een dief die veel 
moeite heeft gedaan om 'n buit te bemachtigen 
heeft er nog niet automoties recht op. Laat 
staan dat hij er rechten aan kan ontl énen." 

"Wat de Industriebond-NVV wil is een fun
damentele verandering van de huidige, kapi
tal isti ese maatschappi jstruktuur, waarin de be
langen van een paar enkelingen worden voor
gesteld ,als "ol gemeen belang". " 

Matiging 
Fi jn is Anders stel t vost dat het befaamde 

streven naar een rechtvaardiger verdeling van 
inkomens, kennis en mocht nog ni ets aan het 
systeem verandert. Verder wordt opgemerkt dot 
de bond zijn honden vrij moet houden en zich 
niet door overleg {SER, Stichting van de Ar
beid e.d.} medeverantwoordelijk moet laten 
maken voor het kapitalisme. 

Het is echter niet allemaal radikaal wat de 
klok slaat. Zo staat ook in Fi jn is Anders dat 
verkleining van de inkomensverschillen nu een 
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voorwaarde is om te komen tot matiging ten 
behoeve van de ontwikkelingslanden. Don 
wordt zo moor even uit het oog verloren dat de 
ontwikkelingslanden van onze loonmatiging net 
zo weinig profiteren als van de vostenokties. 
Op dit moment leidt loonmatiging alleen tot 
het versterken van de werel dkoncerns die de 
ontwikkelingslanden uitmergelen. 

Geen toeval 
Bij nadere beschouwing blijkt een dergelijke 

misser in Fijn is Anders geen toeval te zijn. 
Het boekje lijdt namelijk aan dezelfde kwaal 
als alle andere sociaal-demokratiese beloftes 
van de laatste 75 jaar. Het schildert wel een 
mooie toekomst, maar verzuimt de weg erheen 
aan te wijzen. 

De Industriebond-NVV wil een maatschappij 
met de "fundomentele gelijkwaardigheid van 
alle mensen" als uitgangspunt. Vrijheid, ge-
I ijkheid en broederschap, dat wilden Christus 
en de Franse Revolutie ook al. Maar om dat 
ideaal waar te maken moet de maatschappi j 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Revolutie 
Met geen woord rept de Industriebond-NVV 

er over hoe men zich door de overgang van 
kapitalisme naar socialisme voorstelt. "Lang
zaam, maar zeker ", wordt ergens gezegd, 
moor volgens de praktijk van de SOAP-PvdA 
zou dot moeten zijn: Langzaam en zeker niét! 

De geschiedenis leert nu toch ruim voldoen-

de dat de heersende klasse een vreedzame 
overgang naar het socialisme onmogelijk maakt 
en alleen de revolutionaire weg open laat. 
Maar met die "geschiedenis" houdt Fijn ,is 
Anders zich niet op. Het wekt de suggestie dot 
de stri jd voor een betere werel d pas bi j Groe
nevelt is begonnen en over het marxisme laat 
het zich don ook niet uit. 

Evenmin wordt duidelijk wat de Industrie
bond- NVV zi ch voorstel t bi j de "orbei ds
demokratie" die ze wil in plaats van {of 
naast?} de parlementaire demokratie. Lijkt dot 
op het staatskapitalisme van Rusland en Joego
slavië? Of is er niets op de wereld waar het 
op lijkt? Of heeft de Industriebond-NVV er 
zelf ook geen voorstelling van, zodat er geen 
enkel e goranti e is dat hoor maatschappi j beter 
is dan de huidige? 

Partij? 
Fijn is Anders geeft tenslotte ook niets prijs 

over de verhouding die de bond zich voorstelt 
tussen de ekonomiese stri 'jd van de arbeiders en 
de politieke strijd om de macht. Er wordt al
leen iets gezegd over meer internationale sa
menwerking van de vakbonden {naar de top 
dus en niet naar de basis} en over de eenheid 
van vakbeweging in eigen land {vooral met het 
oog op het "hogere" personeel}. 

Het zou erg verduidel ijkend zi jn geweest om 
te vernemen bij welke politieke partij de In
dustriebond-NVV het meest van hoor opvattin
gen meent terug te vinden. Tot nader order zal 
dot toch de PvdA wel zi jn en don weet je met
een wat je aan die "progressiviteit" hebt. 

Duister 
Het is natuurlijk wel prettig om te zien dat 

er in de Industriebond-NVV meer beweging zit 
dan in de meeste andere bonden. Moor waar
heen die beweging leidt is nog steeds net zo 
duister als drie jaar terug {Tribune 6/72}. En 
in de tussentijd is de strijdbaarheid van de 
Industriebond-NVV in de praktijk vaak be
drieglijke schijn gebleken. 

AI met ol blijkt het onmogelijk om te be
oordelen wat de afwijzing van het kapitalisme 
en de keuze voor het social isme bi I deze bond 
woord is. Alleen de aanvallen van bladen als 
EI se vi ers ma ken Groenevel t er sym path i eker 
op. • 



OP last van burgemeester 
Gijzeis werden donderdag 
6 februari ongeveer 60 

kamerbewoners hardhandig uit 
het gemeentehuis van Heerlen 
verwijderd. Hoewel er geen 

POLITIE HAKT IN OP 
enkel e vorm van verzet werd 
geboden, trapte en sloeg de politie 
er beestachtig op los. Sommigen 
werden aan hun haren of in een 
wurggreep naar buiten gesleept. KAMERBEWONERS 

Een aantal mensen moest naar 
de GGD of naar het ziekenhuis 
om zich te laten behandelen, onder andere 
voor beten van een politiehond. De bewuste
loos geslagen Albert Bruinings werd als arres
tant afgevoerd, terwi jl een gealarmeerde am
bulance al voor hem aanwezig was. SP-lid 
Frans Vrijens, die hiertegen protesteerde, werd 
ook gearresteerd. Beiden werden later op de 
avond in verzekerde bewaring gesteld wegens 
"opruiing". 

Kippenhok 
Heerlense kamerbewoners voeren aktie tegen 

de woekerhuren die ze moeten betalen voor 
meestal zeer slechte kamers. Een aantal gewe
tenloze profiteurs koopt oude ponden op en 
beheerst de kamermarkt . Vaak vangen ze 
maandelijks 1500 tot 2000 gulden door een oud 
pond vol te laden met kamerbewoners. 

Begin januari werd, mede op initiatief van 
de SP, het aktiekomitee "het dure kippen
hok" opgericht, nadat eind december ver
schillende kamerbewoners de huur eigenhandig 
hadden gehalveerd. Kort daarna overhandigden 
de aktievoerders 4000 hàndtekeningen aan 
burgemeester Gijzeis. Ze drongen bij de ge
meente aan op kontrole op de naleving van de 
logementsverordening en een kampogne voor 
meer, leefbare en betaalbare kamers. 

Verder eiste men dat woningzoekenden on
middellijk de beschikking krijgen over 420 
leegstaande woningen. Heerlen hoort welis
waar tot het "geliberaliseerde" gebied en zou 
dus geen woningnood meer kennen, maar telt 
desondanks 2000 woningzoekenden die jaren
lang met een kluitje in het riet gestuurd wor
den. 

Toen konkrete toezeggingen van de gemeen-

BEWUSTELOZE 
ONDER ARREST 

te uitbleven, werd besloten op 5 februari een 
van de leegstaande woningen te kraken. Het 
betreffende huis staat officieel op de slooplijst 
voor de aanleg van een autoweg, maar zou 
nog jaren bewoond kunnen worden. 

Nauwelijks hadden twee krakers en enkele 
hel pers hun spu II en aan de Geerstraat 77 naar 
binnen gedragen, of de politie stond voor de 
deur om het pond te ontruimen. later verklaar
de Gijzeis dat hij de politie blanko volmacht 
had gegeven om gekraakte ponden te ontrui
men. Dit op grond van de plaatselijke politie
verordening, die (in afwijking van de lande-
I i jke wetgeving) kraken strafbaar stel t. 

De volgende middag trokken 60 kamerbewo
ners naar het gemeentehuis om tegen de gang 
van zaken te protesteren en onderdak voor de 
twee krakers te vragen. Tot verbazing van de 
aktievoerders bleek één kant van het gemeen
tehuis afgesloten te zijn met zware ijzeren 
traliehekken. Aan de andere kant stond een 
grote politiemacht provocerend opgesteld. 

Er werd verteld dat burgemeester en wethou
ders afwezig waren, maar dat loko-burge
meester Huijs klaar zat voor een gesprek. Toen 
bleek dat Huijs de krakers niet wilde helpen, 
werd besloten om in de hal de komst van de 
verantwoordel i jke wethouder af te wachten. 
Dit scheen zo misdadig te zijn dat plotseling 

overal vandaan politie te voorschijn kwam om 
de demonstranten - die ijverig door de BVD 
werden gefotografeerd - met geweld af te 
voeren. 

«Kennelijk nodig" 
Gijzeis verklaarde later dat hij de hele ope

ratie de avond tevoren met kommissaris Gielens 
had doorgesproken. Als er aan haren was ge
trokken en een hond was ingezet, nou dan was 
dat kennelijk nodig geweest. Hij stond vier
kant achter de politie en zou voor "het geweld" 
van de kamerbewoners niet zwichten. 

Hoewel de politie aanvankelijk ontkende 
dat er zo hardhandig was opgetreden, vormden 
de foto's in limburgse dagbladen overtuigende 
bewijsstukken. Negen mensen di enden een 
aanklacht in wegens mishandeling. 

Op zaterdag 8 februari demonstreerden hon
derden mensen in het centrum van Heerl en met 
de leuzen: lege panden wat een schande; Van 
ons belastinggeld geen politiegeweld; Hoge 
huren direkt gestaakt - anders wordt massaal 
gekraakt. 

Een dag tevoren waren trouwens nog twee 
SP-I eden door de pol i ti e opgebracht wegens 
de verspreiding van "opruii ende" pamfl etten 
waarin tot de demonstratie werd opgeroepen. 
Heerl en staat kenneli jk boven de vri jheid van 
meningsuiting die door de grondwet wordt ge
garandeerd. 

In het karnavalsweekeinde bleek ook nog op 
een heel andere manier naar wie de sympathie 
van de Heerlense bevolking uitgaat. Omstan
ders gaven een opvallend gul applaus aan de 
groep die in de karnavalsoptocht het politie-
optreden hekelde. • 

• links boven: Demonstrerende kamerbewoners 
worden aan hun haren uit het stadhuis gesl eept 
en daarbi j nog geslagen en geschopt. 

links onder: Albert Bruining ligt bewusteloos 
op straat. Het meisje wordt later ook nog door 
een pol i ti ehond gebeten. 

Midden: De pol itie arresteert AI bert Bruinings 
terwijl een ambulance staat te wachten. 

Boven: De demons tra ti e van 8 februari, 
waarin de kamerbewoners hun mening over het 
politie-optreden niet onder stoelen of banken 
staken. 
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BEVRIJDING PHNOM PENH OF WEER BOMBARDEMENTEN? 
Familieleden van personeel van 
de Amerikaanse en Franse am
bassades verlaten Cambodja. 

CAMBODJA: 

V.S.IN HET NAUW 
In Cambodja, het buurland van Vietnam, 

hoopt de verzetsbeweging dit voorjaar zijn 
offensief te bekronen met de bevrijding van de 
hoofdstad Phnom Pe~h. Op 23 maart bestaat 
het Nationale Eenheidsfront 5 jaar en met de 
verovering van de laatste steden die in handen 
van de Amerikaanse stromannen zijn, wil men 
de bevrijding van het land voltooien. 

De eerste maanden van dit jaar gaf het ver
loop van de strijd ook alle aanleiding tot zo 
veel optimisme. Het is de laatste jaren nor
maal dat in het droge seizoen (december tot 
april) Phnom Penh onder zware druk van het 
bevri jdi ngsl eger wordt gezet. Nu is het voor 
het eerst zover gekomen dat fami I iel eden van 
ambassadepersoneel (van Japan, Frankri jk en 
de VS) per vliegtuig wçrden gel!vakueerd. 

Het gebied rond de h'oofdstad, dat nog in 
handen is van diktator Lon Nol, is aanzienlijk 
verkleind. Ondanks alle onderdrukking blijkt 
uit stakingen en scholierenakties de invloed 
van het Eenheidsfront ook i,n de stad zei f groot 
te zijn. 

Het platteland is al lange tijd bevrijd, en 
daar wordt hard gewerkt aan de opbouw van 
het socialisme. Buiten Phnom Penh en enkele 
andere steden beperkt de aanwezigheid van 
Lon Nol zich tot enkele militaire versterkin
gen. 

De Parijse missie van de "Koninklijke Rege
ring" (Lon Nol kwam aan de macht door een 
staatsgreep tegen prins Sihanouk, die zich 
later heeft aangesloten bij het verzet) meent 
op goede gronden dat de laatste fase van de 
guerrilla-oorlog is ingegaan. Tegelijk is echter 
de vrees zeer groot dat de Amerikanen de ne
derlaag van Lon Nol niet zullen accepteren. 
Er zi jn aanwi jzingen dat ze de bombardemen
ten op de bevrijde gebieden zullen hervatten. 

Schending 
Op 27 januari 1973 werden in Parijs de ak

koorden getekend ter bel!indiging van de oor-
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log in Vietnam. De eerste Amerikaanse schen
di ng van de afspraken I i et si echts enkel e dagen 
op zich wachten. Begin februari werden de 
bombardementen met B 52's in Cambodja her
vat. Ze zaaiden dood en verderf tot 15 augus
tus, toen het Amerikaanse kongres alle gelden 
voor de oorlog in Cambodja blokkeerde. Dat 
heeft echter geen eind gemaakt aan de Ameri
kaanse bemoeienissen met Cambodja. 

VS-ambassadeur John Gunther Dean oefent 
de feitelijke macht uit in Phnom Penh. Het is 
zijn gewoonte de ministers van Lon Nol bij 
zich te ontbi eden en opdrachten te geven over 
de oorlogvoering. Hij beschikt over een am
bassade met 3000 man personeel. Om het 
Kongres te misleiden heeft president Ford 90% 
van hen officieel gestationeerd in Thailand en 
Zuid-Vietnam, maar ze doen hun werk in 
Cambodja. 

Ook de leverantie van munitie en wapens 
aan de kl iek van Lon Nol is voortgezet. Dat 
gebeurt bi jvoorbeeld via het Food For Peace 
("voedsel voor vrede")-programma dat bijna 
volledig uit militaire goederen blijkt te be
staan. Het gebeurt ook via Thailand. Voor de 
"hulp" aan dat land heeft het kongres geen 
grens gesteld. 

Inmenging 
De misdadige inmenging van Amerika in 

Cambodja is dus nooit bel!indigd. Die zou nu 
alleen weer drasties worden opgevoerd. Op 28 
januari vroeg president Ford het Kongres 222 
miljoen dollar extra voor "hulp" aan Lon Nol. 
Enkel e dagen I ater vroeg hij met gtote urgen
tie 75 miljoen extra voor Food For Peace . En 
begin februari werd de aanvankelijke 222 mil
joen opgevoerd tot 476 mil joen. 

Ook de bombardementen zijn nooit geheel 
gestopt. In het najaar van '73 werden bijvoor
beeld de dijken in de uitgestrekte Mekong
delta gebombardeerd. De aldus veroorzaakte 
overstromingen moesten verhinderen dat vluch-

Cambodjaanse guerrillastri jders 

telingen de bevrijde gebieden konden bereiken . 
Ook ti jdens het offensi ef van januari '75 

werden bevri jde gebieden gebombardeerd. 
Volgens officil!le bekendmakingen gebeurde 
dat door piloten van de Zuid-Vietnamese 
luchtmacht. Men heeft echter moeten erken
nen dat er ook Amerikanen aan boord van de 
vi i egtu i gen waren. 

Bi j deze akti es werd een ni euw type bom 
gebruikt, de zogenaamde Clusterbom 55. Dit 
is een soort brandbom die in enkele ogenblik
ken binnen een straal van 3200 meter alle 
zuurstof 00" de lucht onttrekt. In een gebied 
van ruim 3 kilometer rond de plaats van de 
ontploffing wordt dus in één klap alles wat 
leeft gedood. Na deze test zou dit verschrik
kelijke wapen bij een algehele hervatting van 
de bombardementen, ongetwijfeld op grote 
schaal gebruikt worden. 

Bi j haar bezoek ani angs aan ons I and waar
schuwde de Amerikaanse aktrice Jane Fonda 
voor het optreden van de VS. "Een kat in het 
nauw maakt rare sprongen", zei ze. Het is de 
laatste jaren duidelijk gebleken (o.a. in Viet
nam en Chili) dat de Amerikaanse regering 
nergens voor terugdeinst zodra een volk een 
eind dreigt te maken aan de Amerikaanse over
heersing. Eén ding is zeker: In Cambodja zit
ten ze nu bijzonder in het nauw. 

(De Vriendschapsvereniging Nederland
Cambodja probeert de laksheid van pers en po
litici in ons land ten aanzien van Cambodja te 
doorbreken. Financil!le steun: giro 3103100 
t. n. v. ZOAC-Nederland te Beuningen). • 



In het diepste geheim vinden de matrozen-processen in Chili nog steeds voort
gang. Achter gesloten deuren en met schending van alle rechtsregels rekent de 
junta af met de matrozen die in augustus 1973 de staatsgreep-plannen onthul
den. Berichten over procesvoering en vonnissen dringen uiterst spaarzaam tot 
de buitenwereld door. Ten koste van alles willen de fascisten voorkomen dat 
een internationale solidariteitsbeweging de matrozen zou kunnen redden van 
de strop of het vuurpeloton. 

VERZET TEGEN 
STAATSGREEP 
IN HET LEGER 

CHILEENSE JUNTA 
MARTELT MATROZEN 
Repetitie 

Op 29 juni 1973 voltrok zich in Santiago de 
generale repetitie voor de staatsgreep. Een 
tankeenheid trok op door de stad en nam het 
presidenti~le paleis onder wur. In alle kazer
nes van het land bepleitten officieren steun 
aan deze opstand. De rebellie kon toen nog 
snel worden onderdrukt, maar overal hadden 
officieren "onbetrouwbare" manschappen ont
dekt. Namel i jk sol daten, matrozen en onder
officieren die zich verzetten tegen het idee 
van een opstand. 

Na de 2ge juni werd van de voorbereidingen 
van een staatsgreep geen geheim meer gemaakt. 
De christen-demokratiese partij verklaarde de 
gekozen Volksfront-regering van Allende on
wettig en effende het pad voor de generaals. 
Ondertussen nam de I egerl eiding maatregel en 
tegen de onderdel en die de kant van het vol k 
zouden kunnen kiezen. 

Voedsel 
Bij de marine ontplooide de inlichtingen

dienst een koortsachtige aktiviteit. Diskussies 
werden aangewakkerd om regeringsgezinde 
matrozen te kunnen opsporen. Nauwkeurig 
werd bijgehouden wie zich verzette tegen de 
toen veelvuldig voorkomende overvallen op 
fabrieken waarbij vernielingen werden aange
richt en arbeiders mishandeld (zogenaamd bij 
speurakti es naar wapens). Bovendi en saboteer
de de marine-leiding de voedselvoorziening 
van de matrozen om ontevredenheid tegen de 
regering-All ende te wekken, want het voed
selgebrek werd toegeschreven aan het "marxis
tiese experiment dat het land naar de onder
gang voert". De wurwapens van de matrozen 
werden in beslag genomen en tijdelijk opge
slagen op plaatsen die alleen aan offi ;: ieren 
bekend waren. 

Eed van trouw 
Groepen matrozen en onderofficieren namen 

in die tijd kontakt op met leiders van linkse 
parti jen om hen op de hoogte te steil en van de 
naderende staatsgreep. Ze deden een beroep 
op de parti j en het vol k te mobil iseren. Ze 
wisten dat de marine oorlogsbodems naar zee 
zou laten varen omdat de scheepsbemanningen 
zich massaal tegen de putsch verzetten. Daar
om kondigden ze aan dat ze op het moment 
van de staatsgreep het lichten van de ankers 

De junta, verantwoordel i jk voor de martel i ngen 

zouden verhinderen. Bij dit alles herinnerden 
de matrozen aan hun eed van trouw aan de 
wettige regering. 

Hun aktiviteiten moeten tot de marine
leiding zijn doorgedrongen. Er werd een val 
opgezet. Op 5 augustus maakten marine-offi
cieren bekend dat het uur van de staatsgreep 

Juan C6rdenas, een van de matrozenleiders 
die waarschijnlijk niet meer in leven zijn 

was aangebroken en dat de orde in het land 
door de strijdkrachten zou worden hersteld. 
Onmi ddell ijk vol gden arrestati es van matrozen 
die hun kameraden aanspaorden niet mee te 
werken aan de moord op hun klassebroeders. 

In totaal moeten meer dan 100 arrestaties 
zijn verricht. De gevangenen worden beschul
digd van dienstweigering en het beramen van 
een massale moord op officieren. Admiraals 
zeiden dat het centrum van dit "komplot" in 
de leiding van de linkse partijen lag en eisten 
va n All ende (d i e toen nog een maand zou re
geren!) vervolging van de Volksfront-leiders. 

Ondertussen onderwierp de marine de meer dan 
100 matrozen aan haar eigen "rechtspi eging". 
Hun misdaad bestond dus uit trouw aan de re
gering en verzet tegen de staatsgreep. 

Martelingen 
Op 9 september 1973 nog' wisten de matro

zen een bri ef naar bu i ten te smokkel en onder
tekend door 33 van hen. Da'arin verzekerden 
ze Allende opnieuw van hun trouwen deden 
ze verslag van de martelingen waaraan ze 
blootgesteld werden. Ze werden naakt ver
hoord. Om hun weerstand te breken werden ze 
geslagen en geschopt, zodat sommigen van hen 
niet meer konden lopen of praten. Ze werden 
ondergedompeld in een olievat met modder en 
uitwerpselen tot ze bijna stikten. Enkelen 
werden gedwongen menselijke uitwerpselen te 
eten. Bij een van hen waren de gesl;Jchtsorga
nen kapot geslagen. 

Onder de bevolking was een solidariteitsbe
weging op gang gekomen om de moord op de 
matrozen te verhinderen. In fabrieken en ar
beiderswijken en op het platteland werden ko
mitees opgericht en akties gevoerd. 

De staatsgreep van 11 september 1973 maak
te niet alleen aan deze beweging een eind, 
maar aan iedere vrijheid van het Chileense 
vol k. Ti enduizenden mensen werden op straat 
vermoord of opgesloten in koncentratiekampen. 
De mensenrechten werden afgeschaft en de 
"rechten" van het grootkapitaal hersteld. 

Nu, anderhalf jaar later, worden nog steeds 
processen gevoerd tegen de matrozen die dit 
hadden willen voorkomen. Er zijn aanwijzin
gen dat er nog maar 83 van hen in leven zijn, 
zodat er reeds tientallen moeten zijn doodge-
schoten of bezweken aan de martelingen. • 
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Diskussie 
SP-KEN (mil 

Eind '74 deed de Socialistiese Partij aan de 
Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland 
(mi) het voorstel tot de gezamenlijke uitgave 
van een blad om politieke ervaringen, kritie
ken e.d. uit te wisselen. In de eerste plaats 
voor de leden van beide organisaties, maar 
ook voor buitenstaanders die zich afvragen wat 
marxisten-leninisten in ons land verdeeld houdt. 

Tenslotte werd besloten tot de publikatie van 
een boek je. De eerste hel ft daarvan zou wor
den gevormd door artikelen van SP en KEN 
over zichzelf, vooral met betrekking tot de 
massalijn en het demokroties centralisme. Deze 
werden op 9 januari uitgewisseld. Daarna 
schreef de SP een reakti e op het artikel van 
de KEN en de KEN een op dat van de SP. 
Deze twee stukken vullen de tweede helft van 
het boek, dat de neutrale titel "Diskussie" 
heeft meegekregen. 

Het is een unieke poging om zowel naar bin
nen als naar buiten duidelijkheid te verschaf
fen over hetgeen twee revolutionaire organisa
ties scheidt (en bindt). 

Het boek "Diskussie" kost f 1,- en is opge
nomen in onze serie socialistiese literatuur on
der nummer 35. Voor bestellingen zie pagina 2 
van deze Tribune. • 

STILSTAND KOST 
4 TON PER DAG 

Van alle elektriciteit, die in Zeeland 
wordt geleverd door de PZEM, gaat 80% 
naar twee grote fabrieken in het industrie
gebied. Alle andere gebruikers samen, 
waaronder de huisgezinnen, krijgen dus 
maar 20%. 

Als de PZEM een verl ies van 5 mi .1 joen 
gulden moet wegwerken, zou een prijsver
hoging van 1 cent per 10 kilowatt-uur vol
doende zijn. Ware het niet dat de twee 
grootverbruikers kontrakten hebben, die 
een groot aantal prijsverhogingen uitsluiten. 
De kleinverbruikers met hun 20% van de 
stroom, moeten dus de vol I e 100% van de 
prijsverhogingen dekken. 

Ondertussen wordt het tekort van de 
PZEM in 1975 geraamd op 7,5 tot 10 mil
joen gul den. Het bedri jf heeft een bijzon
der wankele financiE!le basis, vooral door 
de atoomcentrale in Borssele. Iedere dag 
dat deze centrale buiten gebruik is, kost de 
PZEM 370.000 gulden. Bij de berekening 
van het bedrijfsresul toot is ervan ui tgegaan 
dat de centrale 70% van de tijd in werking 
is. 

Alleen het wisselen van de brandstof ol 
betekent dat de centrale 6 tot 8 weken 
(ongeveer 15% van de ti jd) stilstaat. Dat 
moet jaarlijks gebeuren. In 1974 was Bors
sele - z6nder brandstofwisseling - al niet 
minder dan 27% van de tijd buiten werking, 
wegens techniese mankementen. Er hoeft 
dus maar een kleinigheid te gebeuren en 
het verlies van de PZEM wordt veel groter 
dan het geraamde bedrag. 

Dit alles blijkt uit een interview met 
PZEM-direkteur Dalebout in het personeels
blad. • 
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GEEN 3 MILJARD VOOR WAPENINDUSTRIE 
Het verzet tegen de aanschaf van nieuwe 

straal jagers voor de Nederlandse luchtmacht 
groeit. De vraag of die 3.000.000.000 (3 mil
jard) gul dens ni et beter besteed kunnen worden, 
dringt zich aan steeds meer mensen op. Je zou 
er bijvoorbeeld 40.000 woningen van kur;men 
laten bouwen en zo nutti g werk verschaffen 
aan bouwvakkers, di e een kwart" van het werk
lozenleger vormen. 

Er zijn natuurlijk nog talloze andere beste
dingen denkbaar, die meer kunnen bijdragen 
aan het mensel i jk gel uk dan straa I jagers .. die 
voor de s"hroot gestemd zi jn, als we tenminste 
uitgaan van het gunstigste geval dat ze niet in 
een oorlog gebruikt worden. 

Van de straaljagers, die de regering wil 
kopen, hebben alleen de wapenfabrikGlnten 
profijt. De "vrijheid" die de NAVO ermee 
zegt te verdedigen bestaat immers uit de vrij
heid van ondernemers om de ontwikkel ingslan
den te plunderen en in eigen land de vrijheid 
om mensen te ontslaan, het milieu te vervui
len, de woningnood in stand te houden, arbei
ders op te jagen en uit te buiten enzovoorts. 

Verder is het vreemd dat de regering 3 mil-

jord los in de portefeuille blijkt te hebben 
voor de luchtmacht terwijl er voor iedere 
tiende procent loonsverhoging geknokt moet 
worden. Vreemd ook dat men duizenden ton
nen zeldzame metalen, tienduizenden arbeids
uren en enorme hoeveelheden olie wil verspil
len aan nieuwe straaljagers, terwijl tegelijk 
de bevol ki ng op het hart wordt gedrukt toch 
voora I zu i n i g te zij n op grondstoffen en ener
gie. 

DEMONSTRATIE 
Dit is een sterk verkorte weergave van een 

krantje dat in Ni jmegen is gemaakt door een 
aktiekomitee dat zich verzet tegen de uitgave 
van 3 miljard aan de oorlogsindustrie. Daarin 
wordt samengewerkt door o.m. de Socialistiese 
Partij, Bond Voor Dienstplichtigen, Vereniging 
van Dienstweigeraars, Socialistiese Studenten
bonden, Anti-NAVO Komitee, anti-imperia
lisme groepen, KSB, Zwaarden of Ploegijzers 
e. d. Dit blad werd in de arbeiderswijken ver
spreid ter voorbereiding van een demonstratie 
op 1 maart. Ook in andere plaatsen zijn en 
worden dergelijke initiatieven genomen. • 

WE MOETEN 

DitÎs een tekening uit 
een Belgiese brochure 
tegen de aankoop van 
nieuwe straaljagers. 
De vervanging van de 
Starfighter is in BeigiE!, 
Nederland, Denemar
ken en Noorwegen aan 
de orde. In Brussel 
demonstreerden ruim 
15.000 mensen tegen 
deze NAVO-plannen. 

BEZUINIGEN! 

LUBBERSFONDS IS VERLAKKERIJ 
De regering heeft genadig toegestaan dat 

mensen, die hun Kalkorheffing weigeren (3% 
op de stroomrekening) het geld in een speciaal 
potje storten. Men heeft er de wat viezige 
naam "lubbersfonds" aan gegeven. Dit fonds 
zou worden gebruikt voor het onderzoek naar 
alternatieve energiebronnen. 

De grote truc is dat de overheid zelf het be
drag van de weigeraars in het kalkarfonds aan
vult, zodat onze honderden miljoenen toch 
naar de bouw van de snelle kweekreaktor blij
ven vloeien. 

De heer Bos uit Leiden heeft zijn gemeente-

bestuur een brief gestuurd met de kwalifikatie 
"volksverlakkerij" voor dat lubbersfonds. Hem 
en andere weigeraars was om een verklaring 
verzocht dat ze de 3% in het lubbersfonds 
wi 11 en storten. 

"Mijn weigering zet ik onverminderd voort", 
schreef de heer Bos, "dreigbrieven en derge
lijke hebben geen zin." Hij stuurde een af
schrift van zijn brief aan de Tribune met het 
verzoek aan medestanders om te reageren: 
P. Bos, Beethovenlaan 205 in leiden, tel. 
66091. • 



"Wat je zegt" door 
PKavezet * 

**************************************** 
dokters 

**************************************** 

Er'zijn nog steeds bevolkingsgroepen die 
geen deel hebben aan de algemene welvaart. 
Terwijl vrijwel iedereen zich baadt in weelde 
en overvloed, blijft het voor hen malaise, 
klinken in hun sjofele huiskamers nog de ge
kwelde zuchten van mensen die niet weten hoe 
ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. Men
sen als huisartsen, apothekers en specialisten. 

In deze groep zijn gevallen bekend met een 
jaarsalaris van minder dan 200.000 gulden! 
De zorg voor een tweede huis, een tweede 
auto, een tweede jacht en een tweede vrouw, 
ontneemt hen de mogelijkheid hun handwerk 
goed te verrichten. Tariefwerk, één pati!!nt 
per minuut, hoort niet meer tot de uitzonde
ringen. De nood is zo hoog gestegen dat een 
enkeling reeds de wrede vervolging door de 
klassenjustitie trotseert, door met een kleine 
verschrijving het inkomen wat draag I i jker te 
maken. 

De ongelukkigen, die bijna niets hebben, 
probeert men zelfs dat weinige te ontnemen, 
zo is het altijd. Dezelfde regering, die geen 
grenzen kent als het gaat om het geluk van 
arbeiders en bejaarden, inval iden en werklo
zen, deze regering wilde de artsen en hun 
arme lotgenoten van het recht beroven om hun 
pensioenpremies af te trekken voor de belas
tingen. 

Maar de uitbuiting van ieder mens kent een 
punt dat men niet straffeloos passeert. Niet tot 
iedere pri js zouden de artsen hun juk sti 11 et jes 
bi i jven dragen. Nu ze niets meer te verl i ezen 
hadden, grepen deze bescheiden mensen naar 
hun laatste redmiddel: Protest, aktie, petities 
en demonstrati es! T ensl otte zwi chtte het rode 
kabinet. De artsen mogen de spaarcentjes, die 
ze aan de kant I eggen voor een sobere oude 
dag, bi ij ven aftrekken voor de bel asti ngen. 

Akti e hel pt, zeg dat wel. Maar er, is nog 
een lange weg te gaan voordat het laatste on
recht uit onze maatschappi j is verbannen. 

**************************************** 
bvd (1) 

**********************~**************** 

Accent heet het duistere weekblaadje dat 
een klap heeft meegekregen van het duistere 
partijtje 05'70. In nummer 5 van dit jaar 
merkt de redaktie op dat de Binnenlandse 
Veil igheidsdienst steeds vaker "wordt verguisd". 
Om "pol i ti eke redenen" nog wel. 

Accent zoekt de oorzaak van dat verguizen 
in het "perfekt funktioneren" van de BVD, dat 
"bij bepaalde figuren of groepen moeilijk te 
verteren" zou zijn. Als voorbeeld van die per
fektie noemt Accent uiteraard niet de jammer
lijke mislukking van een BVD-agent, die bij 
de Industriebond-NKV informatie over Marok
kaanse arbeiders wilde inwinnen. 

Onder de BVD-suksessen rangschikt men wél 
de pijlsnelle ontdekking dat het de studenten
beweging destijds helemaal niet om onderwijs
hervormingen te doen was, maar om een "om
wentel ing van bestaande demokratie!!n". Dit 
als onderdeel van een gedetaill eerd interna
tionaal komplot van agitatie tegen het gezag 
en ondermijning van het leger. Gelukkig zag 
de BVD kans door te dri ngen tot de top van het 
komplot, waar de leiders, die zelf op de ach
tergrond bi even en ideal isten het smerige werk 
lieten doen, ontmaskerd werden. In alle stilte 

Het perfekte gebauw 
van de perfekte BVD 
in Den Haag 

natuurlijk, want buiten de BVD en Accent 
heeft niemand iets over deze goede daad ver
nomen. 

**************************************** 
bvd (2) 

**************************************** 

"De snelle onderkenning door de BVD van 
stakingen, die niet om loonsverhogingen wor
den ontketend of uitbreken ter verkrijging van 
arbeidsverbeteringen, doch elders worden uit
geroepen om zuiver pol itieke motieven, heeft 
de Nederlandse ekonomie dikwijls een miljoe
nenschade bespaard. Ook in dit geval werkt 
de dienst als waarschuwer, zowel voor het be
trokken bedri jf als voor de bedri jfstak in zi jn 
geheel, en zonodig voor de vakbonden en na
tuurlijk voor de eerstverantwoordelijke minis
ter." 

Accent laat tot meerdere glorie van deze 
voordel ige di enst de kamerl eden Schakel (AR) 
en Geurtsen (VVD) aan het woord. De heren 
zijn het er roerend over eens: "In onze demo
kratiese staat is deze dienst onmisbaar." 

Met zijn befaamde scherpzinnigheid konsta
teert Schakel: "De verdachtmakingen (tegen 
de BVD - red.) komen niet van mensen of or
ganisaties die van de BVD niets te vrezen 
hebben. Nee, ze komen uit de hoek van dege
nen die terdege weten, dat ze op grond van 
welke aktiviteiten ook met argusogen worden 
gadegeslagen ." 

Dat is logies, hè? Tenslotte zijn de "ver
dachtmakingen" tegen de CIA (of zeg de 
Gestapo) ook nooit gekomen van mensen die 
van zo'n organisatie niets te vrezen hadden. 

*****.********************************** 
bvd (3) 

**************************************** 

Volgens Vrij Nederland (1-2-'75) staat op 
de be9roting van Binnenlandse Zaken 37 mil
joen voor de BVD. Personeelskosten Flemen 
daarvan 31,5 mil joen in beslag. Het blad 
maakt een vergelijking met andere afdelingen 
van Binnenlandse Zaken en berekent voorzich
ti g dat er meer 'dan 600 mensen bij de BVD in 
vaste 'dienst moeten zijn. Daarbij zijn de hon
derden pol i ti emannen, die verspreid over het 
hele land politieke recherches vormen en de 
BVD diensten verlenen, dus niet meegerekend. 

**************************************** 
beide benen 

**************************************** 

Een ondernemingsraadslid van Philips-OsSo 
verzekerde dat het NVV, in tegenstelling tot 
Arbeidersmacht, met beide benen op de grond 
staat. Reaktie van een arbeider: "Als je voor
uit wil komen kun je toch telkens maar één 
been op de grond hebben?" 

**************************************** 
veenendaal 

**************************************** 

Het is al weer een tijdje terug dat mevrouw 
Cia van Veenendaal voor de rechter haar kous 
op de kop kreeg: Ze mocht de toneelgroep 
Proloog uit Eindhoven niet zonder spoor van 
bewijs van diefstal en spionage beschuldigen. 

In 05'70 rommelde de affaire nog lang na. 
Voorzitter De Brouw wilde mevr. Van Veenen
daal persé niet afvallen. Om haar fout (onbe
wijsbare beschuldigingen) te begrijpen moest 
men de nogal "terroristiese" situatie in Eind
hoven in beschouwing nemen. En overigens 
had mevr. Van Veenendaal dan toch maar de 
aandacht gevestigd op een belangrijke zaak: 
uitholling van de demokrarie en kommunistiese 
indoktrinatie van de jeugd door een toneel
groep met subsidie van de overheid. 

Politiek was de positie van mevr. Van Vee
nendaal in haar klub dus niet verzwakt. Maar 
financieel wel. De proceskosten die ze moet 
betalen bedragen 10.000 tot 20.000 gulden. 
Daar wil 05'70 niet voor opdraaien. Je bent 
tenslotte de uitvinder van het profijtbeginsel 
of je bent het niet. 

**************************************** 
welzijn 

**************************************** 

De gemeenteraad van Ni jmegen heeft een 
struktuurplan voor het stadscentrum vastgesteld. 
De SP stelde zich op het standpunt dat het ge
meentebestuur veel te veel uitging van de win
keliersbelangen. Door verkeersvoorzieningen 
en porkeergarages wil men de middenstand in 
het centrum bi i jvend van gemotoriseerde kl an
ten verzekeren. De SP pi ei tte voor betere 
spreiding van de winkels over de stadswijken 
en vond dat het geen taak is van de overheid 
om met gemeenschapsgeld de middenstand van 
klanten en winst te voorzien. 

Reaktie van wethouder Bergamin: "Men praat 
tegenwoordig veel over het menselijk welzijn. 
Ik vraag mij af wat er in de visie van de SP 
terecht moet komen van het welzijn van de 
mensen die in het centrum zul ke grote investe
ringen hebben gedaan." • 
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Ongeveer 5000 mensen demonstreerden 15 februari tegen de metro-aanleg 
door de Amsterdamse Nieuwmarktbuurt • Socialistiese Partij en Bond van Huur
ders en Woningzoekenden behoorden tot de vele organisaties die zich in dit 
protest verenigden. De avond ervoor pakte de politie drie mannen die met zwa
re explosieven bezig waren bij het metro-station Bij/mer. De arrestanten behoor
den tot uiterst rechts en wilden met de aanslag anti-metro-akties in een kwaad 
dagl icht stel/en - de beproefde fascistiese methode. B. en W. van Amsterdam 
gebruikten het voorval toch om de aktiegroep Nieuwmarkt van terrorisme te be
schuldigen. Ondanks dit al/es werd de demonstratie een indrukwekkend massale 
afwijzing van het overheidsbeleid. 

• Chileense generaals 
nemen wraak op 
matrozen 

• Woningnood in 
Amsterdam 

-Interview met 
Dirk de Vroome 
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HANDEL IN KRANTEN EN ABONNEES 
Het gebeurt niet vaak dat journalisten zich 

gewoon als arbeiders gedragen en staken voor 
hun rechten. Maar bij het Dagblad v. h. Oos
ten/Dagblad voor Coevorden (Hilarius Cou
r~ntenbedrijf, Almelo) was het op maandag 17 
februari raak. De redaktie verzette zich' tegen 
het verkwansel en van de krant. 

Het Dagblad was vroeger een behoudende 
protestantse krant. De komst van hoofdredak
teur Di ck Houwaart gaf de krant een frisser en 
wat progressiever aanzien. Het nieuwe karak
ter van de krant dreigde echter door de ver
koop om zeep te word~n gehol pen. 

94 JAAR 
Het Dagblad bestaat 94 jaar en 92 jaar is er 

winst gemaakt. Twee jaar gaat het minder goed 
en nu moet de zaak van de hand worden ge
daan. Overigens hoefde het Dagblad helemaal 
niet noodlijdend te zijn als het rijke Kluwer
koncern (tweederde van de aandel en) en het 
rijke krantenbedrijf Tijl in Zwolle (de rest) 
tijdig enkele miljoenen hadden gelhvesteerd. 

Beide ondernemingen verwachtten echter 
meer winst van een verdere koncentratie van 
dagbladen in Overi jssel. Daarom werd het da
lende rendement toegeschreven aan het linkse 
geschri jf van redakti e en hoofdredakteur • De 
journalisten werden re~elmatig onder druk ge
zet om zich te "matigen". 

PROBLEEMGEBIEDEN 
Nu is het zo dat zowel het Dagblad v. h. 

Oosten als het Dagblad voor Coevorden ver
schijnen in probleemgebieden met zeer hoge 
werkloosheid en lage inkomens. Dat dwingt 
veel mensen om op de krant te bezuinigen. 
Het dwingt de journalisten ook over de maat
schappelijke problemen van hun abonnees te 
schrijven, of ze moesten oogkleppen op heb
ben of geen hart in hun lijf. De lezers hebben 
overigens recht op informatie en nieuws over 
hun positie en over wat er aan de maatschappij 
schort. 

Hoewel het Dagblad echt nog niet in revo
lutionair vaarwater gekomen was, verzette de 
direktie zich hier fel tegen. Haar motto was 
als dat van vele krantendirekties en hoofdre
dokteuren: "Geef de lezer amusement, senti-

Verrechtsing door 
perskonsentratie 

ment en sensatie en laat het kapitalisme met 
rust. " 

ZELFCENSUUR 
Om hun brood niet te verliezen en hun arti

kelen geplaatst te krijgen schikken veel jour
nalisten zich in de verlangens van hun op
drachtgevers. Zo werkt de "persvrijheid" met 
een kom bi nati e van censuur en zei fcensuur. 

Er is sprake van een duidel ijke verrechtsing 
in de krantenwereld, die wordt versterkt door 
de perskoncentrati es. Onder kapi tal isti ese 
verhoudingen gaat dat net zo vanzei f als de 
koncentratie van het kapitaal in steeds minder 
handen. Ondertussen rot de grond onder de 
voeten van de persvrijheid weg. 

VERDEELDHEID 
Eind 1974 deed Kluwer zijn aandelen over 

aan Tijl. Alles leek in orde. De Tijl-direktie 
liet weten het beste met het Dagblad voor te 
hebben. Onder het personeel van het Almelose 
bedrijf trad echter verdeeldheid naar voren 
tussen redaktie en technies personeel. De 
laatste groep voelde er weinig voor te gaan 
pendelen naar Tijl-Zwolle. Op initiatief van 

deze groep nam de ondernemingsraad kontakt 
op met Tubantia in Enschede, de groo~te kon
kurrent van het Dagblad. De kaarten kwamen 
zo te liggen dat de zaak zou worden opgeslokt 
door Tubantia. 

Op 14 februari barstte de bom. Op een per
soneelsvergadering werd meegedeeld ~at de 
redaktie zou overgaan naar Tubantia, als ze 
zich tenminste aansloot bij de rechtse koers 
van dat blad. Hoofdredakteur Dick Houwaart 
mocht blijven als kolomschrijver, mits hij in 
zijn rubriek niet zou "polariseren". 

ABONNEES 
Tubantia zou de Dagblad-lezers in Almelo 

en omgeving overnemen (20.000), terwijl het 
winstgevender bleek als de 6000 lezers in 
noordoost-Overijssel en zuidoost-Drente over
gingen naar Tijl. Het handeltje beperkte zich 
dus niet tot kranten, maar werd ook betrokken 
op de abonnees. 

Uit protest ging de redaktie over tot één dag 
staking en tekenden ook talloze abonnees ver
zet aan. Als laatste mogelijkheid bracht de 
redaktie naar voren een overgang naar de 
Twentse Courant in Hengelo. Voor het tech
nies personeel ligt Hengelo dichterbij dan 
Enschede. Bovendien loopt de Twentse Courant 
(en dus de werkgelegenheid van het technies 
personeel dáár) gevaar als Tubantia door de 
fusie een te grote machtspositie verovert. Tot 
nog toe toonden de grafi ese bonden zich voor 
deze argumenten ni et gevoel ig, zodat de 
kaarten voor Tubantia nog steeds het beste 
liggen. 

TRIBUNE 
Rechtse kranten-direkteuren kri jgen steeds 

meer greep op de nieuws-voorziening. Door de 
perskoncentrati e wordt de mensen steeds meer 
onthouden van wat ze weten moeten. In een 
"demokraties" land gebeurt dat natuurlijk niet 
door censuur van de overheid. Maar het vrije 
spel van de ekonomiese krachten heeft vrijwel 
hetzelfde effekt. 

Gelukkig maar dat er een Tribune is, niet 
gedragen door advertenti es, maar door zi jn 
lezers; niet afhankelijk van het kapitaal, maar 
van de arbeiders. • 
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TAL VAN KLACHTEN OVER GEZONDHEIDSZORG IN WAGENINGEN 

DE 
DOKTER 
HEEFT 
GEEN 
TIJD 

AL enkele maanden kent Wageningen een 
uniek Aktiecentrum Gezondheidszorg 
<:NAG). Het WAG houdt een enquete 

onder de bevol king over de gezondheidszorg. 
"We worden steeds bij de mensen thuis ge

vraagd en na afloop worden we vaak uitbundig 
bedankt en wordt ons sukses gewenst. Vooral 
door oudere mensen die veel hebben meege
maakt. Een oude vrouw zei: "Waar moet je 
nou naar toe met je klachten; je bi i jft er maar 
mee zitten. Ik ben zo blij dat jullie komen! " 

Waarom deze hartekreet? 

PERSONEELSGEBREK 
Mevrouw Mulder vertelt: "Veertig jaar heb

ben we in Oud-Tuindorp gewoond. We hadden 
zelf ons huis prachtig opgeknapt . Toen werden 
op last van de gemeente onze nog goede hui
zen gesloopt. Mijn man en ik (78 en 70 jaar) 
moesten verhuizen. Hij had aderverkalking en 
door de verhuizing is de ziekte versneld. Hij 
wilde steeds naar zijn oude huis terug." 

Begin dit jaar kreeg de oude sigarenmaker 
Mulder een beroerte en nu ligt hij in het 
ni euwe Pieter Pauw Ziekenhuis. 

"Op een morgen kwam ik hem onverwachts 
opzoeken. Het ontbijt stond nog naast het bed, 
de thee koud en hij hel emaal nat en vi es. Een 
uur later was hij nog niet geholpen. Ik zei: 
Zuster, dat kan toch niet, dat mogen ze m'n 
man niet aandoen. 

"We hebben maar twee handen, er is te 
weinig verpleging", was het antwoard. Toen 
heb ik ze de waarheid gezegd en gedreigd m'n 
man mee te nemen. Dokters kreeg ik niet te 
spreken en de hoofdzuster deed zeer bruut. 
Maar het heeft wel geholpen want nu heb ik 
geen klachten meer. Mijn huisarts zei: Ik weet 
dat ze te weinig personeel hebben." 

Dit trieste verhaal werd aan een van de 
mensen van het WAG verteld. Het WAG komt 
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De ambulance van V. d. Kol k: monteurs aan het stuur en geen zuurstof voor de patit!nten 

op voor het lichamelijk en sociaal welzijn van 
de mensen. AI eerder kwam deze gezondheids
groep met onthull ingen over het si echt funk-
ti on erende ziekenvervoer en de onbehouwen 
gemeente-arts. 

AMBULANCE 
Een verpleger: "Ik heb pas gesolliciteerd bij 

V. d. Kol k (garagehouder en ziekenvervoerder) 
en ik ben niet aangenomen, omdat ik geen 
goede monteur wilde worden, maar alleen een 
goede ziekenverzorger wilde zijn." 

Huisartsen en special isten weten van de 
monteurs op de slechte wagens. Onlangs heeft 
een huisarts zich zeer boos gemaakt. Een 
bronchitis-patit!nt overleed op weg naar het 
ziekenhuis. Tijdens het overbrengen naar de 
wagen viel de, toen nog bewusteloze, man 
tot twee maal toe met het bovenlichaam van 
de brancard. In de ambulance waarmee hij 
werd vervoerd, zat geen zuurstof, terwi jl hij 
absoluut onder zuurstof vervoerd had moeten 
worden. 

Gemeenteraadsleden weten van de onvoor
stel bare toestand bi j het ambul ancevervoer en 
toch wordt er niks aan gedaan. 

HUISARTSEN 
Vaak gehoorde kritiek van de mensen is, 

dat de artsen veel te weinig tijd aan ze be
steden. Eerst het voorbeeld van een arts die 
goed beoordeeld wordt: "Onze huisarts neemt 
de tijd om noar je te luisteren en je krijgt 
altijd antwoord. Hij maakt met iedereen, ook 
met fondspatit!nten, afspraken voor het spreek
uur. Hij zal re echt niet volstoppen met medi
cijnen." 

Van de andere kant is er veel kritiek op 
huisartsen en special isten. Lange wachtti jden, 
geen tijd voor de patit!nt, snel voorschrijven 

van medicijnen, kortaf of uit de hoogte, zodat 
men niets meer durft te vragen. 

Frank Vis van het WAG: "Je zou kunnen 
zeggen, de goede huisarts beschouwt zijn werk
als roeping, de slechte wil er zelf beter van 
worden." 

Het verhaal van een moeder: "De urine van 
mijn dochtertje stonk verschrikkelijk. De dok
ter zei: Ach mevrouw, dat gaat wel over. Hij 
gaf een zalfje, maar dat hielp maar tijdelijk. 
Verschillende keren zijn we bij hem geweest, 
maar de urine is nooit onderzocht. Ik de va
kantie nam een andere dokter waar. Hij heeft 
meteen de urine onderzocht en toen bleek het 
een schimmel infektie te zijn. Mijn dochter 
heeft een kuur gehad, en binnen 5 dagen was 
het over. Terwijl ze misschien een jaar getobd 
heeft. Wi j kri jgen het gevoel dat onze huisarts 
een rijkelui's arts is, en we durven gewoon 
niet open tegen hem te praten. De vrouw van 
de dokter handelt zoveel mogelijk telefonies 
af." 

OOGARTSEN 
Anjo Jorritsma van het WAG zegt: "Dit staat 

niet op zichzelf. Een fout kan iedereen maken, 
maar we merken steeds, dat met meer aandacht 
en luisteren veel problemen kunnen worden 
vermeden. We weten van operatiefouten, 
waarvan je vermoedt dat de specialist niet 
heeft geweten wat de klachten waren. Wij 
zi jn van mening dat veel huisartsen en specia
listen het veel te druk hebben. De artsen zou
den beter akti e kunnen voeren tegen te grote 
prakti jken dan voor het behoud van hun vor
stelijke salarissen, zoals onlangs in Utrecht. 
De regering maakt zich nu al druk over het 
artsen-overschot in 1990, maar dat is n i et het 
probleem van de mensen die steeds het artsen
tekort aan den lijve voelen, zoals de klanten 
van dr. Kooyman, de enige oogarts. 



Deze man heeft het ontzagl i jk druk. Een 
vrouw van 75: "Om 7 uur 's morgens ga ik van 
huis naar de oogarts, om half 8 gaat daar de 
deur open, d~n ben je vroeg, maar er zi jn er 
al vijf voor je. Om 10 voor 9 komen de parti
kuliere pati!!nten binnen en die gaan de rest 
van de morgen voor." 

Zo zitten moeders met kinderen vaak een 
hele ochtend in de wachtkamer. 

"De laatste keer ben ik werkelijk honds be
handeld. Ik had een brief bij me van een spe
cialist over medicijnen. Hij scheurde hem ka
pot en stuurde me weg. Zulke dingen doet hij 
vooral tegen oude mensen en kinderen, die 
kan hij de baas. Hij heeft een venijnig karak
ter. Ik was helemaal overdonderd." 

Deze vrouw doet mee met een handtekenin
genaktie tegen Kooyman. De aktie is hoofdza
kelijk gericht tegen de zeer lange wachttijden 
van fondspati!!nten. Veel Wageningse moeders 
gaan nu met de kinderen naar de oogarts in 
Ede of zelfs in Arnhem. 

Iemand vertel t: "Ik werd voor een fondspa
ti~nt aangezien. Kooyman deed all es veel te 
snel. Ik zei er wat van, waarop Kooyman ant
woordde: Weet jij het of weet ik het. Toen hij 
ontdekte dat ik partikulier was, veranderde hij 
en werd vriendelijk." 

APOTHEKEN 
Vanaf 1971 moeten Wageningers voor spoed

recept~n soms naar oml i ggende pi aatsen. De 
Wageningse apotheken zijn één week per drie, 
weken 's avonds, 's nachts en in het weekeinde 
gesloten. 99% Van de ondervraagden is het 
hiermee niet eens. Iemand zei: "De apotheker 
zit er niet alleen voor zijn ekonomiese zaken, 
maar ook voor 28.000 Wageningers." 

Apotheker Ten Hoopen tilt aan de zaak niet 
zo zwaar. Hij zei tegen het WAG: "Het is ge
zond een eind j e te fi etsen. " . Tegenover de 
NVV-vrouwenbond herhaalde hij dit krasse 
standpunt. 

Een van de argumenten van Ten Hoopen is 
de te grote belasting van de apothekersassis
tenten. Als het nodig was de weekenddiensten 
te beperken, hadden de apothekers beter kun
nen besluiten meer personeel in dienst te ne
men en de problemen niet door te schuiven 
naar de pati!!nten. Maar dat is volgens de 
schatrijke Ten Hoopen niet overwogen. 

TUCHT KOLLEGE 
Anneke Wevers van het WAG: "Onze erva

ring is dat er veel behoefte is aan een organi
satie die de mensen helpt in de warwinkel van 
de gezondheidszorg. Als je &ijv. klachten 
hebt, duurt het maanden of jaren voordat je 
iets hoort, tenminste als je ooit bericht krijgt. 
Wij weten dat diverse artsen op de hoogte zijn 
van het slechte ziekenvervoer, de onbekwame 
gemeente-arts, van het personeelsgebrek in 
het ziekenhuis, van ziekmakende woon- en 
werkomstandigheden, enz., maar het bi i jft 
allemaal binnenskamers. Een vrouw is nu al 
bijna 2 jaar bezig haar recht te krijgen. Ze 
wees de gemeente""'lrts de deur, omdat hij 
onfzettend onbeschoft tegen haar was. Hier
door kreeg ze geen bijstandsuitkering, waar 
ze zelfs volgens de wet recht op had. Het 
Medies Tuchtkollege wees haar klacht af om
dat de dokter, zoals verwacht werd, ontkende." 

WETHOUDER 
Op 5 maart heeft het WAG opnieuw de zaak 

van de gemeente-arts besproken met de wet
houder van sociale zaken, mevr. Hofhuis-
Mari jnen. De wethouder voelde geen behoefte 
een twintigtal door het WAG overhandigde 

Het WAG in aktie op de publieke tribune van de gemeenteraad 

klachten over de gemeente-arts te onderzoe
ken. "Dan moeten ze maar hierheen komen. Ik 
laat me niet door de eerste de beste aktiegroep 
kommanderen", was haar kommentaar. Een 
stimulerende houding tegenover een initiatief 
van burgers! 

VERPLEEGSTERS 
Het WAG betrlilkt ook verpleegsters en 

assistenten in zijn werk. Vaak moeten zij net 
als in een fabriek met minder mensen meer 
werk doen. "We hebben veel te weinig tijd om 
met de pati!!nten te praten, terwijl dat zeer 
belangrijk is. Alleen zo kunnen we meer te 

weten komen over hun werksituatie, hoe de 
mensen zich voelen enz. Maar alles wordt zo 
"effici!!nt" gemaakt dat als één van de kolle
ga 's ziek wordt, de zaak i n het honderd loopt." 

Het WAG vindt, dat de problemen zeker 
oplosbaar zijn: "In de eerste plaats moeten de 
mensen waar het om gaat veel meer te zeggen 
krijgen en moet er openheid komen van de 
artsenkring. Verder staan de partikuliere prak
tijken, apotheken, ziekenhuizen, enz. het 
belang van de pati!!nt in de weg. Daarom moet 
gezondheidszorg een taak van de overheid zi jn. 
Dan zetten we een stap in de goede richting: 
gezondheidszorg in dienst van de mensen." • 

I.EE -GEUREN VRAGEN OM AKTIE 
"Er is geen reuk je of smaakje of wij kunnen 

het maken", is het devies van de reuk- en 
smaakstoffenfabriek IFF in Tilburg. Omwonen
den inStokhassel t, een grote ni euwbouwwi jk, 
weten er alles van. Als het weer tegenzit kun
nen de mensen het in de huizen bijna niet uit
houden. De ramen moeten gesloten blijven 
tegen de stank, waarvan men ook n i et zei den 
een vieze smaak in de mond krijgt. 

Begin dit jaar startte het MAN in deze wijk 
een aktie tegen de IFF-overlast. Het bedri jf 
begon een jaar of 6 terug naar Ti I burg te ver
hu i zen va nu i t H i I versum. Di t vertrek bi eek 
mede te zijn ingegeven door buurtakties daar. 
Den Bosch weigerde een IFF-vestiging vanwe
ge de gevaren voor de vol ksgezondheid. 

Het MAN richtte zijn eerste aktiviteiten op 
de buurtbewoners van wie degenen met adem
hal ingsmoeil i jkheden het door IFF vaak on
draag I i jk zwaar hebben. Ook Charlotte-oord, 
een tehu is voor I i chamel i jk en geestel ijk ge
handicapte kinderen op 100 meter van de fa
briek, heeft ernstig te lijden van de IFF-stank. 

Zoals altijd bij een gedegen onderzoek, 
bi eek het belang van de buurtbewoners para 11 el 
te lopen met dat van de 600 IFF-werkers. In 
het bedrijf schort het aan fundamentele veilig
heidsmaatregelen. De permanente onderbezet
ting van 15% door ziekte vergroot de gevaren, 
vooral als de ploegen onder schafttijd nog eens 
geha I veerd worden. T erwi j I er zu I ke gevaar
lijke stoffen zijn dat er alleen met diesel
heftrucks gewerkt mag worden omdat een vonk 
i n een el ektri ese de hel e zaak zou kunnen 
laten exploderen. 

Op het buitenterrein staan spullen opgesla-

gen in vaten die 's zomers met water besproeid 
moeten worden om ontploffing te voorkomen. 
In januari sprong er een tank met 4000 liter 
azijnzuur-anhydride. Enkel e tanks worden 
tweedehands aangeschaft en zi jn van si echte 
kwaliteit. Onbetrouwbaar zijn ook de stoom
leidingen uit het bedrijf naar buiten en de 
meeste arbeiders zorgen dat ze daar uit de 
buurt blijven. Eind februari gebeurde in het 
bedrijf een ongeluk met zwavelzuur waarbij 
2 gewonden vielen, waarvan één met ernstige 
brandwonden in het ziekenhuis moest blijven. 

De kontakten van het MAN binnen het be
dri jf worden steeds beter. Er wordt nu ook on
derzoek gedaan naar de route, die tankwagens 
bi j de aanvoer van gevaarl i jke stoffen door de 
stad nemen. Door arbeiders en omwonenden op 
één I i jn te brengen wil het MAN massa-ok ti es 
ontwikkelen die de IFF-direktie zullen dwin
gen tot maatregel en tegen gevaren en overlast. 

• 
Opsl ag van gevaarl i jke stoffen bi j I FF 
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SP-artsen in Oss 
kombineren 
geneeskunde 

met politiek 

'WE ZIJN GEEN DOKTER OM RIJK TE WORDEN' 
"Gisteravond zijn we hier in de straat de 

Tribune gaan kolporteren en hebben we ons 
meteen aan de mensen voorgesteld. We hebben 
ze ook uitgenodigd een kijkje te komen nemen 
in onze praktijk in plaats van nieuwsgierig 
door de ramen te kijken. Sommigen vinden het 
een beetje moeilijk om te geloven dat we echt 
gewone huisartsen zijn. Dan denken ze aan 
oudere heren die zeker niet met de Tribune aan 
de deur komen of 's morgens aan de poort van 
Philips helpen Arbeidersmacht-pamfletten uit 
te delen. Het is even wennen, maar ze zullen 
er makkelijk aan wennen. De meeste reakties 
zijn erg goed. Ze vinden het fantasties dat de 
SP zo'n prakti jk kan opzetten om te tonen dat 
het ook anders kan in de gezondheidszorg." 

Di t vertel I en Anneke de Langen en Paul 
Pollmann een paar dagen nadat Ons Medies 
Centrum in Oss geopend is. 

Tijd voor patiënt 
Op de vraag wat voor de patil!nten het ver

schil zal zijn tussen deze praktijk en een an
dere, zegt dokter De Langen: "Dat hangt er van 
af. Als de pati~nt een wrat heeft, dan behan
del je die natuurlijk gewoon. Ma<;lr pas hoorde 
ik weer van een vrouw die overspannen was en 
die ze bij Philips probeerden te dwingen zelf 

Anneke de Langen (27) studeerde medicijnen in Leiden en Paul Pollmann (28) in Nijmegen. 
Beide artsen zijn lid van de Socialistiese Partij. Ze traden in dienst bij de Stichting Ons Me
dies Centrum, die per 1 maart jI. een praktijk opende in het fraai opgeknapte pand aan de 
Linkensweg 40 in Oss. 

Ziek zijn heeft ontzettend veel te maken met werken, wonen en maatschappelijke verhou
dingen. Zaken dus waaraan een dokter met zijn recepten niet veel kan doen. Daarom zullen 
Anneke de Langen en Paul Poll mann nauw samenwerken met de SP, Arbeidersmacht , de Bond 
van Huurders en Woningzoekenden. Wat natuurl i jk niet betekent dat pati ~nten op de SP 
moeten stemmen of de Tribune moeten I ezen voordat ze behandeld worden. 

Ossenaren die zich naar Ons Medies Centrum willen laten overschrijven hoeven daarvon 
alleen mededeling te doen aan hun ziekenfonds. Mensen die partikulier verzekerd zijn en 
niet voor huisarts-kosten, kunnen zich hier voor f 60,- per jaar laten inschrijven. 

haar ontslag te nemen. Een arts op zichzelf 
kan daar natuurl ijk niet veel aan doen, maar 
de SP en Arbeidersmacht kunnen dat wel. 

Wat wij in ieder geval willen is duidelijk 
maken dat wi j geen prakti jk hebben om er ri jk 
van te worden maar om de mensen te helpen. 
Rijk worden we er toch niet van omdat we ge
woon in loondienst zijn van de stichting. In 
i eder geval zorgen we ervoor dat dag en nacht 
en in de weekeinden altijd één van ons bereik
baar is en dat we op het spreekuur genoeg ti jd 
hebben om de pati~nten te laten uitpraten. 

Geen systeem dus van 3 patil!nten per kwar
tier. De meeste artsenpraktijken zijn veel te 
groot. Veel dokters klagen daar over, maar 
doen er weinig aan omdat ze met 1800 fonds-

pati~nten voor f 60, - per jaar financieel op 
rozen zitten. 

Het is ook zo dat veel mensen zonder huis
arts zouden komen te zitten als de artsen hun 
praktijk beperkten. Dat komt dan weer doordat 
de regering het aantal artsen beperkt houdt, 
mede op aandringen van de artsen zelf die 
bang zijn dat ze "brodeloos" zullen worden." 

Vertrouwen 

Paul Pollmann in de wachtkamer van Ons Medies Centrum 

Pollmann: "Je moet zorgen dat de mensen 
zich op hun gemak voel en en je voll edig in 
vertrouwen nemen. De mensen hebben ontzet
tend veel te vragen en te vertellen als je ze 
de kans maar geeft. Voor de behandeling is 
dat erg belangrijk. Verder zullen we nagaan 
of er in onze praktijk behoefte is aan pati~n
tenavonden, bijvoorbeeld over de stoffen 
waarmee ze werken of over de opvoeding van 
de kinderen." 
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Beide artsen vinden het een groot voordeel 
dat ze al jaren hebben deelgenomen aan het 
gewone politieke werk van de SP in fabrieken 
en arbeiderswijken. En dat ze dat blijven doen. 

"Daardoor zijn we goed op de hoogte van de 
woon- en werkomstandigheden van de gewone 
mensen. Ik heb gewerkt in een ziekenhuis waer 
4 bouwvakkers naast elkaar lagen met kapotte 
ruggen. En het viel niemand op dat hun kwaal 
i ets met hun werk te maken kon hebben. Be
halve die bouwvakkers zelf natuurlijk . Vanuit 
onze ervaring in de parti j en Arbeidersmacht 
zullen ons die dingen eerder opvallen." 

Politiek 
Krijg je niet vaak te horen dat politiek en 

gezondheidszorg ni ets met el kaar te maken 
hebben? 

Paul Pollmann: "Dat horen we nooit omdat 
de mensen dat heel vanzelfsprekend vinden. Er 
is altijd een tegenstelling tussen de gezondheid 
van de arbeiders en de belangen van het be
drijf, tussen gezondheid van huisvrouwen en 
kinderen en de belangen van de huisjesmelkers. 

All e arbei ders weten dat de kantoren schoon 



Anneke de Langen ••• duidel i jke binding met arbeidersorganisati es ••. 

zijn en dat ze zelf worden blootgesteld aan 
lawaai, stank, dampen, spul I en waarover ze 
geen inlichtingen krijgen omdat ze fabrieks
geheim zijn." 

Stokdoof 
Hij vervolgt: "We hebben in Eindhoven bij

voorbeeld het geluid in een weverij gemeten. 
De veiligheidsnorm is 80 decibel, maar er 
kwam op plaatsen zelfs 115 decibel voor. 
Trommelvliezen werden beschadigd en arbei
ders werden gel eidel i jk doof tot ze , stokdoof 
waren. 

We kregen voor de metingen toestemming 
van de direktie, maar het was ons verboden 
met de arbeiders te praten. Na afloop vroeg 
de direkteur ons naar onz~ bevindingen en we 
zeiden voorzichtig dat er in ieder geval iets 
tegen de geluidshinder gedaan was. Er waren 
rubberdoppen onder de weefgetouwen en men 
had een geluidwerende laag op het plafond 
aangebracht. 

De man schoot in de lach. Dat had toch 
niets met de gezondheid van de arbeiders te 
maken! De rubberdoppen dienden om de ma
chine in een half uur te kunnen kantelen 
waarvoor hij anders een dag buiten bedrijf zou 
zijn. 
, En de geluidwerende laag was aangebracht 
omdat er stukken kalk uit het oude plafond 
lostrilden. Eerst hadden ze de arbeiders ver
pi i cht hel men te dragen, maar daar was het te 
heet voor. Toen was het gewoon goedkoper om 
de plafonds te veranderen. 

Het is dus niet alleen zo dat de gezondheid 
van de arbeiders geen rol speel t. Ze geven het 
zelfs botweg toe. 

Voor de meeste artsen is het moeilijk om 
zelfs de meest voor de hand liggende dingen in 
te zien. In heb meegemaakt dat een specialist 
in het ziekenhuis werklozen van luiheid be
schuldigde. Die man vertelde mij ook dat bui
tenlanders all een onderzocht hoefden te wor
den op I u i zen en gesl ach tsz i ekten." 

Maar er zi jn toch steeds meer artsen die el
kennen dat het vaak de maatschappij is die de 
mensen ziek maakt en hun genezing in de weg 
staat? 

Anneke de Langen: "Dat geldt nog lang niet 
voor all emaal. Maar er is i nderdaad een zeke
re overeenkomst tussen wat wi j doen en groeps
prak ti jken die her en der ontstaan. Hun pro
bleem is echter dat ze geen duidelijke bindin
gen hebben met arbeidersorganisaties die iets 
kunnen beginnen met hun gegevens over ar
beidssituatie en woonsituatie. Dat is bij ons 
dus anders. 

Veel artsen en mediese studenten zullèn on
ze ervaringen gespannen volgen. Daarom is 
deze stap van de SP niet all een belangri jk voor 
de pati!!nten, maar ook voor de mensen die in 
de gezondheidszorg werken. Onszelf is bij
voorbeeld in onze opleiding nooit duidelijk 
geworden hoe we ons als arts in dienst van de 
mensen en de strijd voor een betere wereld 
konden steil en. Dat heeft de SP pas moge I i jk 
gemaakt. " 

Medicijnen 
In de doelstelling van de stichting staat dat 

het overmatig gebruik van medicijnen door 
Ons Medies Centrum wordt bestreden. Is dat 
zo belangrijk? 

Paul Pollmann: "Dat is zeker belangrijk. Het 
zi ekenfonds is daar ook erg enthousiast over, 
net zoals over het feit dat wij in loondienst 
werken en niet als kleine ondernemers. 

Je moet je real iseren dat de farmaceuti ese 
industri e een enorme greep heeft op de ge
neesmiddelen. Het gaat jaarlijks om 'mil jarden 
guldens, waarvan het merendeel door de in
dustrie wordt opgeslokt. Die maken de medi
cijnen verschrikkei i jk duur en doen all es om 
hun afzet te ve~groten. Voor hun is een medi
cijn immers niet in de eerste plaats een middel 
om iemand beter te maken, maar om winst te 
maken. Door deze ontwikkeling is er de laatste 
jaren sprake van een duidelijke achter'uitgang 

van de gezondheidszorg. 
Ze bestoken ook de artsen geraffineerd met 

hun reklame. Ik heb die reklame altijd onge
lezen weggegooid. Maar daar beginnen ze ook 
al rekening mee te houden. Je kri jgt nu enve
loppen met op de buitenkant dwars er overheen 
gedrukt: Tacitin ontspant. 

Je moet met de mensen bespreken dat zenuw
tabl etten n i ets veranderen aan de probl emen 
waar ze nerveus en overspannen van worden. 

, Ik heb honderden pati/!nten gehad en pas 3 
keer I ibrium voorgeschreven. Maar door re
klame en gemakzucht krijgen de mensen nu bij 
anderen val ium voorgeschreven voor zweet
voeten en librium voor griep. Die kunnen ze 
op recept gaan halen in potten van 90 pillen. 
Ik weet dat er vrouwen zijn die een pot met 
valium laten rondgaan onder hun theevisite. 

Dat moet hoognodig bestreden worden want 
daar wordt de geneeskunde gewoon si echter 
van. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat ie
mand van ons nooit asperine zal krijgen tegen 
z'n hoofdpijn." 

Bewijzen 
Anneke de Langen: "We hebben met de 

meeste andere artsen in Oss al kennis gemaakt 
en het kontakt was best prettig. Er zi jn hi er 
niet zo veel artsen dat ze ons beschuldigen van 
broodroof. De meesten vinden het zelfs wel in
teressant. Ze denken dat wi j de pati!!nten gaan 
behandel en met een spandoek voor de deur. 
Dat wi j het als SP-artsen anders en beter gaan 
doen, moeten we de komende ti jd natuurl i jk 
gewoon gaan bewijzen." • 

DONATEURS 
GEVRAAGD 

We doen het nooit, maar nu vraagt de 
Socialistiese Partij om geld. De SP heeft 
donateurs nodig. We zullen u zeggen waar
voor. 

In deze Tribune leest u dat de Stichting 
Ons Medies Centrum in Oss een huisartsen
prakti jk geopend heeft. Dat gebeurt dus 
eigenlijk door de SP, die akties op het ter
rein van de gezondheidszorg erg belangrijk 
vindt. 

De aanloopkosten van zo'n prakti jk zi jn 
verschrikkelijk hoog en lopen in de tien
duizenden guldens. Het gaat om het pand, 
de inrichting ervan, aanschaf van mediese 
apparatuur, salarissen van de artsen zolang 
de praktijk nog klein is. Daar is geld voor 
nodig, erg veel geld. 

De SP verzet bergen werk in organisaties 
als MAN, 'BHW, Arbeidersmacht en in al
lerlei akties waarbij de werkende bevolking 
belang heeft. Die zaken kan de SP finan
cieren door drukwerk, kontributies, spon
tane giften e. d. Maar zo'n medies centrum 
kun je niet op de patiënten verhalen, om
dat onze artsen nou eenmaal geen mil jo
nairs verwachten. En we maken ze evenmin 
door subsidies afhankel i jk van de overheid! 

Het zijn de lezers van de Tribune en de 
sympathisanten van de SP die dit werk moe
ten dragen. Nogmaals: omdat de SP er zelf 
vol enthousiasme de schouders onder heeft 
gezet, durven wi j u om een bi jdrage te 
vragen. 

U kunt een donatie storten op gironummer 
3337800 t. n. v. penn. Socialistiese Partij 
te Rotterdam. U mag daar gerust een ge-
woonte van maken. • 
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c"----__ S.I!- AMSTERDAM OVER METRO- AFFAIRE ________ ) 

VOLKSFRONT 
ONTMASKERD 

DERK SAUER 

"SP volledig solidair met jullie akties -
stop - BI ijkt uit daden onze Amsterdamse afde
lingen - stop - Hopen dat andere partijen dit 
voorbeeld volgen - stop - Leer ze luisteren 
naar het vol k - stop -." 

Dit tel egram stuurde het dagel ijks bestuur 
van de Socialistiese Partij naar de Aktiegroep 
Nieuwmarkt. Over de politieke situatie in 
Amsterdam, naar aanleiding van de metro
affaire, sprak de Tribune met Herman Lamers 
en Derk Sauer, voorzitters van twee hoofdste
delijke SP-afdelingen. 

Verbazing 
"Sinds die verijdelde bomaanslag op het 

metrostation Bijlmer", zegt Herman Lamers, 
"rol je van de ene verbozing in de andere. We 
wisten dat het stadsbestuur hier een smerig 
zooitje was, maar dat ze het zo hard aanpak
ken, daar sla je stijl van achterover. Over die 
fascisten van Lewin, di e de aanslag hebben 
gepleegd, hebben we van Samkalden geen 
kwaad woord gehoord. Ze hebben .de situatie 
bewust uitgebuit om de aktiegroepen, die te
gen de metro vechten, verdacht te maken en 
de geesten rijp te maken voor politiegeweld 
en vechtpartijen. Wat in feite dus precies de 
bedoeling van Lewin en konsorten was. Sam
kal den, di e waarachtig minister van Justi ti e is 
geweest, heeft de nieuw-rechtsers zelfs afge
schilderd als slachtoffers van een sfeer waar
voor de Aktiegroep Nieuwmarkt verantwoorde
lijk is. Dat kan het de verdediging van Lewin 
straks voor de rechtbank niet moeilijker ma
ken." 

Derk Sou er: "Het gemeentebestuur heeft een 
lijst opgesteld van 'terreurdaden' van de aktie
groepen. Daaronder valt ook het uitdelen van 
pamfl etten en het diskussi!!ren met arbeiders en 
ambtenaren. Zo bewijzen ze dan dat het wer
kei i jke doel van de akti egroepen het onder
mijnen van de 'demokratie' is. Onder aanvoe
ring van PvdA-wethouder Lommers en CPN
wethouder Verheij doet het gemeentebestuur 
gewoon een aanval op alle aktiegroepen in 
Amsterdam, die een groeiende solidariteit to
nen. Dat ze het te bont maken vindt zelfs de 
Amsterdamse rechtbank, die het stadsbestuur 
gedwongen heeft zijn beschuldigingen in te 
trekken." 

Massabeweging 
Lamers: "Het probl eem voor het gemeente

bestuur is dat het metrobeleid voor het eerst 
een linkse massabeweging buiten PvdA en CPN, 
of zei fs daartégen, heeft opgeroepen. Van de 
kant van de akti egroepen was het een belang
rijke stap in december '74 om te gaan samen
werken onder de I eus 'Redt Amsterdam - begin 
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HERMAN LAMERS 

De grote mannen van het "volksfront": Lommers, Verheij en Samkalden 

bij de Nieuwmarkt'. Wij hebben daar als SP 
en BHW van harte aan meegewerkt. Het slopen 
van de Nieuwmarkt-huizen is daardoor een 
beetje op de achtergrond gedrongen om de hele 
Amsterdamse bevol ki ng ervan te doordri ngen 
dat het gemeentebestuur zich niet laat leiden 
door arbeidersbelangen maar door de belangen 
van grondspekulanten en bouwkapitalisten. 
Daarover hebben de aktiegroepen en, wij dui
zenden kranten verspreid in alle woonwijken." 

Mollen 
Sauer: "Mede daardoor zullen ze nu wf'1 

zo'n haast hebben om de kogel door de kerk te 
jagen. Je ziet een duidelijke taakverdeling 
tussen PvdA en CPN. Lammers en Samkalden 
moeten het beleid naar buiten goedpraten en 
de CPN wordt er op uit gestuurd de beweging 
in de wijken te mollen. Omdat de PvdA daar 
helemaal geen greep meer op heeft moet de 
CPN het vuile werk opknappen. In de Nieuw
markt hebben ze het komitee Vervangende 
Woonruimte opgericht en in de Bijlmer, de 
enige wijk waarvan je zou kunnen beweren dat 
die belang heeft bij de metro (hoewel die mil
jarden maar 3 minuten ti jdwinst opl everen 
vergel eken bi j de bus), inde Bijl mer het ko
mitee Meer Metro. Maar die hebben geen 
massabasis. Wat de CPN doet is een vaste 
ploeg er op uit sturen die bereid is zulk werk 
op te knappen. Die gaan in een zaal zitten 
gillen, grijpen de mikrofoons en laten niets 
na om vergaderingen te verzieken." 

BHW-Bijlmer 
Lamers: "We hebben zelf in januari met de 

BHW een vergadering gehad in de Bijlmer te
gen de stookkostenverhoging. Daar kwamen 
die CPN-ers ook. Van het begin af aan zaten 
ze te roepen om de mensen bang te maken 
voor huurakties. Toen dat niet hielp gingen ze 
over de botte toer: 'Wat is de BHW eigenlijk, 
jullie proberen alleen maar akties te laten 
mislukken om andere akties onmogelijk te ma
ken', en dergel ijke. 

Na afloop gaven ze onomwonden toe: 'We 
zijn alleen gekomen om een aktie van de BHW 
te voorkomen en kapot te maken'. Dat zeiden 
ze gewoon waar i edereen bi j stond. De mensen 
waren stomverbaasd. Van een VVD hadden ze 
zoiets verwacht, maar van een CPN natuurt i jk 
niet. 

Een week later ontdekte de CPN dat de 
BHW-aktie toch veel aanhang dreigde te krij
gen. Toen begonnen ze er hun eigen aktie 
tussendoor met handtekeningen op te halen. 
Dat is zo ongeveer de werkmethode van de 
CPN om het stadsbestuur in bescherming te 
nemen en zichzelf aanvaardbaar te maken voor 
de PvdA." 

Volksfront 
Sauer: "Deze kwestie is vooral aktueel om

dat in Den Haag de spanningen rond het kabi
net-Den Uyl toenemen. Er wordt steeds meer 
gespeku I eerd over een Vol ksfront van PvdA en 



CPN. In Amsterdam kennen we dus die situatie 
al en heeft het volksfront zich bliksemsnel 
ontmaskerd. De gewone mensen hebben daar 
geen enkel belang bij. Het is zelfs zo dat de 
CPN niet aansluit bij de linkse stromingen in 
de PvdA, maar bij de rechtse. Het is hier dui
delijk dat het voor de gewone man geen enkel 
verschil maakt of de PvdA nu met het CDA of 
met de CPN aan de macht is. Wij moeten ge
woan doorgaan de stri jd in de buurten te ver
sterken en de mensen aan de basis zelf aktief 
te maken." 

Geen oplossingen 
Lamers: "Tussen 1966, de tijd van Provo, en 

nu heeft de linkse meerderheid in Amsterdam 
een rustige tijd gehad. Een VVD-bestuur zou 
nauwel i jks een ander bel eid hebben kunnen 
voeren. All een zou er dan veel meer verzet 
zijn geweest. De progressieven hebben alleen 
de kunst ontwikkeld om de mensen te verkopen 
aan het kapitaal en ze te laten geloven dat dit 
in hun eigen belang is. Het ziet er naar uit 
dat deze ill usi e nu verstoord is. Je merkt de 
laatste tijd veel meer beweging in de wijken 
en het is ook zo dat het stadsbestuur geen en
kel probleem kan oplossen. De oude wijken 
donderen nog steeds in elkaar en de renovatie 
is vrijwel overal onbetaalbaar. Ze hebben de 
zogenaamde horizontale verkoop verboden 
maar er is nu een enorme gol f van verkoop van 
woningen per etage en ze doen er niets tegen. 
En na de metro doemt het probleem op van de 
ringweg, die ze dwars door woonwijken willen 
afmaken om het centrum aantrekkei i jker te 
maken voor de zakenlui." 

Verschil 
Sauer: "Omdat de mensen zo vaak belazerd 

zijn door politieke partijen, hebben de aktie
groepen een groot wantroUwen ontwikkeld te
gen alles wat partij is. Als SP heb je het daar
door ook wel eens moeilijk. Het beste kom-
pi iment dat je in de metro-akti es kunt kri jgen 
is: Jullie zijn eigenlijk geen partij maar een 
aktiegroep. Dat horen we de laatste tijd nogal 
eens." 

Lamers: "Het is dus belangrijk het verschil 
duidel ijk te maken tussen ons en andere par
tijen. Net zoals de aktiegroepen gaan we er 
van uit dat mobilisatie aan de basis noodzake
lijk. is. Maar de SP plaatst dat door de partij
organisatie wel in het licht van een veel bre
dere stri jd voor het social isme. 

In Amsterdam zi jn PPR en PSP ook tegen de 
metro. Het verschil tussen de PPR en ons is zo 
al duidelijk omdat de PPR helemaal geen bin
ding in de wijken heeft. De PSP is intern sterk 
verdeeld en PSP-ers doen individueel aan de 
metro-akties mee. Wij doen dat als partij. We 
nemen een deel van het praktiese werk in de 
metro-akties voor onze rekening. Bijvoorbeeld 
in de demonstraties en in de telefoonsneeuw
ballen die mensen over heel Amsterdam in be
wegif'!g brengen als er in de Nieuwmarkt iets 
gebeurt. 

Verder richten we ons werk vooral op het 
uitbreiden van de beweging naar buiten de 
Nieuwmarkt. De hel e metro-affaire heeft veel 
te maken met de ernstige woningnood in Am
sterdam. Met de BHW hebben we gewezen op 
de leegstand die gewoon een vloek is in een 
stad met 20.000 woningzoekenden. Op dat 
punt organiseert de BHW nu dus kraakakti es. 
Het is belangri jk om duidel i jk te maken dat de 
Nieuwmarkt noch het begin noch het eind van 
de strijd is." • 

De BHW-Bijlmer in aktie tegen 
de stookkostenverhoging 

KRAKEN OF KREPEREN 

De kraakaktie aan de Danie Theronstraat 

HET Amsterdamse Komitee van Woningzoe
kenden is begonnen met het kraken van 
woningen in de Transvaalbuurt voor kre

peergevall en. Bi j een bezettingsakti e van het 
Buro Herhuisvesting was een lijst van 40 leeg
staande woningen overhandigd met de eis dat 
ze binnen een maand zouden worden toegewe
zen (Tribune 3/75). Omdat het bestuur van de 
door woningnood geteisterde hoofdstad hieraan 
niet voldeed nam het komitee het recht in ei
gen hand. 

Eind februari werd een benedenwoning aan 
de Danie Theronstraat bezet. Hij stond al en
kele maanden leeg. Makelaar Roersma wilde 
van gegadigden f 3000 "als bijdrage voor een 
opknapbeurt". Omdat een huisjesmelker voor 
kleinere werkzaamheden ook subsidie van de 
gemeente Amsterdam kan krijgen, profiteert hij 
van de woningnood door zich dubbel te laten 
betalen. 

SPANDOEKEN 

Schuin tegenover de leegstaande beneden
woning woonde het gezin Geesink in een erg 
verwaarloosd en lek bovenhuis. De heer Gee
sink is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en inva
lide en heeft alle mogelijke urgentieverkla
ringen. 

Het Buro Herhuisvesting weigerde Geesink 
de benedenwoning toe te wijzen. En bij make
laar Roersma kon hij alleen terecht met 3000 
gulden ••• Tenslotte werd het huis op een 
woensdagmiddag door het Komitee van Wo
ningzoekenden opengebroken. Er werd een 

spandoek opgehangen met de tekst: Ik wil be
woond worden. En bij Geesink verscheen een 
spandoek: Ik wil naar beneden. Die twee wen
sen waren toen in een handomdraai met elkaar 
verenigd. Tot groot enthousiasme van de straat 
waar de praktijken van Roersma bekend zi jn. 

De makelaar probeerde nog via Herhuisves
ting de woning weer ontruimd te krijgen ten 
gunste van een van z'n eigen klanten. Her
huisvestingsdirekteur Van der Ven bemoeide 
zi ch er persoon I i jk mee door Geesink een 
woonvergunning te verlenen, waardoor Roersma 
gedwongen zal zi jn hem het huis te verhuren. 

KNOKPLOEG 

Op woensdag 12 maart werden 2 woningen 
voor hetzei fde doel gekraakt aan het Afri
kaanderplein. Makelaar Albertz liet deze zeer 
traag opknappen om de huur tot boven de f 300 
op te drijven. Nadat de woningen waren open
gebroken en buurtbewoners al waren begonnen 
met het serveren van pannekoeken en koffie op 
straat, verscheen AI bertz met een knok pi oeg 
om zijn bezit te beschermen. De nieuwe be
woners werden er uit gevochten en op straat 
ontstond een spontane buurtdemonstratie. Wo
ningzoekenden hebben klachten' ingediend bij 
de Justitie en weten nu dat ze zich bij een 
volgende aktie moeten voorbereiden op een 
hardere konfrontatie met de profiteurs van de 
woningnood. Het Komitee is echter vast van 
plan zijn akties voort te zetten. Het schat het 
aantal leegstaande woningen op 8.000 bij 
20.000 woningzoekenden. • 
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Kwaad op Onze Lieve Heer 
"Een duizendtal Katholieke werklieden 

te Nijmegen zijn kwaad op Onzen Lieven 
Heer. Zij meenen dat God hen verlaten 
heeft, omdat zij het niet zoo goed hebben 
als een ander, en wijl zij het niet aan kun
nen verdienen met eerlijken arbeid wat in
gebeelde of werkel i jk bestaande behoeften 
voor hun huishouding eischen. Dat zoo hard 
een lot hun is toebedeeld door Hem, die 
iedereen in de beste omstandigheden plaatst 
om den hemel te bereiken, laat dezen 
kleingeloovigen geen rust of duur. Het 

knoagt aan hun hart. Het vergal t all e I e
vensvreugde. Het verVIoest hun hulsel i jk 
geluk. Het verbittert tegen Gods alwijs 
wereldbestuur. Hij is blij ten lange leste 
zijn wrevel lucht te geven in een rood 
stembil jet." 

Zo reageerde De Gelderlonder op 12 juli 
1913 op de gemeenteraadsverkiezingen. De 
"roode volksbedriegers" van de SOAP waren 
er in geslaagd roomse stemmen te winnen. 
De hetze van het dagblad tegen het "roode 

gevaar" (de SOAP bestond immers uitslui
tend uit staatsvijanden, godslasteraars en 
gillende meiden) kon uiteindelijk niet ver
hinderen dat de SOAP doordrong in de raad 
van het katholieke bolwerk. 

Bi j gebrek aan argumenten beriepen kerk 
en kra~t zich in het donkere zuiden op god 
en duivel om de werkman in het gareel van 
de kathol kke ondernemer te houden. De 
mensen dom en onwetend houden, dat was 
hun antwoord op de sociale strijd. 

Zo was het zestig jaar terug en het I ijkt 
wel ef,lnS dat het n6g zo is. De dagen van I 

het donkere zuiden zijn nog niet helemaal 
voorbij. 

DE GELDERLANDER PAL 
TEGEN ROODE GEVAAR 

Onder de leus "Huizen ja, straaljagers neeU werd op 1 maart in Nijmegen 
door ongeveer 800 mensen gedemonstreerd tegen verspilling van 3 mil jard aan 
NAVO-generaals en ooriogsindustri~len. Het winkelende publiek betuigde 
zijn instemming door massale ondertekening van een petitie tegen vervanging 
van de Starfighter. 

Aan het slot van de betoging werd namens het organisatiekomitee (waarin de 
SP) besproken door Koos van Zomeren. Hi j herinnerde aan de strijd die de 
PvdA destijds als oppositiepartij tegen de vervanging van de Starfighter voerde. 
Stemerdink zei toen: UHet is flauwekul dat ons kl eine land even nieuwe straal
jagers moet kopen omdat de NAVO daar prijs op stelt. u Hij is nu geen kamer-
I id meer maar staatssekretaris en werkt mee' aan de aanschaf van het ni euwe 
wapentuig. Van Zomeren: UHet blijft gevaarlijke flauwekul, of Stemerdink nu 
kamerlid is of staatssekretaris, of de PvdA nu in de regering zit of de VVO, of 
die vliegende doodskisten nu uit Frankrijk, Zweden, Amerika of voor mijn part 
uit Rusland komen, of ze nu atoombommen vervoeren, of fosforbommen, bri
santbommen, napalmbommen of splinterbommen. u 

Op 5 april zal in Utrecht een nationale manifestatie en demonstratie gehou
den worden tegen de aanschaf van nieuwe straal jagers. 

10 

«Balen van het MAN» 
Na een speuraktie van 2 jaar ontdekte de 

Gelderlander iemand die wilde verklaren: "Jk 
heb de bal en van het MAN". Het kwam hal f 
februari met een grote kop in de krant. De be
treffende man had als weigeraar van de milieu
belasting loonbeslag gekregen en reageerde 
zijn teleurstelling af op het Milieu Aktiecen
trum Nederland. Het werd hem door de Gel
derlander in dank afgenomen. In hetzelfde ar
tikel wekte de krant de suggestie dat het MAN, 
gevestigd aan de Dominicanenstraat I, zelf de 
mi I i eubelasting allang voldaan had. 

Wat de Gelderlander onvermeld liet was het 
volgende: 

• Het MAN bereikte met de weigeringsaktie 
in Nijmegen dat ongeveer 2000 gezinnen van 
de milieubelasting werden vrijgesteld omdat ze 
onder de armoedegrens I even. 

• Het MAN heeft voor vele honderden gul
dens pamfletten verspreid om de weigeraars, 
die bij het MAN georganiseerd zijn, op de 
hoogte te houden van de on twi kkel i ngen. Dat 
vrijwel alle weigeraars tijdig wisten dat er 
loonbeslagen gingen komen, was aan dit werk 
te danken en niet aan de berichtgeving van de 
Gelderlander die geen enkele medewerking 
verleende. (De klager in de Gelderlander had 
zich al 2 jaar van het MAN afzijdig gehouden). 

• Het MAN is geen eigenaar van het pand 
Dominicanenstraat 1, krijgt geen aanslag en 
kan dus de milieubelasting niet betalen of 
weigeren. Het pand is eigendom van een 
stichting die zich buiten de akties houdt van 
de organisaties waaraan ze onderdak verleent. 
Daarentegen zijn alle woordvoerders van het 
MAN (zoals Hans van Hooft, Wieneke Jaspers 
en Koos van Zomeren) pas tot betaling van de 
milieubelasting gedwongen toen ze zelf loon
beslag of girobeslag gekregen hadden. En dat 
geldt nog alleen voor de aanslag over 1972, 
want die van '73 en '74 worden door deze 
mensen net zo goed geweigerd als door dui
zenden andere Nijmegenaren. 

Verminkte brieven 
Kenmerkend voor de manier waarop de Gel-



De "veracnterijke" speel-aktie 
i n de tu i n van de burgemeester 

derlander tegen het MAN opereert is dat op 
dezelfde dag van bovenstaande aanval een be
richt werd opgenomen over een MAN-demon
strati e naar Den Haag (met 200.000 handteke
ningen). Dit bericht werd niet op dezelfde 
plaatselijke pagina opgenomen, maar wegge
drukt op de laatste pagina. 

Vervol gens reageerden ti enta 11 en MAN
sympathisanten met ingezonden brieven om te 
zeggen dat ze nog steeds vertrouwen hebben in 
het MAN. Van deze bri even werden er d ri e 
(danig verminkt door inkortingen) geplaatst. 
Niet in de rubriek van plaatselijke ingezonden 
brieven, maar in die van landelijke brieven, 
die veel minder gelezen wordt. 

Bloemlezing 
Dit is geen incident dat op zichzelf staat. 

Een kleine bloemlezing van soortgelijke pres
taties van de Gelderlander: 

• Vlak voor de verkiezingen van mei 1974 
werden in Den Haag door het MAN 7000 hand
tekeningen aangeboden tegen de aanleg van 
Rijksweg 73 bij Nijmegen. Een bericht en een 
foto hiervan werden opgenomen in de buiten
edities, maar vervielen in de stad Nijmegen 
zelf. Van alle palitieke partijen was het nu 
eenmaal alleen de Socialistiese Partij die deze 
akti e daadwerkel i jk steunde. 

• Vlak na de jaarwisseling nam de Gelder
lander een bericht op over een aktie tegen een 
schande I i jke huurverhoging. Het was vri jwel 
woordel i jk het persberi cht dat hi erover was 
opgemaakt door de BHW, verzonden op BHW
papier en ondertekend door de BHW. Maar in 
de krant verviel iedere aanduiding dat de BHW 
de akti e organ iseerde. 

• In dezelfde tijd was er in de nieuwbouw
wijk Dukenburg een massavergadering tegen de 
stookkostenverhoging in verband met de hogere 
aardgasprijzen. De Gelderlander "vergat" ook 
nu te melden dat de BHW dit organiseerde en 
dat er gesproken werd door SP-gemeenteraads
lid Van Zomeren. 

Rozenbuurt 
• De BHW werd wél vernoemd in een artikel 

over de - hevig omstreden - toekomst van de 
Rozenbuurt. De uitspraak van een buurtbewo
ner dat er maar gesloopt moest worden, werd 
door de Gelderlander verheven tot BHW
standpunt (het werkel i jke standpunt is dat de 
bewoners zelf moeten kunnen uitmaken of ze 
weg willen of hun huis gerenoveerd willen 
hebben). De volgende dag meldde de Gelder
lander met een grote kop de reakti e van het 
wijkkomitee: "We trappen de BHW de buurt 
uit." Een uitspraak die nota bene niet door de 
BHW maar door de krant was uitgelokt. 

• De Gelderlander was wel ongeveer de 
enige krant in het land, die in de veelbespro
ken strijd van het MAN-Utrecht tegen de 
girobeslagen, onvermeld wist te laten dat het 
MAN deze zaak organiseerde. 

• Dezelfde krant weigerde aankondiging te 
doen van een demonstrati e tegen de aankoop 
van nieuwe straal jagers in Nijmegen. Een kort 
vers I ag van deze demonstroti e I i et weer on
vermeld dat er gesproken wa; door Van Zome
ren, laat staan wat er gezegd was. 

((Onaanvaardbaar)) 
Dit overzicht van Gelderlander-prestaties 

betreft alleen de laatste maanden. Iets verder 
terug I igt de Gel derlander-:hetze tegen de 
BHW, toen die in de zomer van 1972 kinderen 
liet spelen in de weelderige tuin van burge
meester De Graaf om de aandacht te vestigen 
op het gebrek aan speelruimte in een arbei
derswijk. 

"De BHW is een verachtel i jke organisati e, 
die voor ons ni et meer bestaat", schreef het 
blad toen. Ingezonden brieven werden gewei
gerd omdat de briefschrijvers het opnamen voor 
de BHW. Over deze affaire werd een klacht 
ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. 
Deze veroordeelde de riool journal istiek van 
het blad in felle bewoordingen en noemde het 
"maatschappel i jk onaanvaardbaar". 

Frequin 
De Gelderlander heeft een lange traditie in 

het bestri jden van de gewone man, haar eigen 
abonnees! Het gebeurt niet meer op dezelfde 
manier als 60 jaar geleden. De krant is ook 
niet meer exklusief rooms. Er is zelfs een 
VVD-er chef van de stadsredaktie, die onder 
persvrijheid verstaat dat HIJ mag schrijven wat 
hij wil. 

Natuurlijk zitten er tegenwoordig ook PvdA
ers en misschien wel n6g progressievere mensen 
op de redaktie. ,Maar alles wat betrekking 
heeft op SP, MAN of BHW moet toch. eerst 
worden voorgelegd aan de hoofdredakteur per
soonlijk. En dat is nog steeds Louis Frequin, 
een onversneden reaktionair wiens naam dik
wi jls verbanden is geweest met duistere katho
lieke organisaties. 

Di t zi jn zo de vruchten van de onvol prezen 
"persvrijheid". De Gelderlander heeft in Nij
megen een dekkingspercentage van 80%, wat 
betekent dat het blad in 4 van de 5 gezinnen 
gel ez en wordt. Noodgedwongen gel ezen, want 
een andere plaatselijke krant is er niet. Deze 
machtspositie dankt de Gelderlander overigens 
niet aan de vrije keuze van de abonnees, maar 
vooral aan de adverteerders die nu eenmaal 
70% van de inkomsten van een krant bepalen. 

Verantwoordelijkheid 
Je zou zeggen dat een blad met een mono

polie-positie (en dat geldt in veel meer plaat
sen dan Ni jmegen) een extra verantwoordel ijk
heid heeft om zijn lezers goed voor te lichten. 
In plaats daarvan kiest een krant als de Gel
derlander voortdurend v66r machthebbers en 
autoriteiten, tégen wat nog steeds gezien 
wordt als het "roode gevaar". In plaatselijke 
social e tegens teil ingen g~eft de Gelderlander 
de lezers geen voorlichting, maar stelt ze zich 
als parti j op. 

Mensen die alleen via de Gelderlander over 
de SP, het MAN, de BHW enz. ervaren, kun
nen niet over deze organisaties en hun akties 
oordelen, maar alleen over het beeld dat de 
Geld'èrlander daarvan wenst te geven. Dit on
derstreept nog eens hoe belangrijk het is dat 
deze organisaties over hun eigen middelen 
(persen, publ ikati es, huis-aan-huis werk e. d.) 
beschikken om de mensen te bereiken. 

Veel Nijmegenaren wisten dat allang. Niet 
voor niets heet de Gelderlander in de volks-
mond "de leugenaar". • 

ARBEIDERS 
SINGER 
ALS VEE 
BEHANDELD 

W
ERKNEMERS van het voormalige Singer 
in Nijmegen zullen akelige herinnerin
gen bewaren aan de laatste week van 

februari. Toen bereikten maanden van marte-
lende onzekerheid (Tribune 12/74) een diepte
punt. 

Dinsdag 25 februari kreeg het overgebl even 
personeel (520 van de eens 1200) van direkteur 
Brouwer te horen dat het bedri jf "gered" was 
door de overheid (40%) en een onderneming 
genaamd Tealtronie uit Genève (60%). Voor 
400 arbeiders zou er werk bi i jven. Datum van 
overgang: 1 maart! 

De mensen die naar Teal tronie informeerden, 
of kapitaal kracht en ervaring van deze' han
delsmaatschappi j het bedri jf werkel i jk toekomsf 
boden, kregen van Brouwer ten antwoord: "Als 
een schip op een mijn loopt is het ook afgelo
pen." 

De mensen die vroegen wat er met ce onder 
Singer bereikte afvloeiingsregeling zou gebeu
ren, zei Brouwer: "Men sluit geen begrafenis
pol is af als er een ki nd geboren wordt." 

Over de betrokkenheid van de overheid (dus 
de belastingbetaler) werd evenmin informatie 
verstrekt. De arbeiders werden gedwongen 
binnen enkele uren te s .lIiciteren op straffe 
van verlies van de WW. Later werd duidelijk 
dat de vragensteIl ers ni et bi j de 400 behoorden 
die in dienst van Tealtronic kwamen! Later 
bleek ook dat Brouwer al vanaf 23 december 
in dienst van Tealtronic was zodat de "over
val" langdurig voorbereid was. Wie in Nijme
gen de zaken van de Singer bi eef behartigen 
was en bleef raadselachtig. 

Mensen die bi j vroegere ontslagen waren 
vertrokken (meestal chefs) werden weer terug 
gehaald. Arbeiders ouder dan 55 jaar, die bij 
Singer met vervroegd pensioen waren gegaan 
werden (onafhankelijk van hun eigen wil) ook 
weer in dienst genomen. Sociale bewogenheid 
met oudere werklozen? Of een besparing voor 
Singer op zeer dure afvloeiingsmaatregelen ? 

Op 28 februari verspreidde Arbeidersmacht 
een pamflet waarin de vakbonden werden op
geroepen niet akkoord te gaan met dit handel
tje voordat op all e belangri jke vragen ant
woord was gegeven. De bonden I ieten zich 
echter niet zien. 

Rond half vijf die middag kregen de arbei
ders te horen of ze 's maandags bi j het ni euwe 
bedrijf verwacht werden en wi e daar hun ma
ten zouden zijn. Het was net een loterij. 
Chefs gingen rond met blauwe enveloppen met 
de nieuwe aanstellingen. Wie niks kreeg 
hoefde niet meer terug te komen (hoewel en
kelen van hen formeel tot 31 maart of 30 april 
in dienst van Singer zouden zijn!) en werden 
5 of lOof meer jaren trouwe di enst op een 
grove manier aan de kant gezet. 

Zelfs als er (misschien) werkgelegenheid ge
red wordt, zelfs als het kabinet-Den Uyl daar 
een rol i n speel t, kan dat i n onze maatschappi j 
kennelijk niet anders dan door arbeiders als 
vee te behandelen. • 
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HET GAAT NIET DM DE WALVISSEN MAAR DM DE ZAKENLUI 

In 15 tot 20 jaar ligt de Nederlandse 'visserij volkomen op zin gat. De Noord
zee is zwaar overbevist. Hetzelfde geldt voor de Franse kustwateren. Ter 
hoogte van Daka in Senegal (Afrika) is in de Atlantiese Oceaan geen vis meer 
te bekennen. In 6 jaar heeft de Japanse visvloot in de Grote Oceaan bij Peru 
zo zwaar huisgehouden met de sardine-vangst, dat de pel ikanen hun voedsel 
op de dorpsmarkten moeten zoeken. Ook voor de Peruviaanse kust is de vis 
verdwenen. 

OCEANEN 
WORDEN 

Met uiterst moderne vangstmethoden wordt 
op een waanzinnige wijze roofbouw gepleegd. 
De oceanen kunnen de vis lang niet zo vlug 
aanmaken als ze wordt weggevist. Als het zo 
doorgaat rennen we binnen 40 jaar naar een 
wereldomvattende hongersnood. Dan is er te 
weinig vis over om de wereldbevolking van 
voldoende eiwitten te voorzien. Vissen vormen 
ook een belangrijke schakel in onze voedsel
keten, omdat ze in alle maten en gewichten 
worden verwerkt in de voederkoeken die hele 
veestapels op de been houden. 

LEEGGESCHEPT 
Over di t I etterl i jk I eegscheppen van de 

oceanen en de gevol gen daarvan sprak de 
Tribune met dr. W. van Utrecht, verbonden 
aan het zoölogies laboratorium te Amsterdam 
en jar'enlang voorvechter van bescherming van 
oceanen (en mensen). 

Ringnet 
In zijn kleine kamertje, met uitzicht op de 

dierentuin Artis en vol met beesten op sterk 
water, meetapparaturen, mikroskopen en her
inneringen aan de .tijd dat hij met de Willem 
Barendsz op walvisvangst uitvoer, steekt Van 
Utrecht meteen van wal: 

"De visserij is één grote uitzuigerij. Wat 
het vooral zo verschrikkelijk rot maakt is het 
ri ngnet. Met andere methoden is het vissen 
lang niet zo makkelijk." 

Het ringnet blijkt een erg doelmatige en 
simpele manier van werken te zijn, die een 
klein aantal mensen in staat stelt tot wonder
baarl ijke visvangsten. 

Als de onderwater-radar een school vis heeft 
opgespoord is het al ti jd pri js. Vanaf .de grote 
boot zet een klein schip een net uit rondom de 
school vissen, tot hij weer bij het moederschip 
terug is. De onderste lijn, de droogligger, 
wordt dan vanaf de grote boot opgetrokken, 
zodat alle vis in een grote\zak gevangen zit, 
die met een grote mand wordt leeggeschept. 
De vol gende fase is de fabri ek, waar de vis op 
een grote transportband naar binnen draait om 
er aan de andere kant als vismeel weer uit te 
komen. 

"Bedrijfstechnies, dus ekonomies, gezien is 
dit natuurlijk een zeer verantwoorde zaak", 
zegt dr. Van Utrecht, "maar wat eiwitten en 
dus menselijke gezondheid betreft is dit een 
verpesti ng van de ergste soort." 

Verspilling 
Als voorbeeld van verpesting en verspilling 

de toni jnvangst. In de natuur is het zo gere
geld dat tonijn zich altijd schuil houdt onder 
een kudde dolfijnen. Wordt een kudde dolfij
nen waargenomen, dan hoeft alleen het ring
net maar te worden rondgevaren. Natuurl i jk 
raken dan ook de dolfijnen in het net, waarbij 
ze onherroepelijk verdrinken. 

Dolfijnen zijn namelijk zoogdieren die re
gelmatig naar de oppervlakte moeten om te 
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Het ringnet-systeem stelt een klein aantal mensen in staat tot enorme visvangsten 

ademen. In het ringnet opgesloten krijgen ze 
daarvoor noch de tijd noch de ruimte. De 
slachting onder dolfijnen is des te groter door
dat het sociaal levende dieren zijn, die elkaar 
in nood niet alleen zullen laten. Voor de 
vangst van 60 ton tonijn moet 40 ton dolfijnen 
verdrinken. De dolfijnen worden dood weer 
overboord gegooid. 

Smoesjes 
"Als ze dan toch gevangen worden", zegt 

Van Utrecht, "laten we ze dan gebruiken. Aan 
iedere dolfijn zit minstens 10 kilo hoogwaardig 
konsumptievlees. Dat wordt nu zomaar wegge
donderd omdat het niet in het ekonomies be
lang ligt, omdat de westerse mens geen dol-
fi jnvl ees eet. Maar dan moet je ook geen 
smoesjes hebben over hongersnood en eiwit
gebrek! Door produkti emethoden en pol i ti eke 
toestanden leven we wat eiwitten betreft ver 
boven onze stand." 

Hij doelt daarmee ook op de veehouderij die 
een overmatige visvangst bevordert voor de 
produktie van veekoeken. Zichtbaar. kwaad 
wordt hij als ter sprake komt dat hongergebie
den als Bangla Desh via ontwikkelingshulp een 
soortgelijke verspilling van eiwitten wordt op
gedrongen. 

"Die mensen wordt gewoon zand in de ogen 
gestrooid. Daar wordt hetzelfde systeem opge
bouwd waar wij hier onze nek over breken. 
Want het is toch zo dat wij doldraaien in een 
ekonomies systeem van strukturele werkloos
heid en dit soort produktiemethoden." 

8 Miljoen 
Een ander punt is de bescherming van be

paalde vissoorten, zoals walvissen, die veel 
aandacht krijgt in de pers. Daar heeft dr. Van 
Utrecht "afgezien van sentimentel e overwe
gingen" wein.ig goede woorden voor over. 

"Laten we niet praten over de bescherming 
van de walvis. Dat is gewoon idealisties ge
leuter als je niet meteen de hele visroof aan
pakt. We moeten niet vergeten dat het niet 
gaat om lieve, zielige diertjes, maar om kei
harde zakenlui en politici. Die zakenlui zien 
donders goed de samenhang in de hele kwestie, 
maar zij willen verdienen. 

De grote schepen waar tegenwoordig mee 
gevaren wordt, kosten zo'n 8 mil joen gulden. 
Daar komen nog de verplichtingen bij aan de 
toeleveringsbedrijven. Willen ze zo'n schip 
varend houden, dan moet er geproduceerd 
worden. Voor een maand of twee, drie wordt 
een dergel i jk fabri eksschip de Antarcti c opge-



stuurd en dan moet er aan één stuk door gevan
gen worden. De verwerking vindt ook aan 
boord plaats, zodat de produkten bi j thuiskomst 
meteen de markt op kunnen. De kosten moeten 
er uit, het doet er niet toe hoe. Ondertussen 
wordt de boel wel uitgeroeid." 

Krill 
Nog een voorbeeld is de krill. Krill is een 

klein visje dat lijkt op een garnaal en dat tot 
voedsel dient voor veel grote soorten, waar
onder de walvissen. Door de uitdunning van de 
walvis is het natuurl i jke evenwicht verstoord 
en de krill zeer talrijk geworden. Westduitse, 
Japanse en Russiese ondernemingen zien dit als 
rechtvaardiging om de jacht op krill ruim baan 
te geven. 

"Maar", zegt Van Utrecht, "dan hakken ze 
er meteen z6 in dat er niets van overblijft en 
dat je aan ziet komen dat deze soort binnen de 
korste keren is uitgeroeid. Rusland heeft de 
produktie van krill meteen op 120.000.000 ton 

pe~ jaar gesteld. De vangst van deze visjes is 
alsof je het fundament onder een huis uithaalt. 
Want op deze manier is er voor dé grotere vis
soorten binnenkort helemaal geen voedsel 
meer." 

Hoogste tijd 
"Nogmaals", zegt hij fel, "het is een lach

ertje en een hobby van een stell .etje enthousi
astelingen om je over het verdwijnen van wal
vissen op te winden als je niets wilt doen aan 
de hele visvangst en het hele systeem van onze 
voedselvoorziening, zools het geworden is door 
het grote zakenleven. Het gaat om onze aller
eerste levensbehoeften. We kunnen niet door
gaan met het I eegscheppen van de oceanen. 
De mensen die daar belang bij hebben houden 
kunstmatig het idee in stand dat ze vanzelf 
weer vollopen, maar zo is het niet. Het is, 
behalve voor de Noordzee, nog niet te laat, 
maar dan moet er wel een eind aan komen. 
Hoogste ti jd dat we ons eens afvragen wat ze 
om ons heen aan het presteren zijn." • 

Giro- en boedel beslag versterken MAN-akties 
UTRECHT 
EN GRONINGEN: 

Groningse deurwaarders hebben opnieuw 
vergeefse pogingen gedaan bij de gezinnen 
Pilon en Hamhuis de televisie openbaar te ver
kopen om ze tot betaling van de milieubelas
ting te dwingen. 

Op 26 februari stonden 300 verkl eumde 
MAN-mensen weer als één achter Pil on. Het 
ging net als op 31 januari (Tribune 3/75). 
Massaal optreden van de bevolking verhinder
de uitvoering van onderdrukkingsmaatregelen 
van de overheid. Deze keer kwamen de deur
waarders niet eens opdagen. 

"Ze moeten zich wel aan de afspraken hou
den", zei Pilon teleurgesteld. De menigte 
trok daarom naar het provinciehuis om uiting 
te geven aan haar ongenoegen. In de hal wer
den de mensen te woord gestaan door PvdA
gedeputeerde Bortelds. Hij beweerde dat het 
grootste deel van de bevolking door te betalen 
akkoord was gegaan met de mil ieubel(Jsting. 
"We kunnen deze wet niet afschaffen. Mede 
door uw akties zijn belangrijke veranderingen 
in de maak maar we moeten de wet uitvoeren." 
Boe-geroep en kreten tegen de PvdA. 

De volgende dag werd e~nzelfde makkelijke 
overwinning geboekt bij Hamhuis. De mensen 
waren weer allemaal opgekomen en de deur
waarders lieten zich weer niet zien. Later 
kondigden ze wel aan dat ze nog een derde 
poging tot boedel beslag zouden doen. 

r:1 

Boven: de tweede verhinderde boedel verkoop 
bij Pilon in Groningen 
Onder: MAN-mensen posten bi j de 
PTT-kantoren in Utrecht 

Dat gebeurde dan ook op vri jdag 14 maart. 
Het verliep weer hetzelfde als de voorgaande 
keer. Opnieuw waren de MAN-mensen pre
sent; opnieuw lieten de deurwaarders zich niet 
zien. 

VAN HULTEN 

Begin februari probeerde de provincie 
Utrecht de wefgeraars van de milieubelasting 
schri k aan te jagen door bi j 100 mensen beslag 
te leggen op hun girorekening. Zo zouden de 
mensen f 88,34 moeten betal en of na 8 dagen 
een duur proces op hun nek krijgen. 

Het MAN deed direkt een oproep aan alle 
weigeraars en sympathisanten hun girorekening 
op te zeggen of al hun geld er af te halen. Dit 
aktiemiddel (versterkt door posten bij PTT
kantoren) werkte probaat. Girodienst en staats
sekretaris Van Hul ten raakten in paniek, zools 
uitvoerig beschreven in alle dagbladen. 

Van Hul ten verzocht de provincie Utrecht 
dit middel niet meer toe te passen omdat het 
hele giroverkeer ontwricht dreigde te worden. 
Hij vond girobeslag ook een veel te zwaar 
middel om mensen tot betalen te brengen. 
Onder druk van het kabinet (er moeten harde 
woorden gevallen zijn) moest hij zijn schrijven 
intrekken en zelfs verklaren dat het nooit ver
zonden was. 

& schijnt als kompromis uitgekomen te zijn 
dat Utrecht nog twee keer een groep van 100 
weigeraars met girobeslag bestookt. Dat de 
weigeringsaktie daar een klap van krijgt valt 
te betwijfel en. Na de eerste gol f girobeslagen 
kreeg het MAN-Utrecht talloze positieve re
akties en boden nieuwe mensen hun aktieve 
steun aan. Het provinciale offensief heeft in 
ieder geval bijgedragen tot grotere eenheid en 
solidariteit onder de weigeraars. 

S.P. 

Hoe erg de overheid met de MAN-akties in 
zijn maag zit blijkt uit een vergadering van de 
provinciale milieukommissie in Utrecht, die 
geheel gewijd was aan de vraag hae weigeraars 
tot betaling konden worden gebracht. VVD en 
PvdA waren het gloeiend eens over de voor
steil en. Een professioneel (I ees: duur) organi
satieburo, grote advertenties en televisiespots 
zouden wonderen doen. 

Verder zou de bevolking moeten worden in
gelicht over de politieke achtergranden van 
het MAN. VVD en PvdA zeiden eendrachtig: 
"Achter het MAN zit de Social istiese Partij en 
het gaat de SP niet om de milieubelasting, 
maar om een aktiemodel uit te testen. Daarbij 
maakt de SP misbruik van de frustraties van 
veel mensen." 

Het is inderdaad waar dat de SP - als enige 
partij - volledig achter het MAN staat. En de 
palitieke achtergronden van de milieubelasting 
worden ook door het MAN zelf benadrukt om
dat het precies draait om de vraag: Waarom 
pakken ze de onschuldige burger en niet de 
mil ieuverpestende industrie? 

VVD en PvdA zouden zich moeten inspannen 
om de "frustrati es bi j veel mensen" weg te ne
men. Dan kan er - hae dan ook - niemand 
"misbruik" van maken. • 
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Woeste aanvallen 
op SP en MAN 

De akties van het MAN zitten 
de CPN bijzonder dwars. Deze 
partij is immers in veel gevallen 
mede-verantwoordel i jk voor de 
inning van de milieubelasting. 

C.P.N. 
HEEFT 
EEN SLECHT GEWETEN 
DE Social istiese Pari j is er al tijd vanuit ge

gaan dot de stri jd tegen de ondernemers en 
hun aanhangers in de pol'itiek, voorrang 

heeft boven de verschillen tussen SP en zich 
links noemende pàrtijen. SP-kritiek op PvdA 
en CPN draaide om het falen van deze partij
en in de strijd voor het socialisme en werd al
tijd op féiten gebaseerd, omdat verdeeldheid 
en gekrakeel onder arbeiders all een moor scha
delijk is. Ook deze zakelijke kritiek werd met 
mate noor buiten gebracht om de socialistiese 
doel steil ing ni et te loten overwoekeren door 
een holle woordenstrijd met partijen, die onder 
de arbeiders nog aanhang hebben. 

Het word je door de CPN wel moeil i jk ge
,naakt een dergelijke houding voort te zetten. 
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van mei 
'74 heeft de SP de aandacht getrokken van het 
CPN-dagblad dot wonderwel de Waarheid heet. 
De eerste aanvall en volgden 'het vertrouwde 
patroon: SPers in dienst van de grote konserns 
en als agenten van vreemde mogendheden. 

.. Partij -ideoloog)) 
De laatste ti jd worden de aanvall en persoan

I ijker en smeriger. Op 22 februari schreef de 
Waarheid dot de "Limburgse SP-voorman" Mar
tin Jonsen in opspraak was gekomen. Jansen's 
karri~re als journol ist bi j het Limburgs Dagblad 
(de Telegraaf) wordt beschreven als beloning 
voor zi jn reaktionaire diensten. 

In Heerlense arbeiderswijken verspreidde de 
CPN in maart een long pamflet met als enige 
bedoel ing de SP of te schil deren als een "ar
beidersvijandige" partij die alleen als taak 
heeft op te treden als scheurmaker, aktiebreker 
en provokateur. Martin Jonsen wordt daarin 
gepromoveerd tot "de grote partij-ideoloog". 
Afgezien van het feit dot gelukkig long niet 
alle werknemers van reoktionaire konserns zelf 
ook reaktionair zi jn, hoeft Jonsen ni et door de 
SP verdedigd te worden •••. want hij is ol ge
ruime tijd geen lid meer. 

Er stonden nog meer van dot soort fijnzinnig-

14 

heden in de Waarheid. Bijvoorbeeld dot SP
voorzitter Hans van Hooft betrokken is geweest 
bi j de Boerenparti j, wat gewoon een I eugen is. 

MAN-akties 
Afgezien van deze verdachtmakingen be

steedde de Waarheid hoor (toch ol zo spaarza
me) kolommen op 22 en 25 februari vooral aan 
aanvallen op de aktie van het MAN tegen de 
milieubelasting. Terwijl deurwaarders tekeer 
gaan met boedel-, giro- en loonbeslagen ver
heft de CPN zich niet tegen het overheidsge
weid moor tegen de weigeraars en hun organi
satie, het MAN. Daarin is geen verschil tus
sen CPN, PvdA, CDA en VVD. 

Daarbij ontleent de Waarheid het sprookje 
dot het MAN de belasting zelf wel betaalt 
dankbaar aan de rooms-reoktionaire Gelder
lander (zie het artikel hierover in deze Tri
bune). 

Het MAN en de SP zouden de weigeraars nu 
botweg in de kou laten stoan en zo hun ver
trouwen in akties definitief ondermijnen. Dat 
dit niet waar is, weten niet alleen de weige
raars zelf, maar ook de mensen die de verslag
geving over de verbeten stri jd tegen de deur
waarders zowel in Utrecht, Groningen als Nij
megen hebben bijgehouden in bladen als de 
Volkskrant, die in tegenstelling tot de Waar
heid natuurl i jk "rechts" zi jn. 

Slecht geweten 
De hartstocht waarmee de CPN nu de SP on

der wur neemt kon alleen uit een slecht gewe
ten worden verklaard. De Wet Verontreini3ing 
Oppervlaktewateren, waaruit de milieubelas
ting is voortgekomen, werd in 1968 aangeno
men met ook de CPN-stemmen v66r! 

Toen waren de- gevolgen misschien nog niet 
goed te overzien, maar toen ze dat wel wer
den, deed de CPN .... niets! Behal ve onder
meer in Wageningen en Groningen haar men-

sen op pad sturen om, in strijd met de Waar
heid, te vertellen dat het MAN er de brui aan 
had gegeven en dat ze beter konden betalen. 
In Groningen maakt de CPN zelfs deel uit van 
het provinciaal bestuur dot bi i weigeraars be
slag probeert te leggen op hun televisietoestel. 

Dat de aktie tegen de milieubelasting een 
initiatief was van het MAN en de SP was een 
misser voor een partij als de CPN. Nu die ak
tie zo massaal en hord is geworden en zo veel 
duidelijk maakt over de maatschappij, zou een 
echte linkse portij zich daarover verheugen in 
plaats van zijn wrevel zo ongeremd te spuien. 

Wrevel 
Overigens is de MAN-aktie niet de enige 

wrevel die de CPN koestert. Steeds meer men
sen wordt duidelijk dat deze partij geen enkel 
middel schuwt om zich voor de PvdA aanvaard
baar te maken als regeringspartner. In de 
praktijk van de strijd komt de CPN daardoor 
vaak tegenover de mensen in wijken en bedrij
ven te staan en dus ook tegenover de SP. 

In Amsterdam is het metrobeleid uitgelopen 
op een regelrecht fiasko voor het PvdA/CPN
stadsbestuur en naast de aktiegroepen heeft de 
SP daar een aandeel in gehad. Moeilijk te 
verkroppen zal voor de CPN ook de nederlaag 
wel zijn in de landelijke akties tegen de aan
schaf van een nieuwe straaljager. De CPN 
wilde alleen tegen de komst van nieuwe 
at oom straal jagers protesteren om de regering 
niet te erg voor de voeten te lopen. Deze lijn 
werd door de samenwerkende organisaties 
(waaronder de SP) van de hond gewezen en de 
CPN verdween uit de akties. 

Frustroti es genoeg voor deze parti j, maar 
die zou ze beter kunnen afreageren op het ka
pitalisme don op de Socialistiese Partij. De SP 
wordt in de Waarheid overigens altijd als de 
"z 0 gen a 0 m d e Social istiese Parti j" aange
duid, maar dot soort bezweringsformules zal de 
CPN weinig baten als ze aan hoor fouten vast
houdt. • 



"Wat je zegt" 
* christus 

Weigeraars van de milieubelasting zondigen 
niet alleen tegen een zuiveringsschop, een 
provinciaal bestuur of een minister, maar ook 
tegen Christus zelf. Dat konden inwoners van 
Zeist opsteken uit hun krant van 19 februari, 
waarin een brief was opgenomen van GPV
statenlid G. J. Schutte. 

"Het was", schrijft de goeie man, "niet 
zonder reden dat Christus opwekte tot belas
tingbetal ing aan de (si echte) overheid (Ma tt • 
22: 15-22) en dat de apostel Paulus er de 
waarschuwing aan verbond dat wie zich tegen 
de ov~rheid verzet een oordeel over zichzelf 
brengt {Rom. 13:2)." 

Navraag bij de provincie Utrecht leerde dat 
zich na deze publikatie geen golf van beta
lingen heeft voorgedaan. 

Voor mensen met gevoel voor humor verdient 
het aanbeveling regelmatig de nieuwsrubrieken 
van de Evangel i ese Omroep te bel u i steren en 
bekijken. En het is nog leerzaam ook om te 
ervaren hoe een deel van ons vol k wordt be
wapend tegen vooruitgang, marxisme en zich
zelf. 

Maandag 10 maart werd de Du i tse Baader
Meinhof-groep door de EO-radio officieel 
doorverwezen naar het rijk van de duivel 
"waar geween is en geknars 'van tanden". Niet 
zozeer vanwege de BM-methoden alswel van
wege haar doeisteIl ing: "Een poradi js op aarde 
als het werk van mensenhanden." 

Groter zonde dan dat de mens "zijn eigen 
geluk najaagt in plaats van zich over te geven 
aan de Heer" is voor de EO niet denkbaar {de 
EO heeft zich over de akties tegen de milieu
belasting nog niet uitgesproken. "Natuurl ijk 
zien wij veel slechte dingen, onrecht en wet
teloosheid om ons heen. Dat zit niet in de 
maatschappij, maar diep in het hart van de 
mens die Christus heeft verstoten en de aarde 
in zijn val meesleepte." 

Door overal de Bijbel bij te slepen slaagt de 
EO er altijd weer in problemen terug te bren
gen tot een eenvoudige zwprt-wit-tekening. 
Je krijgt alleen de indruk dat ze hem nog niet 
helemaal uithebben en nog niet gevorderd zijn 
tot de uitspraak van Christus dat het voor een 
kameel makkelijker is om door het oog van een 
naald te kruipen dan voor een rijke om het ko
ninkri jk des hemel en in te gaan. 

*gorkum 
"Dit beleid had ook door de WO gevoerd 

kunnen worden", zei kamerlid Van Gorkum 
(de Groene 19-2). Hij doelde op het ekono
mies beleid van het kabinet-Den Uyl. 

Hij zei ook: "Er is geen kabinet geweest na 
de oorlog dat de ondernemers zo gesteund 
heeft als dit kabinet. Investeringsaftrek, pre
mies van sociale fondsen die worden bijgestort, 
koopkrachtverruiming, opdrachten van de 
overheid, aanvuIl ende werken, kortom: de 
ondernemers bel even gouden ti jden. Ze wor
den met mil jarden gesteund en wat er mee ge
beurt moeten we maar afwachten." 

Ter herinnering: Pier van Gorkum "zit" voor 
de PPR. De PPR zit in de regering. 

* westerterp 

MINISTER WESTERTERP 

Ter gelegenheid van de begroting van Ver
keer en Waterstaat (rijkswegen, mil ieubelas
ting e.d.) bracht het Algemeen Dagblad een 
portret van Westerterp (20-2). De slotregels 
van het artikel beschrijven de minister als 
"oprichter, voorzitter en enig lid van de 
Stichting Westerterp Vooruit." 

* krisis 
In het kader van het uitbuiten van de eko

nomiese malaise de volgende notities: 
"De lonen moeten omlaag", meent minister 

lubbers (8-3). 
Het rendement van de bedrijven moet om

hoog", meent het kabinet in de werkloosheids-
nota. 

"We moeten ons niet met milieubeschermen
de maatregelen uit de markt prijzen", menen 
Kok (NVV) en Spit (NKV) in limburg (8-3). 

In Doetinchem heeft een aantal heren de 
Stichting Leo luiter opgericht om werklozen in 
konditie te houden. In plaats van trimmen 
kunnen de werklozen gewoon noor kantoor ko
men en helpen bij het bestekklaar maken van 
restauratieplannen e. d. 

Dit brengt me een jeugdvriend in herinne
ring die (toen al) een schitterend plan tegen 
werkloosheid propogeerde. De werkloze bouw
vakker zou de werkloze loodgieter helpen bij 
de bouw van een schuurtje. De loodgieter zou 
voor de werkloze ambtenaar een douche aan
leggen. De werkloze bakker zou thuis broden 
bakken voor alle andere werklozen in de 
straat. Enzovoorts. Op die manier zou de 
werkloosheid natuurlijk enorm bevorderd wor
den, maar dat gaf niets. Dat gaf het systeem 

door 
PKavezet * 

alleen maar een wijdere vlucht en zou tot een 
geheel nieuwe maatschappij leiden. 

Toegegeven: Het was een waardeloos plan. 
Maar dat zijn de plannen van de regering ook. 

*kampagne 
De volgende verkiezingskampogne van de 

PvdA kan niet moeilijk zijn, want het wordt 
steeds meer een porti j voor het hel e vol k. 

Vindt u dat de vooruitgang zijn loop moet 
hebben en dat zul ks voor Amsterdam persé een 
metro betekent? Ki es dan PvdA want Lammers 
weet van wanten. 

Meent u dat de metro Amsterdam vernietigt 
ten voordel e van spekul anten en dat Lammers 
moet verdwijnen? Stem dan op de PvdA, want 
het gewest Amsterdam staat achter u. 

Horen dienstweigeraars volgens u in de ge
vangenis omdat ze ons land verraden? Dan 
moet u bi j de PvdA zijn want onze ministers 
hebben Kees Vellekoop in de bak gestopt. 

Staat u op het standpunt dat Kees Vellekoop 
een vrij man hoort te zijn? Dan zult u zich bij 
de PvdA thuis voelen, want onze afdelingen in 
de Achterhoek voeren aktie voor zijn vrijla
ting. 

Is geen offer u te hoog als het om de lands
verdediging gaat? PvdA-Vredeling is uw man! 
Hi j heeft zelfs 3 mil jard over voor de aanschaf 
van een straal jager. 

Staat u op het standpunt dat het best wat 
zuiniger kon bij Defensie? Dan moet u bij 
Piet Dankert zijn, want die wil een veel goed
kopere straaljager. Dankert van de PvdA na
tuurli jk. 

Bent u het er mee eens dat de fascisten in 
Chili betere relaties hebben met ons land dan 
de Voorlopige Revolutionaire Regering van 
Zuid-Vietnam? Dot is PvdA-Van der Stoel 
helemaal met u eens. 

Of vindt u dot juist een schande? Let don 
eens op ons kamerl id Relus ter Beek. Van de 
PvdA natuurlijk. 

Kortom: de PvdA is een porti j waarmee u 
alle kanten op kunt. Of wilde u juist een por
ti j waarmee u weet waaraan u toe bent? Ook 
die wens kan vervuld worden. Want er zit heus 
systeem in het bovenstaande. Alles wat links is 
wordt gezegd en wat rechts is gewoon uitge
voerd. 

* kommissies 
Bewoners van drie grote hoogbouwkomplexen 

in de Nijmeegse wijk Dukenburg voeren sinds 
1 januari akti e tegen de verhoogde stookkosten. 
Ze weigeren ·deze te betalen. De BHW vroeg 
een gesprek aan met woningvereniging Kol ping 
maar kreeg ten antwoord dat het niet kon. 

Wat bleek het geval? Kolping heeft er voor 
gezorgd dat er bewonerskommissies zijn die 
beloofd hebben geen akti e te voeren ol vorens 
kontakt op te nemen met de vereniging. De 
si tuati e is dus dat de mensen di e akti e voeren 
en daarom wi 11 en praten geen gesprek kunnen 
krijgen en dat de kommissies die wel een ge
sprek kunnen krijgen daaraan geen behoefte 
hebben omdat ze nu eenmaal geen aktie voe
ren. 

Echt een demokratiese bouwvereniging. Die 
ontlast de bewoners zelfs van de moeite hun 
eigen vertegenwoordigers te kiezen. • 
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RECHTSE 
BOMMENMAKER 
BIJ R.V.O. 

De kilo's springstof en het ultra-moderne 
ontstekingsmechanisme van de bom waarmee 
men het metrostation Bijlmer wilde opblazen 
blijken afkomstig te zijn van een iegerings
instantie. Daar heeft de man voor gezorgd die 
in de kranten wordt aangeduid als de Utrecht
se chemikus drs. E. M. (30). 

Drs. E. Mugge is namelijk in dienst van 
RVO-TNO (Rijks Verdedigings Organisatie
Toegepast Natuurwetenschappel i jk Onderzoek) 
De nieuw-rechtsers van Lewin waren dus ge
woon van plan NAVO-spullen op hun bruik-

, 

baarheid te beproeven. 
Mugge behoorde niet tot de mensen die op 

heterdaad betrapt en werden ingesloten. De 
Amsterdamse politie stuurde de zeer krachtige 
bom door naar TNO voor een technies onder
zoek. TNO verleende opdracht aan het RVO
laboratorium en daar viel de bom in handen 
van de bommenspecialist Mugge zelf. Hij werd 
dus belast met het onderzoek naar zijn eigen 
bom! Pas later verdween drs. E. M. in de cel. 

Uit Tribune-naspeuringen blijkt dat Mugge 
de grootste expert van het RVO was op het ge
bied van brisant- en splinterbommen. Hij stond 
in zi jn middel bare school ti jd en studententi jd 
al bekend als een maniakale bommenmaker. 
Ook zij n u i terst rech tse denkbeel den waren 
geen geheim. En dat werpt een uiterst vreemd 

licht op de Binnenlandse Veiligheidsdienst die 
het verl eden van 011 e RVO-medewerkers aan 
een onderzoek onderwerpt. 

Als de BVD de relatie tussen drs. M. en het 
fascisties getinte Nieuw Rechts van Lewin ont
gaan zijn, is die organisatie natuurlijk niets 
waard. Als deze relaties de BVD wél zijn op
gevall en, zitten we met het feit dat M. t 6 c h 
in dienst van RVO is gekomen. Dan moet dus 
worden aangenomen dat dergelijke sympatie!!n 
voor BVD en RVO geen enkel beletsel zijn om 
iemand in te zetten voor defensie en NAVO. 

Vergeleken met de heksenjacht van de BVD 
op I i nkse mensen werpt dat een onthull end 
licht op de politieke gezindheid in BVD-krin
gen zelf. 

Regering en rechtelijke macht zullen wel de 
grootste moeite doen om deze aspekten buiten 
het proces tegen Lewin en drs. Mugge te hou
den. Dat neemt niet weg dat ze een teken aan 
de wand zi jn voor het soort diensten dat de 
BVD aan de demokratie bewijst. 

TRIBUNE WORDT TWEE -WEKELIJKS 
Met ingang van april 1975, dit nummer 

dus, gaat de Tribune twee maal zo vaak 
verschi jnen. Het blad wordt twee-weke I i jks. 
Hiertoe heeft de Socialistiese Partij als uit
gever van de Tribune besloten. 

Voortaan dus geen 12 maar 24 Tribunes 
per jaar. Deze enorme stap vooruit is mo
gelijk geworden door de grote populariteit 
van het blad, die tot uiting komt in het 
voortdurend sti jgende aantal vaste lezers 
ervan. 

De maatregel is dus gebaseerd op de 
groei van de Tribune (en de SP natuurlijk) 
en geeft op haar beurt weer nieuwe groei
kansen. De Tribune kan immers aktueler 
worden en in ieder geval twee maal zo veel 
verslag doen van akties, suksessen, wan
toestanden. 

HUIS AAN HUIS 
Aan de SP worden door de Tribune

verdubbeling zware organisatoriese eisen 
gesteld. Dit geldt voor het techniese appa
raat dat onlangs verri jkt is met een gloed
nieuwe pers in Nijmegèn, Dit geldt ook 
voor de verspreiding van het blad, dat we 
het liefst bij de mensen thuis brengen om de 
SP-banden met de basis in wijken en be
drijven te versterken. 

Tot nu toe hadden de afdelingen voor dat 
thuis-brengen 4 weken per Tribune, maar 
dot wordt nu 2 weken. En behalve voor de 
Tribune wordt het SP-werk voor MAN, Ar
beidersmacht, BHW e.d. bepaald niet min
der. Als onze mensen u de komende ti jd 
eens missen, zou u daar niet alleen begrip 
voor op moeten brengen, maar dat ook 
moeten zien als een aansporing de SP-rijen 
te versterken. 

BRIEVEN WELKOM 
De Tribune krijgt niet alleen ruimte voor 

meer aktieverslagen en politiek nieuws. We 
will en de grotere ruimte ook besteden aan 
meer service voor onze I ezers. Zo komt er 
een MEDIESE RUBRIEK waarin lezersvragen 
worden beantwoord door onze artsen en 
milieu-deskundigen. Die vragen (of opmer-

Onze niE' Jwe pers 
in Nijmegen 

kingen) kunnen betrekking hebben op alles 
wat met de volksgezondheid te maken heeft. 

Hetzelfde geldt voor een SOCIALE RU
BRI EK, waarin onze juristen zuil en ingaan 
op problemen van lezers met sociale en an
dere wetten. Er komt ook meer ruimte voor 
INGEZONDEN BRIEVEN. Als Tribune
lezer wordt u hierbij uitgenodigd ons met 
uw vragen en standpunten te bestoken via 
Redaktie Tribune - Postbus 428 - Ni jmegen. 

15 GULDEN 
De abonnementsprijs van de Tribune zou 

eigenl i jk verdubbel d moeten worden tot 
'f 18,-. We hebben echter besloten de 
abonnees een voordeel te geven en er 

f 15, - van te rT'!aken! Een jaarabonnement 
verwerft u dus door f 15,- over te maken 
op gironummer 2534761 t.n.v. P.J. van 
Zomeren te Ni jmegen, vermelding: Abon
nement Tribune. 

De abonnementen die nu lopen bestaan 
tot het eind van de betaling uit twee num
merspermaand zonder bijbetaling. 
Natuurlijk hoeft niets deze abonnees te 
weerhouden van het storten van een donati e 
op bovenvermeld gironummer. 

Verder blijft de prijs van de Tribune kon
stant op het peil van de laatste 5 jaar. Ook 
dit is mogelijk door de voortdurend stijgen
de oplage. Door vrienden en bekenden aan 
te sporen de Tribune te lezen kunt u de SP 
hel pen dit kunststukje vol te houden. • 
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"WIJ zijn het die het bedrijf groot hebben 

gemaakt. En WIJ worden afgedankt." 
Onder de du izenden werk I ozen, di e deze 

verzuchting met recht op de I ippen hebben, 
zijn ook de 169 ontslagenen van Durox-gasbe
ton in Vuren (bij Gorkum). 

Durox hoort bij de Loevestein-groep, die be
halve in Vuren fabrieken heeft in Meppel, U
bach over Worms en Ni jmegen. De meeste aan
delen zijn sinds enkele jaren in handen van het 
Duitse konsern Rheinische Kalkwerke. 

" 

Pijlsnel 
In de jaren '60 ontwikkelde Loevestijn zich 

pijlsnel van een plaatselijk steenfabriekje tot 
een bouwmaterial en-gigant. Gi js van Zomeren 
(één van de ontsl agenen): "Vol gens mi j hadden 
ze een soort grootheidswaanzin. Ze dachten zo 
iets te worden als Verolme of Philips. Ik kwam 
er in 1960 te werken toen je de direkteur nog 
rustig kon aanspreken. Dot was de laatste jaren 
helemaal voorbij. Waar de beslissingen precies 
vielen was niet meer duidelijk." 

Zeker is dat Loevestein uitbreidde met mo
derne vestigingen in Meppel en Ubach. De 
aanlokkelijke overheidspremies voor Limburg 
en Drente wogen zwaarder don noodzakel i jke 
investeringen in he"t moederbedrijf in Vuren, 
dat door genera ti es arbeiders was opgebouwd. 
Toen de bouw terugviel kwam de klop dus in 
Vuren het hardste aan. 

Emotioneel 
Kommer de Knegt (distri ktman Industri ebond

NVV): "Je kunt niet zeggen dat ze die ontsla
gen zes, zeven jaar terug hadden moeten voor
zien. En je kunt ook ni et zeggen dat ze dan 
maar in Ubach moeten vollen. De mensen in 
Vuren waren sol idair met Ubach, moor natuur
lijk lag het emotioneel voor hun erg moeilijk." 

Eind '74 werd besloten tot een ingrijpende 
werkti jdverkorting bi j Durox (O-urige werkweek 
tot half maart) en tot de 169 Vurense ontsla
gen. Een zware slag voor de werkgel egenheid 
in het dorp en een vri j wi jde omgevi ng, waar 
de arbeiders vanouds zijn overgeleverd aan een 
enkele steenfabrikant en een aantal boeren 
(maar die gebruiken ook geen knechts meer). 

Ploegen 
Ook de kalkzandsteen-industrie, die in de 

Vurense fabriek is ondergebracht, ontkwam 
niet aan de probl emen. Ook daar werkti jdver
korting. Bovendien werd de 3-ploegendienst 
afgeschaft. In 2 ploegen bereikte men echter 
weldra weer het produkti epei I van vroeger. 
Niet alleen door een hoger tempo, maar ook 
door het halve uur schaft dot vroeger in de 
dienst van 8 uur was opgenomen, nu bi j de 
dienst op te tellen. 

Garonti es voor de toekomst van het bedri jf 
ontbreken . 

Stapelen 
G ijs van Zomeren: "Je zag de probl emen 

wel aankomen. De produktie was zo hoog dat 
een beetje stagnatie genoeg was om de voorro
del'! enorm op te stapel en. En je kunt ni et aan 
het stapelen blijven. Misschien hebben we ons 
zelf ook schuldig gemaakt aan de overproduk
tie. Er wordt veel te veel overgewerkt. Maar 
dat is wél voor dingen die je eigenlijk van je 
gewone loon moest kunnen kopen. Je moet toch 
een" menswaardig bestaan hebben en dan bedoel 
ik gewoon eten,drinken,vakantie en zo. Ik 
heb geen 2 of 3 huizen nodig. 

De vakorganisati e heeft een goed stuk werk 
gedaan met de afvloeiingsregeling. Ik ben 60 
en krijg tot 1979 bijna het volle loon. Maar 
de overbuurman hier is 48 en diezit over een 
half jaar op 800/0. En die kan net zo min werk 
vinden als ik. 

Ik vind het niet erg om met m'n zestigste 
met pensioen te gaan. Ik heb m'n hele leven 
hard gewerkt en genoeg gedaan. Maar dan had 
ik het wel graag 5 jaar terug geweten. Nu 
kwam het als een baksteen uit de hemel vallen 
en rauw op je af. Je kunt zeggen wat je wilt 
maar je wordt gewoon afgedankt. " 

Aktief 
Hij vervolgt: 

"Ik ben altijd aktief geweest in de SDAP en 
het NVV. Maar de maatschappij is weinig be
ter dan vroeger. Als het grootkapitaal ons kan 
missen, nou dan staan we op straat. Dat ligt 
veel aan ons zei f hoor! Wi j werkmensen moes
ten veel meer op onze streep gaan staan. 

Dit land kán eigenlijk helemaal niet kapi
talisties zijn. Als alle mensen van onze klasse 
georganiseerd zijn, maken ze ons niks. En ik 
kan me toch ni et voorstel I en dat jonge mensen, 
zoals mijn kinderen, het nemen dat de tijd van 
Co/ijn weer terug komt." 

lapmiddel 
Kommer de Knegt: "We hebben de direktie 

wel voor de konsekwenti es gestel d bi j de ont
slagen in het moederbedrijf. Mensen ouder dan 
50 jaar of met meer dan 20 jaar di enstverband 
mochten niet ontslagen worden en voor ouderen 
dan 60 hebben we een vervroegd pensioen be
dwongen. Het is een goeie regel ing, maar we 

" 

worden de laatste maanden zo door dit soort 
nare werkjes opgeslokt dat je aan een aantal 
fundamentel e zaken ni et meer toekomt. J~ pro
beert met hart en zi el te redden wat er te red
den valt, maar ook de beste regeling blijft 
een lapmiddel. Het meest fundamentel e -het 
recht op werk- wordt de mensen toch afgeno
men. In de huidige maatschappelijke orde 
gaat dat zo en daar kri jg je genoeg van. " • 

DEN UYL WACHT NOG OP 
RECHTSE AKTIEGROEPEN 

Hans van der Werf, van het NOS-jour
naal, heeft een boek geschreven over Joop 
den Uyl. Hoewel nauwel ijks vol doende om 
een uitgave van 12 piek te rechtvaardigen, 
staan er toch een paar aardige uitspraken 
in van de premier. 

Zo zegt hij: "Je kunt natuurlijk naar 
mijn opvatting, nooit zo maar een ingewik
kelde maatschappij als wij hebben, in een 
klap veranderen. Ook al had mijn partij, 
de PvdA, de grote meerderheid in de Ka
mer. AI zaten we in het kabinet met 16 
ministers van de PvdA, dan zouden we nog 
allerlei dingen geleidelijk moeten doen, 
omdat, als je daar in de maatschappij met 
een batte bei! te werk gaat, dan beschadig 
je het weefsel, dat erg kwetsbaar is van de 
samenleving. Dan gebeuren er allerlei Oi1-

gelukken en lopen de dingen vast. Het zal 
dus altijd stap voor stap moeten." (Dat Van 
der Werf televisie-journalist is verklaart 
mogelijk dat hij bijl als bei! schrijft). 

Den Uyl bevestigt dus wat de Tribune al 
zo vaaK geschreven heeft: Een puur PvdA
kabinet met een absolute meerderheid in de 
Kamer zou in ons land nog weinig veran
deren. 

Een andere opvall ende ui tspraak (ti jdens 
de formatie van het kabinet): "Een linkse 
regering brengt automoties een verharding 
von de maatschappi j mee - I et maar op. 
Ik voorspel dat zo'n regering honderden 
rechtse aktiegroepen oproept. We krijgen 
ongetwi jfel d te maken met demonstrati es 
van de mensen uit de nette buurten." 

Zou het ontbreken van deze akti egroe
pen en demonstraties betekenen dat het ka
binetsbeleid mislukt is? • 

3 



-
De sociale misstanden en de onrust zijn in 

de oude mi jnstreek gel eidel i jk bovengronds 
gekomen. Op de ochtend van de 25e, enkel e 
uren voor de demonstratie, sprak de Tribune in 
Hoensbroek met Huub Cobben, een van de or
ganisatoren. 

ABW 
(obben is 67 jaar, werkte 40 jaar bi j Staats

mi jn Emma, waarvan 32 jaar ondergronds en 
ging op 55-jarige leeftijd met pensioen. Hij is 
vaarzitter van de beroepsgroep gepensioneer
den van de ABW, Algemene Bond voor Werk
nemers, een kategorale bond met volgens Cob
ben 6000 leden. 

Cobben: "Wij zijn de enige politieke onaf
hankelijke vakbond en de enige die in Limburg 
na de oorlog een staking organiseerde. Het' 
was in de warwinkel van 1946 en hij duurde 
maar 1 dag, maar het was een duidel i jke waar
schuwing. In 1947 werd onze bond voor katho
lieken verboden door de bisschoppen. Natuur
lijk is een bond als het NKV veel groter en 
die zou veel meer kunnen beginnen - als ze 
tenminste wat deden. Maar die houden alles 
bi nnenskamers." 

AMF 
TR: Hoe zit dat AMF eigenlijk in elkaar? 
(obben: "Het kapitaal van het AMF, waar

uit nu aanvullende pensioenen worden betaald, 
is gevormd door premies op de mijnwerkers
Ionen. Voor ik met pensioen ging, werd daar
voor bijna 10% van mijJ1 loon ingehouden. De 
andere hel ft werd rechtstreeks door de werk
gevers gestort. Si nds 1919 is zo een enorm 
kapi taal vergaard. 

Tot 1967 kende het AMF een al gemene ver
gadering bestaande uit mensen die door de 
mijnwerkers gekozen werden. In die tijd had
den onze mensen het bi jna tot de hel ft van de 
I eden van de a Igemene vergadering gebracht. 
Toen werd die opgeheven. Nu is er alleen nog 
een AMF-bestuur dat bestaat ui t 6 werkgevers 
en 6 werknemers. Dat betekent 3 van de 
staatsmijnen, 2 van Oranje Nassau, 1 van de 

ers brengen 0 rust bovengronds 
Naar schatting 2000 oud-mi jnwerkers trokken dinsdag 25 maart demonstrerend 
door Heerlen. Onder de leus "Wij willen pensioen en geen aalmoes" gingen ze 
naar de kantoren van De Staatsmijnen (DSM) en het Algemeen Mijnwerkers 
Fonds (AMF). De autoriteiten kregen tot 15 mei de tijd voor een positieve 
reaktie. Anders wordt er een mars georganiseerd in Den Haag. 

Laura en verder 3 van het N KV en 3 van an
dere bonden." 

Kolen 
De ABW bezet ook een zetel in dit bestuur 

en op die stoel zit Huub Cobben. Hij zegt: "Er 
kunnen in dat bestuur dus alleen besluiten 
worden genomen als 1 van de arbeiders mee
gaat met de werkgevers of anders.om. En de 
bonden zi jn al ti jd meegegaan, anders hadden 
de ondernemers met het AMF niks kunnen be
ginnen. 

In alle regelingen herken je de hand van de 
werkgevers. Vroeger kreeg je 's winters kol en 
van de mijn. Voor een arbeider was dat 42 
hektoliter, voor een meesterhouwer 48, voor 
een maandloner 60 en voor een beambte 80 
hektoliter. Die verplichting is overgegaan op 
het AMF en er wordt nu in geld uitgekeerd: 
f 79 voor een arbeider, f 87 voor een mees
terhouwer, f 116 voor een maandloner en 
f 156 voor een beambte. Toeslag voor verwar
mingskosten. Zo proberen ze de oude verdeeld
heid in stand te houden." 

• 
Miljarden 

TR: Hoe groot is het kapitaal van de AMF? 
Cobben: "In het jaarverslag over '73 staat 

dat het vermogen 1,7 mi I jard is. Vanmorgen 
stond in de krant dat het wel 3 mil jard is. En 
straks na de demoQstrati e ga i k zeggen dat het 
4 miljard is. Daar heb ik betrouwbare inlich
ti ngen over. 

Overal in het land bezit de AMF winkel
straten, warenhuizen, kantoorgebouwen. 
Volgens ons is er geld zat en is het van 6ns. 

Wat de werkgevers er bi j hebben gel egd is 
voor ons niks anders dan uitgesteld loon. Maar 
z(f spel en er de baas OVE.: • 

Wi j zeggen: De werkgevers uit het bestuur 
en de gepensioneerden erin. T ensl ot te hebben 
we geen werkgevers meer omdat de mi jnen ge
sloten zijn. Gepensioneerden moeten de kon
trole op de AMF uitoefenen. Daarom willen 
wi j geen medezeggenschap, maar gewoon de 
zeggenschap. 

Ook de mijnwerkersvrouwen lieten zich niet onbetuigd in de demonstratie 

4 Mil jard kapitaal op 40.000 gepensioneer
den, dat is voor i eder f 100.000. Ik zou zeg
gen: Laat ze di e maar vrij maken en aan ons 
uitkeren. Dan koop ik morgen een nieuwe 
Volkswagen, want deze heb ik nu 5 jaar en 
eigenlijk moest ik hem weg doen omdat ik aan 
de grond zit." 
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Waardevast 
Cobben zelf krijgt met zijn 40 dienstjaren 

ongeveer het hoogste pensioen dat de AMF 
kent. Boven de AOW is dat f 180 (vuil) per 
maand. In 1964 was dat echter ook al f 180. 

"T 6en kon i k voor een gu I den nog twee 
broden kopen en nu kost een tarwebrood al 
f 1,25. De extra-pensioenen van het AMF 
gaan ni et· met de geldontwaarding mee. Maar 
het AMF-vermogen groei t natuurl i jk wel. Zi j 
zeggen dat het AMF-geld geleidelijk verdwijnt 
en in 2015 op is. Maar die beleggingen worden 
steeds meer waard, dat is duidel i jk." Vandaar 
de eis dat de aanvul I ende pensioenen waarde
vast moeten worden. 

Onderzoek 
TR: Wie heeft er belang bij dat het AMF

vermogen zo groot mogelijk blijft? 
Cobben: "Wie zou je denken? In het AMF

reglement staatdat bij bei!indiging van het 
fonds de rest 50-50 verdeeld wordt tussen 



HUUB COBBEN 

werkgevers en werknemers. DSM, Oranje 
Nassau en Laura beschikken dus over de helft 
van wat overbl i jft. En omdat de gepensioneer
den uitsterven zijn er straks geen oud-mijn
werkers meer om hun deel op te eisen. 

Op 9 september 1974 hebben we de regering 
gevraagd -om een onafhankel i jk onderzoek naar 
het vermogen van het AMF. Daar hebben we 
nooit een reaktie op gehad. We moeten dus 
wel demonstreren." 

Verklaring 
TR: Hoe is de groeiende onrust hier in het 

zuiden te verklaren? 
(obben: "Vroeger waren de pensioenen net 

zo miserabel als nu. Een deel van het AMF
kapitaal is opgebouwd door oud-mi jnwerkers te 
loten verhongeren. Maar toen ging het om veel 
minder mensen. Nu ondervinden hier duizen
den tegel i jk wat het is om door de ondernemers 
afgescheept te worden nadat je de ekonom i e 
van het land hebt opgebouwd. 

Er waren 50.000 mijnwerkers. Daarvan zijn 
er ongeveer 10.000 met pensioen gestuurd 
doordat ze van ons re c h t om met 55 met 
pensioen te gaan een p I i c h t hebben ge
maakt. Er gingen 'er 10.000 in de overbrugging 
tot vervroegd pensioen en 10.000 i n de WAO, 
de arbeidsongeschiktheid. Voor de rest, 
20.000 man, zou er ander werk komen. Onder 
degenen, die werk gekregen hebben, zijn er 
die nadien al weer drie keer werkloos gewor
den zijn door bedrijfssluitingen. Dat zien de 
mensen nu allemaal op zich afkomen. 

Van alle beloften die ons in Zuid-Limburg 
zijn gedaan is niets terecht gekomen. De re
gering heeft 300 mil joen in de pensioenkas 
gestort voor oud-mi jnwerkers, maar anderhal f 
miljard aan de ondernemers gegeven voor het 
sluiten van de mijnen en het stichten van 
nieuwe bedrijven." 

Een belangri jke rol speel t, naast de verar
ming van de bevolking, de algemene slechte 
gezondheidssituatie. Cobben vreest bijvoor
beeld dat het slechte weer (kou en natte 
sneeuw) de opkomst voor de demons tra ti e on
gunstig zal beïnvloeden. "Ze hebben allemaal 
stoflongen en zijn bang voor een longontste
king." Zelf heeft hij ook "stof", wat blijkt uit 
zijn moeilijke ademhaling als hij lang en in
gespannen moet praten. 

Geplunderd 
TR: Hoe hebben de Limburgers het zo ver 

kunnen I aten komen? 
(obben: "We zijn als een wingewest ge

plunderd en als arbeider kon je nergens anders 

Ruim 2000 ex-mi jnwerkers demonstreerden voor hogere pensioenen 

dan in de mijn terecht. De onderdrukking was 
totaal. De mijnen, de bonden, de kerk, de 
autoriteiten - alles spande tegen de arbeiders 
samen. 

Kunt u zich voorstellen dat de pastoor met 
de hosti e aan de kommuni e-bank komt en een 
man vraagt: Ben je nog steeds lid van die 
bond? En als die man knikt hem gewoon voor
bij gaat. Ten aanschouwe van de hele kerk. 

. Toen mijn zoon een jaar of 10 was kwam hij 
thuis van school met de mededeling: Pa, we 
hebben vanmiddag op school gebeden voor 
jouw bekering. 

Later wou onze Willie nota bene zelf de 
mijn in. Toen heb ik hem geslagen. En omdat 
hij niet wilde luisteren heb ik het versierd dat 
hij een dag mee ondergronds mocht. Toen hij 
thuis kwam zei hij: De mijn ga ik nog niet in 
al verrekte heel Nederland van de kou. En hij 
had het ergste nog niet eens gezien." 

Geen sullen 
Peinzend vervolgt Cobben: "Er wordt wel 

gezegd dat het aan de Limburgers zelf heeft 
gelegen. Inderdaad zijn het mensen die moei
lijk kwaad te krijgen zijn en ze hebben schan
delijk misbruik gemaakt van z'n goedgelovig
heid. Maar al die arbeiders uit Amsterdam, 
Rotter.dam of Gelderland, die hier zijn komen 
werken, die zijn in precies hetzelfde systeem 
gerold en konden er ook niets aan veranderen. 

Nu komen de mensen in beweging en zullen 
we bewijzen dat we niet van die goedmoedige 
sullen zijn. Die beweging is te danken aan de 
mijnsluiting. Aan de andere kant heb je door 
dezelfde mijnsluiting niet meer het machtsmid
del van een staking om je eisen kracht bi j te 
zetten. Maar machtsmiddelen zijn er nog ge
noeg. Daar wi I i k nu nog n i et over pra ten, 
want ik word al genoeg uitgemaakt voor op-
rui er." • 

Ph lips vergroot zelf voorraad 
oor e k ijdverkorting 

De wegen van het kapitaal bi ijven ondoorgrondel ijk. Kamerl id Nypels (D·'66) 
heeft vragen gesteld over manipulaties van Philips rond de arbeidstijdverkorting 
voor 1500 man personeel van de vesti Si ngen in Wi nschoten en Stadskanaa I. 

In november '74 kreeg de groothandel van 
Philips bericht dat er stagnatie was opgetreden 
in de levering van zwart-wit televisietoesteI-
I en. De handel had wel behoefte aan de toe
stellen, maar Philips kon ze niet leveren. De 
handel werd voor dergel i jke tel evisi es door
verwezen naar de konkurrentie, wat op z'n 
zachtst gezegd ongebruikelijk is. 

Een paar dagen later vroeg Philips werktijd
verkorting aan voor 1500 mensen in noordelij
ke vestigingen onder verwijzing naar de on
verkoopbare voorraden tel evisi etoestell en ~ 
De werkti jdverkorting (waarvoor toestemm i ng 
werd verkregen) gold niet de gebruikelijke 
termijn van 6 weken, maar 12 weken. Drie 
maanden lang heeft de gemeenschap dus een 
deel van deze arbeidslonen betaald op grond 
van argumenten die door Philips kunstmatig in 
elkaar zijn gedraaid. 

MISBRUIK 

Nypels: "Ik heb staatssekretaris Mertens ge
vraagd of bi j de toekenning voor deze arbeids
tijdverkorting de wettelijke normen ' zijn ge
hanteerd. Zo ja, dan deugen die normen zelf 

niet. Voorraden die door een bedrijf bewust 
gekweekt worden, mogen natuurl i jk geen ar
gument zijn. Bovendien is het de vraag of een 
bedrijf van de omvang van Philips zijn voort
bestaan bedreigd ziet als het in één van de 
bedri jfsonderdel en ni et zo goed gaat. 

Het is koffi edi k-ki jkeri j, maar je kunt den
ken dat Philips zich meer op kleurentelevisie 
wil werpen ten koste van zwart-wi t. Maar het 
is natuurlijk misbruik van sociale voorzienin
gen om een deel van de kosten van de ver
kooppol i tiek op de gemeenschap af te wente
len." 

Op het moment dat Nypels zi jn vragen stel
de (18 maart) was Philips in onderhandeling 
over werkti jdverkorti ng voor 3000 mensen in 
noordelijke vestigingen, waaronder opnieuw 
die van Winschoten en Stadskanaal. 

Ook op 18 maart maakte Philips zijn resul
taten over 1974 bekend. De omzet bi eek ge
stegen van 22 naar 25 mil jard gulden. De winst 
daalde van 899 naar 734 miljoen. Zulke on
voorstelbare kapitalen staan tot beschikking 
van figuren die zich uitsluitend door winst-
honger laten leiden. • 
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A L OSO VOOR GR 
Het gaat GROLSCH eVakmanschap is meesterschapII) niet slecht. De vestiging 
van de brouwerij in Enschede breidt bijvoorbeeld regelmatig uit. Twee jaar 
terug gebeurde dat voor het laatst en wel ten koste van het laatste stuk park in 
de arbeiderswijk die het bedrijf omringt. Nu al het groen is opgeslokt zijn bij 
een volgende uitbreiding onvermijdelijk de huizen aan de beurt. 

AI jarenlang gaan er geruchten over sloop. 
Voorlopig is het nog niet zo ver. Volgens het 
bestemmingsplan van de gemeente is het gebied 
bestemd voor woningen. Zolang het plan niet 
gewijzigd is, kan Grolsch niet uitbreiden. Er 
zou naar schatting op z'n vroegst over 4 jaar 
gesloopt kunnen worden. 

Voor de gemeente en woningbouwvereniging 
Vol kswoning echter vormen de Grolsch- ,,'. 
geruchten een dankbare aanleiding om de ~ 
zeil i ge vol ksbuurt vol komen te verwaarl ozeA. 

"In feite wordt de buurt nu al rijp gemaakt " 
voor de sloop, om straks moei I i jkheden te 
voorkomen. De buurtbewoners worden hel emaal 
opgeofferd aan de belangen van Grolsch. Mis
schien kómt er niet eens een bedrijfsuitbrei
ding, maar dan staat het hier toch op inzak
ken", betoogt Henk Brons van de SP- Enschede, 
die het buurtkomitee ondersteunt. 

Riool 
Volkswoning laat al jaren het meest minima

I e onderhoud achterwege. De gemeente doet ' 
ook niets meer om de leefbaarheid van de wijk 
op pei I te houden. 

De meeste huizen zi jn al een 70 jaar oud, 
maar goed en solide gebouwd. De riolering is 
slecht. In de Beekstraat zijn 4 woningen aan
gesloten op één hoofdpijp. Als er bij de een 
een verstopping is, komt de troep bï'j een ander 
in de douchecel naar boven. Doorprikken helpt 
daar niet tegen. Opbellen naar Volkswoning of 
gemeente evenmin. Het is voorgekomen dat het 
6 weken duurde voordat er iemand kwam kijken. 

Ook de verkeerssituatie is bedroevend. Een 
paar iaar terug I egde de gemeente i n de Beek
straat een nieuwe riool leiding voor een nabu
rige nieuwbouwwijk. De straat werd tijdelijk, 
voorzien van een wegdek met nieuwe klinkers. 
Men beloofde dat er na een jaar een nieuwe 
bestrating zou komen. Dat is nu 3 jaar geleden~ 

Barrikaden 
Het drukke autoverkeer door de smal I e straat 

naar de nieuwbouw leidde tot verzakkingen 
onder de klinkers. Levensgevaarlijke situaties 
waren het gevolg. Geparkeerde auto's I iepen 
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regelmatig schade op. 
Het buurtkomitee van de BHW schreef de 

gemeente een bri ef met het verzoek het weg
dek in de Beekstraat-Brouweri jstraat te verbe
teren, parkeerhavens aan te I eggen en de 
Beekstraat eenrichtingsverkeer te geven. 

Na een maand was er nog geen antwoord. 
Nadat in één week twee kinderen uit één ge
zi n bi j ongelukken betrokken waren, besloot 
de buurt tot aktie. Half februari werd de 
Beekstraat vlak voor het spitsuur afgesloten. 
De bewoners stroomden de straat op en deelden 
pamfletten uit om automobilisten te verklaren 
wat er gebeurde. 

Geschrokken 
Geschrokken stemde wethouder Van Dragt 

voor het eerst in met een gesprek met de buurt. 
In de gemeenteraad verklaarde hij heldhaftig 
"ongevoelig te zijn voor harde akties", moor 
twee weken later hadden de buurtbewoners de 
konkrete toezegging van een nieuw wegdek 
binnen. De andere eisen waren toen in studie 
bij de verkeerspolitie. 

Dit sukses sterkte de buurt om ook het onder
houd van de huizen aan te pakken. Op 10 
maart trok een grote groep mensen naar het 
kantoor van Volkswoning. Direkteur Kaales 
deed zeer verbaasd over de klachten en zei 
niet beter te weten dan dat de huizen spoedig 
gesloopt zouden worden. Van de kant van de 
gemeente werd echter verklaard dat nog uitge
rekend werd hoe duur het zou worden voor 
Grolsch en dat er dan pas een beslissing zou 
vallen. 

Het lijntje 
Scheffer en Ter Voorde, buren uit de Beek

straaf en I eden van het BHW-kamitee: "De ge
meente houdt ons al jaren aan het I i jntj e. In
tussen moeten we wel all e huurverhogi ngen 
betalen. Straks in juli weer, maar w'ij krijgen 
er niets voor terug. Bij de bouwvereniging 
zeggen ze openl i jk dat ze niks anders meer 
doen dan een plankje en een spijkertje. Bij 
iemand hier in de straat is in 1973 het raam 

kapot gegaan en dat is nu nog ni et gerepa
reerd. " 

Scheffer: "De verwaarlozing dwingt ons ze 
voor duizenden guldens aan de huizen op te 
knappen. Maar aan het dak en de buitenkant 
kunnen wij natuurlijks niets doen. DdOrom 
gaat de verrotti ng door." 

Huurstaking? 
Ter Voorde: "Als er deze maand nog niks 

aan onze huizen gebeurt betalen we helemaal 
geen huur meer. Dat is dan nog het enige ant 
woord." 

Buiten toont Scheffer de Tribune enkele 
staal tjes van het opknapwerk van Vol kswoni 
Over een totaal verrot kozijn is een aluminiu 
strip gespijkerd. Wat :e hier ook opvalt is da 
de wee!! geur van hop, die in alle hoeken val 
de huizen doordringt, buiten vermengd wordt 
met een rioolstank. 

Scheffer: "Het is niet dat we niet willen ' 
talen, maar voor een krot heb ik eigenlijk 
geen tientje over." 

Vrachtwagens 
In de wat verderop gelegen Nieuwlusstraat 

zorgt Grolsch ook voor grote problemen. Aan 
het eind van die nauwe straat ligt de ingang 
van de brouwerij. Zware Grolsch-trucks 
deren onophoudelijk over de keien. De ge
luidsoverlast is zenuwslopend. 

Mevrouw Hollinga woont al 46 jaar in 
straat. Ze herinnert zich nog goed dat er een 
prachtig park lag waar nu de ingang 
van Grolsch is. Vanuit haar woonkamer zie i 
steeds de grote letters Grolsch passeren. Ze 
heeft net die ochtend een bezwaarschrift ing 
diend tegen een nieuwe hinderwetvergunning 
voor Grolsch. Ze verwacht niet dat er veel 
van terecht komt: "Daarom zijn die akties 
zo goed, die veranderen tenminste iets." 

Haar man zegt: "Die machtige Grolsch
bazen willen alles. Eerst het sportveld, toen 
het park en nu ons." 

De buurman, die komt binnenlopen: "Je 
haast naar een geweer grijpen." 

Het buurtkomitee gebruikt andere middel 
Door pamfletten en Buurtkrant worden de m 
sen op de hoogte gehouden van de gebeurte- I 

nissen. 
"Ook hier", konkludeert Henk Brons, "zie 

je duidelijk in wat voor een maatschappij we 
leven. Voor Grolsch moet alles wijken. De 
mensen worden opgeofferd aan de wi ns t. Je 
bent gedwongen om te knokken." 



Wilma J., huisvrouw in Nijmegen: 

"De luchtlandingen waren op 17 september 
1944 en een paar dagen later werd ons huis in 
Deest omsingeld door de BS. Zeventien man 
sterkt gewapend met geweren t van di e echte 
helden die meteen na de bevrijding het BS
bandje om hun arm deden. Ze haalden het hele 
huis overhoopt maar ik was er toevallig niet. 
Ik hield me niet verborgen of ZOt maar ze ar
resteerden me pas een maand later toen we ge
evakueerd waren in Bergharen . 

In had een foto van Heinz in de "voering van 
mijn jas genaaid. Toen ik in de Tuchtschool in 
Nijmegen werd opgesloten ontdekte een be
waakster dat bij het fouilleren. Ze begon te
gen me te razen dat ik een moffenhoer en een 
slet was. Dus als ik iedere nacht met de Engel
sen naar bed ging was ik een fatsoenlijk meisje 
geweest. Maar omdat ik een Duitse jongen had 
gehad en trouw was gebl even, daarom was ik 
een hoer. Zo was dat. 

Ze hebben me niet kaalgeknipt. Maar het is 
toch werkel i jk gebeurd dat we met een tanden
borstel kazernezal en moesten schoonmaken. 
Dat waren Nazi-methoden. Die hele berech
ting was kolder. 

Zwemmen 
Ik was 17 of 18 jaar oud en ging met een 

vriendin zwemmen in de Waal. Ik zei: Goh, 
wat een leuke jongen zit daar. Volgens mijn 
vriendin kwam hij al een paar dagen. Hij zat 
altijd alleen en zei tegen niemand iets. Toen 
hebben we gewed dat ik hem aan het praten 
kon krijgen als ik tegen hem lachte. Toen dat 
lukte bleek hij een Duitse soldaat te zijn. 

Heinz kwam uit Hamburg. Zijn vader was in 
1938 door de Nazi"s gefusilleerd omdat hij 
kommunist was. Z'n moeder was een Engelse 
die verplicht te werk gesteld werd bij Unilever 
in Hamburg en zich dagelijks bij de politie 
moest melden. Ze kreeg zware boetes opge
legd als Heinz bi j de Hi ti er- Jugend ontbrak. 
Toen dat niet afdoende was, werd hij 3 maan
den lang in een jongensh,uis geplaatst om 
discipl ine te I eren. ) 

Hoewel mi jn vader bi j de SDAP was en erg 
stri jdbaar, werden wi j kathol i ek opgevoed. 
Opvoeding en omgeving waren geen geschikte 
voorbereiding op de strijd tegen het fascisme. 
We waren natuurlijk tegen de bezetting en 
tegen de Duitserst maar Heinz was echt geen 
Nazi. Vraag me niet of hij een aardige jongen 
was, want ik was smoorverliefd op hem. We 
zouden onherroepel i jk getrouwd zijn. 

In oktober '43, toen we elkaar anderhalf 
jaar kenden, werd Heinz naar het Oostfront 
in Zuid-Rusland gestuurd. Daar heeft hi j dus 
die verschrikkelijke winter meegemaakt. Op 
7 of 8 maart 1944 kreeg ik van zijn moeder 
bericht dat hij was gesneuveld. Natuurlijk was 
ik er kapot van. 

Kamp 
Ik kan me voorstellen dat mensen die ont

zettend veel leed van de Duitsers ondervonden 
hebben, haatgevoelens tegen mij hadden. Dat 
kan ik ook aanvaarden. Maar het waren juist 
niet deze mensen die je slecht behandelden. 
De echte verzetsmensen bi jvoorbeeld I i eten 
zich ni et zo meesl epen en probeerden de om-

• Foto: Mensen als De Quay 
{rechts} zaten zo weer in het 
zadel. Hij was niet verliefd 
op een Ou i tser ••. 

standigheden te begrijpen. 
, In het begin was ik er zeker van dat ik na 
een paar dagen zou worden vrijgelaten als ik 
had uitgelegd wat ik eigenlijk misdaan had. 
Maar het werden 7 maanden kamp. 

Na 10 dagen werd ik uit de Tuchtschool in 
Nijmegen overgebracht naar een grote sigaren:
fabriek in Reusel. De bedrijfsruimte was met 
veiligheidskisten in twee!!n gedeeld. Aan de 
ene kant lagen vrouwen en kinderen in het 
stro, aan de andere kant mannen. Allemaal 
onder de luizen. Het was een koude winter en 
ieder had maar één deken. Het stro werd nooit 
ververst. 

Er waren ras-Nazi 's en landverraders opge
sloten, maar ook meisjes zoals ik en brood
NSB-ertjes die nooit iemand kwaad hadden 
gedaan. Ik herinner me een vrouwtje van 70 
jaar dat op Vol k en Vaderl and geabonneerd 
was geweest. 

Voedsel 
Op Reusel volgde het kamp in Vught t daar

na Maastricht en tenslotte Valkenburg. 
Het eten. In Reusel kreeg je twee sneden 

droog brood en een zure stinkende stamppot. 
In Vught was niet half genoeg te eten. Daar 
heb ik hongeroedeem aan mijn been gekregen. 
Daar kun je je vinger inzetten en d,an blijft 
het een deuk. Als het om je hachje gaat doe 
je rare dingen. Ik heb daar veel moeten jatten. 
Ze maken beesten van je onder elkaar. 

Ik werd een keer afgetuigd met een zweep ' 
omdat we als jonge meisjes voor de lol in een 
boom geklommen waren. Een andere keer ston
den we drieëneenhalf uur op appèl in de 
sneeuw omdat de vuilnisbakken niet helemaal 

schoon waren. Daar kreeg je blaasontsteking 
van. Verder heersten er dysenterie en schurft. 

In Valkenburg was het voedsel zo slecht dat 
we boombladeren in de watersoep deden, om
dat we dachten zo wat vitaminen binnen te 
krijgen. 

Kiesrecht 
In die 7 maanden ben ik 4 keer uitvoerig 

verhoord. De eerste 2 keer heb ik mijn verhaal 
gedaan. Oe derde keer vond ik het zat en heb 
ik gezwegen. Daaruit maakten ze op dat ik 
niet meer vrij gelaten wilde worden. Tenslotte 
heb ik gezegd: Waarom verspillen jullie je 
energie aan ons? Je moet eens kijken wat je 
vrij laat rondlopen! 

Ze zeiden dat ze ons opgesloten hielden om 
ons te beschermen tegen de v~1 kswoede. Maar 
toen ik op 17 mei '45 was vrijgelaten ben ik ' 
naar het dorp teruggegaan en i edereen was I i ef 
voor me. 

Tenslotte ben ik nog voor een tribunaal in 
Arnhem geweest. Als politiek delinkwent werd 
ik een jaar onder toezicht geplaatst en iedere 
keer als je je meldde werd je met de grootste 
minachting behandeld. Verder 10 jaar ontzet
ting uit het kiesrecht. 

Bevrijdingsfeesten hebben voor mij altijd 
een wrange bijsmaak gehad, vooral de eerste 
jaren. In de loop der jaren slijt dat natuurlijk, 
maar je vergeet nooit hoe onrechtvaardig je 
behandeld bent en het blijft een litteken. Het 
heeft invloed op je kijk op de maatschappij. 

Ik kan er nog in komen dat in de sfeer kort 
na de oorlog zulke fouten onvermijdelijk wa
ren. Maar er zat systeem in de fouten. Kleine 
mensen werden gepakt. Voor de top di e jaren
lang met de Duitsers samenwerkte hadden ze 
veel meer begrip. Op de scheepswerf in Deest 
werden tankers gebouwd voor de Duitse Wehr
macht. De direkteur is er schatri jk van gewor
den maar hem werd geen strobreed in de weg 
gelegd. Hij was tenslotte niet verliefd geweest 
op een Du i tse sol daat t wi ens vader door de 
Naz i 's vermoord was." 
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COBY VAN OUWERKERK 

Pal aan de Amsterdamsestraatweg, i n het 
hart van de grote Utrechtse wijk Zuilen, 
staat de SMOK. De staalfabriek, beter be
kend als Demka, is de omwonenden al ja
renlang tot grote last. Een onderzoek van 
het MAN wees uit dat veel buurtbewoners 
leiden onder hoofdpijn, keelaandoenin,gen, 
prikkeling van ogen en bronchitis, kwalen 
die tot Demka-Iozingen zijn terug te voe
ren. De Tribune stuurde een verslaggeefster 
met het MAN mee de wijk in. 

, 

ET huis van Coby van Ouwerkerk, I id van 
het MAN-komitee in Zuilen (Utrecht) is 
makkelijk te vinden. De Besemerlaan is 

een lange straat, maar de woning valt meteen 
op door een groot spandoek. De tekst luidt: 
"Onze gezondheid wordt bedreigd als SMOK 
zijn zin krijgt." 

Wat ook onmiddell i jk opval t is de grauwe 
zijgevel van de staalfabriek aan het eind van 
de straat. 

VERHUIZEN 
Coby van Ouwerkerk vertel t over de ge

zondheidsenquete van het MAN: "Hoe dichter 
we bij de fabriek kwamen, hoe erger de ver
schijnselen van keel- en hoofdpijn en bron
chitis werden ." 

Een groep scheikunde-studenten die met het 
MAN meewerkt ryvPO) heeft metingen gedaan 
naar gevaarlijke lozingen. SMOK blijkt zware 
metaaloxyden uit te stoten, ongeveer twee ton 
per jaar. 

Coby: "Laatst ging de melkboer verhuizen 
en hij wilde zijn huis schoon achterlaten. Van 
de zolder haalde hij twee grote cementzakken 
vol gruis van de SMOK. Pas kwam een vrouw 
mij vertellen dat haar man de zolder ging ver
bouwen en zo vuil als een kolenboer weer naar 
ben ed en kwam." 

la 

GORDIJNEN 
De gevolgen van de vuillozingen zijn ui.,t

eenlopend. Boer Bosman, die weidegrond 'ach
ter de fabriek heeft, verloor in een jaar tijd 
11 koeien, waarvan 7 met aandoeningen aan 
nieren, lever of longen. Bedrijfsschade: 
f 25.000. 

Een Zui I ense huisvrouw had haar gordi jnen 
gewassen en buiten gehangen. Plotseling neer
slag maakte de gordijnen pikzwart, zodat ze 
niet meer schoon te krijgen waren. Ze belde 
met de staalfabriek en kreeg te horen: "Dan 
hangt u toch geen gordi jnen op. Dat is nog 
modern ook." 

INVALIDEN 
Vol gens Coby van Ouwerkerk is de spanning 

ook binnen het bedrijf te snijden. De meeste 
arbeiders hebben stof in de longen en zijn 
blootgesteld aan een langzame vergiftiging. 
Een 39-jarige man verliet het bedrijf als in
valide: "Ik kan nog geen 10 meter lopen zon
der buiten adem te raken. De dokter zei me 
dat ik nooi t bi j de Demka had moeten gaan 
werken." 

Een oudere invalide: "Ik rot van binnen ge
woon weg. Sinds Demka is overgenomen door 
het Franse bedri jf Sambre-Meuse zi jn de om
standigheden nog veel beroerder geworden. Ze 

werken nu met veel zwaardere vergiften. De 
meesten durven er ni ets van te zeggen omdat 
ze vol gens het arbeidskontrakt op staande voet 
ontslagen worden als ze i ets over het bedri jf 
loslaten. Ze kni jpen de arbeiders uit als ci
troenen en gooi en ze dan weg." 

Deze omstandigheden maken het bedrijfs
pensioenfonds "de Onderlinge" van SMOK tot 
een voordelige zaak. Als de arbeiders 65 zijn 
krijgen ze jaarlijks ongeveer f 1000 uitbe
taald (dit bedrag is nota bene gekoppeld aan 
het aantal overuren dat ze gemaakt hebben). 
Men schat dat de meeste Demka-arbeiders niet 
veel ouder dan 50 jaar worden. 

HOORZITTING 
Op maandag 17 maart werd door Gedepu

teerde Staten van Utrecht een hoorzi tti ng ge
houden over de aanvraag van SMOK voor een 
tweede smeltoven. Mevrouw Hogendoorn, een 
van de buurtbewoonsters: "Ik was woedend dat 
ze die zitting op maandagmorgen om 10 uur 
hielden. Ze dachten natuurlijk dat er dan toch 
niemand kon komen. Maar er zaten toch 60 
mensen. Direkteur Van der Vlies trok z6'n ge
zicht toen hij ons allemaal zag zitten." 

OGEN 
Mevrouw Hogendoorn is bi i j dat het MAN er 



nu werk van maakt. "Je bent bang dat je iets 
oploopt. De kinderen spelen natuurlijk buiten 
en als je don ziet dot het houtwerk helemaal 
oranje uitslaat van de vuiligheid, vraag je je 
af wat de kinderen allemaal binnen krijgen. 
Dat móet gewoon ontzettend schadelijk zijn 
voor de gezondheid. 

Toen mijn zoontje nog klein was stond hij 
eens in de kinderwagen buiten. Plotseling be
gon hij ontzettend te huilen. Het hele sloopje 
zat vol met kleine scherpe deeltjes. Die had 
hij natuurlijk ook in zijn gezicht gekregen. 

Een oogarts heeft wel eens kleine metaal
deeltjes uit het oog van een jongen bij ons in 
de straat gehoold. Mijn zoon heeft ook tra
nende ogen en loopt er altijd in te wrijven. 
Hij heeft moeilijkheden met leren. Zelf kan ik 
niet meer werken en loop ik ol een jaar thuis 
met psychiese klachten." 

KAPOT 
Ze vervolgt: "Ze maken je geestelijk kapot. 

Je kunt niet slapen omdat er voortdurend een 
hoge pieptoon uit de fabriek komt van een 
kraan die af en aan rijdt. Je kunt nooit eens 
een raam openzetten. Iedere keer als ze in de 
SMOK een oven vullen, komen er wolken troep 
uit die op de wijk neerslaan. 

Ze maken de hele wijk kapot omdat ze al
leen moor aan hun winst denken en niet aan 
buurtbewoners of arbeiders. Het zegt toch ge
noeg dat ze bi jna geen jonge mensen meer 
kunnen krijgen voor de ouderen di e het moeten 
opgeven. Steeds weer zie je advertenties in de 
kranten voor personeel, maar er komen all een 
Turken op." 

HINDERWET 
Plotseling valt mevrouw Hogendoorn fel uit: 

"Snap jij nou zo'n hinderwet? Dat dit allemaal 
'zo maar mag? Ik heb ni ks tegen die fabri ek, 
maar waarom mogen ze ons dit allemaal maar 
aandoen? Vi er jaar terug moesten ze ook ~en 
afzuiging plaatsen, lTIaar ik heb er niks van 
gemerkt. Misschien is hij er niet eens gekomen. 
Ik geloof dat ze je gewoon belazeren. Als we 
nu niet doorzetten wordt het hel emaal onhoud
baar. Als het bedrijf niet goedschiks wil, dan 
maar kwaadsch i ks." 

GROENEVELT AAN DEN UYL : 

DE 66 C AP 
ALL EN VOOR 

E DDUKTIE 
. ARIE GROENEVELT, voorzitter van de In

dustriebond-NVV, heeft Joop den Uyl, mi
nister-president, een brief geschreven. Hij 
wil dat de regering het de vakbeweging wat 
minder moeilijk maakt, vooral in de medezeg
genschaps-kwesti es. 

"Het is voor mij", aldus Groenevelt, "niet 
zo plezierig te moeten konstateren dot een re
gering, die wil opkomen voor de werknemers 
in de samenl eving, het gevecht om meer me
dezeggenschap voor deze groep moei I ijker 
maakt." 

Den Uyl wordt terechtgewezen voor de, on-

Tenslotte onthult ze dat de SMOK in verband 
met de aanvraag voor de tweede oven inspektie 
zou krijgen. De hele fabriek werd keurig 
schoongemaakt en begon op ha I ve krocht te 
draaien om de vervuiling in deze periode te 
verminderen. 

ROTTROEP 
Mevrouw Van Dijk, die recht tegenover de 

staalfabriek woont, vertelt hetzelfde. "Ze 
liepen de rele dag met een kruiwagen en een 
bezem op het dak om schoon te maken. Ki jk 
(ze wijst naar het dak) nu is de rook geel en 
als ze straks weer een of andere rottroep gaan 
smel ten, dan wordt hi j weer zwart. Vannacht 
hebben ze weer op volle toeren gedraaid want 
de herrie was verschrikkelijk. 

Je hebt hier alleen op zaterdagnacht en 
zondag een beetje rust. Anders zit je met la
waai, stonk en een vuile lucht. Ik zou in de 
zomer wel weer eens rustig buiten willen kun-

Ook binnen het SMDK-bedri jf is de spanning te sni jden 

langs door hem geuite, lofprijzingen over me
dezeggenschap bij VMF. Groenevelt schrijft 
dat de ervaring van zijn bond is dat verschil
lende experimenten met medezeggenschap niet 
bedoeld zijn om de arbeiders invloed op het 
bedri jf te geven, moor om produkti eci jfers te 
verbeteren, kosten te drukken en verzuim en 
verloop onder het personeel tegen te gaan. 

Hij vindt het maar bedenkelijk dat dit soort 
maatregel en onder de vlag van "vermensel i j
king van de arbeid" met overheidsgeld worden 
gevorderd. Onlangs kreeg DAF-Born anderhalf 
mil joen kado van minister Boersma voor dit 
gedoe (Tribune 1/75) en de regering heeft een 
potje van 35 mil joen gemaakt voor de "verbe
tering van arbeidsplaatsen". 

Volgens Groenevelt staan de zgn. "werk
strukturering" en "taakverruiming" te veel 
onder kontrol e van de ondernemers om werke
lijk meer macht aan de arbeiders te brengen. 

Tenslotte verzekert de vakbondsleider aan 
Den Uyl dat ze het over deze dingen eens 
moeten kunnen worden "tegen de achtergrond 
van ons bei der streven naar een socio I isti ese 
samenleving". 

nen zitten. 
Ik hou m'n hart vast als straks de nieuwe 

• 

el ektri ci tei tscentral e van PEGUS klaar is. Dan 
wordt het natuurl i jk nog erger. Nu hebben ze 
bij de SMOK af en toe geen stroom genoeg om 
verder te draaien en kan de buurt even op 
adem komen." 

BABY 
Bi j het gezi n Van Di jk hangt een kamer vol 

felicitatiekaarten voor de geboorte van een 
baby. Het kind ligt te huilen in het achter
kamertje. Onwillekeurig vraag je je af of 
die baby in een vervuilde wijk groot zal wor
den, met ziekten en leermoeilijkheden. Of dat 
de leefomstandigheden ondertussen grondig 
verbeterd worden. Door akties. • 

ENKA KRIJGT 10 
MILJOEN KADO 
VOOR" ZUIVERING" 

Dit jaar wordt op het terrein van Enka
Glanzstoff in de Kleefse Waard in Arnhem 
begonnen met de bouw van een installatie 
voor de zuivering van afvalwater en de te
rugwinning van zink daaruit. Het wordt de 
grootste installatie van deze soort die it'l 
ons land op een bedrijfsterrein te vinden 
zal zijn. De kosten worden op 30 miljoen 
gulden geraamd. 

De Amerikaanse vestiging van Akzo heeft 
een procédé ontwikkeld dat het lonend 
(winstgevend) maakt zink terug te winnen 
uit afvalwater. De zinkterugwinning vormt 
het eerste deel van het projekt in de Kleef
se Waard. Dat is tenslotte winstgevend. De 
zuiveringsinstallatie voor afvalwater (die 
alleen biologies afval zuivert) wordt later 
gebouwd. 

Uit dankbaarheid voor dit mooie gebaar 
van Enka (namei i jk een deel van haar eigen 
vuil te zuiveren) draagt de overheid voor 
ruim 10 miljoen bij in de kosten. Dit be
drag wordt geput uit de opbrengsten van de 
mil ieubelasting..... • 
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pe e 
TIL T I evert ongeveer net zoveel bri even von 

luisteraars op als het verzoekplatenprogramma 
van Barend Barendse. Iedere week tegen de 
500 en dat duidt op een razende populariteit. 
O p maandagavond om 8 uur (als er geen geld 
meer is om naar de kroeg te gaan) zetten ruim 
200.000 jongeren hun radio op Hilversum 3. 
VoorTilt, het VPRO-programma voor de jeugd 
tussen 15 en 20 jaar, met de nadruk op het 
werkende deel daarvan. 

Bob Visser presenteert het programma met 
z'n nasale, onaangepaste stemgeluid . Hij 
heeft de grootste moeite met de Engelse titels 
van de platen. En in moeil i jke woorden is hij 
net zo goed als in Engels . Af en toe hakkelt 
hij, regelmatig vergeet hij z'n zinnen af te 
maken en dikwijls ontvallen hem woorden die 
in het dagelijks gebruik normaal zijn, maar op 
de radi 0 ongehoord. 

"We brengen dingen die niet mogen", ver
trouwt hij de Tribune toe. "Dat komt ook in de 
vorm van het programma naar buiten. We wek
ken bewust de sfeer van i ets wat verboden is, 
iets waar je alleen in het geheim naar mag 
luisteren." 

MUZIEK 

Het wekelijkse uurtje Tilt bestaat voor drie
kwart uit harde muziek. Hier geen top 10, 
maar een bonus 11. Elf platen, in willekeurige 
volgorde, die door Tilt worden aanbevolen, 
soms de achterkanten van hits. Tilt zet zich . 
sterk af tegen Hi I versum 3 als kommercil:!l e 
zender . Platen die door de maatschappijen 
met behulp van pluggers en disc-jockeys aan 
de man worden gebracht, stelt Tilt als shit aan 
de kaak. En onlangs onthulde een jeugdige 
gevangene in Tilt dat Meta de Vries niet mooi 
genoeg is om de gebruikelijke zelfbevrediging 
ti jdens haar gedetineerden-programma i n de 
gevangenissen te rechtvaardigen. Zoi ets wordt 
je niet in dank afgenomen door de kollega's 
van 3. 

Aktiepunt voor Tilt: Hilversum 3 moet een 
echte popzender worden zonder smartlappen 
maar met harde informati e over de dingen waar 
de jeugd in z'n omgeving mee te maken heeft. 
"Ook harde politieke onderwerpen", zegt Bob 
Visser. "We merken dat het programma alleen 
goed draait als er konkrete politieke zaken in 
zitten. " 

BEZETTEN 
Het gesproken woord bestri jkt een kwart van 

Tilt. Over goedkoop met vakantie gaan, de 
pil, bromfietshelmen, huizen kraken, fabrie
ken bezetten, jeugdlonen, jeugdwerkloosheid, 
gevangenissen, sociale werkplaatsen, de op
richting van een bond voor uitzendkrachten en 
veel, heel veel akties in het land. 

I)e redaktie van Tilt geeft stencils uit met 
kernachtige samenvattingen van wat in het 
programma aan de orde is geweest. Het kunnen 
handl eidingen zi jn voor het kraken van huizen, 
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PROG AMM 
het bezetten van Fabri eken en dergel ijke . Een 
groot deel van de wekel i jkse bri evenstroom 
bestáat uit aanvragen voor deze teksten. Steeds 
vaker vesti gen de bri even de aandacht op' pun
ten waarmee Tilt zich moet bezig houden. 
Steeds vaker ook vervaardigen jongeren zei f 
op een kassetterekorder bruikbaar materiaal 
voor het programma. 

Visser: "Wij vinden het erg belangrijk dat 
het niet waar blijkt te zijn dat de radio alleen 
maar amusement mag verzorgen en de mensen 
niet moet lastig vallen met de problemen van 
alledag. Met deze ervaring, die we sinds 30 
september '74 opdoen, moeten we meerkunn.en 

" 

bereiken. 
Je kunt natuur! i ik zeggen dat de werkende 

jongeren een modeverschijnsel zijn, vooral 
voor politici die aan hun stemvee denken. 
Maar in Tilt wérkt het gewoon. Het is duide-
I i jk een aparte groep di e ontzettend veel moet 
missen en ook nog veel te veel met zich laat 
gebeuren. . 

Voor een radio-man is Tilt een hartstikke 
leuk programma om te maken. Je merkt dat er 
ontzettend goed en krities geluisterd wordt. 
Het betekent iets voor de jongeren. Het geeft 
een band tussen de mensen in schol en en fa
brieken en daarvan krijg je echt weerklank." . 

S AYS NIEUW, LEVENS6 VA 
Hoera 

voor de haarspray 
die 450 gram . 

lang mee gaat~~,. 

Sinds enkel e jaren neemt de toepassing van 
spuitbussen explosieve vormen aan. Overal 
zijn spuitbussen voor: lichaamsgeuren, muggen, 
stof, scheren, loopse honden en bevroren rui
ten . Sprays helpen de problemen uit de wereld. 
En dit moet men heel letterlijk nemen, want 
de spuitbussen-rage vormt een gevaar voor al 
het aardse I even. 

De kwestie is dat in spuitbussen een drijfgas 
gebruikt wordt dat er voor zorgt dat er een 
fraaie nevel uit komt. Er bestaan een stuk of 
wat van deze drijfgassen, maar het belangrijk
ste heet freon. Freon is onbrandbaar en niet 
giftig. Het verbindt zich met geen enkele an
dere stof op of vlak boven de aarde. 

Zodoende bereikt het freon de ozonlaag 
op 15 tot 45 kilometer hoogte in de atmosfeer. 
Deze laag vormt een fundamentel e voorwaar
de voor het leven op aarde, omdat hij de 
ultra-violette straling van de zon tegenhoudt. 
Doordat freon de ozonl aag afbreekt zou steeds 
meer ultra-vitllette straling tot het aardopper
vlak doordringen en daar huidkanker, misge
boorten en kl i maatveranderi ngen veroorzaken. 

VERBOD 

Verleden jaar hebben Amerikaanse geleer
den berekend dat over èen jaar of 20 de ozon
laag voor 30:'(0 kan zi jn afgebroken al s het ge
bruik van spuitbussen onbelemmerd doorgang 
vindt. Onlangs heeft het Amerikaanse kon
gres een kommissi e 9 maanden de ti jd gegeven 
om het tegendeel te bewijzen. Blijft het be
wijs van de onschadelijkheid van freongassen 
achterwege, dan zou op 1 juni 1976 automa
ties een verbod op dit gas van kracht worden. 

Met vragen aan milieu-minister Vorrink 
he,eft de PPR aangedrongen op een soortgel i j
ke maatregel in Nederland. De PPR vindt 
dat de overheid veel te laks op deze nieuwe 
bedreigi ng van her I even reageert. Het is al 
bi jna een jaar gel eden dat de gevaren van 
freon in de hele wereld bekend werden. En 
nog steeds zijn geen maatregelen genomen. 

In februari heeft de PPR een oproep gedaan 
tot een kopersstaking tegen spuitbussen. 
Stephanie Brokerhof, die de aktie organiseert: 
" We krijgen erg veel positieve reakties en 
er worden bi j ons erg veel spu i tbussen i ngel e
verd. De kopersstaking moet druk uitoefenen 
op de regering om freongas te verbieden." 

PPR-minister Van Doorn is verzocht gebruik 
te maken van zijn bevoegdheden en de rekla
me voor spuitbussen op radio en televisie al-
vast te verbi eden. • 



EO VERHAMME 

De 3 SP-leden in de gemeenteraad van Oss 
hebben tegen de gemeente-begroting gestemd. 
Fraktievoorzitter Ed Verhamme legde er in zijn 
algemene beschouwing en in een aantal kon
krete vragen de nadruk op dat ook in Oss het 
gemeenschapsgeld niet in het belang van de 
werkende bevol ki ng wordt gebru i kt. 

Scherpe vragen stelde Verhamme over de 
inkomsten van burgemeester Jansen en de kos
ten van diens ambtswoning. Op de gemeente
begroting drukt het salaris van de burgemeester 
voor f 125.000. De ambtswonÎng kost de ge
meente jaarlijks bovendien f 15.000. En de 
heer Jansen hoeft maar f 5.810 huur te beta
len. 

Verhamme wilde dat de baten, die de bur
gemeester trekt van zijn talloze nevenfunkties, 
openbaar gemaakt zouden worden. Hi j vroeg 
zi eh ook af of de burgemeester zich n i et aan 
beunhazerij bezondigt als hij zijn nevenfur,k
ties in gemeente-tijd uitoefent. 

Wethouder Van Buel reageerde emotioneel 
en-weigerde deze vragen te beantwoorden. "Ik 
vraag toch ook niet naar uw inkomen?" 

Verhamme: "Dat zou helemaal geen pro
bleem zijn. Iets minder dan f 12.000." 

Van Buel vond het in ieder geval schandelijk 
dat Verhamme zulke dingen durfde vragen. 
Het was immers bekend dat de burgemeester 
dag en nacht werkte. Verhamme: "Dat doen 
wij ook. Maar dan zonder wintervakantie en 
topinkomen." 

BRANDWEER 

Verder werd door de SP de brandveiligheid 
in de gemeente aan de orde gestel d. De aan
wezigheid van gevaarlijke chemiese bedrijven 
(m. n. Organon) en het daardoor veroorzaakte 
vervoer van gevaarl i jke stoffen, dwi ngt de ge
meente tot grote uitgaven voor de brandweer. 
Zo staat er een schuimbluswagen van f 135.000 
op het programma. 

Verhamme betoogde dat de bedrijven en niet 

zonder wintervakantie ••• 

de gemeenschap voor deze extra kosten moeten 
opdraaien. Ben W konkludeerden hieruit dot 
de SP de Osse bevolking niet tegen rampen wil 
beschermen. Waarbi j indirekt werd toegegeven 
dot de veiligheid bij de ondernemers niet in 
veilige handen is. 

Op vragen van de SP welke bedrijven brand
gevaarlijk zijn, welke tekorten de bedrijfs
brandweren vertonen en wel ke maatregel en de 
gemeente neemt, wilden Ben W geen antwoord 
geven. Omdat de SP met 3 leden in de minder
heid is en van andere partijen geen steun 
krijgt, konden ze tot die antwoorden ook niet 
gedwongen worden. 

HAVEN 

Wat betreft vers pi 11 ing van gemeenschaps
gelden wees Verhamme ook op de haven die 
voor miljoenen is aangelegd en jaarlijks 
f 160.000 aan onderhoud kost. De haven 
waarmee industri e zou worden aangetrokken 
is een peperdure flop geworden, vooral omdat 
de tekorten niet volgens het profijtbeginsel 
worden doorberekend in de grondprijzen van 
het haven-industriegebied. Die tekorten wor
den verhaald op de gemeenschap. 

Het was Ed Ver hamme ook opgevallen dat 
het abonnement van de politie op de Telegraaf 
op de gemeentebegroting drukt. Hij vestigde 
de aandacht op de leugenachtigheid van dit 
blad en stelde (vergeefs natuurlijk) voor dit 
abonnement te vervangen door de Tribune, die 
bovendien veel goedkoper is. 

T ensl otte wees de SP-woordvoerder op de 
uitgave van f 130.000 voor aankopen van 
kunstwerken uit de romantiese en Haagse 
school e. d. Hij vroeg hoeveel burgers van 
Oss die Kunstwerken konden bewonderen. Dot 
bleek precies niemand te zijn, omdat de kunst
werken in een kluis achter slot en grendel _ 
gaan, tot Oss in een verre toekomst genoeg 
geld heeft om te verspillen oan een museumpje. 

• 

P LL 

Het kabi net- Den Uyl heeft op 21 maart be
sloten tot verruiming van de mogelijkheden tot 
dienstweigering. Voortaan worden ook mensen, 
die vinden dat één van de NAVO-landen zich 
misdraagt, als dienstweigeraar erkend. 

Kommentaar van Chris Peeters van de Vereni
ging van Dienstweigeraars (VD): "In onze be
langrijkste kritiek is geen verandering geko
men. De regering erkent niet dat er verschil is 
tussen onderdrukkend en bevri jdend geweld. Er 
zijn natuurlijk ook mensen die niet in een 
NAVO-leger willen omdat één van de NAVO
leden zich misdraagt, maar omdat die op zich
zelf een onderdrukkende organisatie is. De re
gering heeft zelf bedenkingen tegen bepaalde 
NAVO-partners en geeft dienstweigeraars al
leen maar het recht zich daar ook op te beroe
pen. 

Verder heeft Den Uyl gezegd dat er niet 
meer dan 8000 dienstweigeraars per jaar mogen 
zijn. Als er te weinig mensen over blijven die 
dienst nemen, zou men zich weer bedenken. 
De grenzen van het geweten zi jn dus duidel ijk 
getrokken. " 

VD vindt het ook slecht dat de vervangende 
dienstpl i cht voor weigeraars ongeveer 1/3 
langer duurt dan de 16 maanden in het leger. 
Peeters: "Ze zeggen dat dit geen straf is. Ze 
willen zeker zien of je het nou werkelijk 
meent." • 

Kees Vellekoop werd eind maart op vrij voe
ten gesteld na vier maanden gevangenis van
wege politieke dienstweigering 
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PAUL POLLMANN 

Menigeen die wel e.ens in een ziekenhuis 
opgenomen is geweest, zal er van hebben op
gekeken dat hi j pi otsel i ng geen of nog maar 
enkele medicijnen hoefde in te nemen. Tot op 
dat moment had hij elke dag keurig zijn por
ties naar binnen gewerkt en natuurlijk had hij 
zi jn potjes en fl es jes meegenomen naar het 
ziekenhuis. En toen hoefde het allemaal niet 
meer. Waren die geneesmiddel en dan daarvoor 
wél nodig geweest? 

Menige internist heeft inderdaad met vol
doening kunnen vaststellen dat een patiënt als 
vanzelf opknapte nadat de medici jnen waren 
gestopt. Nog onlangs was in een medies vak
blad een waarschuwing te I ezen tegen qver
matig geneesmiddelen-gebruik. Er werd gewe
zen op vooral bi j bejaarden veel voorkomende 
vergiftigingsverschijnselen ten gevolge van 
geneesmiddelen. 

Feiten 
I op de 4 volwassenen in Nederland ge

bruikt regelmatig medicijnen op doktersvoor
schrift. 

10% van de bevol king schaft zich op 
eigen initiatief medicijnen aan. 

De gemiddelde Nederlander slikt 10ö 20 
tabl etten of dragees per maand, waarvan on
geveer de helft behoort tot de middelen, die 
de werking van de geest belhvloeden, zoals 
librium en valium. 

Het gebruik van geneesmiddelen neemt 
jaarlijks toe met 12%. 

• In 1973 gaven de Nederlanders een mil
jard gulden uit aan geneesmiddelen. 

Bijwerkingen 
Hoe zit dat dan? Is hier één op de vier men

sen ziek? Voor mensen met 'n longontsteking, 
'n trombose of 'n veel te hoge bloeddruk is het 
duidelijk dat ze medicijnen nodig hebben. 
Maar dát is voor de gemiddelde Nederlander 
n i et de reden om 10 ö 20 tabl etten te si ikken 
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in een maand ti jd. 
Het feit dat de helft van die middelen be

staat uit valium, librium en verwante stoffen 
brengt ons op het spoor van het waarom van 
dat enorme geslik. 

Wat is 'n medicijn? Dat is 'n stof die we 
gebruiken om 'n ziekte of pijn die we hebben 
te bestrijden, en in die zin is 'n medicijn 'n 
goed ding. Behalve de werking die we ervan 
verwachten, heeft bijna elk middel nog bij
werkingen, die we op de koop toe nemen maar 
die, vooral bij bejaarden, veel last kunnen 
opleveren. Tegen die bijwerkingen kun je dan 
weer nieuwe medicijnen innemen en voor je 't 
weet heb je de medicijnkast vol. 

De laatste ti jd is de markt overstroomd met 
middelen die de geest belhvloeden; waarbij we 
geen auto mogen ri jden, waar we wat suffer 
van worden, wat dieper slapen, 'n wat betere 
eetlust krijgen enz.; allemaal vage werkingen. 
En juist deze middelen worden met enorme 
hoeveelheden tegelijk voorgeschreven. 

Ergeren 

We ergeren ons misschien aan 't jaagsysteem 
op de fabriek en we krijgen valium. We wor
den er nerveus van dat we al een jaar 't idee 
hebben dat er 'n afvloeiingsregeling op ons 
ligt te wachten en we krijgen librium. We er
geren ons rot omdat we besodemi eterd worden 
met stookkostenverhoging of omdat de buurt 
wordt dichtgespijkerd en gesloopt en we krij
gen weer valium . 

En we zi jn helemaal niet ziek. Maar als je 
er niet meer van slapen kan of je eetlust ver
dwijnt of je krijgt er pijn van in je buik dan 
ga je naar de dokter toe. En die wordt er in 
opgevoed je valium voor te schrijven. Dat 
leert hem d~ industrie. 

De farmaceutiese industrie!!n verdienen er 
mil joenen aan. Vorig jaar is er naar aanleiding 
van een rel om de prijzen van die geneesmid
delen in Engeland weer eens duidelijk gewor
den wat voor 'n mil joenenzwendel er bedreven 

De hu isartsen wbrden dagel i jke bedol ven 
onder de reklame voor geneesmiddelen. 
Met name voor de kalmerende middelen 
zi en de ondernemers een grote "markt". 

wordt door de geneesmiddelenfabrikanten. De 
gewone mensen mogen dat betalen. 

Dit is typerend voor het kapitalisme: 'n mid
del wordt uitgevonden als geneesmiddel om 'n 
zi ekte te bestri jden en wat er onder het kapi
talisme van overblijft is 'n middel om winst te 
maken. De hele geneesmiddelenproduktie is 
ondergeschikt gemaakt aan het winstbejag van 
de kapitalisten. Dat dat gaat ten koste van de 
kwaliteit van de gezondheidszorg zal niemand 
verwonderen. 

((Opvoeding» 

De artsen worden opgevoed door de farma
ceutiese industrie. Per jaar wordt er per arts 
voor duizenden guldens reklame gemaakt door 
de industrie voor haar geneesmiddelen. Ze 
probeert het de artsen gemakkelijk te maken. 
Ze spiegelt de artsen voor dat 'n pati!!nt van 
'n klacht afgeholpen wordt met 'n medicijn. 
Zonder dat er aan de oorzaak van die klacht 
iets gedaan wordt, laat staan dat de ziekte die 
de klacht veroor.zaakt, onderzocht wordt. 

Zo wordt dan menige ziekte te laat ontdekt 
omdat enkel de klacht met 'n medicijn bestre
den wordt. Zo blijft dan ook menige arts blind 
voor de oorzaak van veel klachten die bi jvoor
beeld in de ongezonde werkomstandi gheden 
gelegen kan zijn. En zo wordt dan ook menige 
pati !!nt jarenlang vol gestopt met medic i jnen. 

En zo maken de fabrieken meer winst. Niet 
weinig artsen helpen hen daarbij, niet zelden 
uit eigenbelang. Niet zelden ook zien de 
specialisten in het ziekenhuis de nare gevol-
gen van al dat overmatige geneesmiddelen
gebruik. Om dezelfde reden dat de kapitalis
ten het milieu verpesten, dat ze de arbeiders 
in ongezonde werkomstandigheden laten wer
ken of dat ze ze ontslaan, om di ezel fde reden 
is 'n medicijn geen geneesmiddel meer maar 'n 
middel om winst te maken. 

Dit betekent overigens niet dat u nu onmid
dellijk al uw voorgeschreven medicijnen moet 
vernietigen. Voor mensen die 'n groot aantal 
geneesmiddelen moeten gebruiken kan het 
geen kwaad de huisarts eens te vragen of die 
echt allemaal nodig zijn. U hoeft niet klakke
loos te aanvaarden wat de dokter allemaal 
voorschrijft. Vraag eens waar die medicijnen 
precies voor dienen, hoe ze werken, wat ze 
eigenlijk oplossen. Voor de dokter zelf kan 
dat een aansporing zijn om zich ook kritieser 
op te stellen tegenover de reklame van ge
neesmiddelenfabrikanten waaronder hij be-
dol ven wordt. 
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ee * Sinds er een driemans-fraktie van de SP in 
de gemeenteraad van Oss zit, haalt burge
meester L. Jansen er voortdurend de Volksre
publiek China bij om de aandacht af te leiden 
van meer plaatselijke problemen. 

Hij begon een tijdje terug uit het Rode 
Boekje citaten van Mao Tsetoeng voor te le
zen. Jansen beperkte zich tot de passages 
waarin Mao zi jn mensen oproept tot beschei
denheid . Daar moesten de SP-ers eens een 
voorbeel d aan nemen. De burgemeester had er 
kennelijk niet bij stilgestaan dat de Chinese 
kommunisten in alle bescheidenheid toch maar 
de macht in hun land veroverd hebben. 

Op 14 maart trok Jansen tegen de SP van 
leer met een betoog waarin Mao en Hitier op 
één hoop werden gegooid. Volgens zijn infor
matie werden in China de mensen tot debiel en 
opgel eid. 

Don vraag je je toch af waar de burgemees
ter van Oss is opgeleid. 

en 
Tijdens dezelfde raadsvergadering bleef Ed 

Verhamme (SP) dichter bij huis. Hij herinnerde 
aan de fusie tussen Zwanenberg (waar hij zelf 
werkt) en Hartog, die in 1970 onder bescher
ming van Unilever tot stand kwam. Burgemees
ter Jansen greep toen de kans om in kranten
verslagen een deel van de eer voor zi ch op te 
eisen en zijn vertrouwen in de toekomst uit te 
spreken. 

Verhamme: "Nu bi j het eerste lustrum, na 
vijf jaar, hebben wij als arbeiders moeten er
varen dat er geen vertrouwen kan bestaan. Er 
zijn veel ontslagen gevallen, de produktie per 
man wordt steeds opgevoerd en i nspraak is er 
alleen als het gaat om een prodüktieverhoging. 
Niemand heeft er nog vertrouwen in dat het 
bedri jf bi i jft voortbestaan. Burgemeester Jan
sen beloofde ons koeien met gouden horens, 
moor het zi jn nog steeds varkens met krul
staarten," ' .... , . ,, ' . ," , 

ortma 
Minister de Gaay Fortman van Binnenlandse 

Zaken werkt aan een nieuwe vergoedings
regeling voor raadsleden. In plaats van pre
sentiegelden zou er een systeem komen van 
een vaste jaarvergoeding, die kan oplopen tot 
f 13.000 in de grootste gemeenten. 

De minister wil voor de vergoedingen maxi
ma vaststeIl en. De gemeenteraden mogen zei f 
besl issen of ze daarvan naar beneden wi II en 
afwijken, maar lager dan de helft mogen ze 
niet zakken . 

Hiertegen echter hebben de kamerfrakties 
van PvdA, KVP en VVD grote bezwaren. Ze 
vrezen dat de raadsleden zichzelf uit "valse 
bescheidenheid" of "politieke motieven" te 
kort zuil en doen door hun vergoedi ng te I oog 
vast te steil en. Vreemde vrees. Ministers en 
kamerleden stellen toch. hun eigen salarissen al 
joren vast zonder zich uit "bescheidenheid" of 
"politieke motieven" tekort te doen .? 

,'. 

* luns 
Mr. Luns heeft als sekretóris-generaal van 

de NAVO verklaard dat het bondgenootschap 
niets zal ondernemen als Portugal het lidmaat
schap van de NAVO opzegt. Volgens hem kan 
dat verl ies mooi worden opgeheven door toe
treding van Spanje. "Met zijn moderne mili
taire apparaat en zijn geografiese ligging is 
Spanje voor het NAVO-bondgenootschap 
trouwens belangri jker dan Portugal", aldus 
Luns. Hi j streeft er kennel i jk naar het aantal 
fascistiese NAVO-leden op peil te houden. 
Zo bi i jft Luns een trouw bondgenoot van de 
tegenstanders van de NAVO . 

i rchtingen 
Minister Vredeling heeft ruiterlijk erkend 

dat de militaire inlichtingendienst op het spoor 
zit van VVDM-bestuurders. Hun buren en ken
nissen worden uitgehoord over de politieke 
voorkeuren en sociale aktiviteiten van deze 
mensen. Deze erkenning kostte Vredel ing geen 
moeite. Hij vindt dat doodnormaal als blijkt 
dat dienstplichtigen zich niet bij het huidige 
leger neerleggen. 

Burgemeester Van der Louw van Rotterdam 
heeft even ruiterlijk erkend dat de inlichtin
gendi enst van de pol i ti e ten behoeve van de 
BVD politieke manifestaties, demonstraties e. d. 
bi·jwoont. Maar hij geeft er in ieder geval een 
mooie draai aan. De politie heeft namelijk 
helemaal geen achterbakse bedoelingen. De 
politie doet dat gewoon "om de gevoelens on
der de bevolking te peilen". 

* leger 
Alom is bekend dat het leger en de NAVO 

dienen om onze demokratiese rechten te be
schermen tegen boze machten. Tot die demo
kratiese rechten behoort de vrijheid van me
ningsuiting. 

Nu veroordeelde het Hoog Militair Ge
rechtshof onl angs 5 sol daten tot 400 gu I den 
boete. Ze hadden als redakteuren van Links
omkeert, het VVDM-afdel ingsblad in Schaars
bergen geschreven dat de macht in het leger 
eigenlijk niet bij de leiding ligt, maar bij de 
soldaten. En dat mochten ze niet schrijven. 

Het zit dus eenvoudig zo in el kaar: Het 
leger beschermt de demokratie. Maar om het 
I eger tegen de sol daten te beschermen wordt 
daar de demokratie opgeheven. De generaals 
zijn een toonbeeld van zelfopoffering. 

* aantees 
De KVP vindt dat de venootschapsbelasting 

omlaag moet, zodat het Rijk jaarlijks 150 mil
joen minder uit die arme ondernemingen kan 
persen. De regering is er tegen omdat zo'n 
maatregel de winsten vergroot van bedrijven 
die dat uit het oogpunt van werkgelegenheid 
helemaal niet nodig hebben. De regering wil 
all een maatregel en gericht op zwakke bedri j
ven. 

Voor de ARP is het maar een moeilijke zaak. 
Aan de ene kant de christel i jke bondgenoten, 
aan de andere kant haar eigen Boersma die in 

" * door * 
PKavezet 

het k~binet juist op Sociale Zaken zit. Daar
om ·heeft Aantjes iets bedacht. Kijk, zegt hij, 
de lagere vennootschapsbelasting is echt geen 
grote bijdrage aan de bedrijfswinsten. 

"Het gaat er meer om de ondernemers over 
hun bol te aaien. Dat zou tot gevolg kunnen 
hebben dat zij meer dan tot nu toe bereid zijn 
om samen met de vakbeweging en de regering 
mee te werken aan de bestrijding van de werk
loosheid." 

Dat bedoel en ze nu met gel i jke kansen voor 
de zwakken in de samenleving. Dat zo'n ach
tergebi even persoon toch frakti evoorzitter van 
de ARP kan worden . 

* lanser 
Arie Groenevelt heeft laten weten het kapi

talisme "spuugzat" te zijn. Hij wil verandering, 
al verwacht hij grote tegenstand. "Er zijn 
groepen in onze samenleving die niet voor het 
grofste geweld zullen terugdeinzen om ons de 
weg te versperren in de strijd voor andere zeg
genschapsverhoudingen. Het gewouwel van 
Van Riel en Wiegel zal daarbij slechts kinder
spel zijn." 

Groenevelt zei dat hij niet zools zijn kolle
ga Lanser bereid is buigingen naar het kapita
lisme te maken. 

CNV-voorzitter Lanser heeft geantwoord. 
Volgens hem wordt op grond van een vervalst 
beeld opnieuw de revol",tie van het proletari
aat gepreekt: "Wat er de laatste weken is ge
beurd staat niet op zichzelf. We moeten het 
zi en tegen de achtergrond van toenemende 
aktiviteiten van bepaalde stromingen die de 
Nederlandse samenl eving veel zwarter wi II en 
aftekenen dan ze is. Men spreekt over uitbui
ting en onderdrukking alsof we in Nederland 
nog zouden leven onder de barre kapitalistiese 
overheersing van een eeuw gel eden. Maar het 
proletariaat bestaat in Nederland al lang niet 
meer en het barre kapitalisme evenmin." 

Helaas, de vakbondsbestuurder type-Lanser 
bestaat nog wél. En dat stamt toch ook al uit 
de vorige eeuw. 

* 

Kun je dat eigen I i jk nog wel maken, ons 
laatste natuurgebi ed opofferen aan de auto? • 
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E verbl uffend snell e opmars van de bevri j
dingstroepen in Cambodja en Zuid-Viet- · 
nam, heeft hopelijk de laatste fase inge-

luid van de oorlog in Zuidoost-Azi~. 
Cambodja, dat eens een rijk en wel varend 

land was, werd 5 jaar terug door een CIA
staatsgreep in de oorlog meegesleurd. In Viet
nam woedt de oorlog al 30 jaar doordat de 
Amerikanen de failliete boedel van het Franse 
kolonialisme overnamen. 

De akkoorden, die in januari 1973 i~ Parijs 
werden ondertekend, konden - al thans wat 
Zuid-Vietnam betreft - de illusie wekken dat 
de gewapende stri jd zou worden vervangen 
door de konferenti eta fel. 

Vanaf de eerste dag echter hebben de Ame
rikanen en hun plaatsel i jke handlangers deze 
akkoorden gesaboteerd. Zodra ze de volkeren 
van Cambodja en Zuid-Vietnam de vrije keus 
hadden gelaten, zouden ze immers verjaagd 
zijn om plaats te maken voor het socialisme. 

Zo werd de mensen, die niets anders vragen 
dan hun vri jheid, opni euw geen andere keus 
gelaten don hervatting of voortzetting van de 
gewapende strijd. Blijkbaar de enige manier 
om deze volkeren (en de andere van de Derde 
Wereld) te ver.lossen van knechting en uitmer
geling. 

De enorme militaire suksessen in Cambodja 
en Vi etnom zi jn gebaseerd op de eensgezinde 
steun van de bevolking aan hun bevrijdings
troepen. De fascistiese diktators Lon Nol en 
Thieu konden alleen op de steun van Ameri
kaanse wapens en dollars rekenen. Daarmee 

Hals over kop ontruimen de troepen van Thieu de stad Hué 

heeft Ford in navolging van Nixon ("de Hitier 
van deze tijd") oorlogen en schrikbewinden· 
weten te rekken. 

In de kri ngen van de Ameri kaanse president 

En nu maar hopen dat de Voorlopige 
Revolutionaire Regering van Zuid
Vietnam bereid is Nederland te 
erkennen als zelfstandig land ••• 

en de VS-Iegerleiding blijkt het moeilijk om 
zich neer te leggen bij een komplete militaire 
en politieke nederlaag, die ze zelf hebben 
uitgelokt. Nu het Kongres zich steeds feller 
verweert tegen voortgang van de militaire 

avonturen, wordt druk gewerkt aan een dolk
stoot-theorie. "We z:;' niet aan het front 
verslagen, maar door een aanval in de rug van 
onze eigen politici." Dezelfde theorie dus die 
in Duitsland na de Eerste Wereldoorlog mede 
de weg effende voor de opkomst van het fa
scisme. 

Dat de volkeren van Cambodja en Zuid
Vietnam de ineenstorting van de fascistiese 
regiems daar zullen voltooien en zo een eind 
maken aan hun I i jden, is een kwesti e van ti jd. 
Dan is het voor de Amerikanen zaak met hun 
eigen fascisten af te rekenen. Tot op dat mo
ment blijven de Verenigde Staten een perma
nent en I evensgroot gevaar voor de wereld
vrede. 

" s ir k ie et zo hard werkte als wij ... " 
ET was maandagmorgen 27 november 1974 
toen het 86 man sterke personeel van druk-' 
kerij Schtffer in Aalst bij Eindhoven ont

slag kreeg aangezegd. De nachtploeg had net 
het papier voor de volgende ploeg klaargelegd 
toen iedereen naar huis kon. Direkteur Schtffer 
kwam nog even uitleggen dot hij al het moge
lijke had gedaan om dit te voorkomen. Maar 
de zaak had geen bestaansrecht meer. 

Tot kurator van het bedrijf werd ene Prinsen 
uit Eindhoven benoemd. Hij ging op zoek naar 
een koper en vond Geeris Rox, een grafi es 
bedrijf in Helmond. Rox had zelf werktijdver
korting maar wilde Schöfer overnemen met 50 
personeelsl eden. 

Schöfer had kennelijk niet hard genoeg naar 
een koper gezocht. Maar i n onze maatschappi j 
kon zelfs een failliete direkteur het lot van 
tientallen arbeiders bepalen. Schtffer hield de 
verkoop tegen. Omdat er bi j Geeris Rox wel 
plaats was voor de arbeiders, maar niet voor 
de direkteur. 
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ORDERS 

Schtffer kon wel bij Van Gestel in Eindhoven 
aan de slag, een bedrijf dat zelf uitstel van 
betaling had. Van Gestel rook de dikke order
portefeuille van Schtffer en winst. Men be
loofde de overname van 50 arbei ders en Schö
fer zelf zou direkteur worden van de afdeling 
verkoop. 

Het laatste deel van deze toezegging werd 
nagekomen, zodat Schtffer en zijn portefeuille 
bij Van Gestel werden ingehaald. Er was ech
ter bij nader inzien maar voor 12 arbeiders 
plaats. Men selekteerde mensen, van wie het 
vrijwel zeker was dot ze niet mee konden naar 
Eindhoven, zodat ze zouden weigeren. Voor 
deze plaatsen werden geen andere mensen van 
Schöfer gevraagd. 

BEZETTING 

De arbeiders van de drukkerij, waarvan het 

machinepark door het wonbel eid van Schtffer 
sterk verouderd was, waren nog niet van de 
ellende af. Binnen 13 weken zou het faillis
semer,t worden uitgesproken. No 12 weken 
wisten ze nog niets. Dus werd besloten de 
zaak te bezetten. Of aktie ook helpt ~ De be
zetting was nog geen uur oud of kurator Prin
sen kwam vertel I en dat de zaak naar behoren 
zou worden afgewikkeld en dat de arbeiders 
verzekerd waren van hun uitkeringen. 

In 1973 had drukkeri j Schtffer ook al eens 
aan de rand van de afgrond gestaan. Toen 
vroeg en kreeg de direkteur de inzet van alle 
krachten om de krisis te boven te komen. In 
'74 werd zelfs weer winst gemaakt. 

Nu zeggen de arbeiders: "Met 86 man maak
ten we een omzet van 8 tot 9 miljoen. Bij Van 
Gestel is dat 10 miljoen op 150 man personeel.· 
Kun je nagaan wat onze inzet is geweest. 
Hadden de direkteuren dezelfde inzet gehad 
als wij, dan hadden we nu niet in de rotzooi 
gezeten." • 
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• Foto: B en W van Amsterdam laten een 
"demokraties genomen besluit" door de gewa
pende macht uitvoeren. Oorzaak van de 
Nieuwmarkt-gebeurtenissen is dat de belangen 
van huurders en woningzoekenden worden op
geofferd aan die van spekulanten en bouwkon
cerns. De VVDM wil dat soldaten in dergelij
ke gevallen niet tegenover de bevolking wor
den geplaatst. 

VVDM n.a.v. 
Nieuwmarkt-affaire 

JAN SOLDAAT NIET VOOR 
BINNENLANDS GEBRUIK 

De soldaten-organi'Satie VVDM neemt 
steeds scherper steil ing tegen een mogel i jk 
binnenlands gebruik van leger-onderdelen. De 
slag om de Nieuwmarkt was voor de ledenver
gadering van deze vereniging bijvoorbeeld 
aanleiding tot de ondubbelzinnige uitspraak: 

"De VVDM stelt zich op het standpunt, na 
kennis genomen te hebben van de gewelddadi
ge ontruiming van enkele panden in de Am
sterdamse Nieuwmarktbuurt door het Amster
damse gemeentebestuur en het daarop volgende 
politiegeweld, dat in dit geval bij soortgelijk 

LIMBURG NIEUW BOLWERK 
TEGEN MILIEUBELASTING 

Het nieuwste bolwerk in de strijd tegen de 
milieubelasting heet Limburg. Om precieser te 
zijn: De oude mijnstreek. In maart begon het 
Zuiveringsschap limburg uit Roermond de aan
slagen te verzenden naar kleinere plaatsen als 
Hoensbroek, Nieuwenhagen, Eygelshoven, 
Stein, Gel een e. d. De grootste steden Heerl en, 
Stttard en Kerkrade stonde~ later op het pro
gramma, waarschijnlijk omdat men de illusie 
had dat het verzet in de omgeving eerder zou 
verzanden. Maar nauwelijks een maand later 
meldde het MAN al meer dan 10.000 ingel e
verde girokaarten - dus weigeraars. 

Limburg is de laatste provincie waar de mi
lieubelasting wordt doorgevoerd. Uit Nijme- . 
gen, Utrecht en Groningen waren de suksessen 
van de MAN-akties al bekend. Toch voelt het 
MAN-Heerlen zich nu op zijn beurt door de 
massale weerklank van de aktie overdonderd. 

Op een vergadering in Hoensbroek meldde 
zich een man, die bij de 35 inwoners van zijn 
straat 33 kaarten had opgehaald. In Geleen 
leverde een bezoeker van een vergadering 
zelfs 141 kaarten in, die hij op eigen initia
tief had opgehaald. Op dezelfde avond werd 
een vergadering gehouden in Niewenhagen 
waar niet minder dan 500 mensen naar toe kwa
men, zodat men in allerijl moest verhuizen 
naar een naburige gymnastiekzaal om alle be-

langstellenden een plaatsje te kunnen geven. 
Na dergel i jke vergaderingen gingen tiental

I en medewerkers van het MAN op pad om nog 
meer mensen bij de aktie te betrekken. Voor
zitter ir. B. Janssen van het Zuiveringsschap 
limburg liet in paniek aan het Limburgs Dag
blad weten dat de weigering niet zonder ge
volgen zal blijven. Volgens hem verzweeg 
het MAN dat de Nederlandse wetgeving nu 
eenmaal middelen aangeeft om niet betaalde 
belastingen te innen. Verder speelde hij in op 
milieu-paniek. 

Maar ook in Limburg heeft het MAN al zeer 
veel voorbereidend werk gedaan om duidelijk 
te maken dat de milieubelasting de industrii!le 
watervervuiling grotendeels buiten schot laat 
en niets met een goed milieubeleid te maken 
heeft. Dat de inzet van de aktie niet f38, 50 
belasting is, maar een gezond leefmilieu. En 
dat deze inzet een hard stuk strijd waard is. 

Ondertussen kreeg het MAN bijvalsbetui
gingen o.m. van de PvdA in Vaals, de PPR in 
Nuth en een NKV-afdeling in Eygelshoven. 
Deze laatste liet weten: "Wij betuigen adhe
sie met de gevoerde akties om de mensen te 
bewegen geen milieubelasting te betalen "oor 
vervuiling die niet door hen is veroorzaakt." 
De afdelingen van de Socialistiese Partij in 
deze streek betuigen overigens hun bijval door 
in het MAN te werken. • 

toekomstige konflikten ·tussen overheid en be
volking nooit gebruik mag worden gemaakt 
van enig legeronderdeel met inbegrip van 
dienstpl ichtige marechaussee. Voorts spreekt 
zij haar afkeuring uit over het gebruikte poli
tiegeweld." 

PRINCIPE 

Deze uitspraak viel eind maart tijdens een 
bijeenkomst van VVDM-kazerne-afgevaardig
den. In Amsterdam hadden de geruchten de 
ronde gedaan dat het Me pantserinfanterie
batal jon uit Zuidlaren tegen de Nieuwmarkt
bewoners zou worden ingezet. PPR-kamer! id 
Jurgens stelde er vragen over. Vredeling ant
woordde dat het 44e niet zou worden gebruikt, 
maar sloot een dergelijke mogelijkheid in 
principe niet uit. 

Er zijn 6 of 7 pantserinfanterie-bataljons die 
bi j toerbeurt in aanmerki ng komen voor di t 
soort gel egenheden te worden ingezet. In de 
weekeinden hebben de manschappen van die 
bataljons om beurten luisterplicht, zodat ze 
per radio kunnen worden opgeroepen naar hun 
onderdelen. 

Het Me painfbat staat voor politionele 
diensten ten dienste van de Verenigde Naties. 
De manschappen leren rellen bestrijden, de
monstraties verspreiden e.d. Zonder dat ze 
ooit te horen kri jgen dat dergel i jke vaardighe
den ook in Nederland zelf wel eens uitstekend 
van pas zouden kunnen komen. 

Onder de sol daten worden h i erover echter 
steeds meer vragen gesteld. Het zijn voor de 
legerleiding hoogst ongelukkige vragen: Voor 
welke belangen worden de soldaten eigenlijk 
gebruikt? Een leger waarin dergelijke vragen 
worden gesteld is natuurlijk geen betrouwbaar 
instrument meer voor de heersende klasse. Te 
meer daar de VVDM voorbereidingen treft om 
de konsekwenti es te trekken u i t het ingenomen 
standpunt. Dit zou betekenen dat soldaten 
bevelen weigeren uit te voeren als ze tegen 
buurtakties, stakingen e.d. worden misbruikt. 

• 
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Krisis 
schreeuwt 

om aktie 

HET 
GAAT 
NIET 

relatieve loonsverlagingen. Onder verwijzing 
naar de poort wordt in de bedrijven het werk
tempo opgevoerd, de discipline verhard en 
zi jn ontslagen op staande voet aan de orde van 
de dag. En het is voor de ondernemers mooi 
meegenomen dat ze naar de malaise kunnen 
verwijzen bij milieu-eisen. Je kunt immers 
voor een veilig leefmilieu de arbeiders niet 
het brood uit de mond stoten. 

De ondernemers bewijzen dagelijks dat zij 
uitstekend met de werkloosheid kunnen leven. 
En de arbeiders (de chemici, de beambten, de 
onderwijzers en noem maar op) zullen er wel 
mee moeten leven. De walgelijkste verha
len komen uit de kokers van de deskundigen 
die vinden dat we ons er maar bij neer moeten 
leggen. 

"Werkloos zijn is immers geen schande. Je 
moet de waarde van een mens niet afmeten aan 
zijn werk, maar aan hemzelf." 

Geld 
Het typiese is dat je dergelijke prèen nooit 

krijgt als in tijden van hoogkonjunktuur de on
dernemers zitten te springen om arbeidskrach
ten. En het typiese is ook dat de gelijkwaar
digheid van mensen met of zonder werk nooit 
in geld wordt uitgedrukt. De konsekwentie zou 
immers zijn dat werklozen, WAO-ers en ge-

OM DEN UYL OF WIEGEL 
ER was eens een tijd dat i edereen op zi jn 

kop stond voor het 'getal van 100.000 
werkloz~n. Dat is dus al weer 2 jaar ge

leden. Nu voorspelt het Centraal Planburo 
voor heel '75 een werkloosheid van 190.000 
man. Het zouden er nog veel meer zijn als 
niet zoveel arbeidskrachten konden worden 
geloosd via vervroegd pensioen, WAO en 
"sociale" werkplaatsen. En dan hoor je dat 
ook de emigratie weer toeneemt ••. 

Je denkt dat de ondernemers beschaamd het 
hoofd zullen buigen bij de aanblik van de 
puinhoop die ze hebben aangericht. Maar nee, 
ze rammen zi ch juist nu op de borst over de 
verdiensten van de partikuliere onderneming. 

Vertrouwen 
Ene ir. J. de Wit is voorzitter van mensen 

die zowel ondernemer als christen zijn. Op de 
jaarvergadering van zijn klub (10 april) zei hij 
dat de ondernemer het vertrouwen van de sa
menleving moet genieten om zijn werk te kun
nen doen. "Alleen een veerkrachtig bedrijfs
leven heeft de mogelijkheid in zich de naoor
logse verworvenheden veilig te stellen. Het 
bedri jfsl even is nog al tijd de bron van all e in
komens in de maatschappij", aldus De Wit, die 
zich wonderlijk genoeg werkgever noemt. 
Je vraagt je onwillekeurig af of er in dat be
drijfsleven soms ook nog mensen moeten wer
ken, maar zo'n vraag kan natuurlijk alleen in 
het hoofd van een ongeschoolde arbeider op
komen. 

Het is onzin om te verwachten dat de kapi
talisten hun aard zullen verloochenen. Het 
uitbuiten van de omstandigheden (waaronder 
arbeiders) behoort tenslotte tot hun vak. Het 
spreekwoord over de dood van de één en het 
brood van de ander is niet voor niets uitgevon
den. 

De jacht op de arbeidslonen is geopend. Er 
wordt fi jntjes verwezen naar het aardgas dat 
de Nederlandse ekonomie nog drijvende houdt. 
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De werkelijke situatie is nog veel ongunstiger 
dan het zich laat aanzien. 

"Wees blij dat je nog werk hebt." 
Onderhandelingen over de CAO's verlopen 

steeds moeizamer, Philips, Akzo en Hoogovens 
onder-troeven elkaar in de slechtste aanbie
dingen. Door een golf van werkti jdverkortin
gen worden voorraden weggewerkt op kosten 
van de gemeenschap. 

Het kapitalisme is tenslotte "sociaal" genoeg 
om de risiko's eerlijk onder het volk te verde
len. Het zijn slechts de winsten die buiten de 
verdeling vallen, maar je kunt ook niet alles 
hebben. 

En kijk, als die overheid zo graag wat m'n
der werkloosheid wil, nou dan moet die over
°heid er maar voor opdraaien. Belastingen zijn 
er ook niet voor niets. Dus pompt de regering
Den Uyl braaf mil joenen en mil joenen in be
drijven die voor het privé-kapitaal niet meer 
zo interessant zijn. Zonder dat die overheid, 
laat staan de betrokken arbeiders, daardoor 
een vinger in de pap krijgen. 

Rage 
In Limburg hebben bedrijven na de mijnslui

tingen de nodige ervaringen opgedaan met het 
plunderen van de schatkist om vervolgens toch 
de lier aan de wilgen te hangen. Nu wordt het 
over het hele land een rage. 

Zo rekte de regering het bestaan van een 
konfektiebedrijf in Nieuweschans (Groningen), 
dat tenslotte in handen kwam van de Duitse 
onderneming Seriös (wat toch werkelijk 'serieus' 
betekent). In de anderhal f jaar voorafgaande 
aan de sluiting van het bedrijf (inomaart jI. 
aangekondigd) stak de regering er 1,8 miljoen 
gulden in. In januari van dit jaar nog 477.000 
gulden. Bovendien heeft Seriös vlak voor het 
faillissementO machines vanuit Nieuweschans 
over de grens gebracht. Nu zi jn ze natuurl i jk 
dáár bezig de werkgelegenheid te redden. 

Het zijn niet alleen de bedrijfssluitingen en 

pensioneerden dezelfde financiële armslag 
krijgen als mensen die werken. Maar er wacht 
nog steeds een gevoelige geldelijke strop op 
de mensen die door het kapitalisme uit het ar
beidsproces worden gestoten. 

De pijn van de "sociale" voorzieningen zit 
diep. Het is geen toeval dat het juist in deze 
tijd zwartboeken regent over het funktioneren 
van gemeentelijke sociale diensten. De buro
kratie kan de toename van bijstands- en WWV
aanvragen niet op een menswaardige manier 
verwerken. Op 10 april moest het kantoor van 
de sociale dienst in leiden met politiegeweld 
worden ontruimd omdat de mensen de ambtena
ren te lijf gingen. 

Ideaal 
Begin april verklaarde Den Uyl voldaan dat 

onze maatschappi j is opgeschoven naar het 
ideaal van gelijke kansen dat bij de verkie
zingen was beloofd. De gelijke kansen op 
werkloosheid en verarming zijn inderdaad ge
groeid. Maar of dat nou zo ideaal is? 

Den Uyl beloofde dat er onder zi jn bewind 
in Nederland iets zou veranderen. Dat is in
derdaad gebeurd. Werkloosheid en inflatie 
zijn rampzalig geworden. Openbare voorzie
ningen zoals gas, water en elektriciteit wor
den onbetaalbaar. De woningproduktie, zowel 
nieuwbouw als vernieuwbouw, is volkomen in 
elkaar gestort. En gebleven zijn alleen zulke 
kleinigheden als milieuvervuiling, miljarden
verspilling aan defensie, de buitenlandse poli
tiek van luns. 

In deze tijd, waarin je van de ene verbazing 
in de andere rolt, is het meest verwonderlijke 
dat Den Uyl en zijn PvdA volgens opiniepei
lingen zo populair blijven. Dat steeds duide
lijker blijkt dat het kapitalisme niks dan rot
tigheid te bieden heeft, terwijl sociale uit
barstingen feitelijk uitblijven. En toch heeft 
deze regering tot nu toe alleen maar ver
slechteringen te bieden gehad. 
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Jaap Wolthers van de Industriebond NW licht het personeel van Seriös in over de voorgenomen sluiting van het bedrijf 

Omstandigheden 
De ervaring leert dat grate werkloosheid het 

de arbeiders moeilijk maakt een vuist te maken 
door stakingen en bedrijfsbezettingen. Maar 
kennelijk slaagt Den Uyl er ook in een deel 
van de mensen te laten geloven dat niemand 
het er in de gegeven oms~andigheden beter zou 
afbrengen. Het is de oliekrisis, het is de we
reldhandel, het is nu eenmaal zo in de ekono
mie dat het tijd kost de plooien glad te strij
ken. En wi e kan nu beweren dat het onder 
een Wi egel of een Andri essen beter zou gaan? 

Inderdaad - Den Uyl heeft ni ets anders te 
bieden dan de keus tussen hemzei f en Wi egel. 
Met de herinnering aan Biesheuvel nog vers in 
het geheugen is het niet verwonderlijk dat Den 
Uyl dan een voorsprong heeft. Maar het gaat 
in wezen niet om een keus tussen gen Uyl en 
Wiegel, lussen de PvdA en de VVD. 

De geniepigheid zit hem in de "gegeven 
omstandigheden". Want door wie zijn die om
standigheden gegeven? Door het kapital isme 
toch zeker, want Nederland is een kapitalis
ties land! 

Dat wil zeggen: In deze omstandigheden 
draait de ekonomie niet om de behoeften van 
het volk. Het gaat in de produktie niet om een 
schoon milieu, om zinvol werk, om nuttige 
produkten. Het gaat alleen om de winst. En 
dat het winstbejag van parti kul i ere onderne
mingen strijdig is met de belangen van de be
volking, hoeft in deze tijd geen betoog. 

Tegenstelling 
De kwestie is dan ook niet of Den Uyl en 

zijn kabinet hun best wel doen. De kwestie is 
dat ze de huidige krisis voorstellen als een 
soort natuurwet, zoals onweer of een warme 
winter. Terwijl die krisis alleen een wetmatig
heid is van het kapitalisme. 

De tegenstelling Den Uyl-Wiegel is een af
leidingsmanoeuvre. In werkelijkheid gaat het 
om de veel fundamenteler tegenstelling kapi
talisme of socialisme. Of in Den Haag een 
PvdA- of een VVD-kabinet zetelt is in feite 
niet de zorg van de arbeidersklasse. Het is 
zelfs denkbaar dat een Wiegel bij alle ver
slechteringen op veel meer verzet zou stuiten 

dan Den Uyl en zi jn NVV-aanhang. 

Strijd 
De vaststelling dat het partikulier bezit van 

de produktiemiddelen moet worden afgeschaft 
en vervangen door een gemeenschaps-bezit is 
gauw gedaan. Je kunt ook makkei i jk zeggen 
dat het socialisme binnen handbereik ligt want 
als alle arbeiders het zouden willen waren ze 
morgen aan de macht. Maar zo'n eenheid kent 
ons volk op dit moment nu eenmaal niet. 

Toch is de strijd voor het socialisme de eni- . 
ge uitweg die de krisis aan de arbeidersklasse 
biedt. In de praktijk van alledag betekent dat 
stri jd voor all e gerechtvaardigde eisen. Voor 
een schoon milieu, voor sociale woningbouw, 
voor hogere lonen en lagere prijzen, tegen 
bedrijfssluitingen, voor behoud en uitbreiding 
van social e rechten, goede gezondheidszorg 
en noem maar op. Alleen langs deze weg van 
kl ei ne en grote akti es kan oris vol k de funda
mentel e machtsomwente! ing teweeg brengen 
die een menswaardig bestaan verzekert. 

De krisis schreeuwt om aktie. • 

ONGELUKKEN MET RADIO-AKTIVITEIT WORDEN VERZWEGEN 
In ziekenhuizen en wetenschappelijke instellingen wordt vaak zeer slordig om
gesprongen met radio-aktieve spullen. Het toezicht is volstrekt onvoldoende 
en meestal vormen beveil igingsmaatregel en de sluitpost op de begroting. Het 
radio-aktieve besmettingsgevaar uit deze hoek is veel groter dan bijvoorbeeld 
uit die van kerncentrales, die in het brandpunt van de belangstelling staan. 

Het maartnummer van Aesculinair, het blad 
van de farmaceutiese subfakulteit in leiden, 
besteedt uitvoerig aandacht aan het stralings
gevaar in en rond de leidse universiteit. Het 
blad maakt duidelijk dat veel ongelukken met 
radio-aktiviteit en besmettingsgevall en gewoon 
verzwegen worden omdat ze voor de betrokken 
instanties nogal pijnlijk zijn. 

In verschillende leidse laboratoria wordt met 
radio-aktieve isotopen gewerkt en ontstaat dus 
radio-aktief afval. De hoeveelheid stijgt jaar
lijks en heeft nu een peil bereikt van 15.000 
lit·er vast afval en 10.000 liter vloeibaar afval 

per jaar. Dit wordt door het Reaktor Centrum 
Nederland afgevoerd naar Petten. 

De kernenergi ewet van 1970 regel t het toe
zicht op de plaatsen waar met radio-aktieve 
stoffen gewerkt wordt. Van dat toezicht komt 
in de praktijk, volgens F. Dijkstra. (hoofd van 
het Instituut voor Stralingshygiene), weinig 
terecht. De i nspekti es zi jn zwaar onderbemand 
en voor heel Zuid-Holland is er bijvoorbeeld 
maar één maM. Daarom hebben de betreffende 
instellingen zelf stralingsdiensten om toezicht 
te houden op de verplichtingen. 

De heer Dijkstra heeft dus de leiding van 

een dergelijke dienst voor de leidse universi-' 
teit. Hij zegt zelf: "Dit is een invalide afde
ling die niet deskundig genoeg en onderbemand 
is. Er zou een centraal toezicht moeten be
staan, maar dat is er niet." 

Op de vraag of er geen radio-akti ef besmet 
afval domweg door de gootsteen wordt ge
spoeld zegt Dijkstra: "Dat zal zeker het geval 
zijn. Dat gebeurt overal." langs die weg be
reikt het radio-aktieve afval dus de riolering, 
zuiveringsinstallaties, open water, mensen. 

Dijkstra legt uit dat zijn instituut veel te 
weinig bevoegdheden heeft en ook te weinig 
geld krijgt om de nodige mankracht en instal
laties aan te schaffen. Hij geeft duidelijk te 
kennen dat hij er mee op wil houden als in de
ze situatie niet snel verandering komt. Erg on
rustbarend is zijn opmerking dat de situatie in 
leiden op dit gebied nauwelijks verschilt van 
andere steden. • 
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PHIUPS HOUDT ZIJN (EIGEN] 
HOOFD WEL BOVEN WATER 

FRITS PHILlPS ... vliegveld kado ... 

D
E direkteur van Philips-Belgil:!, ene Van 
Lieshout, nam onlangs afscheid. Bij die 
gelegenheid was de Belgiese premier prof. 

Tindemans uitermate gul met lof aan het adres 
van de gloeilampenfabrikanten. Hij prees Phi
lips als een wereldkoncern dat "al eerder be
wezen heeft het hoofd boven water te kunnen 
houden". Een herinnering aan de jaren '30 'dus. 

Rond 1930 begroette Philips met de harmonie 
de 25. OOo-ste arbeider. Een poar jaar later 
had Philips er nog maar 11.000 aan het werk. 
In diezelfde tijd haalde zoon Frits eindelijk 
het ingenieursdiploma in Delft. Als kado kreeg 
hij de Ei ndhovense Gol fbaan en bovendi en een 
vliegveld. Werklozen legden in het kader van 
de werkverschaffing (de beruchte DUW) een 
vliegveld aan bij Eindhoven. 

Inderdaad: Philips heeft bewezen dat hij het 
hoofd u i tsteken'd boven water kan houden. 
Zi jn eigen hoofd wel te verstaan. 

vormen het stri jdfonds van de klub. 
De eigen Brazi I iaanse industri e wordt door 

de verbonden koncerns uitgeroeid. Philips 
voerde verleden jaar bijvoorbeeld de opdracht 
uit tot likwidatie van Walita NV, een industrie 
van huishoudelijke apparaten. Philips dwong 
toeleveringsbedrijven hun leveranties aan Wa
lita op te schorten. Het bedrijf zag zich ge
noodzaakt zelf halffabrikaten te gaan vervaar
digen. Toen de overgangsmoeilijkheden bij 
Walita op een hoogtepunt waren, liet Philips 
plotseling de al maanden hangende bestellin
gen loskomen. Walita had geen geld om deze 
te betalen en ging over de kop. Dat is pas 
ontwikkelingshulp ~ 

Een alom toegepaste methode is ook het toe
zeggen van zeer grote orders aan de plaatse
lijke industrie. Om deze te kunnen uitvoeren 
steken de bedrijven zich in de schulden voor 
uitbreiding van hun produktie-kapaciteit. Op 
het laatste moment worden de orders dan inge
trokken en voordat de betrokken bedrijven een 
proces kunnen aanspannen zijn ze al failliet. 
In het beste geval worden ze voor een zachte 
prijs door de koncerns opgekocht en ingelijfd . 

Op deze manier heeft de klub van multi
nationals bijna 90% van de Braziliaanse elek
troniese en machine-industrie veroverd. Brazi
liaanse bedrijven die al tientallen jaren be
stonden werden domweg gesloten. Zei fs de 
fascistiese regering van Brazilil:! verklaarde in 
oktober '74 dat bedrijven als Philips het land 
naar de afgrond voeren. Maar je kunt natuur
lijk niet zeggen dat ze het hoofd niet boven 
water houden. • . • 

Nog meer 
donaties 
gevraagd 
In afwijking van haar gewoonte heeft de 
Socialistiese Partij in Tribune 4/75 de men
sen om gel d gevraagd. Daarbi j werd verwe
zen naar de akti es die de SP onderneemt en 
ondersteunt, naar het 14-daags verschi jnen 
van de Tribune en vooral naar Ons Medies 
Centrum in Oss. Het is nu eenmaal niet an
ders, maar alles wat je doet kost geld in 
deze maatschappi j. En vooral medi ese cen
tra die een alternatief moeten bieden voor 
de gezondheidszorg in ons land. Daar zijn 
tienduizenden guldens mee gemoeid. 

We moeten zeggen dat de reakties op 
deze oproep overweldigend waren. Dage
lijks komen de giften binnen bij de pen
ningmeester van de Social isti ese Parti j en 
sommige mensen maken in één keer tien
tallen guldens over. Ook dat is voor ons 
natuur! i jk een bi ijk hoe het werk van de 
Socialistiese Partij gewaardeerd wordt. 

De donatie-kampogne komt dus goed op 
gang. Maar wij willen vooral niet de in
druk wekken dat het nu weer afgelopen is. 
Daarom willen wij er nogmaals op wijzen 
dat het werk van de SP en zo'n medies 
centrum niet gedragen wordt door over
heidssubsidies en mil jonairs. Dat werk kan 
all een gedragen worden door de mensen aan 
de basis, ook in financieel opzicht. 

Daarom deze tweede oproep om giften te 
storten op gironummer 3337800 t. n. v. 
penn. Socialistiese Partij te Rotterdam. U 
mag er ook best een gewoonte van maken 
regel matig kl einere bedragen te storten. • 

BRAZILIË 

Over de manier waarop Philips nu het hoofd 
boven water houdt stond onlangs een boeiend 
artikel in het Duitse weekblad Der Spiegel. 
Daarin werd beschreven hoe Philips en andere 
elektroniese koncerns te keer gaan in Brazilil:!. 
Zools bekend koesteren de grote ondernemin
gen een warme bel angsteli i ng voor zogenaam
de "ontwikkelingslanden" waar lage arbeids-

BEDRIJF HOORT NIET IN EEN WOONWIJK 

I onen en een grote arbeidsvrede worden verze
kerd met de bajonet op het geweer. 

In 1966 vond in Brazilil:! een fascistiese 
staatsgreep plaats die het volk uitleverde aan 
de "vrije markt" en van het land een poradijs 
maakte voor investeerders. Negen giganten op 
het gebied van de elektroniese industrie (af
komstig uit Europo, Japan en de VS) sloten 
toen een monsterverbond om de Brazil iaanse 
markt te beheersen. 

SPELREGELS 
Der Spi egel publ i ceerde enkel espelregels 

van deze vereniging. Artikel 50: "Niet-leden 
en uitgetreden leden worden systematies be
streden. De leden lossen elkaar regelmatig af 
bij de uitvoering van de strijdplannen." 

Arti kei 12: "Er mag geen enkel handelsak
koord worden gesloten zonder voorafgaande 
ruggespraak met de sekretaris." 

Artikel 32: "Indien dit toch gebeurt (art. 12) 
kan er een geldboete worden opgelegd van 20 
maal het handelsbedrag." 

De boetes en 2 % van de gel dbedragen, di e 
bi j handelsovereenkomsten zi jn betrokken, 
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Bewoners van de Utrechtse wijk Ondiep 
hebben op 2 april enige tijd het kantoor bezet 
gehouden van het Utrechts Staalstraalbedrijf. 
De aktie was gericht op verplaatsing van het 
kleine bedrijf uit de woonwijk naar een indus
tr·ieterrein. Mensen, die in de Okkernoot- en 
Pippelingstraat wonen, hebben al anderhalf 
jaar geleden met de BHW een handtekeningen
aktie gevoerd. Maar de gemeente hield zich 
doof voor klachten over stof en stank. Ge
meentel i jke instanti es bestreden dat er verband 
zou bestaan tussen de enorme stofoverlast en 
klachten over keel- en hoof:lpi jn, aanslag op 
het wasgoed en dode planten. 

Tenslotte besloot een buurtvergadering van 
het MAN dat er harder akti(; gevoerd zou wor-

den. Op woensdagmorgen 2 april werd het 
kantoortje van het USB bezet. De mensen wei
gerden te vertrekken voordat wethouder Harte
veld zich ter plaatse had gemeld met duidelij
ke toezeggingen. De wethouder liet telefonies 
weten dat hij geen vervoer had, maar de be
zetters gaven hem de raad dan maar met de bus 
te komen. Een kwartier later kwam hij in een 
taxi voorri jden. 

Harteveld beloofde dat de buurt een brief 
zou kri jgen over de stand van zaken en dat ze 
regelmatig op de hoogte gehouden zou worden. 
van de vorderingen. De mensen bleven bij hun 
eis dat het USB in 2 maanden uit de wijk ver-
dwenen moet z ijn. • 
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"VUILE MONG" : MUZIEK EN 'KABARET VOOR AKTIES 
Na afloop van de anti-straal jager demon

stratie in Utrecht vond in de Veemarkthallen 
een manifestatie plaats met optredens van o.m , 
Proloog en de Minimumband. Als eerste trad 
de Belgiese groep Vuile Mong en zijn Vieze 
Gasten voor het voetlicht. 

Met afwisselend harde beatmuziek en be
kende meezingers brengt deze groep een mee
slepend programma over de wantoestanden in 
de maatschappij. Vuile Mong begon zijn show 
met een lied over de Belgiese defensie-ministe, 
Van den Boeynants. "Die vlieger gaat niet op, 
die 30 miljard dat wordt zijn strop", zongen 
duizenden demonstranten weldra uit volle 
borst. (30 Miljard Belgiese franks natuurlijk). 
Ook een lied over de BVD kreeg veel weer
klonk van de aanwezigen. 

MENGELING 

De zanger van de groep vertrouwde de Tri
bune toe: "Di e naam, Vui I e Mong en zi jn 
Vieze Gasten, is eigenlijk toevallig gekozen. 
Zelf heet ik Mong. Vroeger traden we wel 
eens op in een buurthuis in Gent. Als grC;;p 
hebben we onszelf zo genoemd. En het is zo 
gebleven. Er is iets provocerends in en daarom 
vind ik het wel een geschikte naam." 

Vuile Mong en zijn Vieze Gasten aan het werk op de manifestatie in Utrecht 

Mong vertelt dat de groep normaal een 
avondvullend programma brengt. "Het is een 
mengeling van beatmuziek en kabaret. We 
gebruiken eigenlijk allys wat ons van pas komt. 

Ook meezingers en oude Belgiese volksliedjes. 
Dat spreekt vooral de oudere mensen aan. De 
muziek moet ons helpen de mensen in beweging 
te brengen. Daar kun je alles voor gebruiken. 
Zo hebben we de tophit Uche-uche-uche van 

GEEN NIEUWE JAGERS 
"Geen straaljagers maar woningen." Deze 

leus klonk zaterdag 5 opril veelvuldig op in 
Utrecht. Uit alle delen van het land waren 
ruim 5000 mensen naar de Domstad gekomen 
om te demonstreren tegen de vervanging van 
de Starfighter. Onder de noemer }'Geen mil
jarden voor nieuwe straaljagers" werd de de
monstratie georganiseerd door een veertiental 
organisaties, waaronder de SP. Herkenbaar 
aan rode stickertjes liepen vele honderden 
SP-leden in de stoet mee. 

Aanvankeli jk geteisterd door regen- en 
sneeuwbuien vertrok de menigte om half drie 
van de Moriaplaats. De demonstratie eindigde 
in de Veemarkthallen aan de buitenkant van 
de stad. Naast de duizenden Nederlanders 
namen ook enkel e honderden Bel gen aan de 
betoging deel. Zij vertegenwoordigden de 
steeds groeiende beweging in Belgil! tegen de 
aanschaf van nieuw vliegend wapentuig. 

De kleurige stoet liet ondubbelzinnig weten 

tegen elke vervanging van de Starfighter te 
zijn. 

"Vi ndt u ook dot er onm i ddell i jk een ei nd 
moet komen aan het ergerl i jke touwtrekken 
van parlement, regering, militaire kopstukken 
en oorlogsindustrie over de vraag welk type 
vliegtuig er moet komen; om de eenvoudige 
reden dot elke vervanging van de Starfighter 
tegen onze belangen ingaat", stond in een 
pamflet dot in een grote oplage aan het pu
bliek werd uitgereikt. 

Juist die dog werd bekend dat de Ameri
kaanse F 16, die minister Vredeling zo graag 
wil hebben, nog veel duurder zal worden dan 
aanvankelijk voorzien. Ook werd duidelijk 
dat de gerezen protesten tegen de verspil I ing 
van 3 mil jard gulden aan jagers de PvdA in 
grote verlegenheid brengt. De VARA liet ka
merlid Relus ter Beek bekend maken dat de 
PvdA-fraktie tegen de F 16 zou kiezen . Dot 
beloofde tenminste iets voor het PvdA-kongres 
dat op 10 opril in Amsterdam zou beginnen .• 

Vader Abraham van een andere tekst voorzien. 
Het is nu een liedje over milieuvervuiling. 
Uche-uche-uche, wat moet ik kuchen." 

Over gebrek aan belangstel I ing hebben 
Mong en zijn gasten niet te klagen. De agen
da in Belgil! zit propvol. Ze treden vooral op 
in buurthuizen, op straatfeesten en ti jdens po
litieke manifestaties. Nu de groep ook in Ne
derland langzaam maar zeker bekend wordt, 
is het allemaal niet meer bij te benen. Tot nu 
toe trad Vuile Mong bijvoorbeeld op in de 
Amsterdamse Nieuwmarktbuurt, voor Proloog 
en in Nijmegen voor homofielen. 

Mong: "We zijn niet aan één speciale orga
nisatie gebonden. We proberen zoveel moge
lijk aan te sluiten bij allerlei brede akties in 
Belgit!, zoals voor Vi etnam, voor I egal isati e 
van abortus en natuurlijk tegen de straaljagers." 

LAST 

Van de in Belgii:! zo hard optredende over
heid heeft Vuile Mong niet direkt last. "Na
tuur! i jk noteren ze onze nummers en loopt de 
geheime politie achter ons aan. Maar we heb
ben niets te verbergen, dus dat is niet zo erg. 
De groepen die ons uitnodigen, hebben wel 
last van die intimidatie en onderdrukking. Het 
is al meermalen gebeurd dot de zoal, waarin 
we zouden optreden, plotseling wordt afge
keurd door de brandweer. T erwi jl er normaal 
dancings en zo gehouden worden. Ook komt 
het voor dot buurthuizen, die ons uitnodigen, 
ineens worden bedreigd met intrekking van 
subsidies. Of dot ze proberen stafleden te ont
slaan. Dot maakt het voor die mensen moei
lijker don voor ons zelf. Maar gelukkig blij
ven de aanvragen toestromen." 

Gevraagd naar de Rode Draad in het pro
gramma, antwoordt Mong: "We roken ontzet
tend veel zaken aan. Tel kens proberen we de 
mensen te prikkelen. Dot ze het best kunnen 
veranderen als ze willen. We merken steeds 
dat de mensen best weten hoe rot de maat
schappij in elkaar zit. Dat hoef je ze niet 
meer zo vaak te vertellen. Het lijkt soms wel 
of je over-gel'nformeerd wordt. Het probleem 
is echter hoe je de wereld moet veranderen. En 
dot kun je door samen wat te doen. Dat is, 
docht ik, ons belangrijkste punt." • 
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----DINH BA THI VAN DE V.R.R. OVER VIETNAM :----

DE STEDEN ZIJN NU 
__ 0 EFINITIEF BEVRIJD __ 
In het dorp Verriérès Ie Buisson, even 
ten ~uiden van Pari js, had Koos van 
Zomeren (I id van het dagel i jks bestuur 
van de Social isti ese Porti j) een lang 
vraaggesprek met Di nh Ba Th i • AI s 
adjunkt-hoofd van de delegatie van 
de Voorlopige Revolutionaire Rege
ring (VRR) van Zuid-Vietnam, is Thi 
een van de belangri jkste VRR-mensen 
in Parijs. De ontmoeting vond plaats 
op 8 april en duurde tweei!neenhalf 
uur. De tekst van het gesprek verdient 
een exklusieve plaats in de Tribune. 
Thi deed namelijk een groot aantal 
duideli jke en verhelderende uitspra
ken over de situatie in Vietnam. 

Gelukwensen 
KvZ: Allereerst wil ik u namens mijn partij 

hartelijk gelukwensen met de enorme militaire 
suksessen van het Bevrijdingsfront in de laatste 
weken. Wel ke faktoren hebben deze suksessen 
mogelijk gemaakt? 

Thi: "De grote overwinningen, die de laatste 
ti jd door ons vol k en onze stri jdkrachten wor
den geboekt, zijn het resultaat van 30 jaar 
stri jd tegen buitenlandse agressi e, vooral stri jd 
tegen de Amerikaanse agressie. 

Na de overwinning op de Franse kolonialis
ten heeft ons vol k verzet moeten bi eden tegen 
de Amerikaanse overheersing. Ons vol k heeft 
veel moeilijkheden gekend en offers gebracht, 
maar is tegelijkertijd van overwinning naar 
overwinning gegaan. 

Zo werden de Amerikanen in januari 1973 
gedwongen de Akkoorden van Pari js te tekenen. 
Desondanks hebben de Amerikanen hun oorlogs
politiek in Zuid-Vietnam doorgezet. Ze heb
ben uitvoering van de Akkoorden systematies 
geboykot en zi jn doorgegaan met het hel pen 
en leiden van de kliek-Thieu in Saigon. Ze 
zi jn doorgegaan met het Vietnamiseren van de 
oorlog. 

Zoals de hele wereld weet, hebben wij ge
streden voor ondertekeni ng van de Akkoorden 
van Pari js. En i edereen weet ook dat deze 
Akkoorden beantwoorden aan de doeisteil i ngen 
van onze strijd! Dat wou Thieu niet aanvaar
den. Sinds de Akkoorden van Parijs heeft Thieu 
zonder ophouden verklaard dat er geen twee 
regeringen zijn in Zuid-Vietnam en dat de 
VRR moet verdwijnen. Hoe kan men dan de 
koalitie tot stand brengen, waarin de Akkoor
den voorzi en? 

Zo heeft Thieu met alle middelen geprobeerd 
de VRR uit te schakelen om de macht alleen in 
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Koos van Zomeren in gesprek met Dinh Ba Thi 

handen te krijgen. Tegenover die oorlogspoli
tiek hebben wi j aanvankei i jk een terughouden
de houding aangenomen. Iedere dag ging Thieu 
voort met ons aan te val I en en bi jna dagel i jks 
hebben wi j ons teruggetrokken. Tot op 15 ok
tober 1973, dat wil zeggen een maand na de 
uiterste datum die in de Akkoorden was vast
gelegd voor de vorming van een Nationale 
Raad van Verzoening en Saamhorigheid. Toen 
konden we niet meer met de armen over elkaar 
blijven zitten. De bevelhebber van ons bevrij
dingsleger heeft toen opdracht gegeven de le
gers van Thieu weerstand te bieden en zelfs af 
te straffen tot op hun eigen bases. Sinds die 
dag wordt door onze stri jdkrachten een nood
zakel i jke en wettige weerstand geboden om 
een halt toe te roepen aan de schendingen van 
de Akkoorden en aan de oorlogsmisdaden van 
Thieu. 

Begin maart van dit jaar hebben het volk van 
Zuid-Vietnam en het bevrijdingsleger samen
gewerkt in militaire aanvallen en een volks
opstand." 

Moreel 
U schetst nu de achtergronden, maar wat 

heeft de totale ineenstorting van het Thieu
regiem veroorzaakt? 

Thi: "In het begin heeft hij zijn strijdkrach
ten uitgebreid en nu storten ze in elkaar. Het 
leger van Thieu bestaat uit 1.100.000 man
schappen. Hij is goed voorzien van soldaten 
en de bewapening is veel beter dan die van 
het bevrijdingsleger. Hun zwakte is echter het 
moreel. Door het gebrek aan moreel hebben ze 
voor onze aanval I en terug moeten trekken. 
Met vi i egende vaort zi jn ze teruggetrokken. 

In één maand hebben we 6 divisies totaal uit
geschakeld, waaronder elite-troepen. In to
taal hebben we nu 16 provincies bevrijd en 
veel grote steden." 

Benzine 
Volgens de burgerlijke pers heeft Thieu ge

brek aan benzine e. d. 
Thi: "Natuurlijk moeten Thieu, de Verenig

de Staten en hun vrienden een voorwendsel 
zoeken ter verklaring van Thieu's nederlaag. 
Ze moeten de totale verzwakking van de ge
wapende macht van Thi eu goedpraten. Vol gens 
ons ontbreekt het dit leger nóch aan munitie, 
n6ch aan brandstof, maar aan moreel. 

Sinds de Akkoarden van Parijs, 2 jaar terug, 
hebben de VS Thieu immers voorzien van vijf
eneenhalf miljard dollar aan wapens, munitie, 
brandstof en dergelijke. Volgens offici~le cij
fers. Westel i jke waarnemers hebben ter plaatse 
vastgesteld dat het leger van Thieu tien maal ' 
zo veel projektielen en munitie gebruikt als 
wij." 

Volksopstand 
De belangrijkste verklaring is dus de volks

opstand? 
Thi: "Dat is inderdaad de hoofdfaktor. Er 

zijn steden zoals Qui Non die niet door het 
bevri jdi ngsl eger bevri jd zi jn, maar door een 
volksopstand. Maar dat begrijpen de VS niet. 
Zij begrijpen de rol van het volk in de vrij
heidsstrijd niet. Volgens de VS gaat het alleen 
om de kracht van de bommen en niet om de 
harten van de mensen." 
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Vluchtelingen 
In rechtse kranten en tel evisierubri eken 

worden aangrijpende beelden van vluchtelin
gen gebruikt als bewijs van de angst van de 
bevolking voor de VRR. Wilt u door kommen
taar op geven? 

Thi: "All ereerst moeten we bedenken dot de 
VS gedurende hun ,hele agressie-oorlog een 
straffe en wrede onderdrukkingspolitiek ge- . 
voerd hebben tegen de Zu i dvi etnamese bevol
king. Ze hebben de bevol king gedwongen in 
koncentroti ekampen te I even om hen te kunnen 
plunderen en de weerbare mannen te mobil ise
ren voor de oorlog. Ook om het volk en de re
volutionaire krac :lten van elkaar te scheiden , 

De laatste tijd zijn de mensen gedwongen 
tot evakuatie om de terugtrekkende troepen 
van Thieu tot een menselijk schild te dienen. 
En ook om de kliek van Thieu van nieuw ka
nonnenvlees te voorzien. En bovendien om de 
publieke opinie te bedriegen dot de bevolking 
bang is voor de kommunisten. 

Moor de meerderheid van de bevol king is ter 
plaatse gebleven. Hué bijvoorbeeld heeft 
250.000 inwoners. Er zijn er 200.00p geble
ven. Van de anderhalf mil joen inwoners van 
Danang hebben er si echts 40.000 de stad ont
vlucht. Voor zover er een uittocht is, wordt 
die door Thieu en de VS georganiseerd. Daar
door wordt veel nieuwe ellende aangericht. 

De laatste boot van de VS, die inwoners van 
Danang wegvoerde, bi eef met 6000 passagiers 
2 dogen long op voJle zee. Gedurende die 2 
dogen hebben de Ameri konen n i ets gedaan om 
de mensen te eten of te drinken te geven of te 
beschermen tegen de zon. Door hitte, honger 
en dorst zijn veel vluchtelingen bezweken, 
vooral kinderen. 

Twee andere Amerikaanse schepen zouden 
vluchtelingen noor Saigon brengen. Toen ze 
halverwege waren verbood Thieu dot de men
sen door aan land zouden gaan om nog grotere 
chaos te vermi jden. Daarom zijn de vluchte
lingen OP deze schepen, waaronder veel sol
daten · .I11 Saigon, in opstond' gekomen om ont
scheping in Saigon of te dwingen. De gezag
voerders op beide schepen hebben vervol gens 
het vuur op de opstandelingen loten openen 
waarbij veel doden zijn gevallen. 

Don is er de kwestie van de wezen, die uit 
luid-Vietnam op transport worden gesteld. Het 
lijden van ons volk wordt daardoor opnieuw 

Ford met een weesje: pure demagogie 

Thi: "De meeste mensen zijn gebleven" 

Burgers van Hué bereiden de bevri jdingstroepen een worm onthaal 

vergroot. Met de wezen en de vluchtelingen 
begaan Thieu en de VS nieuwe misdaden tegen 
ons volk. Wij hebben deze misdaden met 
krocht veroordeeld en van de VS ge!!Ïst dot ze 
onmiddell i jk deze barbaarse methoden stoken." 

Ford 
Hebt u de foto gezien van een grijnzende 

president Ford met een Vietnamees weesje in 
zijn armen? 

Thi: "Dot is pure demagogie. Want het zijn 
toch juist de Amerikanen die ol tientallen ja
ren deze oorlog voeren en in stond houden met 
Amerikaanse wapens en bommen. Door de VS 
hebben zo veel mensen de dood gevonden, 
waaronder talloze kinderen. 

Nu begoot Ford z'n demagogiese manoeuvre 
om de mensen te bedriegen en de indruk te 
wekken dot er in het Witte Huis geen misdadi
gers zitten, moor weldoeners. Zi j zi jn echter 
de enige verantwoordelijken voor het lijden 
van ons volk. De VS moeten onmiddellijk een 
eind maken aan hun oorlogspolitiek die zowel 
dwaas als misdadig is. 

Tenslotte is het evakueren van de wezen uit 
Zuid-Vietnam een schending van de zelfstan
digheid van ons volk. Want deze kinderen en 
wezen zij n Vi etnam ese burgers." 

Twee taken 
Steden als Hué en Danang zi jn ol eens eer

der in honden van het Bevrijdingsfront geweest, 
moor toen heeft men zich door Amerikaanse 

--bombardementen moeten terugtrekken. Trekken 
de bevrijdingstroepen zich deze keer niet meer 
terug? 

Thi: "In die steden blijft een deel van het 
bevrijdingsleger achter om met de bevolking 
samen de veil igheid te verzekeren en het vol k 
te helpen hun levensomstandigheden te norma
liseren. Het revolutionaire leger heeft altijd 
twee taken. De vi jand bestri jden en de bevol
king hel pen." 

Vastbesloten 
Ik bedoelde met mijn vraag of de bevrijding 

nu definitief is. . 
Thi: "Dit is stellig definitief. Onze legers 

zijn vastbesloten de pos bevrijde gebieden te 
verdedigen. Als de troepen van Thieu het wo
gen terug te komen om de bevri jde steden op
ni euw te bezetten, zuil en ze zeker te gronde 
gaan onder nog dodel i jker vuur van onze kont. 
Moor wij denken dot de legers van Thieu op 
dit moment absoluut niet in staat zijn de be-

vrijde gebieden te heroveren. Deze strijd
krachten kunnen immers zelfs de laatste ge
bieden niet onder kontrole van Thiau houden. 

Gisteren hebben onze troepen het leger van 
Thieu ol aangevallen op slechts 5 kilometer 
van Saigon. En vanmorgen is het paleis van 
Thi eu gebombardeerd door een toestel van zi jn 
eigen luchtmacht. Ongelukkig gen,oeg zijn 
Thieu en zijn vrouw daarbij niet gedood." 

Saigon 
Kunt u ons hoop geven op een spoedige be

vrijding van Saigon zelf? 
Thi: "Men kan op deze vraag geen nauw

keurig antwoord geven. Moor vroeg of laat zal 
ook Saigon bevrijd worden van de neokolonia
listiese overheersing door de VS. 

Ons doel is de Akkoorden van Parijs in ·stand 
te houden en uit te voeren. De Amerikanen 
moeten stoppen met hun schendingen daarvan 
en als de kliek van Thieu van het toneel ver
dwijnt, staat niets de vestiging van een nieuwe 
regering in de weg. De VRR is bereid onder
handelingen te beginnen en de problemen van 
Zuid-Vietnam te regelen met een regering die 
gunsti g staat tegenover de vrede, de zei fstan
digheid, de nationale hereniging (d.w.z. van 
Noord- en Zuid-Vietnam - KvZ) en de demo
krati e door de Akkoorden van Pari js toe te 
passen." 

Kommunisties 
Vaak wordt beweerd dot u een puur kommu

nistiese regering wil t vestigen. 
Thi: "Dat is volkomen fout. Wij hebben al

tijd erkend dat in Saigon een koalitieregering 
moet komen, samengesteld uit verschillende . 
politieke richtingen. Het is Thieu die de macht 
wil monopoliseren en niet de VkK ," 

Erkenning 
U weet dot de Nederlandse regering de VRR 

weigert te erkennen? 
Thi: "Dat is erg betreurenswaardig en ik 

hoop dat de Nederlandse regering tot rede zal 
komen. Men moet zeggen dat de VRR in Zuid
Vietnam het volk vertegenwoordigt dat voor 
zijn wettige rechten en fundamentele levens
behoeften vecht. En dat doet de regering-Thieu 
niet. Dagelijks ziet iedereen dat de regering
Thieu een schepping is van de VS om de poli
tieke agressie van deze laatste te dienen." 

En lachend: "Ik heb vanmorgen in de krant 
gelezen dat Thieu heeft verklaard dat op dit 
moment niemand op de wereld van hem houdt."» 
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Thi: "Hat revolutionaire geweld is noodzakelijk_" ___ _ 
Kissinger 

In Amerika zuil en toch wel enkel en van hem 
houden? 

Thi: "Ford en Kissinger misschien. Maar dat 
Kissinger een mislukking is weet nu ook wel 
iedereen. Vietnam, het Midden-Oosten, Cy
prus, Portugal." 

Macht 
Volgens de Nederlandse regering heeft er

kenning ni ets te maken met voorkeur voor een 
bepaald regiem, maar met de vraag wie in een 
land de feitel i jke macht uitoefent. 

Thi: "In Zuid-Vietnam is dat evenmin de 
kliek van Thieu. Zelfs in Saigon hebben alle 
organisati es en personen, van· pol iti ci tot de 
bisschop, van I inks tot rechts, het vertrek van 
Thieu ge!!ist. Zij weten dat oorlog, terreur, 
hongersnood en onderdrukking zullen bi i j
ven zolang Thieu aan de macht is. Het is te 
betreuren dat Ford en Kissinger geen realis
tiese mensen zijn en hem in het zadel houden. 
Er zi jn nu generaals van het Pentagon, z<j>als 
generaal Brown, die willen dat de VS opnieuw 
in Vietnam ingrijpen." 

Gevaar 
Hoe groot acht u di t gevaar? 
Thi: "In de eerste plaats is de strijd van het 

Vietnamese volk zelf dQarvoor beslissend. Als 
er geen stri jd was zou Washington Thieu zeker 
nooit in de steek laten. Maar omdat de VS 
mil jarden dollars hebben verspild om Thieu in 
het zadel te houden, daarom zuil en ze hem 
- volgens ons· hardnekkig willen handhaven 
en hun oorl ogspol i ti ek voortzetten. Maar wi j 
hebben het vertrouwen dat, hoe meer de VS 
volharden in deze politiek, hoe groter hun ne
derlagen en mislukkingen zullen worden." 

Voorraden 
Kunt u ons iets zeggen over de situatie in de 

pas bevri jde gebieden? 
Thi: "Onder het regiem-Thieu is de bevol

king jarenlang uitgebuit en geplunderd. Men 
kan zeggen dat de stadsbevolking niets over 
heeft. De VRR had veel gedaan ter voorberei
ding van de bevrijding van de steden. Daarbij 
inbegrepen was de aanl eg van voedsel voorra
den en andere voorraden. Dat is de hul paan 
de steden vanuit de gebiedèn die reeds lang 
bevrijd zijn. 

Aan de ene kant is er dus bevoorrading door 
de VRR en aan de andere kant hebben de stads
gezinnen geprobeerd zelf voorraden aan te 
leggen. Dat neemt niet weg dat er nu proble
men zijn met de voedselvoorziening. Daarom 
heeft de VRR een beroep gedaan op regeringen, 
nationale en internationale organisaties om 
hul p te bieden aan de betreffende inwoners. 
Veel i nstanti es hebben aan di e oproep gevol g 
gegeven." 

Opbouw 
En op langere termijn begint de bitter nood

zakel ijke opbouw van gezondhei dszorg, onder
wijs en dergelijke? 

Thi: "Dat zijn aktiviteiten die onmiddel
I i jk na de bevrijding beginnen. Dat komt na 
een paar dagen al op gang. In de bevrijde 
steden is de situatie nu al weer vrijwel nor
maal. 

Twee uur na de bevrijding funktioneerden in 

JO 

Hué en Danal1g de waterleiding en de elektri-
, citeit alweer. Vlak voor de bevrijding hebben 

de arbeiders de openbare nutsbedrijven moedig 

verdedigd tegen sabotage. Voordat ze terug
trokken wilden de troepen van Thieu de instal
laties vernietigen, maar de arbeiders zelf heb
ben dat weten te verhinderen." 

Volksoorlog 
Dergelijke prestaties zijn alleen mogelijk 

als u nauw verbonden bent ook met de bevol
king die zogenaamd onder kontrole van Thieu 
staat? 

Th i, vrol ijk I achend: "Vergeet n i et dat ons 
volk een lange traditie heeft in de revolutio
naire strijd, zowel tegen de Franse als vervol
gens Ameri kaanse agress ie. En dat is een 
volksoorlog. Dus is het het volk dat strijdt om 
zichzelf te bevrijden. De bevolking van de 
steden heeft zichzelf bevrijd." 

Derde Wereld 
Kameraad Th i, wat kunnen andere vol keren 

in de Derde Wereld leren van Vietnam? 

Het gironummer van het Medies 
Komitee Nederland-Vietnam is 

1090400 
t. n. v. penningmeester MCNV 

Amsterdam. 

Thi lacht opnieuw hartelijk: "Wij kunnen de 
problemen van andere volkeren niet oplossen. 
leder volk vecht zijn eigen strijd. Natuurlijk 
moet men de solidariteit van de volkeren sme
den in hun strijd tegen het imperialisme. Met 
onze ervaringen zijn wij van mening dat men 
het revolutionaire geweld moet gebruiken om 
het geweld van het imperialisme te bestrijden 
en verslaan." 

Illusie 
Vietnam bewijst toch opnieuw dat de vreed

zame overgang naar het social isme een ill usi e 
is? 

Thi: "Tot nu toe hebben alle volkeren, die 
het socialisme bereikt hebben, geweld moeten 
gebruiken. Ook in Portugal bestaat het revo
lutionaire geweld en overigens geloof ik niet 
dat het daar al afgelopen is met de reaktionai
ren. Ik geloof dat we waakzaam moeten zijn 
tegenover de reakti e. Maar men moet zich 
niet te veel met anderen bemoeien." 

Bescheiden 
U bent erg bescheiden want als Vietnamees 

hebt u toch wel recht van spreken? 
Thi: "Ieder volk kiest zijn eigen richting en 

heeft zijn eigen verwachtingen van de strijd. 
Men kan zi jn voordeel doen met de ervaringen 
van andere volkeren in hun vrijheidsstrijd. 
Maar i eder vol k moet zi jn strijd baseren op de 
werkel i jkheid en de bijzonderheden in zi jn 
eigen land." 

Solidair 
Wat verwacht u nu van de mensen in Neder

land die solidair zijn met Vietnam? 
Thi: "Ik denk dat in Nederland de Socialis

tiese Partij en andere demokratiese organisaties 
al veel gedaan hebben voor de stri jd van het 
Vietnamese volk. En wij zijn er van overtuigd 
dat jullie je aktiviteiten voor Vietnam zult 
voortzetten. 

Op het ogenblik zouden wij jullie onder
steuning vragen op het politieke terrein voor 
de eis dat de VS onmiddellijk en definitief hun 
militaire inmenging en bemoeienissen met de 
interne aangelegenheden van Vietnam staken. 
Verder dat Thieu en zijn kliek moeten worden 
afgezet en ni et worden vervangen door een 
nieuwe Thieu, maar door een regering in Sai
gon die bereid is de Akkoorden van Parijs uit 
te voeren. Dat zijn nu de twee belangrijkste 
eisen van onze regering en ons volk. 

Op ekonomies en humanitair vlak willen wij 
dat onze Hollandse vrienden materil!le hulp 
bieden om de moeilijkheden te verlichten van 
de bevolking in de pas bevrijde steden en de 
VRR te steunen bij de wederopbouw van ons 
geteisterde land. Op het diplomatieke vlak 
stel ik voor dat jullie doorgaan van de Neder
landse regering te eisen dat de VRR erkend 
wordt als wettige regering van het Zuidvietna
mese volk." 

Verwoestend 
KvZ: "Ik weet dat uw tijd zeer kostbaar is 

en wil u nogmaals hartelijk danken voor dit 
zeer lange gesprek. Laat ik u verzekeren dat 
juist Vietnam veel mensen in ons land de ogen 
heeft geopend voor de betekenis van ons bond
genootschap met de VS en voor de verwoesten
de rol van 'onze' regeringen en koncerns in de 
Derde Wereld. Wij blijven ons inspannen om 
ook in de imperialistiese landen zelf deze ge
drochtelijke machten te bestrijden. Vietnam is 
een inspirerend voorbeeld." 

Thi: "Dank je wel." • 

Soldaten van het bevrijdingsfront planten de VRR-vlag op de citadel van Hué 



~s 

VIER MAANDEN 
STRIJD IN UDEN 

ARBEIDERSMACHT 

"We zijn nog steeds trots op onze staking en 
de st'emming is uitstekend", zegt Spencer Zee
gers als woordvoerder van 6 arbeiders in Uden. 
Op 2 december 1974 gingen 5 manfl~n en een 
vrouw (van wie er 4 een gezin heltben) in sta
king bij Trans Electron waar prints worden ge
maakt. Op 5 december werd het hel e perso
neel van het kleine bedrijf op staande voet 
ontslagen wegens wanprestatie. 

Nu, ruim 4 maanden later, loopt voor het 
kantongerecht in Den Bosch nog steeds een 
procedure waarin de stakers eisen dat het ont
slag onrechtmatig wordt verklaard. In zijn 
eerste weerwoord diende Van Wijngaarden 
(eigenaar van het bedrijf) een tegeneis in. 
Hij wil van alle arbeiders een maand salaris 
hebben, omdat ze hem gedwongen zouden 
hebben van de opzegtermijn af te zien. 

Stakingsrecht 
Het kan nog wel een half jaar duren voor 

deze procedure tot een uitspraak leidt. Het 
stakingsrecht is in ons land nog steeds bar 
slecht geregeld. Zelfs als de kantonrechter 

aanvaardt dat de staking het laatste middel 
was voor de Udense arbeiders om hun recht te 
krijgen, is de uitslag nog ongewis. De ont
werp-stakingswet, die nooit is aangenomen, 
geeft het all een-recht van stakingen aan de 
erkende vakbeweging. De stakingsaktie in 
UdE.n werd en wordt gel eid door Arbeiders-

ROTTERDAMSE AMBTENAREN 
GAAN VROEGER NAAR HUIS 

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft 
zi jn ambtenaren zo getergd dat ze openl i jk 
ongehoorzaam zijn geworden. Per 1 april 
kregen de ambtenaren een kwarti er arbeids
tijdverkorting. Ze wilden natuurlijk een 
kwartier Ipter beginnen of een kwartier 
eerder naar huis. Maar Ben W besloten dat 
de middagpauze met een kwart i er werd ver
'Iengd. De ambtenaren waren zo kwaad dat 
die eerste april bijna 8000 van hen op ei
gen houtje een kwartier eerder naar huis 
gingen. 

De ambtenarenbond ABVA verkl aarde: 
"Het personeel vindt het stuitend dat juist 
di t I i nkse kol I ege de verorden i ng op de me
dezeggenschap met voeten treedt." 

Op 10 april belde de Tribune even met 
ABVA-medewerker Den Hartog in Rotterdam 
met de vraag hoe B en W ei gen I i jk op dat 
idee gekomen zouden zi jn. 

Den Hartog: "Het is terug te voeren tot 
een hersenschim van de wethouder van per
soneelszaken. Hi j meent dat de middag
pauze van een half uur altijd uitloopt tot 
drie kwartier en dat wil hij met dat kwar
tier officieel maken. Maar als het perso
neel niet op tijd begint te werken is dat 
een fout in de bedrijfsvoering. In ieder ge
val willen de mensen a,lgemeen dat kwartier 

gebruiken om vroeger naar huis te gaan." 
Hoe is de situatie nu? 
Den Hartog: "Op 1 april is er een kol le

gevergadering geweest. Er werd min of 
meer toegezegd dat in overl eg met de me
dezeggenschapskommissies per 1 mei een 
nieuwe regeling ingaat. Die 8000 ambtena
ren houden zich nog steeds aan een half uur 
I unchpauze en gaan nog steeds een kwarti er 
eerder naar hu is. " 

Waarom doen er maar 8000 van de ruim 
20.000 Rotterdamse ambtenaren mee? 

Den Hartog: "Er zijn veel ambtenaren die 
er buiten staan. De buschauffeurs, mensen 
in ploegendiensten, het ziekenhuisperso
neel en dergel i jke. Je kunt zeggen dat er 
60% van het personeel bij betrokken is. NrJ 
de toezeggingen van het kollege hebben 
wi j de akti es bovendi en niet meer wi II en 
uitbreiden." 

Je hoort niet vaak dat ambtenaren in be
'fegi ng komen. 

Den Hartog: "Dat geldt dan niet voor de 
Rotterdamse ambtenaren. Je moet niet den
ken dat het allemaal pennelikkers zijn. Er 
zi jn ook stratemakers bi j en monteurs, el ek
triciens e. d. Aan aktiebereidheid mankeert 
het in die groepen niet." • 

macht. 
De eerste maanden kregen de ontslagen sta

kers van de gemeentelijke Sociale Dienst 
maar 60"/0 van hun loon. Daarna werd het 75%. 
Voor hen allen is het een gevoelige finan
ci~le aderlating, maar de strijdbaarheid lijdt 
er niet onder. Afgezien daarvan is het door 
de werkloosheid onmogelijk gebleken in Uden 
ander werk te vinden. 

Besmet 
Arbei dersmacht heeft het werk bi j Trans 

EI ectron besmet verklaard. Dat heeft direk
teur Van Wijngaarden en zijn vrouw (die op 
kosten van hun arbeiders in Amstelveen wo
nen) gedwongen zei f aan de slag te gaan. In 
de loop der maanden heeft Van Wi jngaarden 
buiten Uden enkele arbeidskrachten kunnen 
vinden, maar hij moet zelf nog steeds meewer
ken. 

Spencer Zeegers heeft de indruk dat in het 
bedri jf gel eidel i jk wordt doorgevoerd wat de 
stakers geli!ist hadden. De beloning zou zijn 
verbeterd. En de gehate bedrijfsleider leije
naar zou zich nu niet meer met de produktie 
mogen bemoeien. 

Zo worden de stakers dus alsnog in het ge
lijk gesteld. Alleen wil Van Wijngaardeli :le 
mensen die hem zo gevoelig op de vingers heb
ben getikt niet meer in het bedrijf terug heb
ben. 

Vooruitgang 
Zeegers: "Politiek zijn we allemaal op de 

staking vooruitgegaan. Het heeft ons een be
ter inzi cht gegeven hoe deze maatschappi j 
eigenlijk in elkaar zit. In de eerste plaats wat 
iemand in een bedrijf kan aanrichten omdat 
hij nu eenmaal het kapitaal bezit. En verder 
de hele burokratie van Sociale Dienst en recht
banken die dit soort ondernemers in de kaart 
speel t. " • 
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ALS DE DOKTER NIET WIL KOMEN •••• 

HOE vaak krijg je niet van een dokter te 
horen: Hebt u me daar nou voor geroepen? 
Of (maar dit komt minder voor): U had me 

wel veel eerder moeten waarschuwen. Het is 
dus niet gauw goed. Maar als de dokter dit 
zegt is hij in ieder geval gekomen-en dat hoort 
ook bi j zijn vak. 

Dan wordt het avond of weekeinde. De dok-

ter is ook maar een mens en wi I er best eens 
uit. Voor hem is de oplossing de dokterstele
foon of één dokter per stad of wijk die dienst 
doet. Die ene kan het aan flink druk hebben, 
want zi ek worden gebeurt ook op zondag. De 
arts probeert dan vaak te genezen per tel efoon: 
Geef maar een asperientje en bel weer terug 
als het niet gaat. Of: Komt u maar een recept-

HUISARTS BLEEF WEG EN BIANCA (2] STIERF 
In Geleen overleed op 28 maart Bianca Driessen. De dood van het tweejarig 
meisje en de gebeurtenissen di e er aan vooraf gingen, werpen een schril licht 
op de gezondheidszorg in ons land en op de houding van sommige artsen. 

Op het einde van de middag van de 27e 
maart kreeg Bianca plofseling last van erge 
diarree. Omdat het niet ophield, belde me
vrouw Driessen huisarts Sirre op. Deze meende 
dat het buikgriep was "want dat zit in de 
lucht". Hij zei dat hij een penicilline-drankje 
zou voorschr i j ven. 

Omdat er alsmaar geen verandering kwam in 
de situatie belde de vader van Bianca tegen 6 
uur nogmaals de dokter op. Hij kreeg de assis
tente aan de telefoon die zei dat "de dokter 
n i et voor i eder een hoeft kl aar te staan". Pas 
toen Driessen dreigde dat hij desnoods met be
hulp van de politie de dokter zou' ophalen, 
kreeg hij Sirre zelf aan de lijn. Op de vraag 
of de dokter nog van pi an was om te komen 
antwoordde deze dat Driessen zelf maar met 
Bianca naar de praktijk moest komen. 

Met be hu I p van de b~ren gebeurde dat. Het 
kind werd nauwelijks onderzocht - er kwam 
alleen een stethoskoop aan te pas. Sirre had 
amper belangstelling voor de mededelingen 
van de vader dat het kind \log steeds diarree 
had en her~aaldelijk braakte. Hij adviseerde 
opnieuw een penicilline-drankje. 

Weer thuis bleek Bianca het drankje echter 
niet te verdragen. Ze braakte het onmiddellijk 
uit. Enige tijd later stelden de ouders vast dat 
er bloed in het braaksel zot. Sirre werd op
nieuw opgebeld en bleek inmiddels een ver
vanger te hebben. Deze vond de verschi jnse
len niet verontrustend "omdat het kind zich nu 
een moa I n i et goed voel til en schreef een zetpi I 
voor. 

Rond 2 uur in de nacht I eek het alsof Bianca 
in sloop viel. De ouders gingen toen ook maar 
slopen. De volgende morgen deden ze hun 
verschrikkelijke ontdekking. 

Helemaal over zijn toeren belde Driessen de 
GGD, de politie en de huisarts. Iedereen 
kwam meteen (nu wel). Toen Sirre binnenkwam 
ging Driessen hem met een broodmes te lijf en 
tussenkomst van de politie verhinderde dot de 
huisarts werd neergestoken. 
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Tegen een van de aanwezigen zou de dokter 
gezegd hebben dot het kind een buikgriepje 
had en in zijn eigen slijm was gestikt. Hij 
wilde zelf sektie verrichten. Driessen weiger
de dit en de sekti e werd verri cht door een arts 
in Sittard die Driessen 's middags vertelde dat 
het waarschijnlijk ni et in z'n slijm gestikt 
was. 

LANGER ZIEK 

Om deze trieste zaak in het juiste licht te 
kunnen zien moet men weten dot Bianca al op 
12 mei 1974 voor het eerst werd opgenomen in 
het ziekenhuis van Geleen. Ze had moeilijk
heden met de ontlasting door een abces aan de 
endeldarm. 

Omdat zich telkens nieuwe abcessen vorm
den werd Bianca voor onderzoek en behande
ling naar het Rodboudziekenhuis in Nijmegen 
gebracht. Daar werd door special isten een 
zgn. cyste ontdekt tussen endeldarm en rugge
wervei, die gedeeltelijk kon worden weggeno
men. Eenmaal weer thuis in Geleen bleef 
Bianca onder kontrêl e van special isten. De 
ouders hadden goede hoop dat het kind flink 
hersteld was. 

De huisarts was op de hoogte van het ziekte
proces en dot had voor hem aanl eiding moeten 
zijn voor extra zorgvuldigheid en een snelle 
doorverwijzing naar het Geleense ziekenhuis. 
Misschi en was het ki nd ni et meer te redden 
geweest maar juist door de houding van de 
artsen zal dot voor de ouders van Bianca nu 
ol ti jd onzeker bi ijven. 

Voor Driessen en zijn vrouw komen deze 
overwegingen te laat. Ze zijn hun Bianca 
kwijt. Ze beraden zich nog over de mogelijk
heid tegen beide artsen een klacht in te die
nen. De reden dot ze instemden met de publi
katie van dil relaas in de Tribune, dot bij hen 
weer pijnlijke wonden openhaalt, is de hoop 
dot openheid over deze zaken bijdraagt tot 
verbetering van de gezondheidszorg. • 

je holen. 
Hoe kon de dokter door de tel efoon zien wat 

er aan de hond is, vraag je je af. Moor vooruit, 
je haalt het recept en het goot goed. Tot het 
fout gaat en dot hoor je toch geregeld. 

Wat kun je doen als de dokter zegt : Ik kom 
niet? 

Probeer i n i eder geva I n i et i n pan i ek te ro
ken, moor leg uit waarom hij wél moet komen: 
Dokter, ik vertrouw het niet, u moet echt ko
men kijken. 

Het is moei I i jk preci es te zeggen wanneer 
je op de komst van de dokter moet st66n. Als 
iemand doodziek is kun je dof meestal wel 
zien. Bij kinderen is het vaak moeilijker te 
beoordelen. Maar als u de temperatuur op
neemt en ziet dat de koorts fiks oploopt, don 
moet u geen risiko nemen. Het hangt ook van 
de klachten af, het weer buiten en het vervoer 
wat je hebt, of je zei f naar de dokter kunt of 
dat je hem moet loten komen. AI met ol kun 
je natuurl i jk beter een keer te vaak opbel I en 
don een keer te weinig. 

Als de dokter blijft weigeren te komen ben 
je wel gedwongen tot aktie over te gaan. Je 
kunt hem gewoon gaan ophal en. En ol s dat 
evenmin goot kun je bij een noodsituatie al
tijd de politie inschakelen. Het heeft weinig 
zin een andere arts te bellen die zegt meestal: 
Het is mijn zaak niet. Of je krijgt alleen het 
antwoordapparaat. De politie dus. Treurig ge
noeg heeft de politie wel vaker een dokter 
naar zijn pati!!nt moeten brengen. 

Als door nalatigheid een mediese fout wordt 
gemaakt kan een klacht worden ingediend. 
Die komt voor de mediese tuchtraad. Meestal 
echter worden de artsen i n het gel ijk gestel d. 
Verder nemen gedane zaken nu eenmaal geen 
keer. 

Dokters kunnen natuurlijk zoals iedereen 
fouten maken bi j hun werk. Maar als deze 
fouten terug te voeren zi jn tot een verkeerde 
instelling, is het belangrijk dot aan de kaak 
te stellen. Dat gaat natuurlijk het beste als je 
een organ isati e achter je hebt staan. 

Een goed voorbeeld is het Wageningse Ak
ti ecentrum Gezondheidszorg dat all e wantoe
standen op dit gebied aan de orde stelt. In 
Wageningen werkt de SP hard aan dat werk 
mee en ook in andere plaatsen waar SP-afde
lingen zijn zal de Socialistiese Partij u graag 
helpen om z'n organisatie te vormen. 

In Tribune 4 stond: Onze dokters doen het 
anders. De 2 artsen van Ons Medies Centrum 
in Oss zijn altijd, dag en nacht, zaterdag en 
zondag ook, voor hun pati!!nten bereikbaar. 
Als dit werk te veel mocht worden, dan moet 
er maar een derde arts bi j komen. Want eer
lijk gezegd: Onze lu xe is geen dure villa, 
maar veel ti jd voor de pati !!nten. • 

(Brieven aan: Tribune-medies, Postbus 428, 
Ni jmegen.) 
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CROOSWIJK TELEURGESTELD IN SCHAEFER: 
"Zei f had i k geen iJl usi e over Schaefer. Maar de meeste mensen hadden ge
dacht dat hi j wel wat wisselgeld op zak zou hebben en werden dus werkel i jk 
teleurgesteld. De reakties waren nogal wild. Er werd geroepen: Wij willen 
Keerpunt! Ik had een boekje van dat verkiezingsprogramma weten te bemach
tigen en heb tegen Schaefer gezegd: Dat zal ik maar verscheuren, want het is 
niets meer waard." 

SOCIALE WONINGBOUW 
ALLEEN DOOR STRIJD 

Aldus Jan Schot, woordvoerder van Croos-
wi jk, nadat staatssekretaris Schaefer op 8 april 
in het Rotterdamse stadhuis alle eisen van de 
buurtbewoners keihard van de hand wees. De 
Crooswijkers willen dat de huren van de nieuw
bouw in hun wijk niet hoger komen dan 10% 
van het loon, met een maximum van f 220 per 
maand. Bovendien eisen ze dat de oude wo
ningen niet meer in huur worden verhoogd en 
snel worden verbete~d. 

Schaefer weigerde voor het eerste komplex 
nieuwe woningen, dat in Crooswijk in aanbouw 
is, lager te gaan dan een huur van f 275. En 
bij dat bedrag moet men nog de 8%-huurver
hogingen optel I en, die worden doorgevoerd 
voordat de woningen betrokken kunnen worden. 
Konklusie van Jan Schot: "Die huren zijn voor 
de doorsnee-Crooswijker niet op te brengen en 
daarom komt er geen Crooswijker in. Sociale 
woningbouw kan in ons land alleen tot stand 
worden gebracht door strijd vgn de huurders." 

Treurig 
Crooswijk is een zeer uitgebreide Rotter

damse arbeiderswijk, die een treurige aanblik 
biedt van verwaarlozing en verkrotting. Deze 
toestand dateert ni et van vandaag of gisteren. 
Zolang de arbeidersklasse bestaat heeft ze im
mers al te lijden onder woningnood en slechte 
huisvesting. 

In de vorige eeuw kwamen drommen arbei
ders uit Zeeland en Brabant naar Rotterdam om 
werk te zoeken. Het waren uiteindelijk deze 
arbeiders die Rotterdam groot zouden maken. 
AI in 1883 werd geschreven: "Er wordt in de 
Rotterdamse raadskommissi es gedebatteerd over 
de hopeloze Crooswi jkse toestanden, maar men 
komt niet verder dan praten, praten •.• " 

In de krisis van de dertiger jaren worden ook 
de bewoners van Crooswijk getroffen door 
loonsverlagingen en huurverhogingen. Er 
breekt een huurstaking uit die op 10 juli 1934 
uitloopt op gevechten. Die dag lijkt Croos
wijk een belegerde vesting. Er worden rond de 
wijk mitrailleurs opgesteld en met inzet van 
pantserwagens wordt het verzet gebroken. 

Voorrang 
Na de oorlog begint de wederopbouw van 

Rotterdam als wereldhaven. Banken, kantoren 
en snelwegen hadden natuurlijk voorrang op 
arbeiderswoningen omdat geld verdienen nu 
eenmaal het central e punt is, ook in de bouw-

JAN SCHOT 

wereld. 
Jan Schot: "De verpaupering van Crooswijk 

is bewust tot stand gebracht. De regeringen 
hebben nooit ingegrepen tegen de grondspeku
latie." En zoals in alle gebieden wil men de 
oude arbeiderswijken laten verdwijnen om het 
stadscentrum uit te breiden. Zo doken rond 
1970 ook met betrekking tot het geb i ed van 
Crooswi jk plannen op voor 6-baans wegen, 
kantoren en hotels. Jan Schot: "Dergelijke 
plannen zijn door akties in de buurt verhinderd. 
Sinds die tijd hebben ze helemaal geen hoost 
meer met Crooswijk. Ze doen eigenlijk geen 
moer meer." 

OGEM 
Rond 1970 ziet VVD-wethouder mr. Polak 

kans de toekomstige ontwikkeling van Croos
wijk in honden te spelen van de NV Rubroek 
met bouwgiganten als Van Eesteren en Duro. 
Loter worden deze ondernemingen opgeslokt 
door het kapitaalkrachtige OGEM-koncern. 

De OGEM onderhoudt uitstekende relaties 
met de overheid. Oud-premier Biesheuvel is er 
kommissaris. Oud-bouwminister Udink zit in 
de rood van bestuur. De voormalige minister 
Bakker is er ook kommissaris. En OGEM-sekre
taris Th. Verduin was vroeger direkteur van de 
Rotterdamse dienst Openbare Werken. Ook 
VVD-kamerl id Joekes onderhoudt goede kon
tokten met de OGEM. Hij vertoefde een jaar 
lang in Londen om Britse spekulonten en be-
I eggers te i nteresseren i n Rotterdam. 

AI met ol heeft de OGEM langs allerlei ka
nalen een stevige greep gekregen op de hele 
stadsontwikkel ing van Rotterdam. En over de 
wi nsthonger van een dergel i jk kon cern hoeft 
men geen illusies te hebben. Die is niet te 
stillen en overheerst alles bij hoor aktiviteiten. 

In 1971 wilde het gemeentebestuur van Rot
terdam de Crooswi jkers ook wat te zeggen ge
van. Ze mochten idee~n aandragen over de 
inrichting van de terreinen waar de eerste wo
ningen waren gesloopt - of er bloembakken, 
banken of pisbakken moesten komen. . 

De "inspraak" is dit peil sinds die ti jd nau
welijks te boven gekomen. Jon Schot: "We 
loten ons niet door de gemeente gebruiken om 
loter te horen te krijgen dot we het zelf all~ 
maal zo gewild hebben. Voor ons zijn de huren 
het centrale punt waar we greep op willen 
hebben. En don hoeven ze ons niet aan het 
hoofd te ouwehoeren met die ingewikkelde 
subsidieregelingen, die ze nota bene van ons 
eigen belastinggeld opstellen. Ze hebben ge
woon te zorgen voor betaalbare huren en ver
der volt met ons nergens over te ·praten." 

Bang 
Op 13 maart verschenen' ongeveer 200 

Crooswijkers aan het eind van hun gedulq op 
een buurtvergadering. Besloten werd op 8 opril 
noor Den Hoog te reizen om Schaefer 3500 
handtekeni ngen bi j de buurt-eisen aan te bi e:" 
den. Op het laatste moment liet Schaefer we
ten dot hij zelf noor Rotterdam kwam. Allerlei 
organisatories werk werd daardoor doorkruist. 

Op het eerste gezicht misschien toch een 
aardig gebaar. Jon Schot: "Volgens mij was 
hij gewoon bang dot de hele landelijke pers 
er op zou duiken als we in Den Haag kwamen. 
Hij wilde zelfs noor Crooswijk komen om de 
handtekeningen in ontvangst te nemen. Moor 
wi j possen ervoor om Schaefer een stunt voor 
zi chzelf te I aten maken van onze stri jd." 

T ensl otte werd het dus een gesprek i n het 
stadhuis, waarheen zich te elfder ure nog zo'n 
250 demonstranten spoedden. Schot: "Schaefer 
heeft onze eisen afgewezen. Hij beriep zich 
op besluiten van de Tweede Kamer en deed 
alsof hij moor een loopjongen was. Voor veel 
mensen is hij afgegaan. We gaan natuurlijk 
verder met de strijd. De 8% huurverhoging van 
juli kon wel eens een breekpunt worden." • 



ONTSLAG op staande voet is een veel 
voorkomende vorm van ontslag. Vooral in 
een tijd van bed ri jfssluitingen, fusies en 

reorganisaties, is het voor "werkgevers" een 
makkelijke manier 'om af te komen van arbei
ders die "teveel" of te lastig zijn geworden. 
De baas hoeft vanaf het ontslag geen loon 
meer te betalen, heeft geen ontslagvergunning 
nodig, enz. 

Voor de werknemer zi jn de gevol gen van 
ontsl ag op staande voet gevoel i g: de loonbe
taling stopt onmiddellijk, terwijl bij gewoon 
ontslag een opzegtermijn in acht genomen moet 
worden. Bovendien krijgt .hij geen WW, maar 
WWV, zools bekend slechts 75% van het loon. 
Vaak genoeg is het ontslag niet geldig en spe
ku I eert de werkgever op het gebrek aan wets
kennis bij veel mensen. 

Ontslagrecht 
Het ontslagrecht is geregeld in het -Burgerlijk 

Wetboek (artikel 1639 e tlm x). Deze regeling 
wordt aangevuld door het Buitengewoon Besluit 
Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA). 

De belangri jkste grondregel is dat een baas, 
die iemand ontslaat een ontslagvergunning no
dig heeft van het Arbeidsburo (GAB). Anders 
is het ontslag nietig. In twee gevallen is die 
vergunning niet nodIg: bij ontslag op staande 
voet en wanne~r de werknemer akkoord gaat 
met het ontslag. 

Ontslag op staande voet betekent: ontslag 
van de ene dag op de andere. Volgens de wet 
is deze vorm van ontslag mogel i jk "wegens 
dringende reden" (artikel 1639 0): de werkne
mer moet door zi jn gedrag of eigenschappen 
aanleiding hebben gegeven tot het ontslag. 

Geldig? 
De wet geeft 12 voorbeel den van ontslag op 

staande voet, zoois: vals getuigschrift, dief
stal, ernstige onbekwaamheid. De reden moet 
met een bi j het ontslag worden meegedeeld, 
anders is het ontslag. niet geldig. 

Bovendien moet de reden "dringend" zijn. 
Dit betekent onder andere dat het ontslag on
middellijk moet volgen op de aanleiding. Als 
iemand zijn baas een klap geeft, kan dit voor
val 4 weken later geen reden meer zijn voor 
ontslag op staande voet.' Dan is er geen sprake 
meer van "dringend". 

Verder hangt het van de omstandigheden af 
of een reden dringend is. Iemands scheve neus 
is geen "dringende reden", ook al heeft zijn 
baas er slapeloze nachten van. Als een werk
gever ernstig medeschuld heeft aan een be
lOald voorval, kan de werknemer evenmin op 
aande voet ontslagen worden. Ook niet als 
nand zich heeft "misdragen" en er 20 jaar 
~ niets op hem aan te merken was. 
m veel door de werkgevers gebruikte 

ende reden is het hardnekkig weigeren te 
':!n aan "redel i jke bevel en of opdrachten". 
s bijvoorbeeld bij Trans Electron in Uden 

reden om stakende arbeiders te ont-
1 de praktijk blijken de opvattingen 

chter over wat redel i jk is, méér 
~ komen met die van de werkgevers 

'ol van de werknemers. Zo kunnen 
·ttelijke regeltjes over ontslag op 

De eerste afl everi ng van de rubri ek 
Tribune-Rechten gaat over het ontslag op 
staande voet. Deze rul!>ri ek zal voortaan 
met regelmaat in de Tribune v.erschijnen. 
De opzet is uitleg te geven aan alles wat 
met "rechten" (dus ook socio I e rechten) te 
maken beeft. Men kan zelf problemen aan 
de orde steil en door te schri jven aan de 
Tribune, Postbus 428, Nijmegen. 

Aan deze rubriek wordt meegewerkt door 
mr. Sjoerd Brunia, Aritoni etta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr. Wi II y Westbroek-Thomas
sen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

ONTSLAG OP 
STAANDE VOET 
KOMT STEEDS 
VAKER VOOR 

staande voet gebruikt worden om hele stakin
gen te bestri jden. 

Wat te doen? 
Als je het niet eens bent met het ontslag 

moet je onmiddellijk protesteren. Mondeling, 
en zo snel mogelijk ook schriftelijk, per aan
getekende brief. De volgende dag moet je 
gewoon naar je werk gaan, op de normal e ti jd, 
en je diensten aan je baas aanbieden. Het 
liefst in het bijzijn van getuigen, bijvoorbeeld 
kollega's. Als de baas niet toegeeft, kun je 
een advokaat i nschakel en. Bi j de gemeente 
kun je informeren of je in aanmerking komt 

,voor een pro deo (gratis) advokaat. 
Een eventueel proces moet binnen 6 maanden 

bi j de kantonrechter worden aangespannen. De 
ontslagen werknemer kan dan eisen: doorbeta
ling van loon, herstel van de dienstbetrekking 
of allebei. Ook al heb je geen kans om een 
eventueel proces te winnen, protesteer a I tij d • 
Neem het zekere voor het onzekere. 

De werkgevers hebben enkele slimme me
thodes om de werknemer van tevoren zi jn 
rechten te ontnemen. Bi jvoorbeeld door hem 
een briefje te laten tekenen waarin staat dat 
hij ni ets meer te vorderen heeft, en al zijn 
loon heeft ontvangen. Zelfs komt het voor dat 
een briefje getekend wordt waarin de werkne
mer met het ontslag akkoord gaat. 

Bekende smoesjes van de bazen zijn: Dit 
moet je nog even tekenen, anders krijg je je 
"papieren" niet. Na zo'n handtekening heeft 
de werknemer "ingestemd" met het ontslag, en 
heeft hi j nergens meer recht op. Ni ets teke
nen dus en duidelijk protes teren. Want 
zelfs als je niets getekend hebt, kan de rech
ter of de bedrijfsvereniging (bij het aanvragen 
van WW) afleiden dat je akkoord ging. Zoiets 
van "wie zwijgt, stemt toe." 

Zeg ook nooit "Geef me mijn ontslag maar" 
dat is precies wat een baas graag wil. L66t je 
maar ontslaan, want anders is sprake van ont
slag met wederzijds goedvinden en verspeel jè 
je WW. 

Ontslagvergunning 
Als geprotesteerd is tegen het ontslag, wordt 

goed duidelijk hoe de wet de bazen in be
scherming neemt. De werkgever kan alsnog 
een ontslagvergunning bi j het Arbeidsburo 
aanvragen. Als hij die krijgt en de rechter 
verklaart het ontslag op staande voet nietig, 
kan de werknemer alleen doorbetaling van 
loon eisen over de periode tussen het ontslag 
op staande voet en het "wettige" ontslag. Het 
Arbeidsburo geeft de ontslagvergunning in zo'n 
geval snel. De ontslagene wordt wel opgeroe
pen om zich te verweren, maar het arbeids
buro "konstateert" herhaaldelijk "dat de ver
houdingen z6 zijn vertroebeld, dat een voort
zetting van het arbeidskontrakt niet op zijn 
plaats is." 

Recht voor wie? 
De wettelijke regeling geeft de werknemer 

nauwel i jks bescherm i ng tegen de wil I ekeur van 
bazen. Maar 61s je dan volgens de wet niet 
ontslagen mag worden, moet je je in all erl ei 
bochten wringen om gebruik te kunnen maken 
van je recht. Dat blijkt wel het duidelijkst bij 
ontslag tijdens ziekte of militaire dienst. Vol
gens de wet is zo'n ontslag gedurende 2 jaar 
verbod en. Maar als je toch ontslagen wordt, 
en niet uitdrukkelijk protesteert, kun je hoog 
of laag springen, maar aan het ontslag is niets 
meer te doen. • 

Vooral in deze ti jd van ekonomi ese krisis val I en veel ontslagen op staande voet 
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"Wat je zegt" * 
door 
P.Kavezet * 

* april 
Kennelijk vormen onze akties een dankbaar 

onderwerp voor 1-april-grappen. Het Vlaar
dings Dagblad drukte een foto af van een ka
pitaal pand in het Duitse Esslingen. De mop 
school in de letters BHW op de pui. Volgens 
de krant was hiermee het gerucht dat SP, BHW 
en MAN van herkomst zi 

tief uit de wereld. Het was alles van Dujtse 
makelij. Het blad voegde er enkele spitsvon
digheden aan toe over de riante behuizing van 
de BHW, die mensen organiseert tegen lekken
de daken en hoge huren. 1 April: 

In leek bij Groningen verschijnt een maal 
per week een huis-aan-huis blad. Dit meldde 
dat op 1 april tussen 2 en 6 uur op de Dam in 
Leek een massa wasmaGh ines en tel evisi e
toesteIl en zou worden verkocht. Spu II en van 
milieubelasting-weigeraars in Groningen. Het 
artikel verwees naar de akties van het MAN 
waardoor het deurwaarders onmogel i jk was ge
maakt tel evisi etoestell en bi j de weigeraars 
thuis te verkopen om hen tot betal ing te dwin
gen. De nieuwste vondst was dus boedel ver
koop in de apen lucht. 1 April: Overigens 
vertoonden zich die middag op de Dam niet 
meer lekenaren dan gewoonl ijk. 

* post 
Ook de regering heeft de traditionel e eerste 

april niet ongemerkt voorbij willen laten gaan. 
Vroeger zorgde ze op di e datum al ti jd voor 
een reuzeleuke huurverhoging. Deze grap is 
nu verschoven naar de zomer. Na ri j p beraad 
kwam men in Den Haag tot de slotsom dat het 
"kabinet van de zwakken in onze samenleving" 
daar iets voor in de plaats' moest steil en. En 
omdat de posttarieven al bijna een half jaar 
niet meer gestegen waren, heeft men die toen 
maar weer omhoog gedaan. 

Om even over mezelf te schrijven. We ver
wachtten op 23 maart een kind. Het werd ten
slotte 5 april en dat kostte ons aan geboorte
kaartjes meteen 3 gulden extra. Als we dat 
geweten hadden ••• 

* muis 
Geen l-april-grap was de vergadering, die 

de CPN op deze dag in Groningen organiseer
de. Er kwamen 30 buurtbewoners en 20 studen
ten, die de legendariese Fré Meis van applaus 
moesten voorzien. Het zou over huurverhoging 
en renovatie gaan, maar Meis zag tot zijn 
leedwezen al gauw de vergadering in het te
ken geplaatst van de strijd tegen de milieube
lasting. 

Hi j beschuldigde het MAN ervan de accept-

girokaarten bi j de mensen op te hal en zonder 
hen te wijzen op de mogel; jkheid van onthef
fing. Bovendien zou het MAN de mensen de 
illusie geven dat ze met het afgeven van de 
kaarten overal vanaf zijn. 

Op zeker moment viel de naam van een be
jaarde buurtbewoner, die van jongs af aan lid 
is van de CPN, maar hardnekkig meedoet aan 
de MAN-aktie. Volgens Meis was dat hele
maal niet waar. De betreffende AOW-er zou 
allang bij hem geweest zijn voor een onthef
fing: De volgende ochtend (2 april dus) stond 
iemand van de CPN bij de man op de stoep om 
hem alsnog te bewegen een ontheffing aan te 
vragen. Wat niet lukte, omdat de oude zich 
ni et I i et beroven van de kans door te gaan met 
weigeren. 

Overigens was Meis zo boos over de "scheur
makerij" van het MAN tegen "de twee enige 
arbeiderspartijen" (PvdA en CPN dus), dat hij 
zich liet ontvallen: "Er zijn nu eenmaal altijd 
mensen die een hekel hebben aan belasting 
betalen." 

Precies de woorden waarmee alle autoritei
ten en reaktionairen de suggestie willen wek
ken dat voor de weigeraars niet ons leefmilieu 
maar alleen een paar tientjes belasting op het 
spel staat. 

* de ware i05ef 
De hoop, dat Luns met zijn verhuizing naar 

de NAVO in Brussel voorgoed uit ons land zou 
verdwijnen, is een illusie gebleken. Via 
krantenkolommen en de beeldbuis blijft hij tot 
ons komen met zijn ongein, zijn oproepen tot 
bewapening (in het belang van de vrede uiter
aard) en zijn diepe bezorgdheid over de waar
den van het vrije westen. 

Op 10 april mocht hij zi jn zegje doen tegen
over Henk van de Meyden van de TROS. In de 
serie Privé-gesprekken was hij voorafgegaan 
door mensen als Rijk de Gooyer, Johnny 
Kraaykamp en Liesbeth List en misschien is het 
ook wel in die showwereld dat Luns thuis hoort. 

Heel taktvol herinnerde Luns aan het bestaan 
van een galopperende inflatie en een grote 
werkloosheid. "Als we nou", vroeg hij zich af, 
"dergel ijke probl emen moeten oplossen door 
wat harder te werken en genoegen te nemen 
met wat minder beloning en minder sociale 
voorzieningen - zou je dat dan op een demo
krati ese mani er aanvaard kunnen kri jgen ?" 

De "oplossing" die de Chileense generaals 
voor dit probl eem hebben gevonden, moet een 
man als Luns wel boeien. 

Aan het eind gaf Van de Meyden ("namens 
miljoenen Nederlandse kijkers") de NAVO
chef een aardigheidje. Wetend dat Luns een 

verwoed verzamelaar is van medailles liet de 
TROS een gouden penning slaan. Op de ene 
kant de kop van Luns, op de andere kant: 
"Groot Nederlands staatsman en verdediger 
van de ware demokratie - 1975." 

Een aardig gebaar van zo'n omroep. En 
waarom zou de TROS ook niet? De pot van de 
luister- en kijkgelden is immers groot genoeg. 

*ga5 
Als minister van Buitenlandse Zaken was 

Luns desti jds betrokken bij het geruchtmakende 
aardgas-kontrakt met Italil!. Dat land dreigde 
Russies gas te nemen en volgens Luns moesten 
wij - in naam van de NAVO - aardgas leveren 
aan Italiä tegen een spotprijsje dat bovendien 
volgens het kontrakt nooit verhoogd mog wor
den. 

Onlangs heeft minister Lubbers bekend ge
maakt dat het 25- jarige I everingskontrakt na 
Nederlands-Italiaans overleg voor ons wat 
gunstiger is gemaakt. Hij weigerde echter mee 
te delen hoe hoog de prijs voor de Italianen is 
geworden. Het zou dus bij wijze van.spreken 
net zo goed goedkoper als duurder kunnen zi jn 
geworden. Lubbers spekul eert er kennel i jk op 
dat hij op z'n eerlijke gezicht geloofd wordt, 
maar als je z'n foto goed bekijkt •.• 

* idee 
Een Philipsarbeiders heeft 4000 gulden belo

ning gekregen voor een idee. Hij had gezien 
dat een oven, di e maar twee uur per dag ge
koeld hoefde te worden, voor de volle 8 uur 
werd gekoeld. Zijn idee was de kraan direkt 
na 2 uur dicht te draaien om zo tienduizenden 
liters water te besparen. De uitkering uit het 
ideel!nfonds zou in dit geval wel eens het ka
rakter van zwi jggeld kunnen hebben, want het 
was geen ingenieur of <lirekteur die op dit idee 
kwam. 

Philipsbedrijven plegen ontzettend veel 
grondwater op te pampen voor het produktie
proces. De funderingen van het bedrijf aan de 
Emmasingel in Eindhoven zi jn aangetast door 
een schimmel als gevolg van de verlaagde 
grondwaterstand. Philips heeft uitgevonden dat 
het euvel kan worden verhol pen door aardgas 
onder de fundering te blazen en heeft voor 
deze vinding oktrooi aangevraagd. Hebt u dus 
een huis waarvan de fundering verrot door ver
laging van de grondwaterstand (bijv. door het 
oppompen van Philips) dan kunt u tegen beta
ling van de oktrooirechten van Philips gebruik 
maken. 

Alsof geld-maken geen kunst is: • 

Uit "Twintig", het blad van de VVDM 
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Eisen SP-Nijmegen verworpen 

GAS GEBRUIKERS 
De Sociolistiese Partij vraagt 
weer om geld. Pagina 6. 

VOOR TWEE TON GEFLEST 
ONGEVEER 20.000 gasgebruikers in Nijmegen hebben samen f 226.000 te 

veel moeten betalen, doordat de enorme prijsverhoging van 1 januari 1975 
al over december '74 in rekening werd gebracht. Op 3 april eiste de $0-

cialistiese Partij in de gemeenteraad dat het teveel-betaalde aan de gedupeer
den zou worden teruggegeven. Deze poging werd echter door een grote meer
derheid van de Raad (CDA en PvdA) getorpedeerd. 

In Ni jmegen wordt de gasmeter tweemaan
delijks opgenomen. Een prijsverhoging von 
1 januari gaat daardoor in tussen 1 december 
en 31 januari, afhankelijk van de dag waarop 
de meteropnemer komt. Nu de gasprijs in één 
kl op met bi jna 50% is opgevoerd kan dat een 
verschil maken van tientallen guldens. 

REAKTIES 

De SP kreeg een stortvloed van reakties. 
Bejaarde mensen rekenden voor dat ze f 17 
extra hadden m~eten betalen voor gas dat in 
december '74 was gebruikt. Bij grotere gezin
nen kon dat oplopen tot f 30. Een middenstan
der meldde dat hem f 150 teveel in rekening 
was gebracht. 

7-31 

De verdediging van Van Montfoort beperkte 
zich tot de opmerkingen dat hij slechts de be
sluiten van de raad uitvoerde en dat hem van 
onrust in de wijken niets gebleken was. Hij 
had laten berekenen dIJt het f 60. 000 extra 
zou kosten om de mensen het teveel-betaalde 
terug te betalen en dat vond hij teveel. 

Vanuit de SP werd opgemerkt dat het de ge
meente veel duurder te staan zou komen, als 
de mensen hun girokaarten onbrui kbaar zouden 
gaan maken voor de komputer (bijvoorbeeld 
door er een scherpe vouw in te maken), een 
aktie waarmee buurtbewoners hebben gedreigd. 

Een SP-motie waarin Ben W de opdracht 
kregen een regeling voor de terugbetaling uit 
te werken werd met 31 tegen 7 stemmen ver
worpen. VÓ6r stemden 2 leden van de SP, 3 
van de PPR en 2 van de 6 VVD-ers. 

De, belangen van de gasgebruikers werden 
opgeofferd aan die van de "hogere politiek". 

Buurtbewoners bezochten Van Montfoort om te 
protesteren tegen het geknoei met de gasprijs 

Het Nijmeegse kollege van Ben W wordt ge
vormd door een zeer wankel evenwicht tussen 
CDA en PvdA. Het was duidelijk dat de PvdA 
een CDA-wethouder niet in moeilijkheden 
wilde brengen door een punt dat door de SP 
aan de orde werd gesteld. Het CDA zelf de
monstreerde de gebruikelijke minachting voor 
de gewone man en verweet de SP dat er niet 
zo op het "material isme" van de mensen geha
merd moest worden (aldus CDA-fraktievoorzit
ter Lansink). 

Tenslotte beloofde Van Montfoort alleen dat 
de wijken volgend jaar in een andere volgorde 
door de meteropnemers zouden worden afge
werkt. De wijken waarin nu teveel was betaald 
zouden dan in het voordeel komen en andersom. 
De SP verwierp deze toezegging als onzin, om
dat er geen enkele zekerheid is dat de gasprijs
verhoging in '76 even schandal ig hoog zal zijn 
als die van dit jaar. • 

Onderzoek wees uit dat de situatie in Nij
megen uniek was. Vrijwel alle gasbedrijven in 
ons land hadden maatregelen genomen om dit 
soort verschillen te voorkomen. Bijvoorbeeld 
door werkstudenten en schol i eren .~p 31 decem
ber alle meters tegelijk te laten opnemen. Of 
door de mensen kaarten te sturen waarop ze 
zelf de meterstand van 31 december konden 
invullen. ZWEMMEN WORDT EEN LUXE 
UITZONDERING 

In Ni jmegen wilde men zich de moeite en 
het geld besparen door de problemen glashard 
door te schuiven naar de gasgebruikers. De 
uitzonderingspositie van Nijmegen werd be
vestigd door Ekonomiese Zaken in Den Haag, 
waar maar uit 2 gemeenten stromen klachten 
over een dergeli jke onrechtvaardigheid binnen 
kwamen. 

Daarop vroeg raadslid Koos van Zomeren 
van de SP een interpellatie aan. In de verga
dering van 3 april betoogde hi j dat de gemeen
te de morel e pi i cht had het onrecht ongedaan 
te maken. In tegenstelling tot de raad, had 
volgens hem wethouder Van Montfoort (CDA) 
wel degelijk voorzien welke situatie in de stad 
zou ontstaan rond de gasprijsverhoging. 

Van Zomeren verweet de wethouder dat 
deze de probl emen bewust voor de raad ver
zwegen had: "Hier heeft men het slechtste 
systeem gekozen dat denkbaar was. Men heeft 
de zaak gewoon op z'n beloop gelaten. Ge
makzucht of gewoon geknoei? En zouden die 
20.000 dan het gelag maar moeten betalen?" 
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Wie zich eens rijk wil voelen bij het 
zwemmen moet beslist een duik gaan nemen 
in een van de Eindhovense zwembaden. Die 
hebben namelijk de hoogste tarieven van 
heel Nederland. Onlangs heeft de gemeen
teraad ze (met 18 tegen 17 stemmen) met 
20'/0 verhoogd. Een bezoek kost een volwas
sene nu f 2,50 en een jaarabonnement f 190. 
Dit geldt voor alle binnen- en buitenbaden 
in de gemeente. 

B en W van Eindhoven weten dat de ver
hoging van de tarieven vermindering van 
het bezoek betekent. Dat zou het tekort 
van de zwembaden weer opvoeren, zodat 
de ene prijsverhoging eigenlijk de volgende 
al weer uitlokt. 

Toch beweerde het gemeentebestuur dat 
het het bezoekersaantal wil stimuleren. 
Daarom is ook een passe-partout-systeem 
ingevoerd. Voor f 10 (kinderen) of f 20 
(volwassenen) krijg je een pasje. Voor toe
gang tot het zwembad of de i jsbaan hoef 
je dan nog maar een piek bij te betalen. 

Voor sommige mensen wel aanlokkei ijk, 
maar de ervaringen in Groningen hebben 
al lang uitgewezen dat een dergelijk sys
teem het bezoek niet wezenlijk vergroot. 

In de gemeenteraad keerden zei fs CDA
mensen zich tegen de tariefsverhoging. 
Een van hen wilde die verhoging beperken 
en zei: "Ons ontgaat de logika van de 
vaststelling van de nieuwe bedragen. Ze 
lijken zeer willekeurig te zijn vastgesteld." 

Het mocht niet baten. Ben W bleven 
van mening dat zwembaden en i jsbaan voor 
tweederde door zwemmers en schaatsers 
zelf moeten worden gedekt. 

Eindhovenaren herinneren zich warme 
zomers en een ti jd dat de Dommel en Gen
der nog zo schoon waren dat er in gezwom
men kon worden. Zelfs in de zwemtari even 
krijgt de bevolking de rekening gepresen
teerd van de industrillie watervervuiling. 
Vooral voor ki nderri jke gezinnen wordt 
een mooi e zomer, met veel behoefte aan 
zwemmen, een onbetaalbare luxe. • 
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tribune 
• Kinderlongen 
zijn al zwart. 

• PvdA: 

Saigon 
bevrijd 

Deze Tribune werd al gedrukt toen 
ons het fantastiese nieuws bereikte: 
Saigon bevrijd, de bevrijding van 
Vietnam vol tooid. Het mooiste wat 
aan de vooravond van de Eerste Mei 
kon gebeuren! Afgelopen met de 
oorlogsbeelden, explosies, branden
de kinderen, wanhopige vrouwen, 
verminkte mensen, dakl-oze en ver-

het kongres klapt 

jaagde gezinnen. De enorme of
fers zijn niet voor niets gebracht, 
dertig jaar lang. Wat blijft is een 
monument van m~.,sel ijkheid: een 
socialisties en herenigd Vietnam. 
Symbool van een betere wereld. 
Een geweldige stimulans om daar 
ook in ons eigen land voor te vech
ten (zie ook pagina 4). 
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"GEEN BELASTING 
OP ONZE POEP" 

"AI eeuwen I eefden mensen op aard' 
en hun ontlasting was veel waard. 
Ze gooiden die over het land, 
hiervan groeide toen menige plant. 
Moor toen kwam de industrie 
en die ging goochelen met de chemie .•• " 

Uit ongeveer 1500 kelen klonk dit lied za
terdag 19 april op het Binnenhof. Het refrein 
op de wijs van The Yellow Submarine (zo men 
wil: "Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien") 
luidde: Milieuvervuiling willen we niet meer, 
milieubelasting weg ermee meneer! 

Het betrof trouwens geen voorstelling van 
Farce Majeure, maar een betoging van het 
Milieu Aktiecentrum Nederland tegen de mi
lieubelasting. Uit het hele land waren ze ge
komen (inderdaad van Groningen tot Heerlen) 
als vertegenwoordigers van de tallozen die de 
milieubelasting weigeren te betalen omdat de 
milieuvervuiling bij de wortel moet worden 
aangepakt, dat wil zeggen bij de industrie. 

HANDTEKENINGEN 

Het verbaasde Haagse publiek (een van de 
weinige steden zonder milieubelasthg omdat 
het riool er op open zee loost) hoorde de leu
zen: "Geen cent, geen piek voor de vervui
lerskliek" en "Geen belasting op onze poep, 
reinig eerst di e andere troep". 

Op het Binnenhof overhandigde MAN-voor
zitter Remy Poppe 250.000 handtekeningen 
aan ir. H. van Rossum, I id van de SGP en 
pi aatsvervangend Kamervoorzi tter. De arme 
man had maar weinig tijd omdat hij zijn grijze 
kostuum niet door de regen wilde laten verpes
ten. Helaas raakte het toch besmeurd toen hij 
de doos met handtekeningenlijsten oppakte. 
Die had namelijk in een plas gestaan. 

Met de hcndtekeningen doet het MAN een 
beroep op het pari ement de mil ieubelasting af 
te schaffen, de weigeraars alsnog in het gel i jk 
te stellen en de industrie herstelbetalingen te 
laten doen voor het leefmilieu. 

De demonstranten I i eten vel e honderden 
balonnen los met een MAN-tekst. Remy Poppe 
sprak ze toe en spoorde ze aan de akti es op te 
voeren. En er werden dus opgewekte liederen 
gezongen. 

Foto's: 
Links - Remy Poppe spreekt de demonstranten 
toe. 
Onder - Een zee van spandoeken vulde de 
straten rond het Binnenhof. 

Poppe: "Als je bedenkt dat de mensen uit het 
hel e land moeten komen, dat de reis hun een 
hel e dag kan kosten en dat ze geen beroepsde
monstranten zijn, blijkt ook uit deze opkomst 
weer hoe hoog 'oe milieubelasting ze zit en 
hoe diep het verzet geworteld is." 

VAN HULTEN 

Maandag 21 april sprak een MAN-delegatie 
met staatssekretaris Van Hulten (PPR) van Ver
keer en Waterstaat. Het gesprek leverde wei
nig op. Het ging over de beslagen die de over
heid laat leggen op de giro van hardnekkige 
weigeraars. In Utrecht heeft het MAN de men
sen opgeroepen hun girorekeningen op te zeg
gen. Het MAN verklaarde dat het niets tegen 
de giro heeft (de rekeningen komen anders im
mers bij partikuliere banken terecht) maar dat 
de beslagen moeten ophouden om geen lande
lijke kampagne tegen de giro uit te lokken. 

Volgens Van Hulten wil zijn minister (Wes
terterp) de milieubelasting koste wat kost innen 
en daar had hij zich aan te houden. Wel zocht 
hij naar middelen om de giro te beschermen. 
Massale beslaglegging zou te veel mankracht 
kosten. Bovendien lijdt de PTT ook financieel 
nadeel door beslag op rekeningen, die maar 
een paar gulden rijk zijn, zodat de PTT dan 
weer moet zien het ontbrekende geld aange
vuld te krijgen. 

En tenslotte de opzeggingen natuurlijk. De 
giro maakt het de mensen erg moeil ijk hun re
kening op te zeggen door ze smeekbrieven te 
sturen en te dwingen de opzegging nogmaals te 
bevestigen. Het bel!indigen van de rekening is 
dus heel wat lastiger dan het aanvragen ervan. 
Wat dat betreft is de giro een zaakje zools alle 
andere financi~le instellingen. • 
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Khieu Samphan, de leider van de Cambod
jaanse Rode Khmer en prins Norodom Siha
noek van de verbannen Koninkl i jke Regering 

17 APRIL 1975 - Bevrijdingsdag 
in Cambodja! Troepen van de 
Rode Khmer trekken zegevi e
rend Phnom Penh binnen, ver
welkomd door de bevolking met 
talloze rode vlaggen. 

Op dezelfde dag begint de Amerikaanse am
bassade in de Zuidvietnamese hoofdstad Saigon 
met het evakueren van het personeel en het 
verbranden van archiefstukken. In Washington 
besluit het Kongres president Ford de gelden, 
die hij nodig heeft om de oorlog te rekken, 
niet ter beschikking te stellen. Daarmee lijken 
nieuwe Amerikaanse wanhoopsdaden uitgeslo
ten. 

Op maandag 21 april is het Amerikaanse de
bakel kompleet . De fascistiese diktator Thieu 
maakt in Saigon zijn aftreden beken~i. Bijna 
10 jaar heeft hij de Amerikanen trouw gediend 
door dood en verderf te zaaien in zijn vader
land. Het Vietnamese volk heeft zijn regiem 
gebroken. 

Het is een feestelijke tijd voor alle vrede
lievende mensen op de wereld: 

Wennen 
Het zal wennen zijn als het oorlogsnieuws 

uit Zuidoost-Azil'! ophoudt. De oorlog leek in 
deze landen een soort natuurlijke toestand, 
zoals er ook gebieden zijn met ijsvelden en 
streken met aardbevingen. 

Vijf jaar duurde de oorlog in Cambodja. Een 
m.il joen mensen vonden de dood en nog eens 
een mil joen werden voor het leven verminkt. 
Op een bevolking van 7 miljoen: Wat er ge
beurde gaat ons voorstel I ingsvermogen ver te 
boven. Daarbij vergeleken beleefde Neder
land onder de bezetting immers een soort va
kanti ekamp? 

En in Vietnam duurde de oorlog langer dan 
30 jaar. Twee generaties mensen zijn er opge
groeid zonder een moment van vrede en veil ig
heid te kennen. 

0, natuurl ijk is het gauw geschreven dat 
een verenigd volk onoverwinnelijk is, omdat 
het kleinste volk altijd nog vele malen groter 
is dan het grootste leger. Maar de vol keren 
van Vietnam en Cambodja hebben het w66r 
moeten maken. En dat hebben ze ged66n : 
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VRIJHEID VOOR CAMBODJA EN VIETNAM 

HISTORIESE 
OVERWINNINGEN 
Volksoorlog 

De volksoorlog is een bevrijdingsoorlog. 
Mao Tsetoeng heeft het principe kernachtig 
samengevat: Kommunisten moeten zich in de 
massa bewegen als vissen in het water. 

Dat kan alleen als het volksleger de wensen 
en idealen van de bevolking totaal belichaamt. 
De "soldaten" vechten niet alleen met het ge
weer, maar vervullen ook taken in de ekono
miese opbouw, het onderwijs, de gezondheids
zorg. Militaire en politieke en sociale strijd 
zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Niet omdat de gewelddadige oplossing de 
voorkeur van kommunisten geniet, maar omdat 
de imperia I isti ese terreur de vreedzame weg 
naar het social isme verspert. 

Deportaties 
Tevergeefs hebben de Amerikanen gepro

beerd de vissen en het water te scheiden. 
Mil joenen mensen werden gedeporteerd naar 
dorpen, die niets anders waren dan kon centra
tiekampen. Kleine boeren en arbeiders werden 
beroofd van hun land, hun vertrouwde woon
plaatsen, hun rechten, hun bestaansmiddel en, 
hun gezinnen. Vruchtbare velden werden ver
giftigd met chemiese middelen. De akkers 
werden omgeploegd met bomkraters. Weerloze 
burgers, kinderen, grijsaards werden bestookt 
met napalm- en splinterbommen. Met als diep
tepunt de beestachtige bombardementen op 
Noord-Vietnam, toen Nixon zich eind '72 als 
een nieuwe Hitier ontpopte. 

De vri jheid en de beschaving, die de Ame
rikanen te bieden hadden, betekenden uitroei
ing van de bevolking. Gewoon volkerenmoord. 
En waarom? 

Vietnamese kinderen, verbrand door 
Amerikaanse napalmbommen 

Omdat westerse koncerns het onzal ige idee 
hadden dat ze de rijkdommen van Zuidoost
Azil'! beter konden gebruiken dan de "spleet
ogen". Omdat een of andere schurk wenste te 
verklaren dat de grenzen van de Verenigde 
Staten in Vietnam lagen. Net zoals nog maar 
kort geleden een andere schurk zich beriep op 
het Duitse "Iebensraum". 

Overwinning 
Die opvattingen botsten op de overtuiging 

van Cambodjanen en Vietnamezen dat ze geen 
Amerikanen zi jn, maar zelfstandige naties 
vormen. Dat ze hun eigen maatschappij mogen 
kiezen. Dat ze zich niet hoeven te laten 
knechten en pi underen, maar vri j over de 
vruchten van hun eigen arbeid kunnen be
schikken. 

N6ch een half miljoen Amerikaanse soldaten, 
n6ch mil jarden dollars, n6ch de grootste "won
deren" van vernietigings-techniek hebben deze 
overtuiging kunnen verwoesten. Tenslotte kwa
men niet de dollars en de bommen als overwin
naars uit de oorlog, maar de mensen: 

Sprookjes 
Sprookjes zijn tegen de werkelijkheid van de 

Vietnamese oorlog niet bestand gebleken. Het 
sprookje van de kommunistiese agressie wordt 
in ons land alleen nog maar gehoord van VVD 
en DS'70, die de vrijheid yan meningsuiting 
niet waard zijn. 

Het sprookje van Amerika als bolwerk van 
vrijheid en demokratie bleek evenmin tegen de 
oorlog bestand als de politieke loopbanen van 
Nixon en Kissinger. 

En het sprookje van de Amerikaanse onover
winnelijkheid overleefde deze oorlog ook al 
niet. 

Vietnam heeft veel illusies uit de wereld 
geholpen. Toen zich in ons land meer dan 10 
jaar gel eden de eerste groepjes demonstranten 
ten gunste van Vi etnam op straat waagden 
ontmoetten ze veel vijandigheid. Hadden de 
Amerikanen ons niet van de Duitsers bevrijd? 
Hadden de Amerikanen ons na de oorlog niet 
weer op de been gehol pen? Stonden de Ameri
kanen ni et nog steeds garant voor onze demo
kratie? 

Maar i n januari 1973 demonstreerden 100.000 
Nederlanders (van Klompé tot SP) in Utrecht 
tegen de Amerikaanse bombardementen op Ha
noi en Haiphong. 

Akties 
Wat is de zin geweest van al de akties in 

het teken van Zuidoost-Azil'!? 
Er is in de vorm van geld en medikamenten 

veel direkte hulp geboden aan die landen. 
De mobilisatie van de publieke wereldopinie 



• 

• 

heeft zeker een rol gespeeld om de Amerikanen 
de voortzetting van hun uitroeiingsoorlog on
mogelijk te maken. 

Er is veel druk uitgeoefend op de autoritei
ten in ons eigen land. Want zij waren het niet 
die ons hebben wakker geschud voor Vietnam. 
Het waren minderheidsgroepen, bespot als ex
tremisten, links-radikalen e.d., die deze 
werkelijkheid aan het licht hebben gebracht. 
En de SP is trots op het aandeel dat ze hierin 
van begin af aan gehad heeft (in '72/'73 nog 
met de aktie Van Mens tot Mens). 

Is het trouwens ni et di ep treurig om nu nog 
te ervaren dat de Nederlandse regering (met 
de sociaal-demokraat Van der Stoel op Buiten
landse Zaken) z6 trouw in het ki el zog van de 
VS bi i jft dat ze tot de I aatsten behoort bi j de 
erkenning van het nieuwe bewind in Cambodja 
en de Voorlopige Revolutionaire Regering in 
Zuid-Vietnam? 

Systeem 
Het belangri jkste effekt van de Vi etnam

akties ligt op het terrein van de politiek in 
Nederland zei f. Vi etnam heeft veel mensen 
voor het eerst aan het twi jfel en gebracht en 
tot inzicht in de totale verrotting van het sys
teem, waarvan ni et all een Amerika maar ook 
ons land deel uitmaakt. Het systeem van de 
wereldkoncerns die alles en iedereen onderge
schikt maken aan hun gewetenloze jacht naar 

VRR-troepen rukken een stad binnen 

winst. Het systeem waarin wetenschappelijk 
onderzoek en technies vernuft niet in dienst 
staan van het leven, maar van vernietiging, 
dood en eli ende. Het systeem van het werel d
kapitalisme. 

Cambodja en Vietnam liggen aan de andere 
kant van de wereld maar dicht bi j ons bed. 
Niet alleen omdat het daar om het geluk en de 
waarde van gewone mensen gaat, zoals wij zelf 
(in overgrote meerderheid) zijn. Maar vooral 
omdat het ka pita I isme zich heeft ontwikkeld 
tot een wereldomvattend systeem. Wat in Viet
nam de oorlog bracht, bracht hier werkloos
heid, vervuiling, onmenselijkheid. Wat de 
Vietnamezen en de Cambodjanen hebben moe
ten verslaan om zichzelf te kunnen zijn, is 
hetzelfde als wat wij hebben te verslaan voor 
de vestiging van het socialisme in Nederland. 

Ideaal 
Daarom betekent de bevrijding van Cambod

ja en Vi etnam ook een stu k j e bevr i jdi ng voor 
ons. Het is een rechtvaardiging voor het ide-
aal van een betere, menselijke wereld. 'Het is 
een aantasting van de wereldmacht van het ka
pitaal, die zich zo overweldigend aan ons kan 
voordoen, maar i n deze ti jd z'>kare slagen kri jgt. 
Het is het bewi js dat je best een kwartje kunt 
kri jgen als je denkt voor een dubbel tje geboren 
te zijn. Het is de triomf van nationale vrijheids
strijd en internationale solidariteit. 

Zodoende waren die aprildagen ook voor ons 
feestelijke. Je beleeft niet vaak jaren als 1917 
(de Russiese revolutie), 1949 (proklamatie van 
de Vol ksrepubl iek China) en nu dan 1975. 
Jaren waarin werkelijk historie wordt gemaakt 
en de vooruitgang grote sprongen maakt. • 

BLOEDBAD VAN HUÉ -UITVINDING VAN V.S. 
Oog in oog met de verpletterende nederlaag in Zuidoost-Azi~ heeft hetduo 
Ford-Kissinger nog een en ander bedacht om de geesten ri jp te maken voor een 
nieuwe militaire tussenkomst in Vietnam. 

De oorlogsellende werd gewetenloos uitge
buit met het op transport steil en van Vi etna
mese wezen - een kinderroof als propaganda
stunt. Vervolgens werd bekend gemaakt dat 
Amerikaanse troepen aan land moesten gaan 
voor een veilige evakuatie van de ambassade 
in Saigon en hun Vietnamese handlangers. 
Tenslotte liet het Witte Huis weten dat zeker 
20.000 mensen zouden worden vermoord zodra 

,Saigon wordt bevrijd door de Voorlopige Revo
lutionaire Regering (VRR). 

Bij de aankondiging van bloedbaden, die 
door de VRR zouden worden aangericht, be
roept men zich op soortgelijke "ervaringen" in 
het verleden. Het draait dan vooral om de zo
genaamde massamoord van Hué. Een gebeurte
nis die ook in ons land zorgvuldig wordt ge
koesterd door figuren als Hilterman en Neuman 
bij hun kommentaren op het wereldnieuws. 

1968 
Begin 1968 werd Hué ti jdel i jk ingenomen 

door het Bevrijdingsfront. Nadat het regiem
Thieu de stad had heroverd deelden de autori-

teiten mee dat het Front 200 slachtoffers had 
gemaakt. Pas anderhal f jaar I ater produceerde 
de Amerikaanse propagandamachine dokumen
ten waarin sprake was van massagraven en 3000 
tot zelfs 5700 doden. In die tijd konden de 
Amerikanen dit "tegengas" zeer goed gebrui
ken, omdat juist wereldkundig was geworden 
hoe zij zelf het dorp My Lai hadden uitge
moord. 

Zonder enig spoor van bewijs zijn de massa
graven van Hué opgenomen in de bagage van 
journalisten en politici die om bewijzen van 
de kommunistiese gruwelen verlegen zaten. 

Om te begi nnen zijn er geen onafhankel i jke 
journal isten getui ge geweest van het openen 
van de massagraven. 

In de tweede plaats hebben de troepen van 
Thieu met massale Amerikaanse steun de stad 
totaal platgebombardeerd bij de herovering. 
Volgens het Bevrijdingsfront zijn de talloze 
burgerslachtoffers toen bi j gesneuvel de Vi et
cong-sol da ten' begraven. 

Tenslotte schat de ltal iaanse journal iste 
Falacci dat het regiem-Thieu na de herovering 
van Hué 1100 burgers I i et exekuteren omdat 

hun sympathie voor het Bevri jdingsfront was 
gebleken. De lijken in de massagraven zouden 
ook in deze wraakoefening hun oorsprong kun
nen vinden. 

Uit de richtlijnen van het Bevrijdingsfront 
blijkt niets over voorgenomen wraakgerichten. 
De troepen hebben daarentegen de opdracht zo 
snel mogelijk het normale leven weer op gang 
te brengen, de bevolking te kalmeren en voor 
zich te winnen. Hoewel men zich nauwelijks 
kan voorstel I en dat er geen grote kollabora
teurs zullen worden terechtgesteld, maar dat 
gebeurde in ons land ook na de oorlog. 

Persvrijheid 
De Amerikanen Chomsky en Herman hebben 

al in juli '73 een boek gepubliceerd waarin 
onder andere met de leugens over Hué wordt 
afgerekend. Er werden 15.000 exemplaren van 
dit boek gedrukt, maar ze werden op last van 
hogerhand uit de handel genomen nog voordat 
ze in de winkels lagen. 

Zo gaat dat met de onvolprezen "persvrij
heid" onder het bewind van de vrije onderne
mers. Een onwel geval I ige waarheid mag niet 
gedrukt worden om het leven van een aantal 
voor de machthebbers prettige I eugens te rek-
ken. • 
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ONTSLAG 
WEGENS RUGPIJN 

BIJ DE BEESTEN AF, konkludeerde de 
16-jorige Leon Hoeksema uit Heerlen toen 
hij op 15 april werd ontslagen bij slachthuis 
Colaris. 

Toen hij er 7 maanden terug werd aange
nomen was hem verteld dat de werkdag van 
8 uur tot half 5 duurde. Heer Colaris dwong 
hem echter meteen dagel i jks om 7 uur te 
beginnen, zonder extra betaling voor dat 
uur. 

Evenals andere jeugdige werknemers werd 
Leon verpl i cht één of meer avonden per 
week over te werken. Dat is wettelijk ver
boden, maar volgens Colaris moesten ze bij 
kontrol e zeggen dat slachten hun hobby 
was. Het overwerk werd miserabel betaald. 
Tenminste: bi j lang aandringen, anders be
taalde het helemaal niet. 

Ook werd het Leon Hoeksema op straffe 
van ontslag verboden een dag per week 
naar school te gaan, hoewel in die dag 
wettelijk voorzien is. 

Vervolgens viel het Leon op dat de zoge
naamde korting op bedrijfsprodukten weinig 
om het I i jf had. De rundertong kostte hem 
bij Coloris net zoveel als bij een willekeu
rige keurslager. 

Tenslotte ging Leon naar de dokter met 
pijn in z'n rug. Hij werd doorverwezen 
naar een special ist en deel de z'n baas mee 
dat hij lichamelijk niet in staat was tot 
overwerk. Colaris: "Dan heb ik je niet meer 
nodig." . 

Leon dacht dat het een grapje was en 
toonde zich de volgende dag hevig ver
baasd toen Colaris hem werkel ijk het be
drijf uitstuurde. De SP-Heerlen heeft hem 
geholpen met brieven naar de arbeidsin
spektie en beroep tegen het ontslag op 
staande voet. Colaris weigerde SP-ers te 
woord te staan, maar de bedrijfsleider be
vestigde dat Leon Hoeksema zijn werk al-
ti jd tot voll e tevredenheid had verri cht. • 

VPRO GOOIT 

LINKS ERUIT 
De VPRO-radio is bezig de laatste linkse 

mensen weg te werken. De aanval richt zich 
nu op het populaire jongeren-programma Til t 
(zie Tribune 5;75). De samenwerking met Jan 
Bierhoff werd onlangs met onmiddellijke ingang 
verbroken en Jan Jongepier werd op non-aktief 
gesteld. Het programma kabbelt nu op halve 
mankracht naar 1 oktober toe, de dag van ver
dwijning. 

Jan Bierhoff heeft ongeveer 3 jaar voor de 
VPRO gewerkt. Hij hield zich aanvankelijk 
intensief bezig met vakbondsnieuws, maakte 
reportages van bedri jfsbezettingen, stakingen 
e.d. Sinds Jan Haasbroek echter het VPRO
radio-hoofd is geworden is er een duidel i jke 
tendens naar el i te-programma 's vol moeil i jke 
woorden, ministers en hoogleraren (zie Tribune 
2;75). Hoosbroek heeft een nieuw beleidsstuk 
geproduceerd waarin wordt aangedrongen op 
programma's voor een breed publ iek. Maar de 
mensen die deze vanuit een I inkse visie zouden 
kunnen en will en maken, I iggen er nu vrijwel 
allemaal uit. • 
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ONTSLAGEN 
BIJ V.W. 

Politierechter 
in Amsterdam 

Mr. Nomes uit Amsterdam heeft hard uit
gehaald tegen arrestanten, verdacht van het 
gooi en van stenen naar de pol iti e bi j het 
Nieuwmarkt-geweld in maart. Van de eer
ste 8 kregen er 3 een gevangenisstraf van 3 
maanden, de anderen kregen 4 tot 6 weken. 

Een van de verdachten, opgepakt uit het 
publiek, was lichamelijk (ee l, leverkwaal) 
~et eens in staat tot stenengooien. Getui

gen die dit konden bevestigen werden afge
bekt, evenals de andere getuigen die iets 
in het voordeel van de verdachten naar 
voren konden brengen. 

Alleen de politie-getuigen werden door 
Nomes beleefd behandeld en onvoorwaar
delijk geloofd. Hun emoties tijdens de bot
singen waren de enige waarin hij zich kon 
verpl aatsen • 

De zware gevangenisstraffen I iggen in 
het verlengde van het politiegeweld. Ze 

Bij Volkswagen in Duitsland zijn opnieuw 
25.000 ontslagen aangezegd. Tot voor kort 
was het bedrijf het symbool van Dui tse dege
lijkheid en welvaart. VW was een van de al
lergrootste ondernemingen in het land en had 
nog maar kort geleden 160.000 mensen in 
dienst. Volgend jaar zullen dat er 105.000 
zijn. In 1974 leed het koncern bijna 900 mil
joen DM verlies. 

Het bi jzondere aan Vol kswagen zi jn de ei
gendomsverhoudingen. Veertig procent van de 
aandelen is in handen van de overheid. De 
rest is verdeeld onder 900.000 kleine spaarders. 
Het kon cern wordt dan ook bestuurd door over
heids- en vakbondsfiguren. In de kapitallstiese 
jungl e is dat dus kennel i jk geen enkel e garan
ti e voor de arbeiders dat zi j er beter vanaf ko
men dan bij andere grootkapitalisten. 

De Nederlandse vakbonden, die in Drente 
een overheidsbedrijf willen stichten om de 
werkloosheid te bestrijden, zouden dit in hun 
overwegingen moeten betrekken en de aanval 
meer op het kapitalistiese systeem zelf moeten 
richten. • 

PRINS 
"In mijn gesprek met premier 
Gandhi heb ik haar bedankt dat 
de regeri ng ondanks de mense
lijke ellende en nood in haar 
land, toch vijf mil joen dollar 
heeft uitgetrokken voor de 
aanleg van negen wildparken." 
Prins BERNHARD na terugkeer 
uit India. 

moeten de suggestie bevestigen dat in de 
Nieuwmarkt I evensgevaarl i jke raddraaiers 
aktief waren (en zijn) om alsnog de pant
serwagens, het traangas, de waterkanonnen 
en de kl opparti jen te rechtvaardigen. Zo 
geeft Nomes inhoud aan zijn funktie: poli
ti erechter. • 

Een beeld van de demonstratie ti jdens het proces tegen acht Ni euwmarkt-arrestanten 
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REGERING GOOIT MILJOENEN IN BODEMLOZE 
BEDRIJVENPUT ~~ ~Q~ uu 

ilJDDOO r 

n aODfin 
Aan de vele tientallen miljoenen guldens 

waarmee de regering wankel e bedri jven op de 
been tracht te houden, zijn er onlangs 26 mil
joel'! toegevoegd voor de konfektie-industrie. 
De kledingsbedri jven krijgen ongeveer f 1 000 
per werknemer om de meest nijpende financil'!le 
nood te lenen (van die ondernemingen dus, 
niet van de arbeiders noruurl ijk). 

De totale omvang van dit soort operaties 
wordt door Ekonomiese Zaken zorgvuldig ge
heim gehouden . Maar het is duidf)lijk dat het 
om erg grote kapitalen gaat. 

Naast de grote affaires die de krantenkoppen 
halen, zijn er ook de kleinere regelingen. Zo 
krijgen ondernemers 30% van de loonkosten 
vergoed (met een maximum van f 10.000) als 
ze zo goed zijn mensen in dienst te nemen die 
langer dan 3 maanden werkloos zijn of ouder 
dan 45 jaar. Tot nu toe wijst de ervaring uit 
dat de helft van deze mensen weer ontslagen 
wordt zodra de subsidie (na een jaar) stopt. 

FILOSOFIE 

Van alle kanten wordt dus geld in de bedrij
ven gepompt "om de werkgelegenheid te red
den", hoewel er van resultaat weinig te mer
ken valt. 

Kapitaalbezitters filosoferen graag over de 
verdiensten van de "vrije onderneming". Vol
gens hen draagt het kapitaal de risiko's. Ver
lies is de straf voor een foute investering, ter
wijl winst de beloning is voor een goede inves
tering. Dat gaat allemaal vanzelf en daar moet 
niemand zich mee bemoeien. 

In de praktijk worden de risiko's afgewen
teld. Op de arbeiders in de vorm van werk
loosheid en lagere inkomens. En op de gemeen
schap, die opdraait voor de social e uitkeringen 
en subsidies aan failliete bedrijven. 

De financil'!l e steun aan de gestrande onder
nemingen zou een mooie kans zijn om daar eens 
een andere wind te laten waaien. Om vanuit de 
regering eisen te stellen over de bedrijfsvoering, 
de arbeidsvoorwaarden, de lonen, de zeggings
schop van de arbeiders, de mil ieubescherming 
enz. In plaats daarvan gaat dit soort transak
ties altijd gepoard met geheimzinnigheid, ge
konkel, vaak zelfs dwang op de arbeiders om 
onder slechtere voorwaarden verder te werken, 
tot het bedrijf en het personeel als citroenen 
zijn uitgeknepen. 

Juist de reddingsoperaties voor bedrijven, 
waarover zoveel ophef wordt gemaakt, geven 
de regering een droomkans om te tonen wat 
ze aan deze maatschappij wil veranderen. En 
die kans wordt door Den Uyl met beide handen 
aangegrepen. Er verandert niets. De onderne
mers krijgen met een vriendelijk gebaar de 
mil joenen toegeschoven en gaan op de oude 
voet verder met het uitbuiten van arbeiders en 
omstandigheden. • 

Open huis in Ons Medies Centrum: 
de gesprekken waren niet alleen gezel
lig, maar ook leerzaam . 
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~ 'O M ba ., 
"'n Geweldige arbeidsmoraal sinds de grote stijging van de werkloosheid!" 

OPEN DAG MEDIES CENTRUM 
Het was een voortdurend af en aan lopen 

van mensen bij Ons Medies Centrum aan de 
Linkensweg in Oss, toen daar op zaterdag en 
zondag 19 en 20 april "open huis" werd ge
houden. Op beide dagen kwamen ongeveer 
100 mensen een kijkje nemen. De gesprekken 
waren niet all een gezel I ig, maar ook erg I eer
zaam. 

Uitnodigingen voor een bezoek aan Ons 
Medies Centrum waren in Oss verspreid in de 
Tribune. Telkens als een groepje mensen ver
zameld was, werden filmpjes van de Hart
stichting vertoond om de tongen los te maken. 

De mensen vertelden honderduit over hun 
ervaringen met artsen en gezondheidszorg. Het 
draaide steeds weer om twee punten. Er wordt 
te weinig tijd en aandacht aan de potil'!nten 

besteed. En er worden veel te makkelijk medi
ci jnen (vooral zenuwtabl etten) voorgeschreven. 

De beide artsen Anneke de Langen en Paul 
Pollmann gaven uitleg over de manier van 
werken in het Centrum en deden verslag van 
hun ervaringen sinds ze op 1 maart zijn begon
nen. Zonder uitzondering reageerden de men
sen enthousiast op de opzet van deze huisart
senprakti jk en de relati e di e deze artsen I eg
gen tussen hun mediese werk en het politieke 
werk van de Socialistiese Partij. 

De zeer hoge aanloopkosten van Ons Medies 
Centrum worden gedragen door de SP. Men 
kan dit initiatief steunen door een financil:!le 
bi jdrage te storten op gironummer 3337800 
t. n. v. penn. Socialistiese Partij te Rotterdam. 

• 



Politie regelt Sociale Dienst in Leiden 
Een druil erige ochtend in de Leidse binnenstad. Ruim voor het spreekuur heb
ben zich bij het gebouw van de Sociale Dienst zoln 30 mensen verzameld. Zo 
is het jaar)n jaar uit elke dag gegaan. Maar nu is er iets veranderd. De deur 
wordt niet meer door de portier opengemaakt, maar door 9 man politie. Iedere 
morgen komen ze uit het hoofdburo, op een steenworp afstand van de GSD. 

"HET LIJKT WEL 
EEN MELAATSENKOLONIE" 

Twee agenten posteren zich bij de deur en 
laten telkens 5 mensen binnen. De rest van de 
politiemacht bevindt zich in de wachtkamer 
voor verdere bewaking. Als de mensen klaar 
zijn, worden ze door de agenten naar buiten 
gebracht en kunnen de volgende 5 naar binnen. 
Buiten groeit de groep wachtenden gestaag aan. 

Zo gaat het sinds op 11 april de bom barstte 
en de politie de GSD-ambtenaren moest ont
zetten. Het was de laatste maanden trouwens 
al regelmatig voorgekomen dat opstandige 
mensen met de sterke arm uit het gebouw ver
wijderd moesten. worden. 

Geen uitzondering 
Hoe is het zo ver kunnen komen? De Tribune 

en de SP-afdel ing leiden stelden een onder
zoek in. Niet dat leiden werkelijk de toeval-
I ige uitzondering is, waartoe het door de pers 
bliksemsnel is uitgeroepen. De enorme werk
loosheid en andere sociale problemen drukken 
op alle Sociale Diensten in het land. Overal 
doen zi ch veel te lange wachtti jden voor, 
krijgen de mensen niet de aandacht'die ze no
dig hebben en is het ziekteverzuim onder de 
overspannen ambtenaren zeer hoog. 

Het bijzondere van leiden is alleen dat het 
bij deze treurige ontwikkeling voorop loopt. 
De bestuurlijke chaos is er zo groot geworden 
dat honderdduizenden guldens uit de admini
stratie verdwenen zi jn en dat de direkteu' van 
de reinigingsdienst (:) ook de GSD onder _, jn 
hoede heeft gekregen. 

'tNut 
Het voorname pand aan de Steenschuur , 

waar de GSD sinds '53 gevestiQd is, stamt uit 
1849. Toen werd het gebruikt voor de Vereni
ging tot Nut van het Algemeen waarmee de 
gegoede burgerij de verpauperde massa kult", 
reel wilde verheffen. 

De ruimten waar nu wachtlokaal en spreek
kamers zijn ingericht dienden destijds als mu
ziekzaal. Er klinkt geen kamermuziek meer, 
maar dankzij de perfekte akoestiek kan ier'--
een meegenieten van de probl emen van e~.· 
ander als er met enige stemverheffing gespro
ken wordt. 

In de wachtruimte zijn geen toiletten. L ;! 

ambtenaren zitten als konijnen op elkaar en 
hebben te weinig telefoons. De voorraad dos
siers op de zolder is zo aangegroeid dat het 
plafond naar beneden dreigde te komen. 

a 

lange wachttijden bij de Sociale Dienst in leiden 

Voor de werkende (of werkloze) bevolking 
van leiden liggen de problemen weinig anders 
dan 125 jaar terug. Alleen nu geen kulturele 
verheffing meer, maar bijstand. 

Slaan 
Je hoort vaak over social e diensten: Je moet 

erop slaan anders krijgt een gewone mens geen 
geld. 

Een maatschappel ijk werker: "Geslagen 
wordt er vrijwel nooit. De agressie waaraan i~ 
me voel blootgesteld komt niet van de mensen, 
maar van de maatschappij die de werkloosheid 
veroorzaakt. " 

"Veel aanvragen voor hulp en weinig perso
neel en geld, maken de spoel ing dunner", zegt 
een ander. "Je moet je er op instellen dat je 
de mensen onvoldoende aandacht kunt geven. 
Daar word je enorm zenuwachtig van. Je gaat 
fouten maken. De mensen zitten ondertussen 
met hun moeil ijkheden waar ze ook nerveus 
van worden. Die gaan denken: Ben ik nou gek 
of zijn zij het? Kan ik hier wel op een norma
le manier mijn recht krijgen?" 

Er is dus f 500.000 verdwenen. De ambte
naren zijn ervan overtuigd dat deze niet door 
intimidatie zijn afgedwongen. "Het is gewoon 
geld dat niet geadministreerd is, omdat daar 
geen tijd voor was. Het is vast wel bij de men
sen terecht gekomen. Nee, als het al eens 
voorkomt dat een maatschappel i jk werker een 
klap krijgt is dat het topje van een ijsberg. 
Een ijsberg van armoelijders die thuis hun ma
gere cheque of helemaal niets ontvangen en 

waar je niets van hoort. De dienst is eigenlijk 
niet onder politiebewaking gesteld om de paar 
klappen die er zijn gevallen, maar om de 
stroom hul pvragers te regel en en door afschrik
king te verminderen." 

Gas 
Ko Vermeer, huisvrouw in leiden-Noord: 

"AI een half jaar hadden we last van stank in 
huis. Ik dacht aan het riool, maar mi jn zoon 
zei dat het gas was. We kri jgen all emaal last 
van hoofdpijn en liepen de hele dag asperines 
te eten. Eindelijk hadden ze het uitgezocht. 
Er was een gasl ek midden in de straat en het 
gas drong via het riool ons huis binnen. De 
buren en wij werden wegens ontploffingsgevaar 
ge~vakueerd naar een hotel. Mijn man heeft 
een invalide-uitkering en door al die toestan
den kon ik een week niet naar m'n werk. Na
derhand bleek dat de gemeente alleen logies 
met ontbijt wilde betalen. Wij zaten te.nslotte 
in het schip voor f 450. Tenslotte kwam ik bij 
de Sociale Dienst terecht omdat ik het geld 
natuurlijk wou hebben. Mijn verzoek werd af
gewezen. Ik liet het niet over mijn kant gaan 
en de direkteur werd erbij gehaald. Hij zei 
dat ze voor intimidatie niet aan de kant gin
gen, maar ik ging niet weg voor ik 200 gulden 
voorschot kreeg. Daar hoefde ik vreemd ge
noeg niets voor te tekenen. Als ik.rne fatsoen
lijk gedragen had, hadden we geen stuiver ge
kregen." 

Ze vertelt van een 7a-jarige buurtgenote 
die f 250 aanvroeg voor een telefoonaanslui-



Negen politie-agenten moeten verhinderen dat de bom nog eens barst 

ting. Omdat de ambtenaar haar vroeg of ze 
nog meer nodig had deed ze ook een aanvraag 
voor een bril en een celltrifuge. Tenslotte 
kreeg het vrouwtje (alleen AOW) f 50 toege
wezen. 

Een andere oude vrouw moest op mediese 
indikatie verhuizen en vroeg f 1200 verhuis
kosten, wat tegenwoordig normaal is. Ze 
kreeg het niet. Er staat beroep open tot Ge
deputeerde Staten en de Kroon aan toe, maar 

NOOIT GELD VOOR 
DE KINDEREN 

Een jong leids gezin met 3 kinderen. De 
man deed tot drie jaar geleden kitwerk bij 
Elementum in de Merenwijk. Toen de hui
zen werden opgeleverd verhuisde Elemen
tum naar Vlaardingen en stonden de leide
naars op straat. Sindsdien werklC?,os. Uitke
ring: f 184 per week. 

Zij: "Je wilt voor de mensen niet weten 
dat je van een uitkering leeft. Het wordt je 
wel moeilijk gemaakt." 

Wat haar het meeste dwars zit is dat de 
kinderen rondlopen in "krijgertjes". Nooit 
is er geld voor iets nieuws. 

Voor hem is er geen werk te vinden. Een 
keer kreeg hij een baantje aangeboden voor 
f 109 in de week. De Sociale Dienst be
loofde al een jaar lang een baan bi j de 
plantsoenendi enst. 

Een paar weken terug werd de uitbetaling 
van de GSD overgeschakeld op de giro. Ze 
moesten 3 weken doen met het geld van 2 
omdat de uitbetaling bij de omschakeling 
een week zou uitlopen. Ze vroegen geld 
om die week te overbruggen. De volgende 
dag kon het gehaald worden. 

"Ik heb er van elf tot één gezeten en 
kreeg niks. De volgende dag heb ik het 
weer geprobeerd. Toen ze me de rug toe
keerden werd ik kwaad. Ze lieten me door 
de politie buiten de deur zetten. Op het 
buro deed ik m'n beklag en zeiden ze dat 
ik elke week geld opzij had moeten leggen 
voor dit soort gevallen." 

In Nederland komen naar schatting 2 
miljoen mensen in aanraking met de sociale 
diensten voor uitkeringen, bijstandsaanvra
gen e. d. 

wie volgt die procedure? 

Ellende 
Dit soort verhalen liggen in leiden voor het 

opscheppen. Daarachter gaat de ellende schuil 
van de mensen die in het verdomhoekje zitten. 
Die zich vernederd en buitengesloten voelen. 
Die hun gezinnen kapot zien gaan, hun kinde
ren niet kunnen geven waar ze recht op heb
ben, ziek worden .•• 

De sociale voorzieningen en GSD's dienen 
als een soort alibi voor de maatschappij die in 
een totale chaos van werkloosheid en krisis 
raakt. "Kijk eens naar onze sociale voorzie
ningen, onze maatschappij is zo slecht nog 
niet." In de praktijk echter is het verzilveren 
van de verworven sociale rechten z6 moeilijk 
dat de problemen van werkloosheid, invalidi
teit en bejaard-zijn er extra bitter door worden. 

Absurd 
Het gemeentebestuur van leiden (dat ook al 

een "progressief" kollege heeft) verschuilt zich 
achter allerlei verontschuldigingen. Maar aan 
tijdige waarschuwingen heeft het niet ontbro
ken. In maart '74 schreven Kees Walle, John 
v. d. Meyden en Huib Buitenbos bijvoorbeeld in 
een rapport: "De GSD kan niet beantwoorden 
aan de overstel pende hul pvraag. De dienst is 
op geen enkel e mani er berekend op het be
drijven van maatschappelijk werk .•• Zelfs op 
dit moment, met de aandacht bijna uitsluitend 
gericht op materil!le hulpverlening in de vorm 
van vaak doelloze geldverstrekkingen, is de 
bezetting ver beneden peil. De huidige situa
ti e is absurd." 

Kees Walle: "De rel!le voorstellen uit het 
rapport haald~n niets uit. Toch kwamen we 
laatst voor een verrassing te staan. We kregen 
van het progressieve kollege inspraak bij de 
benoeming van een nieuwe direkteur. Een 
kandidaat kreeg van ons 32 stemmen. later 
kwam PvdA-wethouder Van Aken uitleggen dat 
de kandidaat met 3 van onze stemmen, een 
ex-officier, zou worden benoemd. Die man 
bedankte trouwens op het laatste r:noment. Wie 
wil er nu hier direkteur worden?" 

Minimum 
Ook vol gens maatschappel i jk werker Kees 

Uittenhout is er van "bovenaf" altijd onvol
doende belangstel I ing geweest voor de GSD. 
"Ik heb tegen de vorige wethouder wel eens 

gezegd: Het I i jkt wel of het bi j ons een me
laatsenkolonie is. Je zag nooit iemand en dat 
heb ik ze altijd erg kwalijk genomen." . 

Op afdeling I van de leidse Sociale Dienst 
waren 15 van de 20 ambtenaren ziek toen de 
politie op 11 april het gebouw ontruimde. Tot 
de zieken behoorde Uittenhout: "Toen ik dat 
nieuws hoorde dacht ik: Dit gaat de goei'e kant 
op. Nu wordt het misschien duidelijk dat er 
wat moet gebeuren. Dat we de mensen de hulp 
moeten geven waar ze volgens de wet recht op 
hebben. 

De industrie loost de mensen gewoon. Veel 
leidenaars zitten op minimumloon of met een 
uitkering en die kunnen zelfs geen kleine re
serves opsparen. Die komen langs voor grote 
uitgaven voor stukken die vernieuwd moeten 
worden. Je had op een vrijdagmorgen vaak 
200 tot 350 mensen. Je kon ze gewoon niet 
helpen. 

De oorzaak van de probl emen is natuurl i jk 
het bedri jfsl even dat er zo'n puinhoop van 
maakt. Want al trek je nou meer maatschappe
lijk werkers aan en maak je de hele burokratie 
doorzichtig voor de mensen, dan heb je nog 
geen oplossing voor de man die zonder werk 
staat en erop achteruit gaat." 

Ziek 
Uittenhouts verklaring voor het ziektever

zuim onder de ambtenaren: "Je probeert je 
werk goed te doen en de mensen te begrijpen. 
Trek je daar tijd voor uit dan blijven de aan
vragen van de anderen liggen. Dan krijgt je . 
kollega meer werk. Hij gaat jagen en je gaat 
zelf jagen. Je akku loopt leeg en op zeker 
moment zie je jezelf in de tredmolen lopen. 
Dat is verraad aan jezelf en verraad aan de 
mensen. Je hebt er die ziek worden. Je hebt 
er die bewust wegblijven en denken: Hoe eer
der het echt allemaal fout gaat hoe beter. Dan 
wordt er misschien iemand wakker. Nu worden 
iedere dag fouten gemaakt, wat maar doorgaat 
en doorgaat. 

Als je doordenkt zijn er 2 oplossingen. Meer 
solidariteit van ons ambtenaren onder elkaar. 
Daar begint verandering in te komen en wij 
moeten zeggenschap veroveren. En natuurl i jk 
moet je de bron opsporen van de maatschappe
lijke problemen die op ons allemaal afkomen. 
De chaos in het bedrijfsleven. Daar moet de 
zaak door de arbeiders zei f worden aange-
pokt." • 
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· VAN DUYN: TWEE HANDJES IN DE HOOGTE 

DE politieke burenruzies zijn niet van de lucht in Amsterdam, het grootste 
dorp van Nederland. PvdA, CPN, PPR en PSP, die de gemeente samen 
zouden besturen, I iggen voortdurend met (en onder!) elkaar in de cl inch. 

Vooral de metro-affaire heeft de tegensteil ingen verscherpt. Nadat PSP-wet
houder Riethof enige tijd terug als draaitol door de metro werd geveld, wordt 
nu hard gewerkt aan het vertrek van PPR-wethouder Roei van Duyn. Van provo 
via kabouter tot wethouder. En weer terug? 

Wat de bondgenoten Van Duyn vooral kwalijk 
nemen is dat hij met een beetje schone handen 
uit de metro-moeilijkheden tevoorschijn kwam. 
Hij weigerde als enige een verklaring van Ben 
W te ondertekenen waarin de aktiegroepen wer
den zwart gemaakt. Dat zint vooral CPN-kop
stuk Verhey en PvdA-potentaat Lammers niet. 
Hoewel anti-autoritaire Roei er nog niks van 
wil weten, zal hij binnenkort het veld wel moe
ten ruimen. 

Onpasselijk 
De felheid en gemeenheid waarmee PvdA en 

CPN de aanval hebben geopend, laten aan dui
delijkheid niets te wensen over. Ze schijnen de 
voorkeur te geven aan het CDA als partner bo
ven PPR en PSP. 

Het gaat er tussen de samenwerkende "pro
gressieven" in de Amsterdamse raad zo hard aan 
toe dat WD-fraktieleider Jacobse onlangs ver
zuchtte dat hij er "fysiek onpasselijk" van werd. 

"Terwij Roei dromerig op zijn paddestoel 
voor zich uit zit te staren zagen Lammers en 
Verhey aan het 'steeltje, " zei de WD-er, ken
nelijk niet van gevoel voor humor gespeend en 
klaar om het fluweel te bestijgen zodra het 
paddestoeltje het begeven heeft. 

Moreel 
Roel-met-de-schone-handjes ki jkt inderdaad 

gelaten toe. Zijn partij vindt dat de PPR mo
ree I gezien geen deel meer kan uitmaken van 
het Amsterdamse stadsbestuur, maar oordeel t 
dat pol i tie k gezien toch we het beste. Een 
onderscheid tussen "moreel" en "politiek" dat 
na het faill iet van de stadsvernieuwingspol i
tiek en de politionele ontruiming van de 
Nieuwmarktbuurt kennelijk toch nog gemaakt 
kan worden. 

Wethouders
paddestoel 

wankelt 
dert de wetten en I aat de akti egroepen de eer 
de wereld te veranderen. Van revolutionair tot 
sociaal-demokraat, dat was vlug gefikst. 

Onbespoten 
Ondertussen lijkt het wel of Roei beide hand

jes is kwijtgeraakt. Merkbaar is er onder zijn 
bewind niet veel verbeterd. Het is de Amster
damse vuil nismannen ni et opgevall en dat ze 
een nieuwe baas hebben. 

"Alleen op het hoofdkantoor heb je nu ma
krobioti ese (=onbespoten) appels, maar daar 
wordt je niet wijzer van. Overigens ligt in on
ze kantines nog steeds het oude spul. We zitten 
nog steeds met personeelstekort en verdienen 
geen dubbel tje méér, " aldus reinigings-mensen 
tegenover de Tribune. 

"Van Duyn is er trots op dat we een overkap
ping op onze karretjes krijgen en dat er nu 
meer handschoenen zijn. Maar dat heeft hij 
niet eens van zichzelf. Die idei:!en bestonden 
al lang." 

Chaos 
Ook de spektakulaire verhoging van gas- en 

waterprijzen is in Amsterdam niet anders uitge
vallen dan in de steden met CDA- of VVD-wet-

houders. Dat schijnt te kloppen, want Van 
Duyn zegt nu zelf: "Ik ben geen wetsafschaffer 
meer. Daar verwacht i k all een maar ongeka
moefl eerde chaos van." 

Dus doet Van Duyn precies wat hem van ho
gerhand wordt voorgeschreven in plaats van 
met de bevol king ten strijde te trekken tegen 
de dure uitverkoop van ons goede gas. Maar 
misschien is er wat dat betreft niet zo veel ver
anderd. In de provo-tijd werd de volksmassa 
immers al als klootjesvolk aangeduid? 

Roei van Duyn vindt het fijn iets te presteren. 
"Samen i ets tot stand brengen met de progres
sieve partijen: Dat vind ik erg fijn. Als kabou
ter-raadsl id kon i k extreme voorstel I en doen 
en zat ik in een gel!ioleerd hoekje." 

Extreme voorstel I en doet hij inderdaad al 
lang niet meer. Volgens ex-kollega Riethof 
zit Van Duyn meestal te suffen tijdens de ver
gaderingen van Ben W. "Alleen als het woord 
milieu valt, veert hij op van zijn stoel." 

Mentaliteit 
Zi jn geringe prestaties tegen de aanl eg van 

de metro verklaart Van Duyn zelf: "Ik heb het 
al zo druk met het veranderen van de mental i
teit van de mensen. " 

En dan bi ijft er weinig tijd over voor zul ke 
onbelangrijke dingen als de metro. De Theorie 
van de Twee Handen vertoont verrassend veel 
overeenkomst met die hele oude van die han
den op die ene buik. 

Riethof maakte niet zijn domste opmerking 
toen hij Van Duyn ten afscheid in de raad toe
voegde: "Wie het wethouderskleed uitsluitend 
gebruikt om gemakkelijker zijn makrobiotiese 
keutels te kunnen uitventen langs de kantines 
van de gemeentelijke bedrijven, die is een pa
rasiet, een politieke parasiet." 

Ondertussen is Van Duyn bi i j dat hij niet 
meer wordt uitgelachen. "Dat gebeurde vroe
ger altijd. En ik voelde me daardoor altijd uit
gedaagd door B en W. Om te bewi jzen dat 
wat ik zei ook juist kan zijn ben ik wethouder 
geworden. Dat is wat mij daartoe geinspireerd 
heeft op het gebi ed van de hartstochten. T en
slotte, ik had ook raadslid kunnen blijven." 

Voor de mensen, door wie hij nu wordt uitge
lachen, is Van Duyn kennel ijk niet zo gevoe-
lig. • Wat er politiek te winnen valt aan voortge

zette samenwerking met het beruchte koppel 
Lammers-Verhey is volstrekt onduidelijk. Het 
kunnen in ieder geval niet de baanbrekende 
vernieuwingen zi jn die PPR-wethouder tot 
stand bracht. Die zijn er namelijk niet. 

PPR-wethouder Roei van Duyn 

Twee handen 
Roei van Duyn zit nu al vanaf 3 september 

'74 op de wethouderszetel. In zijn portefeuille: 
gemeentebedri jven, energiebedri jven, water
leiding, stadreiniging, begraafplaatsen en nog 
wat ludieke dingen. 

Voor het aksepteren van deze baan vond Van 
Duyn speciaal de Theorie van de Twee Handen 
uit. In één van de talloze intervieuws, die hem 
als een soort wonderkind aan het publiek moe
ten presenteren, zei hij: "De ene hand infi'l
treert in de bestaande orde, het bestaande ge
zagssysteem en schept van daaruit de verande
ri ngen waardoor het mogel i jk wordt om met de 
andere hand aan de basis van de maatschappij 
een nieuwe samenleving op te bouwen." 
Om het eenvoudig te zeggen: Van Duyn veran-
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Den oyl: 
Buikriem aanhalen 

E
EN vreemde gewaarwording: het PvdA
kongres brengt een staande ovatie aan 
premier Den Uyl nadat deze zonder veel 

omhool heeft meegedeeld dat het kabinet de 
belangrijkste kongresbesluiten naast zich neer
legt. 

Toch een kenmerkend beeld voor het kongres 
dat op 12 april in Amsterdam met een redevoe
ring van Den Uyl werd besloten. Aan de ene 
kant de veel besproken achterban, de afdel i ngs
afgevaardigden, die naar radikale uitspraken 
hunkeren om zich weer aan het gewone volk 

PVDA-KONGRES 
Den Uyl feliciteert len van den Heuvel 
met haar verkiezing tot partijvoor\zitter 

KLAPT ZICHZELF WEG 
aan de basis te kunnen vertonen. Aan de an
dere kant de gezagsdragers, de burgemeesters, 
de ministers die ook in tijden van krisis het 
landsbestuur voor geen prijs willen opgeven. 
De PvdA, wankelend tussen het schip van het 
ka pita I isme en de wal van de ontevreden be
volking. 

Gezapig 
Opvallend is dat zich onder de kongres

gangers vrijwel geen arbeiders meer bevinden. 
De afdelingen hebben in grote meerderheid 
jonge mensen afgevaardigd, die de universiteit 
of de sociale akademie is af te zien. Daarmee 
is het kongres natuurlijk niet automaties "fout", 
maar het maakt het wel moeil i jker de PvdA als 
"arbeiderspartij" te beschrijven. 

Die zaterdagmorgen maakt het kongres een 
ontspannen en gezapige indruk. De belang
rijkste besluiten zijn de vorige dag gevallen. 
Het kongres wi I geen dure vervanger van de 
Starfighter, maar een goedkope. Het kongres 
wil drastiese bezuinigingen op defensie. Het 
kongres wil dat de NAVO binnen 3 jaar dui
delijke blijken geeft van eén vredespolitiek, 
anders hoeft het voor de PvdA ni et meer. Een 
aanzienlijke minderheid van kongressisten, die 
meteen uit de NAVO wil, vindt dat met deze 
uitspraak een fikse vooruitgang is geboekt. 

In ieder geval beheerst het kongres de kop
pen in de kranten die worden gelezen. De Te
legraaf meldt: "PvdA wil binnen drie jaar uit 
de NATO". Het Vrije Volk: "PvdA-kongres 
kiest (voorlopig) voor NAVO". Typies dat een 
rechtse krant zijn lezers de PvdA radikaler wil 
voorstellen dan ze is. Terwijl een "linkse" 
krant zijn I ezers gerust probeert te steil en met 
een gematigde weergave van het kongres. 

Vredeling 
Het kongres kan zi jn standpunten tamel i jk 

vrij bepalen. De kongresleiding schijnt mani
pulaties niet nodig te vinden. Tenslotte zit de 
PvdA nu in het zadel, terwijl de partij zich bij 
voorgaande gel egenheden nog voor de christe-

lijken aanvaardbaar moest maken als regerings
partner. Deze keer hoeven de kanonnen van de 
leiding niet tegen de achterban in stelling te 
worden gebracht. 

Alleen defensieminister Vredeling dreigt met 
aftreden (en de val van het kabinet) als zijn 
parti j voor een goedkope jager durft te ki ezen. 
Maar deze wordt zo onberekenbaar gevonden 
dat het aan ontoerekeningsvatbaarheid grenst. 

Pas na de broodmaal ti jd, aan het beg i n van 
de middagzitting, valt er iets opwindends te 
noteren. Enkele tientallen demonstranten uit 
de Nieuwmarktbuurt dringen de zaal binnen. 
Bij de ingang van het RAI-kongrescentrum had 
Vondeling vergeefs getracht ze tegen te hou
den. Ze komen dus binnen. De vrijwilligers 
van de ordedienst brullen: "Hou ze tegen, 
naar de deur, lazer ze eruit, opsodemieteren!" 
Er vallen klappen en er wordt vervaarlijk ge
zwaaid met spandoeken. De Nieuwmarkters 
heffen de leus aan: "Amsterdam politiestad." 

De kongresleiding voorziet akelige publici
teit en maant de ordebewakers via de geluids
installatie tot kalmte. De demonstranten mo
gen voorlangs het kongres trekken en de anti
metro spandoeken ontvouwen. De nieuwe par
tijvoorzitter len van den Heuvel loopt met ze 
mee naar de uitgang en verzucht: "Dit is toch 
een veel betere oplossing. " 

Even later zegt een kongreslid door de mi
krofoon: "Mag ik sommige partijgenoten ver
zoeken voortaan niet meer zo dom en agressief 
te reageren op een vol komen vreedzame de
monstra ti e." En zo is het: Laat die jongens toch 
demonstreren, de PvdA zorgt er t6ch voor dat 
de metro de hoofdstad vern i el t. 

Bezieling 
De slotrede van Den Uyl dient om de kon

gresgangers met nieuwe bezieling en energie 
weer naar huis te sturen. Hij roept de partij op 
tot "kritiese ,medeplichtigheid" aan het kabi
net. Het kongres heeft zi jns i nzi ens gekozen 
voor uit de NAVO, maar niet uit het kabinet. 
En dat betekent dus gewoon in de NAVO. 

Vol gens Den Uyl heeft het kongres "een 

duidelijke bewijzering aangebracht op de weg 
die wij moeten gaan". Hij beloofde dat deze 
richtingwijzers voor het kabinet zwaar zullen 
wegen. Dus niet dat het kabinet die richting 
zal volgen. Waarmee de kongresbesluiten voor 
de hoogste PvdA-mensen zijn afgedaan. 

Den Uyl: "Ik kan niet inzien hoe de ont
spanning tussen de VS en de Sowjet-Unie, 
waarvan het lot van de mensheid afhangt, ge
diend is met het opblazen van de NAVO en 
het Warschau-pakt." 

De verdediging van de NAVO gaat dus al 
zo ver dat ook het militaire bestaan van de 
vijand, het Warschau-pakt, als een bijdrage 
aan de vrede wordt beschouwd! 

Buikriem 
De andere thema's, die Den Uyl aansnijdt, 

vormen een variant op het oeroude aanhalen 
van de buikriem. Hij wil voortgaan met het 
"eerlijke delen", maar te voorzien valt dat er 
steeds minder eerlijk te delen is. Vandaar zijn 
aankondiging van impopulaire maatregelen. De 
arbeidslonen moeten worden gematigd en ook 
de overheidsuitgaven (niet die voor straalja
gers, maar di e voor openbare voorzieningen 
u i teraard) . 

Tenslotte is Den Uyl wel zo handig te voor
spellen dat het verzet tegen zijn beleid sterk 
zal zijn. Maar dat schrijft hij helemaal op 
rekening van mensen die hun oude voorrechten 
willen herstellen, die van ongelijkheid profi
teren en zich tegen de solidariteit keren. De 
erkenning "dat sociaal-demokraten nogal eens 
regeringsverantwoordel i jkheid gedragen heb
ben en niet altijd met ere" moet zijns inziens 
dan ook niet op het kabinet-Den Uyl zelf be
trokken worden. 

En zo rafel t het een half uur voort. De kon
gresgangers, wier besluiten zijn ontkracht en 
die de medeverantwoordelijkheid voor krisis
en bezuinigingsmaatregelen op hun nek krij
gen - ze barsten in applaus uit. Het is natuur
lijk mooi om radikaal te zijn, maar het is ken
nelijk nog mooier om het Catshuis bezet te 
hood~! • 
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VREDEllNG VRAAGT 
OM AKTIE 
TEGEN FREGATTEN 

In de Eerste Kamer vroeg defensie-minis
ter Vredeling zich (op 15 april) af waarom 
er zo veel herrie is over de nieuwe straal
jagers en helemaal niet over de nieuwe fre
gatten van de marine. Dat riekt naar het 
uitlokken van nieuwe akties! 

De marine-voorlichtingsdienst was nogal 
ongelukkig met de uitlating van de minis
ter, maar bevestigde op vragen van de Tri
bune dat het bi j de marine om dezel fde be
dragen gaat als bij de luchtmacht. 

Het eerste gel eide-wapen-fregat, de 
Tromp, is op het ogenblik in proefvaart. 
Het heeft 480 miljoen gulden gekost! Het 
tweede, de Ruyter, nadert zijn voltooiing. 
Dit worden de twee grootste boten van de 
marine. 

Verder is onlangs met De Schelde in Vlis
singen een kontrakt getekend voor de bouw 
van 12 standaard-fregatten. De kosten van 
dat kontrakt bedragen (12 maal 208 mil joen 
is) 2496 miljoen gulden. 

Op verschillende Nederlandse werven 
zijn andere marine-opdrachten in uitvoe
ring of in voorbereiding. In totaal belopen 
de marine-investeringen (zoals het zich nu 
laat aanzi en) tot 1983 ongeveer 4 mi I jard 
gulden. 

De marine-schepen zijn geschikt voor 
vervoer en gebruik van atoomwapens. Maar 
dat is de hoofdzaak niet, evenmin als bij 
de vervanger van de Starfighter. Als je 
eenmaal atoombommen hebt kun je ze uit 
ieder lesvliegtuig of iedere luchtballon la
ten va 11 en. 

Verder heeft Vredeling eigenlijk gelijk: 
De 4 miljard voor de marine is net zo goed 
verspilling van ons geld aan wapentuig als 
de 3 mil jard voor de luchtmacht. Maar hij 
zei dat om de uitgaven voor de luchtmacht 
te rechtvaardigen. Hi j voerde het verzet te
gen de nieuwe jager (overal plaatselijke .. de
monstraties en een landelijke manifestatie 
van 5000 mensen in Utrecht) terug tot "kin
derachtige verhal en". Kenmerkend is dat de 
lof van de Eerste Kamer voor deze PvdA
minister niet uit zijn eigen partij kwam, 
maar uit de hoek van CHU en VVD. 

Ondertussen blijft Vredeling munitie aan
dragen voor nieuwe anti-militaristiese ak
ties. Bij Ford in Amerika zijn 850 pantser
voertuigen voor de infanterie besteld, ter 
waarde van f 435 m i I joen. De aanschaf van 
350 boordkanonnen voor deze wagens bi j 
de Zwitserse onderneming Oerlikon vergt 
nog eens 135 miljoen. 

Er is dus geld genoeg, maar het valt steeds 
in ver~eerde handen. • 

WEER BARRIKADEN IN UTRECHT 

"Praten doet geen zeer, 
demonstreren des te meer!" 

De blokkade van de Marixlaan door 
bewoners van de Utrechtse Betonbuurt 

Onder de I eus "Praten doet geen zeer, de
monstreren des te meer" hebben bewoners van 
de Utrechtse Betonbuurt , georganiseerd in de 
BHW, op zaterdag 19 april 3 uur lang de druk
ke, brede Marnixlaan bezet gehouden. Reden 
van de aktie was het al tientallen jaren ver
waarloosde onderhoud van de huizen. Eisen: 
1. Het intrekken van de huurverhogingen over 
1972, 1973 en 1974. 
2. Het optrekken van de herinrichtingspremie. 
3. Het grondig verhelpen van de klachten. 

"De jaarlijkse huurverhogingen zijn niet te
recht," zegt het BHW-komitee, "omdat de 
woningen veel gebreken vertonen, die niet of 
heel gebrekkig gerepareerd worden. In een 
deel van de wi jk zi jn nieuwe douches en keu
kens aangebracht, wat gepaard gegaan is met 
huurverhogingen van f 40 tot f 55. Daarbi j 
wordt achterstall i g onderhoud u i tgevoerd, waar
door de bouwkosten omhoog gaan en dus ook 
de nieuwe huurprijs." 

NODIG 

"De wijk heeft een goede, fikse opknapbeurt 
nodig," vertelt Mark Becking, één van de ak
tievoerders van de BHW en lid van de Socialis
tiese Partij. In de wijk zijn ruim 100 verschil
lende mensen die al diverse malen klachten in
gediend hebben bij Bouwen Woningtoezicht. 
Ec hter zonder resu I toa t. 

"Over het algemeen heeft de gemeente niets 
gedaan. Bij een enkeling, waar wel iets is op
geknapt, is het zo haastig en slecht gebeurd 
dat de klachten blijven of zelfs erger worden. 
Om hieraan een eind te maken is het BHW-

Een 
geleide
wapen
fregat 
van het 
type 
Tromp 

komi tee vorige maand voor het laatst naar 
Bouwen Woningtoezicht gestapt. De eis was 
dat de gemeente binnen twee weken aan het 
achterstallige onderhoud begonnen moest zijn, 
anders zouden harde akties volgen. Nou die 
twee weken zi jn er vier geworden, maar de 
gemeente heeft niets gedaan. " 

VERRAST 

Hierop volgde de afzetting van de Marnix
laan, wat grote files tot gevolg had. Het ver
keer, dat over de Rode Brug omgel eid moest 
worden, liep een half uur vertraging op. "Het 
was wel een linke boel," vertelt Mark. "Bij 
het afzetten van de eerste twee ri jstroken was 
er een automobilist die ondanks de vele men
sen op de weg, met vol gas doorreed. Joop 
Vos, de woordvoerder van het buurtkomitee, 
kon nog net bovenop de moterkap van de auto 
springen en zo een ongeluk voorkomen. Hi j 
werd nog enkel e meters meeges-I eept. " 

Mark Becking: "De politie bleek volkomen 
verrast door de akti e en kwam pas na zo 'n 20 
minuten aanzetten. Een hele hoge oom kwam 
na een uur om de zaak te rekken. We hebben 
meteen een wethouder ge~ist, maar hij probeer
de ons op allerlei manieren wijs te maken hoe 
onmogel i jk het is op zaterdag een wethouder te 
pakken te krijgen." 

Toen na twee uur het wachten te lang werd 
verruimde de aktie naar de naastgelegen para
lelweg, waar de buurtbewoners begonnen de 
straat open te breken. Een groot verkeersbord 
("verboden in te rijden") werd uit de weg ge
rukt en voor de Marnixbrug geplaatst. 

Na ruim 3 uur bezetting bleek toch einde-
I i jk een wethouder gevonden te zi jn. Wet hou
der Kieboom (financi~n) kwam als vertegenwoor
di ger van zi jn koll ega Bransen (vol kshuisves
ting) die ziek zou zijn. Hij nam de 3 eisen van 
BHW-woordevoerder Joop de Vos in ontvangst 
en zei te zuil en zorgen voor een zakel i jke be
spreking, tussen Bouwen Woningtoezicht en 
de BHW. 

Hiermee kwam een eind aan de blokkade. 
Het BHW-komitee gaf de gemeente opnieuw 

twee weken om tot opknappen van de huizen 
over te gaan. • 
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ZELFS KLEUTERS 
HEBBEN 
ZWARTE LONGEN 

Chroniese longziekten, chronies asthma en 
bronchitis of varianten daarvan. Bijna iedereen 
kent wel iemand die dat heeft. Ze worden 
aangeduid onder de afkorting CARA (Chronies 
Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen). Daar 
horen de mensen, die een enkele keer lucht
weg-infektie hebben, niet bij. Het gaat om 
chroni ese I i jders. 

Verpleegsters en broeders zien ze bij bosjes 
de ziekenhuizen binnen komen als het windstil 
en mistig of windstil en zonnig weer is. Vooral 
in het Rijnmondgebied, maar bijvoorbeeld 
ook in Arnhem dat min of meer in een dal ligt, 
waar de stank van Akzo (AKU) en Billiton 
blijft hangen. 

liever dood 
De mensen, die dan naar het ziekenhuis ge

bracht worden, zien blauw van het zuurstofge
brek. Ze kunnen weinig anders meer dan 
ademhol en en juist dat gaat zo si echt. Vel en 
van hen zien hun lichaam op zulke momenten 
als een last en zouden liever dood zijn. 

- Er zi jn in Nederland 1. 300. 000 mensen 
die aan deze longziektes lijden. 

- Van het arbeidsverzuim wordt 20% door 
een van deze longziektes veroorzaakt. 

- Dertig procent van de invaliditeit is het 
gevolg van deze ziektes. 

- In '71 stierven in ons land 905 mensen aan 
deze zi ektes. 

Deze gegevens hebben alleen betrekking op 
de gevallen die bekend en geregistreerd zijn. 
Uit een onderzoek bleek dat de helft van dit 
soort ziektegevallen niet als zodani~ bij de 
huisarts bekend is. Je kunt dan ook aannemen 
dat de cijfers een te gunstig beeld geven. Het 
is niet overdreven om van een belangri jke 
volksziekte te spreken. 

Invloeden 
Voor bi jna all e zi ektes gel dt dat er aan de 

ene kant sprake is van een zekere aanl eg en 
aan de andere kant van invlo~den van buiten
af. Het verpeste milieu, een vochtig en be
schimmeld huis, kwalijke stoffen in de fabrie
ken kunnen de ziekte ook veroorzaken of ver
ergeren en het lijden van de pati~nt vergroten. 

Mensen met een sterke aan I eg voor deze 
longziektes kri jgen die al vaak op jeugdige 
leeftijd. Zij hebben ook vaker eczemen en als 
baby menigmaal dauwworm gehad. In hun fa
mil ie zi jn er meestal meer met asthma of chro
niese bronchitis. 

Deze mensen hebben erg gevoel i ge si i jm
vliezen en luchtwegen, die bij irritatie door 
allerlei stoffen dichtknijpen. Normaal slijm
vlies beschermt tegen infekties maar deze pa
ti~nten krijgen juist vaker ontstoken luchtwe
gen: bronchitis of longontsteking. En bij elke 
ontsteking gaan de longen iets achteruit. 

Daarbi j is er een voortdurende vernauwing 
van de luchtpijp, waardoor vooral het uitade
men moeilijker wordt. Daardoor lopen de long
blozen niet goed leeg, zodat ze altijd een 
beetje opgeblazen blijven. En (net als elastiek 

dat te lang wordt uitgerekt) verliezen de long
blaasjes hun rek. 

Dan verdwijnen de tussenwandjes van die 
longblaasjes en verliest de long een groot deel 
van de inwendige oppervlakte. Juist die op
pervlakte is nodig om de zuurstof uit de longen 
in het bloed te krijgen. Dus komt men zuurstof 
te kort. En het hart, dat snell er zou wi 11 en 
kloppen, krijgt ook zuurstofgebrek. 

Hartinfarkt 
Tegelijk met de longblaasjes die worden uit

gerekt, worden ook de vaatjes uitgerekt, wordt 
de holte erin dunner, zodat er minder bloed 
doorheen kan. Bloed, dat wel aan de longen 
wordt aangeboden, maar ni et door de vaatjes 
kan stromen, heeft maar één uitweg: dwars 
door de vaatwanden de longen zelf in. Zo 
krijgen deze mensen vocht in hun longen. 

Daardoor wordt de benauwdhei d nog groter. 
Het is te begri j pen dat het hart, dat bi j zul ke 
longen extra hard moet werken en tegel i jk 
minder zuurstof krijgt, het zwaar te verduren 
heeft. Het is dan in zekere zin nog een geluk 
als deze pati~nten aan een hartinfarkt over
lijden. Als ze echt aan hun longkwaal sterven 
duurt het I i jden veel langer en is het veel 
zwaarder. Het is als het ware een langzame 
verstikkingsdood. 

Industri~le luchtvervuiling kan heftige aan
vallen van benauwdheid veroorzaken. Op een 
mooie windstille voorjaarsdag denkt bijv. 
menige Arnhemmer dat zijn laatste uur gesla
gen heeft. lang voor deze mensen aan hu n 
pensioen toe zijn, valt er voor hen weinig 
meer van het leven te genieten. 

Voorkomen 
De behandeling van de ziekte moet zorg

vuldig zijn. luchtweginfekties, die de longen 
verzwakken, moeten worden voorkomen. Voor
al bij jeugdige pati~nten, bij wie de aanleg 
een grotere rol speelt, is ook een psychiese 
begeleiding van belang. Bijvoorbeeld: over
bezorgde ouders kweken onzekere en angstige 
kinderen. Angst kan een asthmatiese aanval 
oproepen en dat maakt de ouders dan nog be
zorgder. Die ouders hebben een moeilijke taak. 

Veel belangrijker is echter te voorkomen dat 
dergelijke ziektes ontstaan. "Voorkomen is 
beter dan genezen", is een oude volkswijsheid. 
Aan een dergelijke wijsheid wordt bij de op
leiding van artsen en verpleegkundigen helaas 
maar weinig aandacht besteed. Er is veel aan
dacht voor de mediese, pedagogiese, psycho
logiese en maatschappelijke begeleiding van 
longziektes, maar aan het voorkomen doet men 
weinig. Toch is het duidelijk dat de -begelei
ding wel vergeten kan worden als de ziekte 
ni et ontstaat. 

Roze longen 
De fabrieken dwingen tot een schone pro

duktie, ongezonde werk- en woonomstandig
heden uit de weg ruimen, enzovoorts - dat 

soort dingen heeft dus alles met geneeskunde 
te maken. Het is niet toevallig dat deze as
pekten in het mediese onderwijs zo weinig ge
noemd worden. Meestal krijgen alleen de 
idee~n van het kapital isme een kans en worden 
de standpunten van de arbeiders afgedaan als 
"linkse indoktrinatie". 

Maar ook de gezondheidszorg is ermee ge
diend dat de macht over de produktie bij de 
arbeiders moet liggen zodat de mensen en niet 
dl! winsten centraal staan. 

T ensl otte voor de mensen di e betwi jfel en dat 
de industri~le vervuiling ook tot onze longen 
doordringt: Ik herinner me levendig dat eens 
het hele Nijmeegse universiteitsziekenhuis te 
hoop liep. Men ging kijken naar de longen 
van een volwassen man uit een afgelegen dorp 
in de Betuwe op wie lijkschouwing was ver
richt. Deze longen waren namelijk roze. Dat 
hadden we nog nooit gezien. In de industri~le 
gebieden van ons land zijn zelfs de longen van 
kl euters al zwart. • 

(Brieven: Tribune, postbus 428, Nijmegen) . 

Inademen doen we door onze borstkas groter 
te maken. De longen, die rekbaar zijn, 
gaan vanzelf mee en worden ook groter. De 
lucht stroomt via de luchtwegen naar bin
nen. Deze luchtwegen vertakken zich in 
steeds kleinere buisjes, die uitmonden in 
een tros longblaasjes. Die hebben een ui
terst dunne wand, waardoorheen de zuurstof 
uit de lucht in het bloed wordt opgenomen. 
De buisjes zijn ook rekbaar en stuwen met 
het uitademen de ongebruikte lucht mee 
naar buiten. Een zeer fundamentele en zeer 
kwetsbare schakel i n het hel e levensproces. 
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Aan deze rubriek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunia, Antonietta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr. Wi Ily Westbroek-Thomassen, all en I eden van de Social isti ese Partij. 

POLITIE LOKT 
, 

GEWELD UIT TEGEN KRAKERS Makelaar Alberts (hier in diskussie met mensen van het 
Komitee van Woningzoekenden) liet een gekraakt huis 
door een knokploeg ontruimen. 

In de Amsterdamse Sassenheimstraat werd 
begin april een woning gekraakt door het ak
tieve Komitee van Woningzoekenden. Het ging 
tegen de praktijken van huisjesmelkers, die de 
bewoners van etages wegtreiteren om de pan
den met tienduizenden guldens winst te kunnen 
verkopen. 

Ongeveer een dag nadat het huis was ge
kraakt kwam de huisbaas met een knokploeg om 
zijn "eigendomsrechten" te herstellen. Ze be
gonnen het meubilair op straat te gooien en te 
vernielen. Buurtbewoners verhinderden echter 
dat de ontruiming werd voortgezet voordat er 
politie bij gekomen was. Maar toen bleek dat 
de politie met gemeentelijke instellingen had 
afgesproken dat ze in dit soort gevallen niet 
meer tussenbeide komt! Bovendien werden geen 
aanklachten meer aanvaard tegen huisbazen 
wegens huisvredebreuk. De huisjesmelker kon 
z'ijn werk dus ongestoord laten voltooien. Al
leen een massale vechtpartij had hem daarvan 
kunnen weerhouden. 

Grondwet 
Over het kraken is in de loop der jaren ook 

onder juristen veel te doen geweest. Tot nu 
toe worden krakers door de wet formeel be
schermd tegen eigenmachtig optreden van de 
huiseigenaar. Een blik in de juridiese keuken 
vestigt de aandacht onmiddelijk op art. 172 
van de Grondwet: "Het binnendringen van een 
woning tegen de wil van de bewoner is alleen 
geoorloofd in gevallen bij de wet bepaald, 
krachtens een bijzondere of algemene last van 
een macht door de wet aangewezen. De wet 
regelt de vormen, waarvan de uitoefening van 
deze bevoegdheid gebonden is. " 

Dus alleen via een wettelijke lastgeving van 
de rechter of bijv. de burgemeester mag de po
litie een woning binnen gaan. De politie dus 
en nie(de buurman of de huisbaas. 

Iemand die in een onbewoond huis wat meu
bels neer zet wordt daardoor de bewoner en 
geniet ook de grondwettelijke bescherming van 
het woonrecht. 

Anders lezen 
Huiseigenaren hebben talloze processen ge

voerd om dit grondrecht anders gelezen te krij
gen: Bi jvoorbeeld met het argument dat de kra
kers zei f hu isvredebreuk pi egen omdat ze een 
inbreuk zouden pi egen op het woonrecht van de 
huiseigenaar. Maar met de beste wil van de we
reld kon de rechter een huisjesmelker, die zelf 
in een riante villa woont en zijn bezit leeg 
laat staan, niet als bewoner aanmerken. 

Het is ook geprobeerd op art. 138 van het 
Wetboek van Strafrecht waarvan lid 1 luidt: 
"Hij die in de woning of het besloten lokaal 
of erf, bi j een ander in gebruik, wederrechte
lijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar 
vertoevende, zich niet op vordering van of 
vanwege de rechthebbende aanstonds verwi j
dert, wordt gestraft met een gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of een geldboe
te van ten hoogste f600. " 
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Ook op dit punt werden kosten noch advo
katen gespaard, zonder dat de huizenbezitters 
een milimeter verder kwamen. Omdat de Tri
bune geen orgaan is van huiseigenaren of ju
risten hoeven we dat niet allemaal uitvoerig 
te behandelen. 

Het gaat erom dat het woonrecht zo belang
rijk is dat het in de Grondwet verankerd werd. 
Wie dit recht schent riskeert een straf uit het 
Wetboek van Strafrecht. Het woonrecht bete
kent dat een willekeurige indringer van de wo
ning door de bewoners eigenhandig verwijderd 
mag worden. Als hij daartoe niet in staat is 
(omdat de huisbaas een knokploeg meebrengt) 
heeft de bewoners recht op hu I p en bescher
ming van de politie. 

Uitlokking 
Het is ongebruikelijk, maar op dit punt gei

den de wettel i jke rechten van de gewone man 
(nog) zwaarder dan die van het bezit. Terwijl 
de hele wetgeving is doordrenkt van het heili
ge eigendomsrecht werden hier mazen gevon
den die mogel i jkheden boden aan slachtoffers 
van de woningnood. Niet alle kraakakties 
zijn even goed uitgevallen, maar dat neemt 
niet weg dat met kraken de laatste jaren veel 
pos i ti efs is gedaan. Krepeergevall en werden 
gehol pen, spekulaties en I eegstand door te 
hoge huren werden aan de kaak gesteld. 

In plaats van de woningnood op te heffen 
probeert de overheid echter het kraken uit te 
roeien. Tot nu toe had de huisbaas alleen de 
mogel i jkheid via de kantonrechter ontruiming 
te vorderen om zei f huurders in de gekraakte 
panden te zetten. Het kraken zei f was niet 
strafbaar en de politie kon de daders niet het 
huis uit zetten. 

Nu zijn wettelijke maatregelen in voorbe
reiding om het kraken wél strafbaar te stellen. 
Hoewel deze bepal ingen nog ni et door het 
pari ement zi jn vastgesteld loopt het overheids
optreden er alvast op vooruit. Het beschreven 
optreden van de Amsterdamse politie is helaas 
geen uitzondering en betekent een feitelijke 

schending van het recht. Omdat de emoties bij 
kraakgevall en hoog kunnen oplopen, kan men 
stellen dat de politie zo straatgevechten uit
lokt door het recht van de sterkste te laten 
gelden. 

Heerlen 
Het gemeentebestuur van Heerl en heeft er 

een andere mouw aangepast door een bepal ing 
op te nemen in de plaatselijke politie-veror
dening, waardoor kraken strafbaar wordt ge
steld. Het is op z'n minst ongebruikelijk (en 
mogel i jk strijdig met de wet) dat een zo be
langri jk recht als het woonre.cht via plaatse-
I i jke wetgevi ng wordt gerege ld. T erwi jI het 
om grondrechten gaat, heeft een kraker in 
Heerl en een heel andere pos i ti e dan bi jvoor
beeld in Maastricht. Zo ver gaat de bezorgd
heid van de overheid met het lot van die arme 
huisjesmei kers. 

Overigens is daar door aktie van de bewo
ners wel wat tegen te doen. Op 11 april 
kraakte een all eenstaande vrouw met 2 kinde
ren met assisten'tÏ e van de BHW in Heerl en een 
flat in de Vossekuil die ruim een jaar leeg
stond. De vrouw woonde op een kamer die op 
15 mei ontruimd moest zijn en waar ze al 6 
weken was afgesloten van ga5 en licht. De 
gemeente bood haar geen uitzicht op hulp. 

Er werden handtekeningen opgehaald van 
Vossekuil-bewoners die de zaak massaal on
dersteunden. De bouwvereniging waagde het 
toen niet een beroep te doen op de politie 
voor ontruiming. De vrouwen haar kinderen 
kregen na een paar dagen een goede beneden
woning met tuin toegewezen. 

AI met al werpen het gesjacher met de wet
geving en het praktiese optreden van politie en 
overheid een duidelijk licht op de belangen die 
in het "recht" als uitgangspunt dienen. En het 
Heerlense voorbeeld toont nogmaals dat huur
ders de rechten, die ze niet krijgen, moeten 
en kunnen veroveren. • 

(Brieven: Tribune, Postbus 428, Nijmegen). 
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LJ "Wat je zegt" * door * 
P.Kavezet 

et 
is 

* of of 
Volgens het woordenboek betekent c. q. 

(casu quo) "in het geval dat". In een van de 
resoluties op het PvdA-kongres in Amsterdam 
stond het beroep op de regeri ng "maatregel en 
te nemen c. q. te bepleiten" (en dan volgt een 
rijtje mootregelen ten aanzien van de NAVO). 

Het kongres besprak geruime tijd gelijk-
waardige formul es: 

- maatregelen te nemen of te bepleiten 
- maatregelen te nemen dan wel te bepleiten 
- maatregel en deels te nemen deels te be-

pleiten 
• maatregelen te nemen dan wel in voorko

mende geva 11 en te be pi e iten. 
Loopt de ene journalist in het gangpad de 

ander tegen het lijf. Vraag: Hoe vind je het 
kongres? 

Antwoord: Uitstekend. 
De een ki jkt de ander ongel ovi g aan tot de

ze vervolgt: Een uitstekend kongres voor taal
kundigen! 

* liberaal 
Een ander gesprekje tijdens dit kongres: 
"Wilt u een Linksaf kopen - het blad van de 

FJG?" 
"Van de wat?" 
"De Federatie van Jongerengroepen in de 

Partij van de Arbeid." 
"Hoeveel kost dat?" 
"Een piek. (Voor een paar gestencilde vel

letjes). Er staat iets in tegen de metro." 
"Is de FJG dan tegen het metrobeleid?" 
"Oot geloof ik wel. In ieder geval zitten er 

in de redaktie een paar die er tegen zijn." 
"Dus de tegenstanders zi in van de PvdA en 

de voorstanders ook." 
"Zo is het." 
De man koopt zuchtend een blaadje en mom

pelt: "Äch, 'je bent een liberale partij of je 
bent het ni et." 

* verband 
Kranten worden vaak verweten dat ze zich 

beperken tot losse berichten en te weinig ver
band in het nieuws aanbrengen. Soms komt het 
toeval ze te hulp. Zo stond in de Volkskrant 

van 16 april (op pag. 6) een artikel over het 
schandel i jk profi jt dat Drentse ondernemers 
trekken van de enorme werkloosheid. En 
daaronder het verslag van een drank-veil i ng 
in Amsterdam waar twee flessen cognac uit 
1811 voor f 430 en f 480 van eigenaar ver
wisselden. Wi jn uit goede jaren bracht per 12 
fl essen tussen de f 650 en f 1780 op. 

Door dergel ijke nieuwtjes naast el kaar te 
plaatsen wekt men toch op z'n minst de indruk 
dat de Drentse armoede sommige mensen zo 
rijk maakt dat ze hele arbeidslonen aan de 
alkohol kunnen besteden. Een juiste indruk 
uiteraard . 

* kok 
Wim Kok (NVV) reisde op 3 april naar Coe

vorden om de vakbondsleden uit zuidoost
Drente (rond 15% werkloosheid) in te lichten 
over "de vakbond nu en in de toekomst". Er 
ging van de voorzitter weinig inspiratie uit. 
Wat linkse kreten, wat verwijten aan de on
dernemers, maar weinig strijd. En op vragen 
in die richting had Kok zoveel tijd nodig dat 
de antwoorden onoverzichtelijk en onnavolg
baar werden. De vakbandsleden toonden meer 
interesse voor de taal van de Tribune, die v66r 
het kafé op ruime schaal was afgenomen. Het 
blad werd demonstratief onder de neus van Kok 
opengeslagen en gelezen. Is onze Tribune zo 
goed of Kok zo saai. We zouden zeggen: 
Beide! 

* dom 
In een gesprek met Het Vrije Volk beklaagt 

BVD-hoofd drs.A. Kuipers zich over de nega
tieve publiciteit rond de geheime dienst. Hij 
legt geduldig uit dat zijn dienst bevolkt is met 
Ijverige lezertjes van radikale bladen en dat 
daar niks kwaads in steekt. De regering wil nu 
eenmaal graag weten wat er onder het vol k 
leeft en om niemand tot last te zijn laat ze 
zich daarover door een geheime dienst inlich
ten. 

Volgens Kuipers maakt de BVD zeer weinig 
fouten. Maar dié er gemaakt worden vallen 
erg op doordat ieder gevallen steekje de krant 
bereikt: "Men beoordeelt ons naar de uitglij
ders die we maken. Dat kan mij persoon I i jk 

niet zo veel schelen, maar het is voor mijn 
medewerkers toch wel een moreel probleem. 
De eigenschappen die men ons toeschrijft zijn 
weinig gevarieerd en altijd negatief. Wij mo
gen kiezen tussen dom en slecht." 

BI ijkbaar heeft het nut de BVD op de korrel 
te nemen want dat ondermi jnt het moreel. Dus 
BVD-heren, als u dit leest: Hou er maar mee 
op. Wij gaan in ieder geval door. 

* heuvel 
Nauwel i jks was len van den Heuvel tot 

voorzitter van de PvdA gekozen of ze bedank
te het kongres uitvoerig voor het in haar uit
gesproken vertrouwen. Zi j was ook bi i j dat er 
veel stemmen waren uitgebracht op haar mede
kandidaat V.d. Doef "want die vond ik bijna 
net zo goed als mezelf". Ze beloofde haar 
schouders er onder te zetten om van de PvdA 
een echte akti eparti j te maken. En dat was 
toch vreemd. Want vlak nadat het kabinet
Den Uyl door de koningin was geihstalleerd 
voerde de PvdA een uitbundige reklame
kampagne onder de leus: "Wi j bi :;ven een 
akti eparti j." ," 

Hoe konden ze toen blijven wat ze nu nog 
gemaakt moeten worden? 

* kiikgeld 
Wie verlegen zit om een smoes tegen het 

betalen van het kijkgeld kan een voorbeeld 
nemen aan de Achterhoeker die onlangs voor 
de kantonrechter in Terborg verscheen. Hi j 
had zijn kijkgeld niet betaald omdat zijn toe
stel niet op Nederland; grondgebied stond. 
Op een vraag van de stomverbaasde kanton
rechter gaf de man als toelichting: "Mijn tele
visie staat op Vatikoons grondgebied en de 
enigen aan wie ik verantwoording schuldig ben 
zi jn de Heil ige Vader en Maria de Moeder 
Gods. Niet aan de koningin, die heeft haar 
ambtseed ook gebroken." 

Waarop deze zwartki jker de zaal verl i et en 
met de deuren sloeg. De rechter veroordeelde 
hem si echts tot f 25 boete. 

*zwemdag 
Het kan aan de stand van de maan gel egen 

hebben maar half april was er een kleine uit
barsting van religieus nieuws. Niet alleen het 
kantongerecht inTerborg, ook de gemeente
raad van Goedereede in Zeeland kreeg ermee 
te maken. De goede gereformeerden in de raad 
verzetten zich tegen het verlenen van subsidie 
aan de reddingsbrigade omdat deze ook op 
zondag drenkelingen zou willen redden. 

Ouderling en fraktievoorzitter Grinwis liet 
weten: "Wi e de sabbath ontheil igt moet bereid 
zijn daarvan de konsekwenties te dragen. Hij 
kan geen recht doen gelden op hulp van de 
reddingsbrigade. " 

Die mensen staan tenminste voor hun princi
pes. Ze zouden nooit toestaan dat een vrouw, 
die ongewenst zwanger is, zich laat aborteren. 
Maar als zo'n kind later op zondag gaat zwem
men, kan het gerust verzuipen. Bescherming 
van ongebaren I even is tenslotte iets heel an-
ders dan bescherming van geboren leven. • 
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ALWEER EEN 
ORANJETELG 

Met de onvermijdelijke poespas is in het 
Sint Rodboudziekenhuis in Nijmegen de zo
veelste Oranjetelg ter wereld gekomen. Prin
ses Margriet en de heer Pieter van Vol I en hoven 
kregen op 10 opril hun vierde zoon. 

De prinses werd bij de bevalling (die opera
ti ef verl iep) gehol pen door de professoren 
Mastboom, Schretlen en Crul, op hun beurt 
gehol pen door een handvol gerenommeerde 
artsen. 

zwangerschapsmoeil i jkheden ondergebracht op 
de afdeling Hart- en Vaatziekten of zelfs noor 
andere ziekenhuizen verwezen. 

De Tribune vroeg zich of hoeveel een der
gel ijke opera ti e wel zou kosten. Aannemende 
dot het koninklijk huis niet in het ziekenfonds 
is, belden we met de heer Jongsma, voor I ich
ter van het Sint Rodboud. "Daarover moet u 
bij de Rijksvoorlichtingsdienst zijn." 

De RVD gebeld: Hoeveel kost dot nou en 
wordt het aan de prinses in rekening gebracht 
of is het reklame voor het ziekenhuis? 

Bij de RVD schiet een Haagse dame in de 
loch: "Dot zijn persoonlijke dingen, door ge
ven we geen antwoord op. Probeer het eens bi j 

de voorlichtingsdienst van het Radboudzieken
huis." 

Omdat zowel het koninklijk huis als het 
ziekenhuis openbare instellingen zijn, nog
maals Jongsma gebeld. "Ik zou het niet weten", 
zegt hij, "en overigens is dot een privé-aan
gelegenheid waarover ik niet bevoegd ben me
dedelingen te doen." 

Het gerucht dot in Ni jmegen de ronde doet, 
namelijk dot het prinsje bij de geboorte oranje 
was, schijnt niet op waarheid te berusten. Vol
gens betrouwbare bronnen was het net zo paars 
als de 2000 andere babies die jaarlijks in het 
Rodboud geboren worden. • 

Voor prinses Margriet was op de tweede ver
dieping van Verpleeggebouw A een vleugel 
vall gynaekologie gereserveerd. Drie hele zo
len: één voor de koninklijke hoogheid, één 
voor de baby en één voor de sekretaresse (van 
Margriet). De toegang tot deze vleugel was 
gebarrikadeerd en werd ook met kamero's be
waakt. Bovendien liepen er voortdurend figu
ren van de Veiligheidsdienst van het Konin~
lijk Huis. 

De halve overheid komt eraan te pas om Floris in te schrijven. Den Uyl, 
Ruppert en De Graaf (burgemeester van Nijmegen) op de burgerlijke stond. 

De liften van Verpleeggebouw A waren door 
het technies personeel behandeld zodat ze niet 
meer op de tweede verdieping konden stoppen. 
Leerl i ng-verpl eegsters kregen opart servi esgoed 
met gouden rondjes of te wassen dot vervolgens 
in speciale kosten bewaard moest worden tot 
het volgende koninklijk gebruik. 

Een u i tgel ezen groep gedi pi omeerde ver
pleegkundigen van het Radboljd was aange
wezen de prinses te vertroetel en. 

Margriet heeft dus in ieder geval geen lost 
gehad van het personeels- en rui-mtegebrek 
waarover in vrijwel alle Nederlandse zieken
huizen wordt geklaagd. In de vleugel, die ge
durende een week of drie voor hoor werd ge
vorderd, kunnen normaal ongeveer 25 vrouwen 
worden verpleegd. Nu werden vrouwen met 

SNEL VERBETERING IN TAPIJTFABRIEK BARWICK 
De direkteur van de Amerikaanse tapijtfabriek Barwiek in Oss inspekteerde op 
11 april hoogstpersoonlijk de WC's. Daags tevoren had Arbeidersmacht een 
pamflet verspreid waarin de smerigheid van de toiletten werd genoemd. 
Onmiddellijk werd besloten dat het bedrijf ze laat opknappen. 

Belangrijker in het AM-pamflet was de situ
atie op de Latex-afdeling. Er is een nieuwe 
machine gekomen die de mensen veel lost 
(hoofdpi jn tot braken toe) bezorgt. Het ergst 
getroffen werd een Marokkaan die met z'n voet 
tussen de wals kwam. Zijn taak was te voorko
men dot het tapijt omkrult, een inspannende 
bezigheid bij een produktie van 16 meter tapijt 
per minuut en vlok naast een oven die een ge
weldige hitte uitstraalt. 
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T oen de Marokkaan bekl emd rookte, was er 
een Turkse kollega in de buurt, die de machine 
onmiddellijk uitschakelde. De chef, ene Van 
den Brink, nam hem dit bi jzonder kwal i jk om
dat de machine nu 100 meter B-keus zou pro
duceren. En dat is kennelijk erger don een ar
beider zonder voet. 

Nu was de voet zwoor gekneusd. Volgens de 
chef hoefde er niemand met de Marokkaan mee 
noor het ziekenhuis te !=laan. Hoewel de artsen 

altijd graag willen weten hoe een ongeluk ge
beurd is en een buitenlander dot zelf moeilijk 
kon uitleggen. 

Het AM-pamflet baarde veel opzien. De 
vol gende dog ging de direkteur ni et 011 een 
I angs de toi I etten, moor haal de ook de onder
nemingsraad bij elkaar. Er zou binnen een 
week gewerkt gaan worden aan een goede af
zuiging voor de Latex. Er werden maatregelen 
toegezegd tegen de tocht. En bovendien bood 
de bedrijfsleiding exkuses aan voor het feit dat 
de OR niet was gekend in de afschaffing van 
de 3-ploegendienst. De direkteur verzekerde 
overigens dot ol deze toezeggingen uit de 
lucht kwamen vollen en niets met AM aktivi-
teiten te maken hadden. • 
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W
OEDENDE bewoners van het Arnhemse 
Broek bestormden op vri jdagavOlld 18 apri I 
de poorten van Billiton. Opgekropte emo

ties ontlaadden zich door gebeuk op het hek. 
Zakken met huisvuil werden op het fabriekster
rein gesmeten. Vuurwerk knalde, moor dot had 
VOIX de Billiton-direktie niets feestelijks. 

Die vrijdag had ook voor het Broek een lek
kere lentedag kunnen zi jn als er geen verstik
kende loodgrijze damp had gehangen. Het be
gon 's nachts ol. Mevrouw de Bruin: Mijn man 
is afgekeurd voor luchtweg-aandoeningen en 
merkt het meteen als Billiton loost. Ik dacht 
nog dat het verbeelding was, maar werd zelf 
midden in de nacht wakker omdat ik moest 
braken. & hing een smerige chloorstank in de 

BUURT 
BESTORMT BILLITON 

De Arnhemse politie 
probeert de zaak te 
sussen bij de poort 
van Bi 11 i ton 

MAN-akties tegen stank en gif 
wijk en ik kwam niet meer in slaap. Mijn man 
bleef ook de hele dag nog hoesten en ik kok
halzen. 11 

«Deskundigen" 
Toen hij vrijdagavond van zijn werk kwam 

hoorde een MAN-medewerker de klachten van 
zi jn hoestende vrouwen snoof ook zei f de 
stonk op. In een withete toestand belde hi j Bil
liton-direkteur Koremans. Deze begroette het 
beklag met een enthousiasme alsof hem werd 
meegedeeld dat hij de honderdduizend gewon
nen had. Hij bedankte vriendelijk voor het te
lefoontje en beloofde twee milieooeskundigen 
te sturen. Deze reden een half uur loter door 
de wijk rond en zeiden eigenlijk niets te rui
ken. Dot klopte wel. Vijf minuten na het te
lefoontje stópte de stonk en klaarde de lucht 
op. 

Beide beroepssnuffelaars beaamden dot er 
die dog veel klachten waren binnengekomen. 
Ze z~iden dat het de Akzo wel geweest zou 
zijn. Nu ruikt de Akzo ook niet naar viool
tjes, moor jarenlange ervaring heeft de buurt
bewoners geleerd de ene stank van de andere 
te onderscheiden. Bovendien stink het zelden 
recht tegen de wind in. 

Druppel 
Zo werd de houdi ng van de Bil I itonheren de 

de befaamde druppel in de vol I e emmer. Het 
Milieu Aktiecentrum Nederland trommelde 
zijn medewerkers op, vervaardigde met hul p 
van de SP een pamflet en riep de mensen op 
zich noor Billiton te begeven. Binnen een uur 
verzamelde zich meer don 80 mensen, gewa
pend met vuilniszakken (één met een busje 
vol). 

Bij het bedrijf kon een gealarmeerde politie 
mocht met moeite verhinderen dat schreeuwen
de mannen en buiten zich zelf geraakte moe
ders de poort uit zijn voegen lichtten . Billiton 
kopstukken keken wat witjes toe. Ze vreesden 
de ploegenwisseling van 10 uur, als de poort 

niet gesloten zou kunnen blijven. In samenwer
king met de politie wist men dat probleem op 
te lossen. De Westervoortsedijk werd voor ver
keer afgesloten en de Billitonarbeiders (die het 
natuurlijk ook niet kunnen helpen) werden via 
de achteringang naar binnen geloodst. 

Terugslaan 
Joris langendam van het MAN (en de SP 

natuurlijk): "Billiton is nu gewaarschuwd. Bij 
volgende lozingen zal het nog harder toegaan. 
We hebben bewezen dat we de buurt goed or
ganiseren en snel kunnen terugslaan. 11 

Het is een maand of negen geleden dat het 
MAN de strijd aanbond tegen de Billiton. De 
Tribune heeft er met regelmaat over bericht. 
langendam vat de resul taten voor ons samen: 

"In het begin werden alle aanvallen op Bil
liton door de pers en de overheid afgedaan als 
wild-west verhalen van opruiers. We hebben 
echter zulk overstelpend bewijsmateriaal aan
gedragen dat ze zich nu gedwongen zien ons 

Zakken met huisvuil worden op 
het fabri eksterrei n gesmeten 

serieus te nemen. De provincie heeft verklaart 
scherper te gaan optreden. 

We hebben de arbeiders naar voren ge~aald, 
die door loodvergiftiging bij Bi 11 i ton al op 
jeugdige leeftijd invalide zijn geworden. We 
hebben ook duidelijk kunnen maken dat de 
schade voor de gezondheid niet beperkt blijft 
tot de arbeiders van Billiton, maar ook de om
wonenden treft. Billiton werd gedwongen te 
erkennen dat ze tientallen jaren hadden gelo
gen met hun verklaringen dat er in en om het 
bedrijf niets aan de hand was. 

Het belangri jkste is natuurl i jk dat we er in 
geslaagd zijn de omringende arbeidersbuurten 
goed te organiseren en het vertrouwen in het 
MAN te versterken. Akties zools die vrijdag 
helpen meer don stapels wetenschappelijk be
wijsmateriaal, hoewel ook dat dus wel door 
ons verzameld wordt. 11 

Effekt 
Joris langendam vervolgt: 11 Buurtakti es bi i j

ven noodzakel i jk want hoewel Bil I iton enkel e 
moatregelen genomen heeft is nog lang geen 
eind gekomen aan de giftige lozingen. En het 
blijkt ook dat de overheid de mensen hiertegen 
volstrekt onvoldoende bescherming biedt. De 
provincie wil wel wat doen in het kader van de 
hinderwet en de Wet luchtverontreiniging. 
Maar feitelijk ontbreekt het hen aan machts
middelen om zo'n bedrijf werkelijk aan te pak
ken. De overheid is afhankelij~ van de gege
vens die de bedrijven zelf willen prijsgeven. 
En verder staan er veel te grote ekonomiese 
belangen op het spel. 

De provincie heeft een klachtennummer voor 
stankmeldingen. De klachten zijn de laatste 
maanden aanzienlijk verminderd. Niet omdat 
er minder stank is, maar omdat de mensen we
ten dat hun klachten all een genoteerd worden 
en verder niks. 

De provincie heeft ook een snuffel wagen die 
alleen S02 kan meten. Het ding heeft 5 ton 
gekost. Een ambtenaar heeft me eens beloofd 
die wagen naar het Broek te sturen. Dan moes
ten wij zorgen voor de aanwezigheid van veel 
buurtbewoners en pers. Dat waS gunstig voor 
het psychologies effekt. Ze willen dus vooral 
de in d ruk wekken dat ze iets doen zonder 
echt iets te doen. 11 • 
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WATERVERVUILING 
VRAAGT HOGE PRIJS 

"Toch levert de Rijn het drinkwater voor ruim 20 miljoen mensen en er zijn 
dan ook all e dure kunstgrepen nodig om het water enigszins drinkbaar te maken. 
Het is dan ook de vraag of het nog gezond isdit water te drinken. De waterlei
dingbedrijven hebben aangekondigd binnenkort niet meer te kunnen garanderen 
dat zij alle schadelijke bestanddelen weer uit het Rijnwater kunnen verwijde
ren: Wie Rijnwater blijft drinken loopt op den duur het gevaar zijn gezondheid 
te verl i ezen. 11 

Aldus de Rijnnota van de Internationale Rijngroep (oktober 1973). En welke 
keus hebben de mensen eigenl i ik of ze al dan niet Ri jnwater gebruiken? Veer
tig procent van het oppervlaktewater in ons land komt van de Ri jn. Vier mil
;oen landgenoten drinken Rijnwater (gezuiverd, dat wel). De waterleidingbe
drijven raken steeds meer aangewezen op oppervlaktewater in plaats van grond
water. 

De Tribune hield zich bezig met de vraag wat de watervervuil ing ons land 
kost. Belangrijkste konklusie: De gegevens zijn uiterst schaars. Wat zou het de 
overheid ook kunnen schel en? 
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40 miljoen 
Ongeveer een eeuw terug betrok het Rotter

damse waterleidingbedrijf het drinkwater ge
woon uit de Nieuwe Maas (de Rijn dus). De 
kwal iteit daarvan was beter dan die van grond
water. 

Toen kwam de industril!le vervuiling. Nu 
schat de direktie van het bedrijf, in een ge
sprek met de Tribune, de ekstra-kosten op 40 
m i I joen per jaar. 

Er is een voorzichtige berekening gemaakt 
van wat de levering van schoon water momen
teel kost en wat de kosten zouden zijn zonder 
vervuil ing. Dat scheelt dus veertig mil joen. 
Op een omzet van 120 miljard liter water. 
Zo'n 33 cent' per kubieke meter water. Of te 
wel: De prijs van het Rotterdamse drinkwater 
wordt voor 30% bepaald door de waterver
vuiling. 

Ook grondwater wordt steeds onbruikbaarder 

Biesbosch 
De enorme verzilting van de Rijn heeft het 

Rotterdamse bedri jf gedwongen tot de aanl eg 
van grote spaarbekkens in de Biesbosch. Deze 
werden 2 jaar terug in gebruik genomen. Het 
water moet nu 30 kilometer worden opgepompt 
voordat het de huisgezinnen in de Rijnmond 
bereikt. 

Een woordvoerder: "Ook het Maaswater, dat 
we nu gebruiken, vertoont een langzame ver
slechtering. Van het Saneringsplan voor het 
Maaswater uit 1972 is nog weinig terecht ge
komen. En dat kunnen we echt niet allemaal 
aan de Belgen wijten, want de helft van de 
Maasvervuil ing is van Nederlandse óorsprong. " 

Tot de kosten die het meest in het oog sprin
gen behoren de uitgebreide keuringsinstituten, 
die door de vervuiling in het leven zijn geroe
pen. Naast de landelijke instellingen hebben 
de waterleidingbedrijven hun eigen research- . 
afdel i ngen en kon trol e-diensten. In Rotterdam 
bijvoorbeeld is het een afdeling van 20 man, 
waaronder velen met een dure wetenschappe
lijke opleiding. 

Amsterdam 
Ook het Amsterdamse waterl eidingbedri jf 

heeft een intern rapport opgesteld met een ra
ming van de kosten die de vervuiling in de wa
terprodukti e veroorzaakt. Men wi I de u i tkomst 
niet vrijgeven. 

Ligt het in de orde van grootte van Rotter-
dam? 

"Ja. " 
Is het meer of minder? 
"Het is meer, dat kan ik u ook nog wel 

zeggen." 

Balans 
De noodkreten uit de hoek van de waterlei-



DUUR, SMERIG WATER (vervolg) 

dingbedrijven zijn de laatste jaren niet van de 
lucht, maar zetten weinig zoden aan de dijk. 
De analyses van het oppervlaktewater blijven 
tot sombere voorspel I ingen nopen. Soms kan 
men meedelen dat bepoalde soorten lozingen 
zijn afgenomen, maar dan wordt de plaats snel 
ingenomen door andere soorten. De totale ba
lans blijft zakken en begrippen als "alarmerend" 
zijn allang verbleekt tegenover de werkelijkheid. 

Juist het voortdurend optreden van ni euwe 
soorten vervuiling dwingt de waterleidingbedrij
ven tot onophoudelijke kontrole en steeds nieu
we reinigingsmaatregel en. De mogel ijkheid 
van plotselinge gifgolven wordt niet langer uit
gesloten geacht. 

Ook de waterl eidingbedrijven, die grond
water gebruiken, raken steeds meer in de pro
blemen. De toenemende bodemverontreiniging 
verhoogt ook hier de risiko's. Bovendien be
staat er een felle konkurrentie met de indus
tri~le bedrijven die schoon water nodig hebben 
in de produktie. Het oppompen van grondwa
ter staat vrij, maar van die vrijheid wordt 
zo'n uitbundig gebruik gemaakt dat het steeds 
moeilijker wordt. Daardoor wordt het aandeel 
van het oppervlaktewater in de totale drink
watervoorziening steeds groter. 

Internationaal 
Nederland zit duidelijk in de hoek waar de 

klappen vallen. Tenslotte wonen we hier met 
z'n veertienmil joenen maar op een aansl ipsel 
van een enorme rivierdelta. Een belangrijk 
deel van de vervuiling komt via de rivieren 
ons land binnen uit Frankrijk, Belgil! en Duits
land. Dat neemt niet weg dat er binnen onze 
landsgrenzen nog een grote dot vuil igheid 
aan toegevoegd wordt. 

Maar er is nog een ander argument om geen 
genoegen te nemen met de eeuwige verwi j
zing naar het Roergebied en de Franse kalimij
nen (hoewel de situatie absurd genoeg is -
dMr verdwijnen tonnen zout in de Rijn en in 
Groningen vechten AKZO en andere konserns 
om de zoutproduktie in handen te kri jgen). 

Milieubestrijders in ons land wordEm mees
tal tot geduld gemaand omdat een internatio
nale wanverhouding alleen internationaal aan
gepokt kan worden. Maar wat staat de konserns 
in de weg voor een internationale aanpak? De 
belangrijkste zijn immers zelf internationaal 
georganiseerd. Ondernemingen als Hoogovens, 

De watervervuiling kost Rotterdamse verbruikers 33 cent per kubieke meter 

Akzo, Philips e.d. opereren zowel hier als 
in Duitsland of hebben nauwe relaties met 
Duitse bedrijven. 

Het is geen onmacht maar onwil. De onwil 
om het gemak van afvallozingen op openbaar 
water prijs te geven. De onwil om iets van de 
winsten te offeren aan een schoon milieu. 

Afwentelen 
Hoewel het Rijnwater tot de Tweede Wereld

oorlog redelijk bruikbaar was (zwemmen, vissen 
e.d.)begon de industril!le vervuiling al aan 
het eind van de vorige eeuw. Vanaf het begin 
is het ongerief door de industril!len afgewen
teld op andere bevol kingsgroepen. De visseri j 
is verdwenen. Tuinders en boeren kunnen het 
Rijnwater al lang niet meer ongestraft gebrui
ken. Voor rekreatie is het volkomen ongeschikt 
geworden. 

Het bewandelen van de makkelijkste weg be
tekent dat de vervuiling niet wordt aangepakt 
in de bedrijven maar voor rekening van de ge
meenschap komt. Het meest sprekende voorbeeld 
is natuurlijk de bouw van de zuiveringsinstalla
ties voor het rioolwater dat de dode rivieren 

niet meer kunnen verwerken. Voor dat doel 
wordt de milieubelasting geheven die in de mil
jarden guldens loopt. 

Ook in de drinkwater voorziening vindt een 
duidelijke afwenteling plaats van de onderne
mers naar de partikul i ere watergebruiker • We 
zien zelfs dat de grootverbruikers, onderne
mingen dus, water geleverd krijgen tegen aan
zi enl i jk gereduceerd tari ef. Globaal genomen 
betalen de bedrijven dus het minst voor de ver
vuiling waar ze de gemeenschap zelf mee op 
zadelen. 

Krisis 
De ekonomiese krisis wordt door ondernemers 

en politici schaamteloos uitgebuit om de milieu 
eisen van het I i jf te houden. Het overl eg van 
regeringen van Ri jnlanden loopt uiterst stroef 
en leidt momenteel tot geen enkel resultaat. 
Men stelt dat de ekonomie op dit moment geen 
milieumaatregelen kan verdragen. Als we dit 
al moeten geloven, dan hebben we straks mis
schien allemaal weer werk maar dan moet je 
het drinkwater per liter in de winkel gaan ko
pen. Dat is de keus die het kapitalisme open 
laat. • 

VEEL WILLEKEUR BIJ WATERVOORZIENING 
"Feitelijk zit de konsument met handen en 

voeten aan het waterl eidingbedri jf en zi jn 
voorwaarden vast", schreef de Konsumenten
'bond onlangs. De bond deed een onderzoek 
naar de watertari even en kwam tot opmerke
I i jke konkl usi es. 

Er zijn in ons land 110 waterleidingbedrij
ven, die ieder in hun eigen gebied een mono
poliepositie hebben. Ze zijn bijna allemaal in 
handen van de gemeenten. Opvallend dat de 
tarieven van de 6 (kleine) portikuliere water
leidingbedrijven gemiddeld 30% lager waren 
dan bij de andere bedrijven. Mensen, die de 
pech hebben dat hun drinkwater chemies ge
zuiverd moet worden, betalen ongeveer dubbel 
zoveel als mensen die grondwater krijgen. 

De Konsumentenbond vroeg opgave van de 
kosten voor de bewoners van een klein huis. 

De prijs (per jaar) verschilde van f49,92 in 
Wageningen tot f 180,96 in Dordrecht. Voor 
een groter huis liepen de verschillen op van 
f 59,28 in Almelo tot f 318,52 in Maassluis. 
De kosten van aansluiting verschilden van f 46 
tot f 613. 

Opvallende prijsverschillen ook binnen wa
terleidingbedrijven die aan de inwoners van 
verschillende plaatsen leveren. Een Rotter
dammer betaalt minder voor (hetzelfde) water 
dan iemand uit een naburige plaats, In Am
sterdam en Den Haag is het juist andersom. 
Daar betalen ze in de omgeving minder en in 
de stad zelf meer. De verschillen kunnen be
hoorlijk oplopen. 

De watertarieven blijken dit jaar fors te 
zijn gestegen. Het bedrijf Limburg deed er 
30% bovenop. In de meeste plaatsen kwam er 

10 tot 15% bij. 
De Konsumentenbond beticht de waterlei

dingbedrijven ook van willekeur inzake de 
leveringsvoorwaarden. Vaak moeten rekenin
gen bij bezwaren eerst worden voldaan, mag 
zonder toestemming geen water aan derden 
worden gel everd en moet de meteropnemer 
"te allen tijde" toegang worden verschaft. Is 
iemand het met de gang van zaken niet eens, 
dan kan hi j meestal in beroep bi j B en W van 
zijn gemeente •.• de eigenaar van het bedrijf 
dus. 

De Konsumentenbond houdt zich de laatste 
maanden steeds vaker bezig met overheidsta
rieven. Een logiese ontwikkeling, waar de 
overheid zelf steeds meer optreedt als prijsop-
jager en motor van de inflatie. • 
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GEVAAR VOOR MILIEU, WERK EN REKREATIE 

LAUWERSMEER 
NIET VOOR DE GENERAALS 

Op 8 februari werd 
gedemonstreerd tegen 
bestemming van het 
Lauwersmeer tot 
militair oefenterrein 

TOEN PvdA-er Stemerdink nog kamerlid 
was schreeuwde hij van de doken, dot er 
in Nederland geen militair oefenterrein 

meer mocht bijkomen. Nu, als stootssekretaris 
van defensie, probeert hij op allerlei manie
ren het Lauwersmeer tot oefenterrein te bom
barderen. 

Een giganties oefenterrein wel te verstaan: 
2500 hektare. Wat Nederland ol aan oefenter
reinen heeft is ongeveer 3000 hektare. Het is 
don ook niet gering wat er stoot te gebeuren. 

VOORSPRONG 
Het aktiekomitee Lauwersmeer organiseerde 

op 8 februari een massale demonstratie, kom
pleet met lawaai van mitrailleurvuur, kanonge
bulder en straal jagers, bi j wi jze van voorproef. 

Sindsdien is het wat stil geworden, want Ste
merdink heeft een inspraakprocedure beloofd, 
omdat de gemoederen natuurl i jk wat moeten 
worden gesust. Het aktiekomitee is echter al
lerminst in sloop gevallen. De argumenten van 
het aktiekomitee zijn thans geen nieuws meer 
voor de burgelijke kranten. Voor' de bevolking 
in het gebied (en door buiten) is het echter een 
levensbelang, dot de plannen niet doorgaan. 

De werkgelegenheid in de visserij (plm.50 
mensen) en in de land- en tuinbouw (plm. 100 
mensen) staan op het spel. Verder zou de bouw 
van een dorp van 800 90 huizen op Lauwers
oog niet doorgaan. 

OVERLAST 
Van de militaire oefeningen zal de bevol

king in het gebied grote overlast ondervinden. 
Daarnaast zal ook de rust op het eiland Schier
monnikoog verstoord worden. Het eiland Vlie
land heeft reeds te I i jden onder de bombarde
mentsoefeningen van de luchtmacht. 

Het Waddengebied is een natuurgebied bij 
uitstek en voor heel Europa van belang. 

Voor het giganties militair oefenterrein zal 
ook vruchtbare landbouwgrond moeten wijken. 
In het Fries-Gronings grensgebied zal ook de 
werkgelegenheid in de verwerkingsindustrie 
van landbouwprodukten een gevoel ige knauw 
krijgen. 

VERZET 
Dirk Boom van het aktiekomitee Lauwersmeer 

wi jst er nogmaals op, dot het verzet tegen de 
militaire plannen groot is. 

Tribune: "Stoot er nog aktie op het program-
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ma?" 
Dirk Boom: "We gaan binnenkort enkel e 

bomen planten op een punt waar veel rekrean
ten langs komen. Wij plaatsen er enkele pro
testborden bij waarop o.m. stoot welke belan
gen op het spel staan: die van de bevolking, 
de werkgelegenheid, het milieu en rekreatie." 

Tr.: "Zal Stemerdink zich hiervan iets aan
trekken ?" 

D. B.: "Wi j hebben ke iharde argumenten dot 
de belangen van de bevolking geschaad wor
den. Daaruit zal hij zijn konklusies moeten 
trekken. Moor hij zal het plan niet terzijde 
schuiven. Of hij komt met zogenaamde ol ter
notieven of hij probeert de zaak te sussen. 
Veel hangt er ook of van wat de pol itieke 
partijen doen. We moeten oppassen dot het 
oefenterrein niet geleidelijk wordt uitgevoerd. 
Als er eenmaal 300 tot 500 miljoen in is ge
stoken verwachten wij niet dot ze de zaak 
nog zullen terugdraaien." 

LUCHTMACHT? 
Tr.: "Is het oefenterrein ook voor de lucht

macht bestemd?" 
D. B.: "Dot wordt nu ontkend . Moor in ok

tober/ november 1974 is door de voorlichtings
dienst van ,de luchthaven leeuwarden beves
tigd, dot er ook vliegtuigen zullen oefenen en 
dot de voorbereidingen hiervoor ol zijn ge
troffen. Loter is dit teruggetrokken en zei 
Stemerdink dot het indianenverhalen waren. 

Moor je kunt wel voor vost aannemen, dot er 
vliegtuigen komen. 

Er I igt reeds een NAVO-aan vi i egroute bo
van het Lauwersmeergebied, richting Duitsland 
en Leeuwarden. De straal jagers hebben nu ol 
het recht om tot 80 meter hoog te vliegen. Een 
kl ein duikvlucht je lager is moeil i jk te kontro
leren, omdat 80 meter ol zeer loog is. De re
gering kon wel mooi praten, moor de bevolking 
heeft veel lost van een militair oefenterrein. 
Don moeten we ons ook afvragen wat ons nog 
te wachten stoot van een regering die defensie 
nog grotere voorrang geeft." 

GRASMATJE 
Tr.: "Loten jullie je ook afschepen met een 

klein oefenterreintje?" 
D. B.: "Nee. Je ziet het aan het plan Ter 

Apel. Dot is door 75% van de bevolking door 
afgewezen. Nu komt er een kleiner plan. 
Moor als het oefenterrein er eenmaal is wordt 
het stelselmatig uitgebreid. Zo zal het mis
schi en ook met het lauwersmeer gaan. Het 
vliegveld Schiphol is ook als een klein gras
motje begonnen, nu is het een enorme bul der
boon." 

Het aktiekomitee wil voorkomen dot het 
milieu, de rekreatie, de rust en de werkgele
genheid in het Lauwersmeergebied om zeep 
wordt geholpen. Omdat het gebied zelf zo dun 
bevolkt is zal veel afhangen van de steun uit 
de rest van het land. • 



Aktie helpt toch 
De meeste woningbouwverenigingen 
in de Amsterdamse Bijlmer hebben be
sloten hun huurders terug te betalen 
wat hen de afgelopen jaren teveel aan 
stookkosten in rekening is gebracht. 
Voor gezinnen die er al 6 jaar wonen 
betekent dit een meeval! er van naar 
schatting f 350,-. 

BIJLMER KRIJGT DEEL STOOKKOSTEN TERUG 
Eind april werd bekend dat een BHW-aktie 

tegen de stookkosten sukses begon te krijgen. 
Sinds februari weigerdan enkel e honderden 
Bijlmer-bewoners de drastiese verhoging van 
de stookkosten te betalen (gemiddeld 17 gul
den voor een 4-kamerflat). 

Ook in de Bijlmer bestaan al jarenlang be
zwaren tegen voortdurende verhogingen van 
stook- en servicekosten. Protesten en akties 
waren er volop, maar meestal zonder resultaat. 
Veel bouwverenigingen weigerden zelfs een 
specifikatie van de verhogingen te geven. 

Onderhoud 
Ook de klachten over het onderhoud en 

allerlei gebreken werden genegeerd. Er zijn 
flats waar bi j si echt weer de regen door de 
gevel slaat (nieuwbouw, bedenk dat wel). 
Andere bewoners klagen over slecht afwate
rende balkons en badkamervloeren. 

Bi jna overal zi jn de I iften een bron van er
gernis. Sommigen nemen maar liever de trap 
omdat ze bang zi jn een uur tussen de derde en 
vierde verdieping te moeten doorbrengen. 
Vooral zieken en bejaarden hebben het door 
de si echte I iften erg moeil ijk. 

Volgens de bouwverenigingen komen er wei-

nig klachten binnen, maar individuele klach
ten en zelfs handtekeningenakties worden 
achteloos terzijde geschoven. Overleg is er 
genoeg, als er maar geen belangri jke dingen 
gevraagd worden en als het maar geen geld 
kost. Zo kan het overleg over de inrichting 
van gemeenschappelijke flatruimtes maanden-, 
soms zelf jarenlang worden opgehouden. 

Alle inspraak krijgen de bewoners van de 
zgn. D en F-zone (ruim 2000 woningen) over 
de besteding van 1 mil joen gulden, die be
schikbaar zijn voor een kunstprojekt ter ver
siering van de binnenstraten. Voor show- en 
prestigezaken is er kennel i jk geld genoeg, 
maar voor de meest redelijke en voor de hand 
liggende behoeften moeten de huurders aktie 
voeren. 

Gezamenlijk 
Eind januari nam de BHW-afdeling Bijlmer 

het initiati ef tot de oprichting van het Geza
menlijk Stookkostenkomitee, waarin ook ande
re bewonersverenigingen meewerken aan de 
bestri jding van de hogere stookkosten. Eisen 
aan de bouwverenigingen: specifikatie en 
jaar I i j kse afreken i ng van stook- en servi ce
kosten, terugbetaling van teveel betaalde 

kosten. Er waren namelijk sterke aanwijzingen 
dat op de stookkosten grote bedragen werden 
overgehouden. 

Het aktiekomitee verzamelde strookjes onder 
de mensen die verklaarden de stookkosten ver
hoging te weigeren tot de eisen waren ingewil
ligd. In flats waar echt intensief werd gewerkt 
deed zo de hel ft van de bewoners mee. 

«Huurverlaging)) . 
Veel weerklank als men bedenkt dat allerlei 

omstandigheden tegenzaten. De meeste Bijl
merbewoners zi jn nog steeds tel eurgesteld door 
de afloop van een huurverlagingsaktie verleden 
jaar. Toen organiseerde het Komitee Huurver
laging (op de CPN georil:!nteerd) een akti e 
waarbij de mensen een kwart van de huur in
hielden. Kort voor de gemeenteraadsverkie
zingen van 29 mei maakte het komitee bekend 
dat het aantal deelnemers sterk terugliep. Op 
het hoogtepunt waren er 1600 deel nemers, 
maar de aktie werd verwaarloosd en de indruk 
bestond dat de CPN de PvdA-regering een 
dienst moest bewi jzen. Op grote schaal werd 
een kampagne gevoerd om de aktievoerders 
schrik aan te jagen met de juridiese risiko's 
die ze liepen. Zo slaagde "Huurverlaging" 
erin haar eigen aktie in één dag te ontmante
len. 

Verwarring 
Aanvankelijk wekte het Komitee Huurverla

ging dit jaar de suggestie niets tegen de stook
kostenverhoging te zullen doen. Helemaal in 
de lijn van de CPN beschouwt het de bouw
verenigingen nog steeds als bondgenoten van 
de huurders. 

Het Komitee zaaide verdeeldheid op een 
BHW-akti evergaderi ng tegen de stookkosten
verhoging. Pas toen twee weken later bleek 
dat het Gezamenlijk Stookkostenkomitee de 
zaak goed organiseerde begon "Huurverlaging" 
een handtekeningenaktie tegen de stookkosten
verhoging. Veel Bijlmerbewoners werden daar
door in verwarring gebracht. Vergeefs drong 
het Stookkostenkomitee aan op samenwerking. 

Op 21 april werd in het RAI-kongrescentrum 
een peti ti e aangeboden aan het Dagel i jks Be
stuur van de Amsterdamse Federatie van Wo
ningbauwkorporaties. Daarin herhaalden de 
weigeraars hun eisen. Kort daarvoor had de 
PvdA-afdel ing Bi jl mer de eisen I etterl i jk over
genomen. Het werd duidelijk dat een uitspraak 
van de Federatie op stapel stond waarin aan de 
eisen grotendeels tegemoet werd gekomen. Dat 
betekent terugbetaling en specifikatie van 
stook- en servicekosten. • 
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Y.A.D. 
Drie letters om in de gaten te houden: VAD. In de hogere sferen van politiek 

en ekonomi e staan ze voor: Vermogens Aanwas Del ing. 
In enkele verlichte geesten is namelijk het idee opgeborreld dat de arbeiders 

óók een bi jdrage I ever en aan de toename van het vermogen van onder·nemingen. 
Daarom zouden ze ook rechten kunnen doen gelden op het beheer van dat aan
deel. Arbeiders moeten dus aandeel houders worden. 

WITTE OF ROZE FOPSPEEN 

Het kabinet struikelde bijna over de manier waarop de VAD moet gaan werken; hier de betrokken ministers: Boersma, Lubbers en Duisenberg 

De VAD is de hoeksteen van de inkomenspo
I i ti ek, di e het kabi net- Den Uyl denkt te gaan 
voeren. De toets voor het progressieve beleid 
van de regering. Of, zools PvdA-fraktieleider 
Van Thijn het uitdrukte: Met de VAD heeft het 
uur van de waarheid geslagen! 

Daarnaast heeft de VAD van all es te maken 
met de ekonomiese krisis en vooral de arbeids
inkomens. Voldoende reden om de vermogens
aanwasdeling aan een nauwkeurige inspektie 
te onderwerpen. 

Regelmaat 
Uit het kamp van vakbonden en sociaal

demokraten zijn sinds de oorlog herhaaldelijk 
nota's en studies gekomen over instellingen als 
spaar! oon (een deel van het loon verpl i cht 
sparen), investeringsloon (een deel blijft in 
het bedrijf) en vermogensaanwasdeling. 

De opleving van dergelijke pleidooien ver
toont een merkwaardige overeenkomst met de 
regelmaat van ekonomiese inzinkingen. En de 
ekonomiese problemen zitten nu kennelijk diep 
genoeg om het kabinet-Den Uyl de VAD te 
laten omzetten in werkelijkheid. 

De VAD is een bijzonder ingewikkeld nieuw 
verschi jnsel aan het front tussen de onderne
mers en de werkende bevolking. Er zijn ver
schillende vormen denkbaar. In ieder geval is 
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het de bedoeling dat een deel van de winst 
naar de arbeiders gaat. Er zou per onderneming 
een potje gevormd kunnen worden, waaruit de 
werknemers onder bepaalde voorwaarden hun 
bezit te gelde kunnen maken. Maar daarvan 
zouden alleen de arbeiders in sterke bedrijven 
en bedri jfstakken voordeel hebben, terwijl die 
toch al betere lonen en arbeidsvoorwaarden 
kunnen bedingen dan kollega's in bedrijven 
die - geheel buiten de schuld van de werkne
mers - geen winst maken. 

Uit wat tevoren van de Inkomensnota van 
het kabinet-Den Uyl is uitgelekt blijkt dat 
deze regering voor een ander systeem heeft 
gekozen. Er zou een vast percentage van de 
winst (vóór aftrek van de belastingen) in een 
landelijk fonds komen. Dit kollektieve vermo
gen zou worden vastgezet en benut voor betere 
pensioenvoorzi eningen voor all e mensen. 

Op het eerste gezicht misschien wel aardig 
dat op deze manier een deel van de winsten 
aan de arbeiders zou toevloei en, maar bi j na
dere beschouwing blijft er van die eerste in
druk geen spat heel. 

10% 
Om met het meest voor de hand I i ggende te 

beginnen: Het percentage van de winst, dat in 
de VAD gaat, zou 10 bedragen. Eerste vraag: 

Is de groei van het bedrijfsvermogen dan maar 
voor 10% aan de arbeid te danken? Tweede 
vraag: Als de arbeiders recht hebben op een 
deel van de toekomsti ge vermogensgroei, hoe 
zit het dan met de rechten op de kolossale 
vermogens die in het verleden zijn opgebouwd? 

Verder is het bi jvoorbeeld zo dat het voor de 
reusachtige internationale koncerns een koud 
boekhoudkundig kunstje is de winsten over te 
schrijven van de moederbedrijven, die in ons 
land gevestigd zijn, naar dochterondernemin
gen in het buitenland. Niet Shell en Akzo en 
Philips, maar vooral de kleine en middelgrote 
bedrijven zouden voor de VAD opdraaien. Dat 
verklaart waarom het ondernemersverzet tegen 
de VAD vooral in deze kringen nestelt. 

Papieren 
Bovendien storten de bedrijven in het lande

I i jke VAD-fonds geen echte aandel en, maar 
slechts waardepapieren. Punt 1: De arbeiders 
of hun organisati es kunnen daaraan geen zeg
genschap ontlenen voor de gang van zaken in 
de bedrijven, zoals bij gewone aandelen het 
geval zou zijn. Punt 2: Deze papieren zijn 
niet als aandeler> verhandelbaar, stijgen dus 
ni et in waarde en lopen het gevaar door infla
tie in enkele jaren volstrekt waardeloos te 
worden. 



De belangrijkste overweging bij de VAD is 
echter dat de vermogensaanwasdel i ng voor de 
ondernemers tot de toto I e loonsom goot beho
ren. Iedereen kon op zi jn vingers natel I en dat 
de VAD in mindering wordt gebracht op de ar
beidslonen. 

Een deel van de lonen wordt dus ingehouden. 
Over dot deel verliezen de arbeiders de vrije 
beschikking. Omdat de VAD-mil jarden ergens 
belegd moeten worden is het juist de tegen
porti j, de kapital istenklasse, die deze be
schikking krijgt. 

Deze laatste overweging wordt niet ingege
ven door een ingekankerd anti-kapitalisties 
wantrouwen van I inks-radikal en. Den Uyl en 
met hem bevriende vakbondsfiguren geven on
omwonden toe dot de VAD een voorwaarde 
vormt voor verdere loonmatiging. Dit leidt on
vermijdelijk tot de slotsom: Met de VAD krij
gen de arbeiders er niet iets bij, moor wordt 
hen i ets ontnomen. 

Johannes XXIII 
In 1969 verscheen een proefschrift over de 

VAD van ene F. SI ooff. Deze noemde een aan
tal argumenten voor de vermogensaanwasdel ing, 
die mijlenver van het socialisme verwijderd 
zijn. Bijvoorbeeld: De VAD zou een bijdrage 
leveren aan de ontplooiing van de persoonlijk
heid van de arbeiders en hen verantwoordelijk
heid I eren drogen in deze maatschappi j. De 
VAD zou de klassentegenstellingen helpen 
verminderen. En als ekonomies motief: De be
vordering van de ekonomiese groei. 

Paus Johannes XXIII toonde zich in '61 ook 
al een worm voorstander van VAD-achtige 
toestonden: "Het is niet voldoende het natuur
lijke karakter van het recht op privé-eigendom, 
ook van de produkti emiddel en, te bel ijden, 
men moet tevens aandringen op een daadwer
kei ijke verspreiding ervan over 011 e maat
schoppel i jke gel edingen." 

Verder meende de paus dot 011 es in het werk 
moest worden gesteld "opdat, in de toekomst 
al thans, de opeenhoping van 011 e ri jkdommen 
in de honden van enkele kapitalisten wordt 
teruggebracht tot redel i jke proporti es, en 
daarvan een behoorl i jke hoeveel heid terecht 
komt onder de arbeiders." 

Duitsland 
Sinds 1965 geldt een soort VAD in de Duitse 

bouwvakken en long daarvoor werd een derge
lijk systeem doorgevoerd in enkele Zuidameri
kaanse londen. Zonder dat het socialisme in 
die londen een centimeter dichterbij is geko
men. 

AI met ol maakt dit het minder raadselachtig 
dat de Katholieke Volkspartij en ook de Anti
Revolutionaire Partij in ons land van harte 
meewerken aan de totstandkoming van de VAD. 

Parasieten 
In de studie van meneer Slooff duikt nog een 

zeer interessant punt op. Hij betoogt namel i jk 
dat arbeiders in hun leven een vermogen moe
ten kunnen opbouwen dat voldoende is om de 
uitrusting van zijn eigen arbeidsplaats te fi
nancieren. Bij de VAD van Den Uyl loopt het 
niet zo'n vaart, maar het is een kwestie van 
belang. 

Als we aannemen dat kapitalisten een bij
drage I everen aan het bedri jfsl even is dat im
mers enkel en 011 een de verschaffing van kapi
taal (dat weliswaar door de arbeid van de 
werknemers is opgebouwd). Door de VAD zou 
zelfs deze "verdienste" van de kapitalisten
klasse gedeel tel i jk verval I en. Laten we zeg
gen dat de kapitalisten tot nu toe in ieder ge-

Nieuwe parel 
aan keten van 
boerenbedrog 

val de arbeiders hun "gereedschap" (machines, 
fabri eken e. d.) verschaften. Nu zouden de 
arbeiders gedwongen worden een deel van dot 
gereedschap ook nog zelf te gaan financieren. 

Wat van de kapital istenklasse dan nog over
blijft: Een groep zuivere parasieten, die zich 
zowel de arbeid als het kapitaal (of vermogen) 
van de arbeidersklasse toeëigent. 

Aan de ene kant bevesti gt de VAD zodoende 
dat voor de kapitalisten geen enkel positief 
aandeel in de ekonomiese en maatschappelijke 
ontwikkeling is weggelegd. Aan de andere 
kant echter moet de VAD het parasitaire be
staan van de heersende klasse rekken. 

Arbeid 
De VAD is gebaseerd op de gedachte dat 

zowel kapitaal als arbeid de ekonomiese voor
uitgang mogel ijk maken. De beroemde kreet 
"kapitaal én arbeid" en dan maar schipperen 
tussen beide. Toch heeft Marx al een eeuw 
geleden uitgelegd en bewezen dat de arbeid 
de én i ge bron is van vooruitgang en maat
schappelijke rijkdom. 

Er is de heersende klasse veel aangelegen de 
illusie van "kapitaal én arbeid" in stand te 
houden. Er wordt een enorm ingewikkeld en 
duur stelsel van belastingen en sociale premies 
in stand gehouden om de schi jn op te houden 
dat de lasten gelijkelijk verdeeld worden tus
sen arbeiders en kapitaalbezitters. De VAD 
zou een nieuwe parel zijn aan deze keten van 
boerenbedrog. 

Het is enkel aan de arbeid van de werkende 
bevol king toe te schri jven dat er i ets te verde
len valt in winsten, investeringen, overheids
geld en lonen. De rechten van de arbeiders 
zijn niet beperkt tot 10% van de toekomstige 
vermogensgroei, maar breiden zich uit tot 61 

het kapitaal. Dat is niet alleen een recht 
trouwens, maar ook een noodzaak als we zien 
wat er onder het beheer van de kapitalisten 
van onze maatschappi j terecht komt: krisis, 
vervuiling, bewapening, uitbuiting van ont
wikkelingslanden. 

Burokratie 
Socialisme betekent dat de produktiemidde

I e~, die door gemeenschappel i jke arbeid zi jn 
opgebouwd, in het bezit en onder het beheer 
van de gemeenschap komen. De VAD is niet 
alleen geen stap in die richting, moor zelfs 
bedoeld als een hindernis. 

Dat wat betreft de lange termijn. Op korte 
termijn betekent de VAD een aantasting van 
de lonen waarover de arbeiders kunnen be
schikken. De prijs is zeer hoog. De VAD ver
andert niets aan de grote inkomensverschillen 
en het fei t dat veel i nkomens te laag zi jn voor 
een behoorl i jk I evenspei I. 

Wat dat betreft is er een interessante verge
lijking te trekken met een instelling als de 
huursubsidi e. Ook di e verandert ni ets aan het 
feit dat veel lonen te laag en huren te hoog 
zijn voor een goede huisvesting. Zowel de 
VAD als de huursubsidie veroorzaken een 
uiterst kostbare burokrotie die de belastingbe
taler moet onderhouden om illusies over het 
kapitalisme te loten voortleven. 

Zonder franje 
Ontdaan van franje en demagogie blijft van 

de VAD een fopspeen over. En omdat dit woord 
te pas en te onpas gebruikt wordt is het goed 
over de I etterl i jke betekenis ervan het woor
denboek op te slaan: "Fopspeen - los zuig
speentje om zuigelingen zoet te houden". 

Alle ouders weten uit eigen ervaring dat een 
fopspeen zeer doel treffend kan zi jn voor een 
jengelende baby, om het zuiginstinkt te bevre
digen zonder melk te geven. Heeft het kind 
echter werkel i jk honger, dan baat een fop
speen niets. 

De moei I i jkheden in het kabinet over de 
VAD (die nota bene begonnen tussen Boersma 
van de ARP en Lubbers van de KVP) gaan enkel 
over de vraag of de fopspeen wit moet zijn of 
roze. • 

De arbeid is de énige bron van de maatschappelijke rijkdom 
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RECHTER 
VERHINDERT 
VERDEDIGING 

De Maastri chtse pol i ti erechter Van Noorden veroordeel de op 7 mei Frans 
Vrijens totS en Albert Bruininks tot 14 dagen onvoorwaardelijke hechtenis. 
Hi j vond de veroordeling zo belangri jk dat ze geen van beiden de kans kregen 
zich te verdedigen. 

De rechtszitting vormde de nasleep van de 
gebeurtenissen van 6 februari in het stadhuis 
van Heerlen. Ongeveer 60 demonstranten wer
den toen door de politie met grof geweld uit 
de hal van het stadhuis verwijderd (Tribune 
3;75: Pol i ti e hakt i n op kamerbewoners). 

De aktie ging uit van het aktiekomitee "het 
dure kippenhok", dat tegen de uitbuiting van 
kamerbewoners optrad. Begin februari haalde 
de politie twee jongelui uit een gekraakt pond 
en er werd een demonstrati e georgan iseerd om 
onderdak voor hen te eisen. Bij en in het ge
meentehuis stuitte de betoging op een grote 
politiemacht. Men vroeg loko-sekretaris Huijs 
een oplossing voor de noodgevallen, maar de
ze zei dat er niemand te spreken was en dat 
er geen toezeggingen zouden worden gedaan. 
De demonstranten gingen op de grond zitten 
om hun eisen te onderstrepen. Vervolgens 
sleurde de politie hen hardhandig naar buiten. 

Bruininks en SP-lid Vrijens waren de enige 
arrestanten. Zij moesten dus voor de politie
rechter komen wegens lokaalvredebreuk. 

Dagvaarding 
De verdediger van Bruininks, mr. J.de Wit, 

kon pos een poar dagen van te voren de stukken 
inzien. Vrijens had helemaal geen dagvaardi
ging gekregen, maar hoorde van Bruininks dat 
hij ook moest verschijnen, ging een kijkje ne
men en kreeg pos op de zitting zelf een dag
vaardiging in de handen gestopt. Van een be
hoorlijke voorbereiding van de verdediging kon 
dus geen sprake zijn. 

Onder verwijzing naar deze omstandigheden 
vroeg mr. de Wi t de pol i ti erechter de zaak aan 
te houden. Hi j verwees ook naar het justi ti l!1 e 
gebruik dat een dergelijk verzoek vrijwel au
tomaties wordt toegestaan. Maar deze keer 
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Nasleep 
'Kippenhok' 
in Heerlen 

niet. De officier van Justitie betoogde glas
hard dat mr. de Wit alleen de tijd wilde hebben 
om er een politieke stunt van te maken. 

Officier en rechter waren het er roerend o
ver eens dat de zaak duidelijk lag, dat er geen 
getuigen hoefden te worden gehoord (behalve 
die zij zelf hadden opgeroepen) en dus eigen-
I i jk dat de verdediging geen kans nodig had. 
De zaak zou zo snel mogelijk worden afgehan
deld. 

In zijn betoog ruimde de officier een grote 
plaats in voor het luchten van zijn vooroorde
len. Hij noemde de aktie subversief en mala
fide en trok een vergelijking met de Nieuw
markt. Mr. de Wit weigerde een pleidooi te 
houden omdat hem dat in de gegeven omstan
digheden onmogelijk werd gemaakt. Vervolgens 
sprak de rechter zijn zware straffen uit. De 
nor in voor aktie tegen de woningnood! 

Getuigen 
Gevraagd waarop hij de verdediging had 

willen baseren, zegt mr. de Wit: "Allereerst 
gaat er natuurl i jk om dat je een faire kans 
moet hebben. Ik heb de mogelijkheden gewoon 
niet kunnen onderzoeken. Ik weet wel dat er 
nu alleen getuigen waren van de officier. Loko
sekretaris Huijs en een pol itieman. Deze be
weerden dat de demonstranten twee maal dui
delijk waren gesommeerd het gemeentehuis te 
verlaten. 

Getuigen hadden kunnen verklaren of die 
sommaties wel zo duidelijk waren. Bruininks 
zegt bi jvoorbeeld ni ets gehoord te hebben. 
Volgens sommige mensen is Bruininks meteen 
na de eerste sommati e bi j de keel gegrepen en 
naar buiten gesleept. De arrestatie van Vrijens 
verl iep nog vreemder. Hi j zag dat Bruininks 
bewusteloos geslagen was en zei dat deze zo 
niet naar het buro gebracht kon worden. Toen 
de politie dat negeerde, bood Vrijens aan om 
met Bruininks mee te gaan omdat die er slecht 
aan toe was. Toen zeiden ze: "Dan arresteren 
we jou ook maar meteen." De arrestaties zijn 

Bi j de foto's : 
Links: de politie schopt en sleept de kamerbe
woners uit het Heerlense stadhuis. 
Boven: de bewusteloze Albert Bruininks wordt 
gearresteerd. 
Enkel e dagen na deze gebeurtenissen demon':" 
streerden honderden mensen tegen het brute 
pol i ti e-optreden (hel emaa I boven). 

dus erg willekeurig verricht en daar zou voor 
de rechter door getuigen ook nog wel wat over 
te zeggen zi jn geweest." 

Waarschijnlijk gaan beide "verdachten" in 
hoger beroep tegen de vonnissen. De klachten, 
die bij de justitie zijn ingediend tegen het 
politie-optreden in Heerlen, zijn nog steeds in 
onderzoek bij de rijksrecherche. In zulke ge
vallen gaat men niet zo "lichtvaardig" te 
werk. • 



57 UUR 
WERKEN 
VOOR 
F 231,-
"Illegalen 
zijn altijd bang" 
In Utrecht toont een Marokkaanse ar
beider een stapel loonstrookjes van 
het schoonmaakbedri jf Robbers. In één 
week 57 uur gewerkt en f 231 ver
diend. 

Drieduizend buitenlanders 
demonstreerden in Den Haag 
tegen de "I egal isati e"plann~n 
van de regering 

Mohamed (27) kwam bijna 4 jaar terug ille
gaal ons land binnen om te werken. In zijn 
vaderland zijn 3 mil joen werklozen op een 
bevolking van 17 miljoen. 

Hij. zegt: "Illegale mensen zijn altijd bang. 
Hij kan niks zeggen van vies werk of slecht 
loon. Hij kan,niks zeggen van slecht huis of 
hoge huur. Als hij op zondag of op een feest
dag op straat loopt kunnen zi jn papi eren ge
vraagd worden. Hij kan altijd gepakt worden." 

Niet zonder spot vervolgf Mohamed (die met 
een Nederlandse getrouwd is): "Enige oplossing 
is vaak: trouwen! Als je met een Hollands 
meisje trouwt krijg je papieren voor een ver
blijfsvergunning. Probeer een meisje te krij
gen. Loop langs kafé's, kroegen, bioskopen. 
Speel even de romantiek en gauw trouwen. Je 
kunt toch I i eg en ? En straks weer scheiden. 
Eenvoudig. Ik ben Mohammedaan en mag geen 
varkensvl ees. Hollandse vrouw eet wel var
kensvlees, snap je?" 

LEGALISATIE 
De regering is een zogenaamde legalisatie 

van de ill egal e buitenlanders begonnen om 
straks harder tegen de overgebl even ill ega I en 
te kunnen optreden. De voorwaarden zijn zeer 
scherp. De buitenlander, die gelegaliseerd wil 
worden, moet in het bezit zi jn van een pas
poort, geen TBC hebben, voor 1 november '73 
in ons land zijn gekomen, regelmatig werk 
hebben gehad, sinds 1 oktober '74 loonbelas
ting en sociale premies hebben betaald, over 
passende woonruimte beschikken, tussen de 18 
en 35 (ongeschool den) of 18 en 45 jaar (ge
schooiden) zijn. 

Hiervan is alleen het voortbestaan van een 
uiterst ongezonde situatie te verwachten. Het 
Komitee Pro Gastarbeiders in Rotterdam (waar 
erg veel illegalen zijn) schat dat niet meer 
dan 5% van de illegale buitenlanders volgens 
deze regel ing een verbl i jfsvergunning kan 
kri jgen. Enkel en worden over de grens gezet 
als ze opduiken en niet aan de voorwaarden 
blijken te voldoen. De meesten blijven ille
gaal. 

Mohamed: "Waarom noemen ze trouwens de 
buitenlanders illegaal en waarom niet de kapi
talist in Utrecht of Woerden die ze in dienst 
neemt?" 

Voor bepaalde typen ondernemers (koppel-

bazen, tuinders, schoonmakers) is de aanwe
zigheid van tienduizenden illegale buitenlan
ders natuurlijk een paradijselijke toestand. 
Men kan ze vrijwel ongestraft uitbuiten. 

De regering heeft het moment van I egal isati e 
zeer handig gekozen. Door de werkloosheid 
roept de aanwezigheid van buitenlanders steeds 
meer verzet op. Aan de andere kant zou een 
uitbreiding van het begrip "passende arbeid" 
Nederlandse werklozen kunnen dwingen het 
werk van de buitenlanders (meestal smerig en 
si echt betaald) over te nemen, wat een fl inke 
besparing op de WW zou betekenen. Uiteraard 
gaat dat niet in het belang van de Nederland
se arbeiders, laat staan van hun buitenlandse 
kollega's. 

TERUGKEER 
Het Komitee Pro Gastarbeiders vindt dat er 

een eind moet komen aan de mensen jacht en 
het misbruik van illegalen. Men pleit voor le
galisatie van iedereen. & liggen nog aanvra
gen voor 5000 buitenlanders en die zouden dan 
kunnen blijven liggen door dit te regelen met 
de groep illegalen die boven water komt. 

Dat de huidige gang van zaken onaanvaard
baar is vindt ook Mohamed. Aan de andere 
kant pleit hij er onder zijn landgenoten voor 
dat ze bewust kiezen voor een terugkeer naar 
hun vaderland. 

"De enige oplossing is dat we daar gaan 
vechten voor werk en vrijheid en rechtvaar
digheid. Hoe kunnen Nederlanders het geloven 
dat de kapital isten de gastarbeiders laten ko
men om onze arme landen te helpen? Waarom 
is het zo slecht in Marokko? Ons land is hele
maal in handen van de westerse koncerns ! Die 
koncerns en de regeringen vernietigen ons land 
hel emaal. Ze maken onze ekonomie kapot en 
onze gezinnen ook. Wanneer laten ze dat eens 
zien en wanneer laten ze zien welke strijd het 
Marokkaanse vol k moet voeren? 

Hoe kan ik al die mensen geloven die op mij 
afkomen en zeggen dat ze me willen helpen? 
Als ze geen socialisme willen in Marokko en 
geen social isme in Nederland? Dan heb ik het 
gevoel dat ik gewoon gebruikt word voor pro
paganda en voor liefdadigheid. Jullie volk 
wordt bedrogen en wij ook. De verantwoorde
lijkheid van het kapitalisme drukt zwaar op de 
hele wereld." • 
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GEMEENTE OSS OVER WEEKENDDIENSTEN: 

EERST FEITEN, DAN ONDERZOEK 
Een bewoner van Oss schreef de gemeen

teraad een brief over de weekenddiensten 
van huisartsen. Hij vond ze moeilijk te be
r~iken en dacht dat er te weinig beschik
baar waren. Voor de SP was dit beklag aan
leiding één en ander uit te zoeken. 

De vier artsen, die de weekenddiensten 
regelen, toonden zich nogal tevreden. Vol
gens hen waren er geen klachten. Ieder 
weekend is si echts één van hen direkt be
reikbaar. Bi j grote drukte kan hi j een reser
ve inschakelen, maar dat gebeurt zelden. 
Het bleek bij de dienstdoende arts soms tot 
120 handel ingen (tel efoon aannemen, visi
tes, pati!!nten in de praktijk behandelen 
e.d.) per dag te komen. Volgens een on
derzoek van het Nederlandse Huisartsenge
nootschap is echter een aantal van 84 han
delingen per weekend al erg hoog. 

De SP vroeg ook de 2 artsen van Ons Me
di es Centrum naar hun weekend-ervari ngen. 
Deze draaien niet mee met de weekenddien
sten, maar zorgen dat één van hen al ti jd 
voor de pati!!nten bereikbaar is. Het was hen 
opgevallen dat veel pati!!nten zich naar hun 
praktijk laten overschrijven vanwege slechte 
ervaringen met de weekenddiensten. Ieder 
weekend worden ze enkele malen opgebeld 
door mensen die de weekendarts niet willen 
en de hulp van het medies centrum inroepen. 

Met deze voorlopige gegevens in handen 
vroegen de dri e SP-raadsl eden de gemeente 
Oss een onderzoek i n te steil en. Ze kregen 
meteen de wind van voren • . Wat had de ge
meente met de weekenddiensten te maken? 
(Veiligheid in de fabrieken valt ook niet 
onder de gemeente, evenmin als de bejaar
denzorg en voor de werkloosheid moet je 
ergens anders zijn). Het kwam er op neer 
dat er meer gegevens moesten komen voor
dat (toch wel) tot een onderzoek kon wor
den besloten. Meestal dient een onderzoek 
juist om de feiten op tafel te brengen, maar 
in Oss is het kennelijk andersom. 

Burgemeester Janssen en wethouder Van 
Buel adviseerden de bri ef en het SP-voorstel 
van de hand te wi jzen en de raad knikte 
vol beleefde instemming. De heer Janssen 
ging zo ver te verklaren dat hij niet in het 
"domme gezwam" van de SP gelooft. En de 
VVD dacht dat het all emaal maar een re
klamestunt was voor Ons Medies Centrum. 
De nood moet blijkbaar hoog gestegen zijn 
om de drempel van het gemeentehuis te pas
seren. 

(Nu we toch al van een reklamestunt be
schuldigd zijn: Donaties voor Ons Medies 
Centrum bi ijven van harte wel kom op giro
nummer 3337800 t. n. v. Penni ngmeester SP 
te Rotterdam!). • 

GELD VOOR HET VIERHOEKJE 

LEUGENS IN OSSE RAAD 
In de gemeentepolitiek van Oss wordt weer 

druk over I i egen en I eugenaars gesproken. Wet
houder Van Buel bet i chtte de SP van leugens 
omdat deze partij beweerde dat bewoners van 
de wijk het Vierhoekje zo lang op hun verhuis
premie moesten wachten. 

"Iedereen heeft zijn geld," zei van Buel, 
"ik weet het zeker. Ik ben wethouder van So
ciale Zaken en doe mijn plicht. Iedereen die 
zegt dat hij geen geld gehad heeft is een leu
genaar." 

De Vierhoek wordt gesloopt. Het gaat om 
ongeveer 100 woningen die al jarenlang ver
waarloosd werden. Om zekerheid te krijgen 
over de toekomst van het buurtje schreef de 

PVC-MISVORMING 

NEW VORK (AFP) - In Paines
ville, Asbtabuia en Avon Lake in de 
Amerikaanse staat Obio, waar poly
vinylchloride-fabrieken staan, wor
den bijna tweemaal zoveel misvorm
de kinderen geboren als in de rest 
van de Verenigde Staten. 

Dit staat in een rapport van dr. 
Peter Infante van het Bureau voor 
Volksgezondheid van Ohio. Vol
gens dr. Infante gaat het om een 
voorlopig onderzoek. 

Toch heeft zijn onderzoek over 
de periode 1970-1973 aangetoond, 
dat in de stad Ashtabula het aantal 
geboorten met misvormingen 17,37 
per' duizend bedraagt en in Avori 
Lake 20.33, tegen het gemiddelde in 
de V.S. van 10,14 per duizend . 
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BHW een brief aan het ministerie van Volks
huisvesting. Op 20 februari 1974 kwam het 
antwoord: De gemeente zou gaan slopen. 

Het Osse gemeentebestuur wilde echter de 
schijn van inspraak ophouden en organiseerde 
een enquête. De eerste vraag ging over slo
pen of renoveren. Alle andere vragen hadden 
betrekking op de wensen van de bewoners bi j 
de sloop. Een duidelijke vingerwijzing en in 
januari 1975 begon dan ook de ontruiming. 

De BHW ontdekte dat de huurders het toege
zegde geld van de gemeente drie of vier maan
den na de gedwongen verhuizing nog niet ge
kregen hadden. De huurdersorganisatie startte 
een handtekeningenaktie: Uitbetaling van de 
premie vóór de verhuizing; optrekken van de 
bedragen (de mensen kri jgen f 2000 voor het 
verhuizen en ongeveer fl000 ter kompensatie 
van de nieuwe huur) en duidelijkheid over de 
ni euw te betal en huur. 

De SP haakte erop in ti jdens de raadsverga
dering van 25 april. En toen kwam van Buel 
met zijn uitspraak: lédereen heeft zijn geld. 
De BHW had juist ervaren dat niémand zijn 
geld had ontvangen. 

De volgende dag nog werd een pamflet ver
spreid onder de betrokken huurders: De wet
houder zegt dat iedereen zi jn gel d heeft gehad, 
maar dan bent IJ kennel ijk vergeten, dus ga 
maar zo gauw mogelijk naar het gemeentehuis. 
Dat was op zaterdag. Die maandag begaven 
vrijwel all e betrokkenen zi ch naar het gemeen
tehuis, waar de arme ambtenaren aan de ver
standel i jke vermogens van hun wethouder be
gonnen te twijfelen. Ze beloofden dat het geld 
nu in 2 of 3 weken zou komen. 

Dat er gelogen werd in de Osse raadszaal is 
duidelijk. En door wie is ook duidelijk. • 

DRS. WERKLOOS 
Van de werkloosheid kan men zeggen wat 
men wil, in ieder geval wordt hij vrij de
mokraties en gelijkmatig gespreid over alle 
bevolkingsgroepen. Zo zien we steeds meer 
werklozen met een universitaire opleiding. 
Staatssekretaris Klein van Onderwijs zei 
onlangs in Eindhoven dat tegen 199040% 
van de akademici werkloos zal zijn. Voor 
de staatssekretaris geen reden tot verrui
ming van de werkgelegenheid, maar tot 
inkrimping van de onderwijs-mogelijkhe
den. Je mag gerust werlsloos zijn, maar 
daarvoor hoef je niet eerst drs., dr., ir., 
mr. of prof. te worden. 

BEROEPSZIEKTEN 

WASHINGTON (AP) - Een ten 
beboeve van de Amerikaanse rege
ring uitgevoerd onderzoek beeft uit
gewezen, dat een .oP elk~ vier arbei
ders van kleinere ondernemingen in 
de V.S. · een beroepsziekte bee.ft. 

De in het onderzoek genoemde 
afwijkingen zijn chronische adem
halingsstoornissen als gevolg van 
asbest- en ander vezelstof in werk
ruimten, gehoorafwijkingen als ge
volg van lawaai, oogkwalen door 
infrarode straling, en een toegeno
men hoeveelheid van lood in het 
bloed. 

De voorzitter van de Commissie 
voor Gezondheid en Veiligheid van 
het Amerikaanse Huis van Afge
vaardigden, de democraat D.V. Da
niëls, verklaarde dat, als men zou 
beschikken over meer statistisch 
materiaal, er een beeld zou ' ont
staan van ziektes en kwalen dat 
"even afschuwelijk zou Zijn als de 
toestanden in de zweethokken van 
vorige eeuw". 

MITRAILLEURS 
De plannen van de regering om voor 

f 135 miljoen in Zwitserland Oerlikon
mitrailleurs te kopen stuiten niet alleen op 
verzet vanwege de verspilling. Ook de 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee en de Werkgroep Lauwersmeer 
hebben protest aangetekend bi j staatssekre
taris Stemerdink (Defensie). 

Het gaat namelijk om zeer zware mitrail
I eurs di e op pantserwagens gemonteerd wor
den. Het Nederlandse leger heeft geen 
oefenterrein waarop hiermee getraind kan 
worden. Tenminste: n6g niet . Alleen de 
plannen voor oefenterr.ein in het Lauwers
meergebied zouden die mogelijkheid wél 
scheppen. 

De Vereniging en de Werkgroep vrezen 
dat een militaire bestemming van de Lau
wersmeer automaties een stap dichterbij 
komt als de Oerlikonwapens eenmaal be
steld zijn. 



DOOFHEID DOOR DE WERKPLAATS, 
DAT OVERKOMT ENKEL ARBEIDERS 

Arbeiders brachten hun mond vlak bij m'n 
oor en schreeuwden: "Weet u wel dat wij hier 
stokdoof worden?" Het lawaai van de weefge
touwen deed mijn oren tuiten en ik was blij 
dat ik deze herrie niet de hele werkdag hoef
de te doorstaan. Dat het je doof maakt weet 
iedereen in de streken waar weverijen zijn. 

Als tegenwoordig minder wevers door doof
heid getroffen worden, komt dat door het ver
trek van textielbedrijven naar landen met 
goedkopere arbeidskrachten en niet door betere 
bescherming van de arbeiders hier. 

Sinds haar ontstaan heeft de textielindustrie 
een enorme vlucht genomen. Voor het verho
gen van de produkti e zijn wonderen der tech
niek tot stand gebracht. Maar al die jaren 
zi jn wette I i jke maatregel en achterwege gebl e
ven, die de mensen zouden moeten beschermen 
tegen gehoorbeschadiging door fabri ekslawaai. 
Met uitzondering van het arbeidsbesluit voor 
minderjarigen, dat verbiedt jongeren (onder de 
18 jaar) bloot te stellen aan lawaai van meer 
dan 90 decibel. Voor weverijen betekent dit 
alleen dat personeel pas bij 18 jaar in dienst 
wordt genomen. 

Decibel 
De decibel is een ouderwetse maat, die nog 

steeds in gebruik is om een hoeveelheid lawaai 
aan te geven. De "decibel" zegt echter weinig 
over de hoeveelheid energie die op het trom
melvlies wordt losgelaten. 

Volgens een rapport van TNO kan het gemid
delde oor een geluidsnivo tot 80 decibel zonder 
schade verdragen. Di e wettel i jke 90 decibel 
zijn er maar 10 méér, zou je zegge,n. Zo een
voudig is het niet. Elke 3 decibel betekent na
melijk een verdubbeling van de energie. Dus 
83 decibel is twee maal meer dan 80. En 89 
decibel is acht maal meer energie dan volgens 
TNO maximaal toelaatbaar is. Dat nivo is be
wezen schadel ijk. Dan pas spreekt de wet van 
ontoelaatbaarheid. En alleen nog maar voor 
minderjarigen. 

lawaaidoof 
Er komt een man voor een sollicitatiekeuring. 

Hij werkt op een weverij in Mierlo en wil gaan 
werken op een weverij in Aalst. Hij is midden 
dertig en de dokter konstateert lawaaidoofheid. 
Hij wordt afgekeurd omdat de nieuwe baas het 
risiko niet wil, hoewel hij zijn eigen arbeiders 
precies hetzelfde zal aandoen. Hij begint lie
ver met een schone I ei. 

Lawaaidoofheid is veel erger dan beschadi
ging van het trommelvlies of het gemis van een 
gehoorbeentje. Di e laatste vormen van doof
heid zijn deels te verhelpen met apparaten of 
operaties. Bij lawaaidoofheid zijn de zenuw
cellen van het gehoor blijvend beschadigd. 

Als je het mer.kt is het al te laat. De kwestie 
is dat eerst de hoge tonen uitvallen, en de 
meeste gel u iden beva tten vol doende lagere to
nen om ze toch nog te kunnen herkennen. De 
geleidelijk opgelopen schade is dus meestal 
aanzienlijk voordat die opvalt. 

Trillingen 
Geluid is niets anders dan trillingen van de 

I ucht. Deze worden via de oorschel p en de ge
hoorgang naar het trommel vi i es gel eid dat gaat 
meetrillen. Achter en aan het trommelvlies zit
ten drie gehoorbeentjes, die het geluid over
brengen op zenuwcel I en en di enen al s een soort 
versterker. Aan de gehoorbeentjes zitten klei
ne spieren vast, waarmee we de beentjes meer 
of minder beweeg I ijk kunnen maken en het ge
luid harder of zachter kunnen laten doorkomen. 

Is het geluid te hard (of komt het te plotse
ling) dan helpt het spannen van die spieren 
niet om beschadiging te voorkomen. Hard la
waai, klappen, het plotseling ontsnappen van 
perslucht e.d. zijn dus zeer schadelijk. 

Als de zintuigcellen van het oor eenmaal 
beschadigd zijn, dan kun je alleen maar voor
komen dat het nog erger wordt. 

Doppen en kappen 
In de meeste bedrijven wordt de arbeider 

zelf verantwoordelijk gesteld voor de veilig
heid. Zo worden oordopjes beschikbaar ge
steld om bij optredende doofheid te kunnen 
zeggen: "Zeker de oordopjes niet gedragen". 
In veel gevallen is dat ook zo, want de dop
jes veroorzaken jeukende exceem en loop-
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oren. Bovendien bieden ze geen bescherming 
die tegen de jeuk opweegt. 

Beter zijn de gehoorkappen, een soort kop
tel efoons, maar all een die kappen met grote 
rubberringen vol olie. Deze zijn echter zo 
zwaar dat de mensen er hoofdpijn en nekklach
ten van krijgen. Tegen al te veel lawaai hel
pen ze trouwens ook ni et. 

Het zi jn all emaal lapmiddel en, zolang het 
iawaai van de machines zelf niet bestreden 
wordt. Voorbeeld: Bij Tiger-plastics in Gel
drop staan veel machines met perslucht. Op 
iedere auto of brommer is een knaldemper ver
plicht, maar in de fabriek is van zoiets geen 
sprake. 

Plattegrond 
Willen arbeiders zich tegen lawaai bescher

men dan moet het geluid gemeten worden als 
het bedrijf op volle toeren draait. De bedrijfs
geneeskundige dienst moet daarvoor eenvoudi
ge apparatuur hebben. Op een plattegrond 
kunnen de geluidshoeveelheden worden aan
gegeven zodat iedereen kan aflezen waaraan 
hij wordt blootgesteld. Wil het veilig zijn dan 
mag er op je plaats niet meer dan 80 decibel 
zijn. 

Verder moeten mensen, die in lawaai wer
ken, minstens elk half jaar hun gehoor laten 
meten (een audiogram heet dat). Bedenk dat 
een oor, dat iets mankeert, door lawaai meer 
schade I i jdt dan een gezond oor. 

Tegenstelling 
"Niet alleen revolutionair in de gordijnen, 

maar ook in de arbeidsomstandigheden. " Dit 
is een beeld dat Ploegstoffen te Bergeyk van 
zichzelf wenst op te roepen. Altijd bereid iets 
te leren, zijn we er gaan kijken. 

De kantoren zi jn ondergebracht in een zoge
naamde kantoortuin met veel planten en geluid
absorberende wandjes. Op een paar passen hoor 
je een typiste niet meer. Zo werken direktie, 
sekretaresses, personeel safdeli ng e. d. Het gek
ke is dat die voorzieningen hier nauwelijks no
dig zi jn, omdat de geluidsproduktie gering is. 

In de fabriek, waar de getouwen staan, da
vert het lawaai. Enkel staal, glas en beton, 
bij uitstek geschikt om geluid te weerkaatsen. 
Horen en zien vergaat je. Twee jaar lang heb
ben de arbeiders de direkti e moeten vragen de 
luidsprekers, die in de nok hingen en storend 
galmden, lager op te hangen. Maar van het 
produktie-lawaai is nooit een direkteur doof 
geworden. Dat overkomt enkel arbeiders. • 

(Brieven en vragen aan: Tribune, Postbus 428, 
Nijmegen). 
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1975 is het jaar van de vrouw. Een jaar waar
in veel gepraat wordt over buitenshuis werkende 
vrouwen. Politieke partijen van rechts tot links 
zijn het met elkaar eens: de huisvrouw moet 
meer kans krijgen om te gaan werken. 

Maar 1975 is ook het jaar waarin veel huis
moeders iedere dag de deur uit moéten naar 
hun baantje voor halve dagen in de fabriek of 
op kantoor, of 's avonds in de schoonmaak. 
Niet omdat ze het zo leuk vinden, maar om
dat de huur anders niet op te brengen is. Of 
om een stuk vlees op tafel te kunnen zetten nu 
het I even steeds duurder wordt. 

Deze vrouwen zouden hun "jaar" pas heb
ben als ze niét meer verplicht waren te gaan 
werken. Als een arbeider genoeg zou verdie
nen om zijn gezin te onderhouden. Maar daar
over wordt in het jaar van de vrouw niet ge
praat. 

Aan deze rubriek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunia, Antonietta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr. Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

VOOR W.W.IS WERKENDE VROUW SLECHTS LUXE 
Klap 

Die part-time werkende huisvrouw wordt nog 
eens extra de klos als ze werkloos wordt. In 
veel gevallen krijgt ze namelijk geen WW. 
Een harde klap voor het gezin, waarvoor de 
bijverdiensten van moeder geen luxe, maar 
noodzaak zijn. De WW blijkt dan het werken 
van de vrouw wél als luxe te beschouwen. 

Zoals bij een hulsvrouw uit Den Haag die 
halve dagen werkte als inpakster. Zij werd 
ontslagen en vroeg WW aan. Tegelijkertijd liet 
zij zich inschrijven als werkzoekende op het 
Arbeidsburo. Na drie weken stopte de WW uit
kering. Want: mevrouw Awilde geen passend 
werk aannemen. Dat werk was een baan voor 
hele dagen. En dus alles behalve passend voor 
haar en haar drie kinderen. 

Mevrouw A. schakelde de SP in om tegen de 
beslissing te protesteren bij de Raad van Beroep. 
Daarvoor moest zij een "voor beroep vatbare 
beschikking" aanvragen bij de bedrijfsvereni
ging die haar WW had stopgezet. In plaats van 
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die beschikking kreeg zij de mededeling dat ze 
fout zat! 

Inschrijven 
In principe heeft de part-time werkende 

vrouw recht op WW, op voorwaarde dat ze 
zich beschikbaar stelt voor ander werk. Je 
moet je dus inschrijven bij het Arbeidsburo. 
De WW eist dat je ander werk zoekt. Je zoekt 
natuurlijk een baan voor halve dagen, of voor 
's avonds, maar niet voor hele dagen. 

Je kunt banen voor hele dagen dan ook als 
"niet passend" weigeren, 1. als je de zorg 
hebt voor een gezin met jonge kinderen (tot 
ongeveer 13 jaar), of 2. als je een hulp-
behoevende echtgenoot hebt. 

Volgens de rechter moet de bedrijfsvereni
ging altijd bewijzen dat je wél hele dagen 
kunt werken. Dit is erg belangrijk. Als de WW 
zegt dat je niets meer krijgt omdat je een baan 
voor hele dagen geweigerd hebt, moet je altijd 
protesteren. Vraag een "voor beroep vatbare 
beschikking" en ga in beroep bij de Raad van 
Beroep. Zelf hoef je alleen maar te zeggen 
dat je geen hele dagen kunt werken, in ver
band met de zorg voor je gezin, enzovoorts. 
De bedrijfsvereniging moet dan bewijzen dat 
er een andere oplossing voor je mogelijk is. 
En dat is niet zo mokkel ijk. 

Je moet het beroep i nstell en bij de Raad van 
Beroep binnen welks gebied je woont. Er zijn 
Raden van Beroep in: Amsterdam, Arnhem, 
Den Haag, Groningen, Haarlem, Den Bosch, 
Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zwol I e. 

Oppas 
Er is nog een andere manier waarop ze pro

beren je WW stop te zetten. De bedrijfsvere
niging zegt dan: Mevrouw, we zetten uw uit
kering stop, u doet niet genoeg moeite om een 
oppas te vinden, zodat u hele dagen· kunt wer
ken. Of: U doet niet genoeg moeite om aan 
een ander part-time baantje te komen. 

De vrouw moet volgens de WW nomel i jk 
moeite doen om een oplossing voor haar pro
blemen te vinden. Maar je moet je daar niet 
door laten beetnemen. Go altijd in beroep, 
want dan moet de bedrijfsvereniging weer be-

wijzen dat ze gelijk heeft. Wel is het raad
zaam regelmatig op advertenties te schrijven, 
en een afschrift van de sollicitatie te bewaren. 
Dan kun je aantonen dat je wél moeite doet. 

Avondkantoor 
Voor vrouwen die in de avonduren in de 

schoonmaak zitten, ligt de zaak nog wat rotter. 
De WW gaat er namelijk van uit dat je niet 
werkloos bent als je zo'n baantje verliest. Je 
hebt dan nog een dagtaak: je huishouden. En 
iemand met een dagtaak is niet werkloos, dus 
krijg je geen WW! Deze kromme redenering 
geldt niet als je die baan al minstens 2 jaar 
hebt. Je krijgt ook alleen WW als de avond
baan minstens 71 uur per week bedraagt. 

Deze extra diskriminatie is des te idioter 
omdat veel vrouwen juist een avondkantoor 
nemen omdat de man dan op de kinderen kan 
letten. En of ze nou 's avonds of overdag 
werkt, het geld is niet minder nodig, en het 
werk niet minder zwaar. 

wwv 
Normaal gesproken gaat een werkloze na 

een half jaar WW over in de WWV (75% van 
het loon). Voor werkende vrouwen geldt dit 
niet. Zij komt alleen voor WWV in aanmerking 
als zij meer verdient dan de man en kostwinster 
is. Is ze dat niet, don krijgt ze na een half 
jaar niets meer. 

Voordat het 1976 is, moet er dus nog heel 
wat gebeuren aan het jaar va:-. de vrouw. Ie
mand heeft eens een rekensommetje gemaakt 
over het geld dat in Nederland beschikbaar is 
voor het jaar van de vrouw. Als dat verdeeld 
werd over all e vrouwen, kreeg ieder een ge
vulde koek. 

Een betere oplossing zou zijn dat de Neder
landse bevol king gewoon kreeg waar zij recht 
op heeft; deelname in de rijkdommen die zij 
produceert, maar die terecht komt in de zak
ken van enkel en. Geen jaar van de vrouw dus, 
maar een maatschappi j voor de gewone man én 
vrouw. • 

(Brieven en vragen aan: Tribune, Postbus 428, 
Nijmegen). 



"Watje zegt"* door * 
PKavezet 

* frits 
De Grote Vaderlanders zijn gewoon niet van 

de buis te branden. Ot Is alles Luns, Bernhard, 
Jul iana en Den Uyl wat de pot schaft, met een 
vleugje Schakel en De Jong (Lou). De NCRV 
ruimde een hal ve TV-avond in voor de Frits 
Philips Show. 

Wat ik me daarvan het best herinner was de 
uitspraak van mevrouw Phi I ips: Het belangri jk
ste wat wi j onze kinderen voor hun I even mee
geven is Het Geloof. De kamera draait naar 
het kroost in kwestie, dat zit te knikken met 
een verzaligde EO-glimlach. 

Een paar dagen later kreeg ik een knipsel 
uit een Brabantse krant toegestuurd. Ti jdens 
een aandeel houders-vergadering van het 
gloeilampenkoncern probeerde dominee Van 
der Veen het Philips-beleid in Rhodesië en 
Zuid-Afrika aan de orde te steil en. 

President Frits riep onbeheerst: "Wij geven 
geen gel d meer aan kerkel i jke i nstell i ngen die 
bevrijdingsbewegingen steunen." Hij ontnam de 
dominee grof het woord: "U moet zelf eens 
naar die landen gaan en praten met de ménsen 
daar en niet met die christelijke oproerkraai
ers." 

Geen kans voor dominee Van der Veen om 
in het midden te brengen dat hij een bezoek 
aan Zuid-Afri ka had will en brengen, maar dat 
de regering van het apartheidsland hem een 
visum weigerde. 

Moeilijk hoor, de kombinatie van geloof en 
geld. Zei Jezus niet dat het voor een kameel 
makkelijker is door het oog van een naald te 
kruipen, dan voor een rijke om het Koninkrijk 
der Hemelen binnen te komen? 

* hoofdpiin 

Van der Stoel, hier duidelijk zonder hoofdpijn 

Toch sneu voor Hare Majesteit dat de be
vrijding van Saigon uitgerekend op Haar ver
jaardag moest toeslaan. Je zul t maar gedwon
gen zi jn daar op het bordes vrol i jk naar het 
volk te wuiven en te lochen, terwijl de ge
dachte aan de verschrikkelijke dingen die op 
de wereld gebeuren, je natuurlijk geen mo
ment loslaat. 

Ook Zijne PvdA-Excellentie Van der Stoel 
had een moeilijke dag. Hij moest die avond 
vroeg naar bed als gevolg van "hevige hoofd
pijnen". Zo bleef hem tenminste de aanblik 

van Panoramiek bespaard over de ontruiming 
van de Amerikaanse ambassade en de paniese 
vlucht van wat Van der Stoel ongetwijfeld als 
zijn vrienden beschouwt. 

Je komt ze niet veel meer tegen, mensen als 
Van der Stoel die trouw blijven tot het bittere 
einde. De erkenning van de Revolutionaire Re
gering heeft hij hardnekkig tegengehouden en 
dan blijkt die regering plotseling helemaal 
niet meer om zijn erkenning verlegen te zitten 
omdat ze gewoon de macht in handen neemt! 
Van der Stoel moet zich inderdaad gevoeld 
hebben als een supporter, die blijft zingen dat 
zijn klub de kampioen is om tenslotte te ont
dekken dat ze degradeert. 

Overigens: ooit gel ezen dat Van der Stoel 
hevige hoofdpijnen kreeg van de Amerikaanse 
bombardementen destijds op Hanoi? 

* ideetie 
Het I egen van idee!!nbussen is voor onderne

mers een uiterst winstgevend zaakje. "Goede" 
ideeën brengen jaarl i jks ti entall en mi I joenen 
op. In 1973 was het ruim 38 miljoen gulden. 
Aan beloningen werd een bedrag van 3,5 mil
joen uitgegeven. 

De uitvinder van de idee!!nbus verdi ent dus 
wel een standbeeld van het Verbond van Ne
derlandse Ondernemingen. Stork Hengelo 
blijkt er al in 1904 mee begonnen te zijn. In 
1925 volgden vele andere, waaronder Philips. 

T er gel egenheid van het 50- jarig jubi I eum van 
de "bus" maakte het koncern bekend dat hier
door enkel e honderden mil joenen guldens kon
den worden bespaard. Men ziet: het kapitalis
me geeft alle ruimte aan ideeën van onderop. 
Als ze wat opleveren. 

* eindeliik 
In een Utrechts trappenhuis bel eefde een 

Tribune-kol parteur het volgende gelukkige 
weerzien. 

De deur wordt opengedaan door een oude 
baas van een jaar of 75. 

"De Tribune?" vraagt hij verbaasd en hard
horend. 

"Ja, de Tribune." 
"Daar kwamen jullie vroeger toch ook mee? 

Waarom zijn jullie niet meer gekomen?" 
Onze man zegt dat het waarschi jnl i jk v66r 

zijn ti jd is geweest. 
"Het was direkt na de oorlog. Het was toen 

het eerste blad wat uitkwam. Maar later mocht 
het zeker niet meer, hè? Net als die vakbond, 
hoe heette die ook weer?" 

"De EVC zeker." 
"Precies, de EVC. Dat was pas een bond. 

Veel beter dan die later zijn gekomen. Het is 
me toch een rotzooitje tegenwoordig, niet
waar?" 

Een lichtpuntje in ieder geval, dat hij zijn 
Tribune had teruggevonden na al die jaren. 

* belgen 
Het kanaal Gent-Terneuzen staat bekend als 

een van de smerigste plekken van ons land. 
Vele jaren terug sloten Nederland en Belgi!! 
een akkoord waarin de Belgen verplicht wer-

den de kwaliteit van het kanaalwater op peil 
te houden. Als norm werd vastgesteld dat het 
zuurstofgehalte bij de grens 30% moet zijn. 

.Wat doen de Belgen? Ze pompen vlak voor 
de grens dagelijke 157.000 ton zuurstof in het 
stinkende en giftige kanaal. Formeel voldoet 
het water zo aan de voorwaarden, maar het 
bi ijft even ver vu i Id en dood. 

Het wordt tijd voor een algehele herziening 
van de Belgenmoppen om de slimheid van onze 
zuiderburen beter uit de verf te laten komen. 

* probleem 
De Ni jmeegse hoogl eraar Douben heeft de 

aandacht gevestigd op een interessant ekono
mies probleem. Bedrijven moderniseren en ont
slaan arbeiders om op de arbeidskosten te be
sparen ten voordele van de winst. Volgens 
Douben verdwijnt dat "voordeel" weer door de 
enorme toename van werklozen en arbeidson
geschikten, die dwingt tot steeds hogere soci
ale premies. "Dat kost meer uitkeringen, meer 
premie en dus weer extra arbeidskosten", aldus 
de professor. 

Ja, hoe moet het met het kapitalisme aflo
pen als zelfs ontslagen niet meer hel pen? 

* schade 
Regelmatig krijgt de Tribune afschriften van 

brieven {vooral over de milieubelasting) die de 
mensen naar kranten sturen, maar die niet ge
plaatst worden. Zonder van de Tribune een 
weekblad te maken kunnen wij al deze brieven 
niet opnemen. Daarom een kort stukje uit een 
brief van W. Klarenaar uit Eygelshoven (aan 
het Limburgs Dagblad) waarin hij het Zuive
ringsschap een aardige vraag stelt over de 
rechtvaardigheid van de milieubelasting: 

"Op de weg gebeurt een auto-ongeluk met 
dodelijke afloop en veel materi!!le schade. U 
komt aangereden, hebt er niets mee te maken 
maar moet stoppen omdat de weg gestremd is. 
Even later komt de politie en zegt: "Dat hebt 
u gedaan, daar bent u verantwoordel i jk voor, 
dat moet u betal en." Bent u het daar mee eens? 
Natuurlijk niet! Want al gebruikt u die weg, 
dat ongeluk is niet uw schuld. En zo is het met 
de mil ieubelasting ook." 

* paspoort 
Bejaarden kunnen binnenkort (tegen betal ing 

natuurl i jk) bi j de gemeente een pasje kri jgen 
waaruit blijkt dat ze 65+ zijn. Op vertoon van 
dit bewijs krijgen ze dan korting op alle moge
lijke tarieven, van de schouwburg tot de tram. 

Wat zijn we toch goed voor onze oudjes! 
We geven ze zo weinig AOW dat de "normale" 
tarieven voor hen onbetaalbaar zijn. Maar dat 
mag ze niet verhinderen naar het toneel of 
naar een kennis te gaan. Daartoe hoeven ze 
zich enkel een pasje te verschaffen zodat ze 
al tijd kunnen bewi jzen tot de getekende groep 
van ouden en armen te behoren. 

Dit is het aloude probleem van de liefdadig
heid: Je moet zorgen dat er mensen zi jn op 
wie je je goedheid kunt botvieren. 

Om ieder misverstand te vermijden: de AOW 
moet omhoog. • 
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Rijnschippers over de 'Irene' (21 doden]: 
"Twee jaar terug klaagden de passagiers van de Prinses Irene al over de stank.1! 
Tribune: En stonk het schip werkelijk? 
"Het stonk als de hel! Uit de machinekamer lekte gasolie en die vulde de 
ruimte onder de onderste vloer van het schip. Er is nooit iets aan gedaan en dat 
verklaart dat de Prinses Irene in een oogwenk van voor tot achter brandde als 
een fakkel. 11 

"ZO' RAMP ZAT ER DIK IN" 
Dit vertellen mensen die op de Irene gewerkt 

hebben. 
In de nacht van de 1ge april brak brand uit 

op het schip in de haven van Keulen. 21 
bejaarde en minder-valide passagiers vonden 
de dood. Onder Rijnschippers wordt nog veel 
nagepraat over wat "het grootste ongel uk op 
de Rijn sinds mensenheugenis" wordt genoemd. 
Vooral zoekt men een verklaring voor de om
vang die de ramp heeft kunnen aannemen. 

lading mensen 
Vo~; d~ rèderijen (in dit geval Ketel uit 

Zutphen) is het zaak de plezierboten zo vroeg 
mogelijk in het seizoen in de vaart te hebben. 
Gezelschappen van zieken en bejaarden zijn 
zeer welkom om de schepen al rendabel te 
maken vóór het plezierseizoen begint. 

Afgezien daarv.an worden ze meestal toch 
door bejaarden bevolkt, omdat het "reisje 
langs de Rijn" onder jongeren niet geweldig 
"in" is. Des te opmerkelijker dat de keurings
voorschriften voor passagiersboten veel 
slapper zijn dan die voor de vrachtschepen. 
Een lading mensen is tenslotte wat anders dan 
een lading oud ijzer. 

Waarschuwingen 
Aan waarschuwingen vooraf tegen de Prinses 

Irene hl:!eft het niet ontbroken. Het rampschip 
was uiterst brandbaar (dunne houten schotten, 
alles gelijmd). De inrichting was ongeschikt 
voor mensen die slecht ter been zijn. Volgens 

douanemensen uit Lobith werd de vaste kapi
tein ontslagen omdat hij het risiko niet wilde 
nemen. (Voor Brandpunt zei direkteur Ketel 
dat de Irene gevaren werd door "de beste kapi
tein die ik heb" - de man was een blauwe 
maandag in dienst). Arbeidsinspektie en de 
inspekteur van de Volksgezondheid trokken 
zich niets aan van klachten, geuit door meisjes 
di e op het laatste moment weigerden de vaart 
mee te maken. De stuurman van de Prinses 
Irene zou volgens Rijnschippers om mediese 
redenen zi jn afgekeurd voor de vrachtvaart. 

Rank 
Toch stuurden de Zonnebloem en rederi j 

Ketel de Irene met 105 mensen aan boord de 
Rijn op. Een verschrikkelijk rank scheepje. 
Onze zegslieden verklaren: "Als we na een 
reis in Arnhem aankwamen werden de passa
gi~rs verzocht zich over het dek te versprei
den. Als ze allemaal naar één kant liepen om 
naar de familie op de kade te wuiven, dreig
den we om te slaan. Je moet weten dat de 
patri jspoorten maar net boven de water~pi egel 
zaten." 

Zodoende zonk het schip vrijwel onmiddel
lijk nadat de Keulse brandweer met het blussen 
begon en het water maakte. 

Er werd die nacht aan boord geen wacht ge
lopen. Daarom was de loopplank ingetrokken 
zodat er geen vreemden op het schi p konden 
komen. De brand onderstreepte dat er aan een 
dergel i jke maatregel twee kanten zitten: als er 
niemand op kan, kan er ook niemand af. 

Wat zich ook op een dodel i jke mani er heeft 
gewroken was het ontbreken van instrukties aan 
de passagiers voor noodgevallen. De enige trap 
omhoog uit het brandende onderschip was mid
scheeps. Dat wil zeggen: achter de personeels
hutten in het voor- en achterschip waren nog 
twee trappen. Maar dat was verboden toegang 
en van de passagiers wist niemand van het be
staan van deze trappen af. 

Zo werden onder aan de trap in het midden
sch i p zes I i j ken aangetroffen. 

Verbijsterend 
Het meest verbijsterende is dat de mensen 

die het weten kunnen, de ramp met de Prinses 
Irene niet verbaasde. "Er varen tientallen van 
zul ke schepen en de meeste zijn brandhout." 

Veel vertrouwen in het gerechtel i jk onder
zoek naar de ramp is er ook niet. Een schipper: 
"Als jij met je auto of je brommer een ongeluk 
veroorzaakt, zit je er aan vast en draai je er 
voor op. Maar hier zit te veel geld achter. 
Wat ik jou nou vertel heb ik ook tegen andere 
journalisten verteld, maar ik heb er weinig 
van i n de kranten teruggevonden. Je moet 
weten dat Ketel voor tweederde eigendom is 
ván de Nederlandse Scheepvaart Unie. Veel 
te veel geld •.• " 

Er val I en grote zaken te doen in de vakan
tie-sektor, zelfs bij mensen die zo weinig mo
gelijkheden hebben als bejaarden en minder
validen. De gebeurtenissen met de Prinses Irene 
bewijzen hoe achteloos daarbij met mensenle-
vens wordt omgesprongen. • 

De "Irene" zonk onmiddell i jk nadat de brandweer met blussen begon (boven). Eenentwintig mensen ver! oren het I even bi i de ramp. 
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c __ Schokkende onthullingen in Vlaardingen ---) 

KOMMISSARIS ONTDEKT 
Grote koppen in de Vlaardingse 

kranten van 15 mei, 
.. Klacht wegens smaad van make

laar Spuybroek tegen BHW" 
"Commissaris Van Toledo beschul

digt huurdersbond: BHW werkt misl ei
dend" 

"Veel mensen weten niet wat de 
BHW in werkelijkheid is", 

Het I i jkt alsof een nieuw deel geschreven 
wordt in de bekende boekenserie De Kommis
saris Vertelt, De Kommissaris Vertelt Verder en 
De Kommissaris Kan Me Nog Meer Vertellen. 

Spuybroek 
Makelaar Spuybroek behoort ni et tot de 

mensen die zich onder Vlaardingse huurders ir 
een grote populariteit mag verheugen. De 
Bond van Huurders en Woningzoekenden heeft 
hem reeds geruime ti jd op de korrel bij akties. 
Onlangs schreef de Bond in een pomflet dat 
Spuybroek dikwi j1s het betal en van de huur
verhoging als voorwaarde stelt voor het ver
richten van normaal onderhoud. En in dit ver
band vi el het begrip "chantage". Spuybroek 
voelde zich beledigd en nam een advokaat in 
de arm om uit te zoeken of hem geen smaad 
was aangedaan (los natuurlijk van de vraag of 
er werkel i jk chantage bedreven wordt). 

Inlichtingen 
Zo kwam er een klacht over de BHW bi j de 

justitie terecht en de politie van Vlaardingen 
kreeg opdracht uit te zoeken wie er verant
woordelijk gesteld kon worden. De wakkere 
kommissaris Van Toledo (die toevallig niets 
belangrijkers te doen had) wist de BHW-tel e
foonnummers te vinden die op vri jwel ieder 
pamfl et vermei d staan. 

Eind april werd een BHW-bestuursl id tel efo
ni es gevorderd naar het pol i ti eburo te komen 
voor het verschaffen van inl ichtingen. De 
vraag, waar die inlichtingen betrekking op 
moesten hebben, bleef onbeantwoord. Van 
Tol edo zou later verklaren dat het beantwoor
den van dergelijke tegenvragen geen gebruik 
is bij de politie omdat dit het onderzoek kan 
bemoeil ijken. 

Brief 
Het Vlaardings stadskomitee van de BHW 

besloot dat men aan een dergel i jke u i tnodi gi ng 
geen gevolg zou geven. In plaats daarvan 
kreeg de politie een brief. Fijntjes werd her
innerd aan het politie-optreden bij verschil
lende buurtakties (0. m. tegen kaalslag en 
verkeersoverlast) . 

De BHW konkludeerde dat de onderlinge 
verhoudingen niet goed genoeg waren om de 
politie te hulp te komen, tenzij de sterke arm 
haar verontschuldigingen zou aanbieden voor 
recent grof gedrag, enkel e processen-verbaal 
van desti jds verri chte arrestati es zou intrekken 
en inbeslaggenomen BHW-megafoons in goede 

Vlaard.commissaris 

staat zou teruggeven . 
Omdat de BHW streeft naar openheid werd 

dit schrijven als een "open brief" ook aan de 
pers aangeboden. Dit nu schoot de kommissaris 
in het verkeerde keelgat. Hij trommelde een 
aantal journalisten op en zou, zo niet de we
reld, dan toch heel Vlaardingen versteld doen 
staan van zijn fabelachtige speurzin. 

Niet politiek 
"Laten we voorop stellen", zei Van Toledo, 

"dat ik me niet met politiek bemoei." 
En van dat niet bemoeien met politiek ge

tuigen dan de volgende passages in de krante
berichten (Het Vrije Volk, Groot Vlaardingen 
en Vlaardings Dagblad): 

"De Bond van Huurders en Woningzoekenden 
is geheimzinnig en werkt erg misleidend. Ik 
ben ervan overtuigd dat de BHW een neven
organisatie is van de Socialistiese Partij, een 
partij met een marxisties-Ieninistiese grond
slag." 

"Wij zijn ervan overtuigd dat de BHW een 
van de SP afgeleide organisatie is." 

"Er zijn zeker mensen die hun sympathie 
niet aan de BHW zouden geven als ze dit zou
den weten." 

"Als je mensen lid maakt van je organisatie, 
terwijl die in feite een nevenorganisatie is van 
de marxisties-Ieninistiese SP, vind ik dat niet 
eerlijk. Ze moeten er eerlijk voor uitkomen." 

De niet-politieke politie-ambtenaar waar
schuwt de krantenlezer terloops dat de SP niet 
verward moet worden met de PvdA, PPR of 
PSP (waar hij natuurlijk gelijk in heeft). Hij 
beschuldigt de huurdersorganisatie van geheim
zinnigheid, ook omdat de pamfletten altijd 
door BHW-komitees ondertekend worden en 
niet door losse individuen. Dat verhindert hem 
overigens niet op te merken dat BHW-voormen 
Remy Poppe bi j de laatste gemeenteraadsver
kiezingen de Vlaardingse lijst van de SP aan-

ve 

voerde. 
Kortom: de geharde speurder Van Toledo had 

ontdekt dat de verhoudingen tussen de BHW en 
de SP aanmerkelijk vriendschappelijker zijn 
dan die tussen pakweg de BHW en de VVD. 
Evenmin was het hem (ondanks zijn geringe 
politieke scholing) ontgaan dat de SP socia-
I isties is en dat Marx en Lenin daar ook al 
voorvechters van waren. Zou het ztllfvertrou
wen van deze Sherlock Holmes ernstig worden 
ondermijnd als we opmerken dat iedere Tribune
I ezer en Nederlandse buurtbewoner evenzeer 
van deze omstandigheden op de hoogte is? 

Wat we in de onthullingen van Van Toledo 
nog missen is dat BHW-Ieden in Albanil! wor
den geoefend in huurakties en maandelijks 
toelagen ontvangen uit Peking. Maar men kan 
niet alles tegelijk willen en misschien komt 
dat nog. 

Periodiek 
Remy Poppe (heel openlijk op vragen van de 

Tribune): "Dit soort aanvallen op de BHW en 
de SP vormen een periodiek verschijnsel. Het 
BHW-hoofdbestuu r heeft al jaren terug uitdruk
kelijk vastgesteld dat de buurtorganisatie niet 
voor partijpolitiek gebruikt mag worden. 
Daarom rammen de vele SP-ers die in de BHW 
meewerken, waaronder ik zelf, zich niet 
voortdurend op de borst over hun aandeel in 
het BHW-werk. Van Toledo eist feitelijk dat 
we dat wel doen. Gegeven het feit dat de 
BHW een prima organisatie is, bedrijft hij ei
genlijk propaganda voor de SP. Ik geloof dat 
het BHW-hoofdbestuur hem dat niet kan ver
bieden." 

Inmiddels heeft de BHW besloten wegens 
smaad een aanklacht in te dienen tegen kom
missaris Van Toledo. Zijn kwalifikaties "mis
leidend" en "geheimzinnig" kunnen niet als 
voorlichtil'lg worden beschouwd maar enkel als 
een poging de BHW schade toe te brengen. • 
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NIEUWBOUW ALS 
AKTIETERREIN 

Akties van huurders speelden zich enkele 
jaren terug vrijwel uitsluitend af in de ou
dere arbeiderswijken. Daarnaast ontpopt 
zich nu ook de nieuwbouw als een belang
rijk aktieterrein. 

Willy Westbroek-Thomassen, landelijk 
voorzitster van de BHW: "Die ontwikkeling 
in de nieuwbouwwijken zien we in onze 
organisatie heel duidel i jk. Het central e 
punt is de huur en soms draait het ook om 
de bedroevende kwaliteit van de nieuw
bouw. Je ziet de nieuwbouw-akties in het 
hele land uit de grond schieten. Meestal 
gaat het om verzet tegen de woonkosten, 
dat zich uit in het weigeren van een deel 
van de huur. De probl emen zi jn daarbi j 
nogal groot, omdat zul ke akties geen wet
telijke basis hebben en maar moeilijk met 
sukses af te ronden zi jn. Dat het toch over
al tot grotere en kleinere uitbarstingen 
komt, bewijst dat de onvrede diep zit en is 
een duidel i jke waarschuwing aan de over
heid." 

Steven Bakker bij het kantoor van Kolping op dinsdag 22 april 

Binnenkort komt de 8%-huurverhoging 
die de huurders weer hard zal treffen. On
der het kabinet-Den Uyl een grotere huur
verhoging dan voorgaande kabinetten ooit 
hebben gewaagd! Het tijdstip van de huur
verhoging, 1 juli, midden in de vakantie
periode, is zodanig gekozen dat het verzet 
moeilijk te organiseren is. Desondanks zal 
de zoveelste verhoging van het huurpeil op 
korte of langere termi jn ongetwi jfeld aan
leiding geven t?t nieuwe akties. 

KASSIER VAN HET 
BOUWKAPITAAL 

UDeze woningvereniging wenst niet met haar huurders te praten. u 

Een spandoek met deze tekst sierde dinsdag 22 april enige tijd de gevel van 
het Kolping-kantoor in Nijmegen. Dertien huurders van hoogbouwkomplexen 
in de nieuwe wijk Dukenburg hadden zich gemeld voor een gesprek over de 
stookkosten. Van de zi jde van Kol ping bestond dat gesprek uit de sommatie 
het pand te verlaten en negen agenten hielpen daarbij een handje. 

Het begon allemaal rond Kerstmis '74. Mi
nister Lubbers joeg zi jn enorme pri jsverhoging 
van het aardgas door de Kamer. Zoals talloze 
anderen kregen ook de huurders van Kol ping 
een lakoniek briefje dat per 1 januari de cen
trale verwarming veel duurder zou worden. 

Tweehonderd Dukenburgers kwamen op 6 
januari naar een buurtvergadering om zi ch te 
beraden over akties (zie Tribune 2;75). De 
vergadering riep de bewoners van de drie 
hoogbouwkompl exen van Kol ping (namei i jk 
Weezenhof, Meijhorst en Zwanenveld) op de 
stookkostenverhoging niet te betalen, in af
wachting van een gesprek met de bouwvereni
ging. Bovendien werd het gebruikelijke pro
testtel egram verzonden aan Den Uyl, dat tot 
dusverre op de gebruikelijke manier onbeant
woord bi eef. 

DRUPPEL 
Steven Bakker (27), sekretaris van de Bond 

van Huurders en Woningzoekenden in Duken
burg: "De stookkosten gingen met 30 tot 40 
gulden per maand omhoog. Voor veel mensen 
de druppel die de emmer deed overlopen. Het 
gaat niet zozeer om die stookkosten, alswel 
om het feit dat het wonen hier gewoon onbe
taalbaar wordt gemaakt. 

Het komplex Meijhorst werd rond april '73 
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betrokken. De huren waren toen al hoog, maar 
gingen daarna in anderhalf jaar nog eens met 
ongeveer 70 gulden omhoog. Veel mensen zit
ten aan de rand en zijn werkelijk in nijpende 
financÎl!le problemen geraakt." 

ERGERNIS 
In ruil voor fabelachti ge huren kri jgen de 

bewoners veel ergernis. De kwaliteit van de 
woningen is zeer matig. In Weezenhof hebben 
veel mensen met tocht te kampen. In Meijhorst 
is de noodzakelijke isolatie niet aangebracht. 
Dikwijls wordt de centrale verwarming veel te 
hoog gestookt, zodat de mensen de ramen moe
ten openzetten om het in huis uit te kunnen 
houden. Anderzijds komt het op veel plaatsen 
voor dat er regelmatig geen warm water uit de 
kraan komt. Alom dus de indruk dat het CV
systeem erg verspi "end is en dat de mensen 
daar de rekening yoor gepresenteerd krijgen. 

Dan"zijn er nog "kleinigheden" zoals de 
slechte afhandeling van klachten door Kolping. 

Voor de Mei jhorst-hoogbouw werd meteen 
even in de aktie meegenomen ctat de bouwver
eniging de huurders maandenlang tuinkosten 
had laten betalen zonder tuinonderhoud. Het 
onderhoud van het groen rond de flats begon 
pas in januari '74, toen de nieuwe bewoners al 
vele keren f 7,50 per maand hadden betaald. 

Kol ping ziet zich nu gedwongen het teveel 
betaalde terug te geven en dat is ook toege
zegd. 

HOOGTEPUNT 
Steven Bakker: "De duurte van de nieuw

bouw is een probleem dat nog lang niet op het 
hoogtepunt is. Ze zijn immers begonnen er 
huurders in te plaatsen die het nét betalen 
konden. Maar die mensen zijn dun gezaaid. 
Om I eegstand te vermijden hebben ze steeds 
meer huurders moeten opnemen die zich de 
huur niet kunnen permitteren, maar die ook 
nergens anders terecht kunnen. In de toekomst 
wordt dat steeds erger. En door de verhogi n!=j 
van huren, service- en stookkosten neemt bo
vendien de onbetaalbaarheid nog met sprongen 
toe. 

De meeste mensen doen dus aan de aktie mee 
omdat ze het niet meer kunnen opbrengen. An
deren vinden de huizen gewoon de huren niet 
waard. En je moet ook bedenken dat de flats 
in Zwanenveld 30 tot 40 gulden meer huur per 
maand doen dan Meijhorst terwijl het enige 
verschil tussen beide komplexen de opleve
ringsdatum is. Die scheel t een jaar. Zul ke 
omstandigheden vergroten natuurl ijk de on
vrede." 

Overi gens: de aarsgaspri jzen zi jn ongeveer 
50% verhoogd. De stookkosten werden door 
Kolping echter meer dan 50% omhoog gedaan. 
Volgens Steven Bakker is daar nog geen bevre
digende verklaring voor gegeven. "Ze zeggen 
dat ze in het verleden berekeningsfouten heb
ben gemaakt. Ik vermoed dat ze de kosten 
aanvankei i jk gedrukt hebben om de flats vol te 
krijgen en nu de "achterstand" inlopen. Maar 



I Bouwvereniging Kolping en de akIies legen de woonkoslen I 
zoiets kun je natuurlijk niet hard maken." VASTGEBETEN 

GEVEL 
In de akties zijn naast de woon kosten steeds 

meer ook de verhoudingen bij Kolping een rol 
gaan spelen. Kol ping staat bekend als een van 
de progressiefste bouwverenigingen in Nijme
gen, vol moderne begrippen over inspraak e. d. 
Die demokratiese gevel is door de praktijk 
aardig verwoest. 

Steven Bakker: "De vergadering van 6 janu-, 
ari besloot dus tot weigeren in afwachting van 
een gesprek met Kolping. Bovendien werd be
si ist dat de akti eper kompl ex, het gaat i n to
taal om 1100 woningen, georganiseerd zou 
worden. We zijn begonnen met een enquete. 
Of de mensen het met de akti e eens waren en 
of ze zelf zouden gaan weigeren. 90% stond 
er achter. Het aantal weigeraars is natuurlijk 
kleiner. Sinds januari weigeren ongeveer 400 
gezinnen de verhoogde stookkosten te betal en. 

We kontroleren het verloop van de aktie 
door maandelijks met handtekeningenlijsten 
rond te gaan. Dan kunnen de mensen invullen 
of ze nog meedoen. Bovendien verspreiden we 
dan de Buurtkrant van de BHW en kunnen we 
aan de deuren vaststeIl en wat de probl emen 
zijn. 

In 3 maanden hebben we Kolping 3 brieven 
geschreven voor dat gesprek. T ensl otte kregen 
we het antwoord dat onze aktiekomitees nie
mand vertegenwoordigden en dat Kolping al
leen overleg voert met bewonerskommissies, 
waarmee was afgesproken dat ze zonder over
leg geen akties zouden voeren." 

KOMMISSIES 
Bakker vervolgt zijn verslag: "Nu is het met 

de bewonerskommissies een vreemde zaak. Kol
ping polst iemand of die zo'n kommissie op po
ten wil zetten. En met een paar vrienden kun 
je dan voortaan de bewoners vertegenwoordi
gen. Dat is dus maar een wankele basis om van 
"vertegenwoordiging" te spreken. 

Maar in Weezenhof stelde de bew.onerskom
missie zich op het standpunt dat het akti eko
mitee de zaken behartigde van de stookkosten
akti e en I iet dat ook aan Kol ping weten. In 
Zwanenveld werd een soortgel i jke regel ing 
getroffen. 

Alleen in Meijhorst negeerde de bewoners
kommissie de aktie volkomen. Dat is er dan 
ook één van de ergste soort. Di e vraagt bi j
voorbeeld namens de bewoners om een huis
meester voor de flats terwijl de bewoners van 
niets weten. Het grappige van die zaak is 
trouwens dat dan later een lid van die bewo
nerskommissie als huismeester blijkt te zijn 
aangesteld. 

Goed, tenslotte hebben we de afwijzende 
reaktie van Kolping beantwoord met een hand
tekeningenaktie. Om nogmaals het protest te 
onderstrepen. Om duidelijk te maken dat de 
aktiekomitees in deze kwestie de huurders 
vertegenwoordigen. En om onze juridiese posi
tie te versterken. Kolping dreigde namelijk al 
met deurwaarders terwi jl wi j nog steeds in af
wachting waren van het gesJrek. We wilden 
de redel i jkheid van ons standpunt onderstrepen 
voor het geval er nog een rechter aan te pas 
zou komen." 

((BEZETTING)) 
De aktiekomitees verzamelden in twee avon-

den in de drie komplexen 550 handtekeningen. 
Deze werden aan Kolping aangeboden. De 
bouwvereniging wees het gesprek echter nog 
steeds van de hand en beloofde all een een 
nieuwe brief. Tenslotte gingen dus 13 fIatbe
woners op 22 april het Kolpingkantoor binnen 
met het voornemen ni et te vertrekken al vorens 
er gepraat was. Even later kwamen 9 politie
agenten binnenstormen, die stomverbaasd om 
zich heen keken omdat de situatie nogal vredig 
was en ze telefonies kennelijk op een soort 
gi jzel ingsdrama waren voorbereid. Er werd een 
tijdje heen en weer gepraat en twee agenten 
vertelden dat ze zelf ook moeilijkheden had
den met hun huur. Maar nadat de ontruiming 
van de hal was gesommeerd, moesten de akti e
voerders zich toch laten verwijderen. 

OPHEF 
Kort daarna verscheen met veel ophef een 

schri jven van Kol ping in de kranten met de 
erkenning dat het huurpeil onaanvaardbaar 
hoog geworden is. Bakker: "Daar schiet je 
natuurlijk weinig mee op. Kolping doet dat 
soort dingen wel vaker. De vereniging is bij
voorbeeld opgericht met het doel goede arbei
derswoningen te bouwen, die in het eigendom 
van de bewoners zouden worden overgedragen. 
Een tijdje terug schreven ze in een folder dat 
de vereniging "eigenlijk geen nieuwe wonin
gen meer kan bouwen voor die mensen voor 
wie de bouwvereniging is opgericht. Er moeten 
huurprijzen worden berekend die voor de ge
middelde arbeider niet betaalbaar zijn." De 
konsekwentie zou zijn dat Kolping akties van 
huurders, daadwerkelijke akties tegen die hu
ren, ondersteunt in plaats van bestrijdt." 

Als gevolg van de prikaktie in het kantoor 
toonde Kolping zich ook eindelijk bereid tot 
een gesprek. Dit zou eind mei plaatsvinden. 
Vraag aan Steven Bakker waarom Kolping zich 
zo 'hardnekkig tegen een gedachtenwisseling 
verzet zou hebben. Antwoord: "In eerste in
stantie zullen ze gedacht hebben dat het een 
goede vonst was te verwi jzen naar de bewo
nerskommissies om er makkelijk van af te zijn. 
Natuurl i jk proberen ze de zaak op de lange 
baan te schuiven om de mensen te ontmoedigen 
en de pit uit de aktie te halen. En toen had
den ze zich zo in hun standpunt vastgebeten 
dat ze moeilijk meer terug konden. In ieder 
geval is duidelijk wat de demokratie in zo'n 
vereniging waard is. Ze houden koste wat kost 
vast aan de inspraakwegen die ze zelf hebben 
bedacht en die voor hun het makkelijkste zijn. 
In feite gebruiken ze die zelfs tegen de akties 
die werkelijk van onderop komen." 

LEDENRAAD 
In dit verband is het nog vermeldenswaard 

dat Kolping een zogenaamde ledenraad heeft 
met vertegenwoordigers van al haar woonkom
piexen. Van de 24 leden zijn er 23 door Kol
ping zelf aangewezen. Jack Stuart van de 
hoogbouw in Weezenhof is de enige die geko
zen is door de huurders. Hi j vroeg een special e 
ledenraadsvergadering aan om de stookkosten
kwestie te bespreken. Volgens Kol ping-direk
teoJr Beeken was dat niet nodig omdat er bin
nenkort toch een vergadering zou zijn. Maar 
toen die vergadering eenmaal gehouden werd 
bleken de stookkosten niet op de agenda te 
staan en werd een poging van Stuart om de 
zaak toch te bespreken door het bestuur ge
torpedeerd. 

FAAM 
Bakker: "Woningbouwverenigingen genieten 

de faam van een soort social einsteil ingen. In 
de praktijk ligt het anders. Ze fungeren als 
kassiers voor het bouwkapitaal en in het geval 
van de stookkosten ook als kassiers voor Esso 
en Shell. Ze kunnen makkei i jk zeggen dat ze 
daar wettelijk aan vast zitten, maar die rol 
vervullen ze toch. De huurder die verandering 
wi I moet er zei f voor knokken." • 

Op woensdag 21 mei werd voor het eerst ge
praat tussen Kol ping en de Dukenburgse aktie
komitees. Besloten werd gezamenlijk een brief 
te sturen naar Den Haag. Kol ping zou dan te
vens aan het ministerie de vraag voorl eggen 
wat ze met de weiger.Jars moet doen. In ieder 
geval werd afgezien van onmiddellijk gebruik 
van deurwaarders. Voor 3 juni werd een twee
de gesprek afgesproken. 
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IN VONDELKWARTIER EINDHOVEN 

WEGENBOUW 
GESTUIT DOOR 
BUURTVERZET 
Het gemeentebestuur van Eindhoven 
leed een harde nederlaag voor de 
rechtbank in Den Bosch. De wegen
bouw in het Vondel kwartier moet wor
den gestaakt omdat de werkzaamheden 
instrijd zijn met het bestemmingsplan. 

Begin maart kwamen de bewoners van het 
Vondel kwartier in opstand tegen de aanleg van 
4 autosnelwegen dwars door hun wijk; plannen 
die erg gunstig waren voor de Philips-vestigin
gen. Snel kwamen ze tot de ontdekking dat de 
gemeente het bestemmingsplan "Hagekamp" 
(nog uit '57) aan zijn laars lapte om te verhin
deren dat de buurt zi jn stem zou verheffen bi j 
een wijziging van'het bestemmingsplan. 

De bezwaren van de bewoners zijn duidelijk. 
In de toekomst zouden zo'n 35.000 auto's per 
dag door de wi jk razen met all e daaraan ver
bonden gevaren. 

Kort geding 
Toen een bezwaarschrift aan de gemeente

raad geen effekt bi eek te hebben (geen enkel e 
partij nam de buurteisen over) besloot het 
wijkkomitee een kort geding aan te spannen. 
Dat was het sein voor wilde tegenaanvallen 
van de gemeente, in de persoon van wethouder 
Van Elk. 

Hij nodigde het wijkkomitee uit voor een 
vergadering van een raadskommissie, maar al
leen om te praten over veranderingen bij de 
reeds gestarte wegenaanleg. Over het zijns 
inziens rechtsgeldige bestemmingsplan viel met 
hem niet te praten. Deze voorwaarden stelde 

hij zonder overleg met Ben W. En de pers had 
de uitnodiging nog eerder in huis dan het wijk
komitee. 

Dit weigerde aan de sommatie gevolg te ge
ven omdat een gesprek op die basis zinloos zou 
zijn. Dat het stadsbestuur niet erg zeker was 
van z'n zaak bleek daaruit dat de werkzaam
heden werden stopgezet in afwachting van het 
kort geding. Dit diende op 18 april in Den 
Bosch. 

Uiterlijk 
Het werd een tamelijk kluchtige voorstelling. 

Namens de gemeente probeerde mr. Dekl a te 
bewijzen dat de 6 eisers alleen voor zichzelf 
spraken en niet voor het Vondel kwartier. Hij 
verzocht de president van de rechtbank goed 
notie te nemen van het uiterlijk van de klagers 
en hun "fanklub" op de publieke tribune, dan 
wist hij meteen dat dezen de buurt niet konden 
vertegenwoordigen. De 500 handtekeningen 
van buurtbewoners had hij niet bij de proces
stukken. 

Ook wethouder Van Elk ontpopte zich als 
een kei in het verzinnen van onjuiste argumen
ten. Hij getuigde losjes dat het wijkkomitee 
tot 3 maal toe een uitnodiging voor een gesprek 
botweg had afgewezen. In werkel i jkheid ge
beurde dat 2 keer en met duidel i jke argumen
ten. 

Hij vertelde ook dat de leefbaarheid van het 
Vondel kwartier zou worden bevorderd. Er zou 
bijvoorbeeld een vrijliggend fietspad komen 
tussen de trottoirs en de snelwegen. Toen hij 
dit op de kaart moest aanwi jzen, bi eek het er 
niet te liggen. 

Foto's: de wegenbouw in het Vondel kwartier wordt stopgezet 
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Dames 
De gemeente getroostte zich grote inspanning 

om te bewi jzen dat de akti e in de wi jk geen 
onverdeelde instemming ondervond. Achteraf 
gingen bijvoorbeeld enkele dames op pad om 
handtekeningen op te halen v66r de wegen
bouw. Ze lieten zich nogal onvoorzichtig ont
vall en dat Van EI k een paar keer bi j ze op vi
site was geweest. Toen het wijkkomitee hun 
handtekeningen kon trol eerde bi eken enkel e 
tekenaars niet in de wijk te wonen en ontken
den anderen dat ze hun handtekening inder
daad gezet hadden. 

Het kort geding ging voor de gemeente 
Eindhoven verloren. Maar Van Elk wil er een 
si i jtageslag van maken en ging in hoger beroep. 
Bovendien probeert hi j de Vondel kwarti erders 
het leven zuur te maken. Zo werd een straat 
opgebroken en vergde het 3 weken om de on
geveer 100 meter wegdek weer te hersteIl en. 
Bovendien werd niet volgens de belofte de 
troep in de wijk opgeruimd, maar zelfs nog 
meer puin gestort. Een oudere vrouw di e over 
een puinhoop moest klauteren, brak onlangs 
haar been. 

Opvallend 
Wethouder Van Elk is een opvallende figuur 

in de Eindhovense stadspolitiek. Twee jaar te
rug organiseerde het MAN een aktie voor beter 
openbaar vervoer. Gevraagd werd om 8-minu
tendi ensten, vri je busbanen, betere aanduiding 
van lijnen en rijtijden. Van Elk nam die eisen 
in ontvangst met 1200 handtekeningen, zei dat 
er geen gel d voor was, maar beloofde een ge
sprek. 

In al die tijd heeft de CDA-wethouder geen 
ti jd kunnen vri jmaken voor dat toegezegde ge
sprek. Er zijn verschillende keren vragen over 
gesteld in de gemeenteraad, maar dergelijke 
aansporingen legt hij naast zich neer. Van Elk 
is vooral geinteresseerd in het doorzetten van 
zijn eigen wil (en die van de industrii!len). 
Vandaar: geen geld voor openbaar vervoer, 
wel miljoenen voor snelwegen door arbeiders
wijken. 

In mei 1974 voerde hij voor het CDA een 
verkiezingskampagne onder het bekende motto 
van veiligheid en orde. Hij liet een innemen
de foto maken van zichzelf en z'n kinderen op 
een stil en veilig plekje. Het asfalteren van de 
stad maakt dergel i jke pi ekjes steeds zeldzamer 
en laat weinig over van veiligheid voor kinde
ren uit gezinnen die geen middelen hebben om 
de stad te ontvluchten naar de stille, ordelijke 
dorpen in de omgeving. • 



SINUS IN ZEIST 

"SOMS 
KOT'SEN 
ZE 
BOVEN 
HUN 
WERK" 

In het hartje van Zeist staat, geplakt tussen kleine arbeiderswoningen, de op
paratenfabriek Sinus. Op zichzelf geen bijzonder feit want in Zeist staan de 
meeste bedri jven gewoon i n de wi jken. In de arbei derswi jken wel te verstaan, 
natuurlijk niet tussen de rijkelui's villa's, waar Zeist zo bekend om is. Bijzon
der z i in we I de gevaren waaraan Si nus omwonenden en arbei ders bi oot stel t. 

Een arbeider van Sinus, die om begri jpel i jke 
redenen liever zijn naam niet genoemd ziet, 
deed voor de Tribune een boekje open over de 
omstandigheden in het bedrijf. 

Houten keet 
"Het ergste van alles vind ik het explosie

gevaar in de houten keet achter op het terrein. 
De keet wordt gebruikt als opslagruimte voor 
verf, gas- en zuurstoffl essen en verfverdunner. 
Volgens de brandvoorschriften moet zo'n verf
magazijn helemaal uit steen zijn opgetrokken. 
Bi j deze schuur bestaat all een het achterste 
deel uit een stenen 'bunker' van één muurtje. 
Daar komen de uiterst brandbare spullen zools 
verdunner. De rest gaat tussen houten wanden, 
samen met een deel van de oven en twee kom
pressormotoren. Naast de oven staat nog een 
dompelbad met uiterst brandbaar materiaal, 
gele pruimer. 

Het gevaar is nu dat de kompressormotoren 
onder hoge druk komen te staan en uit elkaar 
springen als de oven te laat wordt uitgezet en 
oververhit raakt. De stalen platen zeilen dan 
bi j de mensen achter de fabriek de huiskamer 
binnen. 

Bij brand is de lomp helemaal niet te over
zien . Orndat Sinus midden in de buurt staat, 
slaat de brand onmiddellijk over op de huizen 
en zo kan in een mum van tijd de hele buurt in 
de fik staan." 

Blusser 
Tribune: Hoe staat het met de veiligheids

voorz i en i ngen ? 
"Ronduit slecht. In de spuiterij bijvoorbeeld 

hangt een kleine brandblusser uit 1962. Die is 
in 1972 voor het laatst gekontroleerd, dat is 
tenm i nste de I aatste stempel die er op staat. 
Nog niet zo lang geleden was er een klein 
brandje in de spuiterij en werd het apparaat 
half leeggeblust. Nu hangt het er nog steeds 
half leeg. 

Achter in de fabriek en in de nikkel-afdeling 
hangt ook nog een brandblusser. In het maga
zi jn zijn twee slangen, maar wat is nou water 
bij brandend tinner, dan wordt het alleen maar 
erger ." 

Tr.: Wordt daar in de fabriek nooit over ge
klaagd? 

"We zijn wel eens bij 'de blauwe' geweest. 
Dat is de bijnaam van de direkteur. Die zegt: 
We zullen het bekijken, werk voorlopig maar 
gewoon door. Een ondernemingsraad om op te
rug te vallen hebben we niet. Die is pas ver
plicht als er meer dan 100 man werken." 

Stage 
Tr.: En de arbeidsomstandigheden in het be

drijf? 
"Niet bepaald goed. We hadden een keer 

een stage-loper van de HTS. Hij moest met de 
lassers meewerken en dat is echt niet prettig. 
Ze staan namelijk precies tegenover het tri
hok. De tridampen vormen samen met het C02 
van het lassen een chloordamp. Als de wind 
even verkeerd staat krijgen de jongens het 
vreselijk benauwd en staan ze boven hun werk 

te kotsen. Daarom nam die HTS-er van school 
een boekje mee met veiligheidsvoorschriften. 
Dit had hij aan de onderdirekteur en de baas 
laten zien. Hij kon kiezen: het boekje in de 
tas of hij de laan uit. 

Bij de lassers is het ziekteverzuim erg groot." 

«Inspektie» 
Tr.: Weet de arbeidsinspektie ervan? 
"We hebben de inspektie wel eens gewaar

schuwd. Toen ze kwamen hebben we de deur 
van het tri-hok wagenwi jd opengezet en heb
ben de lassers extra lang gelast. Om te laten 
zien hoe erg het was. Maar het had geen zin. 
Die slijmjurk van de inspektie liep met een 
dikke sigaar in z'n mond samen met de baas 
met een grote boog om alles heen wat hij had 
moeten kontroleren. Die lui houden hun ogen 
gewoon dicht. 

De spuiterij zullen ze ook eens goed bekij
ken. Daar ontbreken goede afzuigkappen en 
staat de spuiter zonder behoorlijk masker. Bij 
Sinus houden ze alles goedkoop, ten koste van 
de arbeiders. De spuiter moet werken met een 
twee-komponentenlak. Smerig spul. Als het op 
je strot slaat kun je een week niet praten. 

Om de zoveel ti jd moeten tri-baden worden 
schoongemaakt. Een goed zuurstofmasker kri jg 
je daar niet voor. Je staat er overheen gebo
gen en krijgt de damp recht in je koker. Mij 
krijgen ze niet voor dat werk, al leggen ze er 
een briefje van duizend bij. 

De ventilatie in de spuiterij is ook slecht. 
Als er in de oven gemoffeld wordt - dat is een 
kwartier extra hoge temperatuur - dan gaat er 
een klaxon als de tijd om is. Dan wordt de 
oven opengemaakt en slaat de rook de spuit
kamer in. De spuiter gaat meestal even buiten 
staan. Dan lijkt het wel of de hele spuiterij in 
lichterlaaie staat." 

Bonden 
Tr.: Zijn de bonden van deze omstandighe

den op de hoogte? 
"Het NVV is er wel eens bijgehaald. Ook 

al omdat de lonen niet zijn om over naar huis 
te schrijven. De bond werd ook ingelicht over 
de vuiligheid die Sinus illegaal op het terrein 
gooit en op de riolering loost. Maar het lijkt 
wel of die lui ook al onder één hoedje spelen 
met de baas. Ze hebben ons geschreven dat er 
niets tegen te doen was. 

Daarom hebben we er nu het MAN bijge
haald. Ik weiger zelf de milieubelasting omdat 
ik veel te goed weet waar de vuiligheid echt 
vandaan komt. 

Het MAN en de SP zijn begonnen de instan
ties op de hoogte te stellen. Bijvoorbeeld dat 
er via een put in het bedri jf dode kop (een 
metaal verzorger), tri en sol peterzuur op het 
riool worden geloosd. Provinciale Waterstaat 
heeft een onderzoek toegezegd en de gemeen
te zegt weinig te kunnen doen. Maar voor mij 
zi jn er voldoende bewi jzen voor gevaarl i jke 
lozingen. De theeplantjes die door Marokka
nen in de tuin achter de fabriek geplant zijn, 
gaan kapot aan de vuile tinner die daar zo in 
een gat wordt gegooid." • 
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De kindersterfte in de "thuislanden" is schrikbarend hoog 

HARDE MOTIEVEN 

KOSMETIESE VERANDERINGEN 
Met veel misbaar voert het regiem van 

Zuid-Afrika sinds enige tijd een "ontspan
ningspolitiek". Op aandringen van Vorster 
heeft Smith, de premier van het blanke 
minderheidsbewind in Rhodesil!, zwarte 
leiders uit de gevangenis gehaald om te 
praten over een toekomstige regering. 
Zuid-Afrika voert af en toe gesprekken met 
zwarte buurlanden. In het land zelf worden 
wat uiterlijkheden van de "apartheid" af
geslepen. 

"Kosmetiese veranderingen", zools domi
nee R. J. van der Veen het noemt. Ds. Van 
der Veen, gereformeerd predikant uit Am
stelveen en de Nederlandse man bij de We
reldraad van Kerken in het programma ter 
bestrijding van het racisme. Met hem en 
prof.dr.J. Verkuyl van de theologiese fa
kulteit van de Vrije Universiteit in Amster
dam, besprak de Tribune de situatie in 
Zuid-Afrika. Historiese omstandigheden 
verklaren dat wie zich in Nederland met 
Zuid-Afrika bezighoudt, weldra in aanra
king komt met kerkelijke kringen. 

VOOR GEWAPENDE STRIJD 
Biesheuvel 

Moet je er geweest zijn om over Zuid-Afrika 
te kunnen meepraten? 

Prof. Verkuyl: "Sommige mensen die er ge
weest zijn, zijn daarna blinder dan ooit tevo
ren. Maar als je je ogen de kost geeft en aan 
de kant van de gewone mensen gaat staan kan 
een bezoek nuttig zijn. Ik ben er in 1970 
7 weken geweest, maar ik kom er nu niet meer 
in." 

Ds. Van der Veen is er nooit toegelaten. Hij 
reageert kort: "Ik ben nooit in nazi-Duitsland 
geweest, maar ik was er hartgrondig tegen." 

Beiden verwi jzen verontwaardigd naar het 
bezoek dat oud-premier Biesheuvel onlangs 
aan Zuid-Afri ka bracht, terugkomend met het 
bekende verhaal dat het allemaal wel meevalt. 
Ds. V.d. Veen: "We moehm alle indirekte 
medewerki ng aan de apartheid afbreken. Wi j 
ontraden emigratie naar Zuid-Afrika, maar 
ook toerisme en bezoekreizen. Dat een man 
als Biesheuvel zich daar door de regering laat 
rondri jden is een bel ediging van de onder
drukten die gevangen zitten of zich niet vrij 
mogen bewegen in hun eigen land." 

Rassen 
In Zuid-Afrika wonen 22 mil joen mensen, 

die worden geklassificeerd volgens rassen ken
merken. De minder dan 4 mil joen vertegen
woordigers van het blanke ras oefenen een ab
solute politieke en ekonomiese macht uit. De 
Afrikanen worden samengedreven in de zoge
naamde "thuislanden", beperkte en onvrucht
bare gebi eden waar de eli ende onbeschri jfl i jk 
is. Arbeiders mogen deze gebieden, zonder 
hun gezinnen, tijdelijk verlaten om zich tegen 
de laagste lonen en voor het smerigste werk te 
verhuren aan de grote koncerns ("trekarbeid"). 

Zijn van het huidige regiem werkelijk ver
anderingen te verwachten op deze mensont
erende, harde kern van de apartheid? 

Ds. V.d. Veen: "Dat blanken en zwarten de-
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zei fde i ngangen van de stations mogen gaan 
gebruiken en op dezelfde bankjes mogen zitten, 
is volstrekt onbelangrijk. Die veranderingen 
zijn ze lfs gevaarlijk omdat ze illusies wekken 
over het opheffen van de apartheid. De Zuid
Afrikaanse regering heeft begrepen dat derge
lijke vormen van apartheid alleen maar irrita
tie wekken en niet-produktief zijn. Bovendien: 
Zou jij in de oorlog naast een NSB-er op een 
bank in het Vondel park zijn gaan zitten? Dat 
zullen de meesten zonder bordjes "alleen voor 
blanken" ook wei nalaten." 

Buitenkant 
Prof. Verkuyl is het met deze opvatting eens. 

"Die dingen betreffen de buitenkant van de 
apartheid. Die zijn helemaal niet zo belang
ri jk. Belangri jk zi jn de trekarbeid, het ver
schil in beloning, de politiek van de thuis
landen en het opstoken van rassentegensteil in
gen, de politieke onmondigheid, de drempels 
in het onderwijs die de zwarten hun opleiding 
onthouden. 

Wat in dit land zo verschrikkelijk is, is de 
enorme rijkdom aan de ene kant en de eli ende 
van de meerderheid van de bevolking aan de 
andere kant. In Transkei heeft 25% van de 
bevolking TBC. In de ziekenhuizen liggen de 
kinderen met hongeroedeem. De landbouw 
wordt achterlijk gehouden en de werkloosheid 
is schrikbarend. De zogenaamde gescheiden 
ontwikkeling is een leugen. In de thuislanden 
wordt niet gelhvesteerd. Wel worden bedrijven 
gevestigd in de grensgebieden, waar de meest 
brute exploitatie van arbeidskrachten gebeurt 
die je je denken kunt. In die gebieden mogen 
zelfs de blanke vakbonden niet werken." 

Ds. V. d. Veen waarschuwt voor de geluiden 
uit kringen van Zuidafrikaanse grootindustril!
len, die aandringen op meer vakopleiding en 
bewegingsvriJheid voor de zwarte bevolking. 
Men heeft behoefte aan deze maatregel en om 
de ekonomiese groei te bevorderen en ze kun
nen getroffen worden zonder een eind te ma-

ken aan uitbuiting en knechting. 

Koncerns 
Westerse koncerns, vaak Europese maar ook 

een toenemend aantal Amerikaanse en Japanse, 
zitten OR de natuurl i jke ri jkdommen van Zuid
Afrika als vliegen op de stroop. Er staan enor
me belangen op het spel en met de aktie tegen 
investeringen in Zuid-Afrika legt de Wereld
raad van Kerken de vinger op een plek die erg 
veel pi jn doet. 

Prof. Verkuyl heeft wat ervaring opgedaan in 
gesprekken met Unil ever en Shell. "Ze lachen 
je gewoon uit. Ze zeggen: Dat kunnen we 
toch niet maken tegenover onze aandeelhou
ders, om niet te profiteren van de goedkope 
arbeidskrachten en belangrijke grondstoffen in 
Zuid-Afrika? Ik zie het nog niet lukken der
gelijke investeringen tegen te gaan. Wel kun 
je de westerse koncerns langs deze weg dwin
gen hun arbeiders goed te huisvesten, gel i jke 
lonen uit te betalen en de zwarte vakbonden 
te erkennen." 

Philips 
Ds. V.d. Veen vindt dat er wel positieve er

varingen zijn opgedaan met Hollandse Beton 
Groep en Hoogovens. "Niet dat er direkt re
sultaten uitkomen, maar in ieder geval is men 
gedwongen de diskussie toe te staan." 

Onlangs werd hij door Frits Philips uitge
kafferd omdat hij, voorzien van een Philips
aandeeltje, op een aandeelhoudersvergadering 
de bedrijfspolitiek in zuidelijk Afrika aan de 
orde stelde. Een van de aandeelhouders merkte 
op dat de dominee nooit het woord had mogen 
krijgen en kreeg een ovationeel applaus van 
vrijwel alle 1500 aanwezigen. 

Ds. V.d. Veen: "Dat ik word uitgefloten is 
geen prettige ervaring, maar het is lang niet 
het ergste. Het trieste is dat het lijden van de 
zwari'en ni et aan de orde komt, dat er geen 
aandacht is voor een explosieve situatie, om-
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dat er a II een aan gel d gedacht wordt. Het doet 
je zeer' dat we voor zulke mensen kennelijk 
helemaal voor niets in ons eigen land vijf jaar 
onder een racisties regiem gezeten hebben." 

Nazi's 
Op de vergelijking tussen het Zuid-Afrika 

van Vorster en het Duitsland van Hitier rea
geert ·prof. Verkuyl: "Het staat als een paal 
boven water dat de leiders van de Nationale 
Partij, die in Zuid-Afrika aan de macht zijn, 
de nazi 's hebben gesteund en er ook veel aan 
ontlenen. Verder kun je het niet zonder meer 
vergelijken. In Zuid-Afrika is geen vorm van 
uitroeiing, zoals de Duitsers de Joden als 
motten verdelgd hebben. Maar dat de Natio
nale Partij die infektie heeft is duidelijk." 

Wereldraad 
Ds. V.d. Veen over de betrokkenheid van de 

Wereldraad van Kerken bij de bestrijding van 
het racisme. "De Wereldraad werd in 1948 op
geri cht toen de herinnering aan de Jodenver
vol ging nog vers was. De strijd tegen het 
racisme volgde een klassiek kerkel i jke metho
de:'bijbelstudie, gebed, bezoeksreizen, op
roepen en hul p aan de slachtoffers. 

In 1968, tijdens de vergadering in Uppsala 
werd de aandacht vooral gericht op het blank 
racisme, ,zoals het verbonden is met kolonia
lisme en imperialisme. De overweldiging van 
andere rassen is immers hel emaal vervlochten 
met de ekonomie, de handel, het bedrijfsleven. 
Bovendien begon het beeld te verdwi jnen van 
zwarte bevrijdingsbewegingen als terroristen 
en kindermoordenaars - een beeld waarmee in 
Zuid-Afrika nog steeds ieder verzet als kom
munisties bestempeld en gesmoord wordt. 

In 1968 besloot de Wereldraad tot een ur
gentieprogramma ter bestrijding van het racis
me. In 1970 begon het in de praktijk te wer
ken. Hoewel het programma veel breder is, 
kwamen de akties tegen Zuid-Afrika het meest 
in de belangstelling. 

We hebben aan de klassieke methoden, die 
ik zo'juist noemde, het volgende toegevoegd: 
op aktie gericht onderzoek. Verder solidariteit 
met de organisaties van de onderdrukten, om
dat je ze niet eeuwig het voorwerp kunt laten 
blijven van onze hulpverlening. Uit een spe-

ZAKEN 
De direktie van de AMRO-bank heeft in 

een lijvige verklaring ons volk uitgelegd 
waarom ze niet kan meewerken aan een eko
nomiese boykot van Zuid-Afrika. In de 
eerste plaats omdat geldzaken en gewetens
zaken niets met elkaar te maken hebben. 
Ten tweede omdat bankdirekteuren heus wel 

-een geweten hebben, maar dat dit geen dui
delijke gedragslijn tegenover een "gekom
pliceerde zaak" als apartheid voorschrijft. 
En tenslotte omdat de AMRO-bank de a
partheid bestrijdt door in Zuid-Afrika te 
blijven; een boykot zou het regiem Vorster 
alleen verscherpen ("waarbij de reaktio
naire krachten hun blanke machtspositie 
zullen konsolideren", ;n AMRO-termen.) 

Drie argumenten die niet in elkaar ver-
I engde liggen, maar el kaar tegenspreken. 
Tegen de hardheid van de Zuidafrikaanse 
diamant is kennel i jk zei fs de redeneerkunst 
van de AMRO-bank niet bestand. • 

21 Maart 1960 - In Sharpville vallen tientallen doden nadat de politie het vuur opende 
op vreedzaam demonstrerende zwarten 

ciaal fonds worden giften gestort, bijvoorbeeld 
aan het Frelimo in Mozambique. Dit is de ak
tie Betaald Antwoord. 

Verder willen wij een eind maken aan onze 
medeplichtigheid. Wij kerken vormen een deel 
van het probleem. Wat Afrika betreft: Alleen 
de zwarten kunnen een eind maken aan de 
apartheid en hun eigen bevri jding bewerkstel
ligen. wq moeten een eind maken aan onze 
medeplichtigheid aan die onderdrukking via 
het geld van Philips of de AMRO-bank." 

Gewapend 
Uit de Afrikaanse hoek komen steeds vaker 

oproepen tot de gewapende stri jd tegen het 
Zuidafrikaanse bewind en waarnemers voor
spellen steeds regelmatiger een "explosie". 
In het I i cht van de suksessen van bevri jdi ngs
bewegingen in Mozambique en Vietnam bij
voorbeel d, I i gt het ook voor de hand dat het 
gewapend verzet als enige en doeltreffende 
uitweg wordt gezien, ondanks de offers die dit 
vergt. 

Prof. Verkuyl: "Als ze geweld gaan gebrui
ken zal ik ze niet veroordelen. Maar als u 
vraagt: Is het verantwoord, dan kies ik voor de 
geweidloze weg. Als in Zuid-Afrika de bom 
barst wordt het een verschrikkelijk bloedbad. 

De blanke machthebbers zi jn erg sterk en heb
ben hun militaire kracht de laatste twee jaar 
verdubbeld. Ook zi jn de grote wereldmogend
heden bij Zuid-Afrika betrokken vanwege het 
belang van de scheepvaartroutes om de Kaap. 
Ik denk trouwens dat Zuid-Afrika hard op weg 
is een atoommogendheid te worden. 

Als ik zeg dat ik geen heil zie in het orga
niseren van een guerrillastrijd in Zuid-Afrika 
moet ik meteen alles doen om het geweldloze 
verzet te versterken. Anders ben ik een hui
chelaar. Volgens mij moeten de vakbonden 
een boykot tegen dat land afroepen en moeten 
westel i jke investeringen worden teruggetrok
ken. De basis van Vorster is zo wankel dat hij 
het niet lang meer zal houden." 

Ondergronds 
Ds. V. 'd. Veen: "De laatste kans op een ge

weldloze oplossing zit in het terugtrekken van 
investe'ril'lgen. Maar misschien is het realisties 
een periode van geweld te verwachten. Alles 
wijst erop dat de blanken in Zuid-Afrika 
voortdurend een punt passeren waarop geen 
terug mogelijk is. Of dat ze dat punt al ge
passeerd zijn. 

Er is meer ondergronds gaande dan wi j weten. 
Eind september werd de machtsovername door 
het Frelimo in Mozambique in verschillende 
Zuidafrikaanse steden gevierd met demonstra
ties van de bevolking. Verder staat Rhodesil! 
op instorten en raakt Zuid-Afrika Namibii'! ook 
ook binnen twee of drie jaar kwijt. 

Alle berichten duiden op een zeer snelle 
bewustwording in het zwarte bevol kingsdeel. 
En ze hebben een harde moti vati e voor gewa
pend verzet. Als je in de thuislanden een kin ... 
dersterfte ziet die oploopt tot 50% dan moeten 
de kansen voor een geweldloze oplossing wel 
dalen." 

In Zuid-Afrika is natuurlijk van de kant van 
de blanken al zeer lang geen sprake van "ge-
weldloosheid". • 
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BOTS VAN ~WAAD TOT. ER~ER 

Bots is de naam van de popgroep. Van kwaad 
tot erger is de ti tel van de eerste I p. Hans San
ders (29) als zanger, gitarist en schrijver van 
teksten en muziek het middelpunt. Eindhoven 
de plaats van herkomst. Een sensatie zal het 
wel worden. 

De meeste Hollandse popgroepen hebben wei
nig anders te bezingen dan hun al dan niet ge
si aagde I i efdesl even en beperken zi ch dan ook 
uitsluitend tot de Engelse taal. Bots heeft een 
andere boodschap en presenteert zich derhal ve 
in onze moedertaal (met een zachte "g" wel is
waar, maar toch onmiskenbaar Nederlands). 

lets over de teksten. Je hoeft ze niet kritiek
loos te beluisteren, maar ze gaan onmiskenbaar 
over het gewone leven. Daar is het provoce
rende lied van de werkende jeugd: "Als je echt 
iets moet veranderen, nou dan doen ze het 
maar zelf, als wij maar koffie krijgen om half 
elf". • 

Kreupel gaat over een werkloze: "I k ben het 
zat om nog langer heen en weer te lopen tus
sen steun en arbeidsburo als een willoze bal." 

Een andere onvervalste popsong verheft zich 
tegen bekende doktersprakti jken: "Door al die 
troep die u mij steeds heeft voorgeschreven ben 

ik er gisteravond bijna in gebleven." 
En zelfs de humor ontbreekt niet. Pro Deo 

voor de EO bijvoorbeeld beschrijft het lot van 
een mislukte zanger en een dito dichter die 
hun laatste heil zoeken bij De Heer ("waar 
komt al dat hemelse gejubel toch vandaan, 
dat reeds te horen is tot diep in het nachtelijk 
uur ?"). 

Nu is het verschil tussen een krant en een 
grammofoonplaat de muziek. Dat probleem 
kan ook de Tribune niet oplossen. Men moet 
dus maar aannemen dat de muziek verrassend 
origineel is en van een Bots-professionalisme 
getuigt. 

Hans Sanders zegt eenvoudi g: "Ik vind dat 
deze maatschappi j ni et deugt. " 

De popkul tuur staat wat dat betreft trouwens 
ook niet in de beste reuk. De jeugd geld uit 
de zak kloppen voor telkens nieuwe "sterren", 
eli enbogenwerk, het "bewerken" van disc- joc
keys enz. Hans Sanders: "We hebben de abso-
I ute vri jheid gekregen om te maken wat we 
wilden. Natuurlijk ziet Fontana er ook een 
kommercieel sukses in, anders hoef je er niet 
mee aan te komen. Voor ons is de muziek een 

MAYAGUEZ EN DE MENTALITEIT VAN FORD 
De avonturen van het Amerikaanse schip Mayaguez in Cambodjaanse wateren 
zijn door de pers breed uitgemeten. Gedurende enkele dagen beheerste de 
Mayaguez de voorpagina's en journaals. Wat gebeurde er? 

Volgens de Amerikaanse lezing voer de Ma
yaguez met een onschuldige lading op 100 ki
lometer uit de kust toen het schip door de 
Cambodjaanse marine werd opgebracht. 

Nu vormen gebeurtenissen ter zee een apart 
hoofdstuk in de Amerikaanse militaire geschie
denis van de laatste 10 jaar. 

Eerst werd in de Golf van Tonkin de Ameri
kaanse marine bruut over va 11 en door een tor
pedoboot uit Noord-Vietnam. De toenmalige 
president Johnson verkreeg op grond van deze 
brutaliteit volmacht tot het platbombarderen 
van Noord-Vietnam. Hoe van deze vrijbrief 
gebruik werd gemaakt is bekend. Dat het 
Tonkin-incident in werkelijkheid nooit heeft 
plaatsgevonden is ook bekend. 

In 1968 werd het Amerikaanse schip Pueblo 
aangehouden door de marine van Noord-Korea. 
Ook zo'n onschuldig vrachtschip en ook op 
volle zee. Het Witte .Huis riep alom aktie, 
maar de Pueblo bleek zich wel degelijk als 
spi onagesch i p vol el ektron i ese apparatuur op
gehouden te hebben in de territoriale wateren 
van Noord-Korea. 
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Ervaringen die enig voorbehoud ten opzichte 
van de Amerikaanse nieuwvoorziening raad
zaam maken. Zelfs als er sprake zou zijn van 
een Cambodjaanse vergissing en de Mayaguez 
een gewoon vrachtschip zou zijn, zelfs dan 
zou dat voorbehoud op zijn plaats zijn. Een 
dergelijke fout zou immers totaal in het niet 
zinken vergeleken bij het onheil dat de Ame
rikanen in een vijfjarige oorlog over Cambodja 
gebracht hebben. Maar daar heeft de pers 
nooit ophef over gemaakt. Stel dat de Neder
landse marine op 6 mei 1945 een Duitse 
vrachtboot had opgebracht •.. 

De akties voor de "bevrijding" van de Ma
yaguez werpen een duidelijk licht op de men
tal iteit van de Amerikaanse machthebbers. 
Cambodjaanse marineschepen, haveninstalla
ties en steden werden met bommen bestookt. 
Over schade en slachtoffers is niets bekend. 
Het laatste hoofdstuk van de operatie begon 
n6dat Cambodja bekend maakte dat de Maya
guez en de bemanning werden vrijgegeven. 
Geen geruststel I ende gedachte voor de Maya
guez-bemanning dat hun I evens door hun eigen 

TABAK 
Tabaksfabriek Niemeyer in Groningen 

heeft de gewoonte vrouwen aan te nemen 
voor de avonddienst (6-10 uur), zgn. part
timers. Zij moeten een halfjaarlijks kon
trakt ondertekenen. Zodoende kan Niemey
er zi ch makkei i jk ontdoen van de vrouwen 
die niet produktief genoeg zijn. 

Periodiek wordt een aantal vrouwen ont
slagen. Eventuel e onvrede wordt gesust met 
een verwijzing naar de WW. Bovendien mo
gen de "besten" enkele weken later weer 
in dienst komen. Enige tijd terug was zo 
voor 32 vrouwen het moment van ontslag 
aangebroken. Inmiddels had de Centrale 
Raad van Beroep Sociale Verzekeringen in 
september '74 echter besloten dat alleen 
dié part-timers WW kunnen krijgen die 2 
jaar aaneengesloten gewerkt hebben. 
De meesten kwamen zo zonder een cent op 
straat te staan. Ze hadden werkelijk tabak 
van Niemeyer. • 

middel om i ets onder de mensen te brengen en 
waarom zou je dat ongebruikt laten?" 

Verwijtend herinneren we Hans aan zijn op
treden voor het Progressief Akkoord bij de ge
meenteraadsverkiezingen in Eindhoven. Dat 
was de kon kuren ti e van de SP. Hi j lacht vro
lijk: "Ach, dat kabaretje. Dat was best leuk 
werk. Ik ben I id van de PPR, nog wel. Maar 
als je kijkt wat er in deze maatschappij wer
kelijk gebeurt •••• ik begin er steeds meer be
zwaar tegen te krijgen. De SP is een van de 
weinige partijen in ons land die me echt aan
spreken. " 

Een uitspraak die het luistergenot onzerzijds 
natuurlijk aanzienlijk vergroot. Achterdochtige 
lieden, die uit dit sukje opmaken dat producer 
Peter Koelewijn ons met steekpenningen heeft 
bewerkt om Bots te propaganderen, kunnen de 
plaat kopen en zichzelf van de kwaliteit over
tuigen. • 

Cambodja, Vietnam, Laos, Thailand verloren, 
maar de Mayaguez behouden. Juist toen presi
dent Ford de grootste I egermacht ter wereld 
mobil iseerde om een vrachtsch i p aan de kom
munisten te ontrukken, moest hij een uur lang 
met Den Uyl praten. Onze minister-president 
verklaarde na afloop fier dat hij van z'n hart 
geen moordkuil had gemaakt. Dat hoefde ook 
niet. Hij had Ford niets te zeggen waaraan 
deze zi ch had kunnen storen. 

Ford en Kissinger koel en berekend in gevaar 
werden gebracht om de wereld te bewijzen dat 
er met de VS nog steeds niet te spotten valt •• 



VAN DER MEER EN IN EINDHOVEN 

DE TALENTEN 
VAN EEN 
MAKELAAR 
De grens tussen wettige en onwettige zaken is in deze maatschappij vaak moei
lijk te trekken. Zelfs de wettige zaken wekken dikwijls het gevoel van oneer
lijkheid, om het maar voorzichtig uit te drukken. Neem bijvoorbeeld de akti
viteiten van het makelaarskantoor Van der Meeren in Eindhoven. 

V. d. Meeren is zei f geen makelaar, maar 
erfde de zaak van zijn vader en nam enkel e 
makelaars in dienst. Hoewel de benadeelden 
zelden geneigd zijn hun geval aan de grote 
klok te hangen, zijn het er bij elkaar genoeg 
om deze makelaar een slechte naam te bezor
gen in heel Eindhoven. 

BOERDERIJ 

Het meest geruchtmakende geval deed zich 
voor toen V. d. Meeren van de gemeente op
dracht kreeg een boerderi j met erf te kopen in 
het bestemmingsplan Lievendaal. Hij kocht de 
bedoening op voor f 100.000, zette het be
drijf op naam van zijn moeder en deed het ver
volgens voor anderhalve ton over aan de ge
meente Eindhoven. Het gemeentebestuur be
sloot dat er juridies weinig aan t~ doen was en 
beperkte zich tot het voornemen nooit meer 
zaken te doen met deze makelaar. 

Toen de zaak beklonken was vertelde hij de 
koper pas dat de huurder een huurkontrakt had 
voor het leven. De koper kreeg tenslotte een 
huis in een andere straat .•. en het hoekhuis 
wordt nu gebruikt voor de prostitutie. 

Er kwam een huis vri j voor de verkoop en 
een oude vrouw, die er naast woont, belde 
V.d. Meeren op om te informeren naar haar 
toekomstige buren. Reaktie: "Ik weet het nog 
niet en h'et interesseert me ook geen bal. Of 
het nu gastarbeiders zi in of hoeren, zaken zi jn 
zaken." 

In 1972 deed V. d. Meeren een aantal huur
ders in de Edelweisstraat een aantrekkei i jk 
aanbod. Ze konden hun (oude) woningen kopen 
6f een huurverhoging betalen van f 80 naar 
f 175 6f verhuizen. De mensen moesten in ak
ti e komen om zi ch deze "keus" van het I i jf te 
houden. 

MENTALITEIT 

Voor dergelijke zaken heb je in ons land 
geen diploma's nodig. Alleen een bepaalde 

mentaliteit. Tallozen worden er het slacht
offer van. Iemand vertelde ons de geschiedenis 
van het goedkope huisje dat hij bij V.d. Mee
ren dacht te kopen. 

Volgens het koopkontrakt zouden rente en 
aflossing op f 174,91 per maand komen. Afge
sproken rente: 8%. Indien een van beide par
ti jen het koopkontrakt ni et nakwam, werd 
voorzien in een boete van f 5000. 

Deze koper hoorde een tijd niets meer van 
V.d. Meeren en belde tenslotte op om de over
dracht te regelen. "Er is een fout gemaakt", 
zegt de makelaar. Rente en aflossing zouden 
f 242,38 moeten bedragen. Omdat de koper 
dit niet kan opbrengen biedt V.d. Meeren hem 
een lening aan van f 3500. Daar er nog een 
andere lening nodig is klimmen rente en af
lossing al naar f 370 per maand. 

Bovendi en bi i jkt de makelaar de rente op 
9*% gebracht te hebben. "Wat maakt dat nou 
uit, dat is maar 1 * cent per gulden: " 

Het is de koper natuurlijk niet ontgaan dat 
de koopsom meer was dan een gulden en hij 
weigert akkoord te gaan. De makelaar wil dan 
het koopkontrakt ontbinden zonder de kon
traktuele f 5000 boete te betalen. Dus het 
kontrakt toch maar uitvoeren. Tenslotte wendt 
de makelaar zijn invloed aan bij de banken in 
een (mislukte) poging te verhinderen dat deze 
koper hypotheek krijgt. Negen van de tien 
mensen zouden er zijn ingetrapt. • 

De huurders van de nieuwbouwwoningen, die 
in Lievendaal zi jn verrezen, ervaren deze ma
nipulatie nu maandelijks in hun portemonnee. 
Hoe duurder het verwerven van de bouwgrond 
is, hoe hoger tenslotte de huren uitvallen. Huizen in de Iriswijk door V.d. Meeren te koop aangeboden 

De betrokken woningen zijn overigens ei
gendom van de Stichting Hendrik van lotha
ringen, een mantelorganisa.tie van Philips. 
Kort daarna verwierf V. d. Meeren het onder
houd van de Philips-woningen in Veldhoven. 
Sommige Eindhovenaren zien hierin een belo
ning, omdat ook Philips belang had bij duur
dere woningen in het bestemmingsplan lieven
daal. 

TALENTEN 

De talenten van V.d. Meeren bleven natuur
lijk niet onopgemerkt. Ingrid v.d.Abbe, 
dochter van de eigenaar van de (inmiddels af
gebrande) Karel I-fabrieken, benoemde hem 
l"anuit haar Zwitserse chalet tot vertegenwoor
diger voor haar bezit in de Iriswijk te Eindho
ven. Deze wijk heeft ernstig te I i jden onder 
prostitutieproblemen, sinds villabewoners en 
overheid de prostitutie eensgezind verdreven 
uit een villawijk. Sinds V. d. Meeren de huizen 
in de Iriswijk beheert zijn de problemen voort
durend toegenomen. 

Hij verkocht bijvoorbeeld een hoekhuis. 
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ARBEIDSINSPEKTIE BLIJFT ZWIJGEN 

Dow-Chemical in Terneuzen 

PARADIJS VOOR 
GROOTKAPITAAL 
DEZER dagen vloeit weer eens een mil joe

nenbedrag uit de rijksschatkist naar de 
ondernemers. Het gaat om zo'n 4 mil joen 

gulden van de ministeries van"Boersma en Lub
bers. 

Ongeveer de helft van deze som is bestemd 
voor experimenten in 10 bedrijven met inspraak 
van de arbeiders. Het geld wordt toevertrouwd 
aan een sektie van de Sociaal Ekonomiese Raad 
en wel aan de Commissie Opvoering Produkti
viteit. Dan weet men hoe laat het is. 

Van de andere helft gaat ruim 1,2 miljoen 
naar 6 ondernemingen in Twente die kommissies 
tegen het arbeidsverzuim willen instellen. Dan 
is er 350.000 gulden vrijgemaakt voor een 
handleiding over het oplossen van spanningen 
in direkties om een krachtiger beleid van on
dernemingen mogelijk te maken. Ongeveer 
f 125.000 wordt besteed aan een handl eidi n9 
voor de planning in middelgrote bedrijven. 

:************* BROOD *************: 
************** ************** 

Wie na 1 juli brood kauwt, dat weer 2 cent 
duurder is geworden, moet maar bedenken dat 
zijn geld goed besteed wordt. Door anderen. 

Er is 15 tot 20 mil joen gulden nodig om de 
bakkeri j-sektor te saneren. Er is een struktuur
kommissie die bakkerijen gaat opkopen en 
sluitingen regelen. Het gaat niet om de warme 
bakkers om de hoek, maar om meel giganten als 
Meneba, Wessanen en Schol ten-Honig. Aan 
de mil joenenwinsten van de afgelopen jaren 
hebben dergelijke koncerns kennelijk niet ge-
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noeg om hun sanering zelf te bekostigen. 
Dit is "eerlijk delen" in de praktijk. Niet 

3 ondernemingen voor de kosten laten opdraai
en, maar 14 miljoen landgenoten. En wie 
maalt er bij 12, 13% inflatie om 2 cent op 
een brood? 

!********** "REDDING" **********! 
*********** *********** 

Regelmatig besteedt de Tribune aandacht 
aan "reddingsakties" van de overheid voor be
drijven waarin kapitaalbezitters geen winst 
meer zien. Begin dit jaar speelde zo'n kwestie 
bij Singer in Nijmegen. De Tribune schreef 
dat de arbeiders bi j het redden van de werkge
legenheid als vee werden verhandeld. De 
overheid stak er 15 mil joen in van gemeen
schapsgelden. De Singer-arbeiders werden tot 
het laatste moment in onwetendheid gehouden, 
moesten zich aan een vernederende soli i ei ta
tie-procedure onderwerpen e. d. 

De Industrierevu (Industri ebond NKV) vroeg 
zich onlangs af waar we in Nederland eigen-
I i jk mee bezig zi jn. Na de overname van 
Singer door Teal tronie wordt naar het perso
neel niet meer geluisterd en wordt de onderne
mingsraad gepasseerd. Arbeiders die zich 
stri jdbaar hadden opgesteld, kregen bi j Teal
tronic geen kans en hoorden tot de ontslagenen. 
Daaronder 9 kaderleden van de Industriebond 
NKV die zich naar verluidt bijzonder hebben 
ingespannen de bedrijfssluiting te voorkomen. 
De bond is zeer verontwaardigd. 

De Tribune stelde deze gang van zaken in 

In Terneuzen staat de meest winstgevende 
vestiging van Dow Chemical in Europa. 
Naast de ongeveer 1800 man in vaste dienst 
werken er 1000 tot 1500 mensen via onder
aannemers en koppel bazen. Na de ontdek
king van enkele leukemie-gevallen (Tribu
ne 3/75) voerde het MAN met deze laatste 
groep aktie voor regelmatige mediese keu
ringen in verband met de gevaarlijke werk
omstandigheden. 

Na enkel e maanden nemen de suksessen 
duidelijke vormen aan. Een bedrijf als 
Electron begon onmiddellijk met de keurin
gen. Andere bedrijven deden dezelfde toe
zegging, o. m. Etec, Rheinhold & Makla 
Nederl and NV, Eyke-Hogendoorn • 

Bij AKF werden de arbeiders die bij Dow 
werken, naar een medies special ist ge
stuurd. Dit gebeurde pas nadat er in een 
pamfl et op was gewezen dat eerder gedane 
beloftes niet waren nagekomen. Een door 
de direktie als bedrijfsarts naar voren ge
schoven dokter bleek helemaal geen be
drijfsarts te zijn. De bedrijfsleiding stelde 
da t het overstag-gaan n i ets met het pamfl et 
te maken had, tot grote hilariteit van de 
AKF-arbei ders. 

Een eigenaardige rol speelt de Arbeids
inspektie. In verband met de leukemie
gevallen werd een onderzoek ingesteld 
naar de werkomstandigheden bij AKF. De 
arbeidsinspektie in Breda weigerde het re
syltaat bekend te ,maken om de verhoudin
gen met de direktie niet in gevaar te bren
gen. Een AKF-arbeider: "Bij arbeidsinspek
tie moet ik altijd aan een dikke sigaar en 
een grote borrel denken." 

Ook door de Dow-direktie zelf zijn 
maatregelen genomen en verbeterd. Er wor
den meer keuringen gedaan, vooral onder 
de mensen van de aannemersbedrijven. 
Verder heeft men besloten de arbeiders 
voortaan schriftel ijk op te roepen voor de 
keuringen. Vroeger liep dat via de chefs. 
Als deze vergeetachtig waren of als de be
trokken arbeider op het gegeven tijdstip 
verhinderd was, ging de keuring niet door. 
Het ni euwe systeem werkt nauwkeuriger. 

Het MAN-Terneuzen zegt dat de arbei
ders op hun hoede moeten blijven en druk 
moeten blijven uitoefenen om de bereikte 
verbeteringen niet verloren te laten gaan 
en nog nieuwe te kunnen afdwingen. • 

maart al aan de orde (Tribune 4;75). De be
vestiging van de Industrierevu liet 2 maanden 
op zich wachten. Twee maanden nodig gehad 
om te ontdekken dat ook NKV-ers er het 
slachtoffer van werden? 

!********** "GUNSTIG" **********: 
*********** *********** 

Volgens prof. Christiaanse uit Rotterdam is 
Nederland een gunstig land voor wereldkon
cerns. Ze kunnen hier hun hoofdzetel vestigen, 
maar hoeven over de winsten van hun dochter
ondernemingen (meest in ontwikkelingslanden) 
in Nederland geen belasting te betalen. Vol
gens Christiaanse is de belastingpol itiek van 
ons land verre te verkiezen boven andere sys
temen (voor die ondernemingen dus). 

Deze omstandigheid, gevoegd bij boven
staande voorbeeldjes, moet ons land tot een 
waar lustoord maken voor het grootkapitaal. 



Demonstrerende Rembrandt-schol i eren 
op het Stadhuispi ein in Leiden 

STAKING 
VOOR BEHOUD 
PROGRESSIEVE 
LERAAR 

Het eind van het school jaar is een spannende 
tijd. Overgaan of zitten blijven, slagen of 
zakken? Maar ook: Wel ke I eerkrachten bi i jven 
en wel ke ondergaan een gedwongen afscheid? 

Jaarl i jks zi et een groot aantal jonge leraren 
en leraressen zijn (meestal tijdelijke) aanstel
ling niet verlengd. De voorwendsels liggen 
voor het oprapen: Kan de orde niet bewaren, 
past niet in de sfeer van de school, is onbe
kwaam e.d. Een direktie kan tenslotte moei-
I ijk als ontslagreden aanvoeren dat iemand 
progressief is. 

Dit keer hoort Paul Marijnis, leraar Neder
lands aan de Rembrandt-Schol engemeenschap 
te leiden, tot de slachtoffers. Tenzij de akties 
slagen om hem voor de school te behouden. 

POPULAIR 

Op 25 april kregen de scholieren van het 
Rembrandt te horen dat B en W Mari jnis op 
voorstel van de schoolleiding zouden ontslaan. 
Voor het ontslag werd geen duidelijk motief 
gegeven. Wel is bekend dat de rektrix me
vrouw De Boer-Pino niets moet hebben van een 
moderne aanpak bij de lessen. 

Mar i jn is probeerde gewoon ti jdens de I es 
aan te sluiten bij hetgeen onder de leerlingen 
leeft. Hij schrikt niet als er eens woorden wor-

"BEWIJS" 
De televisie besteedde een tijdje terug 
aandacht aan chroniese longziekten in het 
Rijnmondgebied. Een maatschappelijk 
werkster uit Rotterdam, die vroger in Gro
ningen gewerkt had, vertelde: "Toen ik 
hier pas kwam werken, viel het me sterk op 
dat de mensen in de bus en de trein zoveel 
kuchten en hoestten." 

Behalve een aantal industri!!len, werd 
ook een dokter naar zijn mening gevraagd. 
Met "wetenschappel i jke" huichelachtigheid 
merkte deze op dat hij het verband tussen 
longziekten en een verpest milieu niet kon 
bevestigen. "Je zou dan een groep Rotter
dammers moeten overplaatsen naar de groe
ne weiden van Groningen en een aantal 
Groningers naar Rijnmond, om dan te kij
ken wat hun longen doen." 

De industri!!len zaten goedkeurend te 
knikken. De dokter zal wel nooit zo wijs 
worden als de mensen in de Rijnmond, die 
gewoon hun ogen en neus (en verstand) ge
bruiken. Van een dergelijk gezond gebruik 
van de zintuigen getuigen de talloze akties 
die de bevolking van ons land voert voor 
een schoon milieu. 

MARIJNIS 
SLACHTOFFER 
JAARLIJKSE 

ONTSLAGGOLF 

den gebruikt die niet in het woordenboek zijn 
opgenomen, maar nochtans bestaan. Hi j spoort 
de scholieren oan tot diskussies over allerlei 
onderwerpen. Onder zijn leerlingen is hij po
pulair. 

Mari jnis is nog ni et afgestudeerd. Daarom 
heeft hij ook geen vaste aanstelling, maar een 
tijdelijke. Toch geeft hij al 5 jaar les aan het 
Rembrandt! Nu het nog kan wil de schoollei
ding de tijdelijke aanstelling gebruiken voor 
een "mokkel i jke" ontslagprocedure. 

KOMITEES 

Sinds eind april gebeurde er rond het ontslag 
van Mari jnis van all es aan het Rembrandt. Er 
werden komitees gevormd van leraren, ouders 
en leerlingen om het ontslag ongedaan te ma
ken en de school meer demokratie en openheid 

PAUL MARIJNIS 

te geven. 
Op een vergadering, georganiseerd door het 

ouderkom i tee, bi eken 150 ouders het er over 
eens dat voor het ontslag van Mari jnis geen 
enkel e reden was. Er werd druk overl egd tussen 
de schoolleiding, wethouder Tesselaar (PvdA) 
en de Algemene Bond van Onderwijzend per
soneel. Maar Tesselaar en de school I eiding 
bleken niet vatbaar voor redelijke argumenten. 
Het progressieve image van de wethouder, 
vroeger werkzaam op het vormingswerkcentrum 
van de universiteit, kreeg een fikse deuk. 

STAKING 

Dinsdag 20 mei kwamen de leerlingen van 
de Rembrandt-Schol engemeenschop terug van 
de Pinkstervakanti e . Ze ontdekten dat de 
schoolleiding nog steeds niets had toegezegd 
en hun aktiekomitee besloot tot het uitroepen 
van een staking. Enkel e I eraren dreigden dat 
ze schriftel i jk werk zouden opgeven en dat 
alle afwezigen een 1 zouden krijgen, maar de 
scholieren weigerden massaal de lessen te vol
gen. 

Wethouder Tesselaar kwam naar de school. 
De I eerl ingen eisten een openbare vergadering 
met de wethouder en de schooll eiding en deze 
vergadering kwam er. De kantine zat afgela
den vol. Stuk voor stuk werden de argumenten 
van de wethouder en de schoolleiding als drog
redenen ontmaskerd (o. m. dat Mari jnis ti jdens 
de lessen vieze woorden zou gebruiken). Ver
schillende leerlingen improviseerden uitste
kende spreekbeurten waaruit men kon afleiden 
dat de leraar Nederlands ook in dat opzicht 
zijn vak prima verstaat. Een leerlinge vroeg: 
"Waar gaat het eigenlijk om? Om onderwijs 
dat aansluit bij de leerlingen of om het gezag 
van de rektrix?" Ze kreeg een daverend ap
plaus. 

Na een uur diskussie trok Tesselaar zich te
rug. Geen been meer om op te staan, maar 
ook zonder een definitieve uitspraak te doen. 
Daarop trokken de leerlingen met z'n allen 
naar het stadhuis om hun eisen kracht bij te 
zetten en een petitie aan te bieden. De petitie 
werd door een ambtenaar in ontvangst genomen. 
De leerlingen toonden zich vastbesloten door 
te gaan met hun akti es voor het behoud van 
een progressieve leraar en demokratisering op 
school. • 
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OVER DE RUGGEN 
VAN DE ARBEIDERS 

Over de ruggen van de arbeiders! Een veel 
gebruikte uitdrukking. Volgens de één wordt 
er de winst over gemaakt, volgens de ander 
wordt er misbruik mee gemaakt van de ziekte
wet. Dit laatste dan in de ogen van VVD-ers, 
wier uitpuilende buiken nauwelijks door hun 
eigen ruggen getorst kunnen worden. 

Dit artikel gaat in de meest letterlijke zin 
over de ruggen van de arbeiders. De beste rug 
gaat eraan als hij de hele werkdag lang staties 
wordt belast. Dat wil zeggen: als die rug maar 
weinig gevarieerde beweging krijgt. Wie de 
hel e dag op één tegel staat kri jgt rugklachten, 
onherroepelijk. 

Neem de bouw. Veel bouwvakkers zijn 
werkloos en de anderen worden opgejaagd. Na 
elk huizenblok, als de routine er goed in zit, 
wordt met de stopwatch in de hand (en het ont
slag als stok achter de deur) het tempo opge
voerd. Geen tijd om de rug te strekken. Geen 
wonder dat rugklachten de beroepsziekte van 
bouwvakkers vormen. Dat velen zeer regelma
tig ziekteverlof nodig hebben. 

Wervelkolom 
Eerst wat over eèn gewone rug. De rug be

staat uit een wervelkolom met aan weerszijden 
enorme spierenbundels, z6 dat de rug zowel 
sterk als beweeglijk is. De wervelkolom is op
gebouwd uit afwisselend wervels die hard en 
van bot zijn en tussenwervelschijven, die van 
kraakbeen zijn en zo stevig en elasties als 
rubber. Dat maakt de rug soepel. 

Bovendien zijn de wervels en de tussenschij
ven niet zo maar recht op el kaar gestapel d. 
Ze maken wat bochten. De nek een beetje hol, 
de rug wat bol, de I endenen weer hol en het 
staartbeentje buigt naar voren toe. Dat maakt 
de rug veerkrachtig. 

Spit 
EI ke wervel heeft aan de achterkant uit

steeksels, die om het ruggemerg heen gegroeid 
zijn en dit zodoende beschermen. Aan die uit
steeksels zitten bovendien gewricht jes, waar
mee elke wervel ook nog eens verbonden is met 
de erboven en eronder gelegen wervels. 

Op deze punten ontstaan vaak moeil ijkheden. 
Als een tussenwervelschijf slapper is dan een 
andere dan is er meer beweging tussen de wer
vels die erboven en eronder liggen. Bij een 
verkeerde beweging kunnen dan de gewrichts
vlakjes gevoel ig hard op el kaar komen. Een 
plotselinge pijnscheut en je komt niet meer 
recht. 

De dokter die zo'n rug onderzoekt, vindt 
langs de wervelkolc'll een spierbundel die zo 
strak is aangespannen dat hij keihard is. Die 
spierbundels proberen zo de wervelkolom de 
stevigheid te geven, die hij van zichzelf mist 
vanwege de te slappe tussenwervelschi jf. 

f.Aaar juist die spasties aangespannen rug
spieren worden weer erg pi jnl i jk, zodat men 
vaak krom blijft staan. En in die kromme stand 
kwamen die gewrichtsvlakjes zo gevoelig op 
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el kaar ••• zodat het verhaal weer van voren af 
aan begint. Om dit te doorbreken moet men 
proberen de spieren te ontspannen. Dit kan het 
gemakkelijkst met warmte: met de rug tegen de 
verwarming gaan zitten of de pijnlijke spieren 
met een rode lamp bestralen. Verder is het be
langri jk in beweging te bi i jven, zodat er geen 
konstante druk bli jft bestaan op de gewri chtjes 
tussen de wervels. 

Houding 
Mensen die vaak spit in de rug krijgen, 

hebben dikwi jls een holl e rug. Voor hen is het 
verstandig op hun houding te letten. Als ze 
staan moeten ze de bilspieren en buikspieren 
aanspannen, zodat de hol I e rug recht trekt. 
AI s ze I i ggen moeten ze dat op een hard bed 
doen, zodat het bekken niet in de zachte ma
tras kan wegzakken en de rug toch hol trekt. 
Ook kun je, als je op je rug ligt, de benen 
optrekken, eventueel met een kussen onder de 
knie~n om stevig te liggen, zodat de rug zich 
weer een beet j e bol t. 

Om met tillen en sjouwen is het oppassen. 
Het beste kun je met tillen door de knie~n 
gaan en bij sjouwen de last over links en 
rechts verdel en (bi jv. beter met twee tassen 
lopen dan met één). 

Ook leden van het koninklijk huis kunnen last 
krijgen van hun rug (tekening uit de Volkskrant) 

Prins kreeg graszaad voor 
wereldnatuurfonds cadeau 

Dnk h . "" lt... e toc aan Je rug . .... 

Bouwvakken 
Heel wat mensen hebben te horen gekregen 

dat hun rug versl eten is. Meestal moeten ze 
het met die mededeling maar doen. Geholpen 
zi jn ze zo natuurl i jk ni et. 

Onlangs kwam een pati~nt op het spreekuur 
die ik nog niet kende. Een buiten-gezicht, 
werkmanshanden, een beetje kromme en zo te 
zien pijnlijke rug. '''n Bouwvakker", dacht ik. 
Zo was het ook. 

In de I oop van ons gesprek vertel de hij dat 
hij het al zo'n 5 tot 10 jaar langer had volge
houden dan z'n kollega's. Hij was nu 61. Hij 
gaf te kennen dat hij eigenlijk wel 6p was. 
Onderzoek van de rug en de foto's die ik liet 
maken, bevestigden dit. Een beroep op de WW 
of de WAO is meestal de enige uitweg die de
ze mensen openstaat (met een fiks verl i es van 
inkomen). 

Veel bouwvakkers zijn al jaren voor hun 
pensioen uitgeschakeld. Door het hoge werk
tempo in deze (en vergelijkbore) vakken wor
den de ruggen zo langdurig eenzijdig belast 
dat het een wonder mag heten dat sommigen 
het dertig jaar uithouden. Als je twintig bent 
heb je misschien eens spit, die met een paar 
dagen over is. Maar als je 50 bent is de si i jta
ge veel verder. Na tientallen jaren de rug ge
bogen en belast te hebben, zonder tijd hem te 
strekken, kom je niet meer recht. De wervels 
zijn vervormd: van voren smaller geworden en 
in el kaar gezakt. De baas, met een kaarsrech
te rug, schudt bedenkei ijk zi jn hoofd omdat je 
het tarief niet meer haalt. 

Een gezond idee om met el kaar wat tegen 
het tariefsysteem te doen! • 

(Brieven en vragen aan: Tribune, Postbus 428, 
Nijmegen). 



"Wat je zegt" door 
PKavezet * 

* sportcentrum 
De mens wi I wel eens weten wat er op de 

werel d gebeurt, er is al lol genoeg op de tel e
visie! 

Een partijgenote werkt op het organies
chemies laboratorium van de Nijmeegse uni
versiteit en beleefde het volgende: 

"Er wordt bij ons in de middagpauze regel
matig doorgewerkt. Formeel mag niemand al-
I een in het lab achterbl i jven vanwege het ge
vaar voor ongelukken, maar daar kun je moei
lijk de hand aan houden. Als je met z'n 
twee!!n op één kamer zit en je wil t doorwerken 
dan kun je de ander niet dwingen om ook te 
blijven. 

Vanmiddag kwam er een jongen naar ons toe 
strompel en di e onwel geworden was. Wi j 
si eepten hem op de bank van de professor. Hij 
zag I i jkbl eek, had het ontzettend koud, kreeg 
een rode keel en daar zag je z'n slagader wild 
pompen. De paisslag was akelig hoog. 

Die jongen een glaasje water gegeven en op 
zoek naar i em crld di e er verstand van hoort te 
hebben. De bedrijfsarts was niet te bereiken. 
Ik wist dat hij tussen de middag vaak in het 
sportcentrum is, dus het sportcentrum gebeld. 
"Hij is er niet." 

Toen de GGD maar gebeld. "Wij kunnen 
niet komen. Wij komen alleen op verzoek van 
een arts." (Iedereen kan zich telefonies voor 
arts uitgeven, maar daar dachten ze niet aan). 
De eerste hulp gebeld van het Radboudzieken
huis, 200 meter verderop. 

"Kom maar langs", zeiden ze. Maar wij 
konden natuurlijk met twee meisjes die jongen 
niet drie verdiepingen naar beneden sjouwen 
en in een auto kri jgen. 

Het tel efoonboek opgeslagen en huisartsen 
opgebeld. De één had spreekuur, de ander kon 
niet komen, toen een antwoordapparaat, en 
dan werd er niet opgenomen. 

Zo ging dat drie kwartier door. Toen kwa
men twee jongens, die van het geval gehoord 
hadden, in het sportcentrum de bedri jfsarts te
gen. Ze vroegen of hij kon meegaan omdat er 
iemand niet goed geworden was. De man keek 
zuinig op zijn horloge, en vroeg: "Is het een 
wetenschappelijk medewerker?" Die jongens 
zeiden dat het er niets toe deed, dot het moor 
een gewone student was moor dat hij chemika
li~n binnen had kunnen krijgen. Toen schrok 
hi j eindeli jk. 

Bi jna een uur nadat di e student zo beroerd 
geworden was kwamen de dokter en de GGD. 
De GGD wilde hem zonder mee meenemen in 
de ambulance, maar de bedrijfsarts wilde hem 
eerst onderzoeken omdat de polsslag al weer 
minder was. Na het medies onderzoek kreeg 
de student te horen dat het wel psychies zou 
zijn en dat hij maar een paar weken rust moest 
nemen. 

Het was een jongen van een jaar of 22, dus 
dan denk je niet zomaar dat iemand onder je 
ogen doodgaat. Maar het zag er ernstig uit en 
op zo'n lab weet je nooit wat er gebeurt. En 
je bent vooral radeloos omdat je zo iemand 
niet kunt helpen en omdat je gewoon niemand 
kunt vinden die er wél wat vanaf weet." 

Een jonge scholier in een opstel over Het 
Jaar van de Vrouw: "Als een vrouw in ver
wachting is wordt ze vaak ontslagen. Dat is 
niet eerlijk, want als een man een dikke buik 
krijgt, mag hij meestal gewoon doorwerken." 

* beu 
De gemeente Nijmegen geeft regelmatig 

krantjes uit am het volk duidelijk te maken dat 
het stadsbestuur zo beroerd nog niet is. Het 
laatste gaat over het milieubeleid en roept de 
mensen op een aardige slagzin te bedenken. 
Benedenstadnieuws (blad van een buurtkomitee) 
reageert: 

"Wij zijn de vervuiling beu 
en willen nu eindelijk een schoon milieu; 
als Philips en Dobbelman eens ophouden 

met verontreinigen 
dan hoeven wi j voor zo'n onnozel e slagzin 

onze hersens niet te pijnigen." 

*vw 
In Enschede wordt verteld hoe men 12 men

sen in een VW-kever kan krijgen. Je moet de 
wagen op de Wesselerbrink zetten met een stuk 
brood erin. 

De Wesselerbrink is een nieuwbouwwijk. 
Zeker last van hoge huren. 

* kiik kiik 
Van een Rij nsch i pper kreeg i keen br i ef over 

de misstanden te water. Hij kreeg bij Gorin
chem de Rijkswaterpolitie aan boord wegens 
een vermeende fout bij het seinen van de koers. 
Wat er precies gebeurd was met die vlaggen 
kan ik niet verder vertellen, gewoon omdat ik 
het zelf niet begrijp. Maar ik geloof dat de 
politieman een beetje voor schut stond tegen
over de schipper en daarom zocht hij wat an
ders om hem te pakken. 

"Hebt u tel evisi e aan boord, schi pper?" 
"Je hebt de antenne waarschijnlijk al lang 

gezien." 
"Hebt u wel luister- en kijkgeld betaald?" 
"Nee, dat heb ik niet. Want ik vaar op een 

Bels schip." 
"Hebt u dan een Belgiese luister- en kijk

vergunning?" 
"Nee, want ik ben zelf Hollander." 
"Dan zal ik u toch een bekeuring moeten 

geven." 
"Daar heb je dan wel je best voor gedaan. 

Ik wil wel betalen als je er voor zorgt dat ik 
iedere avond naar de Hollandse TV kan kijken. 
Ik kan Nederland hoogstens één avond per 
week ontvangen." 

"U bent toch verplicht luister- en kijkgeld 
te betalen." 

"Moet ik dan geen vijf vergunningen heb
ben? Want ik vaar op Belgi!!, Frankrijk, 
Duitsland, Zwitserland en Holland." 

"Ja, dan moet u er eigenlijk in ieder land 
één hebben. Maar als de schipper in zijn eigen 
land betaalt zien we de rest meestal door de 
vingers. " 

Na dit verslag vraagt de schipper de Tribune 
of hier ene moer van klopt en of het iets is 
voor onze scheepsrubriek. Nee en ja. • 

"WIL NIET WERKEN" 
Dokters staan al gemeen bekend om de on-

I eesbaarheid van hun handschrift. Vaak worden 
daar grappen over gemaakt. Soms zit er echter 
niks lolligs achter. 

Ons Medies Centrum in Oss vroeg het dossier 
op van een pati!!nt die drie jaar (!) lang in be
handeling was geweest bij een andere huisarts. 
Deze man was v66r die tijd een bedrijfsonge
val overkomen, waarbij een betonplaat zijn 
onderbeen en voet verbrijzelde. Sindsdien 
funktioneerden deze ledematen niet meer nor
maal. 

Na twee telefoontjes kwam eindelijk een 
groene kaart van de vorige huisarts, waarop de 
mediese gegevens hadden moeten staan. Met 
moeite ontcijferde men in het Medies Centrum 
de vrucht van dri e jaar "behandel ing": 

"?geen gegevens? op grond waarvan inval i
de? 

dec. '74 ZEER vreemde kwiebus. Invalide?? 
Moeilijkheden met werkhervatting. ( .•. on
leesbaar) Geval voor sociaal psychiatriese 
dienst. WIL niet werken. Wenst te leven op 
kosten van gemeenschap. Gefrustreerde jon-

gen." 
In al die jaren was de voet van de betrokken 

man door de huisarts niet één maal onderzocht. 
De pati!!nt, die inzage kreeg in dit "dossier", 
gaf toestemming voor publikatie in de Tribune 
als zijn naam niet werd genoemd. 

Volgens de artsen van Ons Medies Centrum 
is het geen zeldzaamheid dat scheldwoorden 
en opmerkingen, die voor de behandeling vol
strekt niet ter zake zijn, v6orkomen in de ad
ministratie van huisartsen en hun verwijsbrie
ven naar specialisten. 

Zo meldde zich bij Ons Medies Centrum een 
vrouw van wie een dochtertje naar de specia
list was verwezen. Ze had de brief van de 
huisarts opengemaakt en las tot haar verbazing 
dat deze voornamelijk over de moeder in plaats 
van de dochter ging. "De wel zeer bekende 
mevrouw X heeft weer wat ••• " enz . enz. Over 
het dochtertje werd aan het slot vermeld dat 
het kind "hysteries" was. Terecht vreesde de 
moeder dat het kind zo weinig kans had op een 
goed medies onderzoek, wat ook de huisarts al 
meer don een jaar had nagelaten. • 
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HOE DE REGERING 
NAVO -PLANNEN 

VERKOOPT 

EMME 

Emmen dreigt te worden opgescheept met een mil itair oefenterrein. De regering 
misbruikt de enorme werkloosheid in deze hoek van Drente om de bevolking 
haar militaire plannen op te dringen. 

KRIJGT 
( 
Brief 

Ik lees de Tribune met veel belangstelling. 

GEEN WERK 
Wat mij opvalt is de ophef die jullie maken, 
bijvoorbeeld over mensen die niet werken en 
zo weinig uitkering krijgen. Wat te zeggen 
van de mensen die wel werk hebben? 

Weet u dat Nederland 35 schippersinter
naten rijk is, die vallen onder het ministe 
rie van Onderwijs? Weet u ook dat de leiding 
van deze internaten 52 uur per week moet 
werJ.<:en tegen een minimaal salaris? Dat wij 
verplicht zijn 7 nachten per maand in het 
internaat wacht te slapen, zonder vergoe
ding? Dat wij maandelijk f 102 etensgeld 
moeten betalen, ook al zijn we ziek of met 
vakantie? :Dat bij ons ontbreken : rechts
positiereglement, CAO, funktie-omschrij
ving, onregelmatigheidstoeslag, zekerheid 
van uitkering bij vakantie of werkloosheid? 
Het zou goed zijn als het Nederlandse volk 
deze misstanden ook onder ogen kreeg! 

MAAR KANONNEN 
Wat zuidoost-Drente nodig heeft zijn flinke 

impulsen om de werkgelegenheid op te krikken. 
Maar de regeri ng geeft stenen voor brood. In 
het kader van de spreiding van rijksdiensten 
krijgt Emmen de Vierde Divisiestaf en de To
pografiese Dienst van Defensie. Zogenaamd 
325 arbeidsplaatsen. Worden deze plaatsen 
opgevuld door mensen uit zuidoost-Drente? 
Natuurlijk niet. De ruim 300 beroepsmilitairen 
komen van elders. 

Tevens wordt bij Emmen een oefenterrein 
voorzien van 250 ha. Tegelijk krijgt ook 
Vlagtwedde (in zuidoost-Groningen) een klein 
garnizoen met een militair oefenterrein van 
250 ha. Beide gebieden grenzen aan elkaar. 

LAAGVLAKTE 

De oefenterreinen bij Emmen en Vlagtwedde 
maken een miniplan Kikkert. Het blijft echter 
niet bij een miniplan. Zuidoost-Drente en 
zuidoost-Groningen zijn namelijk aangemerkt 
als uitvalsbasis voor het NAVO-oefenterrein 
in de Noordduitse laagvlakte. Begin mei liet 
de nieuwe brigadegeneraal van de 42e pantser
infanterie-brigade te Assen, J. C. Zoutenbier, 
hierover geen twijfel bestaan. Hij vertelde 
overigens geen nieuws. 

Dat de NAVO Noordnederlandse grensge
bieden bij het Duitse oefenter.rein wil betrek
ken is al jaren bekend, maar nooit echt in de 
openbaarheid gebracht. Er is vooral gezwegen 
nadat een paar jaar terug 75 procent van de 
bevolking van Vlagtwedde het plan-Kikkert 
voor een groot oefenterrein afwees en door 
akties torpedeerde. 

De regering-Den Uyl liet weten dat het 
plan-Kikkert van de baan was, maar begin 
maart kwam staatssekretaris Stemerdink toch 
met plannen voor oefenterreinen in deze streek. 
En een maand later kwam dezelfde aankondi
ging voor Drente. Als een dief in de nacht 
komt het verfoeide plan-Kikkert nu weer te
voorschijn: De werklocjheid wordt gebruikt 
om deze plannen op te dringen. 

ADVIES 

In het op 19 maart 1970 uitgebrachte "ad
vi es inzake het vraagstuk van de regionol e 
militaire oefenterreinen" (uitgebracht aan de 
minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
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Ordening en de staatssekretaris van Defensie) 
staat: "In de huidige NAVO-konceptie is het 
poten til:! I e opera ti egebi ed van het Nederlandse 
legerkorps de Noordduitse laagvlakte, een 
gebied dat aansluit bij de provincies Gronin
gen en Drente. Het bevoorradingscentrum ligt 
op enige afstand daarvan gesitueerd. In tijden 
van spanning zou het veel eenvoudiger ziin 
indi en de aanvoerl i jnen hun oorsprong zouden 
hebben in het noorden van het land. Vele mi
litaire opslagplaatsen zijn echter in het westen 
van het land gel egen." 

In plaats van stimulering van de werkgele
genheid heeft de regering andere voornemens 
met zuidoost-Groningen en zuidoost-Drente: 
militarisering van deze gebieden. Dit betekent 
dat in feite van een verdere ekonomi ese ont
wikkeling in dit deel van het land wordt afge
zfen omdat het uit militair oogpunt een open 
gebied moet zijn. Dat geeft de militairen meer 
ruimte voor bewegingen en gevechten. 

MALAISE 

In plaats van werkloosheidsbestrijding dus 
militarisering van de probleemgebieden in het 
noorden. Dat is het enige wat het kabinet-Den 
Uyl heeft weten te bedenken. 

In Emmen is de werkloosheid gestegen tot 
ruim 17%. Jelle Zijlstra, direkteur van de 
Nederlandse Bank en jaarlijks pleitbezorger 

Wilt u bij publikatie mijn naam weglaten, 
omdat ik mijn baan niet op het spel wil zet
ten? 

(naam en adres bij de redaktie bekend) 

van hogere winsten en lagere lonen, zei on
langs dat de huidige ekonomiese malaise niet 
vergel eken kan worden met di e van de ja'ren 
dertig. Want, zei hij, toen lagen de werk
loosheidspercentages op 15% en hoger. Welnu, 
dan zijn de dertiger jaren voor zuidoost-Drente 
wel degel i jk teruggekeerd, gezi en de werk
loosheid van 17%. Het oliedorp Schoonebeek 
kent zelfs een werkloosheid van 25%. 

Er zijn krachtige anti-kapitalistiese maat
regelen nodig om dit gebied weer gezond te 
maken en de jarenlang slepende werkloosheid 
uit te bannen. De werklozen willen werk (en 
een behoorl i jk i nkomen) en degenen di e nog 
werk hebben willen dat behouden. Militaire 
oefenterreinen vormen daarvoor niet alleen 
geen oplossing, maar zelfs een bedreiging. 

Voor de bevolking van zuidoost-Drente re
den genoeg om werk te eisen en aktie te voe-
ren tegen de NAVO-plannen. • 
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MINISTER SCHLESINGER 

V.S.-MINISTER 
NA VIETNAM: 

VOLGENDE KEER 
METEEN HARDE'R 
BOMBARDEREN 

De Amerikanen hebben uit hun ervaringen in 
Vietnam uitstekend begrepen dat ze zich niet 
in langdurige militaire konflikten moeten laten 
meeslepen. 

Defensie-minister Schlesinger benadrukte dit 
in een interview met een Amerikaans weekblad. 
Maar hij bedoelt niet dat de VS voortaan be
reid zijn andere volkeren in vrijheid hun eigen 
maatschappi j te laten opbouwen. Integendeel. 
Hi j bedoel t dat de vi jand in de toekomst on
middellijk vernietigd moet worden. 

"Eén van de lessen", aldus Schlesinger, 
"die je uit het Vietnamese konflikt kunt trek
ken, is dat je de tegenstander in zi jn hart 
moet raken. Dat je niet all een maar het op
dringen van de vijand moet tegenhouden. Je 
kunt beter zijn militaire macht vernietigen dan 
eindeloos verwikkeld raken in militaire hulp
operaties. 

Ik denk dat zi j (de vi janden van de VS) tot 
de slotsom zouden moeten komen dat de VS 
krachtiger zullen optreden dan wij geneigd 
waren te doen ti jdens een groot deel van de 
Vietnamese oorlog. 

Een belangrijk punt is dat een konflikt dat 
zich over 10 jaar - of meer, zools in Vietnam -
uitstrekt, zeker de steun van het Amerikaanse 
publiek verliest. Daarom moet van meet af aan 
het optreden krachtiger zi jn, met name als er 
Amerikaanse troepen bij betrokken zijn." 

Vervolgens verklaarde Schlesinger dat de 
VS in de toekomst minder "terughoudend" 
.zullen zijn met zware bombardementen en 
blokkades dan ten aanzien van Vietnam! 

Voor Amerika's bondgenoten zou de les uit 
Vietnam moeten zijn dat ze de VS niet allee~ ' 
kunnen laten opdraaien voor het Vrije Westen. 
Bondgenoten die niet bereid zijn in de naaste 
toekomst hun defensi e-uitgaven nagenoeg te 
verdubbelen, wil Schlesinger niet serieus ne
men. 

Het kan de grootspraak zijn van iemand die 
zijn paniek over een geleden nederlaag wil 
verbergen. Waarschi jnl i jker is dat Schlesinger 
gewoon meent wat hij zegt. ' En dat de VS nog 
menige nederlaag moeten lijden voor ze op
houden een permanent gevaar voor de wereld-
vrede te zijn. • 

C.I.A. ADVISEERT: 

AMERIKA 
MOET HONGER 
UITBUITEN 
VOLGENS de Amerikaanse minister Kissin

ger moeten de arme landen ophouden met 
zeuren over een vernieuwing van de we

reldekonomie. Tijdens een vergadering in Pa
rijs op 28 mei bestempelde hij de pleidooien 
voor nieuwe ekonomiese verhoudingen als 
"ti jdversl indende kl etspraat en propaganda". 

Kissinger pleitte voor de stichting van een 
mil jardenfonds voor voedsel. In plaats van de 
debatten zou nu gewoon hul p moeten worden 
geboden. Een gezond geluid, ware het niet 

VUIL WERK 
Er komt gewoon geen eind aan de stroom 

geld uit het ministerie van Boersma (Sociale 
Zaken) naar de bedrijven. Nu heeft de AR
minister weer 45 mil joen uitgetrokken voor 
bedrijven äie hun smerigste, lawaaierigste, 
vochtigste en eentonigste arbeidsplaatsen 
wat willen veraangenamen. 

Met name de ondernemingen die kunnen 

MINDER LOON 
De helft van de Nederlandse bevolking 

zou best genoegen willen nemen met minder 
loon. Veertig procent denkt er anders over 
en tien procent heeft geen mening. 

Om tot dit resultaat te komen stelde het 
NIPO een enquête in rond de vraag: Zou u 
het erg vinden minder inkomsten te hebben, 
als daardoor de werkloosheid bestreden 
werd? 

Het leuke van die vraag is natuurlijk dat 
loonhoogte en werkloosheid maar weinig 
met elkaar te maken hebben. 

Binnenkort is een Nlpo-onderzoek te 
verwachten op het thema: Bent u bereid de 
milieuvervuiling te bevorderen als daardoor 
de volksgezondheid vooruit geholpen 
wordt? • 

dat het voortbestaan van de huidige situatie 
de garantie is dat er tot in lengte van dagen 
"hul p" geboden zal moeten worden aan een 
hongerende wereldbevolking. 

De voedseltekorten op de wereld vormen een 
nieuw aangrijpingspunt voor de voortzetting 
van een Amerikaanse machtspolitiek. In 1974 
vervaardigde de geheime dienst CIA hierover 
een rapport, dat onlangs in de New Vork Times 
werd gepubl i ceerd. 

De CIA schildert de bestaande en toekomsti
ge voedsel rampen dankbaar af als een geducht 
politiek wapen voor de Verenigde Staten. 
Amerika krijgt zo de middèlen in handen om 
zijn wil op te leggen aan de rest van de we
reld. 

Naar verwachting van de CIA zal het 
machtsevenwicht in de wereld in de toekomst 
ten gunste van de VS verschuiven, dankzij de 
graanproduktie. Politieke verhoudingen en de 
imperialistiese ontwrichting van de ekonomie, 
verhinderen dat de arme landen een behoorlijk 
peil bereiken in de landbouw. Bovendien doen 
zich geleidelijk veranderingen voor in het kli
maat, waarbij de temperaturen geleidelijk 
dalen. De CIA voorziet daardoor dalende 
graanoogsten in Rusland en China. Van de 
grote graan producenten zouden all een de VS 
en Argentiniä hiervan geen schade ondervin
den. 

"Deze omstandigheden", aldus de CIA, 
"kunnen de Verenigde Staten een tot dusver 
ongekende machtspositie geven. Een ekono
mies en politiek overheersende positie, die 
mogelijk nog sterker zal zijn dan die in de 
eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. 
Zonder zich schuldig te maken aan chantage 
kunnen de VS een buitengewone politieke en 
ekonomiese invloed krijgen. Want niet alleen 
de onderontwikkelde landen, maar ook de 
grote wereldmachten zullen tenminste gedeel
telijk afhankelijk worden van invoer van 
Amerikaans graan." 

Fijntjes wordt dus opgemerkt dat Amerika de 
wereld zal kunnen beheersen zonder zich 
schuldig te maken aan chantage. Ze hoeven 
nu alleen nog maar te profiteren van de hon-
ger. • 

aantonen dat ze door het vuile werk veel 
ziekteverzuim of personeelsverloop hebben, 
komen in aanmerking voor een rijksbijdrage 
van ten hoogste 2 mil joen per stuk. 

De all ergrootste bedri jven, namel ijk die 
meer dan 5000 arbeiders in dienst hebben, 
komen niet in aanmerking. Het ministerie 
houdt zich echter niet bezig met de vraag 
of de bedri jven het verbeteren van de ar
beidsplaatsen uit de winst zouden kunnen 
bekostigen. • 
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GEZONDHEID 
STAAT NIET 
LOS VAN 
POLITIEK 

Op maandag 2 juni vond in Oss een unieke vergadering plaats. Anneke de 
Langen en Paul Pollmann, de huisartsen van Ons Medies Centrum in Oss, had
den hun patil:~nten en sympathisanten van het medies centrum uitgenodigd voor 
deze avond. 

Nadat Ons Medies Centrum drie maanden 
gel eden zi jn deuren opende voor de Osse be
volking, wilden de artsen een aantal gerezen 
probleempjes aan hun patil!nten voorleggen. 
Bovendien was de avond een goede gelegen
heid om enkele misverstanden uit de weg te 
ruimen, die hier en daar nog over Ons Medies 
Centrum I even. 

Uit de ontspannen en gezellige sfeer in het 
volle gymnastiekzaaltje bleek al duidelijk dat 
het "ons" niet voor niets voor de naam van dit 
medies centrum staat. De betrokkenheid van 
de patil!nten met het werk van de artsen mond
de aan het eind van de avond dan ook uit in 
de oprichting van de "Vrienden van Ons Me
dies Centrum". Want, zools Anneke de Langen 
het uitdrukte, Ons Medies Centrum kan nief 
all een uit dokters bestaan. Pas als de patil!nten 
er aktief bij zijn betrokken is het centrum echt 
van de mensen. 

AFSPRAKEN 

Als eerste punt stond de wachtti jd op de 
agenda. Tot nu toe kende Ons Medies Cen
trum een zogenaamd inloop-spreekuur. Je kon 
dus naar binnen lopen wanneer je wilde. Maar 
naarmate er meer patil!nten komen, wordt de 
kans groter dat een patil!nt langer moet wach
ten. Zo is het al voorgekomen dat moeders, 
omdat ze bijvoorbeeld hun kinderen van school 
moesten hal en, weer weggingen uit de wacht
kamer als ze niet snel genoeg werden geholpen. 
In zo'n geval ben je twee uur kwijt voor een 
bezoekje aan de dokter. En dat is natuurl i jk 
onzin. 

Daarom legden Paul en Anneke dit probleem 
voor. Want in tegensteIl ing tot vele andere 
dokters wil Ons Medies Centrum volle wacht
kamers waarin de stemming te sni jden is, na
tuurlijk voorkomen. 

De meeste aanwezigen bleken voorstander 
van een afspraaksysteem. Maar dan wel op de 
dag zelf. Als je dus 's ochtends ziek wakker 
wordt moet je nog dezelfde dag gehol pen kun
nen worden. Want anders ontstaat de situatie 
zools een patil!nt bi j een andere Osse huisarts 
meemaakte: "Als je bij die man belde kon je 
pas de vol gende week terecht. Je moest dus 
een week van tevoren opbellen dat je ziek 
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werd." 
Een andere patil!nt bracht het probleem naar 

voren dat een dokter slechts 5 minuten per pa
til!nt rekent met zo'n afspraaksysteem. "En dan 
schieten we de bedoeling van Ons Medies 
Centrum toch weer voorbij." Om dit te voor
komen werd afgesproken dat de patil!nten het 
rustig konden zeggen als het wat langer zou 
duren. Dan kunnen de dokters daar bi j het 
maken van afspraken rekening mee houden. 

Ondanks de voordelen van een afspraaksys
teem vonden de meeste mensen het toch ook 
prettig een inloop-spreekuur te houden, waar 
je zomaar terecht kunt. Vandaardat uiteinde
lijk het volgende voorstel werd aangenomen: 
van 8 tot 10 uur afspraak-spreekuur (waar je 
's morgens of de dag ervoor kunt bel I en) en 
van half 11 tot 11 uur het inloop-spreekuur. 
Het spreekuur van 7 uur 's avonds tot half 8, 
vooral bedoeld voor kleine dingetjes, blijft 
gewoon gehandhaafd. 

STEGWEE 

Sinds enige tijd, het zal de meeste Tribune
lezers niet zijn ontgaan, verzorgen Paul Poli
mann en Anneke de- Langen ook een mediese 
rubriek in de Tribune. 

"De omslag is rood en de binnenkant is ook 
rood. Het is niet voor niets dat we in de Tri
bune schrijven. Gezondheid heeft alles met 
politiek te maken", aldus dokter Pollmann die 
graag wilde weten wat men van de rubriek 
vond. "Jullie weten tenslotte veel beter wat 
daarin zou moeten dan wij." En inderdaad 
werden enkele zeer goede ideel!n geopperd. 
Zo hadden enkele patil!nten zeer slechte erva
ringen met het GAK en met name met dokter 
Stegwee. 

"Wat er bij het GAK gebeurt, dat moet eens 
naar voren worden gebracht. Het is daar één 
korrupte rotzooi. Laten we daar de koe eens 
bij de horens vatten. Jullie mogen best wat 
dieper ingaan op dat vieze en smerige", zei 
een pati I!nt. 

Dokter Stegwee bleek Anneke de Langen in 
e.en brief al op een zeer vreemde wijze te 
hebben benaderd. 

"Wij moeten ervoor waken ons niet voor het 
karretje van een pati I!nt te laten spannen" en 

"Wi j artsen moeten één I i jn trekken tegenover 
de patil!nt", schreef deze dokter die zeker nog 
niet in de gaten heeft dat Ons Medies Centrum 
er voor de patil!nten is en niet andersom. 

Ti jdens de diskussie kwam ook bedri jfsarts 
Speet weer naar voren, waar Arbeidersmacht 
in Oss onlangs een aktie tegen voerde. 

WELZIJNSCENTRUM 

Op de avond was ook Doan Monjé aanwezig, 
voorzitter van de stichting Ons Medies Centrum 
en tevens lid van het dagelijks bestuur van de 
Socialistiese Partij. Monjé kwam het medies 
centrum namens de SP een kompl ete ECG
apparatuur aanbi eden. 

Hij zette nog eens duidelijk de doelstelling 
van de stichting uiteen. Want in de praktijk 

_ blijkt steeds weer dat gezondheid niet los staat 
van andere zaken. Zo word je vaak ziek aan 
het werk gestuurd. Je kan dat weigeren, maar 
zoiets gaat haast niet zonder juridiese bijstand. 
En juristen die voor de arbeiders opkomen zijn 
dun gezaaid. 

Monjé: "Wij zien Ons Medies Centrum als 
een welzijnscentrum. Het gaat dus niet alleen 
om de direkte lichamelijke gezondheid. Het is 
ons erom te doen dat gewone mensen gelukkig 
en gezond kunnen leven. Vandaar dat de So
cialistiese Partij het initiatief heeft genomen 
tot de oprichting van dit centrum. Nu werken 
er alleen twee dokters, die lid zijn van de SP. 
Maar als het centrum goed op zijn benen stoat, 
willen we het verder uitbreiden. Met advoka
ten, maatschappel i jk werksters enz. Tot Ons 
Medies Centrum uitgroeit tot een echt wel
zijnscentrum. En niet alleen in Oss, maar 
overal in het land. De dokters die in dit cen
trum werken doen dat ook ni et zomaar. Ze 
staan achter hun patillnten en werken voor een 
social isti ese maatschappij. Een maatschappi j 
waarin de manier waarop wij werken, normaal 
is. Waarin de gezondheid van mensen niet 
wordt gesloopt door de winsthonger van onder
nemers." 

MACHT 

Monjé legde ook de rol van de Socialistiese 
Parti j bi j de oprichting van Ons Medies Cen
trum uit: 

"Het is niet toevallig dat Anneke de Langen 
en Paul Pollmann lid zijn van de Socialistiese 
Partij. Want onze partij komt overal op voor 
de belangen van de gewone mensen. Dus ook 
op medies gebied. Moar, zools jullie waar-
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schijnlijk al gemerkt hebben, zijn we ook op 
andere terreinen aktief. Onze leden werken in 
het MAN, de BHW, Arbeidersrnacht en ga zo 
maar door. De Socialistiese Partij is het koör
dinatiepunt voor al die aktiviteiten. En de 
Tribune is de enige krant waarin we ongehin
derd en niet verknipt verslag kunnen doen van 
alle akties. 

En juist die samenwerking van al die organi
saties maakt dat we een macht kunnen vormen 
tegen de kapital isten. Want net zoals het me
dies centrum van ons all emaal is, is dat ook 
onze BHW ~n onze Arbeidersrnacht. En juist 
die macht is nodig om in deze maatschappij 
iets te kunnen veranderen." 

Zo kon Paul Pollmann bijvoorbeeld dankzij 
de hulp van de BHW en de SP een ernstig ast
matiese pati!!nt aan een nieuw huis helpen. 

' Deze pati!!nt woonde in een verschrikkelijk 
vochtige woning, eigenl ijk niet meer dan een 
stal. Geen douche, geen WC enz. Na veel 
moeite had de man eindel i jk een ni euwe wo
ning gevonden. Het huurkontrakt met de wo
ningbouwvereniging was al getekend, de borg 
betaald en hij had zijn meubels al verkocht! 

Op de ochtend van de verhuizing kreeg de 
man plotseling van de woningbouwvereniging 
te horen dat het ,nieuwe huis niet doorging. 
Door de klap van deze mededeling kreeg hij 
meteen een zwaar astmatiese aanval. Dokter 
Pollmann moest erbij te pas komen. Die aanval 
had natuurl ijk direkt te maken met de woon
situatie van de pati!!nt. 

Paul Pollmann: "Ik vroeg hem mij dat huur
kontrakt te laten I ezen. Want als je dat hebt 
getekend, heb je recht op een woning. Toen 
bleek in hele kleine lettertjes te staan dat het 
een voorlopig huurkontrakt was. Die man was 
gewoon voor de gek gehouden. Ik heb toen 
overlegd met de BHW en de SP. We besloten 
naar de woningbouwvereniging te bellen met 
het dreigement de zaak in de gemeenteraad 
aan de orde te stellen. Toen kreeg mijn patiënt 

twee dagen later een woning. Daarmee waren 
de medi ese proGI emen meteen ook goeddeels 
opgelost. Zo zie je dat de gezondheid niet 
losstaat van de politiek. Integendeel." 

KNMG 

Deze aanpak van de probl emen bi i jkt de 
"vakbond van artsen", de Koninklijke Neder
landse Maatschappi j ter bevordering van de 
Ge'neeskunst, overigens niet zo aan te spreken. 
Wat de KNMG dan wel onder bevordering 
verstaat is onduidelijk, maar in ieder geval 
wordt van dokters verwacht dat als een pati!!nt 
problemen heeft met zijn huisvesting, de huis
arts dan geen verklaring afgeeft "die tot ver
betering van de woonruimte strekt". 

Gelukkig is het beroep van huisarts in ons 
land nog een vri j beroep. De dokters van Ons 
Medies Centrum hoeven zich dan ook niet te 
storen aan de belachelijke richtlijnen van de 
KNMG. Ze kunnen zonder problemen achter 
hun pati!!nten gaan staan. 

Anneke de Langen vertelde dat ze zich wel , 
als lid van de KNMG had opgegeven. "Ik 
dacht: Dat kan nooit kwaad. Toen kreeg ik 
onlangs een brief van de KNMG dat ze eens 
met ons wilden praten. Bij de andere Osse 
huisartsen bleken namelijk bezwaren te bestaan 
tegen onze manier van werken. Zo geven we 
'extra service aan de pati!!nten' (het avond
spreekuur van 7 tot half 8). Dat vinden ze 
fout. Wij vinden natuurlijk dat je als dokter 
nooit genoeg service kunt bieden. 

Bovendien hadden de andere artsen er be
zwaar tegen dat wij ons 'aan de deur presen
teerden'. Daar bedoel en ze natuurl ijk mee dat 
we net zoals de andere leden van de Socialis
tiese Partij met de Tribune kolporteren. Dat is 
de enige manier om een goed kootokt op te 
bouwen met de mensen, en precies te weten 
wat er leeft. 

De KNMG bood ons daarom 'begeleiders' 

Anneke de Langen voert het woord op de pati!!ntenvergadering. Rechts van 
haar Daan Monjé, de voorzitter van de stichting Ons Medies Centrum 

aan, die ons zouden verteIl en wat we als arts 
wel en niet konden doen. We hebben vanzelf
sprekend geen behoefte aan een kl euteroppas, 
dus dat hebben we maar afgewezen. Wel zui
len we binnenkort nog eens met de Osse huis
artsen gaan praten om precies uit te leggen 
wat we doen." 

MISVERSTANDEN 

Mede door toedoen van enkel e huisartsen 
zijn er misverstanden gerezen over Ons Medies 
Centrum. Ziekenfondspati!!nten kunnen zich 
zonder meer over laten schrijven naar de dok
ters Pollmann en De Langen. Het ziekenfonds 
betaalt dan f 60 per jaar aan de stiëhting. De 
pati!!nten hoeven dus zelf niets meer bi j te 
betalen. 

Bovendien hoef je natuurlijk geen abonne
ment te hebben op de Tribune, of hem al ti jd 
te kopen. Iedereen is welkom bij Ons Medies 
Centrum, ook mensen met andere pol itieke 
denkbeelden. 

REAKTIES 

Op voorstel van Paul Pollmann werd op de 
avond ook besloten om regelmatig avonden te 
organiseren voor pati!!nten. Onderwerpen als 
borstkanker, rugklachten Em ,kinderziektes ' 
kunnen daar wat uitvoeriger worden besproken. 

Hoe groot de behoefte aan centra als "Ons 
Medies Centrum" in de rest van ons land is, 
bleek wel uit de talloze reakties op een uit- _ 
zending van de VARA-radio. Paul Pollmann: 
"De eerste telefoontjes kwamen al direkt na de 
uitzending. Mensen belden overal vanuit het 
land. Tot Groningen aan toe. Dat is zo dagen 
achter el kaar doorgegaan. Er stapten zelfs 
mensen in Rotterdam in de auto die helemaal 
naar Oss reden. Door die reakties werden we 
er opni euw mee gekonfro'nteerd hoe onnoeme-
I i jk groot de probl emen in de gezondheidszorg 
zijn." 

Monjé: "Uit die reakties blijkt ook hoe be
langrijk het is zo snel mogelijk in andere ste
den met mediese centra te beginnen. We heb
ben er de mensen voor. All een het geld ont
breekt nog. We willen financieel van niemand 
afhankelijk zijn. Daarom rrio~t het geld van 
ons all emaal afkomen. Zonder de financi!!le 
steun van de pati!!nten en sympathisanten kun
nen we dit werk niet uitbreiden. Daarom is de ' 
Sociol istiese Porti i een donotiekompagne ge
start. Daarom is het ook zo belangrijk dat u 
zelf aktief wordt en meewerkt aan de Vrienden 
van Ons Medies Centrum." 

Anneke de Langen wees tot slot op een be
langrijk verschil tussen Ons Medies Centrum 
en andere huisartsen. 

"Gelukkig zijn er steeds meer dokters die 
inzien dat het steeds maar weer voorschri jven 
van medicijnen geen oplossing is. Vroeger 
werden medicijnen echt als een geneesmiddel 
gebruikt. Nu is het een konsumptiemiddel ge
worden, waar enorme winsten op worden ge
maakt. Vaak hebben dokters het recept al 
klaar voor de pati!!nt binnenkomt. Wij willen 
de medicijnen gebruiken waarvoor ze oor
spronkelijk bedoeld zijn: als geneesmiddel om 
je weer gezond te maken, en niet als doekje 
voor het bloeden. 

Het grootste verschil tussen ons en andere 
dokters, het bi jzondere van Ons Medies Cen
trum is echter vooral het politieke van de zaak. 
Dat maakt Ons Medies Centrum zo uniek." • 
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"Zwarte arbeiders mogen 
niet gehinderd 

$ 

Exploita~ie -arbeiders in Zuid-Afrika 
worden door 
over tol I i ge 
aanhangsels als ZWARTEN HEBBEN 

k- d 11 vrouwen efl I neren_ 

Een onthutsend eerlijke uitspraak van de 
Zuidafrikaanse onderminister van Justitie, 
Forneman, over de apartheidspol itiek. Meer 
dan de helft van de zwarte arbeiders woont 
gedwongen gescheiden van hun gezinnen. In 
stedelijke gebieden als Kaapstad betreft het al 
85% van de zwarte arbeiders. 

Van premier Vorster is het volgende citaat 
bekend: "We hebben ze nodig om voor ons te 
werken, maar daaraan zuil en ze geen enkel 
palitiek recht kunnen ontlenen, nu niet en in 
de toekomst niet." 

BANTOESTANS 
De niet-produktieve zwarten worden in 

Zuid-Afrika samengedreven in speciale platte
landsgebieden, Bantoestans of thuislanden ge
heten. In de laatste jaren zijn er anderhalf 
mil joen mensen vanuit de steden naar toe ge
bracht. De regering wil er nog eens 4 mil joen 
aan toevoegen. Een gedwongen vol ksverhui
zing, die all een in het brein van hal ve of 
hele fascisten kan opkomen. 

Volgens een officieel rapport kunnen de 
Bantoestans niet meer dan tweel!neenhalf mil.., 
joen mensen een (zeer karig) bestaan verschaf
fen. Er wonen echter al 7 mil joen mensen en 
dè regering wil er dus 11 mil joen van maken: 

De Zuidafrikaanse apartheid betekent dat 
87% van het land (de steden, industril;!le ge
bieden en beste landbouwgronden) gereser
veerd is voor de blanken. De Bantoestans be-

GEEN RECHTEN 
slaan de overige 13%. "Poelen van armoede, 
analfabetisme en ziekte", zoals een zwarte 
I eider het zei. 

ARM EN RIJK 
De gemiddelde inkomens voor de zwarte be

volking behoren tot de laagste ter wereld. Het 
welvaartspeil van de blanke bev91,king doet 
nauwelijks onder voor dat in de VS. Oe groot
ste rijkdom en de grootste .. armoe4é, verënigd 
in één land. 

In de meeste Bantoestans sterft .de hel ft van 
de ki nderen voor het vi jfde I evens jaar. Ande
ren worden door ondervoeding voor hun hele 
leven in hun ontwikkeling geremd. In Zuid
Afrika is een arts op iedere 400 blanken en 
een arts voor iedere 44. 000 zwart~n. Moeders 
moeten soms meer dan 30 kilometer .met hun 
kinderen lopen om een kliniekje te bereiken 
dat kampt met gebrek aan personeel en medi
cijnen. 

Voor blanke kinderen is het on~rwijs ver
plicht en gratis. Per blanke leerling geeft de 
regering jaarlijks f 1040 uit. Voor, elk zwart 
kind is dat slechts f 60. Ongeveer 45% van 
de zwarte kinderen gaat ni et n;ar school -
omdat de zwarte bevolkingsmeerderheid voor 
het onderwi js moet betal en: Onderwi fs, dat 
er bovendi en op is geri cht de zwarten te door
dringen van hun minderwaardigheid ten op
zichte van de blanke heersers. 

GOUDMIJNEN 
Landbouw noch i ndustri e steil en de zwarte 

gezinshoofden in staat in de Bantoestans zelf 
het I evensonderhoud voor hun vrouwen ki nde
ren te verzorgen. De kost moet dus verdiend 
worden door de vaders, de broers, de zonen 
die als werkkrachten toegang hebben tot de 
blanke gebieden. Voor de blanke ondernemers 
funktioneren de Bantoestans als reservoirs van 
de goedkope arbeid, die de basis is van hun 
rijkdom. 

Op de landbouwbedrijven zwoegen zwarte 
arbeiders 50 uur per week in het suikerriet om 
15 gulden te verdienen. 

De goudmijnen tellen 400.000 zwarte mijn
werkers, die nooit iets terugzien van de rijk
dommen die ze produceren. Ze werken soms 
meer dan 5000 meter onder de grond, bi j een 
intense hitte en in een vochtige atmosfeer. 
Jaarlijks sterven 600 mijnwerkers bij onge
vallen - allemaal zwarten, want voor blanken 
is het gevaarlijkste werk niet weggelegd. Voor 
deze mensen gelden vaak werkweken van meer 
dan 60 uur. Verdiensten: 24 gulden: Blanke 
mi jnwerkers kri jgen 16 maal meer dan deze 40 
cent per uur. 

Een huis in een wijk voor niet-blanken. 

Hollend achter een vuilniswagen om het vuil 
op te halen in de blanke stadswijken, verdie
nen zwarte arbeiders ongeveer f 36 per week. 
Méér dus dan de mijnwerkers en de landbouw
knechten. Maar nog steeds minder dan de offi
cil!le armoedegrens. In Johannesburg leven 7 
van de 10 zwarte gezinnen onder die grens. 
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GESCHEIDEN 
De meeste zwarte arbei ders I even dus ge

scheiden van hun gezinnen, die gedwongen in 
de Bantoestans verbl ijven. Bij verschilI ende 
steden zijn de di chtstbi jzijnde Bantoestans 
meer dan 500 kilometer verwijderd. Buiten de 
steden verri jzen troosteloze barakkenkampen 
waar de mannel i jk zwarte arbeiders 11 maan
den per jaar doorbrengen. Stel dat ze het geld 
al zouden hebben - het is de zwarten verboden 
in blanke gebieden huizen te bezitten. 

Zwarte vrouwen doen het huishouden voor 
blanke stedelingen. Sommige kindermeisjes 
wijden zich dag-in-dag-uit aan de verzorging 
van blanke kinderen, terwijl ze hun eigen 
zuigelingen en kleuters honderden kilometers 
verder hebben moeten achterlaten bij familie 
in de hongergebieden. Eens per jaar mogen ze 
een maand naar de Bantoestans. Het zwarte 
gezinsleven wordt grondig vernietigd. 

PASJES 
Bij de wet is geregeld dat geen enkele 

zwarte ooit een hogere funktie zal hebben dan 
een blanke. De gekhoolde arbeid is voorbe-



houden aan blanken. Zwarte vakbonden zijn 
illegaal en vrijwel alle stakingen of zelfs maar 
vergaderingen zi jn verboden en di enen de po
litie als voorwendsel tot arrestatie-golven. 

Om de kontrole op de zwarte bevolking te 
regelen bestaan de pasjes-wetten. Iedere 
zwarte boven de 16 jaar moet een pasje bi j 
zich hebben waarin staat in welke gebieden 
hij zich mag ophouden, welk werk hij doet 
e.d. Wie zijn pasje niet kan tonen of wiens 
pasje niet in orde is verdwijnt in de gevange
nis. 

In 10 jaar werden op grond van de pasjes
wetten 6 miljoen arrestaties verricht. 

WINSTEN 
Voor het voortbestaan van de zwarte rechte

loosheid bestaan sterke ekonomiese argumenten. 
Bi jvoorbeeld: De vestigingen van de auto
fabriek British leyland in Engeland boekten in 
1971 een winst van f 1300 per arbeider. De 
vestiging in Zuid-Afrika kon bogen op een 
winst van f 6500 per arbeider. Dat telt aan. 

Het regiem-Vorster laat natuurl i jk ni et na 
de hele blanke bevolking te mobiliseren voor 
de instandhouding van een politiek die op ge
weid berust en nog veel meer geweld zal ver
oorzaken. Elke blanke moet leren schieten. 
Aan alle politieburo's zijn schietklubs verbon
den waar scherpschutters mannen en vrouwen 
les geven in het gebruik van vuurwapens. De 
mogel i jkheid is geopend wapengebruik op te 
nemen in het onderwijsprogramma van de 

ZUID-AFRIKA 
EN HET NAZISME 

De verwantschap tussen de heersende blanken 
in Zuid-Afrika en het Duitse nazisme is altijd 
groot geweest. 

In 1942 verklaarde Vorster, die nu premier 
is van Zuid-Afrika: "Wij hangen het christelijk 
nationalisme aan. Dat ondemokratiese principe 
mag u diktatuur noemen, zo u wilt ••. In Italië 
heet het fascisme, in Duitsland nationaal-soci
al isme en in Zuid-Afrika christel i jk national is
me. Het christelijk nationalisme in Zuid-Afrika 
is een bondgenoot van het nationaal-social isme." 

Uit hetzelfde jaar stamt een uitspraak van J. 
Strijdom, ook een latere eerste minister: "Het 
Duitse nationaal-socialisme streeft naar ras
zuiverheid. Di e I evensbeschouwing I igt zeker 
het dichtst bij onze nationaal-christelijke le
vensbeschouwing in Zuid-Afrika." 

Als twee druppels 
Gedurende de oorlog kende Hitier in Zuid

Afrika een groot aantal aktieve sympathisanten. 
Nu wordt iedere vergelijking met nazi-Duits
land door Zuidafrikaanse machthebbers fel be
streden en ze passen wel op voor herhal ing van 
het bovenstaande soort uitspraken. Dat verhin
dert ze niet een politiek in praktijk te brengen 
die als twee druppels water op die van het 
fascisme I ijkt. 

Zoals Hitier zich voor zijn barbarij beriep 

scholen. Zowel voor jongens als voor meisjes. 

KINDERKERKHOF 
In het dorp ie Dimbaza werden de laatste 

jaren duizenden zwarten ondergebracht die 
uit de steden op transport waren gesteld . Er is 
een speciaal kerkhof voor kinderen. De een
voudige graftekens getuigen van het feit dat 
bijna geen van de kinderen ouder werd dan 
2 jaar. In 1973 stierven in Dimbaza 60 vol
wassenen en 450 kinderen. Op het kinderkerk
hof I i ggen versgedol ven graven open voor de 
doden van de volgende maand ••• 

40 MINUTEN 
Deze gegevens werden ontl eend aan de fil m 

"Zuid-Afri ka Ongecensureerd". Het kommen
taar daarbij besluit met de volgende zinnen: 
"Terwijl u naar deze film keek, werden in 
Zuid-Afrika zes zwarte gezinnen uit hun hui
zen gezet, zes ti g zwarten werden gearresteerd 
onder de pasjeswet en dertig zwarte kinderen 
stierven aan ondervoeding. 

In dezelfde tijd hebben de maatschappijen 
die de goudmijnen exploiteren een winst ge
maakt van f 227.000." 

De duur van de film is 40 minuten. • 

BONDGENOTEN 
VAN HITLER 

op de "Voorzi enigheid", va 11 en de Zuidafri
kaanse I eiders voortdurend terug op hun "god
delijk beschikte opdracht". De ras- en bloed
theorie!!n van het Derde Rijk worden in Zuid
Afrika weerspiegeld in een huwelijkswetgeving 
en een neurotiese bezorgdheid voor de zuiver
heid van het blanke bloed (zozeer dat in het 
ziekenhuis blank en zwart bloed zorgvuldig 
gescheiden wordt gehouden door middel van 
etiketten op flessen - zonder etiketten zou er 
overigens geen verschil zijn). 

Zoals de Joden als buitenlanders en anti
nationaal behandeld werden, zo worden ook 
de Afrikanen in Zuid Afrika behandeld als 
rechteloze vreemdelingen in hun eigen land. 
En had Hitier zich een betere positie voor 
zi jn favoriete Noorse ras kunnen wensen, dan 
de blanken in Zuid Afrika hebben gekregen? 

Evenals in nazi-Duitsland wordt in Zuid
Afrika het recht van het individu volkomen 
opgeofferd aan de heil igheid van "de staat". 
De geheime politie is almachtig en de recht
spraak voegt zich volkomen naar de wensen 
van de regering. Het geringste verzet tegen de 
apartheid is genoeg voor gevangenisstraf of 
zelfs de exekutie van een doodvonnis door 
middel van ophanging. In verhouding tot de 
bevolking is het aantal gevangenen in Zuid 
Afrika het hoogste ter wereld. 

Arbeidskrachten 
Net als onder het regiem van Hitier dient 

de rassenwaanzin in Zuid Afrika als dekmantel 
voor een systeem van keiharde ekonomiese uit
buiting. Onder het fascisme ontbeerde de Duit
se arbeidersklasse alle vakbondsrechten, zoals 
die ook voor de zwarten in Zuid Afrika ontbre
ken. In de oorlog gebruikten de nazi's de be
zette buurlanden als reservoir voor goedkope 
arbeidskr~chten voor de grote konserns. Precie.s 
hetzelfde gebeurt met de "thuislanden" waarin 
de zwarte bevolking van Zuid Afrika wordt sa
mengedreven. 

Schoolboeken 
De overeenkomsten tussen dat mensonwaardi

ge Duitsland en het huidige Zuid Afrika liggen 
voor het oprapen. Ze zi jn zo opvall end dat de 
Zuidafrikaanse schoolboeken minimale aandacht 
besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Het zou 
zelfs de geihdoktrineerde blanke schol i eren 
niet ontgaan hoezeer het systeem in hun land 
lijkt op het alom verfoeide nazisme. 

Goed, in Zuid Afrika zijn geen gaskamers. 
Maar de enorme kindersterfte onder de zwarte 
bevolkingsgroepen maakt duidelijk dat verhon
gering zeker zo doelmatig is als vergassing. • 
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Kapitalistiese praktijken op kosten van de gemeenschap 

VEROVERT 

De ti jd dat Limburg onderworpen was aan de diktatuur van de mijndirekties is 
voorbij. Dit jaar sloot de laatste mijn in onze zuidelijkste provincie. De mijn- \ 
politie en het verbod van de Kerk om lid te worden van het NVV - dat behoort 
tot het verl eden. Maar in plaats van de mijnen is een nieuwe baas in Limburg 
gekomen. Het is de DSM. Langzaam maar zeker koopt dit chemiese broertje 
van de Staatsmijnen half Limburg op. En dankzij het puur kapitalistiese beleid 
van dit staatsbedrijf zit Limburg nog steeds in de puree. 

Als een van de weinige grote ondernemingen 
wist de DSM het afgelopen jaar haar winst te 
verdrievoudigen. Met een omzet van meer dan 
7 miljard is dit chemiese staatsbedrijf uitge
groeid tot een van de grote bedrijven in ons 
land. Op dit moment staan de meeste fabrie
ken van DSM in Limburg, en niet te vergeten 
in het buitenland. Maar in de komende tien 
jaar is ook Groningen aan de beurt. Rondom 
Delfzijl gaat de DSM een enorm komplex van 
chemiese fabrieken bouwen. 

De fabelachtige winst van de DSM staat in 
schril I e tegensteil ing tot het bel eid van de 
onderneming. De winst steeg van 185 miljoen 
in 1973 naar 518 miljoen in 1974. Allereerst 
merkt het personeel niets van de winststijging. 
Twee jaar geleden schafte de direktie met een 
vooruitziende blik de winstdeling af. Boven
dien is de fabelachtige winst die de DSM nu 
moakt te danken aan de duizenden ex-mijn
werkers die met een krankzinnig laag pen
sioentje of uitkering naar huis zijn gestuurd. 
En hoewel DSM-president-direkteur Bogers de 
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winst van zijn bedrijf "te goed voor deze we
reld" noemt, weigert de DSM ook maar iets te 
doen aan de verbetering van de positie van de 
op straat gezette werknemers. 

Een kl ei ne terugbl ik op het ontstaan van de 
DSM is hier op zijn plaats. De DSM is de 
voortzetting van de Staatsmijnen. Omdat kolen 
een geschikte grondstof zijn voor chemiese 
produkten, besloten de Staatsmi jnen zi ch na 
de oorlog op deze sektor te richten. Van de 
winst, gemaakt op steenkool, bouwde de 
Staatsmi jnen/DSM chemi ese fabri eken. Lang
zaam maar zeker begon de DSM een steeds be
langrijker plaats in te nemen in de onderne
ming. De kolenwinning, waarin ruim 50.000 
Limburgers hun brood verdienden, werd onder
geschikt gemaakt aan de chemie. Vooral toen 
de DSM-direkti e, samen met de Shell, veel 
grotere winstmogel ijkheden zag in de toepas
sing van olie. 

De olie verdrong al snel de industriële markt 
voor kol en. Ni et omdat er geen winst meer 
werd gemaakt op kol enwinning, maar omdat er 

LIMBURG 
uit olie méér winst kon worden gehaald. Tot 
1961 draaiden de staatsmijnen winstgevend. 
De mijn Emma maakte in 1973 zelfs nog winst. 
Ook de partikuliere mijnen bleven verdienen. 
Maar met de Shell, die in het begin van de 
jaren zestig voor miljarden in de Rijnmond in
vesteerde, zag de DSM meer in olie. En dat 
ten koste van de werkgelegenheid van tien
duizenden Limburgers. 

BEWUSTE AFBRAAK 
Een staatskommissie ontdekte in 1963 dat de 

plotselinge verliezen van de Staatsmijnen niet 
aan de onverkoopbaarheid van de kol en was te 
wijten. Door de mijnen niet op volle kapaci
teit te laten draaien, brak de Staatsmijnen
direktie bewust de kolenwinning af. Zo gaf de 
Staat ruim baan aan de Shell, die spoedig met 
ol ie all e kol en verdrong. 

De wel bewuste afbraak van de mi jnen werd 
. nog eens versneld door de ontdekking van het 

aardgas in Slochteren. Na de industri!!le markt 
'" wilden de Shell, Esso en DSM nu ook de huis

houdelijke energiemarkt veroveren. Want de 
lolen hadden zich wel gehandhaafd voor par-

. - tikulier gebruik. 
, Ondanks de zeer hoogwaardige eigenschap-

pen van het aardgas (methaangehalte van 90%), 
. ~ardoor het verspil I ing is dit gas voor de 

, huishouding te gebruiken, werd in 1964 al 
hard gewerkt aan een buizennet door Neder
land. De DSM, Shell en Esso hadden zich 
verenigd in de Nederlandse Aardolie Maat
schappi j (NAM), die de expl oi tati e ter hand 
nam. Iedereen in Nederland moest overscha
kelen op het, toen nog goedkope, aardgas. 

Uiteraard was er helemaal geen plaats meer 
voor de steenkool. De mijnen werden in een 
razend tempo afgebroken. Tien jaar geleden 
werkten er nog 45.000 man. Nu nog 2000. De 
werkgel egenheid interesseerde de DSM-direkti e 
geen donder. Ondanks de nog steeds aanwezig 
zijnde exploitatie-mogelijkheden werd niets 
gedaan om de Limburgse bevol king te behoeden 
voor een plotselinge massale werkloosheid. 

Om de cijfers nog enigszins een redelijk 
aangezicht te geven, werden 8000 mijnwerkers 
op social e werkplaatsen tewerkgesteld. 12.000 
mijnwerkers gingen de WAO in. Dat is maar 
I i efst een kwart van het totaal. Vol gens de 
DSM-artsen waren deze mensen niet gezond. 
Maar velen werden bij een latere keuring weer 
geschikt verklaard. Nog eens tienduizenden 
werden vervroegd gepensioneerd. Ondanks de 
jarenlang betaalde premies moeten ze rond
komen van een te lage uitkering. 

Kortom: de Limburgse mijnwerkers worden 
door het staatsbedrijf DSM als versleten trek
paarden de straat op geschopt. 



De Prins Hendrikmijn in Brunssum, nu Afcent-bosis 

GEFLEST 
Intussen rinkel t bi j de DSM de kassa. De 

aardgasbu i zen lopen nu ook naar I te I i ë en ze I fs 
Rusland. 

Nadat de kolen als konkurrent waren uitge
schakeld kon de NAM de aardgasprijzen zonder 
pi"obl emen verhogen. Honderden mil joenen 
stromen jaarlijks de DSM-kas binnen. Ondanks 
het feit dat het hier een staatsbedrijf betreft 
zijn de offici~le winstcijfers nog steeds geheim. 

Om de situatie in Limburg nog enigszins te 
verzachten betaalde de Staat (de belasting
betaler dus) zo'n drie miljard voor hulp aan 
deze provinci e. Dankzi j de door DSM ge
kreëerde chaos is het meeste geld inmiddel~ 
verdwenen in de zakken van partikul iere on
dernemers. 

Zo zijn we de laatste jaren door de DSM 
van twee kanten geflest voor enkele miljarden 
guldens. De innige band tussen de DSM en an
dere grote international e koncerns wordt steeds 
nauwer . Samen met de Shell is DSM eigenaar 
van de Unie van Kunstmestfabrieken, de groot
ste onderneming op dit gebied in Nederland. 
Ook met Akzo onderhoudt de DSM zeer nauwe 
banden, middels de Methanol-Chemie in Delf
zijl. Het is dan ook geen wonder dat de DSM 
zich precies zo opstelt als dezE; koncerns. Aan 
het eind van de zestiger jaren deden zelfs zeer 
sterke geruchten de ronde, dat de Shell een 
deel van de DSM-aandel en wil de overnemen. 
De mogel i jkheid daartoe was geopend, doordat 
de DSM in 1966 is omgezet in een NV. Het 
bedrijf werd daarmee een gewone onderneming, 
hoewel de aandelen tot nu toe in handen zijn 
gebleven van de Staat. 

Maar deze ontwikkel ing schetst preci es de 
weg die de DSM wil bewandelen. Het wordt 
ook openl i jk toegegeven door de I eiding van 
het bedrijf: "Wij zijn een gewone kapitalis
tiese onderneming, en het is ons te doen om de 
winst." 

EXPANSIEDRIFT 
In dit beleid past eveneens een ongebreidel

de expansiedrift. De DSM neemt nu deel in 
zo'n 70 andere bedrijven. Voor mil jarden 
heeft het bedrijf in Amerika en Engeland ge
investeerd. Zo is de Engelse Nyprofabriek, die 
onlangs zo rampzalig in de lucht vloog, in 
handen van de DSM. In Amerika heeft de DSM 
grote belangen in de kunstmest. Het is duide
lijk dat de Nederlandse bevolking van al deze 
investeringen totaal niet profiteert. 

Maar ook in Nederland koopt de DSM van 
alles op. Het gaat daarbij onder meer om het 
verwerven van een monopalie-positie in lim
burg. Door te voorkomen dat andere sterke 
bedrijven zich in het Zuiden vestigen kan de 
DSM profiteren van de lage Iqnen en de hoge 
werkloosheid. Zo besloot het autobedrijf Ford 
zich niet te vestigen in Limburg, alsmede de 
komputerfabriek Burroughs. 

De textielfabrieken van Maclntosh (een 

volle dochter van de DSM) worden in limburg 
wel toegestaan, omdat in de textiel voorname
I i jk vrouwen werkzaam zijn. Over de ver
schrikkelijk slechte werksituatie in deze be
drijven (o.a. Bendien) heeft de Tribune al 
eerder geschreven. 

Met de koop van de tegelfabriek MOSA 
breidt de DSM zijn invloed tevens uit naar 
Maastricht. Ook het bouwbedrijf Van Egteren 
is onlangs overgenomen. 

De puur kapitalistiese opstelling van de DSM 
heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor het 
personeel. En hoe! De lonen bij DSM liggen 
stukken lager dan bij vergelijkbare bedrijven 
in de rest van het land. Met graagte profiteert 
de direkti e van de onvoorstel baar gewill ige 
houding van de Industriebond NKV. De loon
onderhandelingen bij de DSM worden nog 
steeds gevoerd in de "Mijn Industrie Raad". 
In deze raad, afgekeken van fascistiese landen 
als Span je en Portugal, hebben ook vertegen
woordigers van partikul iere ondernemingen 
zitting. Die beslissen dus mee over de lonen 
van de DSM-arbeiders. Een krankzinnige situ
atie. De lonen liggen trouwens al tot 1 april 
1978 vast. 

En ondanks de fabelachtige winst is deze 
CAO gerust de si echtste van Nederland te 
noemen. Terwijl in de rest van oRS land de 
Industri ebonden al thans nog een poging doen 
om centen i n pi aats van procenten te kri jgen, 
weigerde de Industriebond NKV dit punt in de 
MIR te bespreken. De DSM-direkti e voel t 
uiteraard ook niets voor dit idee. Daarom zijn 
tot 1978 alle verhogingen bij de DSM in pro
centen. Er is geen minimum in de prijskompen
satie en een ~% prijsstijging wordt niet ge
kompenseerd. Het betekent dat alleen al in dit 
jaar de DSM-arbeiders er zo'n f 400 bi j in
schieten. En dat is niet alleen dit jaar zo. AI 
jaren komen de DSM-arbeiders tekort, en dat 
gaat dus nog in ieder geval zo door tot 1978. 

Als het niet allemaal zwart op wit zou staan, 
kon je het haast niet geloven. Ook over an
dere eisen kan tot 1978 niet meer gepraat 
worden. De jaaruitkering is in vergelijking 
met andere chemi ese bedri jven si echt, de 
toeslagen voor kontinue diensten zijn onvol
doende en de winstdeling bestaat niet meer. 

Ook met de veiligheid van het personeel 
neemt de DSM het niet zo nauw. Vorig jaar 
bracht de Industriebond NVV de gevaarlijke 

DSM: groot 
privébedrijf 

DSM is een typies voorbeeld van een 
staatsbedrijf dat niets met socialisme te 
maken heeft. Tegenover zijn arbeiders en 
het leefmilieu handelt DSM precies het
zelfde als welk koncern dan ook. Drs. W. 
Bogers, de grote man van DSM, presenteert 
zich herhaaldelijk als een groot propagan
dist van het kapi tal isme: 

"We hebben regels en stelsels die gewoon 
te vergelijken zijn met die van andere gro
te ondernemingen. Ik geloof in onderne
mingsgewijze produktie. Er kleven nadelen 
aan, maar het is wel een uiterst efficiënt 
systeem geweest. We hebben toestemming 
gekregen te handelen als een groot privé
bedri jf." 

Ten tijde van de zogenaamde oliekrisis 
verbaasde drs. Bogers de buitenwereld met 
een verklaring waarin de gebeurtenissen 
werden aangevoerd als nieuw bewijs voor 
de waarde van het kapitalistiese produktie
systeem: "Voortbestaan van de onderneming, 
winstgevendheid en investeringen worden 
nu gemakkei i jker herkend als voedingsbo
dem voor sociaal welzijn." 

(Tribunes 1 en 3/74). 

werking van de PVC-fabriek in Beek aan het 
licht. Iedere dag gaat daar zo'n 5000 kilo 
monovinyl de lucht in, een stof waarvan be
kend is dat ze kanker kan veroorzaken. De 
direktie deed aanvankelijk de publikaties van 
de Industri ebond NVV als "een stunt" af, maar 
nu staat wel vast welke gevaren PVC-fabrieken 
met zich mee brengen. In de fabriek is er wel 
iets verbeterd, maar daarbuiten helemaal niet, 
zodat de bevol king nog steeds bloot staat aan 
de gevaarl i jke stoffen. 

Geen middel is de DSM te gek om haar 
plannen in alle rust te kunnen uitvoeren. Dit 
jaar werd het staatsbedri jf opgedeeld in ver
schillende BV's. De bedoeling hiervan is de 
landelijke loonpolitiek van de Industriebond 
NVV te doorbreken. Deze is iets radikaler dan 
die van de Industriebond NKV. Per BV moeten 
nu de onderhandelingen worden gevoerd. En 
als er een einde zal zijn gekomen aan de MIR, 
zit DSM-Limburg BV op rozen. Want de Indus
triebond NVV telt in Limburg nog nauwelijks 
mee . De opmerking van een Limburgse vak
bondsbestuurder die onlangs na een MIR
vergadering verontwaardigd aan de DSM vroeg: 
"Waar zijn onze gebruikelijke kadootjes?", 
zegt genoeg. 

MEEDOGENLOOS 
Dat de DSM zich meer gaat richten op de 

vervaardiging van schoonheids- en geneesmid
del en, zoals direkteur Bigot van de groep Spe
ciale Produkten onlangs meedeelde, zal nie
mand na het bovenstaande verbazen. Ondanks 
het feit dat in de DSM-doelstell ingen staat dat 
het bedrijf alleen produkten wil maken die van 
maatschappelijk nut zijn. 

In naam is DSM een staatsbedri jf, en dus van 
ons allemaal. In feite is het een meedogenloos 
koncern, dat ons belastinggeld gebruikt om 
vóór te blijven in de strijd met andere geld
wolven. Het is leuk om te weten dat, terwijl 
de PvdA in de regering zit, Shell en DSM al 
weer driftig studeren om de kolenwinning weer 
ter hand te nemen. Het aardgas raakt namel i jk 
~. . 
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DEN UVL TEVREDEN OVER 
DEN UVL 

Twee jaar regering-Den Uyl. En er is in ie
der geval één landgenoot die er tevreden mee 
is: Den Uyl! 

Hij beweert dat het kabinet meer presteert 
dan hij voor mogelijk had gehouden. Hij vindt 
ook dat hij aardig op weg is zijn programma 
uit te voeren. Deze mededelingen werden ons 
volk gedaan middels een radio-optreden in de 
Rooie Haan, door de VARA geheel vrijwillig 
ter beschikking van de regering gestelde zend
ti jd. 

Poppenkast 
Op het Binnenhof is het wapengekletter nau

welijks van de lucht. De ene krisi~ is nog niet 
bezworen of de fraktievoorzitters melden zich 
vrolijk met een nieuwe. Nijvere journalisten 
weten te verteIl en dat de standpunten schi er 
onverzoenlijk zijn en dat de partijen zich te
genover elkaar hebben ingegraven. 

Op vrijdagavond knijpt Den Uyl tegenover 
Jaap van Meekren de slimme oogjes toe: "Ik 
kan niet ontkennen dat er over deze kwestie 
flink gestoeid wordt. Maar u weet, problemen 

Tweede 
verjaardag, 

tiende krisis 
zijn er om overwonnen te worden. In ieder ge
val is de sfeer in het kabinet uitstekend, dat 
is voor ons all en een belangrijk punt. " 

Vervol gens beweren de pol i ti c i om het hardst 
dat het voortbestaan van het kabinet belang-
ri jker is dan een toevall ig zakel i jk menings
verschil. De ochtendbladen beschrijven het 
kompromis dat in de loop van de middag ver
wacht kan worden. 

Tenslotte uit Van Thijn in Den Haag zijn 
voldoening omdat de konfessionelen flink wat 
water in de wijn hebben gedaan. Op de voet 
gevolgd door een glunderende Andriessen met 
de stellige verzekering dat hij geen veer heeft 
gelaten en dat de konfessionelen zichzelf op 
de belangrijkste punten in het kompromis 
kunnen terugvi nden. 

Natuurl i jk - het heeft wel pi jn gedaan, 
maar met een overwinning voor de één en een 
zege voor de ander kan iedereen tevreden zijn. 

De parlementaire pers knapt een uiltje, 
neemt een pilsje (of twee, drie) en blijft paraat 
om vooral het moment niet te missen dat het 
doek opgaat voor het vol gende avontuur van 
Jan Klaassen, Katrijn en de diender. 

Voorbereiding 
Maar laten we nog eens een ernstige poging 

doen deze Haagse poppenkast serieus te nemen. 
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Het kabinet Den Uyl vierde zin tweejarig bestaan uitbundig met de tiende 
politieke krisis. Vice-premier Van Agt stuurde zijn staatssekretaris Glastra van 
Loon naar huis, die het had bestaan een krant te laten weten dat enkele ambte
naren op Justitie nogal machtig zi jn. In een brief aan de Kamer I iet de KVP
minister weten vol lof te zijn over het werk dat Glastra van Loon ter hand had 
genomen en dat diens beleid moest worden voortgezet. Waarom dan hetontslag? 
Waarschijnlijk alleen omdat Van Agt werkelijk zo onwijs is als hij er uit ziet. 

VAN AGT 

Den Uyl houdt er rekening mee dat zijn (eer
ste) kabinet op afzienbare termijn verdwijnt. 
In de Rooie Haan bereidde hij de komende 
verkiezingen voorzichtigjes voor door te ver
tellen dat afspraken vooraf misschien toch niet 
zo verstandig zouden zijn. 

Terwille van de duidelijkheid voor de kiezer 
gingen de "progressieven" de laatste twee ver
kiezingen in met precieze mededelingen over 
wat ze daarna zouden doen. Ze presenteerden 
zelfs een schaduwkabinet. Het kabinet-Den 
Uyl kwam tot stand door die vooraf-beloften 
(geen samenwerking met de KVP) en het scha
duwkabinet te laten verdwijnen. 

De premier houdt het erop dat zijn volgende 
regering langs dezelfde weg tot stand moet 

komen. Daarom zou het verstandig zijn die 
afspraken vooraf, waarover jarenlang zoveel 
ophef is gemaakt, maar weer te laten vallen. 

Kampagne 
De val van het kabinet zou helemaal geen 

probl eem zijn als één van de partijen daar 
winst in zag. De PvdA ziet zichzelf wel voor
uitgaan, maar niet genoeg om het verdwijnen 
van 0'66 en een terugval van de PPR op te 
vangen. 

Bovendien zitten de sociaal-demokraten met 
het probl eem een konfl i kt te vi nden wa'arop ze 
met vertrouwen de verkiezingen in kunnen. 

Op Van Agt en zijn abortus of gevangenis
wezen voer je natuurlijk geen verkiezings
kampagne. 

De werkloosheid en de inflatie zijn wel een 
verkiezing waard, maar op die punten voert 
het kabinet een voorbeeldige PvdA-politiek. 

De verspilling van mil jarden aan wapentuig? 
Daar zit Vredeling. Van de PvdA. 

De reaktionaire buitenlandse politiek? Daar 
zit Van der Stoel. Van de PvdA. 

Het waardeloze milieubeleid? Daar zit Vor
rink. Van de PvdA. 

De schandel ijke huurverhogingen, de terug
val van de nieuwbouw, de traagheid bij de 
renovaties? Daar zitten Van Dam en Schaefer. 
Van de PvdA. 

Veranderingen? 
Er is beroerdigheid genoeg. Den Uyl hamert 

er steeds op dat er met een andere regering 
nog veel meer beroerdigheid zou zijn. Maar 
om daar nou een verkiezingskampagne op te 
voeren ••• Het sop is de kool niet waard. Om
dat de PvdA onder alle omstandigheden wil 
regeren en verantwoordel i jkheid wil dragen 
voor de problemen van het kapital isme. 

De mooiste belofte die Den Uyl deed bij de 
installatie van zijn kabinet was dat er in dit 
land iets zou veranderen. Je zou de verslech
teringen sindsdien inderdaad veranderingen 
kunnen noemen. Maar zelfs dat is gezichts
bedrog. Die zijn immers een logies voortvloei
sel van het kapitalisme dat al bestond voordat 
Den Uyl tot het Catshuis wist door te dringen 
en dat is bi i jven bestaan. 

Het gaat er om dat de verariqeringen, die 
ons land broodnodig heeft, nief "tot stand ko
men via parlement of regering. Die kunnen 
all een worden bewerksteIl i gd door akti e en 
organisatie van de mensen aan de basis, in de 
bedri jven en in de buurten. De vraag hoe het 
kabinet-Den Uyl ten val komt en wat de ver
kiezingen dit najaar zullen brengen, dat is 
één van de weinige vragen waarover social is
ten in ons land gelukkig niet wakker hoeven te 
liggen. • 



VERZET MICHELIN-ARBEIDERS IN DEN BOSCH 

DIREKTIE EN BONDEN 
BEKONKELEN 4 PLOEGEN 

Een deel van de 
Michel in-vestiging 
in Den Bosch 

Op de meest uiteenlopende manieren grijpen 
ondernemers de heersende werkloosheid aan om 
de arbeiders verslechteringen te laten slikken. 

Half mei werd bijvoorbeeld bekend, dat de 
direktie van de bandenfabriek Michelin in Den 
Bosch met de vakbonden aan het praten was 
over het invoeren van een 4-ploegend.ienst. 
Dit gold voor alle ongeveer 500 arbeiders die 
al in ploegen werkten (2- en 3-ploegen). De 
belangri jkste nadel en van een dergel i jk sys
teem zijn een nog onregelmatiger leven en 
weekend-d i ensten. 

Arbeidersmacht nam het initiatief tot verga
deringen in pensions voor Turkse, Spaanse en 
Portugese Michelin-arbeiders. Hier bleek een 
enorm verzet tegen de pi annen te bestaan. Een 
onderzoek aan de poort van Michelin maakte 
duidelijk dat ook de Nederlandse arbeiders 
onoverkomelijke bezwaren hadden. 

PAMFLET 
Op 19 mei eiste Arbeidersmacht in een pam

fl et dat geen besl issingen over de hoofden van 
de mensen genomen mochten worden. Tevens 
werd in de fabriek een aktiekomitee opgericht. 
Dit zou een week later naar de direktie stap
pen om opheldering te vragen over de plannen. 
Wat de mensen precies te wachten stond, was 
op dat moment nog niet bekend. 

VERGADERING 
Nog dezelfde week kondigden de bonden 

een vergaderil1g aan, waarop ze de plannen 
bekend maakten. NVV en NKV bleken, tot 

verontwaardiging van de ongeveer 40 aanwe
zigen, al langer op de hoogte te zijn. De re
gel ing betekent voor de 500 betrokkenen dat 
ze i edere maand dri e zaterdagen zouden moe
ten werken. Bovendien zouden er steeds wisse
lende aanvangstijden zijn voor de ploegen. 
Voor de arbeiders dus een totale ontregeling 
van het gezinsleven, terwijl de uitwerking van 
dergelijke ploegenstelsels op s!e gezondheid 
ook bekend is. 

DIREKTIE 
Van de kant van de direkti e wordt er op ge

wezen dat de plannen 200 nieuwe arbeids
plaatsen scheppen. Arbeidersmacht heeft zich 
op het standpunt gesteld dat uitbreiding van de 
produkti e ni et ten koste mag gaan van de ~r
beiders en hun gezinnen. Doel van de direktie 
is van'de bestaande fabrieken en machines een 
effekti ever gebru ik te maken. In plaats daar
van kon men natuurlijk veel beter een nieuwe 
fabriek bijbouwen. Dan kan de produktie uit
gebreid worden zonder dat de mensen in 4 
ploegen moeten werken. Alleen vereist dit dat 
men een gedeelte van de winst investeert~ 

EXPERIMENT 
Het ligt in de bedoeling van Michelin eerst 

een experiment met de nieuwe regeling te ne
men alvorens hem definitief door te voeren. 
Dit soort experimenten zijn voor de mensen niet 
nieuw. Zo werden 2 jaar geleden op de OCX
afdeling experimentele machines ingevoerd die 
aanzi enl i jk meer banden produceren dan de 
oude. Het bedrag per band werd echter dusda
nig verlaagd, dat de mensen het tarief niet 
meer kunnen halen en iedere m~and met ruim 
honderd gulden minder naar huis komen. 
Beslissend voor het al of niet slagen van een 
experiment door Michelin is niet wat de men
sen ervan vinden, maar wat de produktiecijfers 
zeggen~ Arbeidersmacht heeft de mensen op
geroepen hun medewerking aan de proef met 
de nieuwe ploegendienst te ontzeggen. • 

DE "GROTE FAMILIE" 
VAN GROENEVELT 

De Industri ebond NVV gaat er nu dus naar 
streven dat 1 mei een nationale feestdag wordt. 
'Dat werd op het kongres van de bond in Rotter
dam besloten. Het enige, volgens een VARA
verslaggever, uit de hand gelopen voorstel op 
dit kongres, Want voor de rest is de revolutie 
er niet uitgebroken. Een voorstel om in de sta
tuten op te nemen dat de Industri ebond naar 
een socialistiese maatschappij toe wil werd, 
dankzi j zware druk van de Industri ebond-top 
niet aangenomen. 

Het hele kongres stond, zoals trouwens al-
les wat Arie Groenevelt de laatste tijd zegt, 
eigenlijk in het teken van de GROTE FAMILIE. 
Mannen, broeders sluit de rijen, klinkt het 
steeds meer. En daar bedoel t Groenevel t dan 
de samenwerking tussen NVV, PvdA en VARA 
mee. "We zijn allemaal lid van dezelfde grote 
familie. Daarom moeten we bij elkaar komen 
om op te marcheren naar het socialisme", riep 
Groenevelt laatst uit in het PvdA (sorrie VARA) 
programma De Rooie Haan, enthousiast bijgeval
I en door len van de Heuvel, de verse PvdA
voorz i tter • 

Met het lanceren van deze GROTE FAMILIE 
gedachte heeft Groenevelt weer eens laten zien 
wat hij eigenlijk met dat "socialisme" bedoelt. 
Want wie haalt het nu in zijn hoofd om te be
denken dat VARA, PvdA en Industiebond wer
kelijk de beuk erin kunnen zetten. De VARA 
heeft nota bene net, onder I eiding van de 
steeds rechtser wordende André Kloos, besloten 
om eem tweede super TROS te worden. Lang
zaam ma:Jr zeker zijn all e programma 's, waar 
af en toe nog een normaal mens aan het woord 
kon komen, van het scherm en uit de ether ver
dwenen. De VARA is inderdaad de laatste tijd 
een omroep van de PvdA geworden, met als 
paradepaardje de Rooie Haan. En dat betekent 
dan meteen ook het eind aan vrijwel alle socia
listiese geluiden binnen deze omroep. Want 
akties van de bevol king worden konsekwent 
afgedaan met de term "ultralinks", een woord 
dat met aanzi enl ijk meer afschuw wordt uitge
sproken dan bi jv. Wi egel. 

En wat wil Groenevelt in godsnaam met de 
PvdA in de famil ie? De partij van de Starfigh
ter, van de abnormal e pri jsverhogingen, van 
de huurverhoging op 1 juli die nog nooit zo 
hoog is geweest. (Ik begin me bijna kwaad. 
te maken. Ik heb net als Bijlmermeer bewoner 
een brief van de woningbouwvereniging open
gemaakt. De nieuwe huur bedraagt f416 per 
maand!). De partij ook van D"nnendal en de 
VAD. De partij dus van Joop Den Uyl, die 
het gepresteerd heeft om in zo'n korte tijd 
zoveel versl echteringen door te voeren, met 
allerlei prachtige beloftes. Dat is nou de gro
te familie van Arie Groenevelt. En daar wil 
hij het socialisme mee bereiken. 

Ik heb altijd al gedacht dat daar iets mis 
mee was. Want ik houd het liever bij de fa
milie van de gewone man. Want alleen als 
wij in akties één grote familie worden bren
gen we het socialisme dichterbij. En daar 
kunnen we Kloos en len van de Heuvel nau-
welijks bij gebruiken, Arie~ • 
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Aan deze rubriek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunia, Antonietta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr. Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

De "progressieve" bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor het nieuw rekord 
huurverhogen: Gruyters (D'66), Van Dam en Schaefer (PvdA). 

KABINET VESTIGT NIEUW 
REKORD HUURVERHOGEN 

GELIBERALISEERD GEBIED 

»Na 1945 gebouwd. 
Is uw huis na 1945 gebouwd en wordt het nog 

gesubsidieerd door het Ri jk (na te vragen bi j 
de gemeente), dan krijgt u per 1 juli een ver
plichte huurverhoging van 8%. 

Voor veel nederlandse gezinnen is juli niet 
alleen een dure maand omdat ze op vakantie 
gaan. Juli is ook de ingangsdatum van de jaar
liike huurverhoging. Dit jaar is die huurver
hoging 8% of meer en komt twee maanden 
later dan anders. 

Er zijn twee verklaringen voor dit uitstel: 
de eerste is de verklaring die de regering 
geeft: de huurverhoging wordt in juli inge
voerd, omdat dan pas de huursubsidieregeling 
klaar is. Maar er is ook een andere verklaring. 
De bewindslieden hebben gedacht: in juli is 
i edereen met vakanti e. Een mooi ti jdsti p voor 
huurverhoging, want van gezamenlijke akties 
komt dan weinig terecht. 

WANTROUWEN 

Bestaat er dan reden tot zoveel wantrouwen 
tegen de regering Den Uyl? 

Ja! 
Neem die 8% huurverhoging. Belofte van 

de Parti j van de Arbeid, toen zi j aan de rege
ring kwam, was: Niet meer dan 6%. Maar nu 
krijgen we de grootste huurverhoging sinds 
jaren. En nog wist de regering tijdens de huur
debatten in de Kamer een soort schijn te wek
ken van: dankzij ons komt er geen lOof 12%, 
maar slechts 8% huurverhoging. Wat hebben 
we weer hard geknokt voor de arbeiders. (In 
plaats van arbeiders zullen ze trouwens wel 
"sociaal zwakkeren" hebben gezegd. Alsof ze 
het over een besmettelijke ziekte hebben.) 
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TOEKOMST 

Welke stijging van de kosten van levens
onderhoud staat ons nu weer te wachten? 

Het is de bedoel ing van dit kabinet dat de 
huren op den duur vrij worden. (Lees: zo 
hoog als de huisbazen willen.) Daar zijn de 
vol gende maatregel en voor bedacht: Er komt 
een nieuw soort huurharmonisatie. Deze rege
ling wordt één juli 1976 pas van kracht. 
Voortaan is de jaarlijkse huurverhoging niet 
meer 6%, maar moet gelijk worden aan het 
inflatiepercentage (de gemiddelde prijsstij
gingen). 

Als zoethoudertje is dat in 1975 8 %. Maar 
de inflatie is al veel meer dan 8%. Alles 
wijst er dan ook op dat de huurverhoging in 
de komende jaren nog hoger zal zijn. Ook 
I igt het in de bedoel ing steeds meer verpl i chte 
huurverhogingen in te voeren. Tenslotte wil 
men de huurwet afschaffen en daarmee de 
huurbescherming van de huurders nog verder 
op losse schroeven zetten. 

Wat staat ons van deze eli ende.in jul i 1975 
te wachten? 

Hoeveel huurverhoging u kri jgt, wat u er
tegen moet doen, hangt all ereerst af van waar 
u woont; in geliberaliseerd gebied of in niet
geliberaliseerd gebied. Niet-geliberaliseerd 
gebied is zo'n beetje de Randstad, geliberali
seerd gebied de rest. De Huuradvieskommissie 
weet precies in welk gebied u valt. 

»Gemeente en Woningbouwvereniging. 
Woont u in een huis van gemeente of wo

ningbouwvereniging, dat niet meer gesubsidi
eerd wordt, dan geldt voor u een niet
verplichte huurverhoging van ~oogstens 8%. 

»Partikuliere huisbaas. 
Huren van niet-gesubsidieerde woningen 

van partikuliere huisbazen zijn vrij. Dat wil 
zeggen dat uw huisbaas mag vragen wat hij 
wil. Ook meer dan 8%, ook vóór 1 juli. 
Huurverhogingen van meer dan 8 % moet de 
huisbaas melden bij de Huuradvieskommissie, 
anders is het gedeel te wat de 8 % teboven 
gaat, niet geldig. 

NIET GELIBERALISEERD GEBIED 

»Na 1945 gebouwd. 
Huizen van na 1945 waar nog rijkssubsidie 

opligt, krijgen een verplichte huurverhoging 
van 8%. 

» All e andere hu i zen een ni et-verpli chte 
huurverhoging van hoogstens 8%. 

WAT TE DOEN? 

Of u de huurverhoging kunt weigeren of 
niet, hangt niet af van waar u woont, of in 
wat voor soort huis u zit. Staart u zich niet 
blind op wat binnen de wet k6n. Het belang
rijkste is, de vuist die je kunt maken door 



De BHW voert ol jaren aktie tegen de wilde opdrijving van de huren 

een gezamenl ijke aktie van buurtbewoners. 
Door met een hele buurt ertegen aan te gaan 
zijn huurverhogingen tegengehouden, onder
houd, speelgelegenheid en massa's andere 
verbeteringen afgedwongen. Niet omdat de 
wet die rechten aan de huurders geeft, maar 
juist omdat ze dat niet doet. Waar de wet 
ophoudt ons te beschermen, moeten wij onze 
eigen wetten maken. Dat is pure noodzaak, 
een kwestie van zelfbehoud. 

RECHTEN 

Dit zijn uw wettelijke rechten tegen de 
huurverhoging: 

»Geliberaliseerd gebied, partikuliere 
huisbaas. 

Als u de huurverhoging weigert te betal en, 
een briefje naar de huisbaas. Deze kon u nu 
de huur opzeggen. U moet don binnen 6 we
ken bij de kantonrechter verlenging van de 
huur vragen. In deze procedure zal de rech
ter ook uitspraak doen over de huurverhoging. 
Als u de huurverhoging niet wilt betalen, 
kunt u het beste de koppen bi j el koor steken. 
Want met velen sta je natuurlijk veel sterker 
dan alleen. 

»Niet-gel iberaliseerd gebied, partikuliere 
huisbaas. 

De niet-verplichte huurverhoging kunt u 
gewoon weigeren. Wel even een briefje noor 
de huisbaas en een afschrift bewaren. Als 
uw huisbaas toch aan zijn geld wil komen, 
moet hij de Huuradvieskommissie inschakelen. 

BI ijft u don nog weigeren, dan kon hi j noor 
de rechter stappen om een definiti ef oordeel 
te vragen. 

»Woningen van gemeente en woningbouw
verenigingen in heel het land (gel iberal iseerd 
of niet). 

Als u de niet-verplichte huurverhoging wilt 
weigeren, moet u een bezwaarschrift indienen 
bij de huisbaas. Dit kan een gewoon briefje 
zijn met de mededeling dot u de huurverho
ging niet betaalt, ~n waarom niet. Uw wo
ningbouwvereniging of de gemeente stuurt dit 
door noor het Ministerie. De Huuradvieskom
missie wordt ingeschakeld en uiteindelijk 
stelt het Ministerie de huur definitief vast. 
U kunt van deze beslissing binnen één maand 
in beroep gaan bij de Rood van State in Den 
Haag. 

DEFINITIEF? 

Als rechter of Minister de huur definitief 
hebben vastgesteld, wat houdt dat dan in? 
Het wil niet meer zeggen dan: de wettelijke 
mogelijkheden om tegen de huurverhoging op 
te komen, zijn uitgeput. Maar of IJ de huis
baas toegeeft, hangt af van de vastbesloten
heid van u en uw buren. Of de huurders win
nen of de huisbaas, hangt af van de kracht 
van de aktie. Laat u bij uw verzet tegen de 
huurverhogin'g dus ni et I ei den door wat kan 
volgens de regeltjes, maar door uw recht
vaardigheidsgevoel. En daarbij geldt: hoe 
eensgezinder met elkaar, des te sterker tegen 
de huisbaas. • 

UITVOERING 
HUURSUBSIDIE 
VERGT VELE 
MILJOENEN 

De mogel ijkheden rond de huursubsidie 
zijn dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Hoe
wel daar op zichzelf niets tegen is, zit er 
toch een bedenkelijke kant aan. 

De gemeente Nijmegen bijvoorbeeld 
moet 7 ambtenaren in di enst nemen, 011 een 
om deze regelingen uit te voeren. De kos
ten worden geroomd op f 350.000. Er van 
uitgaande dat in Nijmegen 1 % van de be
volking woont, vergt de regeling in het 
hele land 700 ambtenaren en 35 miljoen 
gulden. 

In werkelijkheid zal het om een veelvoud 
van deze hoeveelheid ambtenaren en mil
joenen gaan. Met die 7 man slaagt Nijme
gen er namel ijk nog niet in de huursubsidie 
tot in de puntjes door te voeren, zodat er 
volgend jaar waarschijnlijk nog meer 
krachten nodig zijn. Verder moet niet al
leen op het nivo van de gemeenten, moor 
ook bij het ministerie in Den Haag de amb
tenari j worden uitgebreid. 

Natuurlijk een leuke werkverschaffing 
voor ambtenaren, maar je vraagt je toch of 
of het niet goedkoper zou zijn om gewoon 
voor hogere lonen en lagere huren te zorgen 

* * * Door de explosieve ontwikkeling van de 
bouwkosten ontstaan steeds meer huurver
schillen die op geen enkele manier door 
kwaliteitsverschillen van de woningen ge
rechtvaardigd worden. Onder vorige rege
ringen werd de beruchte huurharmonisatie 
uitgevonden om de huren van oudere wo
ningen sneller te laten stijgen don de 
nieuwbauwhuren. 

De "progressieven" gingen de verkiezin
gen in met Keerpunt waarin de zinsnede 
voorkomt: "De bestaande regelingen voor 
huurharmonisatie en huurliberalisatie wor
den afgeschaft .•• " De kiezers maakten 
daaruit op dat huurharmonisatie van de 
baan zou zijn en de PvdA was zo verstandig 
deze indruk te loten bestaan. 

Beloofd is echter niet meer dan dat de 
bes t 0 0 n d e rege I i ngen worden afgeschaft. 
Er komen niéuwe voor in de plaats. Vol
gend jaar worden ze van krocht. Een pun
tensysteem om de waarde van de woningen 
te beoordelen en voor oude huizen een 
grotere huurverhoging dan voor nieuwe 
(voor wie het niet betalen kan, de huur
subsidie, zie boven). 

Half mei was staatssekretaris Schaefer in 
Nijmegen om de nieuwe huurregelingen toe 
te lichten. Eén van de ambtenaren in zijn 
gezelschap lichtte toen toe: "De huurhar
monisatie is een kwestie van rechtvaardig
heid tegenover de bewoners van de nieuw
ste woningen." 

Zou het geen kwestie van rechtvaardig
heid tegenover all e huurders zijn de 
nieuwbouwhuren aan banden te leggen? • 
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DE DOKTER EN 
DE WAARHEID 

Iedereen die in een ziekenhuis gewerkt 
heeft, weet dat er wel eens gesproken wordt 
over "die rug uit het derde bed" of "die maag
perforatie bij het raam" als er patit!nten be
doeld worden. Een chirurg schoot eens in de 
lach toen hij merkte wat hij zei: "En dan komt 
zo'n rug de spreekkamer binnenlopen .•. 10 

Zo'n patit!nt is dan geen persoon meer, maar 
enkel nog maar een kwaal of een ziek orgaan: 
een rug, een maag of een long. Dat is niet 
kwaad bedoeld natuurlijk en de meeste mensen 
zal dat ook een zorg zijn. Die zullen denken: 
"Als ze die rug of maag of long maar beter 
maken." En dat is natuurlijk ook het belang
rijkste. 

Toch zijn dit soort "vergissingen" tekenend 
voor de houding van veel artsen tegenover hun 
patit!nten. Voor de patii!nten en hun familie 
wordt dat vaak wel een probleem. Bij langdu
rige ziekten, invaliditeit, ongeneeslijke ziek
ten (kanker) en overlijden. 

Oude man 
Enige tijd geleden werd ik daar nog eens 

mee gekonfronteerd toen ik voor enige andere 
huisdokters waarnam elders in Nederland op 
het platteland. Ik werd gebeld voor een oude 
man die erg slecht zou zijn. 

Toen ik er heen reed dacht ik al: "Ik ben 
hier vaker geweest". Binnengelaten in het 
kleine boerderijtje wist ik het weer. Een klein 
half jaar terug was ik daar op zondagmorgen 
bijgeroepen omdat hij geschrokken was van 
zijn gele kleur. Hij had toen jeuk, had kram
pen in zijn buik, een slechte eetlust, had ge
braakt en voelde zich beroerd. 

Wat ik in zijn buik voelde maakte mij niet 
geruster. Dergel i jke klachten kunnen bestaan 
bij een tamelijk onschuldige ziekte moor ook 
bij een gezwel in de buurt van de uitmonding 
van de galblaas in de dunne darm. Zo'n ge
zwel meende ik gevoeld te hebben. Dot zou 
bijvoorbeeld kanker van de alvleesklier kun
nen zijn. Omdat het onderzoek dot je als 
huisdokter kunt doen, niet voldoende is om 
zekerheid te hebben, heb ik de patii!nt toen 
in het ziekenhuis loten opnemen. 

Asgrauw 
Nu kwam ik dus weer bij hem terug en toen 

ik hem zag schrok ik. "Mijn verm0'rden van 
toen is toch wel juist geweest", was mi jn eer
ste gedachte, moor erg vrol i jk wordt je daar 
niet van. Hij was vel over been, zag asgrauw 
en zijn buik was zo rond als een ballon. De 
buikhuid stond gespannen als een trommelvel. 
Hij braakte voortdurend alles uit. Zijn ge
zichtsuitdrukking was levendig en zijn ogen 
keken helder. 

"Heel mijn buik doet pijn", zei hij. Ik leg
de mijn stetoskoop op zijn buik en al wat ik 
hoorde was doodse stilte. Minutenlang. Toen 
ik even later nog eens luisterde weer. Met de 
vinger van mijn rechterhand klopte ik op mijn 
linkerhand, die ik op zijn buik had liggen 
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en zo kon ik horen dot er lucht onder span
ning in zijn darmen zot. De darmen waren 
afgesloten, door gasontwikkeling opgeblazen 
en verlamd geraakt. 

Tachtig 
Ze waren beiden rond de tochtig jaar en ze 

gaven te kennen dot ze bang waren. Als er 
i ets gebeurde stonden ze er op hun I eefti jd 
011 een voor. Nu de zon ol heel loog door het 
raam scheen I eken de moeil i jkheden die 
's nachts komen zouden, nog groter. Ik vroeg 
me af hoe lang hij nog zou I even. Een uur, 
een hol ve dag of overmorgen ook nog? Ze 
vroeg me, alsof ze mi jn gedachten roden kon: 
"Hij kon toch zo niet doodgaan?" Hij zelf 
knikte van jo. 

Toen werd ze kwaad. "De chirurg in het 
ziekenhuis heb ik nooit meer gezien. De in
ternist:"lk heb uw man niet geopereerd". De 
dokter die hem daarna kontroleerde zei:"lk 
ken uw man niet mevrouw" en weer een ande
re dokter die ze toen kreeg: "Ik kon u er niets 
van verteIl en, want ik heb zijn papieren niet". 
De huisarts steeds: "Houdt moor goede moed, 
houdt maar goede moed". 

Ambulance 
Toen ze dit verteld had was hoor kwaadheid 

over. Ik vroeg hem: "Wilt u naar het zieken
huis?" Hij hoolde zijn schouders op en zij zei 
tegen hem: "Jo, ga maar, want als er wat ge
beurt kon i k je toch n i et goed meer hel pen" . 
Toen ik de ambulance wilde gaan bellen liep 

Foto van een 44-jarige 
man die lijdt aan 
hemochromatose 

ze me na en vroeg hoe het met hem was, of 
hij nog beter zou worden. Ik zei dot hij niet 
meer beter zou worden. Ze schrok toch nog 
even, moor eigenl ijk wist ze het wel. 

Tegelijk dat ik de deur uitging zag ik dat 
hij haar korzelig afweerde, terwijl zij hem 
het braaksel van zijn kin wilde vegen. Het 
hoefde van hem niet meer. Die ambulance 
hoeft ook niet meer, dacht ik toen ik dot ge
zien had. Mensen die stervende zijn willen 
met rust gelaten worden en dat laten ze vaak 
zi en doordat ze afweren. 

Dood 
Ik belde de ambulance en liet de familie 

waarschuwen. Hij zot heel helder te kijken 
hoe zij hem zi jn sokken aantrok en toen de 
juist gearriveerde kinderen hem in een schone 
pyama wilden helpen, gleed hij zo uit hun 
honden op bed en was dood. De ziekenwagen, 
die juist het erf opreed, kon weer omdraaien. 

Loter op de avond zei ze: "Dot had ik van
middag ook niet gedocht, dot mijn bed van
avond ol leeg zou zijn". Verdrietig dat hij 
dood was en bitter om de behandeling die ze 
had gekregen. Ze hadden niet de kans gehad 
om op een behoorlijke manier afscheid te 
nemen. 

Soms vraag je je af of een patii!nt voor een 
dokter nog wel een mens is. Als je ziet hoe 
ze je vol stoppen met medicijnen, hoe onse
rieus ze je nemen, mefhoe weinig interesse 
ze je onderzoeken en hoe weinig open en 
eerlijk ze tegenover je zijn, dan denk je: 
"Wat beteken ik voor die dokter?" Een inko
men waarschijnlijk. Als je ziet hoeveel 
duizend patil:!nten ze hebben, nog een flink 
inkomen ook. 

Krities 
Vraag aan je dokter wat je mankeert, laat 

je uitleggen wat je tè verwachten hebt. Wees 
krities ten opzichte van de medicijnen die je 
krijgt. Mag je de brieven lezen die hij over 
je schrijft? Ze gaan toch over jezelf? Kortom: 
Slik niet alles klakkeloos, don kon de dokter 
ook nog wat van zijn patii!nten leren. • 



"Wat je zegt" * door * 
PKavezet 

* cockpit 
Veel bekijks trekt Henk Bults als hij ergens 

in Nijmegen zijn fel-oranje karretje parkeert. 
Het heeft wat weg van de mechaniese hond 
waarmee de melkman langs de deur goot, moor 
don zonder ruimte voor melkflessen. Het is een 
super-moderne inval idenwagen. 

Het echtpaar Bul ts is een dagje ouder. Me
vrouw Bults is ol jarenlang gedeeltelijk ver
lamd en zeer slecht ter been. De laatste tijd 
kregen ze f 108 per maand van de Sociale 
Dienst om "maatschappelijk verkeer" mogelijk 
te maken. Ze konden dus regelmatig een taxi 
bellen om de deur uit te gaan. 

In opril '73 begonnen bovendien pogingen 
om hen van een geheel eigen vervoermiddel te 
voorzien. No een half jaar viel de keus op 
een zogenaamde Cockpit, een wagentje op 
akku's. In maart '75 kregen ze dat eindelijk 
voor de deur. Fraai dingetje. Winddicht. Hoge 
stoelen. Vrolijk kleurtje. Snelheid 20 kilome
ter per uur. Kosten: f 12.682,84. Wie zou 
zich durven beklagen bij zulke sociale voor
zieningen? 

Toch laat mevrouw Bults zich alleen in ui
terste noodzaak in de Cockpit vervoeren. Er is 
voor haar weinig lol aan te beleven. Voor die 
f 13.000 kon er namelijk geen vering meer af. 
En omdat ze in een arbeiderswijk wonen, waar 
het wegdek regelmatige bobbels vertoont, 
bleek een rit met het karretje nogal een pijn
lijke ervaring. Voor Henk zelf trouwens ook. 
Hij is een rijzige kerel en raakte enkele malen 
erg onzacht met zijn schedel tegen het dak 
van de Cockpit. 

Bul ts: "Het is echt een mooi wagentje. Het 
is prachtig dat mensen als wij zoiets kunnen 
krijgen. Maar voor invaliden is hij nogal on
geschikt." 

* inspraak 
Ons land telt 9 gemeenten met een eigen 

busbedrijf. Dat wil zeggen: n6g wel. De mi
nister van Verkeer en Waterstaat (Westerterp 
dus) is druk doende zich deze bedrijven toe te 
eigenen. 

Het is een bekend verschijnsel dot op open
baar vervoer geld wordt toegelegd. Sinds enige 
ti jd hoeven de gemeenten de tekorten van hun 
busondernemingen niet meer zelf te drogen. 
Deze worden gedekt door het ministerie. 

Nu wil de minister niet alleen de tekorten, 
maar de hele busbedrijven overnemen. De 
9 gemeenten zijn schriftelijk voor het blok 
gezet. Ze kunnen hun bevoegdheden overdra
gen aan Den Haag of de bus-tekorten weer 
voor hun eigen rekening nemen. Gezien de 
financi~le positie van de grote gemeenten kan 
men dat geen vrije keus noemen. 

Zo wordt het terrein van de gemeentepol i
ti ek, dat hele kl ei ne terreintje, nog verder 
ingeperkt. Een spelletje "landkapen", waarin 
de gemeenten allang geen partij meer zijn. 

Besluiten over bustarieven, aanschaf van 
materiaal, lijnvoering, chauffeurs e.d. vallen 
straks dus allemaal in Den Haag. In ruil voor 
de onteigende busbedrijven belooft de minister 
de gemeenten si echts "inspraak" bi j te nemen 
besl issingen. Vol gens de gemeentebesturen is 
deze regeling echter een bespotting van de 
inspraak. Ze mogen vrijelijk hun meningen 

uiten, moar de minister is nergens aan g~bon
den en neemt zijn eigen beslüiten. Uitgangs
punt is daarbij niet de behoefte aan openbaar 
vervoer, maar het geld dat toevallig op Ver
keer en Waterstaat aanwezig is. 

Misschien kunnen buurtbewoners hun ge
meentebesturen uitleggen dat dit nu typies het 
soort inspraak is dot die besturen zelf tegen
over de buurten in praktijk brengen. 

* kiekie 

Emancipade in Utrecht. De naam zegt het al: 
een kruising tussen een sportfesti jn en een jaar
beurs. Dot moest dus wel i ets te maken hebben 
met de gelijkwaardigheid van de vrouw. 

De regering gooide er een mil joentje tegen
aan, dot toeval I ig over was van de werkloos
heidsbestri jding. De openingshandelingen 
werden verricht door onze Nationale Miss 
Emancipatie, mevr. H.M. de Koningin. Zij 
droeg voor deze gel egenheid een charmante 
nauwsluitende spijkerbroek, met fleurige slijt
vlekken op de knie~n en een lapje op de bil. 

De heer Z. K. H. de Prins demonstreerde hoe 
de traditionele rolverdeling man-vrouw in 
Huize Soestdijk doorbroken wordt. Als de 
vrouw uit werken gaat doet de man het huis
houden. Dus verscheen de Prins in een groen
grijs geruit schortje om eigenhandig het parce
lein in de afwasmachine te doen. 

Hoogtepunt van de dolkomiese plechtigheid 
vormde echter de Haagse studente Yvonne van 
Santen. Zi j kwam op de fi ets het jaarbeursge
bouw binnen rijden. Gekleed in palshorloge 
betoogde zij met haar eigen argumenten dat de 
vrouw zich geheel bloot moet kunnen geven. 
Ondanks die argumenten viel zij in handen 
van twee agenten (mannen, met uniformen aan, 
dus dat moest wel botsen) en werd gevankel ijk 
afgevoerd naar een buro. 

Een kiekje van dit voorval sierde de volgen
de dag vri jwel all e kranten. Zou het fototoe
stel door een man of een vrouw gehanteerd 
zijn geworden. In ieder geval moet het een 
beginneling zijn geweest, want wie denkt nou 
dat het bijzondere van een blote vrouw haar 
achterkant is? 

* haaien 
Een apart Zuidafrikaans grapje: 
Staan twee mannen aan de waterkant. Zi en 

een blanke in een boot een zwarte waterskiel!r 
trekken. 

Zegt de een: "We maken aardig vorderingen 
bij het opheffen van de apartheid." 

Antwoordt de onder: "Het bi i jft de beste 
manier om haaien te vangen." 

* bloed 
Symbolies voor het imperialisme is de handel 

in bloed. Het gaat om mil joenen liters (en 
tientallen miljoenen dollars). In de armste 
landen kunnen de armste mensen hun bloed 
voor een paar dollar per I i ter van de hand 
doen aan westerse opkopers. Deze maken een 
veelvoud van die prijs bij de doorverkoop aan 
farmaceutiese koncerns. 

De Wereld Gezondheidsorganisatie vindt het 
maar gevaarl i jke zaakjes. Terwi jl donors in 
ons land jaarlijks maar 1 of 2 liter bloed mo
gen afstaan, zi jn er in Afrika, Zuid-Amerika 
e.d. mensen voor wie het bloed het enige be
staansm i ddel is zodat ze per jaar ti entall en 
liters verkopen. Bovendien worden deze do
nors nauwelijks onderzocht, waardoor ziekten 
als geelzucht zich gemakkelijk verspreiden. 

Een reportage over deze kwesti e van Brand
punt begon met de sarkastiese regels: "Er is op 
de wereld een groot gebrek aan bloed ••• " 

* post 
Wat er gebeurt met de periodieke tariefs

verhogingen van de PTT is mistig. In ieder 
geval kon Tante Post er ni et van verdacht 
worden het geld te verspillen aan overmatige 
dienstverlening. 

Wie in het zenuwslopende bezit is van een 
telefoon moet eens een inl ichting zien te krij
gen van 008. Zes keer in gesprek, drie keer 
gaat de telefoon 20 mcal over zonder te wor
den opgenomen en dan deelt een stemgeluid 
onverschillig mee: Er zi jn nog 11 wachtenden 
voor u ••• 

De tijd dat de post tweemaal daags bezorgd 
werd ligt ol weer ver achter ons. Mensen wier 
voordeur een paar meter van de weg verwi jderd 
is zijn nu voorzien van buitenbussen, regelma
tig verstopt en een ideaal doelwit voor een 
speelse jeugd. 

Wie in de postkantoren aan een loket moet 
zi jn voor postzegels, het verzenden van grote 
stukken of geldhandelingen, moet daar tegen
woordig echt de tijd voor nemen. De rijen 
worden steeds langer. 

Onlangs verdrongen zich in een groot post
kantoor tientallen mensen voor de twee enige 
loketten die geopend waren. Iemand begon: 
"De PTT wordt steeds duurder en ze doen er 
steeds minder voor ••• " Kort daarna gonsde de 
hele hal van dit soort ontevreden geluiden. 
Een PTT-chef kwam een kijkje nemen, liet de 
verwijten over zich heen gaan en zorgde 
haastig dat nog twee andere loketten bemand 
werden. 

De overheid voorziet ons land steeds rijker 
van akti e-mogel ijkheden. • 
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Unox, de vleeskenners van huis uit. 
Zo laat Un iI ever een van haar ta II oze 
dochters aanprijzen in de reklame. 
Het kunnen natuurl i ik van huis uit 
best· vi eeskenners zi in geweest bi i 
Unox. Dan is het de vraag wat ze nu 
zi in. Bij het' nuttigen van een ver
sterkende Unox-soep of een smakel i jk 
Unox-worstje, zou men daar eens over 
na kunnen denken. 

Op vrijdag 24 mei weigerde Piet van de 
Akker, I id van Arbeidersmacht en de SP, zi jn 
werk op de snijzaal van Hartog in Oss. (Zwa
nenberg, Hartog, Unox - dat is allemaal het
zelfde Unilever-nat). Op die afdeling was de 
hele week al ongeveer 60 man personeel bezig 
met het verwerken van (varkens-)buiken die 
een rottende geur verspreidden. 

De buiken waren van woensdag 7 mei, ge
tuige de datum-stempels. De volgende dag was 
het Hemelvaartsdag en ook de daarop volgende 
vrijdag gebeurde er niets met de buiken. Op 
maandag 12 mei kwamen de buiken bij Hartog. 

SODA 

Piet van de Akker: "Toen ze de buiken bij 
Hartog uit de wagens haalden, stonken ze al. 
Om de stank er af te kri jgen werden .ze eerst 
een week in de pekel gezet. Ze kregen een 
soda-bad en werden gerookt. De dinsdag na 
Pinksteren, toen was het al 20 mei, kwamen 
de buiken op de snijzaal waar wij ze moesten 
uitbenen. Zelfs na die hele behandeling stonk 
het vlees nog. Het lijkt mij onverantwoord om 
zul k vi ees te verwerken en onder de mensen te 
brengen. De direktie rook kennelijk ook on
raad want het vi ees werd tenslotte voor de 
soep bestemd. Daar merken de mensen toch 
niks van." 

Toen Van de Akker het bijltje er bij neer
gooide, moest hij met zijn baas bij rayonchef 
Smits op het matje komen. Ze probeerden hem 
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Arbeiders aan het werk op een van de Unilever-sn i jzalen 
PIET VAN DE AKKER 

op alle manieren de uitspraak te ontlokken dat 
hij niet wilde werken, als voorwendsel voor 
ontslag op staande voet. Maar Van de Akker 
wil best werken. Dat doet hij al 15 jaar. Zijn 
reaktie was dat hij niet zomaar weigerde te 
werken, maar het onverantwoord vond te hel
pen zulke buiken onder de klanten te brengen. 

SAMENWERKEN 

Volgens Smits zou vernietiging van dit vlees 
het bedrijf tienduizenden guldens kosten. De 
volksgezondheid was afdoende beschermd door 
de vleeskeuring. Bovendien viel hem dit ver
schrikkelijk tegen van Piet, die in zijn ogen 
een voorbeeld moest zijn voor de kollega's op 
de snijzaal. De chef deed ook een beroep op 
Piets bereidheid tot goede samenwerking. 
Volgens Van de Akker mankeerde er echter 
niets aan de samenwerking tussen hem en zijn 
kollega's en mochten ze gerust een voorbeeld 
aan hem nemen. Maar dat was niet wat Smits 
bedoelde. Het ging eigenlijk niet om de goede 
verhouding met de mede-arbeiders maar met de 
chefs. 

BESEF 

Overigens stond het voorval met de buiken 
niet op zichzelf. Enkele weken tevoren had 
men op de snijzaal van Hartog ook al half
verrotte middels ~ook stukken varken) te ver
werken gekregen. Het gebaurt regelmatig dat 
vlees van mindere kwaliteit wordt aangeboden. 
De arbeiders zijn kwaad dat ze aanmerkingen 
krijgen op hun netheid zodra er een haar onder 
hun pet uit komt. En dat ze gedwongen worden 
tot een zeer hoog werktempo, terwi jl de be
dri jfsl eiding loopt te hameren op de kwal iteit 
en af en toe stinkend vlees laat verwerken. 

Arbeidersmacht maakte de gang van zaken 
door middel van een pamflet bekend in het 
hele bedrijf. Er wordt .daarin gewezen op de 
eeuwige jammerklachten van de direktie over 
het gebrek aan verantwoordel i jkheidsbesef bi j 
de arbeiders. 

"Hoe verklaren zij dan", aldus AM, "dat de 
arbeiders protesten naar voren brengen over de 
slechte kwaliteit van het vlees? Is het niet 
noodzakel i jk verantwoordel ijkheid te hebben 
voor de gezondheid van de mensen? Een ge
zond bedrijf is pas mogelijk als menselijk ge-
I uk en welzi jn ni et op de laatste plaats, maar 
op de eerste plaats komen." • 
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EYGELSHoVEN 
Zuid-Limburgse MAN-medewerkers tonen 
honderden opgehaalde aanslagen van de 
mil i eubelasting 

GEBRUIKT MILIEUBELASTING 
VOOR GAT IN BEGROTING 

Onlangs kwam aan het licht dat de gemeen
te Eygelshoven (in Zuid-Limburg) de in 1972 
en '73 via de opval I end hoge riool belasting 
ingehouden waterzuiveringsheffing, niet heeft 
afgedragen aan het waterschap. De gemeente 
stak het geld gewoon in eigen zak om een deel 
van het begrotingstekort te dekken. De PvdA/ 
PPR-frakti e van de gemeenteraad van Eygels
hoven maakte deze fraaie handelwijze van de 
gemeente bekend. 

Naar aanleiding van deze affaire startte het 
MAN-komitee in Eygelshoven een handteke
ningenaktie waarin de eis van afschaffing van 
de milieubelasting werd gekombineerd met de 
eis van onmiddellijke terugbetaling van de in 
'72 en '73 ingehouden heffing. 

Op 6 mei werden de 1000 opgehaalde hand
tekeningen in de raadszaal aangeboden aan de 
aanwezige wethouders en de plaatsvervangende 
burgemeester. (De oude burgemeester van Ey
gelshoven is enkele maanden geleden door de 
Kroon ontslagen in verband met het feit dat de 
begroting van de gemeente té grote tekorten 
vertoonde). Naast de leden van het MAN-

"RIJNMOND" 
DOK AAN 
DE EEMS 

komitee waren nog zo'n twintigtal belangstel
lende inwoners aanwezig, die hun ontevreden
heid met duidelijke leuzen op spandoeken on
derstreepten. 

Nadat allen plaatsgenomen hadden in de 
raadszaal, ontstond een feil e diskussie tussen 
de burgemeester en de demonstranten. "Ik 
houd ni et van demonstreren en laat me hier
door niet in een dwangpositie brengen. U kunt 
te allen tijde op het spreekuur terecht", aldus 
de driftige burgemeester. Moor ja, wat ver
wacht je van een man die zo duidelijk over de 
schreef is gegaan. Overigens is deze zaak al 
vrij lang in onderzoek en bi eek in die ti jd een 
bezoek op het spreekuur ook niet te helpen. 

Terugbetaling van het geld was volgens hem 
zinloos, want daardoor zo\!den weer tekorten 
ontstaan in de gemeentekas, die toch weer 
door belastinggelden aangevuld zouden moeten 
worden. Over het feit dat ten onrechte een 
verkapte milieubelasting geheven is en de 
mensen daarom re c h t hebben op terugbeta
ling, wist hij niets zinnigs te zeggen. 

T ot nu toe waren DSM en Limburg onaf
scheidelijk. Het. koncern slaat echter zijn 
vleugels uit en wordt te groot voor een pro
vincie. Onlangs beloofde men dat de vesti
gingen van DSM in Delfzijl minstens ge-
I i jkwaardig zouden worden aan de limburg
se. Een bericht dat in het Hoge Noorden 
met zeer gemengde gevoel ens werd ont
vangen. 

Een woordvoerder van de Werkgroep 
Waarschu.wingsfase Eemsmond (een mil ieu
groep) in gesprek met de Tribune: "De in
woners van deze streek zijn niet gelukkig 
met de ontwikkel ingen. DSM heeft de be
volking inspraak beloofd, maar het gaat 
allemaal buiten ons om. Milieu en land
schap lopen ernstig gevaar." 

Moeten jullie niet blij zijn met de werk
gel egenhei d ? 

"Daar wordt druk mee geschermd. Het is 
de vraag of het wel werk voor Groningers 
zal zijn. De petro-chemies.e industrie 
vraagt hooggeschoolde arbeidskrachten en 
dat zijn typies niet onze werklozen. Bo
vendien voorziet DSM in de beginfase werk 
voor 1000 man. Maar 5 jaar loter? De er
varing is dat de bouw van installaties, ge
bouwen en wegen tienmaal meer mensen 
(tijdelijk) werk geeft dan de technies ver-

MILIEUBELASTING 
DDKIN 

NOORD-HOLLAND 
De bewoners van de meeste plaatsen in 

Noord-Holland hebben de afgelopen maand 
ook hun aanslag voor de milieubelasting ont
vangen. Het MAN werkt al hard om de 
kaarten weer op te holen. 

In de dorpen Berkhout, Wervershof en 
Hoogkarspel zijn de meeste kaarten al bin
nen. Ook in Enkhuizen is het MAN druk aan 
het werk. 

De grote gemeente Hoorn heeft besloten de 
milieubelasting voorlopig nog niet te heffen, 
uit vrees voor de akties van het MAN. In 
tegensteil ing tot de meeste andere provincies 
worden de heffingen in Noord-Holland dit 
jaar nog door de gemeentes gelhd. • 

De burgemeester werd zo bel edigend dot 
een van de aanwezigen plotseling opstond en 
en zich fel afzette tegen het hele gemeente
beleid, waarbij hij o.a. moeilijkheden met 
sociale uitkeringen noemde. Hierop ant
woordde de burgemeester haast hysteries, dot 
het sowieso schanda~ig was dat er velen onder 
ons waren (bedoeld worden zij die moeten 
leven van de bijstand) die onze belastinggel
den zomaar opsoupeerden. 

Verder gesprek bleek gewoon niet mogelijk 
te zijn daar over de kern van de zaak niet 
gesproken werd. Uiterst ontevreden en onder 
luide protesten verlieten de demonstranten de 
zaal. Zij beloofden de burgemeester dat als 
zijn "onderzoek" naar het verdwenen geld te 
lang duurde, zij weer zouden demonstreren, 
met nog meer mensen, ook al hield de burge
meester daar niet van. 

De weigeringsaktie van de milieubelasting 
loopt in Zuid-Limburg overigens erg goed. 
Het MAN heeft 25.000 weigeraars in dit ge-
bied geregistreerd staan. • 

gevorderde industrie zelf. No een aanloop
periode gaan ze dus weer honderden mensen 
afstoten." 

Hoe moeten we ons Delfzijl en de Eems
mond op het moment voorstellen? 

"Een Rijnmond in de notedop! Rijnmond 
zoals het 10, 15 jaar terug was. De indus
trie wordt groots aangepakt. De vestigingen 
hangen allemaal op een zeer ingewikkelde 
manier met elkaar samen, zodat je op dit 
moment nog niet kunt voorzien wat je straks 
allemaal in huis hebt gehaald." 

De ervaringen met het Rijnmondmilieu 
hebben de grote oliemaatschappijen en 
chemiese koncerns niet gebracht tot schone 
produktie, maar tot verspreiding van de 
vervuiling. Zo ontwikkelen de Moerdijk, 
het Sloegebied en de Eemsmond zich tot 
nieuwe centra van petro-chemiese aktivi
teit. 

Onlangs schreef de Werkgroep Eemsmond 
een brandbrief aan overheidsinstanties die 
voor de volksgezondheid op de bres (zouden 
moeten) staan. De luchtvervuiling in het 
gebi ed is nu reeds alarmerend en vol gens 
wetenschappel i jke bereken i ngen moeten er 
verschil I ende kankerverwekkende stoffen 
bij betrokken zijn. • 
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EEN LACHER 
Oproepen van de gemeente om mee te doen aan de "inspraak" 

VLAARDINGEN is de stad van de inspraak. 
De burger bi j het bestuur. De gemeente 
heeft maar liefst 75.000 gulden uitgetrok

ken om de mensen bi j het bel eid te betrekken. 
Op grote schaal verdwijnen inspraakkranten in 
de bussen. Borden in de stad roepen de mensen 
op om mee te praten over het nieuwe stadsplan. 

Maar ondanks de f 75.000 komt er van die 
inspraak in Vlaardingen niets terecht. Het 
nieuwe "progressieve" kollege van Ben W 
(PvdA en PPR) heeft in het jaar dat ze nu zit, 
al getoond net zo weinig op te hebben met de 
mening van de wijkbewoners als voorgaande 
stadsbesturen. Ondanks alle mooie inspraak
praatjes. 

Een van de voorbeelden is de aktie van de 
BHW rond de kaalslag in Vlaardingen-Oost. 
Zonder enige inspraak sloopte het vorige ge
meentebestuur een groot deel van deze wijk. 
De BHW protesteerde hiertegen onder het 
motto: "Stop de sioper, bouw goedkoper" en: 
"Geen industrie maar betaalbare woningen". 
In plaats van arbeiderswoningen wilde de ge
meente er namelijk industrie neerzetten. Daar 
was volgens het stadhuis grote behoefte aan. 

Ondanks de 1100 handtekeningen die de 
BHW in de wijk ophaalde (ruim 90%) werd de 
si oop toch doorgezet. Jammer all een voor 
Vlaardingen dat zich geen enkele industrie 
aanmeldde! 

PLANNEN 
De beloften v66r de gemeenteraadsverki e

zingen deden al vermoeden dat all e parti jen 
uit de raad flink in hun maag zaten met deze 
enorme blunder. Bi jna iedere partij vond dat 
er op de kaal.slag sociale woningbouw moest 

Snoepreis 
naar Finland 

komen. Maar een jaar na de verkiezingen is er 
nog niets gebauwd. Daarom heeft de BHW een 
uitgebreid plan naar de gemeente gestuurd 
voor de bebouwing van de kaalslag. 

Daartoe hield de BHW eerst een uitgebreid 
onderzoek in de buurt. Bovendien werd met 
zo'n 100 vroegere bewoners gesproken, die 
door de afbraak van hun buurt naar elders zijn 
verhuisd. Tijdens een openbare vergadering, 
waarop het "BHW-komitee voor woningen op 
de kaalslag" is opgericht, stelden de bewoners 
een lijst van eisen op~ 

Er moeten geen peperdure nieuwe ontwerpen 
worden gemaakt, maar bestaande ontwerpen 
van goede arbeiderswoningen moeten gebruikt 
worden. De bouwen inrichting van de wonin
gen moet onder toezicht van een op te richten 
stichting staan. De stichting moet door wijk
bewoners en mensen van de kaalslag die weer 
terug wil I en, worden bestuurd. De bouw van 
de woningen moet door een Gemeentelijke 
Bouwonderneming zonder winstoogmerk worden 
uitgevoerd. 

GEEN UITLEG 
Juist deze eisen zijn volgens de bewoners 

n()odzakel i jk om peperdure archi tektenburo's 
en partikuliere bouwondernemingen niet de 
kans te geven voor onbetaalbare huren te zor-

De kaalslag in Vlaardingen-Oost 

4 

gen. 
De buurtbewoners zetten bovendien de in

richting van de wijk op een tekening. Via de 
Buurtkrant werd dit plan in de hele buurt be
sproken. Om de zaak met de gemeente te kun
nen bespreken wilde het BHW-komitee een 
openbare vergadering houden. 

De reaktie van de gemeente bleef niet lang 
uit. "De plannen zijn niet realiseerbaar", 
aldus de gemeente die geen verdere uitleg gaf. 
Het plan van de wijk werd met enkele regels 
afgedaan. Een openbare vergadering was vol
gens de gemeente ook niet nodig, omdat er 
genoeg inspraak was via de gewone procedures! 

GESLOTEN DEUREN 
Wat dat betekende bleek al spoedig. In 

plaats van de openbare behandel ing besloten 
B en W de zaak achter gesloten deuren te be
handelen. 

Ook op de andere BHW-eisen reageerde de 
gemeente precies omgekeerd. Vier architekten 
werden aangezocht om plannen voor de nieuw
bouw op de kaalslag te ontwerpen. De wo
ningbouwvereniging Patrimoniumswoningen 
werd gevraagd de woningen te bouwen. De 
vier architekten bleken vrienden en kollega's 
te zijn van de wethouder van Stadsontwikke
ling, Goudriaan (PvdA). 

Als klap op de vuurpi jl besloten de heren, 
natuurl i jk achter gesloten deuren, om ook nog 
eens een aardig reisje te maken. De hele kom
missie Stadsontwikkeling, waaronder wethou
der Goudriaan, de PvdA-frakti evoorzitter en 
het PvdA-raadslid Jaap van Ginneken reisden 
voor acht dagen naar Finland af. De heren 
moesten daar huisjes bekijken in het belang 
van, maar vooral op kosten van, de toekom
stige kaalslagbewoners. 

OE WIJK IN 
En zo garandeert men in het inspraak-grage 

Vlaardingen onbetaalbare woningen, bedrijft 
men vriendjespolitiek en worden de gewone 
mensen overal buiten gehouden. Dat is het 
ware gezicht van de inspraakmakers op het 
stadhuis. 

Echt vooruitstrevende plannen van de buurt,", 
bewoners zelf worden zonder argumenten van 
de hand gewezen. Het BHW-komitee laat zich 
echter door deze zogenaamde "inspraak" niet 
om de ruin leiden. De BHW gaat verder met de 
aktie om op de kaalslag betaalbare huizen te 
krijgen. Om te weten aan welke woningen er 
behoefte bestaat, hoeven BHW'ers echt ni et 
naar Finland. Daarvoor gaan ze de wijk in. 

De heren die zo graag naar Finland gaan, 
moeten dat zelf maar betnlcl. De uitgespaarde 
kosten kunnen dan ten goede komen aan de 
mensen voor wie er gebouwd moet worden. • 
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ROOF IN LEEUWARDEN 
VOOR de arbeiders van Casolith in Leeuw

arden begon maandag de 16e juni anders 
dan ze gewend waren. Toen om 7 uur de 

dagploeg opkwam, werd met een vergadering 
begonnen. Daarin stelde de ondernemingsraad 
voor om het kantoor van de eigenaar van Caso
I ith, Talsma, te bezetten. Bovendien wilde de 
ondernemingsraad de eigenaar niet meer op het 
terrein toelaten. De voorstellen van de onder
nemingsraad werden met prakties algemene 
stemmen aangenomen. Het was duidelijk dat 
voor de Casolith-arbeiders de maat vol was. 

FUNEST 

De aktie bij Casolith kwam niet uit de lucht 
vallen. Maandenlang hebben de arbeiders de 
funeste gavolgen van het kapitalistiese wanbe
heer van nabij meegemaakt. Maandenlang 
moesten ze toezien hoe een bloeiend bedrijf, 
in feite hun eigen bedrijf, kapot werd gemaakt 
door één man. Talsma beschouwde het bedrijf 
als een melkkoe. 

Hi j plukte de vruchten van de harde arbeid 
van 170 man, en zette daarmee straffeloos de 
toekomst van 170 gezinnen op het spel. 

Casolith, een chemies bedrijf dat grondstof
fen voor knopen maakt, bestaat al 55 jaar in 
Leeuwarden. Sinds een aantal jaren is Talsma 
alleen eigenaar. Vroeger, toen Talsma zelf 
direkteur was, ging het niet best met Casol ith. 
Het bedrijf draaide slechts op 30% van de 
kapociteit, de omzet was 3 mil joen en er werd 
weinig winst gemaakt. 

Talsma trok zich toen terug als direkteur om 
zich met andere winstgevende zaakjes bezig 
te houden. Door de vakbekwaamheid en het 
harde werken van de Casol ith arbeiders werd 
de kapociteit in een aantal jaren opgevoerd, 
de omzet steeg tot maar I i efst 18 m i I joen en 
~r werd weer winst gemaakt. 

Die winst werd overigens niet gebruikt om 
de lonen te verhogen, of voor extra winstuit
keringen. De winsten verdwenen vrijwel volle
dig in de zakken van Talsma. Ook op andere 
manieren sleepte Talsma geld uit het bedrijf. 
Via allerlei trucs en juridiese vonsten, die 
het kapitalisme de ondernemers biedt, ver
dwijnt het geld uit Casolith. 

Zo richtte Talsma verschillende BV-s op. 
Het bedrijf betaalde bijvoorbeeld f300. 000 
huur voor het terrein en de gebouwen aan de 
Vastgoedmaatschappij, waarvan Talsma dan 
weer direkteur is. Toen Talsma als direkteur 
~ftrad van Casolith, benoemde hij een nieuwe 
direkteur, maar via de besloten vennootschap 
bleef hij het geld naar binnen halen. Tenslotte 
benoemde hij zichzelf dit jaar weer tot mede
direkteur. Ni et rechtsstreeks, maar via de 
nieuw opgerichte firma Lowo. In die funktie 
eigende hij zich niet alleen de huur van 
f300.000 toe, maar ook nog eens een vorste
lijke beloning als kommissaris en een onkosten
vergoeding, dividend en een deel van de winst. 
Een bedrag van nog eens f200. 000. 

MOGELIJK 

In februari van dit jaar wilden de arbeiders 
al in aktie komen tegen de smerige praktijken, 
omdat toen al steeds duidel ijker bi eek dat 
Talsma slechts op zijn eigen voordeel uit was. 

Op advies van de bonden en de onderne
mingsraad werden akties toen nog uitgesteld. 
Er kwam een komissie van goede diensten, die 
alles wel zou regelen. De komissie kwam met 
prachtige voorstellen. Maar ••.• Talsma hield 
zich er niet aan en de komissie trad toen maar 
af. Een duidelijk bewijs dat Talsma volkomen 
straffeloos te werk kon gaan. 

Straffeloos, want in een kapitalistiese maat
schappij krijgen mensen als Talsma volop hun 
kans. De ondernemers in Leeuwarden schreeu
wen nu om het hardst dot het hier een uitzon-

deringsgeval betreft. Maar de mensen weten 
wel beter. Met de wet in de hand worden da
gelijks ondernemingen leeggeroofd, en wordt 
het werk van de arbeiders te niet gedaan. 

KIESPIJN 

Volgens de sekretaris van de ondernemings
raad, Bram Eeninwinkei, is niet alleen de 
werkgel egenheid van de Casol ith arbeiders in 
gevaar. Verschillende bedrijven zijn voor de 
toelevering van Casol ith afhankel ijk. Het 
gaat wel om 600 tot 700 mensen. Bovendien 
is de werkloosheid in Friesland ol erg hoog. 
"De overheid heeft de plicht hier in te grijpen. 
Het goot om het welzijn van duizenden men
sen. Het is toch een schandaal dot in 1975 
één man kon besl issen over het I even van dui
zenden anderen. " 

De afdelingen van de drie Industriebonden 
hebben don ook een beroep gedaan op het 
enquête-recht. Don kon het bedrijf misschien 
onder toezicht geplaatst worden. Maar er zijn 
weinig arbeiders bij Casolith die daarin gelo
ven. "Dat kon maanden, of zelfs nog langer 
duren. Don heeft Talsma Casolith ol lang leeg
geplunderd. Of hij richt weer een nieuwe 
vennootschap op. Vergeet niet dat de wet he
lemaal op zijn hand is. " 

Nu, ti jdens de bezetting, bi i jkt wel dat de 
arbeiders Talsma kunnen missen als kiespijn. 
Het werk gaat gewoon door en er is geen en
kel probleem. Tot nu toe heeft men zich be
perkt tot het dichtspijkeren van de kantoren 
van Talsma en de firma Lowo. Maar de arbei
ders van Casol i th ervaren steeds meer dot het 
om het hel e bedrijf gaat: 
"Zolang Talsma over het kapitaal beschikt, 
houdt hij de mocht in handen. Maar dot kapi
taal wordt hier en door ons gemaakt. Wij wer"' 
ken hier iedere dag, maar Talsma goot met 
de centen strijken. Van wie is het bedrijf nu 
eigenl i jk? Van ons toch! " • 
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V.l.n.r. Willy Westbroek, mevr.Salomons, Wil Jansen en Ed Verhamme tijdens de diskussie over de huurverhogingen 

B HW-FEEST IN UTRECHT 
De Bond van Huurders en Woningzoe
kenden i n Utrecht vi ert feest. Het 
vijfjarig aktiebestaan vormde de aan
leiding tot een enorm feest, dat van 
8 tot 14 juni duurde. 

Door middel van een tekenwedstrijd, een 
fietsenrally en een groot feest toe, werden 
all e Utrechtse buurtbewoners van jong tot oud 
betrokken bij de feestvreugde. Centraal punt 
van de feestelijkheden was het buurtcentrum in 
de 1e Daalsedijkbuurt. Vanuit dit gebouw, 
enkel e jaren eerder door bekende BHW-buurt
akti es verkregen, werd all es georgan iseerd. 

Als levendig bewi js van het vijfjarig okt ie
leven was in het gebouw een fototentoonstel
ling te zien. Voor veel buurtbewoners vormde 
dit aanl eiding tot het ophal en van spannende 

VIJFJARIG BESTAAN 
herinneringen en grote suksessen. 

"Als de BHW er niet was geweest", vertelt 
mevrouw Ekelschot uit de Rode Bouw, "was er 
bij ons in de buurt een gezin op straat komen 
te staan. Het gezin moest zijn huis uit, omdat 
er brand ontstaan was. Met de BHW hebben 
we toen een huis gekraakt, zodat ze weer on
derdak hadden en bij elkaar konden blijven. 
Anders hadden de instanties de kinderen in 
verschillende tehuizen gestopt en konden de 
ouders op een zolderkamertje gaan zitten. 

Als we ons niet zouden organiseren zouden 
we niets bereiken. De mensen weten door vijf 
jaar akti e dat de BHW achter ze staat. Daar 
kun je van op aan en op verder bouwen. Nou 

De feestavond trok een vol I e zaak in het buurtcentrum van de 1 e Daalsedi jk 
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durf je ook meer." 
Grote bekendheid behaalde de BHW-aktie 

in de 2e Daalsedijk. "Bij ons in de buurt zit 
de BHW al vijf jaar", vertelt mevrouw Diemen 
van het aktiekomitee uit deze buurt. AI jaren 
had de buurt last van een stinksloot die door 
de wi jk I i ep. Praten en handtekeningenakti es 
hielpen niet. Pas toen de buurt eigenhandig 
met straatstenen, en oude piano en all erl ei 
rommel de sloot begon te dempen, reageerde 
de gemeente. Na 41 jaar overlast voor de 
buurt werd eindelijk geld uitgetrokken om de 
sloot verder te dempen. 

"De gemeente heeft op het ogenblik allerlei 
nieuwe plannen voor onze wijk; we zitten er 
nu achterheen dat die op een goede manier 
uitgevoerd worden", vertelt mevrouw Diemen. 
Dat is in de Daalsedijken niet moeilijk, want 
in allerlei akties door de jaren heen hebben de 
bewoners veel gel eerd. 

NIEUWBOUW 

Anders ligt dit in de grote nieuwbouwwijk 
Overvecht. Hi er is de BHW pas van start ge
gaan. Moeilijker werken is het hier vooral, 
omdat de er va ri ng bi j de bewoners ontbreekt 
en de kontakten tussen de bewoners onderling 
minimaal zijn. "Als je in twee flats werkt 
moet je op twee verschillende manieren wer
ken, dat bemoeilijktcle zaak wel", vertellen 
twee leden van het pas opgerichte BHW-komi
tee Overvecht. 

Stil zitten doen de leden van de bond be
paald niet. De BHW zou de BHW dan ook niet 
zijn als zij deze week niet meteen aanpakte 
voor nieuwe akties. 

Vandaar dat de eerste aktievergadering 
tegen de schandalige huurverhoging van 8%, 
voorafgegaan door een vol kstoneel over akti e
ervaringen uit het verleden, de opening van 
de feestweek werd. Mevrouw Salomons, lid 
van de Tweede Kamer voor de PvdA, mevrouw 
Westbroek, landelijk voorzitster van de BHW 
en Ed Verhamme, lid van de gemeenteraad in 
Oss voor de SP, waren op deze avond uitgeno-



Boven en onder: beelden van het BHW-volkstoneel 

digd. 
In de diskussie die tussen deze drie mensen en 

later ook de zaal ontstond, werd duidelijk dat 
de idee!!n van de BHW en de SP sterk overeen
komen en tegenover de idee!!n van de PvdA 
staan. Zo sterk zelfs, dat het aan een oudere 
man in de zaal de opmerking ontlokte: "De 
BHW is van ons Nederlanders. Die hebben wij 
gekozen en d66r moest de rest van de partijen 
een voorbee Id aan nemen." 

BHW en SP hebben altijd gesteld dat de in
flatie alleen te bestrijden is door een eind te 
maken aan de prijsverhogingen, waarvan juist 
de huurverhogingen zeer belangrijk zijn. In 
plaats daarvan verhoogt de regering de jaar
lijkse huurverhoging van 6 tot 8%. 

Een nieuwe subsidieregeling moet daarbij 
het probl eem van de hoge huren verhul! en. 
Stiekum wordt daarbij vergeten dat de subsidies 
uit de zakken van ons all emaal komen en dat 
we de hoge huren uiteindelijk dus gewoon zelf 
betalen. 

OMHOOG 

FI ink applaus uit de zaal kreeg mevrouw 
Westbroek van de BHW voor haar opmerking 
over de vernieuwde huurwet van Marcel van 
Dam, waarbij de huren van de oude huizen 
naar het peil van de nieuwbouw opgetrokken 
worden: "Marcel van Dam is pijlsnel omhoog 
geschoten van ombudsman naar staatssekretaris, 

maar voor mi jn part hadden ze hem gerust een 
stuk hoger mogen schieten. Minder erg is het 
verraden te worden door een vijand waarvan je 
weet dat hij je vijand is, dan door iemand die 
in feite ook je vijand is maar zich voordoet als 
je vriend." 

KONKLUSIE 

Ook een oude vrouw oogstte veel applaus 
met de opmerking: "Als we alleen blijven pra
ten zijn we over 100 jaar nog niet verder . Ik 
vind dat we naar een andere maatschappij 
moeten. Waar voor iedereen werk is, waar 
voor iedereen te wonen is. Waar het voor alle
maal goed is en waar je niet als je man vrij
dags met een schamel loontje naar huis komt 
hoeft te denken: Hoe moet ik er weer van rond 
komen." 

De aktievergaderin,:l w~rd dan ook afgesloten 
met de konklusie dat we naar een maatschappij 
moeten waar goed wonen een recht voor i eder
een is en niet een zaak om winst voor anderen 
op te brengen. "Maar", zegt Wil Jansen van 
de Utrechtse BHW, "daar komen we alleen als 
we ons organiseren om macht te maken. Alleen 
door eenheid kunnen we macht maken en de 
komende aktie tegen de huurverhoging is een 
middel om die eenheid te versterken." 

Daar is iedereen het mee eens. Vi jf jaar 
BHW - vijf jaar aktie, heeft de Utrechters 
veel geleerd. • 

BHW 
betekent aktie 
Op deze pagina's staat het verslag van 

de feestel ijkheden rond het vi jfjarig be
staan van de BHW in Utrecht. Vi jf jaar 
geleden ontstond, vanuit het Oude Westen 
in Rotterdam, de nu grootste huurdersorga
nisatie van ons land. Dankzij het initiatief 
van alle afdelingen van de Socialistiese 
Partij zijn er nu in meer dan 30 plaatsen 
afdel ingen van de Bond van Huurders en 
Woningzoekenden. 

In meer dan 100 buurten komen de bewo
ners, georganiseerd in de BHW, op voor 
hun belangen. We zijn er trots op te kun
nen melden dat in al die buurtkomitees le
den van de Socialistiese Partij een werk
zaam aandeel hebben. Want de Social is
tiese Partij is de enige partij die de BHW 
al ti jd door dik en dun heeft gesteund. Niet 
door te praten, maar door keihard aan de 
akties mee te werken. Vijf jaar BHW bete
kent vijf jaar aktie. Aktie tegen de wo
ningnood en de hoge huren. 

De woonsituatie is een van de schrijnend
ste uitwassen van het kapitalisme in ons 
land. Het toont overduidelijk aan hoe rot 
deze maatschappij in elkaar zit. Omdat de 
grond in handen van partikuliere onderne
mers en spekulanten is, worden de prijzen 
steeds verder opgedreven. 

Bouwondernemingen maken schandal ige 
winsten. 

Terwijl honderdduizenden gezinnen in 
krotten wonen is de werkloosheid onder 
bouwvakkers nog nooit zo groot geweest. 

Beleggers zien alleen brood in dure 
villa's en kantoor- en winkelcentra. 

De waanzinnig opgedreven bouw- en 
grondkosten leiden tot even zo hoge huur
prijzen. 

Leegstand wordt "opgelost" door extra 
huurverhog i ngen. 

En de overheid laat de winst jagers maar 
begaan. Middels individuele huursubsidies, 
gewenningspremies e.d. wordt dat deel van 
het loon dat naar de huur toe moet, onver
biddelijk opgeschroefd. 

Renovatie in oude wijken is het nieuwe 
toverwoord. Maar "ok dat blijkt in de 
meeste gevallen niets anders te zijn dan 
een verkapte huurverhoging. Op alle mo
gelijke manieren worden de huurders zo 
gepakt. Daartegenover kan alleen een 
krachtige bond van huurders en woningzoe
kenden weerstand bieden. 

Maar in de aktie blijkt ook steeds duide
lijker dat deze maatschappij geen oplossing 
biedt. Dat woningnood onverbrekelijk ver
bonden is met de winstmakerij van de on
dernemers. 

De macht van de buurtbewoners moet 
daarom verder gaan. De werkende bevol
king moet niet alleen een vuist maken om 
een huurverhoging te verhinderen. Eenheid 
is een macht die ons tenslotte eigen baas 
moet maken in deze verrotte maatschappi j. 
Een maatschappij voor winst moet plaats 
maken voor een maatschappi j voor mensen; 
een socialistiese maatschappij. 

Vi jf jaar BHW heeft gel eerd dat eenhei d 
de mensen een machtig wapen geeft om dat 
doel te bereiken. 
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IIMatennaaier Vredeling. Matennaaier Vredeling" , galmde het in koor door de 
straten. Donderdagavond 5 juni. De VVDM gaat voor de zoveelste keer de 
straat op. IIWij komen met zin allen voor onze vijftien ballen ll

, zongen de 
naar schatting vierduizend soldaten, doelend op hun eis voor het optrekken 
van de wedde naar het minimumloon. In Zwolle, Amersfoort, Venlo, Den Bosch 
en Arnhem onderstreepten zij ook hun eisen voor kompensatie voor overwerk en 
afschaffing van de kosten voor huisvesting en voeding. Aktiepunten waar de 
VVDM, Nederlands aktiefste vakbond, al jaren voor strijdt om de ge(~oleerde 
positie van de soldaten te doorbreken. 

VVDM 
STEEDS 

MEER 
Veel mensen denken dat Jan· Sol daat het 

tegenwoordig niet zo slecht meer heeft. De 
wedde is de afgelopen jaren met sprongen om
hoog gegaan, de haardracht werd vri j en het 
parate weekend afgeschaft. De "maten" kon
den voortaan ieder weekend naar huis. 

TEGENGEWERKT 
Er is inderdaad veel veranderd. Dankzi j 

massale akties van soldaten heeft de legerlei
ding stap voor stap terrein pri js moeten geven. 
Tal van eisen zijn ingewilligd. Maar er is ook 
nog veel onveranderd. En wat misschien nog 
belangrijker is: met minister Vredeling op De
fensie is de onderdrukking van het vakbonds
werk van de VVDM de laatste tijd ongekend 
toegenomen. 

Krasse uitspraken 
Vredeling, die onderhand al meer dan twee 

jaar Defensie bezet, staat bekend om zijn 
krasse uitspraken. 'Hij wekt graag de indruk 

Vierduizend 
soldaten 

de straat op 
"progressief" te zijn, en zei van het begin af 
aan de VVDM een nuttige klub te vinden. 

Vredeling vindt het helemaal niet erg dat 
soldaten akties voeren, integendeel, "ze mo
gen rustig huT! gang gaan", zo zegt hij regel
matig. In de defensienota kondigde Vredeling 
een aantal maatregelen ten gunste van de sol
daten aan. Zi jn woorden steken echter schril 
af tegen zi jn daden. 

Bij de vervanging van de Starfighter liet 
Vredeling zich al als een echte NAVO-klant 
kennen. Maar ook de soldaten kunnen daarvan 
meepraten. Want in die twee jaar is er feite
lijk niets veranderd, Ondanks alle mooie be
loftes. 

Overuren 
Belangrijkste aktiepunten van de VVDM zijn 

de kompensatie, het minimumloon en de Inhou
ding Huisvesting en Voeding. 

Sol daten moeten vaak overuren maken 
(wachtdiensten), maar ze krijgen daar geen 
vergoeding voor. Je bent 24 uur per dag in 
dienst en moet dus altijd klaar staan als de 
officieren het willen. 

In de afgelopen drie jaar zijn tienduizenden 
de straat op gegaan om een redel ijke kom pen-
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Een van de VVDM-demonstrati es voor o. a. kompensatie van overuren 

satie te eisen. Kompensatie in vrije tijd, want 
dat kost geen geld en geeft de soldaten boven
dien de mogelijkheid niet aldoor onder de ver
drukkende militaire discipline te leven. Hoe
wel het recht op kompensatie door Defensie is 
erkend, wacht de VVDM nog steeds op een 
goede regeling. 

Met de wedde-eisen is het eigenl ijk het
zelfde. Zolang de VVDM bestaat (sinds 1966) 
is een behoorlijke vergoeding voor de verspil
de diensttijd een vaste eis. Toch moet Jan 
Soldaat het in 1975 nog doen van minder dan 
het wettelijk vastgestelde minimumloon. Als 
enige groep in de maatschappij worden de sol
daten onder dit minimum betaald. In januari 
trok het kabinet de wedde wel op. Maar na 
enig rekenwerk bleek dit de zoveelste publi
citeitsstunt te zijn. De wedde ging nauwelijks 
omhoog. Mede omdat het verhoogde bedrag 
van de inhouding huisvesting en voeding weer 
van de wedde werd afgetrokken. Een bedrag 
van bi jna 150 gul den. H et eten is op de kazer
ne meestal verschrikkei i jk. Toch moet iedereen 

er gedwongen, of je nu eet of ni et, voor beta
len. 

De huisvesting is nog schrijnerder. Op de 
kale kamers moeten vaak meer dan 10 soldaten 
slapen. Voor deze propvol I e en oer-ongezell i
ge kamers houdt defensie rond 50 gulden per 
maand van de wedde af. Belachelijk natuurlijk. 
Als zoiets in buurt voorkwam zou de BHW al
lang aan het aktievoeren zijn. 

Intimidatie 
De VVDM blijft aktie voeren. Uit de prak

ti jk van de VVDM is wel gebl eken dat all een 
als soldaten akti e voeren ze resul taten kunnen 
behalen. Naast de aktie voert de VVDM ook 
overleg met het ministerie. Maar terwijl de 
VVDM zo officieel erkend wordt, hebben de 
aktieve soldaten op de kazerne alleen maar 
last van zware tegenwerking. "Laat ze maar 
kwaken", zei minister Vredeling in een inter
vieuw met het VVDM-blad "TWINTIG", daar
mee de indruk wekkend dat alles in het leger 



gezegd kan worden. 
Niets is minder waar. Als vroeger een kazer

neblad of VVDM-pamflet in beslag werd geno
men, was de hel e pers in rep en roer. Vandaag 
de dag gebeurt dit met een ongekende regel
maat, zonder dat veel mensen zich er druk over 
schijnen te maken. 

Zware boetes 
Toen een soldaat onlangs in het kazerneblad 

van de VVDM, Linksomkeerts, in Schaarsbergen 
schreef dat wanneer soldaten eensgezind zijn, 
ze een macht kunnen vormen tegen de generaals, 
werd de hel e redakti e van Linksomkeert voor 
de rechtbank gesleept. Wegens een poging "de 
kri jgstucht te onderm ijnen '! I egden de heren 
generaals de soldaten een boete op van niet 
minder dan 2400 gulden. 

Toch is deze poging om de soldaten mond
dood te maken misl ukt. In Schaarsbergen heb
ben de "maten" een kol I ek te gehouden om sa
men de boete te betalen. De kollekte werd 
een groot sukses. Het bedrag werd onlangs de
monstratief in Den Haag aangeboden op het 
ministerie van Defensie. 

Nog erger verging het dertien soldaten die 
in Suriname een akti e hadden gevoerd tegen 
het dragen van het uniform in de vrije tijd. 
"De dertien van Suriname" zijn door het Hoog 
Militair Gerechtshof tot een gevangenisstraf 
veroordeel d van maar I i efst twee maanden. 

Ook oud-VVDM bestuurder Kees de Boer 
staat nog een gevangenisstraf te wachten. Hij 
I eidde vorig jaar in Oirschot een kazerne-de
monstratie. Samen met de Boer stonden de 
laatste maanden tientallen andere VVDM'ers 
terecht vanwege hun deelname aan deze de
monstraties. De straffen liepen uiteen van boe
te's van vele honderden guldens tot on voor
waardel i jke gevangenisstraffen. En dat all es 
alleen omdat de ~oldaten hadden gedemonstreerd 
voor meer kompensatie. 

Omdat het Hoog Militair Gerechtshof in 
veel gevall en de aanvonkel ijke straffen te 
laag vond, moesten deze zaken in hoger be
roep behandeld worden. Ondanks waterdichte 
getuigenverklaringen stond de afloop van alle 
processen al bi j voorbaat vast. Van een eer-
I i jke rechtspraak was dan ook totaal geen 
sprake. 

In het geval van de afdelingsbestuurder 
Adriaan Krijger hanteerde het HMG zelfs een 
regel die zegt, dat de verklaring van een 
meerdere zwaarder geldt dan een onbeperkt 
aantal verklaringen van minderen. Terwijl 
verschillende-soldaten de onschuld van Krijger 
konden aantonen, werd hij door een verklaring 
van één officier zo toch nog veroordeeld. 

De gang van zaken ti jdens deze showproces
sen, die niet anders bedoeld zijn dan als een 
regelrechte aanval op de VVDM, bracht de 
soldatenvakbond er dan ook toe haar vertrou
wen in de militaire justitie volledig op te 
zeggen. 

Slinkse manieren 
Niet alleen tijdens akties ondervinden de 

soldaten zware tegenwerking. Ook met het 
uitdelen van pamfletten er! het werven van 
leden op de kamers worden alterlei slinkse ma
nieren gevonden om d~ aktieve soldaten dwars 
te zitten. Op 24 april stormde een ploeg ma
rechaussees het hoofdkantoor van de VVDM in 
Utrecht binnen. De marechaussees namen de 
laatste exemplaren van een pamflet in beslag 
waarin minister Vredeling een "matennaaier" 
werd genoemd. Zelfs uit de vuilnisbakken 
visten de marechaussees de pamfl etten, di e 

"KNOKKEN TEGEN REPRESSIE" 
Enkele weken geleden werd het "Soldaten

komitee tegen de Repressie" opgericht. Een 
tiental ex-soldaten, allen aktief geweest in 
de VVDMi -en allen tijdens hun diensttijd 
zelf de tegenwerking van de legerleiding aan 
den lijve ondervonden, hebber;) het initiatief 
genomen om de strijd van de soldaten op de 
kazernes te steunen. Zij richten zich voor~1 
op de repressie. 

Kees van Dijk uit Leiden is een van de I e
den. Hij is SP-I id en zat in oktober drie we
ken in de Scheveningse gevangenis wegens 
zijn aandeel in een soldatenstaking, nu ruim 
een jaar geleden. 

"Als komitee richten we ons vooral op de 
ontzettende tegenwerking van het vakbonds
werk van de VVDM op de kazernes. Uit onze 
eigen ervaringen weten we dat de legerlei
ding de soldaten probeert te verdelen door 
een paar aktieve jongens harder aan te pak
ken dan de rest. Dat gebeurde met mi j ver-
I eden jaar ook. Ik was één van een groep 
van 20 stakers, moor ik werd in de bajes ge-

smeten omdat ik altijd aktief was in de 
VVDM." 

"Door samen aktie te voeren laten we zien 
dot we niet te verdelen zijn. Samen sta je 
immers sterker. De aktie in Schaarsbergen is 
door een goed voorbeeld van. De VVDM
afdel i ng daar kreeg een boete opgel egd ' door 
de krijgsraad vanwege een artikel in hun 
kazerne-blad. Een soldaat schreef dot solda
ten een mocht kunnen vormen tegenover de 
mocht van de generaals. Deze logika schoot 
bij de generaa.ls in het verkeerde keelgat. 
Vandoor de zware boete. 

Moor de maten in Schaarsbergen hebben 
een stukje van hun mocht getoond. Ze hiel
den een koll ekte om de 2400 pi ek te beta I en. 
Het bedrog hebben ze onlangs demonstratief 
aangeboden op het ministerie in Den Haag." 

Op de vraag of er nog meer okties op sta
pel staan, zegt Kees: "We hebben voorlopig 
onze honden vol, want de vri jheid van vak
bondswerk in het leger is nog steeds een 
sprookje." 

Kees van Dijk vlak voordat hij de Scheveningse gevangenis in gaat 

gelukkig al op grote school waren verspreid. 
Zowel het hoofdbestuur als talloze soldaten 

op de kazernes werden daarop aan een verhoor 
onderworpen. Het was de tweede keer in de 
VVDM-geschiedenis dot dit gebeurde. 

Enkele weken geleden hield men op de Ge
neraal Spoor-kazerne in Ermelo open dog. De 
menigte van bijna 20.000 man kreeg alle gele
genheid het glimmende wapentuig te bewonde
ren. Zelfs voor gratis koffie· en broodjes was 
gezorgd. Meer het special e VVDM-foldertje 
over het werkelijke leven in de kazerne kre
gen de mensen niet te zien. De VVDM mocht 
alleen in een achteraf gelegen lokaal hoor 
informatie uitstallen. Van de 8000 gedrukte 
folders konden er nog geen 100 uitgedeeld 
worden. 

Geheime dienst 
Zelfs de CID (het militaire broertje van de 

Binnenlandse Veiligheids Dienst) blijkt ingezet 
te worden in de stri jd van de I egerl eiding te
gen de VVDM. 

Onlangs onthulde TWINTIG dat CID-agen
ten het privé-leven van aktieve VVDM-ers 
naspeuren. Onder hen hoofdbestuurder Lex 
Roseboom. Na kamervragen gaf minister Vre
deling toe dat de onderzoeken hadden plàats
gevonden. Hij vond het echter allemaal dood
normaal. 

Dot tekent de vorm die de onderdrukking 
van de soldatenstrijd ol heeft aangenomen. 
Ondanks alle tegenwerking gaan de ·soldaten 
echter gewoon door. Op 5 juni hebben ze 
weer bewezen samen sterk te kunnen staan. • 
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Ma 

HET JAAR VAN MEVROUW 

VROUW EN 
VROUW 
IS TWEE 

Op de Emancipade in Utrecht wordt gedis
kussieerd over de "eenzaamheid van de vrouw 
in het huishouden". Zegt een bezoekster: "Ik 
ben jarenlang gelukkig getrouwd geweest, nog 
trouwens. Ik heb nooit last gehad van eenzaam
heid of verveling. Laat zo'n mens dat zich ver
veel t eens een paar sokken opzetten voor d'r 
man, dan heeft ze wat te doen. " 

Een ongebruikelijke opmerking in een om
geving van ge!!mancipeerde vrouwen: de Eman
cipade. 

In het kader van het International e Jaar van 
de Vrouw heeft de regering f1 miljoen in deze 
show gestoken. 1 mil joen belastingcenten dus 
voor een manifestàtie die, zoals iedereen weet, 
een flop geworden is. En daarom moet er nog 
zo'n f800. 000 van CRM bi j om de tekorten te 
dekken. 

Om erin te mogen moest je f4,50 per per
soon neertel I en. Het kan dus nooi t de bedoe
ling zijn geweest het gewone volk naar de 
Jaarbeurs te trekken. Daar was het festival 
trouwens n i et a II een te duur voor, maar ook 
te veel afgestemd op vrouwen die van verve
ling niet meer weten wat ze moeten zeggen en 
schri jven. 

Zoals een spreekster die verkondigt' dat 
vrouwen egol!;tieser moeten zijn, want "er ligt 
voor ons nog een zwaar taboe op het doen van 
dingen die we zelf lekker vinden. " Een inter
nationaal bek~nde, ge!!mancipeerde dame 
schri jft in een van haar boeken: "er woedt een 
strijd tussen de seksen, een universeel, dode
lijk, ernstig gevecht. Het is altijd menens, 
zonder spelregel s en het eindigt met de dood. " 
(Germaine Greer in "De vrouw als eunuch"). 
Deze vrouwen maken geen geintjes. Hun op
merkingen zi jn serieus bedoelde produkten van 
de emancipatiegedachte. 

WERKENDE HUISVROUWEN 

Er is een grote kloof tussen de idee!!n van 
de emancipatiegroepen zoals Man Vrouw 
Maatschappij, Dolle Mina, en de maatschap
pel i jke werkel i jkheid. Een van hun stokpaard
jes: de werkende vrouw, toont dit overduidelijk. 

Uit een onderzoek van het Instituut voor 
Psychologies Marktonderzoek in 1973 blijkt dat 
de voornaamste reden waarom vrouwen met 
kinderen gaan werken, het inkomen is. Een 
kwart van hen zou meteen met werken ophou
den als zij op een andere manier aan inkom
sten konden komen. Geen vlucht uit het huis
houden dus. Geen emancipatiedrang. Maar 
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WILLY 
WESTBROEK 

1975 is niet alleen het jaar van de Monumenten, maar ook van de Vrouw. In 
dit artikel laat Willy Westbroek-Thomassen merken wat ze er van vindt. Willy 
Westbroek is lid van deSocialistiese Partijen voorzitster van de Bond van Huur
ders en Woningzoekenden. Ze werkt als advokaat en heeft bovendien een ge
zin met een zoontje van drie jaar. 

gewoon pure noodzaak omdat hun gezin te 
weinig verdient. 

Bijna de helft van de werkende moeders vindt 
het moei I i jk het hui~houden met een baan te 
kombineren. Onder die andere helft zullen 
wel een hoop vrouwen zitten met dikke banen, 
die met dure oppas of hulp geen problemen 
hoéven te hebben. 41 % van de moeders di e 
niet werken, hebben ook weinig zin om aan 
de slag te gaan. Reden: zi j doen vanaf hun 
vijftiende jaar ongeschoolde arbeid. Toch 
doen de feministes alles om de huisvrouw uit 
haar "isol ement", het huishouden te hal en. 
Of anders gezegd: ze jagen de arbeidersvrou
wen terug naar hun lopende band. De dames 
die vinden dat werken buitenshuis zo "ont
plooiend" werkt, hebben zelf afwisselende, 
goed betaalde bat1en, een fabriek zullen ze 
zelden van binnen hebben gezien. 

FEMINISTES 

Hun pleidooien voor de werkende huismoe
der worden door het kapitalisme met warm ont
haal ontvangen. Het is niet voor niets dat zo
wat alle palitieke partijen dit streven van de 
emancipatiegroepen steunen. In Zweden heeft 
dit soort emancipati e ertoe gel eid dat wat 1 
gezinslid (de man) vroeger beurde, nu verdiend 
wordt door man en vrouw samen. De onderne
mers vinden het wel I euk, die werkende vrou
wen. Langzaam maar zeker kunnen ze de Io
nen laten zakken en de pri jzen ongestraft ver
der doen sti jgen. 

Voor een deel is dit in Nederland ook al 
aan de gang. Steeds meer vrouwen gaan wer
ken om het huishoudgeld wat aan te vullen. 
Akties voor goedkopere levensomstandigheden 
zouden dus beter passen dan de oproep om te 
gaan werken. 

ONDERDRUKT? 

Natuurlijk wordt de Nederlandse vrouw on
derdrukt. Net als de mannen, arbeiders, stu
denten, middenstanders, boeren, schol i eren, 

ga zo maar door. We leven immers in het ka
pitalisme. Een vrouw kan niet eens over haar 
eigen lichaam beslissen: een ongewenst kind 
kan haar worden opgedrongen omdat abortus 
is verboden. Voor hetzelfde werk krijgt zij 
vaak minder betaald dan een man. 

Vrouwen vormen een van de vel e groepen 
die zich in het kapitalisme niet volledig kun
nen ontplooien. 

Uiteindelijk is de onderdrukte positie van 
de vrouw in vergelijking bij de monsterlijke 
kenmerken van het ka pita I isme, als verhonge
ring van de Derde Wereld, uitbuiting van de 
arbeidersklasse, inflatie, woningnood, mil ieu
vergiftiging nogal onbelangrijk. 

Een ding is zeker: de vrouw wordt niet door 
de man onderdrukt zoals emancipatiegroepen 
beweren. Vrouwen worden onderdrukt, even
als mannen door het kapitalisme. 

ALLE VROUWEN OP EEN HOOP 

De emancipatiebeweging gooit alle vrouwen 
op een hoop. Zo van : wij zijn allemaal vrou
wen en we hebben gelijke belangen. 

Nou is een arbeidersvrouw er in onze samen
leving niet zo best aan toe. Zij moet zien rond 
te komen van een rotloontje waarmee ze de 
prijsverhogingen steeds minder kan bijhouden. 
Om de huur van de flat te kunnen betalen, 
moet zij uit werken. Maar wat te zeggen van 
een vrouwelijke personeelchef met een maand 
salaris van f2000 , die voor hetzelfde werk 
minder verdient dan haar mannelijke kollega? 
Wordt zij gediskrimineerd? Nee toch zeker. 
Vergeleken bij het arbeidersgezin heeft zij een 
vorstel ijk salaris en verkeert in een bevoor
rechte positie. 

Ook kun je moeilijk volhouden dat die zelf
de arbeidersvrouw zoveel kan verwachten van 
de voorzitster van het Nationale Komitee van 
het Jaar van de Vrouw: ir. Nellien de Ruiter. 
Tot voorkort was zi j wethouder i n Voorschoten 
voor de CHU. Een partij die niet bepaald op 
de bres staat voor Jan (en Marie) met de Pet. 

Zelfs een typies vrouwenprobl eem als abor-



tus is eigenl i jk meer een klasse-probl eem dan 
een vrouwen-probleem. Want kQj11t een rijke 
vrouw in moei! i jkheden, don zorgen haar cen
ten er wel voor dat zij een abortus krijgt, ook 
al is het verboden. 

STEM OP EEN VROUW 

Net doen alsof vrouwen een groot gemeen
schappelijk belang hebben, leidt dan ook tot 
idiote klubjes zools de Nederlandae Vrouwen
partij. Deze parti j heeft geen .i gen parti j
programma. Ze vinden dat de helft wn de be
windslieden, de helft van de politici, enz. 
vrouwen moeten zijn. Bij verkiezingen kan 
het hen niets schelen op welke partij je stemt, 
als je maar op een vrouw stemt. 

Ik zou dus wel mogen stemmen op Haya van 
Someren van de VVD, maar niet op bijvoor
beeld Henk Pijpers van de Socialistiese Partij, 
een partij die voor de werkende bevolking op
komt. 

Onder onze onderdrukkers zijn genoeg 
vrouwen te vinden. En behalve in I ichaams
vorm maakt het weinig uit of een man of een 
vrouw direkteur van een fabriek is, uitbuiten 
doen ze je toch wel, en winst opstrijken ook. 

UW JONGENSNAAM? 

Het belangrijkste probleem in deze maat
schappij is niet dat vrouwen als ze trouwen 
de naam van hun man krijgen. Hoewel het 
bordje op de Emancipade met de tekst: "Hoe 
heet u van uw jongensnaam?" toch wel leuk 
was. 

De Dolle Mina's maken zich vaak zorgen 
over de mondigheid en de strijdbaarheid van 
de Nederlandse vrouw: zij zit daar maar in 
het huishouden en bemoeit zich niet met poli
tiek. Maar in de BHW die werkelijk iets doet 
tegen de heerschappij van het kapitaal, heb
ben vrouwen het grootste aandeel in de akties 
tegen de woningnood. Geen wonder, ze zitten 
er de hele dag middenin. De lekkages of het 
te kleine huis. Bij een staking van haar man 
heeft de vrouw een minstens zo belangrijke 
funktie als de man zelf. "Een staking wordt 
tussen de lakens beslist", luidt een bekend 
gezegde. Deze vrouwen zijn dus alles behal
ve onmondig. Voortdurend moeten zij boksen; 
niet omdat zij zo ge~mancipeerd zijn, maar 
om de positie van het gewone volk te verbe
teren. 

VROUWEN VOOR SOCIALISME 

De centrale gedachte van de Verenigde Na
ties achter hel' internationale Jaar van de 
Vrouw is overigens prima: het welzijn van een 
land, het welzijn van de wereld, eist de inzet 
van zowel mannen als vrouwen. 

Natuurl i jk, voor de stri jd voor het socio I isme 
hebben we mannen en vrouwen even hard nodig. 
De vrouwen vormen immers meer dan de helft 
van de bevolking. Of, zools Mao Tse Toeng 
het po~ties zei: "Vrouwen zijn de draagsters 
van de helft van de hemel." En wat we in die 
strijd echt niet nodig hebben is roldoorbrekend 
speelgoed. 

Aan een soc ial iste di e dol is op mannen 
heeft een volk meer dan aan een feministe die 
niet verder kijkt dan haar neus lang is: naar 
haar vrouwenbelangen. • 

Vrouwen (en mannen) in aktie 
voor hun klassebelangen 

MAN-aktie tegen verbrandingsoven 
De bewoners van de Amersfoortse wi jk De 

Koppel ziin in aktie gekomen tegen de over
last van de vuilverbranding. 

Na een gesl oogde handteken i ngenakti e heeft 
wethouder van milieuzaken Verwey toegezegd 
dat er spoedig een beslissing zal vallen over de 
verbrandingsovens. 

De Koppel is een mooie buurt met veel groen 
in Amersfoort. Het I even van de buurtbewoners 
wordt echter regelmatig verstoord door een 
aantal fabrieken die rond de buurt liggen. Voor
al de verbrandingsovens van de gemeentereini
ging zorgen voor heel wat overlast. 

De gemeente Amersfoort heeft twee ovens. 
Sinds jaar en dag is dit echter onvoldoende om 
al het vuil te verwerken. Vandaar dat er regel
matig huisvuil buiten wordt verbrand. De ge
vol gen hiervan zi jn duidel i jk. Grote zwarte 
vlokken bedekken de tuintjes. De was kan niet 
buiten gehangen worden of wordt roetzwart. 
De vensterbanken komen onder het zwarte spul 
en de ramen moeten dicht blijven. 

De overlast van de vuilverbranding heeft 
vooral ook konsekwenties voor de buurtbewo
ners met astma of bronchitus. Benauwdheid is 
een vaak terugkomend versch ijnsel. Een aantal 
moest zelfs uit de buurt verhuizen. Het verzet 
van de buurtbewoners beperkte zich tot nu toe 
si ech ts tot het af en toe boos opbell en naar de 
gemeente. Mevr. van Wijk uit de Eemzijde
straat: "Dit is nu al ruim 20 jaar zo aan de 
gang. Alle mensen in de buurt klagen erover. 
Ik ben persoon I ijk naar de gemeente gegaan, 
en toen zeiden ze dat de vuilverbranding weg
ging. Maar hij staat er nog steeds. Er zijn 
ook mensen die hebben opgebeld, maar in je 
eentje bereik je niets". Vandaar dat het ini
tiatief van het MAN in Amersfoort om een 
akti e in de buurt te starten in goede aarde vi el. 
In korte tijd haalde het MAN 220 handteke-

ningen op, die op 7 mei aan wethouder Verwey 
werden aangeboden. 

Op 22 mei volgde een gesprek tussen de wet
houder en het MAN. Het MAN stelde in dit 
gesprek dat de gemeente het overtollige vuil 
moest afvoeren, of de ovens moest uitbreiden 
en voorzien van deugdelijke filters. Volgens 
de wethouder waren er op provinciaal nivo 
besprekingen aan de gang om al het vuilnis 
centraal te verwerken tot kompost. Maar deze 
besprekingen kunnen nog wel jaren duren. 

Toch wilde de gemeente de verbrandingsoven 
niet uitbreiden. De wethouder wilde het afvoe
ren van het huisvuil wel bekijken. Het grootste 
deel wordt nl. momenteel al afgevoerd. Dit 
zou de gemeente Amersfoort zo'n f40. 000 ex
tra per jaar kosten. Volgens het MAN nauwe
lijks een probleem. Amersfoort heeft immers 
geld genoeg voor miljoenen verslindende pro
jekten als een nieuw stadhuis, een nieuw pol i
ti eburo en een -omstreden- kul tureel centrum. 

De direkteur van de gemeentereiniging, die 
ook bij het gesprek aanwezig was, vond de 
MAN-klachten nogal overdreven. Hij had de 
laatste tijd geen klachten meer gehad van 
buurtbewoners. Nogal logies, omdat al dat 
gebel totaal niets uithaalde. Wethouder Ver
wey zegde het MAN toe om binnen twee maan
den een ui tspraak te doen. 

De buurt zit intussen niet stil. Harry van 
Beek, voorzitter van het MAN: "Zodra de 
twee maanden om zi jn organiseren we een 
vergader i ng i n de buurt. Daar kan de wethou
der dan zijn beslissing komen meedelen. Valt 
het negatief uit, dan gaan we tot verdere ak
ti e over. Trouwens de gemeente Amersfoort 
pakt de vervuiling nog steeds niet aan. Maar 
ze stuurt wel gemeente-deurwaarders op 
het dak van de mensen die de milieubelasting 
weigeren te betalen." • 
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DOOR DE 
POLITIE 
OPGEPAKT 

Wie zich de gijzeling herinnert van het 
zangkoor in de Scheveningse gevangenis her
innert zich ook nog wel broeder Mattheus. 
Deze vertegenwoordiger van de Kerk had de 
gi jzelaars de nodige wapens verschaft om hun 
spell etje te spel en. 

Alle gijzelaars zijn berecht en zitten in de 
nor. Alleen broeder Mattheus niet. Er was een 
formele fout gemaakt in de dagvaardiging waar
door er geen straf tegen hem kon worden uit
gesproken. 

Inderdaad, u herinnert het zich goed: hij 
was een vriend van minister van Agt. 

In Vlaardingen organiseert de BHW een 
straatblokkade om nu eindelijk eens aandacht 
te krijgen voor de onveilige verkeerssituatie 
in de buurt. • 

De politie is er ook bij, maar niet om de 
bewoners te steunen in hun aktie voor veil ig
heid voor hun kinderen. Zij arresteert enkele 
bewoners en neemt een megafoon in beslag. 

Misdadigers gaan vrijuit 
Het optreden van justitie en politie is in 

deze gevallen nogal verschillend. In het ene 
geval gaat een misdadiger vrijuit, in het ande
re geval wordt een onschuldige die voor zijn 
recht opkomt opgepakt. Dit zijn geen toeval
lige voorbeelden. Politie en justitie zijn nu 
eenmaal de beschermers van de kapital isti ese 
staat. In zo'n staat zijn de akties van de wer
kende bevolking een bedreiging van de kapi
talisten. De rijken zelf blijven voor hun mis
daden vaak buiten schot, dankzij hun centen 
en relaties. 

Als je de weg kwijt bent, kan de politie 
nog wel eens die behulpzame oom agent zijn 
waar ze zichzelf zo graag voor uitgeeft. 
Maar als het om echt belangrijke dingen gaat, 
treedt zij als dienaar van de heersende klasse 
op. 

Aktievoerders die met de politie te maken 
kri jgen en mee moeten naar het buro weten 
meestal in de verste verte ni et wat hun rechten 
zijn. Geen wonder, want gewone mensen zijn 
niet gewend als misdadigers behandeld te wor
den. Toch is het handig om di e rechten te ken
nen: de politie heeft er een handje van om je 
niet alleen als misdadiger op te pakken, maar 
ook als misdadiger te intimideren. 

Mee naar het buro 
Kan de politie iemand zo maar meenemen 

naar het buro? 
De politie mag iemand meenemen als ze hem 
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Aan deze rubri ek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunia, Antoni etta Pinkster, mr., 
Bob Ruers en mr. Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

als ver d ach te beschouwen van een strafbaar 
feit. Je bent allereerst verdacht als je op heter
daad wordt betrapt: de politie houdt je bijvoor
beeld aan terwijl je net een affiche "weiger de 
huurverhoging" op een lantaarnpaal plakt. 
Maar je bent ook verdacht als er een redelijk 
ver moe den is, dat je een strafbaar feit hebt 
gepleegd. 

De politie bepaalt wat dat "redelijk" is, en 
kan je al meenemen als je bijvoorbeeld met 
een emmertje plak en stapel affiches onder je 
arm 's nachts over straat loopt. Als een agent 
je zomaar staande houdt en vraagt mee te gaan 
naar het buro, hoef je daar geen gehoor aan te 
geven. Als je gearresteerd wordt, moeten ze 
vertel I en waarv66r. 

Naam en adres 
Je bent niet verplicht je naam en adres te 

geven. Maar meestal is dan het gevolg d~t ze 
het je zo lastig mogelijk gaan maken. Je hebt 
kennel i jk i ets te verzwi jgen, wordt de redene
ring. Overigens is het opgeven van een va I s e 
naam strafbaar. 

Vasthouden 
Zes uur lang kunnen ze je op het politieburo 

"vastzetten". De ti jd tussen 12 uur 's nachts 
en 9 uur 's morgens telt daarbij niet mee. Dus 
als ze je om 11 uur 's avonds oppakken, kun
nen ze je tot de vol gende dag 2 uur vasthouden. 
Binnen die zes uur moeten ze je verhoren. Als 
je dus om vijf voor 2 verhoord wordt, kan het 
zei fs later worden dan 2 uur. 

Langer vasthouden kan alleen als je verdacht 
wordt van een feit waarop 4 jaar gevangenis
straf of meer staat. Hierbij gaat het dan om 
moordenaars, inbrekers, gi jzelaars en verkrach
ter. En daarvoor is dit verhaal niet geschreven. 

Vingerafdrukken 
In veel plaatsen maakt de politie er een 

soort gewoonte van degene die zij insluiten 
te fotograferen en vingerafdrukken te nemen. 
Onder het maken van een "leuke" opmerking 
als "dat is voor mijn privé fotoolbum". 
Je kunt gerust weigeren dit toe te staan. 

Advokaat 
Je hebt volgens de wet r~cht op bijstand 

van een advokaat zodra je verhoord wordt. 
In de praktijk wordt een advokaat nooit toe
gelaten bij het verhoor door de politie dat 
binnen die 6 uur plaats vindt. Wordt je langer 
vastgehouden, dan krijg je automoties een ad
vokaat toegewezen. Vraag daar in ieder geval 
om. 

Naar huis bellen 
De politie is niet verplicht je toe te staan 

naar huis te bellen. Vraag altijd of de polite 
i emand bel t om te waarschuwen dat je later 
thuis komt. In redelijkheid kunnen ze dat niet 
weigeren. Doen ze het niet, dien dan later 
een klacht in. 

Tekenen? 
Van een verhoor wordt een proces verbaal 

opgernaakt, een verslag dus. Ze vragen je dat 
te tekenen. Het is erg belangrijk om goed uit 
te ki jken wat in de verklaring staat voor je te
kent. Laat je niet opjagen. Uiteindel ijk tekent 
niemand graag zijn doodvonnis. Als er onjuist
heden in staan, moet je weigeren te tekenen, 
totdat verbeteringen zi jn aangebracht. 

Klacht indienen 
Als je vindt rlat de politie buiten zijn boekje 

is gegaan, moet je een schriftelijke klacht in
dienen bij de Officier van Justitie. Bel het 
kantongerecht of de Rechtbank om te vragen 
wie dat is en waar je de klacht naar toe moet 
sturen. Je moet in je verhaal niet alleen ver
teil en wat er gebeurd is, dus w66r je over. 
klaagt, maar ook uitdrukkelijk een verzoek 
doen tot strafvervolging. Dan kan de officier 
niet net doen of er niets aan de hand is. Hij is 
verplicht om zich op de hoogte te stellen. Je 
krijgt bericht of een vervolging wordt ingesteld 
of niet. Van die beslissing kun je in hoger be
roep gaan bi j het GerechtshoF. Je kunt een af
schrift van de klacht opsturen naar het minis
terie van Justitie, en naar de plaatselijke 
pers. Vertel in je brief aan de officier van 
Justitie dat je dat doet. Dan weet hij dat ie 
de klacht niet alleen onder zijn hoede heeft •• 



SCHEIKUNDE-STUDENTEN WERKEN SAMEN MET BUURTBEWONERS 

rookontwikkeling bij Billiton I eden van de WPO watermonsters 

W P 0 TE LINKS VOOR 
UTRECHTSE UNIVERSITEIT 

Er dreigt een einde te komen aan het werk 
van 22 scheikunde studenten aan de Universi
teit van Utrecht. Deze studenten voeren in 
het kader van hun studie onderzoeken uit, die 
het werk van aktiegroepen ondersteunen. Zo 
werken de studenten nauw samen moet het MAN 
in de strijd tegen de vervuiling van Billiton in 
Arnhem en de SMOK in Utrecht. 

Het bestuur van de scheikunde fakul teit is 
echter minder gelukkig met het werk van de 
studenten. Zij heeft besloten de groep met 
ingang van december op te doeken. 

De werkgroep projektonderwijs fY'IPO), zo
als de studenten zichzelf noemen, bestaat nu 
vier jaar. De groep is uniek te noemen, om
dat de studenten niet all een onderzoek ver
richten. 

Een van de leden var. de WPO: "Wij willen 
meewerken aan de verandering van deze kapi
talistiese maatschappij. Omdat we scheikunde 
studeren kunnen we die kennis toepassen ten 
gunste van de akties van de bevolking. Maar 
om te weten wat je moet onderzoeken en wat 
er bij de mensen leeft doen we zelf ook aktief 
mee aan de akties. Zo werken we met het 
MAN in Utrecht mee in de strijd tegen de mi
lieubelasting. Dat zelf meedoen aan de akties 
is een voorwaarde om goed onderzoek te kun
nen doen." • 

Problemen 
Het werk van de studenten maakt deel uit 

van hun studie. Het is een onderwijs-experi
ment, dat vier jaar geleden met veel pijn en 
moeite werd goedgekeurd door de scheikunde 
fakul teit. 

"We hebben daar toen de studenten voor ge
mobiliseerd. Dankzij de massale handtekenin· 
gen aktie en veel publicitèit wisten we een 
paar twijfelaars op onze hand te krijgen. Zo
doende konden we beginnen. Maar het was me
teen al duidel i jk dat de rechtse professoren 
en stafleden zich niet bij dit besluit zouden 
neerleggen. " 

De moeilijkheden ontstonden meteen al toen 
de WPO een projekt startte om ontsmettings
middelen voor de bevrijdingsbewegingen in 
Vietnam en Cambodja te ontwikkelen. Daar
naast startte de werkgroep een tweede projekt: 
het onderzoeken van de si ib-afzetting in de 
Kromme Rijn. 

"Dat ontsmettingsprojekt had natuurlijk een 
heel konkreet en duidelijk doel. We hebben 
ook enkele nuttige dingen uitgevonden. Maar 
door dat slib-projekt hebben we onze werkwij
ze veranderd. Het was heel interessant wat we 
bij de Kromme Rijn deden, maar wat heb je 
eraan? Di e vraag begonnen we ons steeds meer 
te stellen. 

We konden een uitstekend en wetenschappe
lijk gefundeerd rapport maken, maar niemand 
gaf ons de garanti e dat er ook wat mee gebeur
de. En dan studeerde je eigenlijk voor niets. 

Wij willen juist dat onze onderzoeken in 
akties worden gebruikt. Dat is de enige manier 
om de wetenschap in dien~t van de mensen te 
stellen. Daarom zijn we na het slib-projekt 
voor aktiegroepen gaan werken. Alleen wan
neer we weten dat er aan ons onderzoek be
hoefte is, trekken we erop uit. En dus niet als 
we zelf graag iets willen weten." 

Veel werk 

De nieuwe werkmethode van de WPO bleek 
een groot sukses. Naar aanleiding van de ak
ties tegen de milieubelasting ontstond de sa
menwerking ~et het MAN. 

De WPO stelde ondermeer een onderzoek in 
naar de waterzuiveringsinstallatie in Overvecht. 
De studenten hadden nl. het vermoeden dat 
waterzuiverings installaties het water helemaal 
niet schoonmaken, omdat de giftige zware 
metalen zich in het slib afzetten. Dit slib 
wordt in de zuiveringsinstallaties eruit gevist 
en als mest gebruikt voor plantsoenen enz. 
Zo komt de giftige rommel dus overal terecht 
en is er van zuivering geen sprake. In septem
ber komt er een uitvoerig rapport uit over de 
ondervindingen van het WPO hierover. 

Ook voor andere linkse groepen voerde 
WPO met sukses enkele onderzoeken uit. O.a. 
bij Stork Werkspoor en een verfstoffenfabriek 
in Rotterdam. Vanaf oktober '74 werkt een 
groep studenten nu mee in de aktie bij de 
staalfabriek SMOK in de Utrechtse wijk Zui
len. 

"Di'e fabriek veroorzaakt een enorme ver
vuiling waar de buurtbewoners tegen in op
stand zijn gekomen. Om te weten wat er aan 
de hand was, zijn we eerst een paar weken 
met het buurtkomitee mee gaan lopen in de 

buurt. Daarna hebben we door de hele buurt 
een week lang dag en nacht de vervuiling ge
meten. Dat wordt nu op het laboratorium on
derzocht. We gaan na wat voor giftige meta
len er bij de SMDK·de lucht in verdwijnen. 
Als we dat ontdekt hebben zetten we die che
miese gegevens natuurlijk om in konkrete din
gen. Want niemand heeft er wat aan alleen te 
weten hoeveel kwik er in de lucht zit. Het 
gaat erom wat dat voor de gezondheid van de 
mensen betekent. " 

Stoppen 
Ondanks het duidelijke sukses van de werk

groep werden de problemen op de fakul teit 
steeds groter. Eerst zeiden professoren en staf
leden dat "het wetenschappelijk nivo" van de 
groep niet hoog genoeg was. Een onzinnige 
opmerking, die eigenlijk betekende dat ze de 
groep "te links" vonden. 

Maar in maart werd de aanval frontaal ge
opend. De subfakul teitsraad (waarin de studen
ten veruit in de minderheid zijn) stelde een 
kommissie van ~nderzoek in. En hoewel het rap
port van deze kommissie redelijk positief was, 
besloot het bestuur toch een einde te maken 
aan het werk van de WPO na dit studiejaar. 
Na nieuwe verkiezingen werden twee leden 
van de projektgroep in het bestuur gekozen. 
Maar dat mocht niet baten. De subfakulteit 
bi eef bij ' haar eerder ingenomen standpunt: 
de groep moet in december verdwijnen. 

"We hebben de moed nog niet helemaal op
gegeven. We moeten nog een eindverslag van 
ons werk maken. Dan gaan we opnieuw pro
beren om ons werk voort te zetten. 

Door de studenten te mobil iseren kunnen 
we misschien wat bereiken. Wat ons nu ge
beurt is natuurlijk niet toevallig. Ook bij de 
andere studie-richtingen worden groepen die 
samen met de bevolking werken de nek omge
draaid. 

Op de universiteit proberen ze al zulke 
studievormen onmogelijk te maken. Dat is de 
zgn. "herstrukturering" in de praktijk. In toe
nemende mate wordt de mogel i jkheid ontnomen 
om wat nuttigs met je studie te doen. De 
meeste scheikundigen steil en hun kennis in 
dienst van de Shell en de Akzo. Wij deden 
dat niet. En dan kan je moeilijkheden ver-
wachten." • 
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MEDICIJNEN-OVERDAAD ALLEEN 
GEZOND VOOR BRANDKASTEN 

TEVEEL medicijn is ook niet goed, schreven 
we onlangs in de Tribune. We willen de 
medicijnenoverdaad vandaag eens van een 

andere kant bekijken. Waarom zijn er zoveel 
verschil I ende merken en soorten van eenzelfde 
medicijn? Ze verschillen vaak alleen op klei
ne punten. 

StaaltableUen 
Neem bijvoorbeeld de medicijnen die er be

staan tegen bloedarmoede. Als bloedarmoede 
berust op een tekort aan ijzer in je lichaam, 
dan moet je dat ijzer in een of andere vorm 
extra opeten. Dat kan door gewoon veel 
groene groenten en peul vruchten te eten of 
door pillen. 

Meestal krijgt een pati~nt staal tabletten. 
Nu bestaan er van di e staa I tabl etten zo a I 
vi jftien verschil I ende industril!l e merken. De 
een nog beter dan de ander, als je de fabri
kanten moet geloven. De dokter kan ook nog 
een recept z6 schri jven, dat de apatheker ge
woon zelf de staalpillen draait - wat meestal 
goedkoper is. 

Verspilling 
Het bovenstaande voorbeeld gaat voor veel 

meer geneesmiddelen op. Niet alleen de pa
til!nt maar ook de dokter stel t zich de vraag: 
Zijn die kleine verschillen van hetzelfde ge
neesmiddel nodig? En ieder jaar komen er 
weer nieuwe bij. Is dat nou noodzakelijk voor 
een goede gezondheidszorg? Of is het juist 
een enorme verspilling? Verspilling van peper
dure onderzoeken om al die kleine variaties te 
maken en op de markt te brengen. Terwijl voor 
kankeronderzoek bijvoorbeeld hard geld nodig 
is. Daarvoor moeten door het hele land bedel
akties gehouden worden. 

Chocoladerepen 
Het gaat in de geneesmiddelenindustrie net 

zo toe als in de andere kapitalistiese industrie
en. Neem de chocolade-industrie: een fabri
kant van chocoladerepen konkurreert met 
"kwaliteit". Dat wil zeggen, hij maakt een 
reep met een smaakje, met toffie erin of zoge
naamde brosse repen (chocola met lucht). 

Geldversl indende reklamekampagnes bege
leiden iedere nieuwe variatie. Maar het blijft 
hoe dan ook chocola en van allemaal wordt je 
even dik. 

Met de kapsul es, tabl etten, dragees, drup
peltjes enzovoorts is het niet veel anders. In 
het laboratorium wordt een nieuwe variatie 
van een medicijn gemaakt, de markt wordt 
onderzocht en razendsnel wordt een reklame
kampagne ontketend. Als reklame voor een 
bepaald ijzermiddel krijgt iedere Nederlandse 
huisarts op het moment iedere week een prach
tig uitgevoerd ijzeren soldaatje toegestuurd. 
Het doel van dit soort kostbare grappenmakerij 
is zoveel mogel i jk dokters en patil!nten bi j de 
fabrikant van het konkurrerende middel weg te 
snoepen. 
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Onder apothekers, artsen en patil!nten groeit 
de ongerustheid als ze zien hoeveel nauwelijks 
verschillende varil!teiten van geneesmiddelen 
er steeds worden bijgemaakt. Dat geld zou 
goed besteed kunnen worden aan all erl ei 
broodnodige onderzoeken naar ontstaan en 
voortduren van zi ektes, onderzoek dat nu vaak 
blijft liggen. 

Ratten 
De race om de geneesmiddelenmarkt kent 

ook nog een ander gevaar. Soms worden door 
het winstbejag van de fabrikanten nieuwe pro
dukten zo snel op de markt gegooid dat over 
bijwerkingen op lange termijn niks gezegd kan 
worden. 

Een middel wordt eerst uitgeprobeerd op 
proefdieren, vaak ratten. Maar ratten in een 
laboratoriumkooitje reageren natuurlijk anders 
dan mensen. Daarna worden meestal proeven 
gedaan op enkele honderden mensen. Dat zegt 
natuurlijk weer lang niet alles over wat er kan 
gebeuren als honderdduizenden mensen een 
middel gaan gebruiken. 

Meer dan eens veroorzaakten middelen die 
zo op de markt gebracht werden schade aan de 
gezondheid van patil!nten. Eraldin is hier een 
voorbeeld van. Dit hartmiddel van het grote 
koncern ICI moest na ruim gebruik weer uit de 
handel genomen worden. 

Zoetstof 
Over het wetenschappel i jk onderzoek dat 

door fabrikanten wordt betaald zijn in allerlei 
gevallen grote twijfels gerezen. Een bekende 
Amerikaanse toxikoloog (dat is iemand die mo-

gelijk schadelijke werking van medicijnen on
derzoekt) zegt onder onderzoekingen naar 
cyclamaten (de zoetstof sucrosa): 

"Je kunt gegevens kopen om te bewi jzen dat 
je produkt veilig is. En je kunt resultaten ko
pen die bewijzen, dat de zei f de stof giftig 
is. Als je beki jkt wat er over de cyclamaten 
is geschreven zie je dat de helft aantoont dat 
de cyclamaten slecht zijn, terwijl de andere 
helft weer bewijst, dat ze goed voor je zijn. 
Het laatste onderzoek is betaald door de fabri
kant van de cyclamaten. Het eerste door de 
Sugar Research Foundation die onder andere 
tot taak heeft om reklame voor suiker te ma
ken." 

Dat patil!nt wordt hier in ieder geval niet 
beter van! De heren die zich aan dit soort 
praktijken te buiten gaan maken zich meer 
zorgen over de gezondheid van hun bankreke
ning dan om de gezondheid van de mensen die 
hun spul I en kopen. 

Vooruitgang 
Het is niet veel vrolijks dat we hierboven 

gemeld hebben. Toch moeten we ons niet dood
staren op de gevolgen van het kapitalistiese 
wanbeheer van de geneesmiddelenindustrie. 
De afgelopen eeuw is er een enorme vooruit
gang geboekt in de ontwikkel ing van nuttige 
en heilzame geneesmiddelen. 

Neem bijv. de penicilline en andere midde
len om infektie-ziektes te bestrijden. Die zijn 
uit onze maatschappij niet meer weg te denken. 
Mogelijkheden voor vooruitgang zijn er genoeg. 
All een, zolang de winst van de fabrikant voor
op staat, worden deze kansen nooit ten volle 
benut. Wie dat wel wil moet zich inspannen 
om het social isme di chterbi j te brengen. • 

ICI moest een slecht getest medicijn na enige tijd weer uit de handel nemen 



Ook als je P. Kavezet heet 
moet je eens per jaar een 
paar weken bi jkomen van 
all e beslommeringen. 
Daarom in dit nummer 

SHELL LET OP AKTIEGROEPEN 

geen "WAT JE ZEGT". 

De Shell is bang dat door de aktiviteiten 
van aktiegroepen de bouw van een aantal par
keergarages in de Amsterdamse binnenstad niet 
door kan gaan. "Om de gemeente Amsterdam 

PAUl MARIJNIS BLIJFT! 
Aktievoerende leerlingen, ouders en leer

krachten van de Rembrandt-schol engemeenschop 
in Leiden hebben het sukses geboekt dat de pro
gressieve leraar Nederlands, Paul Marijnis, voor 
de school behouden bi i jft. PvdA-wethouder T es
selaar heeft het ontslag van de leraar ingetrok
ken (zie ook Tribune 9/75). 

Een van de hoogtepunten in deze aktie was 
een demonstratie op vrijdag 23 mei. Veel Leid
se schol i eren schaarden zich onder de leuzen 
Paul Marijnis moet blijven, méér openheid en 
medezeggenschap aan de scholen. 

Kort daarna maakte Tesselaar bekend dat het 
ontslag ongedaan was gemaakt, een maatregel 
die met de gevoerde akties niets te maken had. 
Waarschijnlijk is de wethouder de enige man in 
Leiden die dit gelooft ••• als hij het zelf ten
minste gelooft. 

De SP-afdel ing Leiden organiseerde een fo
totentoonstelling over de geslaagde aktie. In 
ieder geval blijkt het te kunnen: Een dam op
werpen tegen de jaarl i jkse ontslaggol f van 
progressieve mensen uit het onderwijs. • 

Scholierendemonstratie voor het behoud van leraar Marijnis 

een handje te helpen met het oplossen van het 
parkeerprobl eem", heeft de Shell onlangs het 
pi on op tafel gel egd om maar liefst 12 parkeer
garages te bouwen. 

In één klap zou de hoofstod daarmee va,n zijn 
problemen af zijn. Tijdens de behandeling van 
dit plan in een raadskommissie bedacht men ech
ter dat de Shell vost niet zomaar met het plan 
op tafel was gekomen. 

En inderdaad bi eek de Shell met de bouw 
van de parkeergarages andere bedoelingen na 
te streven dan de oplossing van het parkeer
probleem. Want bij deze garages wilde de 
Shell meteen ook tankstations bouwen, die 
ook andere Shell-artikelen verkopen. 

Door de uitbreiding van het Shell-assorti
ment (accu 's, . banden enz.) heeft deze ol ie
maatschappij dringend behoefte aan de uitbrei
ding van verkooppunten. En met de bouw van 
12 parkeergarages zou het bedrijf meteen na
genoeg een monopol i e hebben op dit gebi ed 
in Amsterdam. 

Om het de roods I eden zo mokkel i jk moge-
I ijk te maken had de Shell het plan ook voor
zien van positieve en negatieve aantekeningen. 
Vi er parkeergarages kregen van de Shell een 
min, dus daar zullen ze bij de planning wel 
niet op rekenen. Zoligt een parkeergarage 
bij het bekende Rembrandplein niet best omdat 
"bamen en water een emotioneel en technies 
probleem vormen". Ook de parkeergarage in 
de Warmoesstraat (in de rosse buurt) kri jgt een 
min. Reden: PPR, PSP en andere akti egroepen 
zijn bezig dit plan te verhinderen. 

Het Amsterdamse dagblad Het Parool schreef 
dat het spi jtig voor de PPR en PSP was dat de 
Shell deze partijen niet van de aktiegroepen 
had onderscheiden. De waarheid ligt natuur-
I ijk net omgekeerd, omdat de PPR en PSP in 
Amsterdam zeer regelmatig de aktiegroepen 
in de steek laten. 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in 
de Nieuwmarkt zijn deze twee partijen juist 
uit het overleg gezet van de Amsterdamse ak
ti egroepen. "Maar ", zo vervol gt Het Parool, 
"verder is Shell Nederland voor een in Rotter
dam gevestigd bedrijf heel aardig op de hoog-
te in Amsterdam". • 

C.P.N. probeert verloren invloed terug te winnen 
De Gezamel ijke Amsterdamse Akti egroepen 

(waarin ook de BHW en de SP vertegenwoordigd 
zijn) hebben een brief geschreven aan de CPN. 

Reden is de plotseling toegenomen aktiviteit 
van de CPN in de Amsterdamse buurten. De af
gelopen maand organiseerde de CPN een de
monstratie tegen de huurverhoging, nadat jaren
lang niets van deze parti j was gehoord ti jdens 
de meeste buurtakties. De Gezamelijke Aktie
groepen tonen zich zeer verbaasd over deze 
plotselinge aktiviteit, vooral na de opstelling 
van de CPN tijdens het Nieuwmarkt-konflikt. 

Bovendien blijkt de CPN, in haar nieuwe 
aktiviteit langs allerlei buurtgroepen heen te 
werken, die al jarenlang aktief zijn in verschil
lende buurten. Middels zgn. "Huurderskomitees" 
waar vaak nooit iemand wat van gezien heeft, 
probeert de CPN nu haar verloren invloed te
rug te winnen. 

De Amsterdamse Aktiegroepen hebben echter 

ernstige bezwaren tegen de manier waarop de 
CPN dit doet. Zo spreekt de partij zich tegen 
de huurverhoging van 8% uit. Maar de CPN 
doet geen enkel voorstel om de strijd tegen de 
huurverhoging ook effektief aan te binden. 
Zelfs het uitdelen van briefjes en pamfletten 
waardoor mensen hun huisbaas kunnen beri ch
ten dat ze de huurverhoging weigeren, heeft 
de CPN achterwege gelaten. Laat staan dat 
de nieuwe komitees zelf de strijd proberen te 
organiseren. 

De gezamel i jke Akti egroepen wi jzen ook op 
de ontoelaatbaar hoge huren in de Bijlmer. De 
Bijl mer kon desti jds dankzi j de steun van de 
CPN worden gebouwd. En toen dit jaar in die
zelfde Bijlmermeer een weigeringsaktie werd 
gestart van de stookkostenverhoging (op initia
ti.ef van de BHW) was de CPN er als de kippen 
bij dit initiatief tegen te werken. 

Ook hebben de Aktiegroepen ernstig oezwaar 
tegen de voorstel I ingen van de CPN als zou 
zi j o. a. samen met de PvdA, ervoor hebben ge
zorgd dat de huurhoogte in Amsterdam is be
perkt. 

De brief wijst vervolgens op de rol die de 
CPN heeft gespeeld in de gewelddadige ont
ruiming in de Nieuwmarktbuurt. "Misschien 
dat het beter zou zijn als de CPN zou ophou
den met de stri jd in de buurten tegen te werken, 
en niet zo fanatiek het bestaande gemeente
apparaat te ondersteunen. " 

"Dan haddel'" we misschien ook positieve 
voorstel I en gevonden hoe we de stri jd tegen 
de kapitalistiese sanering kunnen aanbinden, 
en hoe we de gewone mensen zei f kunnen aan
sluiten om de stad op te bauwen naar het beeld 
dat ze er zelf van hebben, en met de middel en 
waarmee ze zelf macht kunnen ontplooien", 
besluit de Aktiegroepen-brief. • 
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OP maandag 16 juni bezette een grote groep 
I eden en sympathisanten van de Social is
tiese Parti j het GAK-kantoor in Maastricht. 

Doel van de aktie was een eind te maken aan 
het "huisarrest" van Gerrit van Boekel. Het 
GAK weigerde namelijk het Dafje van Van 
Boekel, die invalide is, te repareren. Zonder 
deze auto kan Van Boekel zich onmogelijk 
verpl aatsen. 

Gerrit van Boekel uit Geleen is 43 jaar. 
Doordat hij aan borstkanker lijdt zijn hem een 
arm en een been geamputeerd. Hoewel hij 
protheses heeft kan hij niet verder dan 50 me
ter lopen. Om zichzelf te verplaatsen is Van 
Boekel geheel en al aangewezen op zijn Daf 
van het GAK, waar hij volgens de WAO recht 
op heeft. 

Toch wilde het GAK hem de wagen afnemen, 
omdat het eist dat Van Boekel niet meer dan 
17.500 km. per jaar rijdt. Dit is een zuivere 
vorm van vrijheidsberoving, aangezien Van 
Boekel totaal afhankelijk is van zijn auto. 
Bovendien woont een groot deel van zijn fami
lie in het Noorden. Het lukte Van Boekel dan 
ook niet onder de grens te blijven. Hij reed 
zo'n 30.000 kilometer. 

Een invalide die een wagen van het GAK in 
bruikleen heeft betaalt echter zelf zijn benzi
ne en een vaste vergoeding. Ook liet Van 
Boekel reparaties altijd op eigen kosten uit
voeren, tot begin april de auto goed kapot 
ging. Omdat de reparatie volgens de garage 
f 700 ging kosten vroeg Van Boekel of het 
GAK dit wilde vergoeden. 

In plaats van een duidel ijk antwoord te ge
ven, dreigde het GAK daarop twee maanden 
lang om zijn wagen in beslag te nemen. AI die 
tijd moest Van Boekel thuis zitten. 

Op woensdag 11 juni wilde de garage de 
auto wegslepen. Maar dit kon Van Boekel nog 
tegenhouden. Het voorval maakte de ware be
doelingen van het GAK goed duidelijk. Daar
op besloot Van Boekel, die lid is van de Soci
alistiese Partij, om op 16 juni op het GAK
kantoor in Maastricht in hongerstaking te gaan. 
Samen met I eden van de SP bezette hij de hal 
van het kolossale gebouw. 

1 GULDEN 

De direktie raakte meteen in paniek. Na 
enige ti jd volgde er een gesprek met de hoog
ste arts van de Gemeenschappelijke Mediese 
Dienst (GMD), de direkteur van het GAK en 
het hoofd van de afdeling WAO. Nadat het 
GAK eerst de Tweede Kamer de schuld gaf, 
bleek de GMD de ware schuldige te zijn. 
Deze dienst weigerde ontheffing te geven van 
de 17.500 km.-grens. 

Daarop probeerde de direkteur de zaak op 
de lange baan te schuiven door een onderzoek 
voor te stellen. Voor een onderzoek waren de 
bezetters niet bang. Maar eerst moest de Daf 
gerepareerd worden. 

Toen het GAK merkte dat Van Boekel en de 
overige bezetters niet te vermurwen waren, 
gaven ze de stri jd op. Van Boekel mag de Daf 
kopen voor het symboliese bedrag van f 1,-. 
Bovendien krijgt hij voor dit jaar nog een ki
lometervergoeding van f 1950,-, zodat hij de 
reparati es kan bete I en. 

Nu de wagen zijn eigendom is, kan Van 
Boekel zoveel rijden als hij zelf wil. De aktie 
was dus een volledig sukses. Toch hield het 
GAK vol dat zonder aktie het resultaat het
zelfde was geweest. Enkele dagen eerder had
den ze de auto nog weg proberen te slepen. • 
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de vestiging van Werten-Sprij op het industrieterrein van Cuyk 

Na verhuizing toch ontslagen 
Een vrouw die bij Werten-Sprij, een meu

belfabriek in Cuijk, werkte, vertelde ons het 
volgende: "Het is er schandalig aan toe gegaan 
bij de ontslagen die nu bij Werten-Sprij geval
len zijn. Ik hoop dat jullie er iets over in de 
Tribune schrijven. Pas zijn er 65 mensen bij het 
bedri jf ontslagen van de ongeveer 350 di e er 
werken. En de fabriek in Tiel, waar 45 mensen 
werkten, sluit helemaal. 

Een tijd geleden zijn de twee meubelfabrie
ken in Cuijk, Werten en Sprij samengegaan. 
En waarop loopt het uit?: Ontslagen! 

Het ergste is dat er zo weinig tegen te doen 
valt. Omdat er eigenlijk twee bedrijven waren, 
was er wat verdeeldheid onder de mensen, een 
soort konkurentie. Maar de direktie heeft deze 
verdeelheid zo groot gemaakt dat er in feite 
geen aktie tegen de ontslagen mogel i jk was. 
Er zijn nl. bijna alleen mensen van Sprij ont
slagen, misschien 1 of 2 van Werten. 

Bij de ontslagen zijn een aantal die eerst 
extra uit Vlaardingen (waar ook een fabriek 
van Sprij staat) naar Cuijk zijn verhuisd, om
dat ze hier zo hard nodig waren. Nu wonen ze 
hier en worden afgedankt. 

Korte tijd geleden zijn nog jonge meisjes 
voor schoonmaakwerkzaamheden aangenomen, 
nu worden er ook in de schoonmaak ontslagen, 
in dit geval ouderen. Ook mensen die uit 

Vlaardingen hier naar toe zijn gekomen. Ie
mand die er lang werkt wordt ontslagen, en an
deren, die er pas werken kunnen (nog) blijven. 
Wie weet of er nog meer ontslagen komen. 

Ikzelf ben ook ontslagen, hoewel er steeds 
werk was op mijn afdeling. Het ontslag kwam 
heel plotseling, voor iedereen. We dachten 
dat er een werkti jdverkorti ng ot zo kwam, 
toen de vergadering aangekondigd werd. Ver
schillenden waren er slecht aan toe, toen ze 
het gehoord hadden. En verschilI ende mensen 
zijn er ziek van geworden. Eerst werk je zo
veel jaar ergens en dan hebben ze je opeens 
niet meer nodig. En juist in dit vak kun je 
moei I ijk ergens anders terecht. " 

Kort na het ontslag bi j Werten-Spri j was er 
een vergadering in Cuijk over de werkgelegen
heid, door de vakbonden uitgeschreven. Op 
deze vergadering werd duidelijk dat de vak
bond niet van plan was iets te doen tegen de 
vele ontslagen, dan een beetje praten met de 
direktie. Een distriktsbestuurder zei bijv.: 
"We kunnen niets anders dan een "Rode Kruis" 
zijn, we kunnen zorgen voor een doekje voor 
het bloeden. Het beste om nieuwe industie!!n 
aan te trekken is dat deze streek een goede 
image voor de werkgevers heeft, dat de werk
gevers op de mensen hier in het Land van 
Cuijk kunnen rekenen." • 
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OVERHEID BESCHERMT 
De hoor
zitting in 
de hal 
van het 
stadhuis 

BRUTALITEIT BILLITON 
Het kapitale stadhuis van Arnhem was 

op donderdag 26 juni omgetoverd tot 
een soort pol iti efort. All es ter gel egen
heid van een hoorzitting over aanvra
gen van Billiton voor de Hinderwet. In 
verband met de verwachte grote op
komst had men de marmeren hal van het 
stadhuis als plaats van handeling geko
zen. 

Scherts-hoorzitting 
in Arnhem 

De gemoederen in de MAN-aanhang waren 
nogal geladen, omdat de hoorzitting het ka
rakter van een zoethoudertje zou kri jgen. Dit 
was al bij voorbaat bekend. Tijdens een be
zoek aan de direkteur van de arbeidsinspekti e 
verklaarde deze tegenover MAN-medewerkers: 
"De hoorzitting heeft voornamelijk de funktie 
de emotionele onrust van de bevolking in aan
vaardbare vormen te kanaliseren." 

Wat heet "emotionel e onrust" als buurtbe
woners barsten van de koppijn of geen adem 
kunnen halen van de chloorlucht? En wat valt 
er te kanal iseren aan een Bi esbosch vol narig
heid? 

BEZWAREN 

De bezwaren van het MAN tegen de Bi II i
ton-aanvragen draaiden om de volgende pun
ten: 

1. Het optreden van Billiton tegen de bevol
king als er sprake is van ernstige overlast 
door stank en neerslag. 

2. Aan de belangen van Bil I iton-aandeel
houders wordt zwaarder ge til d dan aan 
die van de omwonenden en Billiton
arbeiders. 

3. De houding van de overheid, in dit geval 
de provincie die geen enkel zelfstandig 

onderzoek doet naar de klachten en zich 
afhankel i jk verklaart van de gegevens die 
Bi II i ton bel i eft te verstrekken. 

Aan het begin van de hoorzitting werd na
mens het MAN het woord gevoerd door WPO
medewerker M. Pi et, di e de Bi II i ton-aanvragen 
een brutaliteit noemde. Hij somde op wat on
derzoek rond Bil I iton aan giftige troep had op
geleverd. 

Metingen in de dakgoten van de wijk Het 
Broek, vlak achter de Bill iton-vestigingen, 
hadden uitgewezen dat het slijk meer dan 2% 
lood bevatte. Wpo-berekeningen vertelden 
dat de aanvragen van Billiton waren gebaseerd 
op de uitstoot van 70.000 kilo lood per jaar. 
Dit zou vooral in de omliggende woonwijken 
terecht komen. Bij het lood komt dagelijks nog 
14 kilogram antimoon en 2,8 kilo loog. 

Billiton loost niet alleen door de lucht - ook 
de sloot achter het bedrijf is een kompleet gif
riool. Het WPO bewees de aanwezigheid van 
antimoon, tin, cadmium, molybdeen, vana
dium en arsenicum. 

KOOREMANS 

Direkteur Kooremans van Bi II i ton (di e eerder 
had verklaard: "De ontwikkeling van milieu
beschermende apparatuur is kommercieel niet 
interessant") wilde de klachten over zi jn be
dri jf terugvoeren tot suggesti e van de omwo
nenden. 

Die "suggestie" wordt door het bedrijf wel 
erg serieus genomen. Het MAN had een schrif
telijk stuk toegespeeld gekregen, waaruit 
bleek hoe het bedrijf zich wapent tegen nieu
we "bestormingen" vanuit de buurt. Onmiddel
lijk nadat het op 18 april tot een spontane be
legering was gekomen (Tribune 8/75) werd het 
prikkeldraad vernieuwd en kwamen er richt
lijnen voor het hogere personeel. Belangrijke 
bescheiden moesten na kantoortijd zorgvuldig 
achter slot en grendel worden gedaan. 

Het MAN vroeg of deze maatregel was be
doeld om te verhinderen dat gegevens over de 
milieuvervuiling onverhoopt in handen van 
derden zouden vallen. Dit werd door direkteur 
Kooremans fel bestreden. Uiteraard. 

Tijdens de hoorzittilIg bleek duidelijk dat 
ook de provincie, de gemeente en Billiton zelf 
al voorzien hadden dat deze schertsvertoning 
niet gepikt zou worden. Massa's pol itiemannen 
zaten i n burger tussen het publ i ek of waren zo 
opgesteld dat ze er meteen op los konden. Zij 
kwamen dan ook onmiddell i jk in aktie toen 
MAN-woordvoerder Joris langendam naar 
voren stapte, voorzitter Wijnperle het woord 
ontnam en verklaarde: "Deze hoorzitting is nu 
overgenomen door het MAN. Het wordt tijd 
dat de buurtbewoners en de arbeiders van Bil-
I iton aan het woord komen." 

Op hetzelfde moment stonden enkele MAN
medewerkers op om vóór of óp de voorzitters
tafel te gaan zitten. De Arnhemse VVD-wet
houder mevr. lavell-de Vries sommeerde deze 
mensen zich te verwi jderen en I iet ze daarna 
(hardhandi g) door de pol i ti e afvoeren. 

Ondertussen ging langendam onverdroten 
door met het voorlezen van een MAN-verkla
ring, herhaaldelijk in de rede gevallen door 
de Gelderse PvdA-gedeputeerde Wi jnperl e 
("ik ben een soepele voorzitter, maar ••• "). 

LOOD 

Daarna kwamen Th. Nollet en G. v.d. Burg 
aan het woord, voormalige werknemèrs van 
Billiton, wier gezondheid vernietigd is door 
lood en vanadium. Kooremans viel ze in de 
rede om te zeggen dat er bij Billiton nooit 
loodvergiftiging was geweest. Een woedende 
V.d. Burg gaf de provincie volmacht zijn me
diese rapporten in te zien. De man is door 
lood epilepties geworden en na 7 jaar vinden 
de doktoren nog lood in zijn bloed. 

Tenslotte verliet het MAN de vergadering, 
protesterend tegen de schijnvertoning en onder 
aankondiging van voortgaande akties. Een 
MAN-delegatie vertrok naar het palitieburo 
om het lot van de arrestanten te vernemen en 
te vragen naar de preciese aanklacht. Het 
MAN besloot een klacht in te dienen tegen 
het pol i ti e-optreden van die avond, waarop 
de overheid opnieuw als beschermer van de 
milieuvervuilers is opgetreden. • 
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'IJSELIJK WERKKAMP 
VOOR DE KUST 

"Het Nederlandse bedrijfsl even durft de toekomst nog steeds onder ogen te zien 
en is bereid moedige initiatieven te nemen." 
Het Rotterdams Nieuwsblad toonde zich met deze regels uitermate tevreden 
over de ondernemersdurf in ons land. Deze trots gel dt de plannen voor de bouw 
van een reusachtig eiland (5 bij 10 kilometer) op 45 kilometer van Hoek van 
Holland op de Noordzee. Gevaarlijke en vervuilende bedrijven zouden daar 
naar hartelust hun gang kunnen gaan, zonder dwarsdrijverij van aktiegroepen 
en buurtbewoners. Niet zonder arbeiders natuurlijk - maar de vraag naar de 
werkomstandigheden op een dergelijk eiland schijnt bij de vaderlandse pers 
nog niet te zijn opgekomen. 

Begin juni presenteerde de Noordzee Eiland 
Groep zich breedvoerig aan het publiek, op 
een perskonferentie vertegenwoordigd door een 
aantal journalisten. Volgens een verslag in 
Vrij Nederland kreeg "de bloem der Neder
landse journalistiek" ter plaatse niet alleen 
"informatie" maar ook een stropdas aangebo
den. Kleine geschenken onderhouden de 
vriendschap, nietwaar? 

Afval 
Een aantal jaren terug al weer opperden de 

baggeraars van Bos-Kal is het idee om in de 
Noordzee een eiland te bouwen voor de ver-

4 

werking van gevaarlijk afval. Uit Rotterdam, 
waar men driftig vestigingsplaatsen zoekt voor 
kerncentral es, kwam later het denkbeeld daar 
meteen maar een atoomcentrale op te trekken. 

De meeste mensen zu 11 en er schouderopha
lend aan voorbij zijn gegaan. Aardige werk
verschaffing voor journalisten in de komkom
mertijd. Gratis reklame voor de durvende on
dernemers. Nieuw voedsel voor fantasie!!n 
over de relaties tussen Nederland en de zee. 
Tot in lengte van dagen ••. 

28 leden 
Maar ondertussen ontpoppen de eilandplan-

nen zich als bloedserieus. De Noordzee Eiland 
Groep telt al 28 leden. Daaronder zijn, naast 
grote baggeraars, ondernemingen als Van Om-

meren, Philips, Rijn-Schelde;Yerolme, KLM, 
Hollandse Beton Groep, Shell, AMR0-bank, 
OGEM, ABN, Pechiney, KEMA, IHe, Gas
unie en het meelkoncern Meneba. Voor de 
soepele relaties met de overheid is oud-premier 
Biesheuvel voorzitter van de stuurgroep ge
maakt. 

Drie ministeries (te weten Ekonomiese Zaken, 
Volksgezondheid en Mil ieuhygi!!ne en Verkeer 
en Waterstaat) sturen waarnemers naar de ver
gaderingen van de Eilandgroep. In kringen van 
Rotterdam en Rijnmond cirkuleren serieuze 
studies van de plannen. En all e kranten wisten 
te melden dat zowel minister Lubbers als vrij
wel alle politieke partijen uitermate positief 
over het initiatief denken. 

Gasunie 
Een van de dri jvende krachten achter de 

plannen is nu de Gasunie. Na de overijlde 
uitverkoop van het national e aardgas, zi jn er 
kontrokten gesloten voor de levering van Al
gerijns aardgas. Dit zou in vloeibare vorm met 
schepen worden aangevoerd en op de Maas
vlakte in kontainers worden opgeslagen. De 



De moedige 
eilandplannen 

van de industrie 
gevaren worden echter te groot geacht gezien 
de drukke scheepvaart rond de Rotterdamse 
haven en de aanwezigheid van dichtbevolkte 
woonwijken. Het kunstmatige Noordzee-eiland 
zou een nuttige schakel kunnen zijn in de aan
voer van het aardgas uit Algerije. 

Kosten 
Kortom: Het kunstmatige Noordzee-eiland is 

geen vage toekomstdroom meer. Het is werke
lijk de bedoeling dat het er komt en .wel op 
korte termijn. 

De kosten zijn enorm. Alleen de aanleg van 
het eiland al zou zo'n 6 miljard gulden vergen. 
Dan nog tientallen mil jarden aan investeringen 
in bedrijfsgebouwen en installaties. Bovendien 
moet de industrie rekenen op f 14.000 per ar
beider per jaar aan transport en huisvestings
kosten, terwijl men voorziet de arbeiders 25% 
meer te moeten betalen dan hun kollega's op 
de wal om ze te kunnen strikken. 

Milieu 
De Eilandgroep hoopt en verwacht dat de 

overheid diep in de belasting-portemonnee zal 
tasten om in de kosten bij te dragen. Afgezien 
daarvan berekent men dat er op veil igheids
en milieumaatregelen voldoende valt uit te 
sparen om vestiging op het eiland tot een 
winstgevende en zeer aantrek kei i jke zaak te 
maken. 

Nog afgezien van de gevolgen voor de leef
baarheid op het eiland zelf, is het duidelijk 
dat deze kolossale samenballing van vervuiling 
via de heersende westenwinden en zeestromin
gen ook het vasteland zal teisteren. 

Rijnmond 
Andere bezwaren richten zich tegen het feit 

dat hef eiland een verl engstuk wordt van de 
Rijnmond. Een ontwikkeling die de regering 
zegt te willen tegengaan door middel van de 
zgn. Selektieve lnvesterings Regeling, waar
door investeringen in de Randstad worden be
last. Zo biedt het gedurfde eiland de onderne
mers ook de mogelijkheid de SIR te ontduiken. 

De enorme geldsommen, die het eiland zou 
opslokken, kunnen in geen geval ten goede 
komen aan de ontwikkeling van Groningen, 
Drente, Limburg en andere onderontwikkelde 
streken met hoge werkloosheid. Op verschil
lende plaatsen in ons land liggen trouwens in
dustrieterreinen, waarin veel overheidsgeld is 
gestoken, nog te wachten op industrii!le vesti
gingen. 

Arbeiders 
Tenslotte de belangrijkste overweging om de 

"moedige ondernemersplannen" met veel wan
trouwen te bekijken. De positie van de arbei
ders. 

Volgens de Eilandgroep zou de bouw van het 
eiland werk verschaffen aan 12.000 mensen 
gedurende 8 jaar. Dan zou er "blijvende" 
werkgelegenheid geschapen zijn voor 30.000 
mensen. De industrii!len hebben natuurlijk re
denen te over om deze aantall en op te dri jven 
om de regering gunstig te stemmen. Volgens 

De brandweer blust het vuur op de mammoettanker 

DRIE DODEN BIJ WILTON 
De heer Wilton 

een werkgroep van de gemeente Rotterdam zou 
het ten hoogste om resp. 1000 en 10.000 ar
beidsplaatsen gaan. 

De Eilandgroep zegt ook dat voor de arbei
ders een systeem van 3 dagen werken (hoelang? 
24 uur?) en 4 dagen thuis zou gelden. De 
prakti jk op de booreilanden en baggerschepen 
wijst echter naar 2 weken op en 1 week af. De 
duizenden arbeiders, die met reuzenhelikopters 
heen en weer worden gebracht, kunnen hun 
gezinsl even dus wel vergeten. 

En hun eigen leven? Werken in bedrijven 
die juist vanwege de onveiligheid en vervui
ling op het eiland bij elkaar worden gepropt. 
Huisvesting, ontspanning, de aanvoer van 
voedsel - alles maar dan ook alles in handen 
van de ondernemers. Stel je voor dat ze eens 
zouden willen staken om bepaalde eisen door 
te zetten. Stel je ook eens voor wat er in der
gel i jke omstandigheden terecht kan komen van 
arbeidsinspekti e en het openbaar bestuur (zou
den er verkiezingen gehouden worden voor het 
beheer van het e i land ?). 

Dat is dus de "moed" en "durf" van de kon
cerns di e el ~aar gevonden hebben i n de Noord
zee Eiland Groep: het streven naar verwezen
lijking van een werkkamp met een absolute 
machtspositie van de ondernemers die zou die
nen als vrijbrief voor een ongeremde uitbuiting 
van mensen en milieu. Kun je een regering die 
zich voor dit soort plannen laat gebruiken, 
werkelijk "de regering van de zwakken in on
ze samenleving" noemen? Den Uyl kan het, de 
Tribune niet. • 

Drie doden vielen op 19 juni bij een serie 
explosies in een tank van de Noorse mammoet
tanker Berge Bergsen op de werf van Wil ton 
(RSV) in Schiedam. Brandend als fakkels wisten 
ploegbaas Bas Duifhuizen (54) en de 3D-jarige 
Turk Muslun Kesen nog het dek te bereiken. 
Ze stierven kort na elkaar. De Spanjaard 
Villar Martinez (54) zag geen kans uit de 
laaiende tank te ontsnappe'n. 

De ramp werd veroorzaakt door Iaswerk
zaamheden in een ruimte waar kennel i jk sprake 
was van gasvorming. Het Noorse schip was ge
el eand (schoongemaakt), maar het buro Ver
wey, een partikuliere onderneming die kon
trole uitoefent, had geen certifikaat afgege
ven voor werken met open vuur. Omdat er 
gasvorming was in de tanks waar gewerkt moest 
worden, werd het schip opnieuw gecleand. 

In een pamfl et aan de Wi I ton-arbei ders stel t 
Arbeidersmacht de vraag of er daarna wel een 
certifikaat "vrij voor vuur en mensen" is afge
geven en zo ja door wie. AM stelt dat in een 
schip altijd ladingsresten achterblijven. Als de 
tanks niet voldoende geventileerd worden, ra
ken ze (zeker bi j warm weer zoals di e donder
dag) in de kortste tijd gevuld met een explosief 
gasmengsel. 

Een afgegeven certifikaat heeft feitel ijk 
si echts waarde op het moment van kon trol e. 
Volgens AM moet de gasvorming voortdurend 
gemeten worden als er gewerkt wordt. "Mensen 
in een tank sturen met open vuur (van lassen of 
branden) alleen op zo'n certifikaat staat gelijk 
aan moord." 

De slordigheid met certifikaten en de levens 
van werfarbeiders is een centenkwestie. Iedere 
dag dat een dergelijke grote tanker stil ligt 
kan f 100.000 kosten. De werf tekent kon
trakten met boetes van tienduizenden guldens 
op het overschri jden van de overeengekomen 
oplevertermijn. AM konkludeert: "Door de 
rauwe jacht op winst van de rederi jen en de 
Rijn-Schelde/Verolme zijn er weer drie kolle
ga 's omgekomen." 

De arbeiders werden opgeroepen te weigeren 
nog een voet op tankers te zetten zonder 
voortdurende kontrol e op gasvorm i ng en zuur-
stofgehalte in de tanks. • 
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SP bestrijdt Osse verordening 
Zuiveringsinstallatie in aanbouw 
voor Oss en omstreken 

VRIJBRIEF VOOR 
VERVUILERS 

Vrij baan voor de vervuilers. Dit be
tekende volgens de SP het besluit van 
de Osse gemeenteraad om een lozings
verordening vast te stellen (20 juni). 
De drie raadsleden van de Social istiese 
Porti j stemden tegen, met gegronde re
denen. 

Het eerste wat opvalt is dat een lozingsver
gunning, waarin door zo'n verordening wordt 
voorzien, een uitvloeisel is van de Wet Ver
ontreiniging Oppervlaktewateren. Net als de 
milieubelasting. Daarna springt in het oog dat 
I ozi ngsvergunni ngen worden afgegeven door 
Ben W. En niet minder opvallend is dat de 
industrie niets anders hoeft te doen dan bij het 
gemeentebestuur aan te kloppen om zo'n ver
gunning te krijgen. 

KONTROLE 
De SP trok de onpartijdigheid van het Osse 

gemeentebestuur in twijfel, gezien de vriend
schappel i jke verhoudingen tussen de pol iti eke 
kopstukken en de top van het bedri jfsl even in 
Oss. 

Nu is natuurlijk voorzien in kontrole op uit
gegeven vergunningen. Daarvoor is het water
schap De Maaskant de aangewezen instantie. 
En wie kom je in dat waterschap tegen? 

Burgemeester Jansen en wethouder Van Buel, 
I eden van het gemeentebestuur; Smits, direk
teur van Organon, grootste vervuil er van Oss; 
Van Oekel, direkteur van de tapijtfabriek 
Bergoss; Ter Laan, direkteur van Thomassen & 
Dri jver-Verbl ifa. 

Een keurig gezelschap, maar bij de milieu
bescherming heeft het andere belangen dan de 
bevol king. 

INZAGE 
Bij de behandeling van de verordening in de 

gemeenteraad kwamen een paar gekke dingen 
boven drijven. Zowel burgemeester Jansen als 
wethouder Van de Rakt hielden vol dat de 
nieuwe zuiveringsinstallatie het rioolwater 
voor 95% zou reinigen. Het waterschap erkent 
echter in zijn bestrijdingsplan dat het water na 
zuivering nog steeds van slechte kwaliteit is. 
Dat roept allerlei vragen op over de vuiligheid 
van die 5%, die volgens het gemeentebestuur 
ongezuiverd blijft. 

Op deze en andere vragen van de SP kwam 
geen of een ontwi jkend antwoord. Toon Voets 
vroeg bijvoorbeeld waarop de normen geba
seerd zijn waaraan de fabrieken met hun lo
zingen moeten voldoen. Volgens de burge
meester moest dat all emaal nog onderzocht 
worden. Die normen stonden echter al lang 
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vast bi j het waterschap De Maaskant • Of de 
burgemeester kende zi jn zaakjes ni et, óf hij 
verkoos zijn wetenschap te verzwijgen. 

lozingen althans naar hun aard niet aanmerke
I i jk versch ill en van of ni et van aanmerkel i jk 
grotere omvang zijn dan lozingen die plaats 
vonden vó6r het tijdstip van inwerking-treden 
van deze verordening: 

Grote opschudding veroorzaakte het SP
verzoek om inzage in de vervuil ingsgegevens 
van de Osse industrie. Tenslotte ~regen de 
raadsleden toestemming die gegevens in te 
zien, maar niet om afschriften ervan mee naar 
huis te nemen voor nadere bestudering. 

a. gedurende 6 maanden na het inwerking
treden van deze verordening; 

Toon Voets sprong er meteen op in: "Dan 
hoop ik dat de bewoners van Oss het volgend 
jaar het waterschap ook all een inzage geven 

b. indien toepassing is gegeven aan het eer
ste lid van dit artikel, in afwachting van de 
verklaring bedoeld in het tweede I id van dit 
artikel." 

in hun portemonnee, maar de 80 gulden milieu
belasting er niet uit laten halen." 

MEEBESLISSEN 

ARTIKELEN 
Wat gaat er schuil achter die geheimtaal? 

Merkwaardige dingen, ook in de artikelen 
van de verordening zelf. Zo staat er in: "Voor 
zover op overtreding dan wel niet-nakoming 
van de artikels 2, 3, 18 en 19 niet reeds straf 
is gesteld bij artikel 28 van de Wet Verontrei
niging Oppervlaktewateren, wordt overtreding 
daarvan gestraft met hechtenis van ten hoogste 
twee maanden of een geldboete van ten hoog
ste driehonderd gulden." Een bedrag dat in de 
d irekti ekamers van Ph i I i ps en Organon zeker 
indruk zal maken. 

In de eerste plaats dat de watervervui I ing die 
reeds plaats heeft feitelijk wordt gelegaliseerd 
door de verordening. Zes maanden mag men 
a I ti jd doorgaan. Daarna moet er gepraat wor
den over een vergunning. Dan moet Organon
direkteur Smits als waterschaps-bestuurder 
meebeslissen over de vergunning, van Organon. 

Mochten de maatregelen die van Organon 
gevergd worden dan nog te duur uitvallen, kan 
het bedrijf bij de gemeenteraad een schadever
goeding aanvragen. De gemeenteraad van Oss 
eist dus geen schadevergoeding van een bedri jf 
dat het milieu verpest. Nee, dat bedrijf kan 
schadevergoeding vragen omdat het zo goed is 
milieubeschermende maatregelen te nemen. 

Nog even een staal tje van verorden ingen
Nederlands: "Het in artikel 3 gestelde verbod 
geldt niet voor degene die bij het in werking 
treden van deze verordening in de uitoefening 
van een beroep of bedri jf afvalstoffen, veront
reinigende of schadelijke stoffen als daar be
doeld, lozen op de riolering, voorzover die 

Aardig om daarbij te bedenken dat het af
valwater van de gemeente Oss per dag een 
keer of vi jf van kl eur verandert door de verf
stoffen die de industrie gebruikt. Dat moet 

PPR en SP 

Koos van Zomeren 

toch wel een fleurig gezicht zijn. • 

Aangespoord tot grotere bui-, 
tenparlementaire ' aktiviteit, 
zegt Joop de Zeeuw van de 
PPR (volgens de Gelderlander 
van donderd'ag jl.): "De model
len, die de Socialistische Partij 
hanteert, waren aanvankelijk 
heel aal,'dig, maar blijken nou 
toch ook niet steekhoudend. Er 
is meer inventiviteit nodig". 
Een lekkere zin om je tan
den in te zetten: 
1. Wij we.rken altijd gewoon in 
akties en nooit in "modellen", 
een woord dat wijst op een ze
kere onechtheid (den~ a'an ro_ 
tomodellen, modeltreinen, mo
delwoningen e.d.). 
2. Als er echt een tijd is ge
weest . dat de PPR en de 
Zeeuw onze akties "best aar
dig" vonden, dan hadden we 
dat toen best graag willen 
merken in de vorm van aktie
ve PPR-steun in de wijk of 
aan de poort. Want laten we 
eerlijk zijn: Volgens goed kon
fessioneel gebruik beperkt de 
PPR-Nijmegen haar buitenpar
lementaire akties voornamelijk 
tot belijdenissen. , 
3. Waarom plaatst de Zeeuw I 
d:1t "best aardig" in de verle_ 
dp.n ti,id? Meent hij zelf tot 

grotere rijpheid te zijn geko
men? Wat is dan precies het 
niet-steekhoudende aan de SP? 
Of meent hij dat de SP veran
derd is? Dat zou ik best eens 
willen horen, want ik weet 
niet beter of de SP . (en de 
BHW en het MAN om maar 
eens wat te noemen) zijn even 
aktief als altijd , afgezien van 
het feit dat er niet altijd even
veel aktie-mogelij'lcl1.eden zijn. ' 
4. 'Mogelijlk een inventief voor
stel om de PPR haar ,buiten
parlementaire verlangens te 
laten bevredigen. Ik lees in 
hetzelfde artikel dat de Zeeuw 
het "schandalig" vindt dat de 
PTl' haar ex:peditie-afdeling 
uit Nijmegen wil terugtre~ken, 
ten koste van opnieuw 50 ar
beidsplaatsen. WaaTom geen 
aktie tegen de PTT, waarvoor 
PPR-sstaatssekoretaris van Hul_ 
ten verantwoordelijk is? Ten
lotte heeft de PPR het al zo
ver geschopt dat ze haar eigen 
bewindslieden heef.t om aktie 
tegen te voeren. Zulke moge
lijkheden moeten worden uit
gebuit. 

Koos van Zomeren 
SP-afdeling Nijmegen 



· SOOO BEZWAARSCHRIFTEN MAN-TERNEUZEN 

BEZWAAR 
TEGEN HET BROOMGEVAAR 

Wi j maken bezwaar tegen het broomgevaar • 
Broomchemie, dot willen we hier niet. 

Onder deze leuzen trokken enkele tientallen 
MAN-medewerkers op vri jdag 11 juni het ge
meentehuis van Terneuzen binnen. Onder voor
zitterschap van Zeeuws gedeputeerde mr. 
Schl ingemann werd door een hoorzitting ge
houden over de vestiging van Broomchemie 
(onderdeel van lsrael Chemi cols) bi j Terneuzen. 
Besproken werden de aangevraagde vergunnin
gen voor de hinderwet, wet luchtverontreini
ging e. d. 

5000 BEZWAREN 
Hoewel de hoorzitting midden in de vakan

tieperiode werd georganiseerd, had het MAN 

SP-afdelingen 
in 43 plaatsen 

Deventer, Maastricht, Venlo en Wijk bij 
Duurstede zi jn de plaatsen waar de laatste 
weken ni euwe afdel ingen zi jn opgericht 
van de Socialistiese Partij. Het aantal ste
den met SP-afdelingen is nu uitgegroeid tot 
43. In verschillende plaatsen heeft de SP 
twee, drie of meer afdelingen, zodat het 
totaal aantal afdelingen tegen de 70 loopt. 

Hoost is dus geboden voor de mensen die 
loter met recht tegen hun kleinkinderen 
willen kunnen zeggen: "Ik was een van de 
pioniers van onze SP." Op pagina 2 van 
deze Tribune vinden zij een longe lijst met 
afdel i ngs-adressen, waar i edereen wel kom 
is om aktief te helpen bij de verdere uit-
bouw van onze parti j. • 

onder de bevol king ongeveer 5000 bezwaar
schriften verzameld tegen Broomchemie. Tij
dens de hoorzitting vertolkten twee MAN
woordvoerders de gevoelens van ol die be
zwaarden. 

Uitbreiding van het bestaande Broombedri jf 
in Wierden (Ov.) was geweigerd. De gemeen
teraad van Ri jssen stemde Broomchemie weg. 
In het Sloegebied en in Zeebrugge (Belgi~) 
wilde men het bedrijf evenmin. Dot gebeurde 
allemaal niet voor niets. 

Pos de direkteur van het Havenschap T er
neuzen, W. H. Blok, verkocht Broomchemie 
een fiks bouwterrein. Het MAN deed verslag 
van een telefoongesprek met deze Blok, die 
eerst argwanend informeerde of hij een 
Zeeuws-Vlaming aan de lijn had of een Hol
lander, omdat hij van een "stomme Hollander" 
zulke okties wel verwachtte. De MAN-mede
werker kon meedelen dot zijn overgrootmoeder 
ol in Zeeuws-Vlaanderen woonde, zodat zijn 
"bloed en bodem" in orde werden bevonden. 
Daarna vertrouwde Blok hem toe dat ze de 
vuile industrie noor Zeeland moesten halen, 
om in ieder geval de Veluwe schoon te houden. 

GIFTIG 
Bij Broomchemie zal voor ongeveer 50 

Zeeuwen werk zijn. Het MAN wees er echter 
op dat de zeer eenzijdige ontwikkeling van de 
chemiese industrie niet in het belang van de 
mensen is. Bovendien kon Broomchemie onvol
doende garanties geven voor de veiligheid van 
zi jn arbei de.s en de bewoners van zeer nabi j
gelegen woonwijken in Terneuzen, Driewegen 
en Sluiskil. 

Broom en allerlei verbindingen daarvan zijn 
gevaarlijk en zeer giftig. Van sommige verbin
dingen is de uitwerking nog volstrekt onvol
doende onderzocht. Andere zi jn erkend kan
kerverwekkend en een korte blootstelI ing aan 
broomdompen kon ol fataal zijn voor het cen-

traal zenuwstelsel. Het MAN tekende fel ver
zet aan tegen een situatie waarin personeel en 
omwonenden als proefdieren zouden worden 
gebruikt. 

Onder de bevolking bestaan grote bezworen 
tegen de voorgenomen vestiging. In enkele 
wijken bereikte het aantal ondertekenaars van 
de MAN-bezwaarschriften de 90%. Een oude 
vrouw ontving MAN-medewerkers met de op
merking: "0, komen jullie voor die malheur-
fabriek?" • 

RENOVATIE 
IN VENRAY 

B.H.W. TOCH 
WELKOM 

De politie van Venray kwam er op woens
dag 18 juni aan te pas om te zorgen dot een 
bewonersavond all een werd bezocht door 
mensen die de woningvereniging Noord
Limburg welkom waren. De BHW hoorde 
door niet bi j en werd geweerd. 

De bouwvereniging wil de 56 woningen 
van het "Wit Desselke" loten renoveren. 
De BHW ontdekte weldra dot de plannen 
volkomen buiten de bewoners om waren op
gesteld. Met hun wensen was geen rekening 
gehouden. 

Op 18 o;n 19 juni zouden twee bewoners
avonden worden gehouden om tnstemming 
van de buurt te verkri jgen voor de plannen. 
Wi jkbewoners vroegen de BHW door aanwe
zig te zijn, als tegenwicht voor de deskun
digen van de woningbouwvereniging Noord
Limburg. 

Een vrij normale gong van zaken ••• tot 
een pol i ti emacht de BHW de toegang tot 
het wijkgebouw ontzegde. Argument: "De 
BHW is door de woningbouwvereniging niet 
uitgenodigd." Het verzoek de zaal zelf over 
het toelaten van de BHW te laten besl issen, 
werd door Noord-Limburg afgewezen. 

De BHW-ers trokken daarop de wijk in om 
de mensen, di e voor de tweede avond waren 
uitgenodigd, te vertellen wat er gebeurd 
was. Vri jwel i edereen ondertekende het 
verzoek de BHW de vol gende avond wel toe 
te laten. Deze lijst werd de volgende dag 
onder getuige bij Noord-Limburg afgegeven 
en die avond kreeg de BHW zonder proble
men toegang tot de vergadering. 

Toen bleek duidelijk waarom de woning
bouwvereniging een gladde voorstelI ing 
rond de renovatie had nagestreefd. Op geen 
enkele manier werd ingegaan op vragen
noor het achterstallige onderhoud, resultaat 
van 25 jaar verwaarlozing. Voor vergoeding 
van woningverbetering die door huurders 
zelf tot stond was gebracht, zou geen ruim
te zijn. Bovendien wilde Noord-Limburg de 
renovatie aangrijpen voor een huurverdub
beling. Om alles soepel te loten verlopen 
had de bouwvereniging uit de bewoners al
vast een renovatiekomitee geselekteerd. 

Het oordeel van de vergadering was zo 
vernietigend dot Noord-Limburg hoor des
kundigen opdracht gaf de oorspronkel i jke 
plannen te vergeten en vanuit de wensen 
van de bewoners nieuwe op te stellen. • 
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DUUR 
DAGJE 

UIT 
"Stop maar een briefje van honderd in je portefeuille voordat je met je gezin 
een dag op stap gaat. En kijk er vooral niet vreemd van op wanneer je aan het 
eind van zoln dagje uit van dat lapje van honderd alleen nog maar wat wissel
geld over hebt." 

Vakantie wordt kostbare liefhebberij 
Dit advies kreeg het doorsnee-gezin van 

Koopkracht, een uitgave van Konsumenten 
Kontakt. Deze konsumentenorganisati e houdt 
al jarenlang bij wat een bezoek aan landel ijk 
befaamde trekpleisters de dagjesmensen kost. 
Telkens is er sprake van fikse prijsverhogingen, 
die de uitstapjes geleidelijk tot een luxueuse 
aangelegenheid maken. 

Toegangsprijzen 
Koopkracht noteerde de prijzen van 16 grote 

rekreatiepunten: de Efteling, de Hoge Veluwe, 
Madurodam, Ouwehands Dierenpark, de Wes
terbouwing, het Openluchtmuseum, het Land 
van Bartje, Schiphol, de Linnaeushof, het 
Dolfinarium, DuinreIl , Shetland Ponypark 
Slagharen., de Beekse Bergen, Artis, FI evohof 
en Burgers Zoo. 

lingen van Konsumenten Kontakt bewezen 
moesten zijn. 

Ondertussen vergeleek het niet minder 
rechtse weekblad Accent enkele prijzen met 
die van 5 jaar terug. De pri jzen van Ouwe
hands Di eren park, Burgers Zoo, de Eftel i ng en 
het Openluchtmuseum zijn in die tijd verdub
beld. Een rondvaart in Rotterdam klom van 
f 4, 50 naar f 6,50. Een gemiddeld bioskoop
bezoek in Amsterdam vergt f 4, - in plaats van 
f 2,25. Artis ging voor volwassenen van f 3,50 
naar f 5,50 en voor kinderen van f 1,75 naar 
f 2,75. 

Zwemmen 
De meeste Nederlandse huisvrouwen zullen 

dit soort publikaties niet nodig hebben om te 
bewijzen dat de vakanti etijd een zeer dure ti jd 
is geworden. Het kost haar hoofdbrekens ge
noeg de ontspanning voor het gezin en vooral 
de kinderen te financieren. Neem alleen al de 
zwembaden, waarvan de toegangsprijzen 
schreeuwend duur en de abonnementen on be-

taalbaar zijn geworden, terwijl de waterver
vuiling (botulisme in de Friese meren bijvoor
beeld) de zwemmers buiten de baden steeds 
minder kansen laat. 

Kampings 
Per jaar worden door 11,5 mil joen landge

noten ongeveer 173 mi I joen dagtochten ge
maakt. Daarnaast maken ongeveer 3,5 mil joen 
mensen een vakantiereis in eigen land. Hotels 
en pensions hebben zich allang vrijwel volle
dig uit de markt geprijsd, zodat de meesten via 
kampings op zoek gaan naar rust, natuur of in 
ieder geval een soort ontspanning. 

In 1973 deed Konsumenten Kontakt een on
derzoek naar de seizoenpri jzen voor plaatsing 
van karavans. Daarbij waren 500 kampings be
trokken. Daarvan hadden er 150 de prijzen met 
meer dan een kwart verhoogd ten opzichte van 
het voorgaande jaar. Daarna hebben deze pri j
zen (in tegenstelling tot de lonen) op z'n minst 
gelijke tred gehouden met de inflatie. 

Ook in de sektor van de zomerhuisjes heb
ben zich explosieve prijsverhogingen voorge
daan. Het ministerie van Volkshuisvesting doet 
pogingen deze te binden aan de maximale 
huurverhogingen, maar daarmee zijn vroegere 
verhogingen niet ongedaan gemaakt. Afgezien 
daarvan verkeren vakantiegangers niet in de 
beste positie om dergelijke verhogingen te 
kontroleren of te bestrijden. Behalve natuur-

De meeste toegangspri jzen zi jn verhoogd, 
soms met 5 tot 10%, soms ook met 25 tot 40%. 
In enkele gevallen worden voor dat geld ook 
meer attrakti es geboden. De entree van Burgers 
Di erenpark werd bi jvoorbeeld 67% duurder, 
omdat de toegang tot de dierentuin en het 
safaripark is gekombineerd. Dit betekent ech
ter ook dat de mensen die vinden dat ze aan 

Foto 's: Boven: Burgers Di eren park; rechts: het Openl ucht
museum; onder: rondvaart door de grachten van Amsterdam 

de dierentuin genoeg hebben, een toegangs
pri js van f 10 p. p. voor I i ef moeten nemen. 

Telegraaf 
Natuurlijk zijn het niet alleen de toegangs

prijzen, die de dagtochten op de grens van het 
onbetaalbare brengen, een grens die voor ve
len deze zomer mogelijk al overschreden is. 
De reis naar Arnhem, Kaatsheuvel of Harder
wijk is ook duurder geworden, hetzij door de 
benzineprijzen, hetzij door de tariefsverho-
gi ngen van het openbaar vervoer. En dan -
een kop koffie, een flesje prik, een ijsje, een 
broodje-kroket, een bord frites, een zak pin
da's, alles vergt zijn deel van de door Koop
kracht becijferde 100 piek. 

Reakti es uit de hoek van de Tel egraaf en 
TROS-Aktua maakten van het prijsoverzicht in 
Koopkracht een geruchtmakende kwestie. In 
hun ijver om te bewijzen dat er in ons land nog 
kansen genoeg zijn voor een smalle beurs, liet 
Aktua een gezin een dag pret maken voor ••. 
slechts f 76,-. Waarmee dan de kwade bedoe-

8 



lijk datze zich genoodzaakt kunnen zien hun 
vakantieplannen te laten varen. 

Belasting 
Dan is er nog de toeristenbelasting die ge

leidelijk aardig begint aan te tikken. Een ver
bi i jf van 3 weken met 4 personen op Texel kost 
aan toeristenbelasting al f 43, 20 extra en er 
zijn gemeenten waar deze belasting hoger is. 

Bifna zouden we voor de kampeerders de 
kampwinkels vergeten . Die zijn zo'n 15% 
duurder dan de duurste supermarkten. Je kunt 
je boodschappen natuurl ijk in de stad of het 
dorp gaan doen, maar dat kost je ook de auto
rit. Bovendien zit de duurte van de kampwin
kels vaak in de spullen die je dagelijks nodig 
hebt en niet lang kunt bewaren, zools vlees
waren. 

Belangstelling 
Si nds enkel e maanden I eggen zeer grote 

firma's een warme belangstelling aan de dag 
voor de vakantie-bestedingen van het Neder
landse gezin. Albert Heijn, V & 0, vrijwel alle 
bonken hebben een afdeling "reizen" geopend. 
Een paar jaar geleden bego:men bedrijven hun 
overvloedige winsten in de rekreatie-sektor te 
beleggen. In een reeks jaarverslagen werden 
de aandeelhouders gewezen op de "groeimoge
lijkheden" (van het kapitaal dan) in deze 
branche. Tenslotte komt er in de zomermaan
den volgens een slordige schatting zo'n 4 mil
jard gulden een vakantiegeld vrij ter besteding. 
De rekreatie heeft een volwaardige plaats ver
overd in het grote zakenleven. De prijsont
wikkeling is daar een weerspiegeling van. 

Wrang 
Onderfussen is het een beetje wrang om nu 

te praten over de "vakanti eti jd". Uit vroeger 
onderzoek is gebleken dat in deze maanden 7 
mil joen Nederfanders met vakantie gaan. 
Blijven nog eens 7 miljoen landgenoten over 
die niet met vakantie gaan, of niet met vakan
tie kun n en. Gezien de bovenstaande prijs
ontwikkeling, die gepaard gaat met een ge
stage inkomensverlaging ("loonmatiging", 
steeds meer mensen in WW en WWV) zal die 
tweede "helft" dit jaar wel groter geworden 
zijn. Natuurlijk juist in de hoek van de be
jaarden, de werklozen, de laagste inkomens
groepen, kortom: de mensen die zeker niet 
minder behoefte zullen hebben dan anderen om 
"er eens helemaal uit" te zijn. 

Wie of wat er ook op een laag pitje gezet 
wordt in deze periode van het jaar, het kapi-
talisme draait op volle toeren. • 

VERGIFTIGING ENSCHEDEES DRINKWATER 
TOEVALLIG VERHINDERD 

MR. J. S. BIESHEUVEL, broer van Barend en 
watergraaf van het waterschap Regge en 
Dinkel, ging aan boord van een bootje 

en liet zich naar een zandzuiger varen. Hi, 
gaf opdracht tot het staken van de werkzaam
heden, namelijk de zandwinning voor Rijksweg 
35 tussen Hengelo en Enschede, die inderdaad 
werd stilgelegd. 

Bezorgdheid voor de reinheid van de Twentse 
beken dreef de heer Biesheuvel tot dit optre
den. Het zand werd namelijk met water uit het 
Twentekanaal naar de rijksweg in aanleg ge
spoten. Omdat er geen retourleiding was, 
zocht het water vandaar een weg naar de be
ken, die zodoende verontreinigd raakten. 

Het was woensdagmiddag 11 juni tegen half 
één dat de watergraaf zi jn daad stelde. Een 
dag of 10 later onthulde het dagblad T ubontia 
dat hierdoor toevallig ook een vergiftiging van 
het Enschedese drinkwater was voorkomen. 

AKZO 

Kort na de oorlog produceerde Stork-Chemie 
in Hengelo het zgn. hexachloorcyclohexaan, 
oftewel een insektenbestrijdingsmiddel verge-
I ijkboor met DDT. Sinds 1948 (!) lag een berg 
van 1500 ton afval van dit spulonafgedekt 
vlak naast het Twentekanaal. In 1973 ontstond 
hierover gedoe in de pers en beloofde AKZO 
(die de zaak inmidde'ls had overgenomen) de 
gifberg te laten verwijderen. Twee jaar later 
schi jnt men daar inderdaad wat vorderingen 
mee gemaakt te hebben, maar via het grond
water is het Twentekanaal met het spul besmet 
geraakt. 

Voor de winning van drinkwater uit het ka
naal bij Enschede heeft dat normaal weinig te 
betekenen omdat het Twentekanaal van En-

schede af naar Hengelo stroomt. Door de grote 
afname van kanaalwater voor de zandwinning 
echter, was de stroomrichting omgedraaid en 
dreef een "enorme gifwolk" (Tubantia) naar 
Enschede en de drinkwaterleiding van deze 
stad. 

NOTIE 

Zo behoedde het optreden van mr. Biesheuvel 
Enschede mogelijk voor een ramp. Op een 
vraag van de Tribune herhaal t de watergraaf 
nogmaals dat dit puur toeval was. Hij had niets 
anders in zijn hoofd dan verontreiniging van 
de beken tegen te gaan. Het waterschap, dat 
in Twente ook de inning van de milieubelasting 
regelt, blijkt dus nauwelijks notie te hebben 
gehad van het milieu in het Twentekanaal. 

Volgens de heer Biesheuvel was er overigens 
geen reden achteraf paniek te maken. De kon
centratie van het insekticide was slechts gering 
geweest. In een brief aan het Enschedese ge
meentebestuur wi jst het MAN echter op het 
feit dat dit gif net als DDT in dierlijke en 
mensel i jke I ichamen wordt opgeslagen, zodat 
op den duur wel degelijk sprake kan zijn van 
vergiftiging. Het MAN verlangt eerlijke in
formatie, omdat de mogelijkheid bestaat dat 
bij lage waterstanden in de zomers besmet ka
naalwater al eerder in Enschedese richting is 
gestroomd. De gebeurtenis wordt door het MAN 
aangevoerd als bewijs te meer dat de schuldi
gen voor het verpeste mil i eu bi j de koncerns 
gezocht moeten worden en niet in de gewone 
huisgezinnen. 

Overigens kan iedereen op zijn vingers uit
tellen dat dat aantal bijna-milieu-rampen z6 
groot wordt, dat een echte ramp steeds waar-
schijnlijker wordt. • 

De 1500 ton afval die 20 jaar op het terrein van Stork-Chemie gelegen heeft 
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HUURDERS 
ONBESCHOFT 
BEHANDELD 

Mr.A. van Kuijck, kantonrechter te Nijme
gen, I i et op maandagochtend 30 juni ongeveer 
40 buurtbewoners voor niets naar het kanton
gerecht komen. "Voor jan I ui", zoals een 
kwade jongeman opmerkte. Dat moest in dit 
geval natuurlijk meester jan lul zijn. 

Het betrof huurders van de Einsteinstraat, in 
aktie tegen de hoge huren. De woningen zijn 
eigendom van de verzekeringsmaatschappi j 
Ennia en worden beheerd doar Verbeek, de 
grootste makelaar van Nijmegen. 

GELIBERALISEERD 

In november '74 kregen de huurders een 
stookkosten-verhoging van ongeveer 20 gulden. 
In december I iet Verbeek bovendien weten dat 
hij per 1 januari een huurverhoging van rond 
30 gulden zou doorvoeren. Een stijging van 12 
tot 18%, wettelijk (misschien) mogelijk omdat 
het om geliberaliseerde woningen gaat. 

De huurverhoging van april '74 meegerekend, 
zou dat de huizen binnen een jaar zo'n 60 
gulden per maand duurder hebben gemaakt. De 
mensen vormden echter een buurtkomitee onder 
leiding van de BHW om de januari-verhoging 
te weigeren. 

Verbeek reageerde met twee dreigbrieven. 
In de eerste opperde hi j de mogel i jkheid van 
huisuitzetting, in de tweede kondigde hij aan 
dat de weigeraars per 31 augustus op straat 
zouden worden gezet. Daarop deden 13 huur
ders een beroep op de kantonrechter voor ver
lenging van de huurovereenkomst. 

GEBRUIK 

Op 30 juni zou de zaak '{oor mr. Van Kui jck 
komen. Dergelijke zaken kunnen worden afge
handeld met de uitwisseling van schriftelijke 
stukken over en weer. Het is echter goed ge
bruik dat de mensen hun standpunt mondeling 
kunnen toel ichten en bovendi en verzet zi ch 
niets tegen een openbare behandeling. 

Waarschijnlijk schrok de kantonrechter van 
de opkomst. Overigens is van hem bekend dat 
hij i ets tegen de BHW heeft. Bi j een eerdere 
zaak betichtte hij deze huurdersorganisatie, 
wegens het organiseren van weigeringsakties, 
van "eigen rechter spelen". Mogelijk zag hij 
hierin iets van "broodroof". 

Diskussie met de advokaat van Verbeek 
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Hoe dan ook - die dertigste juni werd één 
van de dertien huurders zeer snel een kl ein 
kamertje binnen gevoerd. Daar zaten mr. Van 
Kuijck en de advokaat van Verbeek. Voordat 
er iets gezegd kon worden vroeg de laatste na
mens Verbeek om uitstel van behandeling. 
"Akkoord", zei mr. Van Kuijck en de zitting 
was afgelopen. 

Een ambtenaar ging de stomverbaasde mensen 
op de gang (verschillenden hadden moeten 
snipperen om er bij te kunnen zijn) vertellen 
dat ze naar huis konden gaan omdat er verder 
niets zou gebeuren. Woedend eisten de huur
ders het recht gezamenl i jk een toel i chti ng te 

geven en tenslotte beperkte de ambtenaar zich 
tot de uitroep: "Iedereen wordt geacht de wet 
te kennen, iedereen wordt geacht de wet te 
kennen." 

Zelfs de griffie van het kantongerecht (die 
tevoren had laten weten dat een toelichting 
mogelijk zou zijn) toonde zich achteraf ge
schokt door zo veel rechter! ijke onbeschoftheid 
en adviseerde de BHW een schriftel i jk protest 
in te dienen tegen de gang van zaken. De pro
cedure wordt voortgezet - zi j het dat het ver
trouwen van de buurtbewoners in een onafhan
kelijke rechter nog wat verder is ondermijnd 
door de volgzaamheid die mr. Van Kuijck be-
toonde voor makelaar Verbeek. • 

"Makelaar, waarom hebben 
àl uw huurders klachten?" 

"Edelachtbare, ik kan u zeg
gen dat de hypotheek voor 
uw bungalow geregeld is ," 

"Huurders, waarom over
drijven jullie altijd zo ver
schrikkelijk? " 

BRIEF 
ROOFSTAAT 

Er ligt een roofstaat aan de Noordzee, Hol
land geheten, waar rovers de arme bewoners 
beroven van 'hun geringe pensioenen. Daarvoor 
hebben de slachtoffers langdurig moeten beta-
I en aan de I eenheren van de rovers, di e van 
di t gel d grote kantoorgebouwen I i eten zetten, 
waar wiskundigen en andere gel eerden, met 
zeer ingewikkelde formules, precies bereken
den, hoeveel er, als ze oud en niet strijdlustig 
meer waren, van hen geroofd kon worden. 

De mensen betaalden blijmoedig aan de 
leenheren, want wat er later, als ze oud wa
ren, met de zogenaamde rechten van de ver
zekerden (dat woord "verzekerden" vonden de 
leenheren uit, om de beroofden te laten den
ken, dat zij later "zeker"heid zouden hebben) 
zou gebeuren, was hun onbekend. 

Als de mensen oud zi jn geworden, wordt er 
over hen beraad door een kommissie van rijke 
mannen. Deze kommissie heet "Sektie Ekono
miese Roof" (SER) en na lang beraad doen hun 
hoofden van het denken pi jn; daarom mogen zi j 
veel geld zelf hebben. 

Uit hun peinshoofden komt dan als hoogste 
wijsheid het zogenaamde berovingstarief te
voorschijn, dat je moet betalen om naar de 
dokter te kunnen gaan, want zi j hebben er 
belang bij om je net in leven te houden. Im
mers, als de mensen dood zijn valt er niets 
meer te roven. Onder de rovers waren ook 
mannen dië erg vriendelijk zijn. Die hielden 
's avonds voor een kijkkast je mooie uiteenzet
tingen. Zij vertelden dan, dat zij door hun 
bemoeiingen weer een stukje inkoménsverbete
ring tot stand hadden gebracht. Zo'n sprook
jesverteller staat aan het hoofd van Sociale 
Snaken; een aardige man, dat wel. Niets dan 
goeds over hem. Maar als het ene snaken-buro 

je een gulden geeft, neemt een ander buro een 
rijksdaalder terug; doch dat merk je later dan 
wel weer, maar niet door middel van het kijk
kastje. Daar maken ze de bewoners van het 
roofland alleen maar blij mee. 

De roofridders hebben het erg druk met hun 
dienaren, want telkens moeten zij nieuwe be
denksels uit hun peinshoofden halen. Daarom 
krijgen zij veel geld en eten er lekker van. 
Daarna gaan zi j I ekker slapen, want na geda
ne arbeid is het goed rusten, zeg nou zei f. 

Nu zult u wellicht denken, dat de beroof
den in opstand zouden komen, maar dan vergist 
u zich toch hoor, want een heleboel 'hulprovers 
op grote roverskantoren, waar all e soorten ta
rieven worden berekend en een heleboel ande
re instanties met veel assistenten leven alle
maal uit de opbrengsten van de roof, zoals uit 
sommige cijfers duidelijk blijkt; die worden 
evenwel nooit in de cijfers van de statistiek 
genoemd. 

Ja, zo is er een heel systeem opgebouwd, 
waarin de rovers alles reglementeren. Dat is 
prachtig en wordt "openbare orde" genoemd; 
het is heel goed, dat die er is. 

Het is dan ook heel verstandig, geachte ge
interesseerde, om akkoord te gaan met de 
openbare orde, want als u een andere orde 
beter zou vinden, dan verstoort u de openbare 
orde en dat mag niet. Als u het toch doet 
hebben de rovers daar mannen voor in di enst, 
die u met knuppels op het hoofd timmeren. 
Mocht de klap soms hard aankomen, bedenk 
dan, dat u de knuppel zelf hebt mogen betalen. 
't Is maar goed, dat er openbare orde is, want 
dan leven de roofridders nog lang en gelukkig. 

J. de Vries 
Rembrandtstraat 42 
DELFT 

(Afschrift van een brief door de heer De Vries 
verzonden aan het al gemeen zi ekenfonds 
ANOZ) 



VAKATUREBANK 
VOORDEEL VOOR ONDERNEMERS 

E
EN van de talloze regeringsmaatregel en, die weinig helpen tegen de werk
loosheid, voltrekt zich dagelijks op Hilversum 111. Het nieuws van 6 uur 
wordt op de voet gevolgd door de radio-vakaturebank, een zgn. "ontmoe

tingsprogramma", waarvoor de NOS zendtijd van Joost den Draayer inruimt. 

Een opgewekte mannenstem kondigt aan: 
"Mogelijkheden voor mensen die weer aan de 
slag willen." En gedurende een minuut of 7 
krijgen de meer dan 200. 000 werklozen 40 tot 
45 vakatures te horen. 

Gloeiend 
Bi j de arbei dsburo 's staan de tel efoons rood

gloeiend van de ondernemers die hun vakature 
in deze rubriek willen zien opgenomen. Een 
mooiere kans om sollicitanten uit het hele land 
te kri jgen bestaat immers n i et. Van onderne
merskant wordt ook druk uitgeoefend om de 
bedrijven met naam en toenaam te noemen en 
niet te volstaan met de verwijzing naar een 
arbeidsburo. Tot nu toe is in de radio-vakatu
rebank alleen de naam van Hoogovens gevallen 
en worden wel allerlei overheidsinstellingen 
(ziekenhuizen, schol en, gemeente-diensten 
e. d.) met name genoemd. 

De selektie van banen, die via Hilversum 111 
worden uitgezonden, is een mistige zaak. Van
uit het ministerie van Sociale Zaken bestaan er 
geen richtlijnen voor. Er is alleen een verdeel
si eutel voor de -7 regional e en provincial e ar
beidsburo's om te verzekeren dat de vakatures 
over alle landstreken verspreid zijn. 

Vertegenwoordigers 
Plaatsvervangend direkteur M. Smit van het 

GAB te Arnhem zegt op onze vragen: "De mo
gelijkheden om te selekteren zijn beperkt door 
het schaarse aanbod van banen. Verder kijken 
wij naar de vakatures die de meeste reakties 
opl everen." 

Zoals? 
"Bi jvoorbeeld vertegenwoordigers-banen." 
Het ligt voor de hand dat de doelmatigheid 

van de vakaturebank het groótst is voor wat 
"duurdere" beroepen. Ruwweg een kwart van 
de voorgel ezen vakatures vraagt dan ook om 
ingenieurs, psychologen, medewerkers van 
HTS-nivo, direkti e-sekretaresses, muziekdo-

GRATIS 
PERSONEELS

ADVERTENTIES 
centen, boormeesters op zee, reportagefoto
grafen e.d. 

Aflopende zaak 
Het ministerie in Den Haag kan na 4 maan

den uitzendingen de vraag naar resultaten niet 
beantwoorden. Er loopt onder de arbeidsburo's 
een enquete die in het najaar duidelijkheid 
moet verschaffen. Ondertussen he.bben Zuid
hollandse arbeidsburo's de resultaten al be
droevend genoemd. Het GAB te Arnhem noemt 
de reakties op de radio-vakaturebank zelfs 
"een aflopende zaak". 

Maar in totaal zullen toch wel enkele hon
derden mensen via de vakaturebank een 
ni euwe baan hebben gevonden. Dat is één 
kant van de zaak. De andere is dat deze uit
zendingen veel ondernemers feitelijk aan 
gratis-personeelsadvertenti es hel pen. 

Advertenties 
Het ministerie van Sociale Zaken laat lako

niek weten dat er niet minder geadverteerd 
wordt dan vroeger. De advertenti e-chef van 
een groot dagblad verzekert ons echter dat het 
"diep treurig" is. Advertenties zijn de kurk 
waarop dagbladen zich drijvende houden en 
daarbij vormen de personeels-advertenties een 
belangrijke bron van inkomsten. 

Dr. Van Neerven van de Cebuco (een samen
werkingsorgaan van de dagbladen op adverten
tie-gebied) betoogde onlangs dat de perso-

Werkverschaffing in de jaren dertig 

neels-advertenties harder teruglopen dan de 
andere advertenti es. Deels is dit verschi jnsel 
natuurlijk te wijten aan de ekonomiese malaise, 
maar de radio-vakaturebank wordt op z'n minst 
médeverantwoordelijk gesteld voor een daling 
van 30%. 

Een woordvoerder van het Cebuco: "Je mag 
dat natuurlijk niet zeggen zonder harde bewij
zen, maar het is bi te toevallig dat de terugval 
van personeels-advertenti es en de radio-vaka
turebank gelijktijdig zijn opgetreden." 

In deze kringen is men bijzonder gebeten op 
de uitzendingen. Gedurende drie weken heeft 
men alle vakature-uitzendingen op de band 
vastgelegd en laten uittikken. Gewapend met 
o.m. dit materiaal gaat een delegatie van de 
NDP (Nederlandse Dagbladpers) binnenkort 
met de regering praten. Dezelfde regering die 
door middel van subsidie-regelingen het leven 
van noodl i jdende kranten wi I redden. Door de 
vakature-bank zullen die subsidies mogelijk 
verhoogd moeten worden. Belastinggeld dat 
feitel i jk ten goede komt aan ondernemingen 
die de uitgaven voor. personeels-advertenties 
drasti es hebben kunnen besnoei en. 

Zo bi i jkt zelfs achter de "mogel ijkheden 
voor mensen die weer aan de slag willen" een 
steunmaatregel voor het bedri jfsl even verbor-
gen te zitten. • 

Friesland 
geen paradijs 

Friesland is evenmin een milieu-paradijs 
als onze andere provincies. Vraag het de 
bewoners van leeuwarden en omgeving, 
waar onlangs de lessen van een kleuter
school werden gestaakt wegens het onmen
sel i jke straal jager-lawaai. Vraag het de 
toeristen die werden afgeschrikt door zwem
verboden wegens botul isme in de befaamde 
meren. 

Friesland vormt evenmin een uitzondering 
op de regel dat men de gewone man wil la
ten opdraaien voor de milieuproblemen die 
industrie en overheid veroorzaken. Ook 
hier milieubelasting, ruim f 50 per jaar. 
Dus voert ook het MAN-leeuwarden daar 
aktie tegen. 

Het provinciaal bestuur heeft de milieu
belasting weggemoffeld op de gas- en 
lichtrekeningen van Frigas. Daarom is het 
MAN een brievenaktie gestart, waarin de 
mensen Frigas verzoeken de milieubelasting 
van die rekeningen af te voeren omdat ze 
van "geen belasting op ontlasting" gediend 
zijn. In korte tijd werden 1000 van die 
brieven door wijkbewoners ondertekend. 

Toen het MAN via een ingezonden brief 
deze aktie aankondigde in de leeuwarder 
Courant, verscheen de volgende dag een 
artikel van de hoofdredakteur waarin het 
MAN werd aangevall en. Het sukses van de 
aktie tegen de koppel.verkoop van I icht en 
milieubelasting bewijst dat dergelijke offi
ciële propaganda aan de basis weinig indruk 
meer maakt. • 

11 



-

Mevr. Gandhi verwijdert 
demokratiese make-up 

INDIRA GANDHI: 
"De tijd leent zich niet 
voor arbeidersakties. " 

INDIA 

alleen niet dulden dat het "ambt van minister
president" werd ondermijnd. Demokratiese 
rechten werden dus verkracht om de "demokra
tie" te redden. Een waardige leerlinge van 
Richard Nixon, toen die nog probeerde met 
televisie-toespraken het "ambt" van Ameri

kaans president (en zijn eigen hach je) in ere 
te houden. 

Beloften 
Een week later, terwijl de arrestaties aan

hielden, liet Gandhi vakbondsleiders bij zich 
komen. Ze waarschuwde dat de tijd in India 

EEN AGRESSIEVE 
DIKTATUUR 

DE wetten, waarop premier Indira Gandhi van rndia haar machtsgreep ba
seert, stammen nog uit de Engelse tijd. Toen werden gevangenis en pers
censuur gebruikt om de strijd voor onafhankelijkheid te breken. En nu fei

telijk weer. Want India is typies zo'n land waar het kolonialisme er door de 
voordeur werd uitgeschopt, met de achterdeur wagenwi jd open om het weer bin
nen te halen. 

In de vroege ochtend van de 26-ste juni rukte 
overal in India de politie uit om tegenstanders 
van Gandhi van het bed te lichten. Het begin 
van een enorme arresta-ti egol f, di e weken zou 
aanhouden en duizenden - zowel rechtse als 
linkse - burgers zonder vorm van proces achter 
de tralies zou brengen. Binnen- en buitenland
se journal isten werden onder censuur gepl aatst, 
28 politieke organisaties onwettig verklaard en 
allerlei grondwettige vrijheden opgeschort. 

India op weg naar de diktatuur. Hoever het 
op die weg gevorderd is en hoe stevig Gandhi 
in het zadel zit met haar éénvrouwsbewind, 
kan men si echts raden- spaarzame berichten 
uit de deelstaten wijzen op verzet van de be
volking. 

Nood 
Niet de nijpende nood van de Indiase mas

sa 's, maar haar eigen wankel e positi e bracht 
mevrouw Gandhi tot het afkondigen van de 
noodtoestand. 

In groeiende protestakties tegen de korrup
tie van het bewind werd zij uiteindelijk zelf 
één van de doelwitten. Een plaatselijke recht
bank verklaarde de premier voor 6 jaar verval
len van haar porIementszetel (en daarmee van 
haar positie in de regering) omdat ze overheids
dienaren had gebruikt voor haar verkiezings
kompognes. Kort daarna leed haar Kongrespor
ti j - sinds de "onafhankel i jkheid" gedurende 
28 jaar onafgebroken aan het bewind - een ge
voelige verkiezingsnederlaag in één van de 
deelstaten. 
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Gehoorzaam 
De oppositie eiste dat mevrouw Gandhi haar 

ambt zou neerleggen in afwachting van een 
uitspraak van het hooggerechtshof inzake haar 
verkiezingspraktijken. Gandhi weigerde. Eén 
van de oppositieleiders, de 72-jarige Narayan 
die zich al onderscheiden had in de onafhan
kelijkheidsstrijd, waarschuwde in New Delhi 
een menigte van 50.000 mensen voor Gandhi 's 
diktatoriale neigingen. Hij riep de bevolking 
op tot een week van burger I i jke ongehoorzaam
heid. Het leger, de politie en de ambtenaren 
werden door hem aangespoord: "Gehoorzaam 
geen onwettige orders, gehoorzaam aan uw 
pi i cht de demokrati ese grondwet te bescher-
men." 

De volgende ochtend hoorde Narayan tot de 
eerste arrestanten. Hoogbejaarde pol itici 
(één van hen 78 jaar), voormalige ministers, 
social isten, marxisten-I eninisten, zelfs leden 
van haar eigen Kongrespartij - iedereen, van 
wie mevrouw Gandhi iets te duchten meende 
te hebben, verdween in de gevangenissen. 

In een radiotoespraak onthulde de premier 
voor het Indiase vol k dat er een "wijdverbreid 
komplot" was verijdeld om het land in een an
archie te storten. De "sociale verworvenheden" 
van de bevol king zouden in gevaar iijn geko
men als de regering niet de absolute macht in 
handen had genomen. 

Natuurlijk verzekerde zij ook dat haar per
soonlijke belangen er buiten stonden, ze zou 

zich niet leende voor arbeiders-akties. 
Het volk moest zich rustig houden. In ruil 

daarvoor beloofde de premier ingrijpende so
ciale verbeteringen voor de hongerende armen. 
Dezen zi jn zeer ervaren in het aanhoren van 
dergelijke beloftes, want al tientallen jaren 
stel t de Kongresparti j hen een hemel op aarde 
in het vooruitzi cht. 

In 1971 voerde mevrouw Gandhi haar ver
kiezingskampagne onder de leus: Vernietig de 
armoede. Naar verwachting daalt het inkomen 
per hoofd van de bevol king dit jaar in India 
van f 220 tot f 210 (per jaar dus). De graan
oogsten zuil en naar schatting 8 mil joen ton 
achterblijven bij de gestelde doelen, die op 
zichzelf al geen garantie waren tegen de 
honger. 

Kolonies 
Een vri j algemeen misverstand wil dat de 

landen in Zuid-Amerika, Afrika en Azi!! vol
strekt achterl i jk en verarmd waren toen ze in 
kolonies werden veranderd door landen met 
een "ontwikkelde" industrie. Er zijn in Europa 
en de VS groepen die belang hebben bij het 
voortwoekeren van dergel i jke "misverstanden". 

Rond 1800 nog was India bi jvoorbeel d zeker 
niet achterlijker dan Engeland, dat het gewa
penderhand begon te koloniseren. Het kolossa
le land kende een behoorlijke landbouw, een 
ontwakende industrie en had voldoende natuur
I i jke hul pbronnen om zi ch op te werken tot 
grote welvaart. 

Maar militair en ekonomies machtsvertoon 
van Engeland smoorde iedere zelfstandige ont
wikkeling. De landbouw moest omschakelen op 
produkten die het moederland nodig had, in 
plaats van de behoeften van de inheemse be
volking. Industri!!le ontplooiing werd verhin
derd - India diende si echts als grondstoffen
reservoir voor de Engelse industrie en als af
zetmarkt voor eindprodukten van die Engelse 
bedrijven. 

Over het "beschavingswerk" van het koloni-



ale systeem moet men geen enkele illusie heb
ben. 

Vreedzaam 
India behoorde tot de reeks kolonies die na 

de Tweede Wereldoorlog een staatkundige 
zelfstandigheid verwierf. Sindsdien wordt in 
de geschiedenisboekjes en de pers een afgete
kend beeld van het land in stand gehouden. 
India als toonbeeld van vreedzaamheid, langs 
geweldloze weg tot vrijheid gekomen. India 
als bewijs dat het burgerlijke demokratiese 
systeem van het westen best in staat is ontwik
kel i ngsl anden tot voorspoed te brengen. 

Dit beeld is door de werkelijkheid zelf ver
nietigd. 

Wereldwijde bekendheid kregen de akties 
van burgerl i jke ongehoorzaamheid en de 
hongerkampagnes van tv\ahatma Gandhi (geen 
familie van de :luidige premier), die de Engel
sen verjoegen. Dat was nog eens wat anders 
dan dat gewelddadige gedoe van kommunisten 
die meenden dat de vrijheid alleen door een 
volksoorlog te verwerven was! 

China 
Jarenlang diende India in de westerse pro

paganda als tegenwicht· voor de Volksrepubliek 
China. De propaganda is echter in zijn tegen
deel verkeerd. Niet India, maar China blijkt 
de Derde Wereld de weg te wijzen naar wer
kelijke zelfstandigheid. 

India en China werden vrijwel tegelijk zelf
standig. In China was de bevrijding van het 
imperial istiese juk het resul taat van 30 jaar 
gewapende strijd. Onder leiding van de Kom
munistiese Partij werd er het socialisme geves
tigd. 

Honger en werkloosheid werden er volledig 
uitgebannen. Zonder klassentegensteil ingen 
plukt het volk de vruchten van een planmatig 
groeiende ekonomie: stabiele prijzen, stijgen
de welvaart, goed onderwijs, een voortreffe-
I i jke gezondheidszorg, zeggenschap over het 
werk op het land en in de fabrieken. 

Niet zonder spijt erkennen zelfs de Hilter
mannen na een bezoek aan de Vol ksrepubl iek 
dat de mensen het er goed hebben. Onlangs 
bevestigde de Amerikaanse CIA dat de cijfers 
over de Chinese produktie, die altijd als pro
pagandacijfers waren bestreden, toch juist zijn 
gebleken en dat de werkelijke suksessen moge
lijk nog groter zijn. 

Zetbazen 
India staat daarentegen model voor de 

"vreedzame weg". Om steun van het vol k te 
verwerven in de stri jd tegen de Engelsen, be
loofden de rijken een soort socialisme, heilige 
koeien met gouden horens. De Engelsen moes-

JA Y APRAKASH NARA Y AN 
ongehoorzaamheid ••• 

"Wi e is de mooiste van het land?" 

ten inderdaad het veld ruimen, maar lieten 
Indiase zetbazen voor het imperial isme achter. 

De heersende klasse heeft India nooit willen 
losmaken van de westerse landen, waaraan ze 
haar positie en weelde te danken heeft. Zo 
bleef het op één na grootste land van de we
reld (570 mil joen inwoners) een plundergebied 
voor vreemde mogendheden en koncerns. Zo 
verdwijnen de natuurlijke rijkdommen nog 
steeds naar het buitenland, terwijl een ge
schooide arbeider met f 150 in de maand al 
tot de rijkste bewoners van het land behoort. 
Zo beschikt India als zesde natie ter wereld 
over een atoombom, terwijl de helft van de 
bevol king de hongerdood in de ogen staat ge
schreven. India heeft verschillende kerncen
trales, maar de bevolking stookt nog steeds 
koeiemest. 

De ekonomiese ontwikkeling die het land 
sinds het uitroepen van de onafhankel i jkheid 
kende, heeft alleen de rijken verrijkt. De 
armen zijn er niet beter van geworden - in de 
sloppenwi jken van de grote steden is de situa
tie zelfs slechter geworden. 

((Overbevolking» 
Het is een populaire voorstelling van zaken 

dat de gigantiese probl emen in India geweten 
moeten worden aan de overbevolking. Maar 
India is niet overbevolkter dan China. Het is 
evenmin dichter bevol kt dan Nederland, ter
wijl het in tegenstelling tot ons land rijkelijk 
voorzien is van kostbare grondstoffenbronnen. 

Bovendien betekent een kinderrijk gezin een 
soort AOW-premie voor de mensen in een land 
waarin alleen ambtenaren pensioen kennen. 

Het probleem van India bestaat enkel en al
I een uit het imperial isme. Vooruitgang kent 
het land al tientallen jaren slechts voor de 

zeer beperkte groep van grote ondernemers, 
groothandelaren, landheren, korrupte buro
kraten en ••• buitenlandse koncerns. 

Stagnatie 
Sinds twee jaar heeft de bevol king extra 

hard te lijden van de ekonomiese stagnatie, 
gevolg van Indira Gandhi's wanbeleid. Lonen 
werden bevroren terwijl de prijzen (vooral van 
rijst) bleven stijgen. 

Het vertrouwen in de Kongrespartij begon te 
wankelen. Verleden jaar was er de uitbarsting 
van een grote spoorwegstaking, die door Gan
dhi met geweld werd gebroken. Toen verdwe
nen al vakbandsleiders in het gevang. 

India werd het toneel van massale akties 
tegen de korruptie, tegen rijst-spekulanten, 
voor betere I evensomstandigheden. Dit bracht 
premier Gandhi er tenslotte toe haar demokra
tiese make-up af te schminken en een meer 
fascisties, diktatoriaal gezicht bloot te geven. 

Rusland-YS 
Opmerkel i jk is dat de grote mogendheden 

hun rolverdeling verwisseld hebben. Bij de 
staatsgreep in Chil i toonde Moskou zich boos 
en Washington zich opgelucht. Na de gebeur
tenissen in India uit het Witte Huis zijn be-

ROLVERDELING 
V.S.- RUSLAND 

zorgdheid over het demokratiese gehal te van 
New Delhi. In het Kremlin daarentegen wordt 
braaf nagezegd (of voorgekauwd?) wat Gandhi 
te vertellen heeft over wijdverbreide komplot
ten tegen de verworvenheden van het Indiase 
volk. 

De kwestie is dat India in de jaren zestig 
meer zijn toevlucht is gaan zoeken tot de 
Sowjet-Unie. De Russiese politiek ten aanzien 
van ontwi kkel ingslanden verschil t echter niet 
wezenlijk van de Amerikaanse. In beide ge
vallen wordt onder de dekmantel van ontwikke
lingshulp de ekonomie van het geholpen land 
ondergeschikt gemaakt aan de belangen van 
een grote mogendheid. Een zelfstandige eko
nomiese ontplooiing van die landen wordt ver
hinderd. 

Agressie 
India is een belangrijke schakel geworden in 

de buitenlandse politiek van de Sowjet-Unie. 
Het is een bastion in de agressieve omsingeling 
van de Volksrepubliek China, waartoe het ini
tiatief tegenwoordig meer uitgaat van Rusland 
dan van Amerika. 

Voorzien van Russiese wapens en met een be
roep op de vrede, verklaarde premier Gandhi 
in 1971 de oorlog aan Pakistan. Uit dit treffen 
werd aan de oostgrens de Indiase vazalstaat 
Bangladesh geboren, sindsdien enkel in het 
nieuws door pol i ti eke terreur, . hongersnood en 
andere rampspoed. 

Daarna slokte India nog de Himalayastaten 
Kasjmir en Sikkim op zonder dat de internatio
nal e pers er veel aandacht aan besteedde. 

Er zit een groeiende agressie in de politiek 
van de machthebbers van India, zowel tegen 
de eigen bevolking, als naar "buiten". Een 
riskante ontwikkeling in een land dat beschikt 
over de atoombom en een leger van meer dan 
900. 000 man. • 
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OVER kanker bij arbeiders. 
Het is niet zo dat je morgen kanker 

hebt, als je vandaag met kankerverwek
kende stoffen omgaat. Iedereen weet dat het 
een tijdje kan duren. Deze omstandigheid 
bracht een Zwitserse arts op het idee: Laat op 
de gevaarlijkste plaatsen in het bedrijf alleen 
wat oudere arbeiders werken, dan kri jgen ze 
pas kanker als ze gepensioneerd zijn. Dan 
heeft het bedrijf er geen omki jken meer naar. 

Een arbeider ging dood aan kanker nadat hij 
13 jaar in een rubberfabriek had gewerkt. De 
dokter onderzocht daarna de dood van 1000 
werknemers, waarvan een derde deel tot de 
produkti e-arbeiders behoorde. De overl edenen 
waren gemiddeld 60 jaar geworden. Voor de 
fabriek dus 5 jaar te jong. 

Meer dan een derde van die mensen stierf 
aan kanker, tengevol ge van all erl ei chemiese 
stoffen in de rubberindustrie. In die fabrieken 

KANKER 
EN 
RUBBER 
sterven de mensen bijna 7 maal vaker aan 
blaaskanker dan in de rest van het land, 6~ 
maal vaker aan nierkanker en ruim 16 maal 
vaker aan kanker van het zenuwgestel. In 
Engeland is de gemiddelde leeftijd van de ar
beiders in deze industrie zelfs maar 45 tot 50 
jaar. 

Bij de fabrieken van Goodyear komt 7 maal 
vaker leukemie voor dan "normaal". Ook 
prostaat- en blaaskanker en kanker van de 
lymfeklieren komt daar vaker voor. Extra groot 
is het gevaar voor de mensen die met oplos
middelen omgaan, vooral in de rubber- en 
leerindustrie. Oppassen is het ook voor vulka
nisati evertragers. 

De goede raad, die de dokter na dit onder
zoek voor de direkties aan het licht bracht, 
was: 

1. Zet op de gevaarl i jkste plaatsen de oud
ste arbeiders. 

2. Leer de mensen netjes met de spullen om 
te gaan, zodat er geen gevaar! i jke stoffen 
worden geknoeid. 

3. Laat ze meer drinken, zodat ze wat meer 
doorspoel en. 

4. Hou goed bi j waaraan de arbeiders wor
den blootgesteld en berg die gegevens minstens 
20 jaar goed op. 

Er wordt wel eens gezegd dat goede raad 
duur is. Ook dit soort dokters wordt duur be
taald. En voor wie is hun raad nou zo goed? 
In ieder geval heeft de arbeider er niks aan. 

Voorzichtig zijn met gevaarl i jke spull en, 
terwijl je niet eens mag weten waarmee je 
werkt. De meeste fabrieken hebben geheime 
codes voor al hun stoffen, om naspeuringen te 
bemoeilijken. Philips heeft overal geheimtaal 
op staan. Bij Tiger-Plastics in Geldrop mag 
zelfs de bedrijfsarts niet weten wat de smerige 
dampen zijn waarvan de arbeiders bij de ovens 
zo'n last hebben. ENKA in Arnhem heeft een 
dikke map met gegevens over de stoffen die ze 
gebruiken, op de omslag staat: GEHEIM. 

Voor ieder ge zon d denkend mens I igt het 
voor de hand te eisen dat produkti emethoden 
zo veranderd worden dat de arbeiders gewoon 
niet met kankerverwekkende stoffen in aanra
king komen. 

(De gegevens over de rubberindustrie werden 
gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde). • 

GELDERLANDER OVER MEDIES CENTRUM de SP, dat wi I zeggen dat de meesten een bi j
drage geven van il per twee weken. Een zeer 
belangrijke steun voor het politieke werk, dat 
onze parti j aan de basis van de maatschappi j 
verricht. "JE VOELT JE HIER THUIS" 

"Het is een grote familie. Je wordt hier be
handeld als mens." 

Deze lovende woorden noteerde D:! Gelderlan
der van patiënten in de wachtkamer van Ons 
Medies Centrum in Oss. Het pagina-grote arti
kel in de weekendbijlage van 28 juni mag een 
mijlpaal heten. Voor het e.erst in de geschiede
nis zag deze rechtse krant uit Nijmegen zich 
genoopt tot positieve berichtgeving over iets 
wat met de Social isti ese Parti j te maken heeft. 

Verslaggever Frits Stommels maakte een over
vloed van notities in de wachtkamer: "Geen 
luxe, doelmatig, en de ronde tafel betrekt je 
onmiddellijk in het gesprek." 

"Na een uur staat een bejaarde vrouw op 
en vertrekt. Of zij niet bij de dokter moet 
zi jn? Nee, ik kwam zo maar binnen om wat 
te praten. Soms voel je je eenzaam. " 

GELD 

Stommels noteerde o. m. de volgende uitspra
ken: 

"Als ze hier- financieel moeilijk komen te 
zitten en ik heb geld, dan kunnen ze het van 
me krijgen." 

"Je hebt ook zaterdag en zondag al ti jd de
zelfde dokter." 

"Je moet hier wel eens langer wachten, maar 
er wordt aandacht aan je besteed. " 

"Ze vragen ook naar je ideëen. Als er iets 
niet naar je zin is, kun je het zeggen en pro
beren ze er een oplossing voor te vinden." 

"Als je vraagt wat je mankeert, zal Paul of 
Anneke dat haarfi jn u i ti eggen. Ze zeggen ge
woon wat je hebt, hoe ernstig het ook is en ik 
geloof dat de mensen minder angstig zijn als ze 
te horen krijgen wat ze precies hebben. Dat is 
beter dan dat er geheimzinnig wordt gedaan en 
een familielid wordt ingelicht, maar ji j mag 
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het niet weten. " 
"Hier is niet die afstand tussen dokter en pa

ti ënt. Ik voel me gewoon thuis. " 
Het Gelderlander-artikel besluit met de kon

klusie over Ons Medies Centrum: "Welzijn in de 
prakti jk. " 

DONATIES 

Even voortreffelijk als het medies centrum 
in Oss, loopt de donatiekampagne, die de SP 
gestart is, onder meer om dit centrum te finan
cieren. Begin juni werd in het hele land bij 
de Tribune een vouwblad verspreid, waarin de 
aktiviteiten van de SP en het medies centrum 
werden toegelicht. Daarna hebben al duizen
den mensen zich aangemeld als donateur van 

Natuurlijk is het geweldig om een dergelijk 
sukses te kunnen melden. Laat echter niemand 
de konklusie trekken dat het zo dan wel genoeg 
is. Een medies centrum (en straks hopelijk meer 
dan één), gebouwen, papier, techniese appara
tuur - het is allemaal noodzakelijk en het vreet 
allemaal geld. 

Ook het gironummer van de SP wordt door 
Tribune-lezers gul bedacht, ondanks de duurte 
van de vakantietijd waarover in deze Tribune 
een boekje wordt open gedaan. Nog steeds 
geldt: Mensen die de Tribune over de post krij
gen, het blad niet regelmatig ontvangen of (om 
welke reden dan ook) een grotere bijdrage in
eens will en geven - deze mensen kunnen te
recht op gironummer 3337800 t. n. v. penning-
meester Soc. Partij te Rotterdam. • 

Palll Pol/mann: 

.. Ik '.eb via de palièhl 

meer kijk 0l' de 
huisarl.~ J.{eJ..'reJ.{ell ti -

A,weke de l.nll~en: 

•• /1.' III}(J niet zo nodij{ 
een luxe jadrl" 



"Wat je zegt" door 
PKavezet * 

* taal 
No terugkeer van vakantie heb ik er voor 

alle zekerheid de atlas op nageslagen, moor 
Texel wordt werkel i jk tot het Nederlandse 
grondgebied gerekend. Sinds ik in januari voor 
de Tribune in Hamburg was, had ik niet meer 
zo veel Duits gezien en gehoord. 

Op zeker moment wilde ik bij Visman in De 
Cocksdorp een klein blouw traktortje kopen 
voor Daan, ons driejarig zoontje, dat vol be
wondering was voor hooiende boeren. Aan 
weerszijden van de toonbank ontwikkelde zich 
het volgendè gesprek: 

"Hoeveel kost dit?" 
"Zweifunfundneunzig." 
"Okee, geef maar." 
"Soli ich es einpacken?" 
"Ach, laat maar." 
Terwijl mijn wisselgeld in het Duits werd 

uitgeteld, vroeg ik me af of de dienstverlening 
echt zo ver moet gaan dot in Nederlandse 
winkels Duitse verkoopsters worden aangesteld. 
Tenslotte wenste ik haar toch sportief een 
goede morgen. 

De dame in kwestie keek verbaasd op en zei: 
"Bent u een Nederlander?" 

"Ik praat toch de hele tijd Nederlands?" 
"Neem me niet kwalijk don. Dat was me 

niet opgevallen." 

*hoch 
Morkus (spreek uit: Markoes), ons tijdelijke 

buurjongetje van 7, vertelde dot hij ol voor de 
vierde keer met vokanti e op Texel was. Dus 
vroeg ik hem {in het Duits, zo'n kind kon er 
tenslotte niks aan doen} of hij ol wat Neder
lands kon spreken. Getroffen door zoveel dom
heid wierp Markus me een vernietigende blik 
toe: "Ich bin doch kein" Holltfnder." 

Aan onze kont was Daantje trouwens ook 
nogal radikaal in zijn konklusies. Hij kon net 
goed genoeg praten om met iedereen een ge
sprek aan te knopen. Zodra er nieuwe gasten 
op de komping kwamen, was hij erbij om hun 
Mercedes te bewonderen. Het was zijn eerste 
ervaring met Duitsers. Ze moeten hem nogal 
mager gevonden hebben, want hi j werd volge
stopt met snoepgoed. 

Toen hij van z'n eerste kennismaking terug
kwam, legde hij tevreden een enorm stuk cho
kola op tafel. We informeerden nieuwsgierig 
wat er tegen hem gezegd was. "Die mensen 
kunnen niet praten", zei hij eenvoudig. 

No een dog spelen met Morkus docht hij er 
echter ol ande(s over. Zwaaiend met een wa
terpistool rende hij om ons heen, schreeuwend: 
"Htfnde hoch, Htlnde hoch." 

De uitbreiding van het Duitse taalgebied is 
kennelijk nog steeds onlosmakelijk verbonden 
met de verspreiding van Duitse zeden en ge
woonten. 

* vogels 
Vreemde vogels onder de vrienden van Den 

Uyl. Caransa bijvoorbeeld, de Amsterdamse 
spekulant en huisjesmelker. Onlangs door FEM 
(financieel ekonomies magazine) gevraagd 
noor zijn mening over het kabinet, zei hij: 

"Ik ben blij met het regime-Den Uyl. Er is 

De Tweede Kamer; zie "Passend" 

geen beter kabinet voor mi j. Er is geen rechtse 
regering in Nederland te bedenken, die er 
voor ons doorgekregen zou hebben hetgeen het 
kabinet-Den Uyl voor ons deed. Een huurver
hoging van 8%. Een loonsverhoging van niet 
meer don 2%. En allerlei wetgeving die uit
eindelijk ons ten goede komt." 

* riool 
Hoe komt het toch dot de nieuwbouw zo 

duur is? Een voorbeeldje: 
De Grontmij in Roermond maakte bestekken 

voor riolering ten behoeve van nieuwe wonin
gen in Middelaar, gemeente Mook, Noord
Limburg. Voor aannemers die wilden deelne
men aan de openbare inschrijving, werden 20 
bestekken klaargelegd. Alle 20 vielen in hon
den van de Mooks-Nijmeegse aannemer Boese
winkel. 

Pas veel later begon de Grontmij weer 
nieuwe bestekken te maken voor aannemers die 
men had moeten tel eurstell en. Ondertussen 
werden dezen ook bewerkt door Boesewinkel 
die het werk "besmet" verklaarde, omdat zijn 
bedri jf a I eerder een offerte zou hebben ge
daan. Daarna namen nog maar enkelen de 
moeite van een offerte, waar ze bovendien te 
weinig tijd voor hadden. Bij de openbare aan
besteding kwam Boesewinkel (met i 319. OOO) 
als laagste inschrijver uit de bus en kreeg het 
werk gegund. 

De raad van Mook voelde zich nogal geno
men door de Grontmij, die als adviseur voor 
de belangen van de gemeente op de bres had 
moeten staan. Hoe was het mogelijk dat aan
vankelijk alle bestekken in handen van één 
.enkele aannemer werden gespeeld? Waarom 
stelde de GJ:ontmij, toen de zaak aan het rol
len kwam, een lijst op van aannemers die van 
bestekken zouden zijn voorzien, terwijl dat 
bij enkelen pertinent niet het geval was? 

De Grontmi j verklaarde later dat B"oesewin
kei de bestekken onder verschilI ende namen 
moest hebben opgekocht. De Roermondse firma 
was het helemaal niet opgevallen dat de be
stekken al na een half uur volkomen uitver-

kocht waren ••. 
Hoe dan ook, B en W van Mook laten een 

onderzoek insteIl en. Voor all e zekerheid even 
de gemeentesekretaris opgebeld die in afwach
ting van het onderzoek nogal zwijgzaam was. 
Er voorzichtig op gewezen dat de schijn be
staat van geknoei bij de aanbesteding, zei hij 
dat die in geen geval zou worden overgedaan. 

"Dan moeten we een tweede openbare aan
besteding houden en daar schieten we niets 
mee op." 

"Denkt u niet dat het werk goedkoper zou 
kunnen dan?" 

"Nee, dat geloof ik niet." 

* lopen 
Volgens een van de radio-vakaturebanken is 

er ergens in het Nederlandse bedrijfsleven 
plaats voor "een loopjongen, die een bromfiets 
kan besturen". 

* passend 
Terwijl half Nederland met vakantie gaat, 

is de Kamer op reces. Ik persoonlijk mis ze 
wel. Duisenberg, Andriesen, Lubbers, Aantjes, 
Van Thijn - een onuitputtelijke bron van be
lachelijkheden. Altijd makkelijk om zo'n ru
briek mee vol te maken. 

Maar gelukkig is al bekend wat de Kamer na 
het zomerreces gaat aanpakken en dat is ook 
de moeite waard. Van VVD-zijde wordt er al 
lang op gewezen dat een voorraadje van 
200.000 werklozen zich uitstekend leent voor 
de afbraak van wat sociale rechten. Straks 
gaat de Kamer zich dan buigen over het be
grip "passende arbeid", om werklozen te 
dwingen met slechtere banen en lagere lonen 
genoegen te nemen. 

Voor ex-Kamerleden en ex-ministers zelf 
bestaat het begri p "passende arbeid" hel emaal 
niet. Als ze hun zetel verloren hebben worden 
ze door niets verplicht werk te zoeken. AI 
kringetjes-spuwend kunnen ze hun wachtgeld 
opstri jken. 

Wi e korter dan 2 jaar pari ementaril!r is ge
weest, krijgt gedurende 2 jaar eerst 80 en 
daarna 70 percent van de "schadeloosstelling" 
die kamerleden genieten (bijna i70.000 per 
jaar). Wi e tussen de 2 en 6 jaar op het Bi nnen
hof zat, krijgt wachtgeld gelijk aan de duur 
van zi jn kamerl idmaatschap, aflopend van 80 
tot 60% (altijd nog i 40.000). En zo loopt dat 
op. De man die 10 jaar kamerl id is geweest en 
ondertussen ouder dan 50 jaar is geworden 
krijgt wachtgeld voor onbeperkte duur, ver
vroegd pensioen dus eigenlijk. 

In het jaar 1973 deed de staat voor i 1,5 
miljoen uitkeringen aan oud-ministers en bijna 
i 2 miljoen aan gewezen kamerleden, in het 
kader van de wachtgeldregeling. Nogmaals: 
deze goudgerande uitkeringen kunnen niet 
verloren gaan doordat oud-politici aantoon
baar "passend werk" als direkteur, burgemees
ter of professor weigeren omdat ze I iever in de 
tuin grasduinen. 

Als de heren het begrip "passende arbeid" 
voor gewone loontrekkers onder de loep gaan 
nemen, staan voor hen zei f dus geen belangen 
op het spel. Een ideale situatie. Voor kamer-
leden tenminste. • 
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GROOT GEVAAR VOOR VOLKSGEZONDHEID 

BOTULISME PRODUKT 
VAN WATERVERVUILING 
V66r 1970 was botul isme in Nederland een zeer grote zeldzaamheid. Sindsdien 
gaat echter geen zomer voorbij zonder dat deze ernstige vergiftigingsziekte de 
krantenkoppen en TV-journaals haalt. Eind juni was het de beurt aan enkele 
grote Friese meren voor het leveren van de bekende trieste beelden: stervende 
eenden en borden di e de mensen waarschuwen voor I evensgevaarl i ik zwemwater. 

EENDEN 

Het botulisme, dot zich sedert 1970 in ons 
land uitbreidt, wordt v~roorzaakt door de gif
tige afscheiding van een bepaalde bakterie. 
Deze bakterie heeft zuurstofloos water of slib 
nodig om zich te vermenigvuldigen. Het gron
delen (voedsel zoeken uit de modder) maakt de 
eenden en andere watervogels tot eerste slacht
offers. 

De ziekte veroorzaakt verlammingen. Wat 
het eerste opval t is dot de eenden snel weer op 
het water neerdalen als ze ,opgejaagd worden. 
Loter kunnen ze niet meer vliegen, moor nog 
wel zwemmen en duiken. Don verdwijnt het 
vermogen om te duiken en zelfs te zwemmen. 
De dieren drijven hulpeloos in het water, een 
beetje weggezonken. Het wegzinken wordt 
veroorzaakt door verlammingen die verhinderen 
dot de eenden hun I uchtzakken nog voll edig 
kunnen vu 11 en. 

Tijdens de ziekte kunnen de dieren zich niet 
beschermen tegen parasieten. Dikwijls wordt 
vastgesteld dot-bloedzuigers zich in hun neus
en mondhol ten hebben vastgezet, waardoor 
infekties worden veroorzaakt. In het laatste 
stadium roken de holsspieren verlamd en ver
drinken de eenden. De dood wordt dus door 
verstikki ng veroorzaakt. 

De kadavers van beesten die door botulisme 
gestorven zijn, verspreiden de ziekte verder 
en kunnen de besmetting razendsnel om zich 
heen laten grijpen. Het is zaak die kadavers 
te vernietigen. Het oprapen ervan betekent 
ook voor de mensen besmettingsgevaar. Het gif 
is zeer sterk en dodelijk. 

~ ., 

KOELWATER , 

Veelbetekenend is dot botulisme in Neder-
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land voor het eerst werd gekanstateerd in de 
maanden juli en augustus van 1970 in het Ver
versingskanaal in Den Haag. Daar wordt ver
warmd kaelwater geloosd van de elektriciteits
centrale. 

In de daarop vol gende jaren kwam botul isme 
voor in allerlei delen van ons land. In de zo
mer van 1973 bijvoorbeeld in de Biesbasch, 
een gebeurtenis die z6 angstvallig werd ver
zwegen dot het voor de hond I igt verband te 
I eggen met het fe i t dat Rotterdam h i ervandaan 
drinkwater betrekt. 

HARDNEKKIG 

Vol gens een rapport van Ri jkswaterstaat is 
de bakterie, die de gevreesde ziekte veroor
zaakt, zeer hardnekkig. In Amerika werden 18 
jaar na de laatste besmetting nog levensvatbare 
sporen in de bodem aangetroffen. 

Aangezien de bakterie een zuurstofloze om
geving nodig heeft ligt de relatie met de wa
tervervuiling duidelijk. Vooral de groot
scheepse verwarming van ~I het oppervlakte
water door industrieel gebruik als koel water 
bevordert het botulisme. Dit water kon minder 
zuurstof bevatten en bereikt 's zomers sneller 
een temperatuur die gunstig is voor de bakterie. 
Overigens is het koelwater soms zo worm dot 
in de omgeving van centrales zelfs in de win
termaanden botul isme is vostgestel d. 

ZUIVERINGSINSTALLATIE 

Hoewel op dot punt geen wetenschappel i jk 
onderzoek is gedaan kunnen ook zuiveringsin
stallati es bi jdragen aan de verbreiding van het 
botulisme. Het afvalwater van deze installaties 
is meestal warmer dan het oppervlaktewater 
waarin het geloosd wordt. Bovendien is het erg 
zuurstofarm. Precies dus het milieu waarin de 
bakterie zich thuis zou voelen. En deze ih
stolloties worden door de overheid zelf ge
bouwd met het geld dot via de milieubelasting 
de gewone man uit de zak geklopt wordt. 

Ook de centrales die zo veel koelwater 
verwarmen, zijn trouwens overheidsbedrijven. 
En de partikuliere bedrijven die koelwater aan 
het oppervlaktewater onttrekken om het daarna 
fl ink opgewarmd weer te lozen, hebben daar
voor toestemming van Rijkswoterstaat en de 
provincies. 

Het botulisme is dus een typies produkt van 
de watervervuil ing en de overheid draagt een 
zware medeverantwoordel i jkheid voor deze 
manier om de volksgezondheid in gevaar te 
orengen. • 
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WACHTEN OP 
EEN UITKERING 

Enkele cijfers van de Sociale Dienst in Eindhoven: 
In tien jaar steeg het aantal aanvragen voor uitkeringen van 5800 tot ruim 
14.000, waarbij men moet bedenken dat er in Eindhoven zoln 60.000 gezinnen 
wonen. 
Het aantal periodieke en incidentele uitkeringen is in die jaren verdrievoudigd. 
De "omzet" is gestegen tot f 120.000.000,-. 
In één jaar steeg het aantal aanvragen met 16%, het beschikbare geld met 2% 
en het beschikbare personeel met 0%. Het aantal afgewezen aanvragen groeide 
dan ook met 40%. 
De Eindhovense Sociale Dienst rekent op een verdere taakverzwaring in ver
band met de groeiende werkloosheid. 

STEEDS MEER AANVRAGEN AFGEWEZEN 
De bom borst bij sociale diensten, schreef 

de Tribune (nummer 7/75) naar aànleiding van 
gebeurtenissen in Leiden. Voor de Social is
tiese Partij in Eindhoven was dat mede aanlei
ding voor een onderzoek naar het funktioneren 
van de Sociale Dienst in die plaats. Konklusie: 
De mensen die het ongeluk hebben bij "sociale 
zaken" terecht te komen wacht meestal een 
I i jdensweg. 

VOORBEELDEN 

Een greep uit de praktijkvoorbeelden die de 
SP verzamelde, bijna allemaal uit één wijk, 
namel i jk Oud Woensel, waar si echts 500 wo
ningen staan: 

Geval A. Een Philips-arbeider met reumatiek 
en een longkwaal komt in de WAO. Het GAK 
betaalt 80% van het minimumloon en de Soci
ale Dienst vult dat bedrag aan. Gedurende vijf 
jaar moest de deur van de Dienst worden plat
gelopen om deze regeling tot stand te brengen. 
Zowel de man als de vrouw zijn ernstig ziek en 
hebben recht op vergoedingen voor dieet en 
transport. Die zijn vastgesteld op f 39 en f 20 
maandelijks voor beide samen. Toen A. een 
paar tientjes meer kreeg van het GAK, zuiver 
als kompensatie voor prijsstijgingen, pikte de 
Sociale Dienst ze in door de aanvulling te 
verlagen. 

VAL VAN 12 METER 

Geval B. Een schilder maakte een val van 
12 meter van een ladder, die waarschijnlijk 
niet deugde, want toen de Arbeidsinspektie de 
volgende dag kwam was er een nieuwe. Na 
langdurige behandeling stond de specialist hem 
toe weer halve dagen te werken. Maar hij 
mocht geen zware lasten meer dragen en de 
vroegere boos wilde hem niet meer terug. Nu 
betaalden n6ch de WW n6ch de ziektewet uit. 
Een "grensgeval". Twee processen, gevoerd 
met steun van de vakbond, gingen verloren. 
Het duurde zeven weken voor de Sociale 
Dienst begon uit te betalen, zeven weken van 
bedelen en lenen. 

Geval C. Een jongeman kreeg een ongeluk 
in militaire dienst en hield daar hersenletsel 
aan over, zools pas bleek na het afzwaaien. 
Enkel e maanden later werd de handicap zo 
ernstig, dat hij niet meer kon werken. Einde
loos touwtrekken tussen Sociale Zaken en De
fensie over wie er moest betalen. Twee jaar 
later is deze kwestie nog niet opgelost, maar 
nu krijgt de man tenminste een voorschot van 
de Sociale Dienst. Hij heeft er wel een jaar 
op moeten wachten en momenteel probeert de 
gemeente zelfs het voorschot weer terug te 
vorderen. 

De wachtkamer van de Sociale 
Dienst in Eindhoven; uren 
wachten op een gesprek, 
weken wachten op een uit
kering •.. 

I 

ZIEKENFONDS 

Geval D. Een gescheiden vrouw die een 
kafeetje dreef. Een operatie nam haar elf we
ken uit de roulatie en daarna ging het kafé op 
de fl es. Op 22 februari 1975 vroeg ze om 
steun. Vier maanden later was er nog niets 
beslist. Telefoontjes helpen niet, want de 
dienst heeft het te druk. Intussen heeft de 
vrouw f 400 voor zichzelf en de kinderen. 
Een maandelijkse toelage van haar ex-man. 
Ze ziet geen kans meer tot het betalen van de 
zi ekenfondsprem ie . Ook de behandel i ng van 
haar zoontje in het ziekenhuis (f 40) kon zij 
niet betalen. Daarvoor kwam de deurwaarder 
aan huis. 

Geval E. Een arbeider nam ontslag bij zijn 
baas om olietanks te gaan bouwen in Duitsland. 
Toen kwam de zogenaamde ol iekrisis en stond 
hij op straot. Het scheelde net een week voor
dat zijn proeftijd zou zijn verstreken. Dertien 
weken lang moesten hij, zijn vrouwen twee 
kleine kinderen het zonder sociale uitkering 
stellen. Op zeker moment wérd de elektrici
teit afgesloten. Sindsdien is de man ziek en 
overspannen . 

ONGELUK 

Geval F. Kreeg bij een autocross een onge
I uk en raakte gedeel tel i jk verlamd. Wordt nu 
verpleegd door de familie. Hij vroeg daarvoor 
een bijstandsuitkering aan waarover in juni 
nog niet was beslist. De aanvrage dateerde 
van december '74. ' 

Geval G. Een vrouw die slecht ter been is 
en alleen met een taxi de deur uit kan. Over 
de vergoeding die ze daarvoor krijgt is ze te
vreden. Maar het duurde wel 3 jaar voordat 
die geregeld was. 

Geval H. De eerste monteur van een garage 
raakte in de WW. Het arbeidsburo bood hem 
werk tegen een lager loon dan zijn WW-u itke
ring. Hij weigerde en de WW werd ingetrok
ken. Ook de Sociale Dienst betaalde geen 
cent uit. Zes weken zonder inkomsten. De 
man heeft nu weer werk, wel op zijn oude 
nivo. 
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Geval I. Een afgestudeerd HTS-er kon geen 
werk vinden toen hij uit dienst kwam. Kreeg 
een uitkering van de Sociale Dienst. Het ar
beidsburo bood hem passend werk, te weten 
drie maanden aardbeien plukken. Hij weigerde' 
en zag van de ene dag op de andere zijn uit
kering gehalveerd. 

Geval J. Een gescheiden vrouw met een 
kind. Krijgt f 700 per maand en moet f 220 
huur betalen. 

VERDRIET 

Achter de ci jfers en de geval I en staan de 
zorgen en het verdriet van de mensen die in de 
problemen raken - meestal buiten hun eigen 
schuld het slachtoffer van ontwikkelingen in de 
kapitalistiese maatschappij . 

De situatie als bij de Gemeentelijke Sociale 
Dienst in Eindhoven is in ons land eerder regel 
geworden dan uitzondering. De SP-Eindhoven 
ontdekte: • 

• De meeste uitkeringen zijn te laag om 
van rond te komen. 

• Vergoeding voor extra uitgaven, zools 
schoolgeld, dieetkosten e.d. is moeilijk te 
krijgen. 

• Voor een gesprek moeten de mensen vaak 
1 tot 3 uur doorbrengen in de wachtkamers. 

• De behuizing van de Dienst is slecht en 
de ambtenaren zijn vaak overbelast. 

• Instel I ingen en ambtenaren werken vaak 
langs elkaar heen; brieven, dossiers e.d. raken 
niet zelden zoek. 

• Alleen de routine-gevallen worden binnen 
de voorgeschreven ti jd afgehandeld, maar zo
dra zich iets voordoet wat daarbuiten valt kan 
het weken of maanden duren voor er geld los 
komt en vaak is juist in deze geval I en de nood 
het hoogst. 

• Woede-uitbarstingen en éénmansakties 
kunnen het algemene probleem niet oplossen 
en organisatie van mensen die met de Sociale 
Dienst te maken hebben is hard nodig (SP
Eindhoven: Kaartmakersring 129, tel. 81 0487). 

KRANT 

Het Eindhovens Dagblad weigerde een pers
bulletin over dit onderzoek te plaatsen of zelfs 
maar een eigen onderzoek te doen. Enkele 
weken later kwam het blad wel met een uit
voerig bericht over de nood (zowel bij klanten 
als personeel) van de Sociale Dienst. Het be
richt kwam uit de koker van de top van de 
Dienst en bevestigde in feite de konklusies van 
de SP. Het moest de indruk wekken dat het 
gemeentebestuur ijvert voor oplossing van de 
problemen, om het gevaar van akties bij voor-
baat te bezweren. • 
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AFGEKEURD 
OMDAT JE BEST 
KUNT WERKEN 

HARRY VAN BEEK uit Amersfoort werkte 
14 maanden bij Van Gend & Loos. De eer
ste acht maanden via een uitzendburo en 
daarna een half jaar in tijdelijke dienst. 
Nadat het kontrakt verlopen was, kreeg hij 
geen nieuwe aanstelling omdat hij medies 
zou zijn afgekeurd. 

Van Beek zocht zijn kontrole-arts op, die 
hem ook gekeurd had, om het hoe en waar
om te vernemen. De dokter beweerde eerst 
dat ze er niets van kon zeggen, omdat de 
beslissing niet door haar maar door de be
drijfsarts genomen was - die Van Beek nog 
nooit had gezien. Toen Van Beek bleef 
aandringen op informatie, verdedigde ze 
zich met de opmerking dat ze slechts een 
uitvoerend orgaan was van Van Gend & 
Loos. Ze had bij de mediese gegevens van 
Van Beek gemeld dat hij een 'aantal weken 
in de ziektewet had gelopen wegens een 
kwaal aan zijn been (volgens Van Beek bij 
Van Gend & Loos opgelopen). 

De arts werd zo zenuwachtig dat ze er 
een andere kontrol erend geneesheer bi j 
haalde. Deze kwam met de originele mede
deling dat geen enkele arts geloofde in de 
echtheid van Van Beek 's ziekte en dat hij 
best kon werken. Maar hij was ook afge
keurd. 

Toen Harry van Beek zich dezelfde dag 
op z'n werk meldde, werd hij meteen weer 

weggestuurd. De direkteur beloofde hem 
dat hij bij de bedrijfsarts op een herkeuring 
zou aandringen, maar dat kreeg die arme 
man niet voor elkaar. Die herkeuring kwam 
er pas toen Van Beek samen met enkel e I e
den van Arbeidersmacht zelf naar de be
drijfsarts ging. Toen kregen ze met enige 
moeite ook de bedrijfsleider te spreken. 
Deze vond Van Beek te jong om te' ontzien 
en wat lichter werk te geven. Als hij nu 
wat ouder was geweest •.• Overigens kon 
Van Beek bi j Van Gend & Loos terugkomen, 
maar dan weer via het uitzendburo - dus 
zonder dat het bedrijf zich tot iets ver
plicht. 

Van Beek probeerde ook via z'n huisarts 
te achterhal en waarom hi j was afgëkeurd. 
Deze vertelcie dat het maanden kon duren 
voor hij het keuringsrappart binnen kreeg. 
Van Beek vroeg hem tenslotte een verwijs
kaart voor een specialist. De huisarts gaf 
hem die met een gesloten brief. Eenmaal 
thuis opende Van Beek de brief en las: "Ik 
vrees dat we met deze man hard moeten 
vechten tegen de trek naar de WAO." Dat 
was natuurlijk om te verhinderen dat de 
special ist zich tegenover Van Beek onbe
vooroordeeld zou voelen. 

Aan een eventuele positieve uitslag van 
de herkeuring zal Van Beek waarschijnlijk 
niet veel hebben . De bedrijfsleiding wei
gerde hem te beloven dat hij in dat geval 
weer in dienst werd genomen. De kwestie is 
dat Van Gend & Loos een eigen-risiko
verzekering heeft en bij ziekte van het 
personeel zelf 80% moet uitbetalen. Dat 
telt natuurlijk zwaarder voor zo'n onderne
ming dan de zorg voor een gezin met drie 
kinderen, die Van Beek heeft. • 

GRONINGEN: ER KAN GEEN GIF MEER BIJ 

De AKZO-vestiging in Delfzijl 

Het MAN in Groningen is een aktie begon
nen rond het gebruik van een riool I eiding voor 
giflozingen door Aagrunol (AKZO), de Ver
zinkerij Noord Nederland en de laboratoria 
van de universiteit en het akademies zieken
huis. De leiding is zo ondeugdelijk dat bij 
overvloedige regenval het water (inklusief 
kwik en ander gif) overloopt in de Groninger 
kanalen en vijvers. Zo was de politie onlangs 
in de Indiese Buurt in de weer om dode eenden 
uit een vijver te vissen. Dit gebeurde midden 
in de nacht bij het licht van schijnwerpers. 
Overdag spelen rond dit water de kinderen ••• 

Onder "normale" omstandigheden voert de 
rioolleiding het industril!le afval naar Delfzijl, 
waar hij uitmondt in de Eems. De ongeremde 
vervuiling van dit gebied vormt een ernstige 
bedreiging voor het milieu van de Waddenzee. 

De werkgroep Eemsmond zegt daarvan: "De 
Eems-Dollard-monding 'is nu al geheel verkwikt. 
Hele stukken zijn biologies dood. Er kan ge
woon geen gif meer bij . In de mosselen tref je 
tamelijk hoge koncentraties kwik aan." 

Zools men voor de Eemshaven een hele keten 
van samenhangende (vooral chemiese) industrie 
wil aantrekken, zo kan men ook een hele ke
ten van giftige afvallozingen voorzien. De 
geloosde stoffen vormen verbindingen met el
kaar die hun giftigheid aanzienlijk vergroten. 
Een uitvoerig en wetenschappelijk gefundeerd 
rapport van de werkgroep Eemsmond toonde de 
aanwezigheid aan van stoffen die zeer kanker
verwekkend zijn. Men eist van de gemeente
lijke en plaatselijke overheid een aktief op
treden om de industrie te dwingen tot een 
schone produktie. • 



CHEMIES 
AFVAL IN 
DE KAMER 

Vlak voor het zomerreces stoeide de Tweede 
Kamer met een wetsontwerp over de verwerking 
van chemies afval. Milieuminister Vorrink wil 
de industrie, die van z'n chemies afval af wil, 
aan bepaalde regels binden. Er moeten verwer
kingsbedrijven komen met vergunningen voor 
de opslag, verwerking of vernietiging van de 
troep. 

Zelfs VVD-er Tuynman blijkt het - volgens 
de Handel ingen van de Kamer - niet te ver
trouwen. "Op het platteland", zegt hij, 
"worden veel chemiese afvalstoffen verdonke
remaand op si echt gekontrol eerde of klandes
tiene dumpplaatsen. Van beide soorten zijn er 
zo'n duizend. De enige kontrole bestaat uit 
het vragen of de spullen wel gifvrij zijn. De 
stortbazen moeten het maar geloven. In het 
algemeen zijn zij niet deskundig. Daar is 
trouwens hun inkomen ook niet naar." 

Tuynman waardeert het natuurlijk dat mevr. 
Vorrink de stichting van verwerkingsbedrijven 
wil overlaten aan het partikulier initiatief. 
Maar hij verwijst naar uitspraken van bedrijven 
als Cindu en Bredero (die kunnen het weten; 
dat zijn vervuil ers) dat het "bedri jfsekonomies 
vol komen onverantwoord is te investeren in 
bedrijven voor het verwerken van chemies af
val." Dus moet de overheid klaar staan met de 
belastingpot om bij te springen. 

De PvdA sprak via mevr. Epema-Brugman. 
Zij vindt dat de overheid zelf verwerkingsbe
drijven moet stichten als die voor het partiku
lier kapitaal niet winstgevend zijn. Ze vreest 
dat te hoge verwerkingskosten de industrie 
kunnen aanzetten het afval zelf te verwerken. 
"Dat kan heel goed werken, maar het nadeel 
is dat er overkapaciteit kan ontstaan aan ver
werkingsbedrijven zoals we dat al hebben bij 
rioolwater-zuiveringsinstallaties." 

Terloops dus de onthulling dat er te veel van 
deze installaties worden gebouwd; waarvan de 
kosten zoals bekend via de mil ieubelasting 
worden verhaald op de burgers! 

Ook de CPN vindt dat de verwerkingsbe
drijven in overheidshanden moeten zijn. Daar 
kunnen de kapitalisten nauwelijks van ge
schrokken zijn, want waar zijn ze anders op 
uit dan dat de gemeenschap hun rotzooi op
ruimt? 

Er is dus weinig hoop. Geeft men de ver
werking van chemies afval in partikul iere han
den, dan bi i jft het een troep (zegt zei fs de 
VVD); neemt de overheid de taak op zich, dan 
komt het voor rekening van de gemeenschap. 
Waarom komt toch niemand in die Kamer op 
het idee de hel e industrie in handen van de 
gemeenschap te brengen? Dan hebben we niet 
all een de lasten, maar ook de lusten! • 

IRENE VORRINK 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 

Parti j in Rotterdam heeft een gironummer. 
En wel nummer 3337800. 

Dit nummer staat open voor de giften van 
mensen die het werk van de SP ook finan
cieel willen steunen. Het werk van de SP? 
Kijk eens naar Ons Medies Centrum in Oss 
en I ees de Tribune maar eens door. Di t 
soort werk kost geld. U hoeven we natuur
I i jk ni et te verteIl en dat all es steeds duur
der wordt. En het was al zo duur .•. 

"BOEREN TEGEN UNILEVER" 
Het is zomer en het broeit weer onder de 

boeren. Henk Nienhuis uit Westerbork, een 
van de voorlui van aktievoerende Drentse 
boeren, zegt in gesprek met de Tribune: 
"We voelen ons genomen want de situatie is 
nog si echter dan ver! eden jaar. Er wordt 
nog gewacht met aktie, maar op zeker mo
ment zal de bom toch barsten." 

Volgens Nienhuis voelen de boeren niet 
veel voor een herhaling van de wegblokka
des van verleden jaar. Hij ziet wel andere 
aktiemogelijkheden: "De blokkade van 
zuivel-, suiker- en aardappelmeelfabrieken. 
En desnoods ook van Unil ever- en Akzo
bedrijven. Daarvoor verwachten we de 
steun van de konsument. De huisvrouw moet 
inzicht krijgen in wat zij voor de produkten 
moet betalen en wat de boer er voor krijgt. 
Het levensmiddelenpakket wordt steeds 
duurder, maar de boer wordt er ni et beter 
van en de konsument natuurlijk evenmin. 
De versl echteri ngen gaan door. De kon
cerns, de verwerkingsindustrie~n, willen de 
winsten in stand houden en verhogen. De 
mogelijkheden die ze daarvoor hebben, 
zijn: de boer zo weinig mogelijk betalen, 
het drukken van de loonkosten (onder meer 

door ontslagen} en het verhogen van de 
pri jzen." 

Nienhuis trekt hieruit de konklusie dat 
de boeren, de arbeiders in de verwerkings
industrie en de konsumenten één lijn moe
ten trekken om hun belangen te verdedigen. 
Hij vindt dat dit inzicht nog lang niet vol
doende tot het grote publ iek is doorgedron
gen. 

Gevraagd naar de rol van de officiële 
boeren-standsorgan isati es, zegt Ni enhuis: 
"Er is bij de EEG in fkussel veel minder 
uitgekomen dan de baeren en hun aktie
komitees hadden gevraagd. Het is jammer 

'dat het overleg met de standsorganisaties 
daarna is verzand. Deze organisaties zijn 
ons liever kwijt dan rijk. Het is een slechte 
zaak dat iets wat uit de basis komt door 
deze organisaties meteen weer de kop wordt 
i ngedru kt." 

Hij ziet als winst van de akties van ver-
I eden jaar dat de boeren hebben ervaren 
dat ze in eenheid aktie kunnen voeren en 
dat er een landelijk aktiekomitee met pro
vinciale afdelingen aan werd overgehouden. 
"De boeren zijn bewuster geworden en er is 
een proces op gang gebracht dat door de 
standsorganisaties niet meer te st en is.". 

De akties van vorig jaar hebben de problemen van de boeren niet oPgelost 

, ®1J)::i:~i-m:;h, 
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IN DE VLEESVERWERKING 
ER is een vreemde slachtpartij gaande in de 

vleeswaren-industrie. Het mes gaat niet 
meer alleen in de varkens, koeien en 

paarden, maar ook in de bedrijven zelf en ••• 
natuurl.i jk in de arbeiders: De laatsten worden 
toegevoegd aan het werklozenleger en plukken 
de wrange vruchten van een typies kapitalisties 
verschijnsel: overproduktie en een moordende 
konkurrentie. 

In tegenstelling tot de verantwoordelijke on
dernemers en overheidsinstanties zagen de ar
beiders in de vleesverwerkende industrie de 
problemen al lang aankomen. Nu is er dan 
eindelijk van regeringswege een kommissie 
ingesteld om de situatie in de vleessektor te 
bestuderen. De betrokken ondernemers hopen 
een bom belastingduiten los te kri jgen voor de 
sanering van de vi eesindustrie. 

Slachthuizen 
Een soortgel i jke kommissi e is overigens in

gesteld voor de moeilijkheden rond de open
bore slachthuizen. Hier betreft de studie de 
toekomst van de nog bestaande 75 slachthui
zen, die in handen zijn van gemeenten. De 
regering bevordert een versnelde sluiting van 
deze slachthuizen door de vleeskeuringen aan 
de gemeenten te o~ttrekken. Het waren o. m. 
de keuringstarieven die de gemeenten in staat 
stelden er openbore slachtbedrijven op na te 
houden. Nu moeten de slachthuizen hun paor
ten sluiten of worden afgestoten noor partiku
lieren. Zo versterkt de oV0rheid bewust de p0-

sitie van de vleesworenindustrie. De slagers 
vrezen dat ze wat betreft de pri js en de kwal i
teit van het vlees steeds meer in de greep van 
de grote industrie zullen komen - een ontwik
kel ing waarvan de huisvrouw het gelag moet 
betal en en waarbi j het werk op het spel staat 
van 6200 arbeiders in de slachthuizen en 
12.000 in daarmee samenhangende bedri jven. 

Het ontzwoerden van hammen bi j Noock 
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Het vleesverwerkingsbedrijf van Hendrix in Druten 

Ondanks dit soort steuntjes in de rug, gaat 
het de vleeswarenindustrie slecht . De vette 
jaren schijnen voorbij. Tot voor kort werd for
tuin gemaakt met de export van hammen noor 
Amerika. De waardeyermindering van de dol
lar heeft de Nederlandse hammen aan de over
zi jde van de oceaan echter te duur gemaakt. 
De export moet zijn gekelderd - hoewel daar
over nog geen cijfers op tafel zijn gekomen. 

Toch is het te makkelijk om de schuld aan 
de Amerikaanse dollar te geven. De kwestie is 
dat in de vleeswarenindustrie waanzinnig is 
uitgebreid en gelhvesteerd, omdat iedere on
dernemer het grootste stuk van de koek (de 
winst dus) voor zichzelf wilde hebben. Nu de 
afzetmogel i jkheden mi nder rooskl euri g zi jn, 
stort het wankele bouwwerk onherroepelijk in 
elkaar. 

Hoeden 
Voorbeelden van fouten en manipulaties zijn 

er talrijk. 
Een arbeider uit de vleeswarenindustrie in 

Oss: "Je ziet veel te veel heren rondlopen met 
jassen en hoeden. Ze moeten zich allemaal 
w66rmaken en trekken zich de mening van de 
werkman niet aan. Bij Zwan werd in het ver
leden een hele transpartbond gebouwd op de 
snijzaal. Kosten 6 miljoen. De arbeiders zei
den dat er met eenvoudige wagens veel beter 
en goedkoper gewerkt kon worden. Maar het 
idee kwam van een hoge piet en moest worden 
doorgevoerd. Ze hebben er een tijdje mee ge
draaid, maar inmiddels is die bond al lang 
weer afgebroken. Weg 6 mil joen: " 

Dezelfde man somt tal van verbeteringen op 
die nog onlangs zijn aangebracht in de slach
terij van Hartog. Dezelfde slachterij die Uni
lever nu wil sluiten. 

Fusie 
Unilever heeft in Nederland 6 vleeswaren

bedrijven. Onder de hoede van het gigantiese 
voedselkoncern gingen in maart 1970 Zwanen
berg en Hartog in Oss over tot een fusie. De 
arbeiders moesten de rivaliteit, die er jaren-

long was ingepampt, . van de ene op de andere 
dag zien te vergeten. Burgemeester Jansen van 
de Noordbrabantse industriestad toonde zich 
verheugd over het feit dat beide buren elkaar 
gevonden hadden en sprak zijn vertrouwen uit 
i n de toekomst. 

Er waren natuurl i jk garanties voor de belan
gen van het personeel. Voor datzei fde perso
neel zijn op de fusie echter vijf jaren van 
grote onzekerheid gevolgd. Na 2 jaar begon
nen her en der reorganisaties. De zaken wer
den zo ingewikkeld en er werden zoveel kom
missies in het leven geroepen, dat er nu een 
kommissie is ingesteld om te kijken wat voor 
'n kommissies er allemaal zijn. 

Eerst werden 57 Belgiese arbeiders ontslagen. 
Toen werd Anton Hunink gesloten en nu staat 
ook Noack op de nominatie voor sluiting (bei
de bedrijven waren bij de Zwan-Hartog-fusie 
betrokken). Bij Zwan-Hartog in Oss werd het 
ontslag aangekondigd van 200 man indirekt 
personeel, voornamei i jk kantoormensen en 
chauffeurs. Deze inkrimping werd al een jaar 
geleden bekendgemaakt, maar wordt pas in 
juli 1976 van kracht. Dat uitstel werd door de 
vakbonden bereikt ••• ondertussen zoeken de 
betrokkenen natuurl i jk el ders werk en dat kan 
Unilever straks een aardige cent uitsparen op 
de afvloeiingsregel i ng. . 

Buiken 
Begin juli voerde Arbeidersmacht bij Zwa

nenberg-Hartog aktie tegen de uitbesteding 
van werk aan kl einere bedrijven, waardoor de 
werkgelegenheid bij Zwan-Hartog zelf in ge
vaar werd gebracht . Er zouden varkensbuiken 
naar het zgn. Vleespaleis onder direktie van 
ene Van Uden gaan. "Dus", schreef AM in een 
pamflet, "geen buiken naar Van Uden." 

De arbeiders van Hartog volgden dit parool 
op en verhinderden dat twee vrachtwagens met 
buiken naar Van Uden vertrokken. Daarna 
probeerde de bedri jfsl eiding het transport te 
regel en vanuit Zwanenberg, met eigen vracht
wagens in plaats van die van Van Uden. Ook 
deze methode werd door Arbeidersmacht aan de 
kaak gesteld en de betrapte direktie beloofde 



dat Van Uden na die ene week geen buiken 
meer zou krijgen. Het werk moest bij Zwan
Hartog blijven en zo ontviel Unilever {voorlo
pig} een smoesje voor het sluiten van een af
deling. 

"SMOELSMID" IS SOMS NOG TE MODI 
Druten 

De chaos in de vleessektor komt ook duide
lijk aan het licht bij de firma Hendrix in Dru
ten. Zeventig va:"antiewerkers ondervonden 
het aan den I ijve. Ze waren voor een paar 
weken aangenomen, maar werden na enkele 
dagen al ontslagen. Een paar minuten voor het 
einde van de werktijd hoorden ze dat ze niet 
meer hoefden te komen. 

Het bijzondere van Hendrix is dat het be
drijf nog maar een jaar terug splinternieuw 
werd opgezet in het land van Maas en Waal. 
De produktie is nauwelijks begonnen of de re
organisaties kondigen zich al aan. 

Om het bedri jf op poten te zetten werd te
gen een aantrekkelijke beloning technies en 
leidinggevend personeel aangetrokken van de 
konkurrentie. Er werden opzettelijk te veel 
leidinggevende mensen aangetrokken om hen 
tegen elkaar op te laten werken. Nu gebeurt 
het regelmatig dat deze mensen na een dag 
ziekte of "onvoldoende" produktie van hun 
afdel ing, worden gedwongen ander en si echter 
betaald werk te gaan doen. 

Ook van het produktiepersoneel wordt ziekte 
niet aanvaard. Er vallen willekeurige ontsla
gen. De meesten verlangen terug naar hun 
vroegere werk in de steenfabrieken, de meu
belindustrie of op de kleine werven, maar de 
werkloosheid is al zo groot. 

EHBO 
Kenmerkend voor de organisatoriese janboel 

in het hedrijf is het gebruik van de EHBO
ruimte als koffiekamer ~ Zo gebeurde het dat 
een man die was flauwgevall en geen plaats 
kreeg om even te gaan zitten of liggen. Een 
jongen die zich in de lies gesneden had met 
een slagersmes moest in de garderobe worden 
verbonden, omdat hi janders zi jn broek had 
moeten uittrekken op de produktieafdeling, in 
het bijzijn van vrouwen . 

Hendrix heeft ook nog andere bedrijven, 

Voor sommige tandartsen is de benaming 
"smoelsmid." nog een kompliment. Dat heeft 
de heer Kool uit Wageningen onlangs on
dervonden. 

Hij kwam bij zijn tandarts, de he;r Snel
le, om enkele kiezen te laten trekken. Hij 
wi I de tevoren even overl eggen. Omdat hij 
twee dagen daarna een belangrijk sollicita
tiegesprek zou hebben, waar hij een beetje 
fatsoenlijk te voorschijn wou komen, wilde 
hij niet meer dan een stuk of drie kiezen 
laten trekken. 

Van overleg was echter geen sprake. 
Voor hij het in de gaten had, had Kool de 
eerste verdovingsspuit al gel'nkasseerd. Na 
zes van zul ke spu i ten begon Snell e te trek
ken. Ti jdens deze "behandeling" schepte 
de tandarts er ook nog plezier in om tegen 
zijn assistente spottende opmerkingen over 
zijn pati!!nt te maken. 

Kool merkte tot zijn schrik dat de tand
arts een stuk of zeven ki ezen trok. Hij 
kwam in een soort shocktoestand thuis. 

Doordat de tandarts helemaal geen aan
wi jzi ngen over de nabehandel i ng had gege
ven, bloedde zijn mond om twaalf uur 
's nachts nog, zodat hij niet kon slapen. 
Daarom belde mevrouw Kool naar de tand
arts, maar de tel efoon werd n i et opgeno-

zools de kippenslachterij Pingo in Uden. Een 
aantal werknemers van Pingo werd o~der be
dreiging met ontslag aan het werk gestuurd in 
Druten. 

Zulk soort dingen gebeuren en Hendrix heeft 
met zijn vestiging op het platteland in ieder 
geval bereikt dat een vakbond in geen velden 
of wegen te bespeuren is. Een ondernemings
raad kent het bedri jf {met 250 werknemers} 
evenmin. 

Sterfbed 
Homburg uit Cuyk sloot verleden jaar het 

Hammen:-produktie in de fabriek van Homburg in Cuyk 

men. Vervolgens belde ze het Pieter Pauw 
Ziekenhuis. Daar zei men dat ze de huis
arts moest bellen. De huisarts zei vervol
gens, dat ze zei f naar Snell e toe moest 
gaan. Ten einde raad deden ze dat maar. 
T oen ze bi j de tandarts aanbelden, deed 
zijn vrouw open. En die was niet bereid 
haar man wakker te maken. Na een half 
uur bekvechten werd Kool eindel ijk toch 
geholpen. Toen ze weer naar huis konden, 
snauwde tandarts Snelle, dat Kool een an
dere tandarts kon zoeken. 

De vol gende dag bloedde zijn mond 
echter nog steeds. Het was Koninginnedag, 
dus nam een andere tandarts waar: tandarts 
Damme. Deze heeft de heer Kool van het 
bloeden afgeholpen. Ook gaf hi j instrukti es 
voor de nabehandeling {een uur lang recht
op bi i jven, ni et gaan I i ggen, dan stopt het 
bloeden eerder}. 

De heer Kool heeft over deze behande;' 
I ing een klacht ingediend bi j het staatstoe
zicht op de volksgezondheid. Het Wage
nings Aktiecentrum Gezondheidszorg (WAG) 
heeft inmiddels al meerdere ernstige klach
ten over Snelle gebundeld. Ook zijn er 
plannen om binnenkort met patÎÈ!nten van 
Snell e een vergadering te bel eggen, om te 
bespreken wat hiertegen moet gebeuren •• 

bedrijf Zendijk in Olst. Honderdveertig ont
slagen en 50 overplaatsingen naar Linthorst in 
Twello. Deze ingreep was noodzakelijk voor 
het voortbestaan van andere vleesbedrijven 
binnen de Homburgfamilie, die sinds 1972 deel 
uitmaakt van het Britse levensmiddelenkoncern 
lyons. Dat voortbestaan reikte niet ver. Nu 
staat ook Linthorst op de sluitingslijst. 

Bij Zadelhoff in Doetinchem zijn 40 ontsla
gen aangekondigd, terwijl de andere 40 perso
neelsl eden een plaats kregen aangeboden bi j 
het moederbedrijf Gevato in Driebergen. Bij 
Coveco in Wierden zullen ongeveer 250 men
sen worden ontslagen. 

Het NVV schreef: "Als er weer een slacht
offer op sterven na dood is, mogen de bonden 
op het matje komen om te proberen de pi jn 
voor de werknemers wat te verdoven. Zo heb
ben we aan diverse sterfbedden gestaan." Ze 
beginnen er dus ook achter te komen dat ze 
door de ondernemers worden gebruikt als dom
me krachten om ontslagen, loonsver!agingen, 
overplaatsingen e. d. te verkopen. 

Puinhoop 
AI met al zijn de mensen die in de vleesin

dustrie hun boterham verdienen niet te benij
den, Ze verkeren steeds in onzekerheid en 
zien de toekomst met vrees tegemoet. De or
ganisatie van het werk is vaak een puinhoop 
en het tempo wordt tot het uiterste opgedreven. 
Want ondanks de ontslagen moet de produktie 
omhoog. En ondanks de zgn.overproduktie 
vechten de vleesverwerkende bedrijven om 
i eder varken dat van de boer komt. Een si tua
tie waarin ongevallen en ziekten meer kans 
hebben dan anders. Het ziekteverzuim is in 
enkele bedrijven dan ook opgelopen tot 15%. 

Zo moeten de arbeiders de rekening betal en 
van een groep ondernemers, die zelf een situ
atie hebben geschapen die ze kunnen aangrij
pen om op kosten van de gemeenschap de kon
kurrentie uit te kopen - zodat er dan weer re-
kordwinsten in het verschiet liggen. • 
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HENK FIEVET 

GESOL MET 
LEVENS VAN 
HARTPATIENTEN 
"Het ministerie van Volksgezondheid 

heeft mij ter dood veroordeeld." 
Met deze noodkreet drong de toen 

39- jarige hartpatii:!nt Henk Fievet in 
1970 door tot de pers. Zijn hart was 
afgeschreven en zijn plaats op de 
wachtl ijst betekende dat hij pas na 
twee jaar aan de beurt zou zi jn voor 
een operatie. Een wisse dood stond 
hem voor ogen. 

H. S. Fievet richtte de Nederlandse Hartpa
til!nten Vereniging op. Midden '70 bracht hij 
10.000 handtekeni ngen naar Den Haag met 
een petitie om meer open hartoperaties moge-
lijk te maken. . 

"Kruisinga, qie toen nog staatssekretaris 
was, zei tegen mij: Fievet, als je je mond 
houdt kun je naar Amerika om een operatie te 
ondergaan. Ik heb geantwoord: Als wij onze 
mond houden is voor ons alleen de eeuwige 
rust op het kerkhof weggel egd." 

Middelpunt 
Tenslotte werd Fievet in april 1971 geope

reerd in Leiden. Danzij die ingreep is hij nu 
nog steeds het wervelende miçldelpunt van de 
Hartpatil!nten Vereniging. De Tribune sprak 
met hem in zijn woonplaats Breda. 

Aanleiding voor het gesprek: Nog steeds 
kunnen jaarl i jks vel e honderden hartpatil!nten 
Fievets uitspraak van vijf jaar geleden met 
recht herhalen: "Wij zijn door het ministerie 
van Volksgezondheid ter dood veroordeeld!" 

Warm weer 
Het was een van die hete dagen in juli. 

Fievet: "Voor hartpatil!nten is dit een moei
lijke tijd. Je wordt korter van adem ... een 
hartinfarkt •.. en weg. Er ligt een soort piek 
bi j warm weer. Ni emand weet precies de oor
zaken van de ziekte. Er zijn wel allerlei 
mooie voorschriften, diëten, trimmen en der
gel i jke. Maar het bi i jft een omstreden zaak en 
mijn persoonlijke standpunt is dat je eigenlijk 
van de maatschappij allerlei dingen opgedron
gen zijn die hart- en vaatziekten bevorderen." 

Zoals? 
"Bespoten fruit en voedingsmiddelen vol 

chemikaliën. Dat kan er best mee te maken 
hebben. Niemand weet er het fijne van." 

Zes jaar geleden kreeg Fievet zijn eerste 
hartaanval. Hij heeft een gezin met zeven 
kinderen. Wat betekent het om hartpatil!nt te 
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zijn? 
"Het is voor niemand een pretje. Je weet 

dat je ieder moment je gezin kunt ontvallen. 
Aan toekomstplannen durf je je eigenlijk niet 
te wagen. Zelf heb je steeds angst voor de 
pijn, de verschrikkelijke krampen in je borst. 
Voor de mensen om je heen is het een hele 
nare gespannen sfeer. Als ze zien dat je begint 
te transpireren, zi jn ze bang voor je en staan 
ze klaar de telefoon te grijpen. De vrouwen 
de kinderen moeten zich aanpassen aan een 
vertraagd levenstempa. Stoeien en voetballen, 
de dingen die een vader zijn kinderen moet 
geven, dat is er allemaal niet bij. 

Vergeet ook de maatschappel i jke achteru i t
gang niet die het gevolg is van invaliditeit. 

En dan de ergernissen van je mediese behan
deling. De heren artsen die voor je denken, je 
overal buiten houden en behandelen als on
mondige wezens. De arts moet hoognodig van 
het voetstuk van de romanheld. Ik zeg altijd: 
Zonder zi eken zouden er geen artsen hoeven 
zijn. Je bent toch eigenlijk een klant van hem 
en hij wordt voor je betaald." 

Operaties 
Fievet stelt dat er jaarlijks 3500 open hart

operaties nodig zijn, dat wil zeggen operaties 
waarbij de bloedcirkulatie tijdelijk buiten het 
I ichaam door een hart-long-machine wordt ge
regeld. In 1972 werden 1050 van die operaties 
verricht, in 19741425. Blijven ongeveer 2000 
operaties die niet worden verricht. Ieder jaar. 
Het achterwege blijven van deze operaties 
leidt tot vroegtijdig overlijden van de patiën
ten, i n i eder geval tot versl echteri ng van hun 
toestand, waardoor hun levenskansen dalen. 

Hoe berekent men die behoefte van 3500 
operaties; het ministerie houdt het namelijk op 
rond 2000. 

Fievet: "Onze cijfers zijn gebaseerd op de 
wachtl i jsten van de bestaande hartcentra." 

Hartbewaking 

Dus onnauwkeuri g? 
Fievet: "Er is geen garantie voor de juist

heid. Het is wel zeker dat de werkelijke be
hoefte hoger ligt. Je kunt aannemen dat be
paalde gevallen niet eens op de wachtlijsten 
komen omdat die al veel te lang zijn." 

Enig idee hoe er geselekteerd wordt wie 
voor een operatie in aanmerking komt? 

Fievet: "Dat is een mistige zaak. Het zal 
wel afhangen van de ernst van je ziekte. Ze 
kijken ook wel naar de sociale kant, of je nog 
rendabel bent als je weer beter wordt. Het 
toeval speel t een enorme rol en kan besl issen 
over leven en dood. In ieder geval: Als je 
poen genoeg hebt laat je je voor een hart
opera ti e naar Amerika vi i egen en dan betaal t 
de Nederlandse staat je nog de helft terug van 
de kosten. De wach.tlijsten zijn voor Jan met 
de Pet." 

Halve straaljager 
In 1972 becijferde de Hartpatil!nten Vereni

ging dat er 15 hartcentra met een kapaciteit 
van 250 opera ti es nodig zijn, goed verspreid 
over het hele land. Er zijn momenteel maar 7 
ziekenhuizen in Nederland waar open hart
operaties worden verricht. 

Hoeveel kost de inrichting van zo'n centrum 
in een bestaand ziekenhuis? Fievet grijpt de 
telefoon, belt ergens in het land een professor 
en legt deze de vraag voor. Antwoord: onge
veer 5 miljoen gulden. 

Voor 50 tot 75 miljoen zouden dus jaarlijks 
vel e honderden mensen I evens gered kunnen 
worden. Dat is nog geen hal ve straaljager, van 
de F 16's die de regering in de VS besteld 
heeft. 

Aktie 
Sinds vijf jaar timmeren Fievet en de zijnen 

enorm aan de weg. In 1973 werd het ministerie 
van Vol ksgezondheid te leidschendam getrof
fen door een bezettingsaktie van hartpatil!nten. 
Een jaar later werd de Tweede Kamer een tijdje 
bezet gehouden. Op enkele punten werden 
verbeteringen bereikt, voorzieningen in zie
kenhuizen en de uitrusting van speciale ambu
lances voor hartinfarkten. 

Schandalen 
Die jaren brachten echter geen vooruitgang 

in het aantal hartcentra. Integendeel. De 
schandalen rond de hartchirurgie waren niet 
van de lucht. Fievet geeft een opsomming: 

"We hebben de sluiting beleefd van de af
deling hartchirurgie in het akademies zieken
huis van Utrecht. De chirurg, prof. Wieber
dink, kreeg een gouden handdruk, woant nu in 
de Ardennen en kri jgt nog steeds een hoogl e
raarssalaris. In het zi ekenhuis staat 20 mi I joen 
aan apparatuur te roesten, terwijl de hartpa
tiënten sterven. 



JAARLIJKS 2000 OPERATIES TE WEINIG 
In 1972 gebeurde in het Binnenziekenhuis, 

het huidige Catharinaziekenhuis, in Eindhoven 
hetzelfde. Hartchirurg dr. Van der Schaar 
moest het veld ruimen. Staatssekretaris Hen
driks belooft nu dat er vanaf midden '76 weer 
geopereerd wordt in Eindhoven. Als dat waar 
is, heeft het evenzogoed 4 jaar geduurd. 

AI die jaren is het hel e zuiden van het land 
verstoken geweest van de mogel i jkheid van 
open hartoperaties, omdat ook in Tilburg in 
het Mariaziekenhuis de afdeling werd gesloten. 
Daar werd een broer van Van der Schaar op 
non-a~tief gesteld. Beiden zeer bekwame 
chirurgen en geen van beiden meer aktief in 
de hartchirurgie." 

Achtergronden 
Achtergronden van deze konfl ikten? 
Fievet: "Er is een grote strijd geweest tussen 

Tilburg, Eindhoven en Maastricht voor een 
nieuwe mediese fakulteit. Met de hartchirurgie 
probeerden ze el kaar de loef af te steken en 
dat riep de meest ingewikkelde tegensteIl ingen 
op. 

Ook benepen belangen van de mediese stand 
spelen een rol. Hart- en longchirurgie was tot 
voor kort geen erkend special isme en viel on
der de algemene chirurgie. De algemene chi
rurgen wilden deze branche, zeg maar: deze 
inkomsten, niet kwijt. Dat speelt een rol bij 
al die smerige konfl ikten. 

Bovendien staan ook de cardiologen (hart
specialisten, maar niet de chirurgen dus) in 
twee kampen tegenover elkaar. Sommigen zijn 
voorstander van hartcentra en -operaties. An
deren zien echter meer in behandeling en me
dicijnen. Je moet het z6 zien dat een operatie 
de pati~nt 6f goed geneest 6f in ieder geval 
tot minder medicijngebruik en minder dokters
bezoek leidt. Dat is natuurlijk tegen de be
langen van de cardiologen die in de giroreke
ning hun belangrijkste binding met de patiënt 
zien. 

Ja, ik zeg het maar eerlijk. Ik hoop al jaren 
dat ze me eens een proces aan de broek doen. 

Dezelfde faktoren spelen nu ook een rol bij 
de revalidatie van hartpatiënten. Er is verzet 
tegen dat mensen zich daarop specialiseren, 
omdat er dan minder te verdienen valt in de 
algemene revalidatie. Zulke centenkwesties 
staan een behoorlijke behandeling van de pa
tiënten in de weg." 

Kopstukken 
De heren special isten en chirurgen voeren 

hun ordinaire ruzies overigens wel op hoog 
nivo. Steeds weer kom je de namen tegen van 
allerlei politieke kopstukken. "Er zijn voort
durend balletjes opgegooid en baantjes toege
sChoven", a I dus Fi evet. 

De huidige staatssekretaris Hendriks zat tot 
over zijn oren in het Eindhovense konflikt. Hij 
was voorzitter van de Unie van Ziekenfondsen 
en direkteur van het ziekenfonds Tilburg dat 
desti jds de kosten moest dragen voor de hart
operaties in Eindhoven. In hetzelfde konflikt 
komen we de namen tegen van de voormalige 
staatssekretaris Bartelds en oud-minister Veld
kamp. Bij de kwestie Utrecht werd zelfs oud
premier Piet de Jong betrokken. 

Afschuiven 
Verder proberen de bewindslieden de ver-

antwoordelijkheid steeds af te schuiven. Van 
Volksgezondheid (voor de gewone ziekenhui
zen) naar Onderwijs (voor de akademiese zie
kenhuizen) en weer terug. 

Fievet: "Het is onverteerbaar dat er zo met 
de levens van hartpatiënten wordt gesold. 
Hartoperaties zijn gewoon nodig en wel in 
toenemende mate. Net zoals operaties aan de 
blinde darm. Hendriks probeert de boot af te 
houden door all es overdreven duur voor te 
steil en. Laat ze dan eens begi nnen naar de 
salarissen van de specialisten te kijken, die 
handenvol geld verdienen aan de hartpatiën
ten." 

Vol verwachting 
De Nederlandse Hartpatiënten Vereniging 

heeft 20.000 leden en donateurs. De hartchi
rurgie ("expl osi ef materiaal") is wel het meest 
spektakulaire, maar niet het enige aktieterrein. 
De sociale begeleiding van de leden vraagt 
veel aandacht. Er wordt gei jverd voor hartam
bulances (de Bredase GGD kreeg een hele 

goede kado van de Vereniging), voor betere 
revalidatie van de pati~nten en voor bevol
kingsonderzoek om hartkwalen vroegtijdig op 
het spoor te komen. 

Lezing van het Verenigingsblad ("vol ver
wachting klopt ons hart") leert dat men zich 
bewust is van andere misstanden in de maat
schappi j, waarvan ook hartpatii:!nten te I i jden 
hebben. Zo wordt de WAO op de korrel geno
men en de diktatuur van de GAK-artsen. Zo 
hekelt men ook het medies tuchtrecht en de 
gebrekkige rechtspositie van pati~nten tegen
over artsen. Fievet: "Het is toch te gek dat de 
inspektie van de Volksgezondheid bij klachten 
alleen toegang heeft tot ziekenhuizen als het 
ziekenhuisbestuur daar toestemming voor geeft." 

Later bevesti gt hi j in een tel efoongesprek 
met onze redaktie: "Als ik de Tribune lees over 
de vol ksgezondheid en over de medi ese prak
tijk van juli ie in Oss, dan zie ik dat we op dit 
terrein veel overeenkomstige opvattingen heb
ben." 

Nederlandse Hartpati~nten Vereniging, 
Postbus 2002, Breda. • 
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MINDER ROKEN - EN DE 
LUCHTVERVUILING DAN ? 
~ ___ OVER HART EN BLOEDVATEN ___ ---' 

PER jaar sterven in Nederland zo'n 15.000 
mannen en 10.000 vrouwen aan een hart
infarkt. Sinds de jaren '50 neemt dit aan

tal voortdurend toe, waardoor de hart- en 
vaatziekten tot de belangrijkste doodsoorzaken 
zijn gaan behoren. 

Tegenwoordig kent iedereen in zijn omge
ving wel i emand die het aan z'n hart heeft en 
ook jonge mensen hebben een goeie kans dat 
ze over een aantal jaren zelf tot de hartpa
til!nten behoren. 

SPIER 

Hoe zit het eigenlijk met dat hart? 
Het hart is een spier die door zijn bouw, de 

verdeling in vier ruimtes, kan werken als pomp 
in ons bloedstelsel. De verbindingen tussen de 
ruimtes worden gevormd door hartkl eppen, die 
open en dicht kunnen. Verder heeft het hart, 
zools iedere andere spier bloedvaten (krans
slagaders of coronairvaten) die de hartspier 
voorzien van voedingsstoffen en zuurstof. Het 
hart heeft dat nodig, zools een motor benzine. 

Ziektes van het hart kunnen bijvoorbeeld 
aandoeningen van de hartkleppen zijn, maar 
zijn meestal het gevolg van een mankement in 
de bloedvoorziehing door de kransslagaders. 

De hartpatil!nt wordt vaak gewaarschuwd 
door pijn in de borst, met een moeilijk woord 
angina pectoris. Het is overigens niet zo dat 
pijn in de borst altijd afkomstig is van het hart. 
Vaak is niet precies te zeggen waar de pijn 
vandaan komt. Gek genoeg voe;t de patil!nt 
de pijn, die door het hart veroorzaakt wordt, 
dikwijls niet in het hart, maar op een andere 
plaats. Di t verschi I t ook weer van geval tot 
geval, al zi jn er wel plaatsen aan te geven 
waar pi jn van het hart door véel mensen ge
voeld wordt. 

KWAAD 

De echte angina pectoris ontstaat als een 
stukje van de hartspier minder zuurstof krijgt 
dan het nodig heeft. Als het hart wordt opge
jaagd of door lichamelijke inspanning harder 
moet werken, heeft het meer zuurstof nodig 
dan normaal. Daarom komt pi jn in de borst 
vaak te voorschijn bij een ongewoon zwaar 
karwei of als je je ergens enorm kwaad over 
maakt. Dan wordt er te veel van je hart ge
vraagd. Kenmerkend is dat de pijn zakt als je 
rustig gaat zitten of I iggen, iets wat je meestal 
vanzei f doet. 

Pi jn in de borst maakt de meeste mensen erg 
bang. Laat de dokter kijken wat de oorzaak is. 
Als het echte angina pectoris is, krijg je im
mers een waarschuwing vón je hart dat je er 
niet te veel van moet vergen. 

DOOD 

Ergens in Nederland krijgt een jonge vrouw 
een hartaanval en ze is plotseling dood. Het 
kan zo gebeurd zijn, lijkt het. De hele straat 
is onder de indruk. De buren zoeken hun dok
ter op en laten zich onderzoeken. 

Wat is er met deze vrouw gebeurd? 
De kransslagaders, die het hart van bloed 

moesten voorzien, hebben het laten afweten. 
Niet allemaal tegelijk, maar ergens in die 
vertakkingen is een bloedvat verstopt geraakt. 
Het weefsel daarachter moest wel afsterven. 
Deze vrouw had het ongeluk dat daardoor het 
hele hart niet meer verder kon. Gelukkig is 
dat niet altijd het geval. Sommige delen van 
het hart kunnen wel gemist worden. Er ontstaat 
dan, op de plaats van de afgestorven cell en, 
een I itteken en daarmee kun je er weer boven
op komen. Maar de schrik zit erin, bij jezelf, 

Het ontstaan van een hartinfarct 

HET GEZONDE HART MET ZIJN VOEDENDE VATEN 

10 

EEN DER VOEDENDE VATEN IS AFGESLOTEN 

A. stolsel 
B. infarct van de hartspier 

(weefselversterf in dit gebied) 
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Plaatsen waar angina pectoris 
vaak gevoeld wordt 

bij de familie en de bekenden. Men vraagt 
zich af: Wat valt er tegen te doen? 

ADVIEZEN 

Als televisiekijker en krantenlezer word je 
doodgegooid met adviezen. Te veel roken, te 
weinig beweging en te vet eten worden alom 
als de grote boosdoeners voor het hart aange
wezen. Daarbij moet gezegd worden dat ook 
hoge bloeddruk, suikerziekte en spanningen 
(stress) hun steentj e bi jdragen aan de toename 
van de hartziekten. 

De oplossing zou voor de hand liggen: stop
pen met roken, meer I ichaamsbeweging en je 
eetgewoonten veranderen. Bij dit laatste rei
ken fabrikanten je de helpende hand: Becel, 
goed voor hart en bloedvaten, want het bevat 
de meervoudig onverzadigde vetzuren die zo 
gezond zi jn. Tevens is het een van de duurste 
soorten margari ne. 

Overigens kan het "heilzame" effekt van de 
Becel weer ongedaan gemaakt worden door 
kaas op brood of uit het vuistje. Middels de 
zuivel verordening verbiedt de overheid nog 
steeds bij de bereiding van kaas vetten te ge
bruiken met een hoog gehalte meer'{oudfg on
verzadigde vetzuren. De overheid moet na
tuurlijk ook aan de zuivelindustrie denken, die 
zei f grootscheepse propaganda voert voor echte 
(vette) boter als lekker en gezond. Zo strijden 
kommercil!le belangen met de volksgezondheid. 

STRESS 

Hoge bi oeddruk en stress. Pas wees een on
derzoek uit dat de mensen die onder aanvlieg
routes van Schiphol wonen twee maal meer 
pillen moesten slikken tegen hoge bloeddruk 
en nervositeit dan 10 jaar geleden. Iedereen 
weet welke spanningen door wonen en werken 
kunnen worden veroorzaakt. 

In een boekje over de gevaren van het 
(fabrieks)werk, werden onlangs nog een aantal 
mogel i jke oorzaken van stress opgenoemd: 

Overwerk, te hoog tempo, vervelend en 



WIJKBEWONERS 
WILLEN EIGEN 

VERKEERSPLAN 

"Hé, daar rijden nog auto's! ", riep de 4-
jarige Martin Julen, toen hij in zijn buurt te
rugkeerde van een demonstratieve optocht naar 
het gemeentehuis. Samen met andere kinderen, 
hun moeders en onderwijzend personeel was hij 
naar WO-wethouder Koning geweest, met de 
eis dat de gevaarlijke verkeerssituatie in de 
Nude eindelijk grondig aangepokt moet wor
den. De kinderen hadden de wethouder met 
talloze tekeningen en werkstukjes over het 
verkeer overladen, en de I euzen op de borden 
die ze bij zich droegen, logen er niet om. 

"IK BEN STEEDS BANG VOOR DE 
KINDEREN" 

De Nude is een wijk in Wageningen van 
1000 gezinnen. De voorzieningen voor de kin
deren zijn minimaal, in tegenstelling tot die 
voor de auto's. AI jaren dringen de Nudebe
won ers er bij de gemeente op aan iets aan het 
verkeer te doen. 

Mevr. Hazeleger uit de Schaepmanstraat, de 
gevaarlijkste straat uit de buurt, zegt: "Eigen
lijk heb ik steeds angst dat de kinderen iets 
gebeurt. De auto's rijden hier veel te hard. De 
zorgen en zenuwen komen je eigen gezondheid 
ook niet ten goede." 

OVER HART EN BLOEDVATEN 
(vervolg) 

eentonig werk, gebrek aan mogel i jkheden een 
praatje te maken onder het werk, niks te zeg
gen hebben over de organisaHe van het werk, 
lawaai, chemiese stoffen, slechte verlichting, 
hitte of kou enzovoorts. 

Een Amerikaans onderzoek onder potil!nten, 
die hartkwalen hadden ten gevolge van slechte 
kranssl agaders, bracht aan het I i cht dat bi j 
91 % van hen sprake was van ernstige sponnin
gen door het werk. En bovendien dat deze 
stress een grotere rol speel t dan andere moge
lijke oorzaken, zools roken, vet eten en te 
weinig beweging. 

NADRUK 

Natuurl i jk is, het verstandi g om advi ezen 
over roken, eten en lichaamsbeweging niet 
ijskoud naast je neer te leggen. Het is echter 
ook duidelijk dat de gangbare "voorlichting" 
rond hart- en vaatziekten op een onweten
schappelijke manier de nadruk legt op persoon
I ijke omstandigheden, terwijl ook deze ziekten 
een maatschappelijk verschijnsel zijn. 

Minder roken - en ~e luchtvervuiling dan? 
Minder eten - en de voedselkoncerns dan 

met de reklame voor hun ongezonde produkten? 
Meer beweging - en de lopende band dan, 

de ploegendiensten, de bedrijfssluitingen, de 
bulderbanen en al die andere dingen waarover 
een mens zich opwindt? • 

PRAATJES 

Anderhalf jaar geleden kwam de Nude zelf 
met een duidelijk omlijnd verkeersplan. De 
gemeente deed alsof zij er oren naar had, 
maar enkele winkeliers (vooral het hoofd van 
het bi jkantoor van de Rabobank) waren erop 
tegen. 

Wat de gemeente petreft, bleef het verder 
bij praatjes. De ouderkommissie van de kleu
terschool Okkie Pepernoot besloot tot aktie. 

Josée van der Molen van de ouderkommissie 
(en lid van de SP): "Het voorstel om vanuit de 
school de gemeente op te porren werd gedaan 
op een ouderavond. Wij hebben dat direkt 
overgenomen. In de ouderkommissie werken we 
om van de school een ontmoetingscentrum te 
maken en de leidsters stimuleren dat. 

Toen eenmaal besloten was om in optocht 
naar het gemeentehuis te trekken, en om bij 
de wethouder werkstukjes van de kinderen en 
onze eisen voor een veilige wijk aan te bie
den, gingen de kinderen op school enthousiast 
aan het werk. 

De "Optocht zelf was een geweldige demon
stratie. Zo'n 140 moeders en kinderen gingen 
mee. De kinderen vonden het prachtig en ook 
de ouders waren zeer positief. Maar er waren 
ook ouders die niet meewilden, omdat ze bang 

waren dat ze dan voor gek liepen. Wij zien 
het meer zo dat de gemeente ons dwingt om 
deze aktievorm te kiezen. En uiteindel ijk is er 
niks geks aan, want het gaat om de belangen 
van onze kinderen, en daar moeten we zelf 
voor opkomen, want "'een ander doet dat niet. 
De gemeenteraad bakst het wel voor elkaar om 
de Hoogstraat-winkeliers te bedelen met een 
miljoen voor de promenade. En VVO-gemeen
teraadsl id mevr. Takken staat op de bres voor 
de villawijk Wageningen-Hoog, opdat de 
volkstuintjes niet te dicht bij de bungalows 
komen." 

SUKSES 

De akti e van de ouders heeft wel sukses ge
had! Acht dagen na de optocht begonnen ge
meente-arbeiders met de aanleg van de eerste 
verkeersdrempels. Deze drempels zijn door de 
gemeente toegezegd in 4 straten, volgens de 
gemeente een eerste begin. De bewoners zijn 
blij met dit sukses, maar ze zijn wel van plan 
nieuwe aktie te ondernemen, wanneer de ge
meente na dat "eerste begin" niets meer van 
zich zou laten horen. De voornaamste knel
punten I i ggen er namel ijk nog, en de Nude
bewoners zullen niet toestaan dat ze er blijven 
liggen. • 

Beelden van de demonstratie naar het gemeentehuis 

11 



-

SOARES 
REM OP 

PORTUGESE 
REVOLUTIE 

Den Uyl trok zijn bezorgdste gezicht om de gebeurtenissen in Portugal "vrese
lijk" en "verschrikkelijk" te noemen. Zelfs Van der Stoel, onze wandelende 
Radio Vrij Europa, kwam uit de plooi om de Portugese "kommunisten" van 
"gewetenloze machtspolitiek" en "een aanslagop de vrijheid" te beschuldigen. 
Er moet dus heel wat gaande zijn daar in het zuiden. Bedenk bijvoorbeeld dat 
zelfs de vreselijkste machtspolitieke gewetenloosheid van Amerika tegen Viet
nam deze PvdA-kopstukken nooit tot zul ke emotionel e uitspraken heeft kunnen 
verleiden. Dat ze integendeel die politiek trouwhartig gesteund hebben tot,de 
Vietnamezen er zélf een eind aan maakten. 

Republica 
De koude-oorlog-machine begon warm te 

lopen door de verwikkel ingen rond het dagblad 
Republica in Lissabon. Daar werd de Portugese 
Social isti ese Parti j (PSP) van Mario Soores door 
"kommunistiese" zetters op een gewelddadige 
manier van zijn partijblad beroofd! De pers
vrijheid was in het geding en alle propaganda
registers werden opengetrokken, in het buiten
land nog meer dan in Portugal zelf. 

Wat was ondertussen de werkel i jke situati e? 
Republica is helemaal geen eigendom van de 
PSP, maar een liberaal blad uit de fascistiese 
tijd, dat door hoofdredakteur Rego geheel ter 
beschikking van .Soores werd gesteld. Een aan
tal journalisten, dat zich niet kritiekloos tot 
PSP-berichtgeving wilde beperken, werd ont
slagen - een recht om andermans meningen te 
onderdrukken dat Rego dankz i j de onvol prezen 
"persvrijheid" ongetwijfeld bezat. 

Grafici 
Het techni es personeel konstateerde dat het 

blad kelderde van 65.000 tot 40.000 lezers en 
eiste ook voor andere linkse organisaties ruimte 
in de kolommen. Tenslotte ging.het over tot 
een bezettingsaktie om Rego de uitoefening 
van zijn funktie onmogelijk te maken en de 
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uitgave van een minder eenzijdig nieuwsblad 
te verzekeren. 

Of de grafici van Republica wel of niet on
der regie van de "kommunisten" stonden (het
geen niet het geval schijnt te zijn) doet in 
feite niets ter zake. Het gaat erom dat een 
groep arbeiders zeggenschap eist over een pro
dukt dat mede door hun arbeid tot stand komt. 
Dat heeft typies iets met socialisme te maken. 

Kloos 
In ons I and gebeurde het een paar jaar gel e

den dat de zetters van een drukkerij zich zo 
gekwetst voelden door Sextant dat ze weiger
den het klubblad van de NVSH te drukken. Je 
hoeft hun opvattingen niet te delen om hen dat 
recht toe te kennen. Het is immers de doeIsteI
I ing van social isten dat de arbeiders vri j over 
hun eigen arbeid beschikken. 

De hysterie rond Republica onthult meer over 
het karakter van de persvrijheid in het kapita-
I isme, dan over de gevaren waaraan de Portu
gese demokratie is blootgesteld. Voor VARA
voorzitter Kloos betekent het bijvoorbeeld dat 
kommentatoren, die verder kijken dan de neus 
van Soares lang is, het zwijgen moet 'Norden 
opgelegd. 

De PvdA over de persvrijheid. De grootste 
partij van Nederland, die helemaal geen eigen 

krant meer heeft omdat Het Vrije Volk door de 
kapitalistiese ekonomie gedwongen werd tot 
grotere investeringen dan de partij kon finan
cieren. Het Vrije Volk dat vervolgens onder 
leiding van dezelfde Kloos als linkse krant 
vri jwel geheel werd gel ikwideerd. 

Journalisten 
En dan de Nederlandse journalisten over die 

persvrijheid. Journalisten die aan alle kanten 
onder druk staan van de bezitters van de kran
ten, maar nooit verder gekomen zijn dan de 
leus: "De krant is het geestelijk eigendom van 
de redaktie." In plaats van een financiële dus 
op z'n best een "geestelijke" elite. De jongens 
van de zetterij hebben in ieder geval hun mond 
te houden en te doen wat ze wordt opgedragen! 

Dat de aktieve inmenging van ander perso
neel dan de redaktie wordt bestempeld tot een 
aanval op de persvrijheid, zegt dus al veel 
over het karakter van het socialisme dat Soores 
en zijn Nederlandse fans voor ogen staat. 

linkse pet 
Dat Soores zich socialist noemt en zelfs niet 

schroomt de naam van Marx te gebruiken is 
niet verwonderlijk - gegeven de situatie in 
Portugal. Wie zich daar wil roeren m6et wel 
een I i nkse pet opzetten en zei fs de meest 
rechtse parti jen hebben er de verwezenl ijking 
van het "social isme" op het programma staan. 

Dat partijprogramma's en verkiezingsbeloften 
ondertussen geen enkel e garanti e bi eden voor 
een betere maatschappij, dat weten wij in 
Nederland ook maar al te goed. 

Soares won 38 % van de stemmen van het 
Portugese volk door zijn onvoorwaardelijke 
steun te betuigen aan de beweging van de 
strijdkrachten (MFA) die in april '74 het fas-



"Een demokratie naar westers model" 
(VERVOLG) 
cistiese regiem afzette. En hij beloofde het 
social isme. Maar na het stembussukses ontpopte 
hij zich als de rem van binnen- en buitenland
se reaktionairen op de Portugese revolutie. 

Terwijl de fascistiese opvattingen na een 
bijna 5~jarige diktatuur natuurlijk niet van de 
ene dag op de andere begraven zijn, werd de 
eenheid van de anti-fascistiese krachten door 
Soares' PSP verbroken. Uit deze hoek werd de 
aanval geopend op de MFA. Soares gooit het 
a"emaal op één hoop met de PCP (kommunis
tiese portij) om aan te sluiten bij een kommu
nistenhetze, die vijftig jaar lang onder de be
volking werd gevoerd door het fascistiese re
giem. De primitieve verhalen over kommunis
ten als "kindertjes-in-blik-vreters" kunnen nog 
niet zijn uitgewerkt. 

Buitenland 
Soares beschuldigt de kommunisten van 

gewelddadigheden. Wat we eind juli te zien 
kregen toonde ons niet zijn partijgangers, maar 
juist de kommunisten als slachtoffers van ge
weid. Kommunistiese partijburo's vernield en 
hun verdedigers mishandeld door een opgehitste 
menigte. 

Soares beschuldigt de PCP ervan in Portugal 
een vreemde mogendheid te vertegenwoordigen, 
namelijk Rusland. Dat kan waar zijn, maar is 
dan Soores de ju iste man om daar op te wi jzen? 
Zijn portij werd pas in 1973 opgericht en wel 
in West-Duitsland. Bovendien herinneren wij 
ons maar al te goed de PvdA;V ARA-aktie 
"Houdt Portugal Vrij" om Soores' verkiezings
pot te spekken met Nederlands geld (een soort 
aktie dat we node gemist hebben toen Portugal 
nog onder het fascisme zat). En tenslotte is het 
Soares, die van de Westeuropese landen een 
miljarden-premie in het vooruitzicht kreeg, als 
hij erin slaagt in Portugal "een demokratie 
naar westers model" te vestigen. 

AI met al draagt juist Soares de verantwoor
delijkheid voor een klimaat van politieke en 
ekonomiese ontregeling in Portugal. Een kli
maat dat de oude fascisten, nog steeds op het 
vinketouw, niet onwelkom kan zijn. 

Westers model 
Voor buitenlandse sociaal-demokraten ver

tegenwoordigt Soares dus het streven naar "een 
demokratie naar westers model" in Portugal. 

• Foto's: 
Links: de bevolking viert de 
verdrijving van de fascisten 
(april vorig jaar) 
Rechts en onder: soldateg en 
matrozen van de MFA zoeken 
nauw kontakt met de arbeiders 
en boeren. 

Nu is er over een dergelijke demokratie veel 
te zeggen. In Nederland hebben we er vijftig 
jaar a"erlef ervaringen mee opgedaan, behal
ve dan dat dit model naar het socialisme leidt. 

Dit is het wat de Portugese situatie uniek 
maakt. Het is een geliefd thema van Neder
landse stuurlui aan wal om de militairen in 
Portugal af te schilderen als "politieke imbe
cielen". Dezelfde militairen hebben echter 
kennelijk genoeg van de wereld gezien om te 
weten dat het social isme nog nooit is verwe
zenlijkt via de traditionele partijen met hun 
traditionele kopstukken, voor wie het volk 
slechts uit stemvee bestaat. 

Nieuw 
De pogingen van de militairen om een lands

bestuur op te bouwen via een systeem van di
rekt gekozen raden van arbeiders, buurtbewo
ners, boeren e. d. bieden ook nog geen garan
tie voor het socialisme. Maar het l's in ieder 
geval een poging (die overigens verder gaat 
dan ook die "beruchte kommunisten" willen) 
en het is nieuw! 

Soares en zijn buitenlandse supportersklub 
verzetten zich tegen dat nieuwe om er het 
oude tegenover te plaatsen, waarvan bewezen 
is dat het ni et tot het socio I isme leidt. Waar
van overigens tegel i jk bewezen is dat het ten 
dienste staat van een voortgezette uitbuiting 
door het grootkapitaal. En dit konservatisme 
van die zogenaamde socialisten is zo fanatiek, 
dat desnoods heel Portugal eraan moet worden 
opgeofferd. 

Verdieste 
Dat Portugal verl eden jaar werd bevri jd van 

het fascisme was niet de verdienste van Den 
Uyl, Van der Stoel of Soares, maar van de 
strijdkrachten die de MFA vormden. Op zich
zelf al een ongehoord histories feit dat een 
NAVO-leger· het fascisme niet vestigt, maar 
ten val brengt. Nu wordt wel beweerd dat er 

geen enkel verschil is tussen een "I inkse" en 
"rechtse diktatuur", maar welk belang zouden 
dan de militairen hebben bij een omwenteling; 
want zij zaten goed onder het oude regiem. 

PvdA-propaganda 
De opwinding van mensen als Den Uyl en 

Van der Stoel is niet ingegeven door bezorgd
heid over het welzijn van het Portugese volk. 
Wat zi j - en hun geestverwanten - behartigen 
zi jn de belangen van de westerse koncerns, die 
Portugal als wingewest behandelen en in "een 
demokrati e naar westers model" de beste ga
rantie zien voor een onbelemmerde voortgang 
van hun aktiviteiten. 

Maar voor sociaal-demokrati ese parti jen als 
de PvdA staat meer op het spel. Sinds de Duit
se revolutie van 1918 konden in heel West
Europa geen serieuze pogingen meer worden 
ondernomen om het socialisme langs revolutio
naire weg te bereiken. Het is "parlementaris
me" en "geleidelijke hervormingen" geweest 
wat de klok sloeg. Nu mocht uit Portugal eens 
het idee komen overwaaien dat "een demokra
tie naar westers model" toch niet zo zaligma
kend is als ons altijd werd voorgespiegeld. 

Dus grijpt de PvdA-leiding de Portugese ge
beurtenissen dankbaar aan om zich in eigen 
land in te graven tegen wat links van haar ei-· 
gen partij staat. Het I i jkt of er al een begin is 
gemaakt met de verkiezingsstri jd voor het 
tweede kabinet-Den Uyl (en dus verdere loon
matiging, huurverhogingen, milieuvervuiling, 
verwaarlozing van de vol ksgezondheid enz.). 

Reizigers naar Portugal is het opgevallen dat 
in Spanje de politie zwaarbewapend en inten
sief patrouilleert langs de wegen. De Spaanse 
machthebbers knijpen hem voor het geval het 
volk inspiratie mocht opdoen voor de strijd 
voor het social isme. En kennel i jk zi jn zij de 
enigen niet... • 
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Het komt regel matig voor dat be
drijven die failliet gaan en sluiten, 
niet alleen de arbeiders op straat 
zetten, maar bovendi en stoppen met 
de uitbetaling van lonen. Er is plot
sel ing geen geld meer voor lonen, 
vakantiegeld e.d. 

Om de gevolgen voor de arbeiders te ver
zachten, kent de W'N een regel i ng voor di t 
soort gevallen. Houdt de loonbetaling op, dan 
moet de bedrijfsvereniging (bijv. GAK, DETAM) 
het achterstallig loon betalen over de laatste 
13 weken vóór het ontslag. Plus het achter
stallig vakantiegeld over ten hoogste een jaar. 

Als de baas gestopt is je loon uit te betalen, 
wil dat niet zeggen dat je automaties ontslagen 
bent. Hij moet een vergunning van het Ar
beidsburo hebben en de opzegtermijn in acht 
nemen. Dit alles tenzij de arbeiders akkoord 
gaan met ontslag. Altijd protesteren dus tegen 
het ontslag. Want ook al betaal t je baas geen 
loon meer, tot de datum van je ontslag kun je 
je loon opeisen bij de W'N. 

GOUDKLEURIGE MERCEDES 

In de praktijk·heeft deze regeling nog wel 
eens haken en ogen. Zoals de loonbetaling aan 

Aan deze rubriek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunio, Antonietto Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr. Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

ALS DE BAAS INEENS 
GEEN GELD MEER HEEFT 
de 70 arbeiders van Deuramon BV in Den Haag. 
Het bedri jf dat zich bezig hield met de monta
ge van metalen ramen en deuren ging op 29 
februari dicht: de zaak was failliet. Geen 
geld meer voor lonen en de mensen stonden op 
straat. 

Toch hadden de inspanningen van de arbei
ders de bazen geen windeieren gelegel. Een 
van de arbeiders, Cees Diemer uit Utrecht, 
vertelt: "Er waren 3 bazen. Een van hen, Nico 
Pou I isse, bezat een goudkl euri ge Mercedes, 
een prachtig verbouwde boerderij in Deil, 
7 dure renpaarden en een manege die de 
grootste van Nederland zou zijn. Zijn hobby 
was: gokken in Belgil!. 

Jarenlang mochten wij werken om die luxe 
te betalen. Nu vliegen wij de straat op en 
krijgen geen cent omdat er zogenaamd geen 
geld is. De tassen met gereedschap moesten we 
zelfs inleveren, want die moesten worden ver
kocht." 

Ondanks de wettel i jke regel ing stond ook de 
WW niet te springen om de arbeider~ hun recht
matige lonen uit te betalen. Vier weken lang 
ontvingen Cees Diemer en de zijnen niets. 
Toen kwamen de uitkeringen pas los. Haast 
iedere week een ander bedrag, zonder enige 

specifikatie. Of de eerste 4 weken wel bij die 
betalingen zijn inbegrepen is niet na te gaan. 

OVER DE BALIE 

Na enkele weken uitkering van het GAK in 
Den Haag werd Ce es Diemer verwezen naar 
het GAK in Utrecht. Daar werd hem en enkele 
kollega's verteld dat zij zeker 4 weken moes
ten wachten voor zij iets kregen. Nu namen 
Diemer en zijn maten geen genoegen met wéér 
4 weken zonder geld. Zij sprongen over de 
balie en eisten dat de chef zou komen. De
zelfde week hadden zij hun uitkering binnen. 

Veel werknemers hebben nog bedragen van 
Deuramon te vorderen van meer dan f 1000 
aan loon, vakantiedagen, vakantiegeld e.d. 
De W'N wil dit bedrag niet betalen, net zo min 
als Deuramon, die "geen geld" heeft. 

Als het om betalen ging, had Deuramon 
trouwens wel vaker geen geld. In 1973 kreeg 
Cees Diemer van het bedrijfspensioenfonds te 
horen dat Deuramon een achterstand van 1185 
dagen had in de premiebetaling van zijn pen
sioen. Dus was Diemer per 31 december 1973 
geen deelnemer meer van het pensioenfonds. 
Daar kon Diemer het mee doen! Zijn baas, de 
ware schuldige, ging vrijuit. 

Die ging ook vrijuit met goudkleurige Mer
cedes, paarden en al toen hij doodleuk geen 
loon meer betaalde. De W'N is er goed voor. 
Maar de arbeiders die een beroep moeten doen 
op de W'N-pot, die ze zelf betaald hebben, 
moeten eerst knokken voordat er wat gebeurt. 

MISBRUIK 

Er zijn inmiddels adviezen aan de regering 
gedaan om "misbruik van sociale voorzienin
gen" tegen te gaan. De adviseurs van de So
ciale Verzekeringsraad blijken daaronder iets 
anders te verstaan dan de prakti jken van Deu
ramon en andere ondernemers di e hun ver pi i ch
tingen afwentelen op de gemeenschap. Net als 
de VVD zoeken deze regeringsadviseurs het 
"misbruik" bij hen die afhankelijk zijn van 
een uitkering. De gewone man dus. Oat bete
kent niets minder dan dat de asociale onderne
mers vrijuit gaan, en dat Jan met de Pet nog 
harder moet knokken voor een uitkering waar 
hij noodgedwongen op is aangewezen - en die 
hij zelf betaalt. 

Een paar van de voorstellen: Seizoenarbei
ders moeten geen W'N krijgen in de periode 
dat zij niet kunnen werken. Werklozen moeten 
ook maar eens minder eisen gaan stellen aan 
een ni eu we baan. Vrouwel ijke werknemers die 
zwanger zijn, mogen niet langer een uitkering 
van de Ziektewet krijgen tot 6 weken na de 
bevalling als ze na die 6 weken niet gaan wer
ken, enz. 

"Ik ga u verdedigen .. " 
Als deze voorstellen worden aangenomen 

door de regering-Den Uyl, za! dit haar zo
veelste daad zijn die de gevolgen van de 
winsthonger van de bazen afwentel t op de 
schouders van de bevolking. • 
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"Wat je zegt" * 
door 
PKavezet * 

* nova 
U herinnert zich Vita Nova? Juist, die op

bergplaats voor bejaarden in Oss. 
Begin juli on:hulde het Brabants Dagblad in 

een grote opmaak dat het tehuis niet kan vol
doen aan de eisen die men in 1975 stelt. Het 
stichtingsbestuur ontdekte dat het verpleegte
huis een menselijke verzorging van de bejaar
den onr~ogelijk maakt. Daarom heeft men de 
minister verzocht om medewerking aan vervan
gende nieuwbouw . 

Het BD laat bestuurslid De Boer nadrukkelijk 
verklaren dat deze stap "niets te maken heeft 
met de negatieve publikaties in de Tribune, 
het maandblad van de Socialistiese Partij." 
Aan ons adres wordt opgemerkt dat "altijd wel 
een aardig verhaaltje te maken is over dingen 
die niet deugen". 

Dat "aardige" verhaaltje stond in de augus
tus-Tribune van 1974. Het ding dat niet deug
de was de ellendige manier waarop de bejaar
den in Vita Nova hun levensavond moeten 
slijten. Twee maanden later berichtte de Tri
bune dat de SP-Oss 7000 handtekeningen had 
verzameld voor de eis dat het Vita Nova
bestuur moest verdwijnen. Tribune 11/74 ten
slotte bevatte een verslag van een gemeente
raadsvergadering, waarin deze kwestie aan de 
orde werd gesteld door de SP. All e andere 
partijen vonden dat het huis er nog best mee 
door kon - in tegenstelling dus tot wat het be
stuur zelf nu, negen maanden later, ventileert. 

Dit is kennelij~ allemaal niet de reden 
waarom men nu voor nieuwbouw van Vita Nova 
ijvert. Overigens zijn de eisen die de hogere 
overheid aan dit soort instellingen stelt, in '75 
nog gelijk aan die van '74. Ook dat kan de 
oorzaak dus niet zi jn. BI i jft over dat het 
stichtingsbestuur aan het denken is gezet door 
de onderbezetting van de bedden, die na de 
SP-aktie is ontstaan. Door de vermindering 
van de inkomsten dus. En dat moeten we na
tuurlijk geweldig positief waarderen. 

* sociaal (1) 
Iedereen weet dat onze regering moedig 

strijdt voor verkleining van de inkomstenver
schillen. Dat is geen geheim, want het wordt 
van de daken geschreeuwd. Nu zou je zeggen 
dat dit nobele streven zéker in praktijk kan 
worden gebracht bij lonen, die geheel onder 
de bevoegdheid van de regering vallen. 

Van een lezer kreeg ik een fotokopie van 
een brief van de minister van Sociale Zaken 
(Boersma dus) over de lonen die worden be
taald in de sociale werkvoorziening. Het ging 
over de verhoging voor WSW-ers per 1 jul i. 
Een hele rij cijfers. De laagste groep ging 
omhoog van f 275,90 tot f 278,65. Dat wil 
zeggen: wekel i jks f 2,75 méér in het loonzak
je, oftewel 1 %. De hoogste groep echter steeg 
van f 405,40 naar f 445,95. En dat verschil 
bedraagt f 40,55, oftewel 10%. Bij zoveel 
social e rechtvaardigheid kun je er all een maar 
het zwijgen toe doen. 

* sociaal (2) 
Een Ni jmeegse bouwvakker, langdurig werk

loos, in het kader van de WWV uitbetaald door 

VITA NOVA 

de sociale dienst. De man krijgt over de perio
de 1 januari - 28 juli vakantiegeld van bruto 
f 1158,38. Na aftrek van de sociale lasten 
bi i jft er f 689,05 over. Wacht, zegt de .ocia
Ie dienst, dat zijn extra inkomsten, dus die 
wo~den op de wekelijkse uitkering in mindering 
gebracht. Vanwege het vakantiegeld worden 
2 weken WWV niet uigekeerd. Dankzij de on
volprezen sociale voorzieningen houdt het ge
zin precies f 211,05 over om vakantie van te 
vieren. 

De BHW voerde in Den Haag een tijdje te
rug een geslaagde aktie voor de afsluiting van 
de Jacobastraat in de 's Gravenzandebuurt. 
Toevallig kwamen kort daarna I eden van het 
Komitee Vrij Chili in die buurt. Een bewoner 
van de Jacobastraat nam enthousiast de Chil i
krant, in de veronderstelling dat het de 
Buurtkrant was. Hi j werd gewaarschuwd door 
zijn buurvrouw: "Joh, dat is de Buurtkrant 
niet, dat gaat over Chili." 

De man keek even en zei toen: "Ach, in 
Chili gebeuren toch dezelfde dingen als bij 
ons in het straatje." 

* bosboom 
Heer Beckers uit Kerkrade luchtte zijn hart 

over de milieubelasting in een brief aan Ko
ning Klant van de VARA. Hij kreeg antwoord 
van de bekende Bosboom die hem om begrip 

vroeg voor het regeringsbeleid, omdat het zo 
moeilijk is de verontreinigingsheffing goed te 
verdelen over de schuldigen. "Arm en rijk 
vervuilen namelijk evenveel", weet Bosboom. 

Als troost voert hij aan dat arm en rijk ook 
dezelfde wegenbelastîng moeten betalen, de
zelfde kosten hebben voor hun verwarming, 
het ophalen van hun huisvuil e. d. 

Dezelfde Bosboom presenteert het TV-pro
gramma Watermerk. Daarover schreef hij on
langs in de VARA-gids een stuk dat dezelfde 
frisse geest ademt. Hi j adviseerde ons vol k 
minder moord en brand te schreeuwen over het 
open riool van de Rijn. Natuurlijk doet de in
dustrie wel kwaad, "maar de grootste vervui
lers zijn we zelf". Daarom vindt Bosboom het 
terecht dat we "in onze eigen stront" rond
zwemmen. 

Dus: Verbeter de wereld en begin bij jezelf. 
Nee, Bosboom is niet van de NCRV, maar van 
de VARA. 

* rebellen 
Nu we het toch over de rebel I enkl ub hebben, 

gaan we maar even v~trder met de PvdA. 
Er is een rapport gemaakt over de onver

kwikkelijke ruzies in de PvdA-Amsterdam, 
o. m. rond de metro. Daarin v.crdt opgemerkt 
dat deze ruzies bewust gebruikt worden om te 
verbergen dat de PvdA-gezagsdragers vol komen 
onde~kundig zijn. De politieke sfeer wordt 
verziekt genoemd: "Voortdurende achterdocht, 
verdenking van het opzettel ijk achterhouden 
van gegevens, met de bedoeling om beslissin
gen af te dwingen door middel van een over
val." Oudere partijl eden worden afgebekt en 
uitgelachen. Aldus het rapport, dat is opge
steld door een onderzoekskommissie van de 
PvdA zelf. 

Niet alleen het bestuur van de hoofdstad, 
ook het landelijk bestuur staat op de tocht. De 
Groningse hoogl era ar prof. C. de Galan heeft 
de vloer aangeveegd met de zo trots door het 
kabinet gepresenteerde Inkomensnota. Hij 
vindt het stuk "matig", "a-politiek" en "wei
nig doelgericht". Volgens De Galon bestaat 
het voornamelijk uit "holle kreten" en geeft 
het geen wegen aan voor een werkelijke her
verdeling van de inkomens doordat het zorg
vuldig binnen de gebaande paden van de kapi
talistiese ekonomie blijft. l3edenk hierbij dat 
De Galan bekend staat als een vriend van Den 
Uyl. 

Dan wordt onze aandacht gevraagd door ene 
Arend Voortman. Hij heeft kritiek op de grond
politiek, die de regering zich voorstelt in de 
wet vast te I eggen. Den Uyl noemt di e grond
politiek het paradepaardje van het progressieve 
kabinet. Voortman vindt het maar een hal f
slachtige bedoening die weinig uitricht tegen 
de spekulaties. Dit standpunt lichtte hij toe in 
het weekblad De Groene Amsterdammer. Een 
paar dagen later dook de naam Voortman op in 
de Volkskrant. Hij deed een felle aanval op 
Den Uyl en Van der Stoel vanwege hun stand
punten over Portugal. Terecht natuurlijk, maar 
wie is nu eigenlijk Voortman? Wel - Voortman 
is kamerlid voor ••• de PvdA: 

En zo zou ik nog wei uren door kunnen gaan. 
Voor het demokrati ese meer-parti jen-systeem 
in Nederland heb je zo onderhand all een de 
PvdA nog maar nodig. • 

15 



-

Vis en visser terven uit 
Pal aan de Waaldijk, ongeveer halverwege tussen Nijmegen en Millingen, 
I iggen twee schokkers - vissersboten die eens het gezicht van onze rivieren 
bepaalden, maar nu een zeldzaamheid zijn geworden. Op de Truda II wonen 
Willem van den Berg en zijn vrou~. Van den Berg is 61 jaar en een van de 
laatste beroepsvissers op de binnenwateren van ons land. Wat er allemaal in 
één mensenleven kan veranderen. 

"ZE HEBBEN ONS VAN 
ONS BESTAAN BEROOFD" De schokkers van Van den 

Berg in de Waal bij Erlecom 

"Ik k6n de vis nog schoon krijgen", vertelt 
Van den Berg. "Dan doe ik ze in een bun, 
waar voortdurend leidingwater doorheen stroomt. 
Het kost nu 14 dagen om ze schoon te krijgen. 
Drie jaar terug lukte het nog in een week. 
Normaal is de lever van een vis zo groot, nu 
zijn de levers helemaal opgezwollen." Hij 
wijst eerst iets aan ter grootte van een stuiter 
en houdt zijn vingers dan twee-, driemaal zo 
ver uit el kaar. Aan de landbouwhogeschool in 
Wageningen beproeft men overigens ook het 
aflezen van de watervervuiling uit de omvang 
van visselevers. 

LAATSTE IN DE LIJN 

In de zomer vt;m 1971 viste Van den Berg 
voor het laatst met zi jn schokker op de brede 
rivier. Nu beperkt hij zich tot af en toe een 
fuik zetten. "Het heeft geen zin meer. Er is te 
weinig vis en die er nog is is slecht van smaak. 
Je kunt ze wel eten, maar de chemiese smaak 
breekt je onherroepelijk op. Als de rivier van
daag -weer schoon werd, zou ik morgen weer 
vissen. Hoewel - het is toch zelfmoord om je 
met een schokker tussen de duwboten van te
genwoordig te wagen." 

Hij heeft zich ermee verzoend "de laatste in 
de lijn" te zijn. De pacht van een stuk Waal, 
ter I engte van ongeveer een ki lometer , is langs 
moederskant zo'n 150 jaar in de famil ie ge
weest. Ook Van den Berg betaal t nog jaarl i jks 
zijn pachtsom aan het polderdistrikt Maas en 
Waal. Hoe hoog de pacht is wil hij niet zeg
gen. "Maar het is nog evenveel als 10 jaar 
terug. En in het pachtkontrakt staat dat je 
geen schadevergoeding kunt eisen voor ver
minderde vangst door vervui I ing of zo." 

ROYAAL BESTAAN 

Willem van den Berg herinnert zich hoe hij 
als achtjarige jongen met zijn vader de Rijn 
opvoer om te v.issen boven Bingen. Achttien 
jaar oud beviste hij met de Truda 11 z'n eigen 
pachtwater in de Waal ter hoogte van het 
plaatsje Erlecom in de Ooypolder. 

"We hebben in de visserij altijd een royaal 
bestaan gehad. Voor de oorlog was dit het 
beste viswater van Europa. In het hoogseizoen, 
de herfst, had je nachten dat je 500 of 600 
pond pal ing ving. Dat waren de weken dat je 
je bed niet te zien kreeg. We hadden echt een 
goed bedrijf opgebouwd en ik heb het altijd 
een groot onrecht gevonden dat je van je be
staan gewoon beroofd werd door de industri e 
met d'r vuillozingen op de rivier. 

Nu ligt al het materiaal hier renteloos. On-
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ze tweede schokker ligt barstensvol netwerk, 
voor duizenden guldens. Ga maar na, er ligt 
1500 ton materiaal opgeslagen op die boot. 
Zegens, snoekfuiken en noem maar op." 

GIFGOLVEN 

Kort na de oorlog visten er nog 27 schokkers 
op de Waal boven Nijmegen. 

"Toen hebben we een enorme vergiftigings
golf gehad die de witvis vermoordde. Het was 
op een zondagmorgen, ik meen in 1948. De 
hele rivier zag opeens wit van de dode vis. 
Tussen de kribben lag de zalm metersdik. Een 
zalm kon wel 45 pond halen. Dat was het eind 
van de witvis. 

T oen hebben we aan het eind van de jaren 
'60 die beruchte endosulfaanvergiftiging gehad. 
Het was z6 erg dat de levende paling uit het 
water kroop om op de wal te sterven - hel e
maal verbrand. Dat zi jn de twee hardste klap
pen geweest die de industrie ons heeft toege
bracht. Want het gaat echt niet om het huis
houdelijke afval van de mensen en ik vind het 
kinderachtig de schuld te geven aan mensen 
die zich een keertje douchen. Dat kan niet 
verklaren hoe het rivierwater in puur vergif is 
veranderd. Ze hebben met de i ndustri e het 
water verpest en de natuur en ons gedupeerd." 

Willem van den Berg is dan ook een ver
klaard tegenstander van de mil i eubelasting, 
waarmee de overheid de burgers wil laten be-
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talen voor de vervuiling zonder iets te veran
deren aan de industril!le lozingen die het ge
volg zijn van winstbejag. 

UITSTERVEN 

Van den Berg: "De visstand holt nog steeds 
achteruit. De vis sterft uit en ons beroep ook. 
Toen er nog een paar honderd vissers langs de 
rivieren zaten, toen hadden we een vergade
ri ng moeten houden i n Den Haag en desnoods 
wat ruiten moeten ingooien om de aandacht te 
vragen. Nou laten ze je gewoon doodbloeden 
en ze zijn allang bi i j dat de vissers verdwijnen 
met hun protesten tegen de vervuiling van het 
water." 

Hij toont ons op de tweede boot de ruimen 
die inderdaad barstensvol netten zijn gestouwd. 
Van den Berg denkt voor de fuiken nog een 
goede pri js te maken omdat ze tegenwoordig in 
trek zijn als romantiese versiering voor woon
kamers. 

Het was in juli hoog water op de rivier. Dat 
ontlokt ons de opmerking dat de chemiese troep 
z6 in ieder geval meer verdund en sneller 
wordt afgevoerd naar zee. 

"Normaal gesproken wel", zegt de oude 
visser. "Maar deze wi nter is het ook erg hoog 
water geweest en de rivier was smeriger dan 
ooit tevoren. De enige verklaring is dat ver
schillende bedrijven hoog water afwachten om 
hun vuiligheid te lozen. Dat maakt de verdun
ning weer ongedaan." • 
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SANERING . 
BAKKERSBEDRIJF 

De maand juli, voor velen een maand van 
rust en plezier, bracht dit jaar bittere ellende 
voor de 1500 werknemers van de Juweel-bak
kerijen. In deze maand sloten elf van de twaalf 
bakkerijen van het Koninklijke scholten-Honig 
kon cern (KsH). All e 1500 personeel si eden 
kwamen op straat te staan. 

Vorig jaar april bezetten de bakkers van de VLB in Limburg hun bedrijf om een eind te 
maken aan het gekonkel van Wessanen en KsH rond hun bedrijf. De aktie slaagde . . 

REGERING HELPT 
BROODPRIJS OPJAGEN 

De sanering van het bakkersbedrijf heeft een 
beroerde geschiedenis achter de rug. 

In 1973 zaten de CoèSp-winkels en -produk
tiebedrijven aan een onvermijdelijk faillisse
ment. Reden was het plotseling terugtrekken 
van kapitaal door de financier Mazzola. De 
geldkraan werd voorgoed dichtgedraaid, waar
bij buitenlandse coöperaties onvoldoende tijd 
kregen hulp te bieden. 

Koninklijke Schol ten-Honig (o.a. van de 
macaroni) nam de ver! iesgevende Coöp
bakkerijen over om ze weer "gezond" te maken 
en het levensmiddelenkoncern Edah de Coöp
winkels. Bij deze handel treedt één bijzonder
heid sterk in het licht. De vroegere Coöp
financier Mazzola blijkt namelijk kommissaris 
bij de KsH te zijn. Terwijl KsH-president
direkteur W. Hoefnagels (oud-staatssekretaris 
van Financiën) op zijn beurt kommissaris van 
de Edah is. Een opmerkelijk feit! 

OVERPRoaUKTIE 

In datzelfde jaar komt uit een onderzoek 
naar voren dat het bakkersbedri jf zo ongezond 
is, omdat het te kampen zou hebben met een 
overproduktie van 35.000 bal en (een baal is 
90 broden). Maar wat zijn de normen voor een 
dergel i jke berekening? Inderdaad: de winst
gevendheid van de produktie. 

Regering, ondernemers en vakbonden beslui
ten daarop tot een drastiese herstrukturering 
van de brood- en meelindustrie. Met de werk
gel egenheid als wapen weten de ondernemers 
de zaak zo te draaien, dat de overheid en de 
konsument bij het wegsaneren van de "over
kapaciteit" voor rJlle kosten opdraaien. 

Bij de open inschrijving voor het inleveren 
van kapaciteiten komt de KsH op 15.600 balen 
uit. Dit terwijl van het begin af aan op 15.000 
balen is gemikt. Het zal geen toevallige aan
eenschakeling van feiten zijn. 

K.S.H. 

De KsH koopt allerlei verliesgevende bakke
rijen op en kan ze in datzelfde jaar op een 
winstgevende manier via sanering weer van de 
hand doen. 

Van regerings- of vakbandszijde is hierbij 
niets gedaan om de regionale situatie te bekij
ken. Het is bijvoorbeeld gebleken dat in Lim
burg de KsH-bakkers wat klanten en dergelijke 
betreft sterker stonden dan de MENEBA-bakke
rijen. 

Ook in verband met een verouderd of juist 
nieuw machinepark werd niet onderzocht welke 
bakkeri jen plaatsel i jk het meest in aanmerking 
kwamen voor sluiting. 

Nee, ~II e KsH-bedri jven werden rigoreus 
gesloten met de gunsti gste gevol gen voor de 
onderneming. Aan de ene kant kreeg het kon
cern een stimuleringspremie voor de goedheid 
om zijn verliesgevende bedrijven van de hand 
te doen en aan de andere kant kreeg de KsH 
een inleveringspremie voor iedere opgegeven 
baal. Vele mil joenen wisselden zo van eige
naar ten koste van de Nederlandse arbeiders
gezinnen. 

Voor de werknemers betekende de sanerings
procedure werkloosheid, een uitkering en als 
extraatje een schadevergoeding voor reiskosten 
en verhuizing voor het geval er elders een 
nieuwe baan gevonden wordt. 

MONOPOLIES 

Ondertussen komen de twee grote overge
bleven industriële bakkers MENEBA (o.a. van 
het King Corn-brood) en Wessanen (de grootste 
meelfabriek) er ook lang niet slecht vanaf. 
Door het inleveren van alle KsH-bakkerijen 
hebben zij een monopolie-positie verkregen. 
Het gevolg is dat de prijskonkurrentie wegvalt 
en het nog makkei ijker is de pri js van het nu al 
zo dure brood nog meer op te schroeven. 

Alles bij elkaar is de sanering een grote flop 
geworden, voor de arbeiders en r.!e kopers van 
brood althans. De regering heeft zich aardig 
voor het karretje van de ondernemers laten 
spanner. en geeft, zoals onlangs bekend werd, 
nog een lekker "progressief" toetje toe ook. 

KAZERNES 

Staatssekretaris stemerdink van Defensie· 
heeft namelii~ besloten voortaan al het brood 
voor de kaze'rnes ce 1'1 traa I in te kopen bij de 
grote industriële !-,,,kker MENEBA. Een gevoe
I ige slag wordt h'. loor aon de warme bakkers 
gegeven. Da laatsten zorgden voorheen via de 
laagste inschrijvingen voor een deel van dit 
brood. 

Ook de gevolgen van de sanering moet de 
warme of ambachtelijke bakker voor zijn in
dustriël e konkurrent opvangen. Wessanen (de 
meelfabriek) heeft namelijk de prijs van het 
tarwemeel aanzienl i jk verhoogd. De warme 
bakker kan dit natuurlijk niet op zijn eigen 
kosten opvangen, met als gevolg dat het brood 
ook bij hem duurder wordt en uiteindelijk de 
huisvrouw voor de kosten opdraait. • 
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M.A.N. -AKTIES IN TILBURG 
, 

SATESTANK 
TEISTERT 
NIEUWBOUW 
Flip Saté - Flop Saté; de stank daar zit Stokhasselt mee. 
Dit is een van de leuzen waarmee een Tilburgse nieuwbouwwijk 
aktie voert voor frisse lucht. 

Op het oog onderscheidt Stokhosselt zich in 
niets van andere nieuwbouwwi jken: veel hoog
bouw, weinig aandacht voor de mensen. Het 
bijzondere is dot het er stinkt. Er zijn zelfs 
vier bedrijven die er de lucht vertroebelen. 

Om te beginnen de IFF, een fabriek van 
geur- en smaakstoffen. Een bedrijf dot wegens 
milieuvervuiling werd verjaagd uit Hilversum, 
moor in Tilburg tussen enkele dichtbevolkte 
wijken werd geplant. Onderzoek van het MAN 
heeft een I i jst v~n gebru i kte stoffen opgel e
verd. Van sommige is de uitwerking op de mens 
nog onbekend. Wel is duidelijk dot de zware 
parfum geur in de woonwijken leidt tot veel 
lichamelijke klachten. 

Don is er een gemeentelijke installatie voor 
de zuivering van rioolwater. Deze moet het 
water reinigen, moor verpest de lucht ol doen
de met een ondraagl i jke stonk. 

OVERHEERLIJK 
Op de derde plaats don de satéfabriek van 

Flip Roksnoer ("Overheerlijke saté"). Dit be
drijf stoot op zeer korte afstond van enkele 
flats, waarvan de bewoners gedwongen zijn de 
hel e dog deuren en romen gesloten te houden. 
En don nog .•. "Je hoeft niet te proberen eens 
I ekker eten klaar te maken, want het smookt 
gegarandeerd noor saté ", zegt een van de be
woonsters. 

De vierde en jongste bron van stonk is het 
bedrijf Breti Snacks (kroketten e. d.) die al
thans wat betreft onaangename geuren ol is 
opgewerkt tot een aardige konkurrent van Flip 
Saté. 

Aktiepunten genoeg dus voor het MAN om 
de Stokhossel t-bewoners op te mobil iseren. 

DF! fabri ek van Roksnoer 
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Met betrekking tot de IFF heeft het MAN een 
open brief geschreven aan de gemeenteraad 
waarin met spoed maatregelen worden geëist. 
Binnenkort wordt een bezwaarschriftenaktie 
gevoerd tegen het verl enen van een h i nderwet
vergunning, tenzij strenge voorschriften wor
den gesteld tegen stonk en onveiligheid. 

Ook wat betreft de zuiveringsinstallatie zijn 
eisen gesteld aan het gemeentebestuur. Wet
houder Beem kreeg een groot aantal handteke
ningen aangeboden waarin konkrete voorstellen 
worden gevraagd om aan de overlast een eind 
te maken. 

ZWART OP WIT 

Met Breti Snacks I eek het aanvonkel i jk wel 
mee te vollen. De eigenaar van het bedrijf 
verscheen tenminste op een buurtvergadering 
en zei zwart op wit te willen verklaren dot er 
van hem nooit stonk zou komen. Toen het MAN 
hem enkele dogen loter een dergelijke verkla
ring ter ondertekening voorlegde, weigerde hij 
echter. De verklaring: Hi j (dot wil zeggen: 
zijn bedrijf) was ondertussen ol begonnen te 
stinken. 

Met de heer Roksnoer van de satéfabriek _ 
voerde het MAN twee gesprekken. Aan be
loftes geen gebrek, moor door bi eef het don 
ook bi j. Vervol gens werd wethouder Beem weer 
aangesproken voor herziening van de hinder
wetbepalingen. Deze man presenteert zichzelf 
als de "inspraak-wethouder", moor moest ge
dwongen worden noor de mensen uit Stokhosselt 
te luisteren. Hij vond dot ze zich niet moesten 
aanstellen en zal dus zonder verdere aktie niet 
tot maatregelen te bewegen zijn. 

Dus verspreidde het MAN roombil jetten met 

Het bedri jf Breti Snacks 

een leus tegen de saté-stonk. Iedereen deed 
mee, moor reaktie van de fabriek b:eef uit, 
afgezien van een anonieme telefoniese bedrei
ging van een MAN-medewerker. Reaktie kwam 
er pos toen iemand zijn flatwoning recht te
genover de fabriek opsierde met een groot 
spandoek met dezelfde anti-saté-leus. 

Roksnoer trommel de een aantal mensen op 
voor een scheldkanonnade en nam ook de 
pol itie in de arm. Dezt! sommeerde de betrok
ken huurder het spandoek te verwijderen, moor 
die voelde zich daartoe noch door de politie
verordening noch door de grondwet gedwongen. 

Midden in de nacht, tegen twee uur, ver
scheen de Roksnoer-aanhang weer ten tonele 
om herrie te maken en zich te buiten te gaan 
aan strijdbare kreten zoals: "Kom noor bene
den, don bijten we je strot of." Wakkere flat
bewoners dwongen de saté-troep tot de aftocht. 
Het resultaat van dit optreden van Roksnoer 
was verbluffend. Enkele dogen loter hing er 
niet meer één spandoek, moor hingen er twaalf 
aan de flat. 

HUREN 
De stonkproblemen staan in deze nieuw

bouwwijk natuurlijk niet op zichzelf, zoals 
men ol kon vermoeden. Het MAN stuitte on
vermijdelijk ook op andere problemen zoals de 
grote huurstijgingen en de vele klachten. Er 
werd besloten een afdeling op te richten van 
de BHW om de buurt ook op deze punten te or
ganiseren. 

Begonnen werd met het verzamel en en in
dienen van bezwaarschriften tegen de 8%
huurverhoging van 1 jul i. De woningbouw
veren i ging kreeg zo een onaangename 'verras
sing, want het bestuur had zo goed mogelijk 
verzwegen dot bezwaren konden worden aan
getekend. 

Op maandag 11 augustus werd een drukbe
zochte buurtvergadering georganiseerd door 
MAN en BHW samen. Besloten werd een wei
geringsaktie te organiseren tegen de 8 %
huurverhoging. Ook werden okties aangekon
digd tegen de f 20 huurverhoging, die de be
woners voor september nog extra te wachten 
zou staan. 

De huurders zijn niet van plan steeds hogere 
huren te betalen voor steeds si echtere woon
omstandigheden. Van dit laatste getuigen niet 
011 een de stankgol ven, moor ook doorroestende 
bol ustrad~s, kapotte doken, si echte ri ol ering, 
scheurende muren, slechte centrale verwarming 
e.d. Wat betréft het bedrijf van Roksnoer werd 
besloten tot een "telefoonblokkade". • 



In het vierde jaar van de strijd 'tegen de milieubelasting heeft het MAN in 
Nijmegen een nieuw initiatief genomen. Er is een oproep uitgegaan om de 
aanslag van 1975 (f 79,80 per huishouden) te voldoen in uiterst kleine bedra
gen, twee kwartjes per week bi jvoorbeeld. 

In 1972 was Ni jmegen de eerste stad van het 
land waar de strijd met de mil ieubelasting werd 
aangebonden. De overheid reageerde ap de 
weigeringsaktie met deurwaarders, intimidatie 
en loonbeslagen. Het MAN-Nijmegen heeft 
nu naast h'et weigeren een andere aktie
mogelijkheid aangebaord. De mensen laten de 
voorgepanste acceptgirokaarten van het Zui
veringsschap voor wat ze zijn en beginnen 
wekel i jks 50 of 53 of 57 cent (of zoiets) over 
te maken. 

De opzet blijft nog steeds de administratie 
van het zuiveringsschap te ontwrichten en in 
alle duidelijkheid verzet aan te tekenen tegen 
het regeringsbeleid ten aanzien van het milieu. 
Uit de eerste reakties op het in Nijmegen 
huis-aan-huis verspreide MAN-pamflet wezen 

uit dat het aktievoorstel ("laten we ze plagen 
met kleine bedragen") een nieuwe impuls is en 
weer veel mensen op de been brengt. 

Overigens heeft het kabinet onlangs besloten 
dat alleenstaanden (waaronder veel bejaarden) 
i n de toekomst niet I anger de voll e mep hoeven 
te betal en, maar éénderde van de aanslag voor 
gezinnen. Per gezin berekent men niet langer 
3,5 maar 3 vervuilingseenheden. AI eerder 
waren andere konsessies bereikt. In Nijmegen 
bijvoorbeeld werden meer dan 1000 huishou
dens met minimale inkomens van de belasting 
vrijgesteld. 

Het MAN stelt zich echter op het standpunt 
dat deze tegemoetkomingen niet voldoende 
zijn. De kwestie is dat het water er niet 
schoner op wordt omdat de bedri jven nog steeds 
hun afval op de rivieren lozen. • 

Brand legt risiko's bloot 

AKZO-GEVAAR 
IN AMERSFOORT 

Op zaterdag 9 augustus ontstond brand in de richting van de wijk, anders had men een 
groot deel van de bewoners moeten evakueren. 
Een buurtbewoner, die wel in de rook terecht 
kwam met z'n auto, vertelde dat hij en zijn 
vrouw last kregen va~ tranende ogen, braak
neigingen en ademnood. 

De penningmeester van de Socialistiese 
Partij i n Rotterdam heeft een gironummer. 
En wel nummer 3337800. 

Dit nummer staat open voor de giften van 
mensen die het werk van de SP ook finan
cieel willen steunen. Het werk van de SP? 
Kijk eens naar Ons Medies Centrum in Oss, 
naar de akties en standpunten van de SP 
waarvan ook deze Tribune weer getuigt. 
AI dat werk (ook de ondersteuning van 
Arbeidersmacht", BHW, MAN, akties tegen 
imperialisme e.d.), dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertellen 
dat all es steeds duurder wordt ... ook voor 
ons ~ 

Daarom: gironr. 3337800 t. n. v. penn. SP 
te Rotterdam, onder vermelding: Donatie. 

Men vi ndt het schandal i g dat een dergel ijke 
gevaarlijke fabriek zo dicht bij een woonwijk 
kan liggen. De veiligheidsmaatregelen die de 
gemeente neemt zijn onvoldoende: De brand
weer heeft geen I i jst van stoffen di e bi j de 
AKZO opgeslagen liggen, zodat bij brand de 
brandweer nooi t goed toegerust kan zi jn. Een 
evakuatieplan bestaat er trouwens evenmin. 

Twintig meter van de fabriek staat een be
jaardentehuis. Het is onbegrijpelijk dat de ge
meente Amersfoort dat op die plaats heeft 
kunnen bouwen. De bewoners daarvan krijgen 
voor hun jarenlange arbeid letterlijk stank 
voor dank. Deze keer is hen door de gunstige 
wind een evakuatie bespaard gebl even en ook 
zijn hun ruiten niet door een explosie gespron
gen, maar ze ondervinden wel dagelijks ern
stige overlast van deze fabriek. Regelmatig 
hebben de bewoners van het bejaardenhuis 
namelijk last van de scherpe lucht, afkomstig 
van de AKZO, die bij sommigen zelfs hoofd
pijn en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. 

Er is sprake van dat AKZO-Amersfoort bin
nen afzienbare tijd gaat verhuizen, maar de 
berichten hierover zijn schaars en tegenstrijdig. 
Het MAN-Amersfoort is bezig de mensen te 
organiseren om meer veiligheid te eisen in hun 
buurt. • 

een loods van AKZO-Amersfoort (de chemiese 
fabriek Van Hasselt). De Amersfoortse krant 
meldt dat de brandweer de brand binnen enkele 
minuten onder kontrole had. Wat de krant niet 
schrijft is dat de brandweer geen tien minuten 
later had moeten komen. Er stonden in de loods 
vaten met chemi ese stoffen, waarvan er al ver
schillende bol stonden. Sommige vaten bevat
ten stoffen, die al bij een vrij lage tempera
tuur tot ontbranding komen (40 graden Celsius). 

Brandweerlieden slepen brandbare stoffen uit de loods 

De brand is ontstaan doordat er water is ge
vallen op ammoniumpersulfaat. Dit is daardoor 
gaan smeulen, waarna de verpakking ging 
branden. Ammoniumpersulfaat is een erg smerig 
goedje, dat bijtend werkt op ogen, huid en 
ademhal ingsorganen. Bi j inademing kan adem
nood optreden en is opname in het ziekenhuis 
noodzakel ijk. Bi j de brand is een ton ammo
niumpersulfaat verloren gegaan. 

Dit is trouwens niet het enige gevaarlijke 
spul dat er ligt opgeslagen. In de loods liggen 
ook vaten met amines, waarvan scheikundigen 
ons de gevaarl i jke eigenschappen hebben ,ver
teld: Als amines reageren met salpeterzuur, 
waarvan we allemaal wat in onze maag hebben, 
komt er een stof vrij die kankerverwekkend kan 
zijn. 

De AKZO staat vlakbi j de wi jk Soester kwar
tier. Gelukkig stond de wind die avond niet in 
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VERZET TEGEN STADHUIS 
VAN 50 MILJOEN 
"Sobere" plannen 

in Nijmegen 
Het gemeentebestuur van Ni jmegen (cda-pvda) 

wil vijftig mil joen uittrekken voor een nieuw 
stadhuis. 

"Geen wonder, stelt de SP-gemeenteraads-
fraktie, "dat de haren te bergen rijzen van de 
mensen in de buurten die zo dikwijls te horen 

krijgen dat er geen geld is om aan hun volstrekt 
rede I i jke verl angens te vol doen. G een wonder 
dat ti jdens buurtvergaderi ngen één van de meest 
gehoorde opmerking is: Er is geld zat, als je 

maar weet waar je het hal en moet. En dan te 
bedenken dat dit overheidsgeld eigenlijk ge

woon hun eigen geld is." 
Twee voorbeelden: 
Het VAM-overslagbedrijf voor huisvuil werd 

vlak naast het Willimskwartier gebouwd en in 
gebruik genomen. Voor oplossingen die de om
ringende arbeiderswijken geen overlast zouden 
bezorgen had de gemeente "geen geld". 

Een groot gezin dat met Kerstmis '74 door 
brand uit huis werd verdreven, woonde eind 
augustus nog in een caravan. Het gemeentelijk 
apparaat kan wel plannen maken voor een 
stadhuis van i50 mil joen, maar ziet geen kans 
een dakloos gezin aan een menswaardige woon
ruimte te helpen. 

Het zijn niet alleen financiële argumenten 
di e tegen de gemeentepl annen i n steil i ng kun
nen worden gebracht. De nieuwbouw wordt bi j
voorbeeld berekend op de groei van het aantal 
ambtenaren tot 1994. Om te beginnen is het 
natuurlijk de vraag waarom er alsmaar meer 
ambtenaren moeten komen. In de tweede plaats 
staat een reorganisatie op stapel van het lands
bestuur, waarbij een aantal taken (waarschijn
lijk ook ambtenaren) wordt overgeheveld van 
de gemeenten naar de nieuwe provincies. 

Over 1 of 2 jaar zou daarover duidelijkheid 
kunnen bestaan (als de wet door de Kamer is), 
maar Nijmegen wil dat niet afwachten. 

Overigens is het bestaande stadhuis nog niet 
zo oud en zouden er makkei i jk met verbouwing 
betere arbe idsomstandigheden kunnen worden 
geschapen voor het personeel. Het gemeentebe
stuur wil echter slopen en nieuwbouw, om er 

6 

ter plaatse meteen nieuwbouw voor de dienst 
Publ ieke Werken en Huisvesting aan te koppe
len. Dit laatste projekt zou makkelijk elders 
in de stad kunnen worden gereal iseerd, maar 
Ben W vinden het makkelijk om alle ambtena
ren op één hoop te hebben. 

Een dergelijke gigantiese konsentratie van 
ambtenarij in het hart van de stad is overigens 
in strijd met besluiten die de raad pas onlangs 
genomen heeft over de toekomst van het cen
trum. Vooral om de samenballing van verkeers
stromen tegen te gaan, zou grote uitbreiding 
van de werkgelegenheid in dat centrum worden 
tegengegaan. Ben W stellen zich kennelijk 
ten doel zelf het goede voorbeeld te geven. 

Zou PW en V elders een kantoor krijgen, 
dan zou de sekretarie niet persé gesloopt en 
herbouwd hoeven te worden. Dat maakt veel 
goedkopere oplossingen mogel ijk. 

Vol gens het gemeentebestuur wordt de 
nieuwbouw u i ters t sober opgezet. AI s bewijs 
hiervoor wordt aangevoerd dat de bouweisen in 
niets verschillen van andere gemeentehuizen 
die in ons land nu in zo grote getale gebouwd 
worden. Dat is het tegendeel van een gerust
steil ing. 

Er is immers een enorme rage om overheids
gebouwen zo imposant mogelijk op te trekken, 
zowel wat betreft de ruimte als wat betreft de 
gebruikte materialen. ·Stadhuizen als prestige
objekten, die de indruk wekken dat de over
heid er nog aanzi enl ijk beter voorstaat dan het 
gewone volk. 

De nieuwe raadszaal wordt bi jvoorbeeld be
groot op een vi oeroppervlak van 1200 vi erkan
te meter (kosten alleen al hiervan zo'n 3 mil
joen). En dat voor een ruimte die slechts eens 
in de drie weken gedurende één avond gebruikt 
wordt voor een raadsvergadering. 

Bi j deze 1200 vi erkante meter zijn overi gens 
werkruimten inbegrepen voor de frakties van de 
politieke partijen. Daar zouden ze hun spullen 
opslaan, vergaderen e. d. De ruimtes zouden 
dus permanent ter beschikking staan van de po
litieke partijen. De SP staat echter op het 
standpunt dat hier geen taak ligt voor de over
heid, en dat de parti jen zelf voor hun werk
ruimten moeten zorgen. 

VERZET 

Onder de Nijmeegse bevolking bestaat veel 
verzet tegen de stadhuisplannen. De gezamen-

Het stadhuis van 
Nijmegen; 
met een beetje 
verbouwing 
zeer gesch i kt 

I i jke wi jkorganen hebben een beroep op het 
gemeentebestuur gedaan om de plannen uit te 
stellen om eerst te bespreken welke voorzie
ningen in de wijken urgent zijn. Ben W zijn 
op dit verzoek nog niet ingegaan. Een typiese 
politieke keuze: De noden en verlangens van 
het gemeente-apparaat wegen kennelijk zwaar
der dan die van de bevol king. • 

BREUK 
K.V.P. -N.K.V. 

KVP-voorzitter Vergeer 

In navolging van fraktieleider Andries
sen, heeft KVP-voorzitter Vergeer zich 
zeer verbitterd getoond over het ontwerp
visi eprogramma van het NKV. Ze menen 
dat het vakverbond de socialistiese kant 
opgaat en voortaan strijd verkiest boven 
overleg. Verg eer wil zijn lidmaatschap 
van het NKV opzeggen en zich aansluiten 

bij het CNV, de protestanten nota bene! 
Nu is de NKV-visie net een stuk kauw

gum. Je kunt er lang op kauwen zonder je 
honger te stillen. Het legt welliswaar dui
delijk de feiten bloot van het kapitalistiese 
systeem, maar staat vol van "enerzijds" en 
"anderzi jds". Het onderkent bi jvoorbeeld 
een tegenstelling die klassenstrijd genoemd 
zou kunnen worden, maar haast zich met
een op te merken dat dit niet in "dogma
ties marxistiese" zin moet worden opgevat. 
Enzovoorts. Het duidelijkst is het in de 

vaststelling dat de geloofsovertuiging geen 
beginsel kan zijn voor het organiseren van 
arbeiders. 

Alles bij elkaar toch genoeg voor de 
KVP-top om het NKV uit te spugen. Als 
dat wederzijds is zou dat een versneld ein
de kunnen brengen aan de doodsstri jd van 
de KVP. Op zich een gezonde ontwikkeling 
in de politieke verhoudingen. Sinds de eeuw 
wissel ing wordt de werkende bevol king al 
voorgehouden dat niet de maatschappel i jke 
verhoudingen, maar het geloof doorslagge
vend zijn bij het bedrijven van politiek. 
Deze propaganda is niet langer tegen de 

werkelijkheid bestand. Alle religies worden 
in het CDA op één hoop geveegd en katho
lieke leiders beginnen de bakens te verzet
ten naar het reformatoriese CNV. Het bin
dend element is niet het Evangelie, maar 
het feit dat ze reaktionair zijn. • 



Tekorten Eygelshoven vphaald op bevolking 

DE bevolking van Eygelshoven 
(tussen Heerlen en Kerkrade) be
dankt voor de eer om de rekening 

te betalen voor het wanbeleid van het 
gemeentebestuur. Soc ial isti ese Parti i 
en MAN organiseren samen akties te
gen de belastingmaatregel en die het 
gat in de ge'meentebegroting moeten 
vullen. 

GEMEENTE ~ 
lOEKT DEKKING VOOR FOUTEN 

In het begin van de zeventiger jaren liet de 
gemeente Eygelshoven de bouw storten van een 
zogenaamd "socio-projekt". Nu stoot er zo'n 
raar gevormde betonnen kolos, beschilderd met 
alle kleuren van de regenboog. Het bestaat uit 
een enorme sporthal, met daaromheen een gro·· 
te verzameling zooltjes en kamertjes. Die 
worden gebruikt als woning, postkantoor, 
RABO-bank en vormingscentrum, meestal bij 
gebrek aan beter. Bi j het beheer van het 
bouwsel is een tekort ontstaan van drie ton. 

MANIPULATIES 

De minister heeft bepaald dot de "rest van 
Nederland" geen cent armer mag worden van 
de blunders in Eygelshoven. De tekorten van 
enkele tonnen op de gemeente-begroting moe
ten worden gedragen door de 1500 inwoners 
van Eygelshoven zelf. Nu is het aardige dot, 
uitgezonderd het gemeentebestuur, niemand in 
deze gemeente ooit om een "socio-projekt" 
heeft gevraagd. 

Wie er precies verantwoordelijk is en om 
wel ke bedrogen het goot is nog nooit opgehel
derd. Moor het is geen geheim dot rond de 
bouw flink gemanipuleerd is. De kosten zijn 
aanzienlijk hoger uitgevallen don aanvankelijk 
geroomd was. De bouwwerkzaamheden hebben 
zei fs stil gel egen wegens probl emen tussen de 
gemeente en verschillende aannemers. En be
kend is natuur! i ik ook dot burgemeester J. Jan
sen eind 1974 niet werd herbenoemd wegens de 
financiële puinhoop, een maatregel waartoe 
Binnenlandse Zaken si echts bi j hoge uitzonde
ring overgoot. Overigens woont de heer Jonsen 
nog steeds in zijn villa, waar hij nu praktijk 
houdt 0 Is advokaat en prokureur. 

VERZET 

Bij alle onduidelijkheden is één ding duide
I ijk: De doorsnee Eygelshovenaar voel t zich 
niet verantwoordelijk voor het geknoei van de 
gemeente. De pogingen om de bevol king voor 
de gevolgen te loten opdraaien stuiten don ook 
op hef ti g verzet. 

Op 6 mei werden het gemeentebestuur 1000 
handtekeningen overhandigd door het MAN, 
waarmee de mensen de mil ieubelasting terug
vorderden die ze over '72 en '73 hebben be
taald (Tribune 11/75). Het was de gemeente 
die deze belasting inde en niet afdroeg aan 
het zuiveringsschop, moor gebruikte om de 
goten een beetje te vullen. Begin augustus had 

het gemeentebestuur nog steeds niet op dit 
verzoek gereageerd en werd bovendien bekend 
dot er extra-belastingen van de inwoners zou
den worden gevorderd om de tekorten te dek
ken. 

HOGE HEREN 

SP en MAN organiseerden op 14 augustus 
een protestvergadering. Een van de aanwezigen 
vatte de algemene gevoelens samen: "Wie de 
schuld heeft en waar het gel d vanda~n moet 
komen, vechten de hoge heren moor onder el
kaar uit. Moor ze moeten het niet bij ons pro
beren te holen, want wij drogen geen schuld." 

De vergadering besloot een handtekeningen
aktie te organiseren om de autoriteiten duide
lijk te maken dot het geld niet langs deze weg 
binnen zal komen. 

SOCIALE DIENST 

Over de methoden die het gemeentebestuur 
gebruikt om de gevolgen van het financiële 

• Foto's van de bezettingsoktie op de 
sociale dienst van Eygelshoven. 
Boven: Wethouder Albedo in diskussie 
met een SP-er. Links mevrouw Van 
Vuuren met ki nderen. 
Onder: De wethouder vertelt de gealar
meerde politiemannen dot ze te laat zijn. 
Hij is ol door de kni eën gegaan ... 

wanbeleid of te wentelen op de bevolking is 
het vol gende interessant. 

Ben en Lies van Vuuren (beiden lid van de 
SP) wonen in Eygelshoven. Van Vuuren werkte 
in een Duitse mijn, moor kwam enkele maan
den geleden wegens een maagkwaal in de 
ziektewet terecht. De Duitse Kronkenkosse 
betaalde a! vrij traag 'Jit, moor tot overmaat 
van romp werd Van Vuuren door Duitse artsen 
gezond verklaard, juist enkele dogen voordat 
hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. 
Dot vergrootte de probl emen rond de uitkerin
gen. Ondertussen werd zijn vrouw gekonfron
teerd 'Tlet extra-kosten omdat hij in het zie
kenhuis log. Kortom: Op vrijdag 25 juli was ol 
het geld op. 

Lies van Vuuren ging noor de Sociale Dienst 
om een voorschot te vragen van f 100. Dit 
voorschot werd geweigerd en daarom ging ze 
de volgende maandag terug, vergezeld door 
haar drie kinderen en een groep SP-leden. Het 
voorschot werd opnieuw geweigerd. De ge
meente die miljoenen over de bolk smijt en 
zelf vrijwel bankroet is, gaf als argument ... 
mevrouw Van Vuuren kon niet met geld om
gaan! 

WETHOUDER 

De groep bi eef het kamertje van de Social e 
Dienst bezet houden en kreeg de instemming 
van andere bezoekers van deze gemeente I i jke 
instantie. Een haastig gealarmeerde wethouder 
Albedo (PvdA), doodsbenauwd voor publiciteit, 
verdedigde eerst zijn ambtenaar en herhaalde 
dot mevrouw Van Vuuren niet met geld kon 
omgaan. Hij begon te vloeken en aan de kin
deren te trekken en liep tenslotte naar de tele
foon om de politie te bellen. 

Toen hij ontdekte dat ook deze maatregel 
aan de aktie geen eind kon maken, nam hij in 
wanhoop Lies van Vuuren apart en gaf haar 
100 gulden ... uit eigen zak! 

Nopratend over deze gebeurtenissen be
klaagde de wethouder zich over de financiële 
toestand van de gemeente. Hij vertelde dat hij 
al vijf keer door hogere overheden was ge
waarschuwd tegen "onverantwoorde uitgaven" 
van de Sociale Dienst. 

Zo worden de probl emen van het Eygelsho
vense gemeentebestuur bijvoorbeeld verhaald 
op de mensen die een beroep moeten doen op 
de sociale voorzieningen. En in dit geval ook 
op de portemonnee van de wethouder, maar 
met hem had niemand medelijden... • 
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KONFEKTIE ZOEKT 
ALLERLAAGSTE LONEN 

MARATHON (vrijetijdskleding) bestaat vierenveertig jaar. De boekjaren 
werden zonder uitzondering met winst afgesloten. Desondanks sluit Mara
thon nu de poorten van z'n produktiebedrijven in Enschede, Losser en 

Vroomshoop. Voor 200 van de 300 personeelsl eden betekent dit dat ze zich 
kunnen laten inschrijven bij het Arbeidsburo, op zoek naar een nieuwe baan. 

Marathon-direkteur A. van Rein in een dag
blad: "Ik vind het ronduit ellendig dat je tal 
van toegewijde medewerkers, met wie je jaren 
hebt samengewerkt, moet laten gaan. Je wordt 
door omstandigheden waarop je geen greep 
hebt gedwongen ... " Enzovoorts. 

DRIE KWARTJES 

De "omstandigheid" waarop Van Rein geen 
greep meent te hebben is de trek van de kon
fektie-industrie naar landen met hongerlonen. 
Waarom zou je in Nederland een uurloon be
talen van zeg 7 piek, als je in Tunesië terecht 
kunt voor drie kwartjes per uur per arbeider? 
Een besparing van 80 tot 90% op de loonkos
ten, dat tikt wel ban natuurlijk. 

Tussen 1964 en '1974 verminderde het aantal 
arbeidsplaatsen in de Nederlandse konfektie
industrie van 75.000 tot 36.000 en de afbouw 
gaat nu versneld door, natuurlijk onder de 
noemer van "herstrukturering" . 

Over wat langere termijn gezien leidt de 
konfektie een soort nomadenbestaan, zich 
voortdurend verplaatsend naar de gebieden 

naar het land van herkomst (Nederland bi j
voorbeeld). 

WERKLOZEN 

Een half mil joen werklozen (op een bevol-
ki ng van 5 m i I joen) staan garant voor de laagst 
mogel i jke lonen. Pol itieke parti jen en vrije 
vakbonden zi jn verboden - er is all een een 
staatsvakbond. En mocht dat allemaal niet af
doende zi jn voor het handhaven van de ar
beidsrust, dan zi jn er nog de zwaarbewapende 
politiemacht en de goedgetrainde folteraars, 
waarvan de Tunesiese ,regering deskundig ge
bruik maakt. 

Het Tunesiese regiem heeft zich tegenover 
allerlei internationale instanties en vreemde 
regeringen schriftel i jk verpl icht bi j revolutie 
en nationalisatie, buitenlandse ondernemers 
geheel "schadeloos" te stellen. Voor het geval 
een nieuwe regering zich hieraan niet gebon
den zou achten, kent Nederland zelf de Her
verzekering Investeringen, een pot met meer 
dan 80 mil joen om onteigende Nederlandse 

ondernemingen financieel tegemoet te komen . 
Hi ertegenover staat voor de ondernemers di e 

hun bedrijven in TunesH! vestigen, geen enkele 
verpl ichting. Mochten ze tot de ontdekking 
komen dat ze in Zuid-Afrika nog goedkoper 
(winstgevender) kunnen produceren, dan bre
ken ze weer op. Nederland heeft een akkoord 
gesloten met Tunesië waaruit volgt dat bij op
heffing van Nederlandse ondernemingen in dat 
land het kapitaal vrij kan worden uitgevoerd. 

uHULP" 

Tunesië is voor het ministerie van Ontwik
kelingssamenwerking in Den Haag een zog!l
naamd koncentratieland. Dat wil zeggen dat 
deze staat zich in de bijzondere belangstelling 
van onze ontwi kkel ingshel pers mag verheugen. 

Ondernemers zi en z1 chzelf graag als wel
doeners van de mensheid en willen ook graag 
door anderen als zodanig beschouwd worden. 
Daarom heeft men er ook in konfektie-kringen 
een handje van om de trek naar o.a. Tunesië 
voor te stellen als ontwikkelingshulp. De be
drijven zouden in Tunesië een industriële ont
wikkeling op gang brengen en met de lonen 
die ze betalen de welvaart stimuleren. 

Om te beginnen zou het in het laatste geval 
voor de hand liggen dat er dan ook behoorlijke 
lonen worden uitbetaald. De aantrekkelijkheid 
van Tunesië voor buitenlandse kapitaalbezitters 
zit hem echter in het feit dat er slechts honger
lonen zijn. 

met de laagste lonen. Eerst in de jaren '50 Direkteur Van Rein (rechts) en de produktmanager van Marathon 
van het westen van ons land naar Groningen, 
Twente en de zuidelijke provincies. Toen over 
de grens naar streken in België 'met een ruim 
aanbod van goedkope vrouwelijke arbeids
krachten. En nu zowel vanuit Nederland als 
vanuit België naar Oost-Europa, Portugal, 
Tunesië en het Verre Oosten. 

SCHULDEN 

Het Centrum voor Ontwikkel ingssamenwer
king in Tilburg heeft eens op een rijtje gezet 
wat een land als Tunesië allemaal doet om be
dri jven, waaronder dus veel konfektie-atel iers, 
naar Noord-Afrika te lokken. 

Het land heeft zich diep in de schulden ge
stoken (zogenaamde ontwi kkel ingshul p) om met 
wegen, spoorl i jnen, haveninstallaties en 
vliegvelden gunstige omstandigheden te schep
pen voor buitenlandse investeringen. Het heeft 
een handelsovereenkomst met de EEG, waar
door uit de EEG afkomstige bedrijven, die in 
Tunesië zijn neergestreken, hun produkten vrij 
naar West-Europa kunnen uitvoeren. 

Buitenlandse bedrijven hoeven de eerste tien 
jaar geen belasting te betalen over hun winsten 
en de tweede tien jaar maar 10%. Ze hoeven 
geen invoerrechten te betalen op de goederen 
die ze voor de produktie nodig hebben. Ze 
kunnen in Tunesië goedkoop geld lenen van de 
regering en de winst belastingvrij overmaken 

8 



WERKLOOSHEID EN "ONTWIKKELINGSHULP" 
AFREMMEN 

Belangrijker nog is dot de buitenlandse on
dernemingen een zelfstandige industriële ont
wikkel ing van Tunesië niet bevorderen, moor 
juist afremmen en blokkeren. Terwijl de eigen 
Tunesiese industrie bijvoorbeeld wel degelijk 
invoerrechten moet betalen op grondstoffen, 
hoeven buitenlandse bedrijven dot niet. De 
eigen bedrijven verkeren dus in het nadeel en 
worden weggekonkurreerd. 

Tenslotte heeft de Tunesiese regering het zo 
druk met het lonken noor westerse investeerders 
dot de eigen i ndustri e en de landbouw ernsti g 
verwaarloosd worden. Dit komt tot uiting in 
een voortdurend stijgende werkloosheid (on
danks de westerse ondernem ingen) en een 
groeiend tekort aan voedingsmiddelen (in een 
notie met ongeveer de helft van de bevolking 
nog op het platteland !) . Overheidsmaatrege-
I en worden er gebaseerd op de verlangens van 
buitenlandse ondernemers in plaats van op de 
behoeften van de eigen bevolking. 

Het begrip "ontwikkeling" heeft dus meer 
betrekking op de balans van de westerse onder
nemingen, don op het arme land waar ze zich 
vestigen. Het is duidelijk dot de gewone man 
in Tunesië geen boot heeft bi j de komst van 
Nederlandse bedri jven, ol zal een korrupte 
bovenlaag er zeker niet armer van worden. 

OORZAKEN 

Ligt de oorzaak van de problemen van de 
konfektie-industrie nu werkelijk in de lage
lonen-londen zoals zo dikwijls wordt gesugge
reerd? 

In 1972 kwam nog moor 4% van de kleren 
die in Nederland werden verkocht uit deze 
londen. Dus 96% kwam uit Nederland zelf en 
uit andere óntwikkelde londen. Toch zot toen 
ol long de klad in de konfektie. Konfektie
bedri jven waren toen ol uitermate berucht ge
worden om hun borre werkomstandigheden. Bij 
voorkeur werden vrouwen en meisjes te werk 
gesteld (weer: besparing op de lonen). Ta.-ief
systemen, arbeidsdeling, ongelukken en andere 
slechte arbeidsvoorwaarden veranderden talloze 
werknemers in zenuwpati !!nten. Prakti jken ol s 
bedreven door Macintosh (met een meerder
heidsbelang van het staatsbedri jf DSM !) deden 
in het hele land het animo voor werk in de 
konfektie tot het minimum dolen. 

Dergelijke omstandigheden zijn niet te ver
klaren door invloeden van buitenaf, maar al
leen door de struktuuï van deze industrie zelf. 
Oftewel: de genadeloze winsthonger die ook 
hier hoogtij viert. 

uKONKURRENTIEu 

Maar bovendien: Wat betekent het als kon
fektie-ondernemers zich beklagen over de 
konkurrentie uit de Derde Wereld? In feite 
beklagen ze zich don over de konkurrentie van 
zichzelf! 

Het vernoemde bedrijf Marathon bijvoorbeeld 
nam in 1971 een aandeel in een Tunesiese ves
tiging. Sindsdien steeg de produktie met 50%, 
een groei die geheel uit Tunesië kwam. De 
konfektie die door de loge lonen goedkoop uit 
londen als Tunesië komt (goedkoop trouwens 
voor de ondernemers, niet goedkoop voor de 
huisvrouw die noor C &A goot) wordt geprodu
ceerd door dezel fde westerse kapital isten die 
in een land als Nederland de produktie afbre
ken. 

ENKA-G lanzstoff: konkurreren met andere ENKA-bedri jven ... 

ENKA 

Interessant is dat deze overweging niet al
leen geldt voor de konfektie. We zien ook 
veel verwante bedrijven naar de arme londen 
verdwijnen. Bijvoorbeeld ENKA-Glanzstoff 
dot de kunstvezel-produktie uit Nederland wil 
overbrengen naar elders omdat het de konkur
rentie met de Derde Wereld niet zou kunnen 
bo lwerken. Het weekblad De Groene Amster
dammer bewees dot deze konkurrentie afkom
stig is onder meer van ENKA-bedrijven zelf. 
Over de dreigende ontslagen in Nederlandse 
ENKA-vestigingen liepen de schattingen uit
een van 4. 000 tot meer dan la. OOO! 

OVERHEIDSGELD 

De Nederlandse stoot zit tot zijn nek in de 
konfektie-manipulaties. Onder verwijzing 
naar de werkgelegenheid (wat eigenlijk winst
gei egenhei d moet zijn) eisen de gezamenl ijke 
konfektie-ondernemers geld van de overhe-id 
om de zogenaamde herstrukturering te laten 
plaatsvinden. Gezien ervaringen in andere 
bedrijfstakken, die ook zo nodig op kosten van 
de gemeenschap gesaneerd moeten worden, 
leidt het geen twijfel dat de regering er in 
stapt. 

Het geld zou moeten worden besteed aan 
subsidies voor niet-levensvatbare bedrijven, 
maatregel en voor betere verkoopmogel ijkheden 
in de kleding-sektor, maatregelen voor mecha
nisering, opvoering van de produktie per ar
bei der dus, en maatregel en voor een beter 
sociaal klimaat in de bedrijven. Tenslotte zou 
er ook geld op tafel moeten komen voor het 
begeleiden van konfektionairs die naar het 
buitenland gaan. 

PRONK 

Wat dot I aatste betreft: Onder het mom van 
een "internationale arbeidsverdeling" is minis
ter Pronk zo progressief premies te stellen op 
het vertrek van arbeidsintensieve Nederlandse 
bedrijven noor lage-lonen-londen. Onlangs 

kreeg de textieldrukkerij Vlisco uit Helmond 
25% subsidie toegezegd voor reorganisatie van 
het bedri jf waarbi j een deel van de produkti e 
verhuist naar Afrika. "Wordt afgestoten ten 
behoeve van de Afrikaanse textielindustrie", 
zoals het zo mooi gezegd wordt. 

En de werkloosheid in Nederland moor stij
gen! En Den Uyl maar uiting geven aan zijn 
diepG bezorgdheid! 

VAKBOND 

Terug naar Marathon. Het is I eerzaam om in 
de kranten de kommentaren van de vakbond te 
volgen. 

Op 10 juli zei Ad Voerman, distriktsbestuur
der van de Industriebond NVV: "Dit zijn mid
del eeuwse toestonden." 

Een dag loter: "Ofschoon ik geloof dot de 
direkteur een oprecht man is heb ik met ver
bijstering ervaren welke opvattingen hij koes
tert over de vakbeweging. Zoveel minachting 
voor de vakbonden heb ik nog nooit meege
maakt. " 

Op 29 jul i was Voerman nog steeds boos, 
moor hij liet toch weten dat een nieuw gesprek 
"in aanzienlijk betere sfeer is verlopen dan op 
10 juli." 

Half augustus werd overeenstemming bereikt 
over een afvloeiingsregeling voor 200 man 
personeel. Van enig strijdbaar kommentaar 
door Voerman is don geen sproke meer. 

Staan de arbeiders don werkelijk machteloos? 
De kwestie is dat de konfektie-troebelen een 
logies voortvloeisel zijn van een maatschappe
lijk systeem waarin alleen de winst telt en 
mensen ondergeschikt zijn aan bedrijfsresulta
ten. Geleidelijke hervormingen van dit sys
teem, zoals ze ol tientallen jaren door 
sociaal-demokraten worden nagestreefd, zi jn 
tot misl ukken gedoemd zol ang het fundament 
van winsthonger onaangetast blijft. Er is dus 
wel een uitweg, namelijk het socialisme. De 
bonden zijn echter zo druk in de weer met hun 
EHBO-trommel tje dat ze door totaal geen oog 
voor hebben. • 
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De dagen van 
ENKA-Breda 
herleven 

De voorbereide massale ontslagen bij Enka 
beginnen het karakter aan te nemen van een 
wraakoefening tegen de vakbonden. Telkens 
laat de AKZO-top doorschemeren: "Als in 
1972 het voo~tbestaan van Enka-Breda niet was 
afgedwongen, zou dit nu niet allemaal nodig 
zijn ... " 

De vlekkeloos uitgevoerde bezetting van 
Enka- Breda begon op maandag 18 september 

1972. Op zaterdag de 23e verlieten de bezet
ters het bedrijf in een ware triomftocht. De 
sluitingspionnen van het koncern waren ver
ijdeld. Het splinternieuwe bedrijf, door Enka 
opgezet om zoveel mogel i jk kunstvezelswinsten 
binnen te halen, zou open bi ijven. 

Tribune 10/72 verscheen onder de kop: 
"Enka-direktie verliest, maar is nog ~iet ver
slagen." 

Enkele fragmenten uit de reportage die de 
Tribune toen bracht: "De arbeiders van Enka
Breda hebben hoogstwaarschijnl i jk de werkge
legenheid gered. Dat neemt niet weg dat ze 
geen eind hebben kunnen maken aan de uit
buiting. Nadat ze de macht in het bedrijf een 
week lang zelf hebben uitgeoefend, hebben ze 
het beheer weer moeten overdragen aan de ka-

Demonstratie tijdens de bezetting van Enka-Breda in september 1972 

OUD-M.IJNWERKERS NAAR DEN HAAG 
DRIEDUIZEND oud-mijnwerkers en sympa

th isanten worden op donderdag 18 septem
ber verwacht in Den Haag. Ze demonstre

ren voor betere pensioen-voorzieningen. 
De regering heeft verbeteringen beloofd en 

van verschillende kanten werd de betoging 
vervolgens overbodig genoemd. We vroegen 
om kommentaar van Huub Cobben van de Al
gemene Bond voor Werknemers. 

"De regering ziet Zuid-Limburg wakker 
worden", zegt Cobben, "en doet van all es om 
dat af te remmen. Ze wil I en nu de mensen bi j
springen, die door een onvolledige karrière 
hun volle pensioenrechten niet hebben kunnen 
opbouwen. De aanvulling zou gelden tot ze 65 
jaar zijn geworden. Maar daarmee zijn de 
problemen nog lang niet opgelost. Wij eisen 
een waardevast pensioen dat met de inflatie 
omhoog gaat. We willen ook betere voorzie
ningen voor mijnwerkers-weduwen. We eisen 
f 400 kolengeld per jaar. En een regeringson
derzoek naar het vermogen van het AMF." 

A.M.F. 

Het AMF is het Algemeen Mijnwerkers Fonds, 
waarover Cobben in Tribune 5/75 een boekje 
opendeed. Hi j schatte toen het AMF-vermogen 
(opgebouwd uit inhoudingen op de mijnwer
kersionen) op 4 mil jard gul den, of ongeveer 
f 100.000 per gepensioneerde. Ruim voldoende 
om het pensioen waardevast te maken en de 
mijnwerkers op hun oude dag schadeloos te 
stellen voor het slopende werk dat ze altijd 
hebben gedaan. 

Bij het beheer van de AMF-miljarden hebben 
de "werkgevers" (die na de mijnsluiting geen 
werkgevers meer zijn) echter de zwaarste stem. 
Daartegen richten zich de akti es van de oud
mijnwerkers. 
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K.V.P. 

Ook de KVP voelt zich aangesproken door 
de beweging, die in Zuid-Limburg is ontstaan. 
In het Limburgs Dagblad van 9 augustus noemt 
kamerl id Bremen het een bakerpraatje dat de 
mijnwerkers probl emen hebben met de pensioe
nen. En wat de rol van de KVP betreft: "Wij 
hebben permanent pal gestaan voor de belan
gen van Limburg. Wij hebben de mensen niet 
in de steek gelaten. Maar we voelen er niets 
voor valse beloften te doen en verwachtingen 
te wekken." 

Heer Bremen spreekt er schande van dat 
"politieke partijen over de ruggen van de 
mijnwerkers in troebel water gaan vissen." De 

pi toa I bez i tters ... 
Problemen van "overproduktie" zullen zich 

voordoen zolang de kapital isticse chaos
ekonomie bestaat, dat wil zeggen zolang de 
produktiemiddelen in ons land beheerst blijven 
door het privé-bezit van de kapitalisten. Deze 
probl emen kunnen n i et anders dan over de 
ruggen van de arbeiders worden opgelost ... 

Dit is onvermijdelijk zolang het kapitalis-
ti ese systeem zei f bi i jft bestaan. De stri jd voor 
werkgelegenheid en hogere lonen is een be
perkte stri jd. Wat de ene keer wordt bevochten, 
nemen de kapitalisten de andere keer dubbel 
en dwars terug . Dit betekent dat iedere over
winning van de arbeiders door de kapitalisten 
in een nederlaag zal worden omgebogen, zo
lang het kapitalisme zelf niet vernietigd is." 

De Tribune konkludeerde dat "Breda" pas 
een echte overwinning is als blijkt dat dit stuk 
strijd heeft bijgedragen aan een definitieve 
vernietiging van het kapital istiese systeem. 

De volgende 600 ontslagen in Breda en an
dere verslechteringen van het werkklimaat, 
stelden ons in het gelijk. De AKZO-Ieiding 
doet het nu nog eens dunnetjes over. De hui
dige verwikkelingen bewijzen niet dat de be
zetting in Breda vergeefs is geweest, maar 
leggen de vinger alleen op de beperktheid van 
de stri jd di e toen gevoerd is. Nu het koncern 
zich opmaakt om Breda-1972 alsnog om te zet
ten in een nederlaag, is het zaak die strijd 
weer op te nemen en op een hoger nivo te 
brengen. 

WEG MET DE KRISIS, 
LEVE HET SOCIALISME! • 

3000 Oud-mijnwerkers demonstreerden in april voor 
rechtvaardiRe verdeling van de AMF-miljarden 

mijnwerkers zouden dus worden misbruikt, niet 
door de oude mijnbazen, niet door de kliek 
van KVP en NKV die ze altijd onder de duim 
heeft gehouden, maar door de organisaties die 
nu voor betere I evensomstandi gheden opkomen. 

Hoe "pal" Bremen staat blijkt wel uit zijn 
beschrijving van de naderende demonstratie als 
"een aardig uitstapje voor de mensen". 

Voor dit "uitstapje" zijn meer dan 60 bussen 
nodig, die ongeveer f 450 per stuk kosten. De 
SP zal de Algemene Bond voor Werknemers en
kele van deze bussen aanbieden. Tribune-
I ezers di e daaraan wil I en bi jdragen kunnen 
geld overmaken op gironummer 3337800 t. n. v. 
penningmeester SP te Rotterdam, onder ver-
melding: Mijnwerkers. • 



MEE DAN 200 

BIOLOGIE-TITELS 

Mensen met schoolgaande kinderen 
klagen steen en been over de geld
versl indende boeken die voor het 
voortgezet onderwi is moeten worden 
aangeschaft. 

SCHOOLBOEKEN 
VEEL TE DUUR 

"Toen onze Erik in de tweede van de MAVO 
bleef zitten", vertelt de vader van een groot 
gezin in Nijmegen, "dacht ik: Nou, dat wordt 
wat betreft de boeken in ieder geval een goed
koop jaar. Nu bi i jkt dat we toch nog meer dan 
honderd gul den aan boeken hebben moeten 
uitgeven." 

Een tegenvaller dus. Hoewel - toen hij nog 
drie kinderen op de middelbare school had, 
was hij jaarlijks 800 tot 1000 gulden kwijt aan 
leerboeken. 

Een tweedeklasser van de MTS meldt zich 
bij de Tribune met de mededeling dat hij voor 
meer dan f 200 aan boeken heeft moeten kopen. 
Of we daar iets over kunnen schrijven. 

Voor de meeste vakken bestaan vele tien
tall en verschil I ende school boeken. Een leraar 
die in de loop der jaren zo zijn eigen onder
wijsmethoden heeft aangewend, besluit dat 
deze ervaring hoognodig in boekvorm moet 
worden vastgelegd. Er wordt een uitgeverij 
gezocht die bereid is een nieuwe methode op 
de markt te brengen en er reklame voor te ma
ken. Soms worden dergelijke boeken maar op 
een handvol scholen gebruikt, waardoor de 
oplage beperkt blijft tot enkele honderden en 
de pri js enorm wordt opgedreven. 

NIEUWE DRUK 

De veelheid van boeken voor ,één en het
zelfde vak betekent al een grote verspilling, 

die moet worden gedragen door de ouders van 
de leerlingen. De problemen worden nog ver
groot doordat telkens nieuwe drukken verschij
nen. De veranderingen zijn niet altijd verbe
teringen en gaan soms niet verder dan een an
dere vol gorde van de hoofdstukken, wat 
nieuwe illustraties e.d. Soms ontkom je niet 
aan de indruk dat deze veranderingen voorna
melijk beogen het gebruik van oude en nieuwe 
druk naast el kaar onmogel i jk te maken, om tot 
de nieuwe aanschaf te dwingen. 

Degenen die er wel bij varen moeten niet in 
de eerste plaats onder de auteurs gezocht wor
den, maar bij de uitgeverijen. Wolters Noord
hoff, Thieme, Keunig e. d. hebben in de onder
wijsboeken een goudm!jntje gevonden. 

BOEKENFONDS 

Sommige scholen beschermen de ouders van 
hun I eerl ingen tegen dé'te 'praktijken met een 
"boekenfonds". Boeken worden dan ingekocht 
door de school en aan de I eerl ingen ter be
schikking gesteld. Ongeacht de verschijning 
van nieuwe drukken kunnen die boeken dan een 
aantal jaren gebruikt worden. Gaat een boek 
drie jaar mee, dan betalen de ouders maar een
derde van de nieuwprijs. Deze methode is ech
ter nog lang geen algemeen gebruik. 

Berucht op het schoolboeken-terrein is voor
al het vak biologie. Een leraar: "Het is gewoon 

S.P. DOK IN ALMELO 
In Almelo is een afdeling opgericht van de 

Socialistiese Partij. 
Inwoners van Almelo zochten steun bij de SP 

in het' naburige Hengelo voor het organiseren 
van verschillende akties. 

In de eerste plaats tegen de milieubelasting, 
die hier niet rechtstreeks door het waterschap 
wordt geheven, maar verborgen zit in de reke
ningen van het gemeentelijk Energiebedrijf. 
Men wil dat deze zaken gescheiden worden en 
dat de mensen aparte aanslagen kri jgen voor 
de milieubelasting, om het weigeren daarvan 
te vergemakkelijken uiteraard. 

In de tweede plaats worden verschil I ende 
oude wijken in Almelo gerenoveerd en bestaat 
veel verzet tegen de hoogte van de huren die 
na de woningverbetering zouden moeten wor
den betaa ld. 

De gevraagde assistentie uit Hengelo werd 
de betrokken mensen natuurlijk niet onthouden 
en dit leidde snel tot de oprichting van een 
eigen SP-afdeling om de belangen van de Al
melose bevolking beter te kunnen behartigen. 

SP-Almelo: Overcinge 40, tel.63809. • 

içlioot. Als docent zou je al een jaar nodig 
hebben om ze allemaal door te lezen en de 
beste uit te kiezen. Ik heb in mijn boekenkast 
ol een rij van zeker een meter presentexem
plaren. Er zijn wel verschillen, maar de mees
te zijn gelijk in een gebrek aan kwaliteit. Het 
moet toch mogel i jk zi jn met wetenschappel i jke 
maatstaven de beste te selekteren en die in 
grote (dus goedkopere) oplagen in het onder
wijs te brengen?" 

Natuurlijk zullen katholieken, protestanten 
en neutralen de leerlingen andere "feiten" 
willen voorhouden over de evolutie, de sexua
liteit en de milieuvervuiling. Maar zelfs deze 
verziJiling van het onderwijs kon het bestaan 
van meer dan 200 biologie-boeken in de verste 
verte niet rechtvaardigen. En daar zijn boeken 
bij die slechts acn één school gebruikt worden. 

PRAKTIJK 

Bij een vak als biologie speelt bovendien 
een rol dot het onderwijs veel te veel is afge
stemd op boekenwijsheid in plaats van op 
praktiese ervaring. Volgens sommige deskundi
gen zouden er in de lagere klossen van het 
voortgezet onderwijs wat betreft biologie hele
maal geen boeken hoeven te worden gebruikt. 
Er zou met exkursies en projekten kunnen wor
den gewerkt, die veel direkter aansluiten op 
de ervaringen van de leerlingen zelf. 

De 450 scholengemeenschappen in ons land 
hebben samen ongeveer een half mil joen leer
I i ngen. Ieder boek dat kan worden afgeschaft 
(waarvan we de pri js steil en op fIS, -) zou 
een besparing zijn van in totaal 7~ mil joen 
gulden. 

HANDEL 

Een Ni jmeegse boekhandelaar, I id van de 
VVD, verzucht: "Het is verschrikkelijk met 
die schoolboeken." 

Waarom klaagt nou juist he'r daarover? De 
situatie lijkt immers een typies produkt van het 
partikuliere initiatief waar de VVD zo bol van 
staat? 

"Dat kan wel zijn", zegt hij, "maar wie 
denk je datdie ouders steeds op z'n kop geven? 
De boekhandelaar: " • 
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Amerikanen testen 

ekonomie van Chili 
"ALS JE EEN HOND DE STAART WILT AF

HAKKEN, MOET DAT IN ÉÉN KLAP GEBEU
REN." Met deze wijsheid gewapend zijn de 
Amerikaanse ekonomen Friedman en Harberger 
begonnen aan het saneren van de ekonomie in 
Chili. 

Sinds april van dit jaar fungeren beide top
mannen van de aartskonservatieve ekonomiese 
hogeschool van Chicago als "fascisten zonder 
uniform", dat wil zeggen: Ze staan als advi
seurs het militaire regiem terzijde bij het be
strijden van armoede en inflatie. De methode 
is simpel: De koopkracht van het vol k wordt 
geheel vernietigt om de ekonomie vanaf de 
grond opnieuw te kunnen opbouwen. Door het 
verhongeren van arbeiders en hun gezinnen 
wordt ook het probleem van de armoede "opge-
lost". . 

CHICAGOBOYS 

De ekonomiese krisis die Chili teistert sinds 
de staatsgreep van september 1973 is onvoor
stelbaar en heeft de vorm aangenomen van vol
kerenmoord. Toen de generaa I s twee jaar terug 
met behulp van de CIA de macht grepen, re
kenden ze op een stroom dollars van buiten
landse investeerders. Omdat ze echter met hun 
onverhuld fascisme weinig vertrouwen wekten 
over de stabiliteit van het regiem bleef de be
langstelI ing achter bi j de verwachtingen. 

Ze hebben nu hun toevlucht moeten nemen 
tot de zogenaamde Chicago-boys van Friedman. 
Deze hebben hun ekonomiese theorie opge
bouwd tijdens de koude oorlog in West-Duits
land ("Wirtschaftswunder") en tijdens de mili
taire diktatuur in Brazilië (1964 - het "Brazi-
I iaanse wonder"). In Chil i herkennen ze een 
ideale situatie om hun "wetenschap" tot het 
uiterste te testen. 

Ze bedienen zich van een methode die ze 
zelf als "shocktherapie" betitelen. Chili kent 
een inflatie groter dan waar en wanneer ook ' 

ter wereld is voorgekomen. Van de beroepsbe
vol king is meer dan 40% werkloos. Ongeveer 
600. 000 mannen bedelen om werk, talloze 
kinderen om een korst brood. Een goedgedrild 
en zwaarbewapend leger staat garant voor rust 
en orde. 

JUNGLE 

De ekonomiese denkbeelden van Friedman 
en Harberger zijn ontleend aan het kapital isme 
van anderhalve eeuw geleden. Ze baseren zich 
opde vrije konkurrentie en wijzen iedere staats
bemoeienis met het ekonomiese leven van de 
hand. De kapitalistiese jungle inzijn volle glorie. 
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HONDEVLEES 
OP TAFEL 

Verzet tegen de "nieuwe ekonomie" wordt genadeloos gestraft 

In Chil i betekent dit konkreet dat drasties 
wordt beperkt op all e overhe i dsu i tgaven (be
hal ve op wapens) zodat openbare werken wor
den stilgelegd en de werkloosheid stijgt. Bo
vendien is meteen na de staatsgreep een begin 
gemaakt met het terug verkopen van genationa
liseerde bedrijven aan de oude eigenaars. Nu 
wordt dit zo ver doorgezet dat ook de gezond
heidszorg, openbaar vervoer, energievoorzie
ning en PTT in handen van een kliek kapitaal
bezitters worden gebracht. Zo wordt deze 
jungl e herschapen in een paradijs voor de we
reldkoncerns: de laagste lonen, verboden vak
bonden enz. 

ARMOEDEGRENS 

De Ekonomiese Hogeschool van Santiago pu
bliceerde in april onthullende cijfers over de 
ellende van het Chileense volk. Van de gehele 
bevolking leeft 85% onder de officiële armoe
degrens. Zestig procent van all e gezinnen 
heeft de uiterste grens van armoede en onder
voeding bereikt. Een hele generatie babies en 
kleuters komt zo veel tekort dat een normal e 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling on
mogel i jk is geworden. 

BRIEVEN 

Wat achter deze cijfers schuil gaat blijkt uit 
brieven die de laatste weken uit Chil i in ons 
land ontvangen werden. In de Tribune enkele 
fragmenten: 

"Er moet mei k en groenten gezocht worden 
voor de kinderen van de wijk die zich bibbe
rend moeten vermaken in de eetzaal van de 
parochie of in de peuterspeelzalen. Steeds 
hoor je met bloedend hort de verholen: Giste
ren had ik niets te eten voor de kinderen, ge
lukkig krijgen ze vijf dagen van de ~eek iets 
te eten op de kleuterschool, maar ik weet niet 
hoe de weekeinden door te komen ... De kin
deren worden steeds magerder want als ze uit 

school komen eten ze niets meer tot ze er de 
vol gende dag weer heen gaan ... " 

"Het industriegebied Cerillos is veranderd in 
een gebied van gesloten bedrijven. Alleen in 
de hoofdstad al lijden een half miljoen mensen 
onder de werkloosheid ••. " 

GEVANGENIS 

"Jo, de onderdrukking goot door. Moor, 
hoewel het stom klinkt, de 10.000 politieke 
gevangenen hebben tenminste onderdak en te 
eten; als ze de martelingen eenmaal doorstaan 
hebben, hebben ze een overlevingskans. Dit 
in tegens tel I i ng tot de mensen i n de grote ge
vangenis van de honger, de wanhoop en de 
langzame dood in de steden en op het land ••• " 

"Er is niemand meer die iets kan kopen, be
hol ve een minimum aan voedsel. Er zi jn ge
zondheidscentra, maar er is geen geld om je 
te laten behandelen. Bovendien ontbreken 
penicilline, asperine, vitaminetabletten, 
hoes tdran k jes en doktoren ... " 

SLAPEN 

"Een bi eke moeder smeekte ons hoor twee 
nog blekere kinderen toe te laten op de kleu
terschool. We vroegen haar adres. Ze zei: Ik 
slaap waar de nacht mij overvalt. Er is geen 
geld om de huur te betalen ... " 

"Hoe moet je een kind kalmeren dat z'n ka
meraadjes schopt en krabt, doodnerveus omdat 
z'n vader bij een ruzie de vorige avond bijna 
z' n moeder doodde? .•. " 

"Onze werkplaats hebben we moeten sluiten. 
We hebben twaalf tot dertien uur per dog ge
werkt. De eerste maand hebben we er genoe
gen mee genomen dat geen loon werd uitbe
taald. De volgende maanden accepteerden we 
half loon. En toch moesten we sluiten •.• " 

"Leonardo heeft nog werk. Hij verdi ent 5000 
escudos per week. Je moet weten dat een kilo 
suiker ol 2800 escudos kost ••• " 



VERVOLG ~HILI 

"Er wordt op het moment veel reklame ge
maakt voor de voetbalwedstrijd tussen La Union 
en Independiente. Zo moeten de armen hun 
ellende tijdelijk vergeten •.. " 

"De junta beweert telkens dat gewapende 
guerrilla-groepen de grens over trekken om 
onrust te zooien. De nomen van de guerrillo's 
worden genoemd, maar er zijn mensen bij van 
wie we weten dot ze op de dog van de staats
greep ol zijn vermoord ... " 

"Je ziet mensen op straat die onderling ruzie 
maken bij het doorzoeken van het huisvuil. De 
kinderen vollen flouw op school omdat ze da
genlang niets te eten hebben gehad. Iedere 
dog zie je op straat nieuwe bedelaars ... " 

HONDEN 

"Het probleem van de vele honden in onze 
wijken is bijna opgelost •• , De mensen moeten 
toch i ets te koken hebben en op tafel zetten ••• " 

Een van de brievenschrijvers laat weten dot 
hij geen berichten meer zal sturen. Hij vindt 
het niet langer verantwoord daar tijd voor vrij 
te maken: "Een triest afscheid, maar de honge
renden, de zieken, de angstigen zijn zich er
van bewust dot we vandaag de dog moor één 
taak hebben: pogen te overleven! " 

BUIKRIEM 

Het is nu twee jaar geleden dot de generaals 
in Chil i de mocht grepen om de "kanker van 
het internationale kommunisme" uit te roeien. 
Tegen de arbeidersstrijd wordt niet alleen de 
bajonet gebruikt, moor ook een systematies 
opgevoerde honger. 

Ekonomies adviseur Friedman ging zich tij
dens een televisie-interview niet alleen te 
buiten aan het afslaan van een hondestaart. 
Hij zei ook: "De buikriem moet worden aange
haald tot hij barst." 

Het resultaat is niet moeilijk te roden. Meer 
don 50% van het kapitaal hoopt zich op in 
honden van een kleine toplaag; de middenstand 
wordt uitgeroeid en de werkloze, hongerige 
massa staat rechtstreeks tegenover zi jn grote 
uitbuiters: de monopolies en de internationale 
koncerns. 

ARBEID ADELT 

De mil itaire junta gebruikt I eu zen om deze 
"shocktherapie" te verkopen die direkt aan de 
Nazi's ontleend schijnen te zijn. Dagelijks 
braken kranten, radio en televisie slogans uit 
in de sfeer van "arbeid adelt" en "discipline, 
krocht en vol harding". 

Waar dot een beetje moeilijk te kombineren 
is met de massale werkloosheid, beklaagt de 
regering zich voortdurend over de luiheid en 
de laksheid van de arbeiders. In de vol kswij
ken zouden enkel profiteurs en leeglopers 
worden aangetroffen. Een van de generaals 
zei onlangs: "Op de ene of de andere manier 
zal deze regering die luie donders aan het 
werk krijgen .•• " 

Twee jaar fascisme in Chili. Een afschuwe-
I ijk monument van wat de wereldkoncerns, de 
CIA en de VS uit naam van het vrije westen te 
weeg kunnen brengen. • • • 

Overal in ons land worden okties georgani
seerd voor financiE!l e steun aan de gezinnen 
van de politieke gevangenen in Chili. Wie 
wil meewerken of inl ichtingen wil, kan 
zich in verbinding steil en met Ben Weil ing, 
Wattstraat 28, Eindhoven (040-445018). 

HAVENSTAKING: , 

ARBEIDERSMACHT 
GOED VOORBEELD 

VIJF JAAR GELEDEN was Rotterdam gedu
rende de eersteseptemberweken het toneel van 
de Havenstaking, georganiseerd door Arbei
dersmacht. Drie weken lang demonstreerden de 
havenarbeiders een onge~ende eenheid en so
lidariteit, hun eisen doorzettend terwijl de 
vakbondskassen gesloten bi even. 

Op 2 september werden deze gebeurtenissen 
herdacht met een bi jeenkomst van Rotterdamse 
havenwerkers in gebouw Poloce. Proloog ver
zorgde een toneel voorstel I i ng, er werd een 
TV-film van de staking vertoond en er werd 
gesproken door vertegenwoordigers van Arbei
dersmacht, de Socialistiese Partij, de Kruk
hook, de OVB, de FHV en de KEN(ml). 

Het bleef niet bij het ophalen van herinne
ringen en het trekken van algemene konklusies. 
Arbeidersmacht haalt de aktuele situatie in de 
haven noor voren, die minstens even slecht is 
als die van 1970. De havenbedrijven lichten 
op ergerlijke wijze de hond met de CAO wat 
betreft de werkti jden en de bezetting van de 
ploegen. De werkloosheid zet hen aan tot het 
opvoeren van de uitbuiting. Arbeiders worden 
geïntimideerd, bedreigd met ontslag en bang 
gemaakt met werkti jdverkorti ng. De vakbon
den maken geen aanstol te zei fs maar de nol e
ving van de CAO af te dwingen en onder hun 
leden heerst opnieuw grote ontevredenheid. 

De Havenstaking van 1970 zou de weg kun
nen wijzen naar een oplossing, hoewel de 
ekonomiese omstandigheden minder gunstig 
zijn. 

Vanaf de eerste dog wisten de havenarbei
ders destijds dot ze het grootste na-oorlogse 
arbeidskonfl ikt geheel op eigen kracht moesten 
uitvechten. Ze vonden de bonden niet naast 
zi ch, moor tegenover zich. T ensl ot te moest 
een bont gezelschap van verraders, van de 
bonden tot de CPN en PvdA-kopstukken als 
Thomassen en Den Uyl, worden gemobiliseerd 
om de staking gebroken te krijgen. Kort daarna 
presenteerden de bonden een ongekende loons
verhoging, een sukses dot de havenarbeiders 

De stakers trekken naar de vakbond om steun 
te eisen. De poort bleef voor hen dicht ... 

wijselijk toeschreven aan hun eigen staking en 
niet aan de onderhandelingstechnieken van het 
NVV. 

De historiese betekenis van de Havenstaking 
was dot deze ingrijpende gebeurtenis voor de 
hele arbeidersklasse het einde markeerde van 
een periode van sch i jnbare arbeidsvrede. De 
tegenstellingen kwamen tot een uitbarsting en 
werde'l uitgevochten, onder leiding van men
sen die in de strijd zelf hun betrouwbaarheid 
bewezen: Arbeidersmocht ! Op dat moment be
grepen vakbondsleiders en PvdA dot ze, om 
greep te houden op de arbeiders, een meer 
stri jdbare houding moesten aannemen (zonder 
dat ze overigens een wezenlijk andere opstel
ling tegenover het kapitalisme kozen). 

Van het feit dot de Havenstaking ook aan 
andere bedrijven in ons land niet ongemerkt 
voorbij is gegaan getuigden de gelukwens
teiegrammen die in Polace werden ontvangen 
van vele tientallen AM-bedrijfsafdelingen in 
het hele land. • 
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S
OMS is baarmoederkanker plotsel ing onder
werp van gesprek. Als deze ziekte wordt ge
konstateerd bij iemand in de kennissenkring 

of in de familie, krijgen veel vrouwen een 
schok. De meesten weten dat deze vorm van 
kanker in de ene familie vaker voorkomt dan in 
de andere. 

Ik schrok ook toen ik eens in een ziekenhuis 
een vrouw onderzocht en bij de inspektie van 
de baarmoedermond iets zag als een kleine 
bi oemkool, maar dan gri jsrood van kl eur. Bi j 
de minste aanraking begon het te bloeden. 
Bij verder inwendig onderzoek bleek "de bloem
kool" zich naar weerszijde uitgebreid te heb
ben tot aan het bot van het bekken. 

De vrouw was nog geen vijftig en was nooit 
ziek geweest. Twee weken tevoren was ze 
naar de dokter gegaan omdat ze wat buikpijn 
had en af en toe vloeide. De huisarts had 
haar verwezen naar het zie~enhuis en daar lag 
ze dan, nerveus, gespannen en ten dode opge
schreven. I k vroeg me af waarom haar kwaa I 
pas zo laat ontdekt was. 

's Nachts kwam ik op zaal om een andere 
patii!nt een injektie te geven en hoorde ik 
haar huilen. Ze vermoedde zelf dat ze kanker 
had. Haar moeder en een jongere zuster wa
ren er aan overl eden. Ze had haar angst nog 
niet eerder uitgesproken, maar wel had ze al 
maanden slaaptabletten nodig omdat ze begon 
te piekeren zodra ze op bed lag. Als haar man 
in verband met zijn werk niet thuis kon komen, 
lag ze te huilen tot ze van vermoeidheid in 
slaap viel. Veel mensen leven zo met de vrees 
dat ze i ets mankeren. 

UITSTRIJKJE 

Aan deze vrouw moest ik denken toen een 
patii!nte voor het eerst op het spreekuur van 
onze praktijk in Oss kwam. Ze maakte ook 
zo'n gespannen indruk, zei dat ze de laatste 
tijd erg nerveus was, slecht sliep, huilbuien 
had, geen eetlust meer enzovoorts. 

Ik vroeg wat er aan de hand was. 
"Ik weet het niet," zei ze. "Maar ik heb 

de laatste tijd niets dan zenuwpillen nodig en 

14 

ONNODIGE DOOD DOOR 
BAARMOEDERKANKER 
dat heb ik nooit eerder gehad. " 

"Hoelang dan al?" 
"Sinds maanden al. Eigenlijk sinds mijn 

nichtje is gestorven. Die had kanker aan de 
baarmoeder. Ze ontdekte het pas kort voor ze 
dood ging. Haar moeder was daar vi jf jaar ge
leden ook aan gestorven. De laatste tijd hoor 
je daar zo vaak over vertel I en, en ook over 
borstkanker, dat het erfel i jk is. " 

"Bent u daar nu bang voor?" 
"Nou nee, maar ik hoorde van een vriendin, 

die ook bij jullie is, dat er van haar een uit
stri jkje is gemaakt. " 

"Ja," zei ik, "dat doen we bi j alle vrouwen 
die voor de eerste keer hier komen. " 

Toen vroeg ze: "Is het nou waar dat het erfe
lijk is en waar krijg je het eigenlijk van?" 

Twee vragen die niet duidelijk te beantwoor
den zijn. Vragen die toch zo vaak gesteld wor
den over bekende en gevreesde ziekten zoals 
borstkanker, lonkanker en andere I ongzi ekten, 
baarmoederkanker , hart- en vaatzi ekten. 

500 DODEN 

Een paar gegevens waarover we zekerheid 
hebben: 

• Er sterven jaarl i jks ongeveer 500 vrouwen 
in ons land aan baarmoederkanker. Dit is maar 
één van de vormen van kanker aan de baar
moeder. 

• Opsporing van deze kanker in een vroeg 
stadium is heel goed mogelijk. 

• Bij vroege ontdekking is het na een een
voudige operatie bijna 100% zeker dat de pa
tii!nt het over I eeft. 

• Ook in een wat later stadium is genezing 
vaak nog goed mogelijk. 

De konklusie is dat jaarlijks in Nederland 
500 vrouwen onnodig sterven - onnodig, als 

er meer aandacht werd besteed aan opsporen 
en voorkomen van ziektes. 

GERUSTSTELLING 

Er is nog nooit onderzoek gedaan waaruit de 
oorzaak van baarmoederhalskanker duidelijk is 
gebleken. Ook de erfelijkheid ervan is nooit 
bewezen, maar het is wel opgevallen dat deze 
ziekte in bepaalde families vaak voorkomt. 

In Ons Medies Centrum maken we dus van 

alle vrouwen die worden ingeschreven een uit
strijkje.Voorvelen is dat eenhele geruststelling 
omdat het nog nooit bij hen gedaan was. Na 
een bepaalde tijd (2 jaar bijvoorbeeld) en ook 
afhankel ijk van de uitslag wordt het onderzoek 
herhaald, zodat sterfgeval I en aan baarmoeder-
halskanker in onze praktijk vrijwel uitgesloten 
moeten zijn. 

Nu heb i k a I een paar keer het woord "u i t
strijkje" gebruikt, maar wat is dat? 

Met een instrument wordt de vagina openge
spreid , zodat de baarmoedermond zichtbaar 
wordt. Met een houten spatel tje wordt dan over 
de baarmoedermond gestreken (fig. 1) zodat er 
wat slijm en cellen aan blijven hangen die weer 
worden uitgestreken over een glaasje. Hetzelfde 
gebeurt met een wattenstokje uit de baarmoe
derhals (fig. 2). Dit vergt misschien 2 of 3 mi
nuten en doet geen pijn. Beide glaasjes worden 
naar een laboratorium gezonden en binnen 2 
weken is de uitslag bekend. 

PREVENTIE 

Op het ogenblik worden in Rotterdam, Utrecht 
en Nijmegen vrouwen op deze ziekte onder
zocht. Eigenlijk moet dat natuurlijk met alle 
vrouwen gebeuren en trouwens niet alleen voor 
deze ~iekte. Ook zou het niet nodig moeten 
zijn om hier aparte bevolkingsonderzoeken voor 
in te stellen - het moest zijn ingepast in de 
normale mediese zorg voor de patii!nten. 

Jaarl i jks besteedt de overheid ongeveer 17 
mil jard gulden aan gezondheidszorg. Daarvan 
wordt een groot deel omgezet in de winsten van 
geneesmiddelenkonserns, van ziekenhuisbou
wers en apparatenfabrieken. Slechts enkele 
miljoenen zijn uitgetrokken voor de zgn. "pre
ventie" - het voorkomen van ziektes. Een ty
pies bi ijk van de verkeerde gerichtheid van de 
gezondhe i dszorg. 

Stel bijvoorbeeld eens dat alle vrouwen re-
. gelmatig op baarmoederkanker worden onder
zocht. De mediese wetenschap zou dan zoveel 
materiaal verzamelen dat niet alleen tijdige 
operaties mogelijk zijn, maar zelfs nagespoord 
kan worden waardoor deze ziekte eigenlijk 
veroorzaakt wordt. Het beginsel dat voorkomen 
beter is dan genezen heeft maar bitter weinig 
belang~telling bij de autoriteiten, die een mil
iardenver , 1 inde"de gezondhei dszorg beheren .• 



"Wat je zegt" * 
door 
PKavezet * 

De Hatertse Vennen 

* weg 
Rijkswaterstaat beheerst tot in de perfektie 

de kunst om nu mét inspraak dezelfde besluiten 
te nemen als vroeger z6nder inspraak. Ondanks 
de bijna 7000 bezwaarschriften, die verleden 
jaar op initiatief van het MAN werden ver
zonden, besloot minister Westerterp de aanleg 
van Rijksweg 73 bij Nijmegen te laten door
gaan. De enige funktie van deze weg is een 
"hoogwaardige" verbinding ten gerieve van de 
industriëlen van Rijnmond en Roergebied. 

RW 73 wringt zich door de smalle ruimte 
tussen de Nijmeegse nieuwbouwwijk Dukenburg 
en het unieke natuurgebied van de Hatertse 
Vennen. De rust van dit gebied zal ernstig 
worden verstoord. Bovendien is het mogelijk 
dat het zware weglichaam het grondwaterpeil 
verandert en de vennen leegzuigt. Desondanks 
betoogt Westerterp dat RW 73 juist moet wor
den gezien als een nobele daad van natuurbe
scherming. De rijksweg gaat de vennen van 
Dukenburg afgrendelen. Een groot aantal wan
delaars die even het beton en het asfalt willen 
ontvl uchten, zou dan worden geweerd. 

Natuurbescherming om te verhinderen dat de 
mensen van de natuur genieten !. Of denkt de 
minister zo te voorkomen dat de door RW 73 
aangerichte vernielingen worden ontdekt? 

* sie-ai-eei 
Schmidt (dat is Duits voor Den Uyl) heeft 

verklaard dat de NAVO "met alle middelen" 
moet verhinderen dat Portugal uit de boot valt. 
Bij dit soort uitspraken wordt het Portugese 
vol k beschreven als "de strategiese zuidflank 
van het militaire bondgenootschap". Wat ~lle 
middelen zijn kunnen we in Chili bekijken. 
Dat is pas "demokratie naar westers model". 

VS-president Ford heeft uitgelegd waarom 
het de taak is van de Europeanen om Portugal 
te "behouden". Hij zei openlijk dat Amerika 
dit karwei niet kon klaren omdat de CIA ern
stig in zijn bewegingsvrijheid wordt belemmerd 
door een Senaatsonderzoek. CIA-direkteur 
Col by is ondertussen ernstig berispt, niet omdat 
hij i nformati e achterhi el d voor de vol ksverte
genwoordiging, maar juist omdat hij te open
hartig was. 

En bij dit alles blijft me maar het kranten
bericht door het hoofd spel en dat 10% van de 
Amerikaanse bevol ki ng aan geesteszi ekten 
lijdt. Wat jammer toch dat juist die 10% daar 
aan de touwtjes trekt. 

* gebed 
Het kommunisme is de grootste vi jand van 

zowel het Portugese vol k, ol s van de demokra
tie en de godsdienst. Van deze feiten werden 
kothol ieke demonstranten in het Noordportu
gese Braga op de hoogte gesteld door aartsbis
schop Francisco Maria do Silva. De schare 
gelovigen restte dus niets anders dan een stel 
kommunisten in elkaar te slaan, hun kantoren 
en woonhuizen te vernielen en het meubilair 
op straat in brand te steken. 

Bericht in de krant: "De aartsbisschop ... 
heeft gisteren de hele dag gebeden in zijn 
partikuliere kapel. Volgens zijn sekretaris was 
hij hevig aangedaan door de rellen." 

Aangedaan waardoor? Dat de mensen hem 
zo goed begrepen hadden of had de bisschop 
verwacht dot ze nog veel harder tekeer zouden 
gaan? De tekst van de uitgesproken gebeden 
zou hierover opheldering kunnen geven, maar 
die ontbreekt helaas. Journalisten hebben er 
een handje van meer vragen op te roepen dan 
te beantwoorden. 

*1088 
In Nederland zijn 1088 mensen met een in

komen van een hal f m i I joen of meer per jaar 
(gegevens over 1972). Of ze dat ook verdienen 
is een andere vraag. 

Interessant is de onderverdel ing van deze 
groep: 117 werknemers, 399 direkteuren, 6 
agrariërs, 420 andere zelfstandigen, 59 perso
nen zonder beroep en 87 gepensioneerden. Is 
het een troost voor de 200.000 werklozen dat 
59 "personen zonder beroep" er toch in slagen 
minstens een half mil joen per jaar binnen te 
halen? 

Ondertussen is in 1974 het aantal minimum
loners in ons land verdubbeld. Het ministerie 
liet met trots weten dot dit te donken is aan de 
verhoging van het minimumloon. Wat natuur
lijk niet wegneemt dat het een minimumloon is 

gebleven. 
Gezien de inflatie komt er heus wel een 

moment dot het minimumloon een half mil joen 
wordt. Een kilo aardappels kost dan ruim f3000. 

* dood 
Leugens zijn kennelijk ook van ons staats

bestel een onmisbaar onderdeel geworden. 
In een supermarkt in Bussum schoot de po

litie twee overvallers dood. Verklaard werd 
dot de misdadigers zonder waarschuwing het 
vuur hadden geopend en dat de agenten uit 
puur I i jfsbehoud terugschoten. Een derde over
valler zou zijn gevlucht, zijn aftocht dek
kend met een regen van kogels. Eén agent 
werd gewond. 

Gebleken is dat de politie al weken tevo
ren de ti p had gekregen met deze overval re
kening te houden. In hun ijver, niet om de 
misdaad te voorkomen, moor om de daders op 

heterdaad te betrappen, I ieten de geuniformeer
de avonturi ers het aankomen op een spel I etje 
wild-west in de betrokken winkel. 

Gebleken is bovendien dot de gewonde a-
gent getroffen werd dopr een misplaatst schot 
van één van z'n kollega's. De drie overval

lers hebben namelijk geen enkel schot gelost. 
De politie moest alle eerdere verklaringen in
trekken en volstaan met de mededeling dat het 
tweetal "een dreigende houding" had aangeno

men, wat don blijkbaar genoeg moet zijn om 
twee exekuties te rechtvaardigen. 

Het doden van mensen is in ons land nog 
steeds strafbaar. Wi e een ander moedwi II i g 
vermoordt of schul d draagt aan zi jn overl i jden 
(bijvoorbeeld door onhandig of onvoorzichtig 

autorijden) moet zich voorbereiden op vervol
ging, een proces en een veroordeling. Zo 

hoort het ook te gaan met die schietgrage a
genten uit Bussum. Het is toch te gek dat de 
politie eigenmachtig de doodstraf stelt op in-
braak? 

* touw 
Het gebeurt niat dagelijks dot ons land de 

eer heeft een wereldkampioenschap te organi
seren. Maar op 19, 20 en 21 septem ber ge
beurt dot toch weer eens. Don strijden 13 lan
den om de wereldtitel touwtrekken. In Doetin
chem. 

Voor deze Achlt!r},oekse gemeente is het na
tuurlijk de aangewezen kans om in de wereld 
bekend te worden. Het Aktiekomitee Zuid 
Afrika meent echter dot er ook nog andere kan
ten aan de zaak zitten. Bijvoorbeeld de deel
name van een Zuidafrikaans team. Het bestaat 
geheel u it blonken. Want, legde een krant 
fijntjes uit, de zwarten doen niet aan touwtrek
ken, di e hebben een heel andere kul tuur. 

Het AZA vindt dot Zuid Afrika ook met touw
trekken geboykot moet worden als protest tegen 
de beestachtige apartheidspol itiek. In Doetin
chem begon een handtekeningenaktie tegen de 
subsidies die gemeente, provincie en NSF aan 
de festiviteiten verlenen (tot een totaal van 
bijna f20. 000). Als meer plaatselijk argument 
wordt meegenomen dat eerst eens geld op tafel 
moet komen voor buurtvoorzieningen, zoals 
speelplaatsjes. In de eerste week betuigden ol 
meer don 300 mensen met een handtekening 
hun instemming met het AZA. 
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H
EFTIGE emoties sloegen los toen de ge
meente Vlaardingen in de vroege ochtend 
van 19 augustus zesenveertig volkstuin

tjes liet vernielen voor de aanleg van een ver
keersweg. De woede van de mensen richtte 
zich met name tegen de PvdA-gemeentebe
stuurders die voor 'deze maatregel de verant
woordel i jkheid droegen. 

De gemeente had laten weten dat de tuintjes 
op 15 augustus ontruimd moesten zi jn voor de 
afbouw van de Burgemeester Heusdenslaan. De 
ontzetti ng van de vol kstu i nders kan men zi ch 
voorstellen. Het zijn meest bejaorde of inva
lide mensen voor wie het stukje groen in he~ 
Rijnmond-milieu hun lust en hun le'len is. In 
de vraag of ze elders een volkstuin konden 
had de gemeente zich niet verdiept. Er be
staan lange wachtl i jsten voor de liefhebbers, 
die bovendien tegenwoordig hoge huren moe
ten betalen en aan allerlei voorschriften moe
ten voldoen (allemaal hetzelfde huisje e.d.). 

RIJKSWEG 

Ook tegen de weg zelf rezen grote beden
kingen. De Burgemeester Heusdenslaan loopt 
pal langs een rijksweg, waaraan nog maar 
kort gel eden twee ri jstroke n zi jn toegevoegd. 
Het eerste deel van de Heusdenslaan, dat al 
klaar is, wordt dan ook weinig intensief ge
bruikt. 

Bezwaarl i jk vonden de tuinders (en anderen) 
ook dat de weg vlak langs een verzameling 
school gebouwen en het Col pa-zwembad is ge
projekteerd. En dan het geld dat zo'n weg 
vreet . . . berekend werd dat voor iedere dri e 
meter rijweg een ééngezinswoning kan worden 
gebouwd~ 

De kwestie is dat de Heusdenslaan de bui
tenwijken van Vlaardingen makkelijker moet 
verbinde n met het centrum. De grootwinkel
bedrijven die in het hart van de stad zijn 
neergestreken, bonden desti jds de gemeente 
aan de voorwaarde, dat het autoverkeer tot 
in het centrum zou worden gebracht. 

De betrokken mensen organiseerden zich in 
een komitee Vrije Volkstuinders, aangesloten 
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• Foto's: 
Links: Volkstuinders blokkeren de toegang 

voor een zandwagen 
Rechts: Een volkstuinder die op het terrein 

bi eef staat wordt geschept 
Onder: 

De lange lat moest er aan te pas komen. 

bij het MAN. In een brief werden B en W en 
de gemeenteraad uitgenodigd terug te komen op 
het besluit tot afbouw van de Heusdenslaan, 
gezien ondermeer de inmiddels vergrote ka
paciteit van de rijksweg . Er werd op gewezen 
dat behalve de 46 volkstuinen die zouden wor
den vernield, ook nog 260 andere volkstuinen 
op hetzelfde terrein een minder prettige I ig-

ging zouden krijgen. Van de "volksvertegen
woordiging" werd ge!!ist dat de belangen van 
de Volkstuinders zwaarder zouden wegen dan 
die van het grootwinkelbedrijf. 

Op woensdag 13 augustus kwam de zaak in 
de gemeenteraad. Met slechts zeven stemmen 
tegen werd besloten de oorspronkei i jke pion
nen door te zetten. MfNrouw De Vries-v, d. 
Spek (PvdA), ere-voorzitster van de officiele 
tuindervereniging, noemde de vrije tuinders 
"onopgevoed" en "a-sociaal" . 

Op 16 augustus demonstreerden tuinders met 
assistentie van het MAN en de SP op verschil

lende plaatsen in Vlaardingen. In 3 uur werden 
1500 handtekeningen verzameld tegen de ge
meenteplannen. 

MACHTSVERTOON 

Om zeven uur i n de ochtend van de 19-de 
verschenen de wegenbouwers met groot mate
rieel bij de tuinen. Tientallen vrachtwagens 
begonnen met de aanvoer van zand. Huisjes 
werden gesloopt. Bloemen, groente en aardap
pelen werden door bul!dozers met zand bedol
ven. 

Enkele tientallen demonstranten probeerden 
de grote machines tegen te houden, maar wer
den aan de kant geschoven . De pol i ti e keek 
rustig toe terwijl mensen in gevaar werden ge
bracht en I inks en rechts scheldporti jen en 
kleine schermutselingen ontstonden. 

De verantwoordel i jke wethouder B. Goudriaan 
(PvdA) kon niet komen omdat het kollege in 
vergadering was. De tuinders trokken daarop 
naar het stadhuis, waar ze in de hal t'egenover 
het voltallige kollege van Ben W kwamen te 
staan. Glimlachend hoorden de gezagsdragers 
de heftige verwijten aan. "De arbeiders staan 
hiér en de PvdA staat d66r, " zeiden de tuin
ders. "Jullie zijn niet voor de arbeiders, maar 
voor de kapitalisten." 

De heren vonden het natuurlijk al lang mooi 
dat de vol kstu i nders ondertussen vakkundig van 
de aardbodem waren weggevaagd, zodat de 
aan I eg van de weg verder onbel emmerd door
gang zou kunnen vinden. Wat betekent immers 
het levensgeluk van enkele tientallen tuinders 
vergeleken bij het bedrijfsresultaat van V en D? 

De tuinders en het MAN gingen zier. beraden 
over verdere protestakties. De SP-Vlaardingen 
steunde het verzet, onder meer door bi j de 
Tribune-verspreiding met pamfl etten en hand
tekeningenl i jsten ten gunste van de Vri je Vol ks-
tu i nders rond te gaan. • 



tribune 

miljonairs 
spelen met onze 

rkgelegenhe · 

.- . -<:: .-.: ....... " 
-~', ,'. . '. . . 

" " . ...... .......,.: . . ... . 
:.': -"~: ... . ....... ~.: ... : .. 

.... ~ ....... . 



-
de 
tribune 

Jaargang 11, nummer 15 

Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 
Redaktieadres : 
Postbus 428, Nijmegen 

Abonnementen 
U abonneert zich voor een jaar op de Tribune 
door i 15,- te storten op 
gironummer 2534761 
t.n.v. P.J. van Zomeren te Nijmegen 
onder vermelding van: abonnement Tribune 

Inhoud 
BI ind door "gri epje" ..................•.. 3 
Botulisme in Groningse vijvers ............• 3 
*DAF: 

afslanken op staatskosten ............... 4 
Sociale werkplaats Oss is net Philips ....•.. 6 
Duisenberg: klassieke middelen falen •.••... 7 
*POLITIE 

heeft geen onveilig werk ...........•..• 8 
*OVERVECHT 

in aktie tegen bouw torenflats .....•...• 10 
Auto all een voor de ri jken? ..........••• 11 
Rij n steeds zouter .•......•..•.•.•.•••... 12 
Ministers bedot bij Verolme-werf ..•....•. 13 
Stakingsgolf in Amerika .......•.••..•.•. 13 
Tribune-Medies over de pil ...•.•..•....• 14 
Wat je zegt. .•••.•.........•..........• 15 
27 MC-ers in het verdomhoekje ........... 16 

2 

SOCIALISTIESE 
LITERATUUR 

Bestel
nummer: Prijs: 

1 MAO TSETOENG, 
Het Rode Boekje uitverkocht 

2 Joris Ivens, een revolutionair 
met een kamera i 1,50 

i 1,50 

i 1,50 

i 1,50 
i 1,50 

3 MAO TSETOENG, 
Over de prakti jk 

4 MAO TSETOENG, 
Over de tegens tel I i ng 

5 STALIN, Over dialekties en 
histori es material isme 

6 Over de kwestie Stalin 
14 De Kulturele RevolutieIn 

het Chinese dorpje Dazhai 
15 De kapitalistiese ekonomie 

i 3,-
i 1,50 

16 De kapital isti ese produkti ewijze, 
deel I i 1,50 

i 1,50 
17 De kapitalistiese produktiewijze, 

deel II 

19 Commune van Parijs, ter herden-
king van de lOOste verjaardag i 1,50 

22 Beknopte geschiedenis van de 
Kommunistiese Partij China i 1,50 

23 Akupunktuur, de Chinese methode 
van verdoven zonder narkose i 1,50 

27 China Aardrijkskundig il,50 
29 MAO TSETOENG, 

Toespraken op het kongres van 
Jenan over literatuur en kunst i 1,50 

Afdelingen van de Socialistiese Partij 
ALMELO 
AMERSFOORT 
AMSTERDAM 

ARNHEM 
DEN BOSCH 
BIJLMER 
COEVORDEN 
CUYK 
DEVENTER 

DOETINCHEM 
EINDHOVEN 
EMMEN 
ENSCHEDE 
GRONINGEN 
DEN HAAG 
HAARLEM 
HEERLEN 
HELMOND 
HENGELO 
HORST 
LEEUWARDEN 
LEIDEN 
MAARSSEN 
MAASTRICHT 
NEEDE 
NULAND 
NIJMEGEN 
OSS 
ROTTERDAM 
SCHIJNDEL 

Overcinge 40, tel. 63809 
Prinses Marielaan 16 
Jul iana van Stol bergstraat 60 lil, 

tel. 826422 
Broekstraat 253, tel.451993 
Handelskade 12-13, tel. 131373 
Geinwijk 832 
Burg. Feithsingel 20 
Hazel eger 43, tel. 4717 
Doorneburg 432 Colmschate, 

tel. 05706 - 1057 
Postbus 110 
Kaartmakersring 129, tel. 81 0487 
Het Weeld 177, tel. 25918 
PI uimstraat lSO, tel. 329042 
Atjehstraat 46 a, tel. 777526 
Schapenlaan 84, tel. 659237 
Ternatestraat 24 a 
Eikenderweg 121, tel. 712778 
Nieuwstraat 33, tel. 23434 
Ol denzoo Isestraat 90-11 
Loevestraat 49 
Postbus 4021 
Groenesteeg 31, tel. 44600 
Bloemstede 22, tel. 4137 
Sint Maartenspoort 13 a 
Kievitstraat 79 
Rijksweg 5, tel. 2065 
Aldenhof 8564, tel.442013 
Peperstraat 7, tel. 32631 
Zaagmolendrift 31 b, tel. 653602 
Andoornstraat 3, tel. 3998 

30 Een proletariese universiteit i 1,50 
31 Wat de NAVO voor U betekent i 1,--
32 WAT DAN? SP antwoordt KEN(ml) i 2,50 
33 Milieu Aktiecentrum Nederland, 

Geen belasting op ontlasting 
34 ST All N, Over de porti j 

SP 1 Op naar het social isme, deel 1: 

i 1,-
i 1,50 

Een maatschappi j voor mensen i 1,-
SP 2 Op naar het social isme, deel 2: 

Onze partij i 1,--
SP 3 Op naar het social isme, deel 3: 

Onze wereldbeschouwing i 1,--
SP 4 Op naar het social isme, deel 4: 

Een schoon milieu il,--

101 SPECIAAL over Inflatie i 0,50 

Hoe kunt u deze Ineratuur bestellen? 

Gireer op nummer 2534761 t.n.v. P.J. van 
Zomeren, Nijmegen. 
Vermeld de bestelnummers van de boekjes die 
u wenst te ontvangen. 
De verzendkosten bedragen i 1, -- ongeacht 
de grootte van de bestelI ing. 

All e boekjes zi jn ook rechtstreeks verkri jgbaar 
bij de afdelingen van de Socialistiese Partij. 

In dit kader vinden de abonnees van de 
Tribune een notitie als hun abonnement 
verloopt. 
Kontroleer dit dus in ieder nummer. 

TERNEUZEN Debussyhof 23, tel. 2107 
TILBURG Merodestraat 100, tel.435380 
UDEN Beatrixhof 342, tel. 66030 
UTRECHT Wolfstraat3, tel.313624 
VEGHEL Piet Heinstraat 23, tel. 67254 
VENLO Klokkengietersstraat 320 
VENRAY Veltumse Kleffen 316 
VLAARDINGEN I.M. de Raathstr.6, tel.345483 
VOORSCHOTEN Leidseweg 184, tel.6820 
WAGENINGEN C.v.d. Lindenstr. 23, tel.11790 
WOERDEN Postbus 196 
WIJCHEN Heumenseweg 528 Alverna, 

tel. 08894 - 3777 
WIJK BIJ DUURSTEDE Karol ingerweg 47 
ZEIST P.v.Wieldrechtlaan 21, tel. 13517 
ZUTPHEN Hemoniestraat 11, tel. 19153 



BLIND DOOR EEN "GRIEPJE" OIAGNOSE PER TELEFOON 

ESTER heet het dochtertje von het jeug
dige Groningse echtpaar Theo en Joyce 
Driessen. Ze is anderhalf jaar oud. Ten 

gevolge van een "griepje", dat zich als 
hersenvliesontsteking ontpopte, is het kind 
bi ind en drie maanden achter in haar ont
wikkeling. 

Theo Driessen: "Eerst leek het griepje van 
Ester heel onschuldig, maar het groeide uit 
tot een ernstige ziekte. Om precies te zijn: 
Ester kreeg een zware ontsteking in het her
senvlies en later in de hersenen. De huisarts 
en vi er andere artsen hebben haar dri e we
ken lang anti-biotika voorgeschreven om 
het griepje de baas te worden. Het pakte 
allemaal anders uit." 

HUILERIG 

In december '74 werd Ester ziek. Ze was 
erg huilerig en wilde niet eten. Door de 
pokkenprik was ze wat verzwakt geraakt. 

Huisarts Bos stelde per telefoon de diag
nose vast (een griepje dus) en schreef het 
kind antibiotika voor. 

Theo: "Tijdens de griep kreeg Ester zelfs 
stuipjes. Daarom belde ik on~e dokter weer 
op. Maar omdat het ol 9 uur 's ochtends was 
geweest, was ik gedwongen tot de avond op 

een arts te wachten. Via de dokterstel efoon zwel I en doordat de afvoer van het hersenvocht 
kreeg ik toen nieuwe medicijnen voorgeschre
ven, louter voor de griep. Vooral omdat de 
toestand van Ester 's avonds versl echterde bei
den we steeds dit nummer. In totaal zijn er 
daardoor vi er verschi II ende artsen geweest." 

De tweede arts in deze reeks stelde overi
gens vost dat Ester flinke verhoging had en 
wilde de baby laten opnemen in het Akademies 
Ziekenhuis. Daar was het standpunt echter 
keihard dat de indikaties geen opname recht
vaardigden. Toen voelden de ouders zich 
daardoor een beetje gerustgesteld. Achteraf 
bleek die opluchting niet terecht te zijn. 

ACHTERUIT 

Ester ging hard achteruit en een vriendin van 
Joyce, die op bezoek kwam, schrok geweldig 
toen ze het kindje zag. Er kwam een derde arts 
en een vierde. Het was een vreemde gewaar
wording voor Driessen dat de doktoren niets 
van elkaars bevindingen hadden vernomen. 

Theo: "De vierde dokter hebben we moeten 
dwingen om een verwijskaart voor de kinder
arts af te geven. De volgende dag gingen we 
meteen naar kinderarts Hamming van het 
Rooms Katholieke Ziekenhuis. Hij liet het 
kind akuut opnemen. Hij zei dat dat al drie 
weken eerder had moeten gebeuren." 

In het ziekenhuis begon Esters hoofd te 

verstoord was geraakt. Er volgde een operatie 
waarbij een drain (kunstmatige afvoer) werd 
geplaatst, die om de drie jaar vernieuwd moet 
worden. Volgens de kinderarts zal Ester "een 
gestoord kind" blijven. 

Theo: "Kritiek hebben we op de organisatie 
van de gezondheidszorg. Huisartsen die het te 
druk krijgen, zools de onze, moeten de toeloop 
van nieuwe patiënten stopzetten, zodat ze de 
zieken voldoende aandacht kunnen geven." 

DOORGEEFLUIK 

Ester is het slachtoffer geworden van het 
huidige systeem in de gezondheidszorg, waarin 
de zorgvuldigheid ver te zoeken is. Als artsen 
een soort doorgeefl u i k worden voor de pi 11 en 
en poeders van de geneesmiddelenkoncerns, als 
"onderzoek" per telefoon geen uitzondering 
meer is, don zijn dit soort fouten geen toeval 
meer. 

Om kommentaar gevraagd, zegt Anneke de 
Langen, arts in Oss: "Je moet altijd oppassen 
met griepjes die niet .normaal genezen. Maar 
een dergelijke ernstige ontsteking kan zich ook 
uiten in suffigheid of slechts kleine verande
ringen in het gedrag van de baby, die alleen 
de moeder opmerkt. In al die gevallen moet je 
als ouders een grondig onderzoek eisen, hetzij 
van de huisarts, hetzij ván de specialist." • 

BOTULISME IN VIJVERS 
"Ik heb me laten vertellen dat botulisme iets 

te maken heeft met marxisme." Zo grapte PPR
wethouder Wildeboer van Groningen toen hi j 
woensdag 27 augustus een 10 man sterke del e
gatie van het MAN ontving . Woordvoerdster 
Christien Bugel overhandigde 1200 handteke
ningen om duidelijk te maken dat de bewoners 
van de Indiese buurt schoon genoeg hebben 
van de vuile vijvers naast de deur. 

Vooral deze zomer ontdekten de Groningers 
hoe funest het is als stadsvijvers op de riolering 
zijn aangesloten. De vijvers funktioneren na
mei i jk als overstortplaatsen voor het riool water 
van de stad. Deze zomer veranderden dienten
gevolge verschillende vijvers in een kerkhof 
voor eenden. De oorzaak? Het water was be
smet met botul isme. 

HONDEN 

Het personeel van de plantsoenendienst en 
andere i nstanti es WIJS voortdurend op pad om 
de schade te beperken. Op zekere nacht ruk-

Het MAN bij wethouder Wildeboer 

ten brandweer en politie uit om een grote 
groep dieren naar veiliger oorden te brengen. 
Daarmee was het probleem de wereld niet uit. 
Er stierven nog twee honden. De onrust in de 
wijk groeide. Moeders hielden hun kinderen 
angstvallig thuis. 

Op aandrang van enkele buur'tlew0ners werd 
door het MAN aan de bel getrokken. Met pam
fI etten en handteken i ngenl i jsten werden de 
probl emen omgezet in akti e. Negentig procent 
van de bewoners tekende. Dikwijls werd de 
mi I ieubelasting in de gesprekken getrokken. 
Het MAN stelde in een pamflet: "Terwijl we 
ieder jaar meer geld moeten neertellen voor de 
milieubelasting, blijkt dat de gemeente de 
mensen geen schoon mil ieu voor de deur kan 
garanderen ." 

Wethouder Wildeboer gaf aan de meeste 
punten van het MAN grif toe. Hi j verklaarde 
tegenover de delegatie dat de riool persleiding 
vergroot en verbreed zou worden. De vijvers 
zouden stuk voor stuk een schoonmaakbeurt 
krijgen. 

Dode eenden worden uit de vijver gepikt 

Wildeboer bestreed echter dat botulisme een 
produkt is van de hedendaagse watervervuiling. 
Hij zocht de oorzaak in de zachte winters. Het 
is echter bekend dat deze bakterie goed gedijt 
in zuurstofloos water en dan is de relatie met 
de vervuiling duidelijk (zie ook Tribune 12;75). 

Voor zover bekend stierven in '73 in Gronin
gen voor het eerst tientallen eenden in het 
Hel perdi ep. Koel water van de el ektri ese cen
trale had het zuurstofgehal te gehal veerd en 
het milieu uiterst geschikt gemaakt voor botu
lisme. 

Tegenwoordig gebeurt het ongeveer maande
lijks dat rioolwater van de stad Groningen in 
de vijvers over! oopt. En dan te bedenken dat 
hierin het afval geloosd wordt van Aagrunol 
(4.000 kilo kwik per jaar), de Verzinkerij 
Noord Nederland en het Akademies Zieken
huis. 

BEDRAGEN 

Overigens heeft ook in Groningen het MAN 
het plan opgevat om de provinciale administra
tie van de milieubelasting in de war te sturen 
door regelmatig zeer kleine bedragen te beta
len. Inlichtingen: Nieuwe Boteringestraat 59 
(tel. 777526). • 

Ook inT wentse wateren is nu het gevreesde 
giftige botulisme opgetreden. In Hengelo 
werden alleen de eerste drie dagen van 
september al meer dan 60 dode eenden uit 
het water gevist. Niet alleen het Twente
kanaal maar ook verschillende vijvers in de 
stad zijn besmet. Het aanraken van dode 
watervogels kan ook voor mensen nare ge
volgen hebben. 
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"NOEM NOOIT 
HET GETAL VAN 

1000 uNTSLAGENJJ 
WIK, het blad van de Industriebond NVV, pu
bliceerde de geheime verslagen van een aantal 
DAF-direktievergaderingen. Daaruit bleek hoe 
DAF bij de lozing van 1000 arbeiders te werk 
wilde gaan. 

Eerst moest, volgens direktie-sekretaris Wi
bout, een organisatieburo worden ingeschakeld. 
Dat buro zou 'als taak krijgen met een uitge
breid onderzoek massa-ontslagen te rechtvaar
digen. Regering en vakbonden zouden dan 
veel minder tegenw~rpingen durven maken. 

De ondernemersklub FME was het met Wi
bout roerend eens. Ook zi j vond dat een orga
nisatieburo diende te worden ingeschakeld. 
Ze adviseerde McKinsey te nemen. "McKinsey 
is in dat opzicht de beste", aldus de FME. 
"Bovendien hebben de vakbonden tot op heden 
nog geen advies van McKinsey durven kritise
ren, laat staan onder water trekken." 

De FME gaf DAF nog een nuttige wenk. 
"Noem het getal van duizend werknemers die 
moeten afvloeien nooit", raadde de FME aan. 
"Leg de nadruk op de onderverdeling: 200 ar
beiders in Oevel (Belgi!!), 150 Belgen en an
dere buitenlandse werknemers, die in Eindho
ven werken, 150 arbeiders die met vroeg pen
sioen worden gestuurd. Er blijven dan nog 550 
werknemers over. Dat lijkt minder." 

Intussen gaf personeelschef Raymakers een 
aantal afdelingschefs vast opdracht te bekijken 
welke arbeiders overbodig waren. Ook zette 
Raymakers netjes op papi er hoeveel een af
vloeiingsregeling.per werknemer zou gaan 
kosten. Hij maakte twee regelingen: een on
gunstige, die aan de bonden zou worden voor
gelegd. En een iets gunstigere om de bonden 
tevreden te steil en, als ze bezwaren zouden 
maken. 

Bedri jfsarts Leijssen kreeg opdracht te onder
zoeken welke oudere werknemers in aanmerking 
kwamen om naar de WAO te worden afgevoerd. 

Nadat dit alles in de openbaarheid was ge
komen werd Martien van Doorne in het zieken
huis opgenomen. Hij werd niet goed ... Onder
tussen is het de vraag of de golf van publiciteit 
en onrust voor DAF wel zo nadelig is. Het ka
binet werd er tenminste erg vrijgevig door. • 

OP STAATSKOSTEN 
Dadel i jk nadat bekend werd, dat DAF 

Trucks BV in Eindhoven 1000 man dreigde te 
ontslaan, beloofde minister Lubbers van Eko
~omiese Zaken het bedrijf flinke leningen en 
orders. Niet om de werkgelegenheid te behou
den, zoals Lubbers beweerde. Tenslotte stel de 
hij zelf DAF als voorwaarde voor overheids
steun, dat het bedri jf moest "afslanken". Ont
slaan bedoelde hij daarmee. 

In werkelijkheid bewerkstelligt Lubbers al-
I een maar, dat DAF op kosten van de gemeen
schap kan reorganiseren. Dat wil zeggen méér 
winst kan maken. 

DE VRAAG 

Volgens DAF zijn de ontslagen noodzakelijk 
geworden, omdat de vraag naar vrachtwagens 
in de EEG sterk is teruggelopen. In 1973 wer-

den in de EEG in totaal nog 160.000 
vrachtwagens verhandeld. In 1974 was 
dat aantal tot 135.000 teruggel open. 
Mede hierdoor bedroeg het netto-verlies van 
DAF Trucks over 1974 ruim 10 miljoen, aldus 
DAF. Omdat voor 1975 een verdere dal ing van 
de vraag naar vrachtwagens wordt verwacht, 
wil DAF nu de produktie van 14.000 vrachtwa
gens per jaar tot 12.000 terugbrengen. En dat 
betekent dat er van de 8000 arbeiders 1000 
moeten worden ontslagen. 

T och is de vraag of bovenstaande ci jfers 
werk el i jk weergeven, hoe de zaken er bij DAF 
voorstaan. Wel iswaar is de total e vraag naar 
vrachtwagens afgelopen jaar inderdaad fl ink 
gedaald. Maar de vraag naar DAF-vrachtwa
gens steeg juist iets. En de verwachtingen voor 
1976 en 1977 zijn zelfs vrij rooskleurig. 

Drie DAF-topmannen: v.l.n.r. M.P.A.van Doorne, M.P.J.H.van Doorne en P.J.G.van Doorne, toevallig familie van elkaar 
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Het ziet er naar uit, dat DAF Trucks BV 
een aardige bijverdienste heeft gevonden. 
DAF beunhaast in de oplichterij. Daarop 
wijzen tenminste de feiten. 

DAF heeft namel i jk voor ongeveer 3000 
arbeiders werkti jdverkorting aangevraagd 
en met ingang van 13 augustus ook gekre
gen. Met het GAK was overeengekomen, 
dat de arbeiders het loon over de twee da
gen dat ze minder werkten, niet di, ekt van 
het GAK zouden ontvangen. DAF zou dat 
zolang voorschieten. Later zou het GAK 
aan DAF techtig procent van de lonen, die 
waren betaald over minder gewerkte uren, 
terugbetalen. Om hoeveel uren het ging 
zou gekontrol eerd worden aan de hand van 
werkbriefjes, die de arbeiders moesten in
vullen. 

De arbeiders hebben die werkbriefjes in
derdaad in handen gekregen. Het aantal 
uren was echter al voorgedrukt en klopte in 
veel gevallen van geen kanten. Want al 
één week na invoering van de werktijdver
korting moesten verscheidene afdel ingen 
weer het vol I e aantal dagen gaan werken. 
Het betreft hier met name de afdeling Ser
vice. Toch moesten ook arbeiders van deze 
afdelingen hun handtekening zetten onder 
het briefje, waarop stond ingevuld dat ze 
een hele maand lang maar drie dagen per 
week hadden gewerkt. Dat aantal zou door 
de fabrieksadministratie wel worden gekor
rigeerd, werd de arbeiders beloofd. 

Toch is het dan op z'n minst merkwaardig, 
dat die arbeiders voor de periode 8 septem
ber tot 4 oktober nogmaals een werkbriefje 
kregen. Ook daarop staat weer i ngevu I d 
dat ze maar dri e dagen per week hebben 
gewerkt. 

VERLIES 

Wel iswaar sloot DAF vorig jaar af met een 
verlies van ruim 10 miljoen. Maar als belang
rijkste oorzaak hiervan noemt DAF een staking 
in een Engels toeleveringsbedrijf en valuta
schommel ingen, gebeurtenissen die zich dit 
jaar niet hebben herhaald. Dat het verlies dit 
jaar weer lam i I joen zal bedragen, is dan ook 
niet waarschijnlijk. 

Trouwens, het is de vraag of er werkelijk 
sprake is van verlies bij DAF. DAF investeerde 
in 1974 voor maar liefst een kleine 70 miljoen 
gulden. Hiervan werden ondermeer een nieuw 
centraalonderdelenmagazijn, een motoren
inloophal en de uitbreiding van de pershal be
kostigd. Op de begroting boekte DAF deze 70 
miljoen als uitgaven. Maar in feite blijft dat 
geld wel degelijk in het bezit van DAF Trucks 
BV. 

Dat het bedrijf verlies lijdt, lijkt dan ook 
niet meer dan een slim verzinsel, om de mossa
ontslagen aanvaardbaar te maken. In werke-
I i jkheid rnoeten de ontslagen dienen om DAF 
nog winstgevender te maken. International 
Harvester, een van de drie grote aandeelhou
ders van DAF, had namelijk vastgesteld, dat 
DAF het bedrijf veel doelmatiger zou kunnen 
inrichten. Met minder personeel zou precies 
dezelfde produktie kunnen worden gehaald. En 
dus meer winst. 

DEFENSIE 

De regering vond dit kennelijk ook een uit-

Vermoedelijk probeert 
DAF op d~ze manier van 
het GAK geld te vangen 
voor arbeiders, die al 
I ang weer de vol I e week 
werken. Per arbeider 
zou dat per maand on
geveer f 400 opl everen. 
Bi j 100 arbeiders is dat 
per maand zo'n 40. 000 
piek. Een aardige op
steker. Om hoeveel 
man het in werkelijk
heid gaat is helaas ni.3t 
bekend. Overi gens 
loopt de DAF-direktie 
geen enkel gevaar, al
leen de arbeiders. Op 
het werkbriefje staat 
namelijk, dat de 9nder
tekenaar daarvan, wan
neer het niet juist is in
gevuld, kan worden 
vervolgd wegens vals
heid in geschrifte. De 
maximale gevangenis
straf daarvoor bedraagt 
vijf jaar. 

Gevraagd naar reak
ties, wenste het GAK in 
Eindhoven geen kom
mentaar te leveren. 
"Wi j hebben het volste 
vertrouwen in DAF", al
dus een woordvoerder. 
Ook de arbeidsinspektie 
en het ministerie van 
Social e Zaken gaven 
geen kommentaar. 

GEMEENSCHAPPELIJK ADMINISTRATIEKANTOOR (GAK) 

uitvoering werkloosheidswet VERKORT WERKEN 

DOOR DE WERKGEVER IN TE VULLEN 

gevalsnummer Reg.nr.·_ 

naam werknemer 

adres 

naam werkgever bij wie verkort wordt gewerkt : 

Van Doorne's Bedrijfswagenfabriek DAF B.V. 

Eindhoven 

BV nummer 

opgave van werkzaamheden, verricht in de periode 

8 september 1975 4 oktobeI' 1975 
van lol 

dit formulier inleveren bij uw eigen werkgever op , 
(lijdslip door werkgever Ie bepalen) 

6 oktober 1975 

DOOR DE WERKNEMER PERSOONLIJK IN TE VULLEN 
aandachtig lezen en geheel Ingevuld inleveren : 

a. Hoeveel uren heeft u in deze periode bij uw werkgever gewer(t? 8 96,0 

b. 

1. 

~
ijdVer 

gewerkt. 

..k werkte uren meer 0 
NB Indien het aantal werkeld· ~rukJ tgebehoeft U· zelf geen 

• • . d is voorge, d 
minder ~s an D.t gebeurt door e 
korrektie aan te brengen. ~ 
fabrieksadministrat~e. 

uren 

') 

Voorgedrukt werkbriefje van het GAK en de verklaring van DAF 

stekend exkuus voor massa-ontslagen. Minister 
Lubbers beloofde DAF voor het "afslanken" 
zelfs een lening van 50 miljoen gulden. En 
ook zijn kollega van Defensie tastte eens flink 
in de buidel. Hij schoof DAF een order toe 
voor het I everen van twee- en viertonners, 
waarmee tientallen miljoenen guldens zijn ge
moeid. DAF wordt verder ingezet bij de pro
duktie van gevechtswagens voor de infanterie 
en mag ook de hydrauliese onderstellen maken 
voor de Amerikaanse F 16, de opvolger van de 
Starfighter. 

voor vrachtwagens uit Holland. Op zijn vele 
reisjes door de Derde Wereld zou hij wel ver
der uitkijken naar potentiële DAF-kopers, be
loofde Pronk. 

Dankzi j de vereende krachten van onze mi
nisters kan DAF nu lustig gaan reorganiseren 
en ontslaan. Een deel van de "overbodige" 
arbeidskrachten van DAF II (vrachtwagens), 
kan voorlopig geplaatst worden op DAF I en 
DAF 111 (legermaterieel). En voor de overblij
vers liggen de afvloeiingsregelingen al klaar. 
Als lastig bekend staande arbeiders en zij die 
regelmatig ziek zijn krijgen overplaatsing van 
DAF I en III naar DAF 11, zodat ze straks zon
der moeite buiten de deur kunnen worden gezet. 
Zo regel t DAF dat. De overheid betaal t de 
kosten. 

Tenslotte kon ook minister Pronk van Ont
wikkelingssamenwerking niet achterblijven en 
meldde, dat IndonesiË! grote belangstelling had 

VRIJGEVIG 

De overheid is trouwens het laatste jaar toch 
erg vrijgevig voor DAF. Toen Volvo Cars, 
waarvan DAF voor! eigenaar is, midden mei 
besloot alle produktie-eenheden van Eindhoven 
naar Helmond te verhuizen, stond de regering 
ook meteen met centen klaar. De regering gaf 
een fikse subsidie om de werkgelegenheid in 
Helmond te bevorderen. Zo heette het. In 
werkelijkheid biedt de nieuwe vestiging van 
Volvo Cars de Helmonders helemaal geen 
werkgelegenheid. Ze geeft alleen maar werk 
aan de Eindhovenaren, die nu nog in de Eind
hovense fabrieken werken. En overlast. Want 
die arbeiders moeten in het vervolg heen en 
weer naar Helmond pendelen voor hun werk .• 
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"Het is net Philips", roept Jan Marijnissen steeds uit. Hij en Jan v.d. Doelen 
deden de Tribune verslag over de situatie in Danenhoef, de sociale werkplaats 
te Oss. Arbeidersmacht verzamel t al langer dan een jaar de feiten over deze 
sociale werkplaats en sprak daarover met tientallen mensen. De konklusie: 
Lichamelijk en' geestelijk gehandicapte arbeiders worden opgejaagd en uitge
buit, "tot het onderste uit de kan". 

In april '74 werd Danenhoef (in Oss nog 
steeds bekend onder de oude benaming Memva) 
geopend door de kommissaris van de Koningin 
in Noord-Brabant. Voor de plaatselijke kran
ten aanleiding om luid de loftrompet te steken 
over zOlleel moois in onze sociale voorzienin
gen: "Danenhoef biedt e;n breed panorama 
van opvangmogelijkheden, gericht op het be
houd, het herstel en de bevordering van de 
arbeidsgeschiktheid van iedereen die elders 
niet kan werken." 

"Dat ze niet elders kunnen werken", zegt 
Mari jnissen, "is al heel betrekkei i jk. Voor 
veel van deze mensen zou in het zogenaamde 
normale bedrijfsleven plaats zijn als er niet zo 
gejaagd werd. Met een beetje soepelheid en 
menselijkheid van de kont van de bedrijfslei
dingen zouden deze mensen dan onder de an
dere arbeiders kunnen bi i jven, in plaats van 
bi j el kaar gezet te worden. Daar zouden ze 
zich al veel gelukkiger bij voelen." 
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Danenhoef dus. De nieuwe werkruimtes zijn 
schoon en worm. Er wordt wel geklaagd over 
veel lawaai op de afdelingen waar hout en 
metaal verwerkt worden in eigen produkties. 
Bovendien zijn de ruimtes z6 ingedeeld dat de 
chefs alles kunnen overzien ("net als bij Phi
lips"), waardoor de mensen zich dikwijls wei
nig op hun gemak voelen. 

Er werken 185 mensen. In een van de twee 
afdelingen worden loonopdrachten uitgevoerd 
in opdracht van andere bedrijven, als Philips, 
Unox, Zwanenberg, Organon, 3 Suisses, Tho
massen & Dr i j ver. 

ZAKDOEKJES 

V.d. Doelen: "Bijvoorbeeld zakdoekjes in
pakken, wat veel makkei i jker door een ma
chine zou kunnen gebeuren. Of een bepaald 
gewicht laurierblaadjes in een zakje stoppen 

Danenhoef 
in Oss 

(hij toont zo'n leeg zakje, het plakt een beet
je en is niet makkelijk open te krijgen, zeker 
niet als je spastiese vingers hebt). Etiketten 
opplakken. Of van de plastic haakjes waar ze 
elektriciteitsdraden mee aan de muur tikken, 
daar moeten spi jkers half ingeslagen worden. 
We kennen een blinde jongen die dat de hele 
dag zit te doen. 

Het is dus werk dat de mensen weinig kansen 
geeft zich te ' ontplooi en of hun mogel ijkheden 
te ontwikkelen. Daar is het ook helemaal niet 
voor bedoeld. Partikuliere ondernemingen lo
ten het op Danenhoef doen omdat je er nie
mand voor kunt kri jgen. Als ze een mani er 
wisten om het goedkoper te loten gebeuren 
zouden ze de opdrachten uiteraard niet aan 
Danenhoef geven." 

MINIMUMLOON 

Verreweg de meeste arbeiders van Danenhoef 
verdienen het minimumloon. Voor de lagere 
loongroepen bestaat een groot deel van het 
loon uit premies. Daar moet dus voor gepres
teerd worden. Het premie stelsel betekent 
voor de leiding altijd de mogelijkheid om de 
duimschroeven aan te draaien. 

De mensen zijn bovendien erg wantrouwend 
over de premie-vaststelling. Er doen onophou
delijk verholen de ronde over willekeur van 
de werkmeesters. De premieregeling berust 
op een beoordeling van kwantiteit, kwaliteit 
en gedragseffekt ("net als bij Philips"). Het 
gedrag ten opzi chte van koll ega 's, chefs en 
de omgeving (de behandel ing van gereedschap 
e.d.) weegt zwaar. Een staaltje vaq de typie
se verhoudingen in dit bedrijf is het advies aan 
vrouwel i jke werknemers om i n rok op het werk 



~t1't. 

JAN MARIJNISSEN 

te komen, dat kost minder tijd als de gehandi
capten naar de wc moeten. 

TIJDVERLIES 

Vd Doelen: "De werktijden zijn precies 
eender als in andere bedrijven. Van 8 tot 
half vijf. Voor velen is dat een te zware be
lasting. Maar ook hier telt het bedrijfsresul
taat zwaarder dan de mens, in dit geval de 
gehandicapte. Mensen die het goed met el
kaar kunnen vinden worden bijvoorbeeld uit 
elkaar gezet. Mensen die een hekel hebben 
aan el kaar I oot men naast el kaar werken. Dan 
gaat er minder tijd verloren met praten. Maar 
het roept wel all erl ei sponningen op. " 

Zools zoveel bedrijven schakelde Danen
hoef een jaar terug over van weekloon op 
maandloon, van kontant op betal ing via bank 
en giro. Maar voor gehandicapten is het vaak 
moei I i jk naar de bank of het postkantoor te 
gaan. Over zulke (in het oog van de buiten
staandèr misschien kleine') dingen blijven de 
mensen zich beklagen. 

Vervelend vinden ze het op Danenhoef ook 
dat het wekel ijkse sportuurtje is verval I en, 
omdat er volgens de leiding geen geschikte 
sportleraar meer te kri jgen is. 

BEGELEIDING 

Hoewel er zeker werkmeesters zi jn di e hun 
uiterste best doen en altijd voor de arbeiders 
klaar staan met brgrip voor de bijzondere om
standigheden, zijn de meesten toch niet des
kundig. De sociale en mediese begeleiding 
laat veel te wensen over (Jan Mari jnissen: 
"Dat is een normaal bedrijf beter geregeld. 
Bij Ph i I i ps hebben ze meer aandacht voor de 
persoonlijke problemen van de mensen"). 

Er is weinig kontakt tussen huisarts, specia
list, bedrijfsleiding en bedrijfsarts. Een be
drijfsarts is overigens maar een dag per week 
voorhanden en deze man bemoeit zich in het 
geheel niet met de arbeidsomstandigheden. 
Mediese dossiers zijn in het bedrijf niet aan
wezig. 

Vd Doelen: "De specialist die de halfblinde 
jongi!n onder behandeling heeft, liet weten 
dat zijn ogen door het eentonige werk nog ver
der achteruit zijn gegaan, zodat hij nu bijna 
helemaal niets meer ziet. De specialist zei: 
Hij moet zijn eigen werktempo bepolen en af 
en toe eens naar buiten kunnen lopen. Maar 
voor zulke dingen is in Danenhoef geen plaats." 

JAN V. D. DOELEN 

Marijnissen: "De problemen van deze men
sen, hun sponni ngen en dergel ijke, worden in 
Danenhoef niet opgelost, maar, vaak juist ver
groot. De meesten zien het dan ook als een 
straf dat ze naar dit werk moeten. Ze zullen 
wel weer zeggen: Juli ie van Arbeidersmacht 
bezorgen ons een slechte naam en maken de 
mensen bang om bij ons te komen werken. 
Maar het enige wat we doen is het voor de 
mensen opnemen. Als wij het niet doen, wie 
doet het dan?" 

Vd Doelen: "We hebben met meer dan 30 
mensen over het probleem gesproken. Iemand 
van de personeelsraad was stomverbaasd. Ik 
snap niet hoe jullie dat allemaal te horen 
krijgen, ons vertellen ze nooit wat, zei hij. 
Het is gewoon bewezen dat daar mensen in 
de vernieling worden geholpen, in plaats van 
er op vooruit te gaan. " 

BUSROUTE 

Er volgt een overvloed van voorbeelden, 
van si tuati es waardoor de arbei ders van de 
sociale werkplaats gefrusteerd worden. Daar 
is het vervoer. Ze worden opgehaald met bus
jes die een vaste route volgen door de stad. 
Van die route wordt niet afgeweken om iemand 
gewoon thuis af te halen. Het betekent dat de 
gehandicapten ergens langs de route moeten 
worden neergezet, bijvoorbeeld door familie
leden die ook hun andere bezigheden nog 
hebben. 

Chauffeur op een van de busjes is trouwens 
iemand die op Danenhoef verzeild raakte ...• 
omdat hi j was afgekeurd als chauffeur. 

AKTIE 

Mari jnissen: "Er moeten veranderingen ko
men. Meer persoonlijke aandacht voor de men
sen in plaats van aandacht voor hun produktie. 
Ze moeten meer vrijheid hebben om eens op 
te staan, eens wat anders te doen, iets te Ie
ren in plaats van geestdodend werk. Er moe
ten behoorlijke lonen worden betaald zonder 
tariefsysteem. Arbeidersmacht is bezig een 
aktie op póten te zetten. We willen vooral 
ook de andere arbeiders in Oss wijzen op hun 
verantwoorde I i jkheid ten opzi chte van deze 
kol I ega 'SI die enorm kwetsbaar zi jr)' en moei
lijk voor hun belangen kunnen opkomen. Zet 
ons adres er maar bij in de Tribune." 

Peperstraat 7, zeker? 
"Inderdaad". • 

DUISENBERG: 
KLASSIEKE 
MIDDELEN FALEN 
TEGEN KRISIS 
DUISENBERG heeft 

deze zomer drie 
weken gevaren en 

zich afgevraagd: Waar 
zit die ekonomiese te
rugslag nou eigenlijk? 
"Je ziet op het water 
erg veel wel vaart", 
peinst hij in een in
terview. 

Aan de andere kant z~i hi j ook: "Ik denk 
wel: Mijn god hoe kom ik er uit? De proble
men zijn zo fantosti es groot. De werkloosheid, 
een verschrikkelijke zaak. We dachten dat we 
het zo goed wisten. Nu moeten we het feit 
onder ogen zien dat klassieke middelen falen. 
Het is moeilijk er iets aan te doen." 

Inmiddels is ook Den Uyl somber teruggeko
men van zi jn vakantie in Griekenland. Einde-
I i jk is ook hî( de vergel ijking gaan trekken met 
de krisis van de jaren 30. Ter voorbereiding 
van het volk op een armoedige mil joenennota. 

Inderdaad: nu al bijna een kwart miljoen 
werklozen, terwijl het winterse werklozen
seizoen nog moet beginnen. Zelfs de grootste 
optimisten, die een ekonomiese opleving nabij 
achten, voorspellen geen vermindering van de 
werkloosheid, maar slechts stabilisatie ervan 
op een zeer hoog pei I. 

"We dachten dat we het zo goed wisten, 
maar alle klassieke middelen falen." Met deze 
woorden erkent de ekonoom Duisenberg de 
machteloosheid van de regering, die iedereen 
al vele maanden lang kan waarnemen. Wat 
wIsten ze eigenlijk? Ze hadden de illusie dat 
"het hollen en stilstaan" van de kapitalistiese 
ekonomie door de staat kan worden ingetoomd, 
zonder het systeem wezenl i jk te veranderen. 
Deze droom is door de prCJktijk vernietigd. 

Het failliet van de ekonomiese politiek van 
de PvdA, betekent tevens het faill i et van de 
theorie dat het kapitalisme door middel van 
"hervormingen" "stap voor stap" in een mens
waardige maatschappi j-vorm te veranderen is. 

Socialisten zien door de huidige krisis de 
fundamentele verrotting van het kapitalisme 
opnieuw bevestigd. Voor de regerende PvdA 
echter is het geen aanl eiding het kapital isme 
aan te vallen. Integendeel: het zijn juist de 
grote koncerns die in de aanval zijn en bij de 
regering een willig gehoor vinden. 

De ene groep kapitaalbezitters na de andere 
wendt zich tot de overheid met een beroep op 
de staatskas, dat wil zeggen: op de portemon
nee van de burgers die deze kas vullen. De 
vleesindustrie, de broodfabrieken"de textiel, 
de scheepsbouwers, DAF, enz. Om de werk
gel egenheid te redden? Dat zou mooi zi jn, als 
de overheid in ruil voor ons geld een eind zou 
maken aan het kapitalistiese wanbeheer van de 
betrokken bedrijven. In plaats van de kapita
listen zijn wil op -te leggen, laat Den Uyl zich 
echter de wet door hen voorschrijven. De 
kwestie is dat hij fundamenteel niets anders 
dan het kapitalisme te bieden heeft. Vandaar 
dat "alle klassieke middelen falen". We zitten 
midden in de krisis en Den Uyl heeft Colijns 
fakkel overgenomen van Bi esheuvel. • 
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"Bevolking wordt ongerust gemaakt" 

POLITIE HEEFT 
VEILIG BEROEP 
"Politie-agent is een van de veiligste beroepen in onze maatschappij. Fabrieks
arbeiders en zelfs huisvrouwen lopen meer risiko om tijdens hun werk gewond 
te raken of gedood te worden." 

Drs. Harrie Timmerman zingt niet mee in het 
koor van rechtse politici en gezagsaanbidders, 
met de klaagzang over de stijgende misdadig
heid en het strijdlied voor meer en beter
bewapende pol i ti e. 

ONDERZOEK 

Timmerman en zijn kollega's stelden een 
onderzoek in naar het geweld dat de politie 
van de kant van de burgers ondervindt. Ze 
vergel eken de si tuáti e van 1963 met di e van 
1973 en maakten gebruik van pol iti e-rapporten 
(met een wat gek I eurde bri I moet dus rekening 
gehouden worden). 

De uitkomst was simpel: In 1973 werd vaker 
geweld gebruikt tegen agenten dan tien jaar 
tevoren, maar het I etsel dat ze opl i epen was 
veel minder ernstig. Er vielen dus meer klap
pen, maar n i et zu I ke harde. 

Op grond van zijn cijfers trekt Timmerman 
de konklusie dat er prakties nooit ernstig ge
weid tegen de politie wordt toegepast. "Het 
beeld dat we krijgen is dat de agent in konflikt 
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komt met een burger, di e hij wi I aanhouden 
voor een strafbaar feit en/ of dat de burger on
der invloed is." (In bi jna de hel ft van deze 
moeilijkheden is alkohol in het spel). 

Volgens de Groninger kriminoloog is de op
vatting dat ons land steeds onveiliger wordt en 
dat de politie niet op haar taak berekend is, 
volkomen in strijd met de waarheid. "De kri
minoliteit neemt wel tae, maar dat zit hem 
vooral in de vermogensdelikten, kleine inbra
ken en dergelijke. Ook het geweld neemt toe, 
vooral de vernielingen. Maar het aantal 
moorden en zware mishandelingen bi i jft kon
stant en de zedenmisdrijven tonen zelfs een 
dal ing. Kortom: de bevol king wordt opzette
lijk ongerust gemaakt." 

Drs. Fokke Dijksterhuis: "Politici zijn nooit 
ernstig bezig met kriminaliteit. Bijvoorbeeld 
omdat misdadigers maar een kleine groep kie
zers vormen." 

MENSENLEVEN 

I n Bussum werden twee overva 11 ers doodge-

SCHIETGRAGE 
POLITIE: 7 DODEN 
De twee overvall ers di e op 15 augustus door 
politiekogels werden gedood en aldus weer
houden van diefstal uit de Profimarkt in 
Bussum, waren het zesde en zevende dode
lijke slachtoffer van de politie sinds 1 ja
nuari 1970. Rudie van Meurs beschrijft al 
deze gevallen in Vrij Nederland (30 aug.). 
In geen enkel geval was het leven van een 
politieman of een onschuldige burger in ge
vaar, zodat de schi etparti jen eenvoudi g te 
wi jten schi jnen aan het schi etgrage gedrag 
of de paniek van agenten. 

De Amsterdamse Officier van Justitie 
Habelmehl en de Bussumse inspekteur Was
senaar lieten weten dat de affaire in de 
Profimarkt voor hen niet in het minst een 
reden vormt voor enig zelfkrities onderzoek. 

PvdA-kameri id H. Roethof stel de met zi jn 
kollega Stoffelen vragen aan de ministers 
van Justitie (Van Agt - KVP) en Binnen
landse Zaken (De Gaay Fortman - ARP). 
Hij wilde weten wat er in Bussum eigenlijk 
gebeurde en of de indruk juist is dat er de 
laatste tijd door de politie veel vlotter ge
schoten wordt, wat zou wijzen op een an
der beleid. 

We vroegen Roethof naar het waarom van 
deze schriftel i jke vragen. 

"Het standpunt van ons is al jaren be
kend", zegt hij. "De politie zou meer 
moeten werken met overredi ng en redel ijke 
middelen in plaats van geweld met geweld 
te beantwoorden. Als je steeds op dat ge
weid de nadruk I egt trek je ook de verkeer
de mensen aan als agenten. Wij vinden dat 
er niet gedood moet worden als het om geld 
en bezit gaat." 

Kamervragen horen in dit soort gevallen 
een beetje tot de folklore; bereik je daar 
nou wat mee? 

Roethof: "Wij zijn niet de enigen die van 
Bussum geschrokken zijn, de anderen zi jn 
het ook. De VVD-er Geurtsen heeft als 
voorzitter van de kamerkommissie voor jus
titie gezegd hieraan een zitting te willen 
wijden zodra onze vragen beantwoord zijn. 
We krijgen echt wel eens antwoarden waar 
iets mee te bereiken is. Maar zelfs als de 
antwaorden helemaal negatief uitvallen 
hebben ze de funktie dat de minister weet 
da t hij op de v i ngers gekeken wordt." 

De Tribune sprak over een en ander met 
H. Timmerman en F. Dijksterhuis, kriminoIo
gen aan de universiteit van Groningen. 
Kriminologen houden zich bezig met de 
studie van menselijk gedrag dat in strijd is 
met de wet. 

schoten, je hoort dat via het nieuws en hoe 
reageer je dan? 

Timmerman: "Je wordt een beetje cynies. 
Daar heb je weer zoiets, denk je dan. Ik vind 
dat de politie dergelijke risiko's niet moet ne
men. De gevolgde taktiek, waarvoor de minis
teries van Binnenlandse Zaken en Justitie ver
antwoordel i jk zijn, m6et wel tot slachtoffers 
leiden. Je moet aannemen dat de risiko's te
voren zi jn afgewogen, maar toch heeft men 
zich blind gestaard op het op heterdaad be
trappen van deze mensen. Twee van hen gin
gen met proefverlof uit de inrichting waar ze 
zaten, terwijl de politie wist dat ze een over
val wilden plegen. 

Je begrijpt dat tijdens zo'n overval een ge-



spannen situatie ontstaat waarin makkelijk ge
schoten kan worden. Wat is het voordeel van 
"op heterdaad"? Het ergste wat er kan gebeu
ren is dat de daders ontsnappen zonder dat je 
weet wie het gedaan heeft. In dit geval waren 
de daders al lang bij de politie bekend. Ze 
hadden dus ook achteraf gepokt kunnen worden. 
Het voordeel is dat er dan geen doden zouden 
zi jn geval I en. Nu wek je als overheid toch de 
indruk dat een mensenleven minder belangrijk 
is dan het bedrag dat gestol en wordt. Dat het 
risiko dat iemand er met de kas vandoor gaat 
zwaarder telt dan het risiko van doden." 

GEEN BEWONDERING 

"Het zit in de hele politie-opleiding inge
bakken dat arrestaties belangrijker zijn dan 
wat dan ook. Ik heb geen bewondering voor 
overvallers. Het is bekend dat ze vaak bereid 
zijn op de politie te schieten. Maar wat is er 
nu in Bussum bereikt? Die overvallers hadden 
geen schot gelost. Bi j een vol gende gel egen
heid zullen overvallers met deze gebeurtenis 
in het achterhoofd mogel i jk eerder op de pol i
tie schieten dan zich laten ontwapenen. Maar 
het zal mensen er ni et van weerhouden roof
overvallen te plegen. Meer bewapening en 
vaker schi eten maakt het gevaarl i jker voor de 
misdadiger, maar ook voor de agent. Trek de 
vergel i jking maar tussen Engeland, waar de 
agenten in uniform ongewapend zi jn en Ameri
ka waar de politie veel volmachten heeft om te 
schieten. " 

WEEKBLADEN 

In weekbladen als Elseviers en Accent werd 
ook geschreven dat de Bussumse politie te veel 
risiko had genomen. Niet zozeer omdat er 

twee misdadigers werden gedood, maar omdat 
de winkel i er (die meewerkte aan het "heter
daadje") in gevaar was gebracht. 

Timmerman: "Dat verbaast me niet. Als er 
een politie-agent of een onschuldige burger 
wordt gedood I i gt dat natuurl i jk beter i n de 
markt. Nu hebben ze er moeite mee om zich 
eruit te draaien. Dat bleek ook uit de eerste 
verklaring van de politie waarin gesteld werd 
dat de overval I ers het eerste hadden gescho-
ten. De waarheid een beetje verdraaien vindt 

men kennelijk minder erg dan schade aan het 

Politie-onderzoek in de Profimarkt en in de wagen van de overvallers 

gezag van politie en justitie. 
Er bestaan trouwens vreemde opvattingen 

over het beschermen van de maatschappi j te
gen een misdadiger. De enige honderd-procent
zekerheid is de doodstraf. Maar je kunt de 
mensen er persoon I i jk vaak ni et voor aanspra
kei i jk steil en dat ze bu i ten de boot van de 
maatschappij vallen. Als je dan besluit te wer
ken met vrijheidsstraffen en ze weer in de maat
schappij laat terugkeren, dan moet je ze ook 
een seri euze kans geven. In Nederl and is maar 
50% van de misdadigers recidivist (iemand die 
a I eerder een misdaad pi eegde). I n all elanden 
die zwaardere straffen hanteren dan Nederland 
is dat 70 tot 80%. " 

OVERVALLEN 

Waarom wordt iemand overvaller in plaats 
van metselaar of kriminoloog? 

Fokke Dijksterhuis voerde gesprekken met 
50 mensen die straffen uitzitten wegens roof
overva II en. 

"Het zijn over het algemeen mensen met 
een beroerde vooropleiding. Ze hebben weinig 
kansen gehad in de maatschappi j. De meesten 
hebben een krimineel verleden, zich schuldig 
gemaakt aan diefsh;dlen.e. d. Het verschil tus
sen een overval en inbraak of diefstal is na
tuurlijk dat je in plaats van heimelijk te werk 
te gaan, opelijk geweld gebruikt of dreigt te 
gebruiken. Ze zeggen dat inbraak en diefstal 
minder lonend worden omdat de mensen geen 
kontant geld meer in huis hebben en weinig 
wat de moeite van het stelen waard is. Boven
dien lijkt overval een makkelijke methode." 

SOCIALE DIENST 

''Typies is dat ze hun eisen niet erg hoog stel
len. Ik heb gevraagd wat ze een redelijk inko
men vonden en daar kwam gemiddeld f 1200 
schoon per maand uit. Opvallend is ook dat 
velen iets met de sociale voorzieningen te ;na
ken hebben. Dri el'!nderti g van de 50 hadden 
geen werk in de tijd voor de overval. Daarvan 
hadden er 15 helemaal geen uitkering terwijl 
de overige 18 gemiddeld f460 per maand kre
gen. Hoe dat met de Sociale Diensten zit moet 
ik nog uitzoeken. De meeste overvallers kun
nen moeil i jk met andere mensen omgaan en 
misschien maakt dat ze het moeilijk om hun 

weg te zoeken in de ambtenarij. 
Zoals ze zelf verklaren hebben ze geld no

dig om schulden af te lossen, opnieuw te be
ginnen, het gemis aan een uitkering op te van
gen, een ui tkering aan 'te vuil en of om ruimer 
te leven. Ze zien geen mogelijkheden om dit 
geld langs wettige weg te krijgen, via de ban
ken niet, via familie of bekenden evenmin. 
Tenslotte zien ze geen ander alternatief dan 
een overval. " 

WERKEN 

En gewoon werken dan? 
Dijksterhuis: "Ik heb eens 150 sollicitaties 

gedaan bij bedrijven en instellingen. In 50 
gevallen vermeldde ik niets over een krimineel 
verleden. In 50 gevallen schreef ik erbij dat 
ik wegens rijden onder invloed m'n rijbewijs 
kwijt was. In de overige gevallen vermeldde 
ik diefstal in m'n verleden. Op beide laatste 
groepen kreeg ik aanzienl i Ik minder uitnodi
gingen voor een sollicitatiegesprek. Je hebt 
dus nog steeds weinig kans op een gewone baan 
als je eenmaal gezeten hebt. Hoe langer je uit 
de roulatie bent geweest hoe makkelijker je 
weer terugvalt op het gezelschap dat je in de 
gevangen is hebt I eren kennen. 11 

MAATSCHAPPIJ 

Deze dingen zijn toch al lang bekend en" jul
lie waarschuwen ook al jaren tegen een havik
ken-politiek van politie en justitie, wat haalt 
het allemaal uit? 

Timmerman: "In de eerste plaats beschouwen 
we ons niet helemaal als roepen::Jen in de woes
ti jn. Bovendi en hangt onze vis i e nu eenmaal 
samen met een opvatting over de mens en de 
maatschappij. Als je de oorzaak van misdadig
heid vaak niet bij de persoon van de dader 
zoekt, maar in de maatschappij, dan is dat 
vervelend voor de mensen aan de top van die 
maatschappij. Het is bijvoorbeeld zo dot min
der-betaalden eerder op krimineel gedrag wor
den betrapt dan grote bedrijven. Er is in ons 
rechtssysteem veel aandacht voor di efs ta I. 
Arme mensen betalen minder belasting en kun
nen die dan ook moeilijk ontduiken om zich 
te verri jken. Als je daar op wi jst kun je veel 
tegenstand verwachten. " • 
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Overvecht in aktie voor leefbaarheid nieuwbouw 

B.H.W. AKTIE TDRINflATS 

,ntestlallfestat 
IIII kll~ .•. I.S. 
~rII.II~IrCUrelr 20 

"Een typies staaltje van wanbeleid, 
terwijl de woningnood blijft voortdu
ren. Moeten de mensen zich maar· aan
passen, zoals parkieten in een kooi?" 

Emotionele geluiden in de aula van de ka
tholieke MTS in de Utrechtse nieuwbouwwijk 
Overvecht • Maandagavond 1 september, 
buurtvergadering georganiseerd door de Bond 
van Huurders en Woningzoekenden. Dat de 
zaal gevuld wordt door zo'n 300 mensen be
wijst dat er iets smeult. Overvecht staat op de 
bres voor de leefbaarhei d. 

Er wonen in Overvecht ongeveer 45.000 
Utrechtenaren, voor meer dan 80% in hoog
bouw (meest 8- of lo-hoQg). Op de uiterst 
spaarzame lege plekken in de wijk wil de ge
meente nog eens zes torenflats bouwen, drie 
van 22-hoog in de vrije sektor en drie van 15-
hoog in de woningwetsektor. 

Een handtekeningenaktie van de BHW bracht 
tientallen mensen op de been, die in een oog
wenk (bi j wi jze van spreken dan, want er moest 
natuurlijk wel voor gelopen worden) 5000 hand
tekeningen verzamelden. De vergadering van 1 
september dient om verdere aktievoorsteli en te 
bespreken. 

NIET NIEUW 

Paul van Gessel, die als woordvoerder op
treedt van de BHW-Overvecht, leidt de bij
eenkomst recht naar het doel. Hij legt nog 
eens uit waar het allemaal om gaat en kraakt 
één voor één de argumenten van het gemeen
tebestuur. 

De hemel bestormende hoogbouwplannen 
zijn niet nieuw. Vier jaar terug kwamen ze al 
uit de gemeente-koker. De opzet werd toen 
door buurtakties doorkruist en de gemeente be
loofde dat er eerst een bestemmingsplan zou 
komen. Na de gebruikei i jke inspraak-poespas 
kwam in september een ontwerp-bestemmIngs
plan tot stand, dat tot nu toe echter een ont
werp is gebl even. 

De afgelopen zomer, midden in de vakantie
periode, haalde de gemeente de torenflats 
weer van stal. Met voorbijgaan aan de bestem
mingsplan-procedures (die veel tijd kunnen ver-
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ALS PARKIETEN 
IN EEN KOOI • Foto: de zaal besluit 

tot een massaal bezoek 
oan de vergadering van 
de raadskommissie 

gen) doet men toch opni euw een beroep op ar
tikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde
ning, waardoor al 3 maanden na het raadsbe
sluit in Overvecht ·zou kunnen worden gebouwd. 

ONZINDELIJK 

Paul van Gessel: "Men beroept zich op de 
woningnood. Er zijn in Utrecht nog 8000 wo
ningzoekenden, waarvan .er 2000 een mediese 
of sociale urgentie hebben. De ellende van 
deze mensen bij de voorgestelde torenflats 
betrekken is een onzindelijke manier van re
deneren. Het is immers duidelijk dat nieuw
bouw met huren tussen de 400 en 600 gulden 
voor deze mensen, meest laagbetaalden, geen 
oplossing bieden." 

Er wordt natuurl i jk gezegd dat de huursubsi
die alle woningen voor alle inkomensgroepen 
toegankel i jk moet maken. Maar de subsidiere
geling stopt op het ogenblik bij een maand
huur van f500. Bovendien wordt de subsidie 
minder als je meer gaat verdienen. Jarenlang 
zouden verbeteringen van het loon dus worden 
opgeslokt door de huren. 

GERUCHTEN 

Voor een aandachtig luisterende zaal doet 
Paul van Gessel nog enkele onthullingen die 
hij voorzichtig als geruchten presenteert. De 
winkel iersvereniging zou afspraken hebben met 
de gemeente over het totaal aantal bewoners 
van Overvecht, ter beklanting van het winkel
centrum. De Hollandse Beton Groep, die de 
hoogbouw zou mogen bouwen, wil daarvoor de 
kranen gebruiken van Bredero's Hoog Catharij
ne. De samenwerkende Utrechtse woningbouw
vereni gingen ("de koöperatie") die de flats zouden 
laten bouwen, zouden daar ernstige probl emen 
mee hebben. 

Dit laatste "gerucht" wordt gesteund door 
een brief, door Van Gessel voorgelezen. Daar
in trekken de twee grootste bouwverenigingen 
van de stad hun handen van dit projekt af. Ze 
del en min of meer de argumenten van de wi jk-

bewoners. Ze vinden de huren te hoog en wil
len betaalbare laagbouw. Uit dezelfde brief 
blijkt dat er al f900. 000 in de voorbereidings
kosten voor de torenflats is gestoken. 

Van Gessel: "In nauwe samenwerking tussen 
het gemeentebestuur en de bouwondernemingen 
wordt over de hoofden van de" mensen heen een 
spelletje gespeeld. De plannen liggen klaar en 
men wil ze koste wat kost doorzetten. " 

RAADSLEDEN 

De zaal eist dat raadsleden hun standpunt 
bekend maken. Dat er roods I eden zi jn heeft 
Paul van Gessel al aan het begin van de ver
gadering meegedeeld. Ze zitten namens CDA, 
VVD en PvdA achterin de zaal te luisteren en 
voelen zich weinig op hun gemak. Ze zijn al
leen gekomen om te luisteren en niet om zich 
vast te leggen, laat staan tegen de overtuiging 
van de hele zaal op te tornen. 

Als de vergadering blijft aandringen stelt 
Pau I van Gessel de vol ksvertegenwoordi gers 
in de gelegenheid het woord te voeren. Alleen 
PSP-er Van Gemert komt naar voren. "Ons 
standpunt is duidelijk en aan iedereen bekend. 
Er moet in Utrecht ni et gebouwd worden alsof 
het New York is." Hij schildert de machtsver
houdingen in de raad. Vermoedelijk zullen 
CDA en VVD en CPN (voor de "werkgelegen
heid") v66r de torenflats stemmen. Dat zijn 
23 van de 45 zetels. 

Uit de zaal klinkt een waarschuy.-ende stem 
ook tegen de PvdA. "De PvdA heeft gezegd: 
Wi j moeten goed luisteren naar de woningzoe
kenden en we moeten goed luisteren naar Over
vecht. En ondertussen komen ze zelf met een 
soort kompromis: half laagbouw, half hoogbouw. 
We moeten vanuit Overvecht zelf vaststellen 
wat er met deze terreinen moet gebeuren om de 
wijk een beetje bewoonbaar te houden. Willen 
we er laagbouw of speelterreinen of buurthui
zen? Daar moeten we een enquête over hou
den." 

Applaus en het voorstel is aangenomen. 
De raadsleden draaien wat ongemakkelijk 

op hun stoel en blijven zwijgen. 



DEMOKRATIES 

Er komen andere aktievoorstellen. Op za
terdag met een protestmars het hel e stadscen
trum lamleggen. De flats en de braakliggende 
terreinen, waar de hoogbouw zou komen, ver
sieren met spandoeken. Massaal bezoek aan de 
vergadering van de raadskommissie. Mensen ge
ven zich op om daadwerkelijk aan de aktivitei
ten mee te werken. 

Maar er zi jn ook twi jfels of dit all emaal 
wel genoeg zal bi ijken. Iemand zegt: "In 1972 
zijn we al begonnen met aktievoeren. We heb
ben ons keurig aan de wet gehouden, maar wat 
doet de gemeente ermee? Ik vraag me af: Moe
ten we zo nog jaren doorgaan? Als de gemeen
te zo graag mensen in hoogbouw wil huisvesten 
waarom leggen ze dan geen beslag op de flats 
van Hoog Catharijne om ze tegen betaalbare 
huren door te verhuren?" 

De zaal lacht en betuigt zijn instemming met 
handgeklai;>. Op Hoog Catharijne zijn zo'n 70 
woningen voor de prijs van f190. 000, waarvan 
er slechts 13 zijn verkocht. 

Een ander zegt: "Van de 45.000 mensen in 
Overvecht zi jn er 35.000 tegen de gemeente
pionnen. Destijds is ons inspraak beloofd. Ik 
versta onder inspraak echter iets anders dan 
het aanhoren van de argumenten van B en W. 
Als dit wordt doorgezet is dit tirannie. Als 
wij langs demokratiese weg niet tot resultaten 
komen voor onze wijk zijn we dan niet ge
rechti gd van onze kant ondemokroti ese midde
len te gebruiketl? Als straks de eerste spullen 
komen voor de bouw, dan gaan die gewoon 
weg, heel gewoon." 

Een stormachtig applaus. 

En dan komt het voorstel om vanuit Over
vecht op de meest ongelegen momenten ("bij 
nacht en ontij") raadsleden te gaan opbellen 
om ze te vragen vooral tegen de torenflats te 
stemmen. 

Paul van Gessel: "De raadsleden die tegen 
zijn kunnen zich opgeven bij het komitee. De 
namen VCJ'l de anderen worden kompl eet met 
tel efoonnummer gepubl i ceerd. " 

"Dat is terreur, " verzucht een VVD-raads
lid zacht. 

Maar de reakties van de. mensen in de zaal 
laten geen twi jfel bestaan over de uitvoering 
van de telefonades. Onverteerbare woonom
standigheden, waarop Overvecht trouwens 
geen monopolie heeft, vragen nu eenmaal om 
ongebruikeli jke akti es. • 

AUTO 
ALLEEN 

VOOR 
RIJKEN? 

VERDUBBELING van de wegenbelasting, verhoging van de benzine-accijns, 
zwaardere belasting op bezit en gebruik van een auto, bi jvoorbeeld door een 
heffi ng op het autori jden i n de Randstad. 

Dit soort "progressieve" maatregelen over
weegt de regering om het autoprobleem op te 
lossen. Op dezelfde manier zou de woningnood 
kunnen worden "opgelost" door de huurprijzen 
te verdubbel en, dan gaan de mensen vanzei f 
bij elkaar inwonen. 

Het typiese van de regeringsplannen is na
mei i jk dat ze ongetwi jfeld tot minder autoge
bruik zullen leiden, maar dan alleen in de la
gere inkomensgroepen. 

WERK 

Waarvoor hebben veel arbeiders hun tweede
hands wagentje nodig? 

In de eerste plaats om op het werk te komen. 
In het westen van het land is het al geen uit
zondering meer dat er 20 kilometer ligt tussen 
het werk en de woning in de nieuwbouw, 
waarheen de arbeiders door verkrotting van de 
oude wijken verdreven worden. Geen enkel 
industrieterrein is goed te bereiken via open
baar vervoer, omdat dergelijke buslijnen in de 
exploitatie niet lonend zijn. 

In de tweede plaats gebruiken de meeste ge
zinnen het autootje om in de weekeinden aan 
de stinkende en vervui Ide steden te ontsnappen, 
om even een frisse neus te halen op een kam
ping of bij bekenden die buitenaf wonen. 

Men kan het er over eens zi jn dat de groei 
van het wagenpork ni et onbel emmerd kan door-

gaan. De verkeersdoden, de verspilling van 
grondstoffen, de versnippering van het land 
door autowegen en parkeerplaatsen, de ver
stopping van de steden, de luchtvervuil ing 
door uitlaatgassen - dat liegt er allemaal niet 
om. Maar welke keus laat het kabinet de auto
mobilist? De keus voor het openbaar vervoer 
wordt steeds moeilijker door een stelselmatige 
afbraak van de dienstverlening en een even 
hardnekkige verhoging van de tarieven. Als je 
met z'n tweeën reist is het al goedkoper om de 
auto te pakken, laat staan als je ook nog kin
deren mee moet nemen - dan worden trein en 
bus helemaal onbetaalbaar. 

Om werkel ijk i ets aan het autosysteem te 
veranderen moet er iets beters voor in de plaats 
komen. Goed en gratis openbaar vervoer bij
voorbeeld. Het vereist ook maatregelen op 
andere terreinen, zoals betere spreiding van 
winkel centra en werkgel egenhêid, meer kan
sen voor de bus bij de opzet van nieuwbouw
wijken e. d. 

In i eder geval is het onverteerbaar als de 
auto en het reizen opnieuw voorrechten worden 
gemaakt voor de "betere" standen. Volgens de 
regeringsplannen kun je rustig doorgaan met 
luchtvervuilen, verkeersongelukken, benzine 
en metalen verspillen - als je maar rijk bent! 
En dat voor een kabinet dat de mond vol heeft 
over het scheppen van gel i jke kansen. • 

* In de Eerste 
Daalsedijk 
te Utrecht 
werden in 
augustus 
weer de 
gezel I ige 
buurtfeesten 
georganiseerd. 
Hoewel het 
wijkje ernstig 
verkrot is, 
zien de 
bewoners de 
Overvecht
pionnen van 
de gemeente 
niet als een 
oplossing 
voor hun 
woonprobl emen. 

* 
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De Rijn is zouter dan ooit tevoren. In 
de eerste zes maanden van dit jaar 
stroomde per dag 56.000.000 (56 mil
joen) kilo keukenzout met het Rijnwa
ter mee. Verl eden jaar was het nog 53 
mil joen kilo per dag. In iedere liter 
Rijnwater zit 192 milligram zout. Het 
natuurlijk zoutgehalte van dit water is 
niet meer dan 20 milligram. De rest 
wordt dus ver~orzaakt door lozingen. 

BEDANKT 
Het Komitee Arbeidersmacht Rotterdamse 
Haven wil langs deze weg dankzeggen aarl 
alle komitees Arbeidersmacht in den lande 
voor de felicitatietelegrammen die wij op 
2 september jl. ti jdens onze herdenkings
manifestatie Havenstaking 1970 in gebouw 
Palace te Rotterdam mochten ontvangen. 
We denken in het bijzonder aan de stakers 
van Transelectron te Uden, die wij kracht 
en sukses met hun akties toewensen. Onze 
vuist symbol iseert onze eenheid. De arbei
dersklasse heeft de historiese taak om 
schouder aan schouder voor eigen lotsver
betering te stri jden. Met kameraadschappe
lijke groet, 

het Komitee AM Rotterdamse Haven 

BUSSEN 

Tien bussen heeft de Socialistiese Partij aan
geboden aan de ex-mijnwerkers, die op 18 
september vanuit Heerlen gingen demonstreren 
in Den Haag voor betere pensioenen. In het 
hele land, maar vooral in limburg natuurlijk, 
werden akties gevoerd om de busreis voor de 
betogers mogelijk te maken. De kosten be
droegen ongeveer f 450 per bus. In een door 
de SP uitgegeven persverklaring werden andere 
partijen opgeroepen het voorbeeld van daad
werkel i jke steun aan de stri jd van de ex-mi jn-
werkers te volgen. • 
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Op de laboratoria van het RIZA wordt 
de kwaliteit van ons drinkwater nauw
I ettend in de gaten gehouden 

Dit blijkt uit het jaarverslag van de 
samenwerkende dri nkwaterl eiding-bedri jven 
in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitser
land en Oostenrijk. Hetzelfde verslag meldt 
dat de koncentratie van kwalijke reukstoffen 
in het Rijnwater in drie jaar is vertienvoudigd. 

Het Rijnwater is nu zo verschrikkelijk slecht 
dat het waterleidingnet ernstig wordt aange
tast. Welke uitwerking dergelijk water op het 
menselijk lichaam heeft, laat zich raden. In 
ieder geval zal ook de korrosie van het water
leidingnet de prijs van het drinkwater op
stuwen. 

Twee jaar geleden hebben de drinkwater-
I ei dingbedri jven grenzen aangegeven voor de 
vervuiling van de Rijn. Voor verschillende 
stoffen werd berekend op wel k punt het water 
niet meer verantwoord drinkboor te maken is. 
Uit het jaarverslag nu blijkt dat in 1974 deze 
waarden op bepaalde momenten al aanzienlijk 
werden overschreden! 

Gemeld wordt dat de bouw van zuiverings
installaties voor rioolwater (waarvoor in Ne
derland de beruchte milieubelasting wordt ge
heven) weinig aan de problemen verhelpt. 
Onmiddellijk treden andere en ernstiger vor-
men van vervuiling naar voren. • 

TELEGRAM 

Per telegram heeft de Socialistiese Partij op 11 
september protest aangetekend tegen het pro
ces dat op die dag in Madrid begon tegen 5 
I eden van de FRAP. De verzetsmensen werden 
beschuldigd van moord op een agent van het 
fascistiese politie-apparaat, die deze zomer 
bi j een aansl ag om het I even kwam. De ver
dediging kreeg si echts twee dagen om het pro
ces voor te bereiden. De openbore aanklager 
verklaarde tevoren dat hij de doodstraf zou 
eisen. • 

MAN .akties in 
Leiden en Haarlem 

Het Hoogheemraadschap Rijnland (leiden, 
Haarlem e.d.) is begonnen met de inning van 
de milieubelasting en natuurlijk heeft het MAN 
daarmee de strijd aangebonden. In leiden, 
Voorschoten, leidschendam, leiderdorp e. d. 
zijn verschillende komitees aktief om de ver
werpelijkheid van deze belasting duidelijk te 
maken en de weigeringsakties daartegen daad
werkelijk te organiseren. Vele duizenden 
mensen geven aan de oproep gehoor. 

Een geluid uit leiden: "In de meeste wijken 
gaat het erg goed. Mensen zijn enthousiast en 
verzetten er bergen werk voor. Niet alleen in 
de oudere arbeiderswijken, maar ook in 
nieuwere, waar nog nooit iets van de grond 
was gekomen, zoals de Diamantbuurt." 

S.P. 

In Haarlem zijn de akties wat laat gestart 
omdat er nog geen MAN-afdel ing was. Dit 
verzuim is inmiddels goedgemaakt. "De aan
slag is f 62,65 voor gezinnen. We krijgen erg 
veel reakties in de trant van: Wat een goeie 
aktie, maar waarom zijn jullie zo laat, vol
gend jaar moeten jullie eerder komen." 

Het MAN besloot nièt tot volgend jaar te 
wachten. Naast de weigeringsaktie, loopt er 
nu een handtekeningenkampagne. De mensen 
eisen daarin hun geld terug van het Hoogheem
raadschap, omdat ze zich misleid voelen door 
de "voorlichting" van deze instelling. 

Er is trouwens in Haarlem ook een afdeling 
opgericht van de SP. Ternatestraat 240. Aan-
bevolen. • 

---*---
MAN tegen 

vuiloven Maarssen 
De plannen voor de bouw van een vuilver
brandingsoven bij Maarssen stui ten op groot 
verzet van de bevolking. De opzet is dat de 
oven dicht bij Maarssenbroek komt, een nog 
prille nieuwbouwwijk waar in de toekomst 
25. 000 mensen zullen wonen. Afgaande op de 
ervaring in andere plaatsen kan van de instal
latie veel overlast worden verwacht. 

Het MAN begon met een handtekeningen
akti e, gericht aan het gemeentebestuur van 
Maarssen. De gemeenteraad besloot wel iswaar 
het huisvuil van Maarssen zelf door de VAM 
naar Drente te laten afvoeren, maar achtte 
zich gebonden aan afspraken met de gemeente 
Utrecht en een aantal omringende gemeenten 
wat betreft de bouw van de verbrandingsoven 
op Maarssens grondgebied. 

Op 9 september organiseerde het MAN in de 
kantine van de sporthal een aktievergadering. 
Er kwamen bijna 100 mensen. Wethouder De 
Klerk deed weinig moeite de vuilverbrandings
oven zelf te verdedigen, maar betoogde dat 
Maarssen n i et onder de afspraken u i t kon. 
Deze zienswijze werd door het publiek fel be
streden. Tenslotte gaven zich 18 mensen op 
voor het MAN-komitee om verdere aktiemoge
lijkheden te bekijken. • 



MINISTERS BEDOT BIJ BEZOEK AAN R.S.V.-WERF 
De vaderlandse scheepsbouw is 

vrijwel failliet en dus gaan er nu 
stemmen op voor de national isati e 
van deze bedrijfstak. Als er toch 
geen winst meer te halen is, 
waarom zou de staat de leiding 
dan ni et op zich nemen? 

Voorlopig schijnen Lubbers en Boersma nog 
niet verder te willen don een nieuwe mil joe
nenbijdrage (no die van 1971) aan de werven. 
Op dinsdag 9 september bezochten de kon fes
sionele bewindslieden de werf van Verolme
Rozenburg voor gesprekken met de Rood van 
Bestuur en de Centrale Ondernemingsraad van 
de RSV (Rijn-Schelde/ Verolme). 

Er was pos een nieuwbouwtanker afgevaren 
noor Noorwegen om door opgelegd te worden. 
De eerste en voorlopig ook laatste voort. Erg 
florissant goot het dus niet. Moor op de werf 
liggen toch altijd nog wel wat reparatiesche
pen en boten om gecleand te worden. Tijdens 
het bezoek van de ministers was er echter he
lemaal niets •.• Er log geen schip aan de kont, 
alles was stil, er werd geen minuut gewerkt. 
De arbeiders werden vermaakt met klaverjassen 
en filmpjes over bedrijfsveiligheid. Het gesprek 
van de dog was hoe handig de RSV-Ieiding de 

'werf had leeggehaald om indruk te maken op 
de heren die toegang hebben tot de schatkist 
van het Rijk •.. 

VERDLME 

Op 4 september vierde Cornelis Verolme 
zi jn 75e verjaardag. Er kwamen 1500 mensen 
noor Rotterdam om hem te feliciteren. De hal
ve Nederlandse pers rukte uit om het volk 
verslag te doen van Verolme's blakende wel
stand en ongetemde ondernem i ngsl ust. De man 
is immers de Hollandse uitgave van "van kran
te jongen tot miljonair". 

Tijdens het vorige dieptepunt in de scheeps
bouw, in 1971, dwong de regering een fusie of 
tussen Rijn-Schelde en Verolme. Er werden ook 
afspraken gemaakt over samenwerking in deze 
sektor van de zware industrie, in plaats van 
konkurrentie. Daarna ging het weer een tijdje 
beter en de scheepsbouwers tilden er niet zo 
zwoor aan. Nu is tussen Van der Giessen en 
RSV opnieuw een wurgende strijd ontbrand om 
de schaarse orders. 

Cornelis Verolme met zwoor geschut 

De werf van Verol me: All es sti I ... 

Op hetzelfde moment ziet Verolme de kans 
schoon om zijn ster weer te loten rijzen. In 
1971 werd van hem bedongen dot hij zich nooit 
meer en nergens ter wereld zou bezig houden 
met de produkti e van schepen, machines e. d. 
Moor Verolme is een groot-aandeelhouder van 
RSV (voor f 33 mil joen aan aandelen heeft hij) 
en dus een man om rekening mee te houden. 

Hij heeft plannen ontwikkeld voor de bouw van 
gastankers en wil daarvoor enorme investerin
gen doen in Zuid-Afrika. 

De Wereldraad van Kerken vindt het wel is
waar onchristelijk om il"l het land van de pport
heid te investeren, moor Verolme is een diep
gelovig man en beschouwt geld verdienen als 
Een goddelijke opdracht. • 

STAKINGSGOLVEN IN AMERIKA 
VOLGENS OFFICIËLE GEGEVENS, die 
zeker niet overdreven zuil em zi jn, werden 
in de Verenigde Stoten gedurende de eerste 
zes maanden van dit jaar 2600 stakingsak
ties gevoerd, waarbij meer don 880.000 
arbeiders betrokken waren. De okties rich
ten zich met name tegen de verslechterin
gen di e worden doorgevoerd. 

De koncerns maken dankbaar gebruik van 
de massale werkloosheid. Het aantal werk
lozen is gestegen tot 8,6 miljoen. Dit be
tekent een werkloosheid van 8%. Onder de 
niet-blanke beroepsbevolking is echter 
meer don een kwart van de arbeiders werk
loos. Op 26 opril demonstreerden in Wash
ington 60.000 mensen tegen bedrijfssluitin
gen en voor werkgelegenheid. Op 23 mei 
ging in New York het ziekenhuispersoneel 
bij duizenden de straat op uit protest tegen 
de voorgenomen sluiting van 5 ziekenhui
zen. De eerste dogen van juli stookten in 
deze stad 10.000 slachters. 

De arbeidsovereenkomsten die door de 
vakbonden worden afgesloten, weerspiege
len de achteruitgang en het gebruik dot de 
ondernemers daarvan maken. Het blad For
tune meldde dot de rei!le lonen in de olie
industrie met 11 % zijn gedoold, bij de 
spoorwegen met 13% en van winkelbe
dienden met 5%. Vóór de afsluiting van 
een nieuwe arbeidsovereenkomst voerden 
600.000 postbeambten dagenlang lang
zaamaan- en stiptheidsokties. 

Ook het overwerk en het hogere tempo, 
waartoe degenen die nog werk hebben ge
dwongen worden, stuiten op steeds meer 

Pol i ti e-optreden tegen stokers 

verzet. Begin jul i I egden 10.000 arbeiders 
van een werf voor atoomonderzeei!rs in 
Groton (Connecticut) het werk neer. Het 
was de grootste staking in deze stoot sinds 
15 jaar. 

Verschillende stakingen zijn bijzonder 
hardnekkig. Slachters in Milwaukee stoken 
sinds januari en arbeiders van Burroughs (de 
op één na grootste komputerfirma van de 
VS) waren in augustus ol 42 weken in 
aktie. • 
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IN ons land gebruikten in 1974800.000 
vrouwen "de pil". Dit is een kwart van alle 
geslachtsrijpe vrouwen. 
Je komt er niet onderuit om een bepaalde 

vorm van antikonseptie te gebruiken. Wil je 
kinderen geven waor ze recht op hebben, dan 
kun je je er niet r,1eer dan 2 of 3 permittaran. 

Hoewel er dus veel vrouwen zijn die de pil 
gebrtJiken, blijken in de mediese praktijk nog 
veel vragen op te duiken over dit voorbehoeds
middel. Er zijn trouwens ook wel veel vragen 
over andere middelen tegen ongewenste zwan
gerschap, want het jaar-in-jaar-uit slikken van 
de pil is voor veel vrouwen een zware belas
ting. 

Helaas bestaan er nog weinig methoden die 
wat betrouwbaarheid en bi jwerkingen betreft 
kunnen wedi jveren met de pi I. Een andere goe
de methode is het spiraaltje dat door de huis
arts of de vrouwenarts in 10 minuten in de baar
moeder kan worden aangebracht. Het kan daar 
2 jaar blijven zitten en is ook erg betrouwbaar. 

TWEE NODIG 

De pil I en-in-verpakking die alle vrouwelij
ke hormonen bevatten zorgen dat er geen eitje 

los kan komen van de eierstokken, zodat er bij 
de gemeenschap geen bevruchting kan plaats 
vinden. Het is natuurlijk niet zo dat je auto
maties zwanger wordt als je vergeet de pil in 
te nemen, zoals een vrouw dacht die mij laatst 
in paniek opbelde. Ze had vergeten de pil in 
te nemen. Toen ik haar wat vragen stelde bleek 
ze de laatste weken geen gemeenschap gehad 
te hebben. Voor zwangerschap blijven er altijd 
nog twee nodig! 

PRAKTIESE PROBLEMEN 

Wat moet je doen als je vergeet om tijdig 
met een nieuwe verpakking te beginnen? Het 
beste is gewoon met de eerstè pil te beginnen 
zodra je er aan denkt, maar je moet tot deze 
hele verpakking op is een ander voorbehoeds
middel, bijvoorbeeld een kondoom, er bij ge
bruiken. Dit geldt eigenlijk al als je maar één 
dag te laat bedenkt dat het weer ti jd was om de 
pil te gaan innemen. 

Wat te doen als je gewoon een keer vergeet 
de pil in te nemen? Als de vergeten pil binnen 
36 uur na de vorige wordt ingenomen (bijvoor
beeld 's morgens i. p. v. 's avonds) kan er nog 
niets gebeuren. Als er meer tussen zit dan 36 
uur ga dan gewoon door met de rest van de ver
pakking, maar gebruik er wel een ander mid
del bij. 

Je bent een ti jd je met de pi I gestopt en wi I 
er weer mee beginnen. Wacht dan de volgende 
menstruatie af om te beginnen. Je kunt er ook 
meteen mee beginnen, maar dan is de pi!' 
"all een" weer ni et vol doende betrouwbaar 
gedurende de eerste verpakking. 

Je wilt de menstruatie verschuiven, bijvoor
beeld omdat het in het weekeinde valt of om-
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VOORKOMEN IS BETER 
DAN ABORTUS 

dat je met vakantie gaat. Wil je de menstruatie 
2 dagen vervroegen, om een voorbeeld te ge
ven, hou dan gewoon twee dagen eerder op 
en laat van die verpakking 2 pillen ongebruikt. 
Wil je juist 14 dagen uitstel, blijf dan in aan
sluiting op de oude verpakking nog 14 pillen 
si ikken van de nieuwe. 

Wat moet je doen als je wat bloed verliest 
terwijl je de pil nog gebruikt? Wanneer je de 
pil minder dan 3 maanden gebruikt is het niet 
nodig om je over een beetje bloedverlies on

gerust te maken. Als je de pil al langer ge
bruikt, moet je in dit geval echter de dokter 
raadplegen omdat je waarschijnlijk een ande
re pil nodig hebt. 

NABEHOEDSMIDDEL 

Je hebt geslachtsgemeenschap gehad en 
geen pil en ook geen ander voorbehoedsmiddel 
gebruikt. Wat dan? 

Vertrouw er nooit op dat het (TIet zwanger 
worden niet zo'n vaart zal lopen, want dat 
pakt nogal eens verkeerd uit. Ga de volgende 
ochtend direkt naar de dokter en vraag om de 
"morning-after-pil". Een soort achterafbe
hoedsmiddel. Je kri jgt dan voor 5 dagen ta-
bi etten mee die een eventuel e bevruchting 
meteen ongedaan maken. 

ABORTUS 

Het aantal ongewenste zwangerschappen is 
bij ons toch al hoog genoeg. In 1974 vond bij 
12.000 Nederlandse vrouwen op verzoek een 
abortus plaats, dat wil zeggen dat in 6% van 
all e zwangerschappen in dat jaar om een abor
tus werd gevraagd. Hoewel Nederland gunstig 
afsteekt bij andere landen (bijv. Japan, waar 
meer abortussen zijn dan geboortes) blijft dit 
een hoog aantal. 

Abortus is in ons land officieel nog steeds 
niet toegestaan, maar in veel grote zieken
huizen vindt deze ingreep voor ziekenfonds
rekening plaats. Vrouwen die hiervan niet op 
de hoogte zijn of worden afgewezen door de 
ziekenhuiskommissie die een aanvraag beoor
deelt, komen vaak terecht in de abortuskli
nieken waar f 350 moet worden betaald voor 
die kleine mediese ingreep. 

Veel zwangerschappen en daarmee samen
hangende problemen zouden kunnen worden 
voorkomen als op scholen en in bedrijven sys
tematiese voorlichting werd gegeven over alles 
wat met sex te maken heeft: Hoe werkt het, 
hoe beleef je er plezier van, hoe voorkom je 
ongewenste gevol gen, wat voor 'n voorbe
hoedsmiddelen zijn er en wat zijn de verschijn
selen van geslachtsziekten? 

Voor die 12.000 x f 350, -, dat is bi jna 4,5 
mil joen gulden, zou je veel goed werk kunnen 
doen. • 



"Wat je zegt" * 
door 
P.Kavezet * 

* docent 
In deze grauwe ti jd van kommer en werk

loosheid is iedere personeelsadvertentie een 
lichtpuntje. Er stond er bijvoorbeeld een in 
Intermediair. De Koninklijke Militaire Akade
mie te Breda vraagt een "part-time docent 
kommunisme". SollicitQnten worden verwezen 
naar het hoofd van de Afdel ing AI gemene 
Vorming, prof.mr.S.F.L.baron van Wijnber
gen. 

Toen de universiteiten nog het terrein waren 
van de voorpostengevechten voor een Nieuwe 
Wereld, verwierf deze Van Wijnbergen de 
faam van een "rode baron". Hij stelde zich 
minder reaktionair op dan de meeste van zijn 
kollega's aan de katholieke universiteit van 
Nijmegen. Een wat kinderlijke maar oprechte 
man. later verbond hij zijn naam aan de PPR, 
voor welke partij hij zelfs een jaar in de Gel
derse Staten zat. 

De PPR en de KMA? Prof. van Wi jnbergen, 
telefonies van mijn verbazing op de hoogte 
gesteld, zegt: "Nou, de laatste ontwikkel in
gen in de PPR hebben mi j wel probl emen gege
ven. Het kongres is tegen de NAVO, maar de 
fraktie steunt nog steeds het kabinet en ik kan 
er ni et goed wi js uit. Je kunt nu eenmaal niet 
zonder krijgsmacht en zonder NAVO. Je kunt 
niet werken zonder vuile handen te krijgen. Er 
zi jn trouwens wel meer mensen van de PPR bi j 
de KMA. Juist als progressieve mensen moet je 
je natuurl i jk met de kri jgsmacht bemoei en 0m 
een tegenwicht te bieden tegen de rechtsheid 
van het beroepskader." 

Maar goed, die docent kommunisme, moet 
die vóór zijn of tégen? 

Van Wijnbergen: "Dat doet er niet zo veel 
toe. Hoewel. .. iemand die kommunist is zal 
niet veel behoefte hebben aan de opleiding 
van officieren." 

Nou, kijk eens naar Portugal. .. 
"Dat ze anti zijn lijkt me normaler dan dat 

ze voor het kommunisme zijn. Maar ze moeten 
dat niet zo duidelijk demonstreren. We heb

ben als docent bijvoorbeeld professor Van het 
Reve gehad, maar die I i jkt me te veel anti. 
Dat kan de duidelijkheid hinderen. Je moet je 
mensen zelf laten uitvissen dat ze tegen zijn. 
Je moet ze vertrouwd maken met de gedachten
gang van die kommunisten. Als je weet hoe de 
vi jand denkt ben je een slag verder en zo maak 
je je eigen mensen ook strijdbaarder. Maar 
waarom vraagt u dat allemaal, wilt u sollici
teren ?" 

Nee, dat niet. 
"Maar is het u wel een beetje duidelijk ge

worden dan?" 
Ja, dat wel. Baron van Wi jnbergen I i jkt me 

nog net zo openhartig als zes jaar geleden. 

Wie in ieder geval verstand had van kommu
nisme was Josef Stal in. 

Een student aan een sociale akademie ergens 
in het land wilde een werkstuk maken over de 
wereldbeschouwing van het kommunisme, aan
geduid als het dialekties en histories materia
lisme. Hij kocht het boekje van Stalin over dit 
onderwerp (bestel nummer 5, pag. 2 van deze 
Tribune). 

"Wat moet i k daar nog aan toevoegen", 

vroeg hij zich wanhopig af toen hij het werkje 
had doorgenomen. Tenslotte schreef h~j het 
woorde I ij k over. Hij kreeg er een 9 voor. Zou 
Stalin in onze tijd sociaal werker geworden 
zijn? 

* pils 
Een slijter uit Utrecht ontdekte een krat vol 

pilsflesjes met etiketten van I':teineken en dop
pen van Amstel. Wie je zo'n fles ook laat zien, 
iedereen moet er om lachen. Dit is nou precies 
zo'n kleinigheid die de almacht van de lopen
de band en de koncerns in de lachspiegel zet. 

Heineken-etiket en Amstel-dop. Wat heb je 
dan: heerlijk helder Heineken of Amstel bier 
met plezier (van 's lands beste brouwers uiter
aard)? Waar geroutineerde drinkers het ver
schil niet zeggen te proeven, kan mijn smaak 
helemaal geen uitkomst brengen, want ik kan 
pils niet door m'n keel krijgen. Dus Heineken 
opgebeld. 

"Sporadies", zegt een prettige vrouwlijke 
tel efoonstem, "komen zul ke dingen wel voor. 
Maar met kratten tegel i jk, dat is een hoge 
uitzondering. Soms komt het in de krant, als 
een grapje en zo beschouwen wij het ook. 
Hoogstwaarschijnlijk is het een fout van de 
kroonkurkenfabrikant. Of het is een misser 
van de bottelarij. Wat de inhoud betreft: het 
is Heineken - het etiket is bepalend. Ja, en 
er is wel degel ijk verschil tussen Heineken en 
Amstel, ook al zijn ze van hetzelfde koncern. 
Stuurt u mij alsteblieft een Tribune, dat vin
den we leuk." 

* slapen 
De Nijmeegse gemeenteraad is het er nog 

steeds ni et over eens, over dat stadhuis van 50 
mil joen. De kwestie werd op 4 september be
sproken. Kritiek en vragen waren zo overstel
pend dat B en W besloten eerst maar eens een 
kommissie in te stellen. 

SP-raadsl id Koos van Zomeren bracht ter 
sprake dat voor de ni euwbouw per ambtenaar 

een vi oeroppervl ok van 24 vi erkante meter 
wordt berekend. "Om daar een idee van te 
krijgen heb ik m'n huis opgemeten. Tachtig 
vierkante meter voor 4 mensen is 20 per per
soon! Nu zegt het kollege dat voor die amb
tenaren loopruimte, toiletten, ontvangstruim
ten e.d. zijn inbegrepen, maar dat hebben 
wij thuis ook allemaal .•• " 

lansink (CDA): "Zitten uw kinderen dan ook 
achter een buro?" 

Van Zomeren: "Nee, maar ze moeten bij 
ons thuis wel slapen en dat hoeven ambtenaren 
op hun werk niet ••. " 

* euvel 
PvdA-voorzitster len v. d. Heuvel erkent in 

een interview dat in het partijkader de intel
lektuelen de arbeiders vrijwel volledig ver
drongen hebben. Ze zegt dat de laatste groep 
in de partij "niet bepaald zachtzinnig" behan
deld wordt. 

"Je hoort de verhalen van mensen: Als ik 
mijn mond opendoe, wordt ik meteen belache
lijk gemaakt; of: Ze luisteren naar je en dan 
zeggen ze, ziezo, dat'hebben we gehad, nu 
kunnen we effe zaken doen. En dat heeft na
tuurlijk zijn invloed op de partij. Het '~~paalt 
de sfeer. Als je niet zelf dagelijks gekonfron
teerd wordt met het feit dat het leven van een 
minimumloner nu niet bepaald een aangename 
bezigheid is, dan heb je de neiging dat ook te 
vergeten." 

* zand 
Ook Pannerden (dat I i gt i n de buurt waar de 

Rijn het land binnenkomt) heeft zijn politieke 
strubbelingen. Ben W hadden op een of andere 
manier ergens zand laten storten zonder een 
raadsbesluit af te wachten. De raad besloot dat 
het zand er weg moest. Omdat B en W de gang 
van zaken aan zichzelf te wijten hadden, be
taalden ze het verwijderen van het zand uit 
eigen zak. Maar dat zinde de raad weer niet. 
De diskussie werd opnieuw geopend en de raad 
gaf B en W opdracht de gemaakte kosten bij de 
gemeente in rekening te brengen. 

Het was wellicht beter geweest als burge
meester en wethouders het misplaatste zand 
eigenhandig met de platte schop hadden moe
ten verplaatsen. Dat was vast leerzamer ge
weest. 

* koffie 
De deurwaarder spoedde zich in opdracht 

van de provincie Groningen naar Winneweer 
in de gemeente Ten Baer om een weigeraar van 
de milieubelasting de pin op de neus te zetten. 
"U bent", zei de deurwaarder, "de laatste 
weigeraar in de verre omtrek. Verder verzet 
heeft dus geen zin." 

"Kom eerst eens binnen en drink een kopje 
koffie", zei de weigeraar. 

De deurwaarder slurpte snel zijn koffie op 
en maakte meteen aanstalte om weer te ver
trekken. 

"Waarom zo haastig?", vroeg de weigeraar. 
"Nou, ik moet echt weg. Ik moet hier nog 

twaalf andere dwangbevelen afleveren." • 
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27 Me-ERS IN HET VERDOMHOEKJE 

"VAN HULTEN ROOFT 
ONZE KOMMUNIKATIE" 
STAATSSEKRETARIS Van Hulten heeft een 

wonderlijk talent om zich het ongenoegen 
van bepaalpe bevolkingsgroepen op de hals 

te halen. Niet alleen bij vrachtrijders en bin
nenschippers, ook bij de 27 Mc-ers is de PPR
bewindsman de gebeten hond. De Tribune sprak 
in Zeist met Papa Sierra en Golf Papa, kode
namen waarachter twee gewone mannen schuil 
gaan. "Die sluwe vos heeft ons het recht op 
kommunikatie ontstolen," zeggen ze. Het 
gaat dus over de mensen met apparatuur voor 
zenden en ontvangen. 

VERSCHIL 

Een jaar of ti en terug kwamen er wal ky
talkies in de handel, die de draadloze kom
munikatie plotseling binnen het bereik van 
een grote groep mensen brachten. Na een 
aarzel end begin werden de mogel ijkheden 
steeds uitgebreider, een groter vermogen 
maakte een grotere zendbereik mogel ijk. 
Het aantal 27 Mc-ers steeg tot 40.000. 

Er is een duidelijk verschil met de echte 
radio-amateur Deze moet door middel van 
een examen een machtiging krijgen van de 
PTT. "Een zwaar examen, " menen de 27 Mc
ers. "Allerlei formules leren, afijn, je moet 
een komplete elektricien zijn." AI met al is 
de 27 Mc typies een zaak van de gewone man. 

FAMILIE 

De 27 Mc-ers vormen een hechte familie 
en het I eidt geen moment twi jfel dat hun hob
by hen erg veel waard is. 

Papa Sierra: "Ik zit hier maar alleen in m'n 
huis. Als ik niet slapen kan, als ik sterf van de 
pijn in m'n rug, dan kan ik moeilijk de buurman 
uit bed gaan bellen, maar op 27 Mc zit altijd 
iemand die wakker is om een babbeltje mee te 
maken. " 

Golf Pt:lpa: "Ik zit voor m'n werk erg veel 
op de weg. Ik heb de bak in de auto. Je doet 
een oproep, iemand hoort je en je gaat met 

16 

el"kaar zitten kletsen. Dat maakt je reis korter 
en je hebt een gezellige rit in plaats van een 
eentonige. " 

Je moet zeker wel goed kunnen ouwehoeren? 
"Soms bespreek je hele zakelijke problemen 

met elkaar en soms is het inderdaad slap ge
ouwehoer. Maar je spreekt el kaar via de bak 
makkei i jker aan dan op straat. " 

"Het leukste is dat je dO,or die gesprekken 
nieuwsgierig wordt naar elkaar, want dan wil 
je mekaar ook wel eens zien. Ik maakte bij
voorbeeld kennis met een vrouw in Amersfoort. 
Haar man kende ik wel, maar die vrouw nog 
Ri et . Toen ze me voor het eerst zag kwam ze 
bijna niet bij van het lach~n. Ze had een gro
te kerel verwacht met een enorme bos zwart 
haar. En dan ziet ze een miezerig mannetje 
met het bijna kale hoofd, dat ik ben." 

Breed uitgemeten worden de nuttige dien
sten die 27 Mc-ers, waarvan de meesten mo
biel zijn (dwz dat ze de "bak" mee in de auto 
nemen), kunnen bewijzen bij ongelukken, 
branden e. d. 

VERBOD 

Het gebruik van de apparatuur was altijd al 
verboden, maar moest door de overheid oog
luikend worden toegestaan omdat een behoor
lijke kontrole uitgesloten was. Onder verant
woordel i jkheid van Van Hul ten echter is sinds 
1 juli het bezit van de apparatuur strafbaar 
gesteld. De persoon bij wie de politie een "bal<." 
aantreft kan worden veroordeeld tot een boete 
van maximaal f 1 000 en een gevangenisstraf 
van ten hoogste een half jaar. En de appara
'tuur is hij natuurlijk kwijt. 

De kwestre is dat het gebruikei ijke vermo
gen van 5 Watt storingen veroorzaakt op de 
radio, de televisie, de bandrekorder, de pick
up of bijvoorbeeld het elektries orgel van de 
buren. Golf Papa: "Natuurlijk proberen wij 
als serieuze 27 Mc-ers overlast te vermijden. 
We zenden bijna uitsluitend 's nachts. Hebben 
we in de gaten dat een nieuweling in de avond 

zit te zenden, dan krijgt die van onszelf een 
waarschuwing en als dat niet helpt een pak 
slaag. 

Van Hul ten heeft een pagina-grote adver
tentie in de dagbladen laten zetten: 27Mc 
stoort: Als de mensen nu een golfje op de te
levisie zien, krijgen wij er de schuld van. 
Maar een koffiemolen stoort ook. En als mijn 
bovenbuurman 's nachts om half drie met zijn 
klompschoenen over de parketvloer klost stoort 
dat ook. ' Een klein beetje soepelheid mag je 
toch wel verwachten van mekaar. " 

uOPSTAPJEu 

Van Hulten beloofde de 27 Mc-ers een 
"opstapje" naar de radio-amateurs. Ze mogen 
een vereenvoudigde D-machtiging zien te ha
len. De oude bak moet worden ingeleverd 
(wat na 1 jul i maar door 2% van de 40.000 
gebeurde). Met cjie D-machtiging mag je ap
paratuur gebruiken met 6 kanalen op de 2-me
terband. 

Papa Sierra: "Voor je ouwe bak krijg je 
maar 30% van de waarde terug. Dat kost je 
al honderden guldens. Nieuwe apparatuur kost 
je nog eens zo'n 800 gulden. Dan nog f30 
lesgeld en f35 examengeld. Dat is voor ons 
slag mensen toch niet te betalen? Daarom zeg 
ik: Ze beroven je gewoon van het recht op 
kommunikatie. En het is de gewone man die 
zo in de tang genomen wordt. " 

Wat de 27Mc-ers vooral steekt is dat je 
twee jaar na het behalen van de D-machtiging 
een C-machtiging moet halen. Dat is het zwa
re examen, waar ze zichzelf kansloos voor 
a(;:;hten. Halen ze dat C-examen niet, dan ra
ken ze de D-machtiging weer kwijt en zitten 
ze voor goed zonder. De apparatuur moet dan 
weer verkocht worden. 

AKTIE 

Voor de eerste juli hebben de 27 Mc-ers 
uitvoerig aktie gevoerd. Er kwam een plaatje 
over de 27 Mc, vooral gedraaid door de VARA. 
Een demonstratie van 3500 man in Den Haag. 
Afgedwongen optredens in Studio Sport en 
Tros Aktua. Maar Van Hulten zette door. 
"Hij heeft alle beloftes gebroken. " 

De 27 Mc-ers stelden voor het vermogen 
van hun apparatuur te beperken tot 500 milli
watt, wat het bereik beperkt, maar ook de 
storingen vrijwel uitsluit. Tegen de wil van 
de meerderheid van de Kamer werd dit ver
zoek afgewezen. Nu loopt hiertegen een be
roep bij de Kroon. 

"Wij blijven er voor vechten. Wij zijn geen 
misdadigers of piraten, maar gewoon mensen 
met een hobby waar we aan gehecht zijn." 

-Papa Si errra en Gol f Papa fil osoferen over 
mogelijke akties. Harde akties, maar die moe
ten een verrassing blijven. • 
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"De wanhoop van ,Den Dyl:,en andere ekonol1Je~ . 
Enigszins hakkel end heeft H. M. de Koningin op Prinsjesdag een boodschap van 
de heer Den Uyl voorgelezen. Oog in oog met de krisis was het een sombere 
troonrede. De situati e is si echt en zal nog wel si echter worden, terwijl de eko
nomen machteloos staan. 

SOLIDAIR MET 
HET KAPIT LISM 

Uit de miljoenennoto blijkt dat de regering 
volgend jaar 15 mil jard gulden meer wil uitge
ven dan er binnenkomt. Iedere huisvrouw weet 
dat het een riskante zaak is om je zo in de 
schulden te storten. 

De regering wil in feite olies tegelijk: Haar 
uitgoven op peil houden, de koopkracht van 
de bevolking niet aantasten (om te zorgen dat 
er gekocht en dus geproduceerd kan worden) 
en het bedrijfsleven met miljarden blijven in
jekteren. Volgens sommige berekeningen ech
ter zal de gok van 15 mi I jard in 1976 leiden 
tot een inflatie in de buurt van 15%. Maar 
wat erger is: Den Uyl en Duisenberg zijn zelf 
al tot de slotsom gekomen dat deze "klassieke" 
middelen ter bestrijding van stagnatie en werk
loosheid niet helpe~. 

WELLUST 

Met een zekere wellust hebben types als 
Wiegel en een hele reeks ekonomiese hoogle
raren zich op het "gat van Duisenberg" gewor
pen. Het begrotingstekort is onverantwoord, 
de regering moet hoe dan ook bezuinigen en 
dat soort kreten meer. 

Hoe zit het in elkaar? Wat we met z'n allen 
in Nederland produceren wordt verdeeld tussen 
lonen, winsten en de schatkist (de zgn. koll ek
tieve lasten ten behoeve van de kollektieve 
voorzieningen). Er wordt beweerd dat de eko
nomiese malaise geheel te wijten is aan het 
afbrokkel en van de wi nsten waardoor de lust 
tot investeren (het befaamde "ondernemers-
ki imaat") is verminderd en de werkloosheid 
ontstaan. Om de zaak weer aan te zwengel en 
zou een groter deel van de koek naar de win
sten moeten gaan en een kleiner deel naar de 
schatkist. 

SOCIALE LASTEN 

Maar waarop dan bezuinigen? Over defensie 
en andere vormen van geldverspilling hoor je 
deze dingen niet. De aanval richt zich met 
name op de sociale voorzieningen, uitkeringen 
in verband met WW, WWV, WAO, Bijstands
wet. De regering schijnt bereid aan die druk 
toe te geven. De koningin zei tenminste: "Zij 
(de regering dus) onderzoekt wel ke maatrege-
I en kunnen leiden tot beperking van de kosten
sti jging op het terrein van de social e voorzi e
ningen." 

Wat is het gevolg? Om te beginnen dat de 
steeds groeiende groep mensen die van arbeid 
is uitgesloten, minder te besteden kri jgt. In de 

DE KONINGIN 
••• hakkelen •.• 

tweede plaats zull€.n de arbeidslonen daardoor 
onder zware druk komen te staan. Bij de hui
dige hoogte van sociale uitkeringen zijn on
dernemers immers gedwongen behoorl i jke lonen 
(relatief dan) te blijven betalen om arbeids
krachten te kunnen krijgen. Verminderen de 
inkomens en de rechten van werklozen, ar
beidsongeschikten e. d., dan zal men gedwon
gen zijn tegen lagere lonen te gaan werken. 
En dat zal de bedoeling wel zijn. Het resul
taat is echter op alle fronten een daling van 
de koopkracht. Er kan minder gekocht worden. 

De afzet van de bedrijven vermindert en als 
gevolg daarvan bedrijfssluitingen en reorgani
saties .. Stijgende werkloosheid en toenemende 
malaise. Het middel is dus hetzelfde als de 
kwaal. 

Hiermee is de wanhoop getekend van de 
ekonomen, die niet zozeer een wetenschap 
bedrijven alswel het kapitalisme in takt probe
ren te houden. Er wordt op de regering steeds 
meer aandrang uitgeoefend om zich minder te 
bekommeren om haar populariteit. Het kabinet 
zou de kiezers maar een ti jdje moeten vergeten 
en keihard op de ekonomie inhakken ten koste 
van algemene voorzieningen en arbeidslonen. 
Nu is het duidelijk dat Den Uyl zijn beloften 
aan de kiezers allang vergeten is, maar men 
wil dat hij op deze weg nog veel verder gaat. 
Deze oproepen komen nota bene ook van zijn 
eigen partijgenoten, zoals de hooggeleerde 
heer Stevers (Ti I burg) en Van den Doel (Am
sterdam). Niet alleen de malaise, maar ook de 
hardvoch ti gh ei d van een Col ij n zouden moeten 
weerkeren. 

KUNST 

De kunst van het regeren bestaat kennel i jk 
voornamei i jk uit het verkopen van de I el i jkste 
dingen met de mooiste woorden. De troonrede 
stond bol van de solidarlteit. 

"Nu er weinig te verdelen valt is het des te 
meer noodzakelijk dit weinige rechtvaardig te 
verdelen." 

"Des te meer komt het nu aan op verwe-
zenlijking van een ontwikkeling naar meer ge
lijkwaardigheid en zichtbare solidariteit van 
de sterken met de zwakken." 

"Het verplicht tot solidariteit in de verde
ling van inkomen en werk." Zei de koningin, 
die jaarlijks f4 miljoen van de staat trekt, 
maar dit inkomen schijnt niet onder de sociale 
voorzi eningen te va 11 en. 

In wezen zijn het oproepen tot solidariteit 
niet met de zwakken, maar met het kapital is
me. Het begrip solidariteit wordt door Den Uyl 
omgebogen van een wapen van de arbeiders
klasse tot een instrument voor de ondernemers 
om hun systeem in stand te houden. 

GEKNOEI 

Wat is immers het geval? De krisis wordt 
veroorzaakt door een stelsel van partikuliere 
ondernemingen waarin chaoties en planloos op 
winst wordt gejaagd. Geknoei met lonen, 
staatsuitgaven, mil jardeninjekti es e. d. maakt 
geen eind aan de problemen, zoals de f?raktljk 
van de laatste twee jaar uitwijst. Integendeel: 
zonder fundamentel e aantasting van het kapi
tal isme zuil en we nog door een zeer diep dal 
moeten gaan voor er sprake zal zi jn van een 
ekonomiese opleving en vermindering van 
werkloosheid. Des te erger dat de vakbonden 
al weer met dit beleid akkoord zijn gegaan en 
geheel vrijwillig op de "nullijn" hebben 
plaatsgenomen. 

Er wordt van verschillende (ook gematigde) 
kanten aangedrongen op kontrole op het maat
schappel ijk nut van bedri jfsinvesteringen. 
Duisenberg zegt: Onze eerste zorg is dat er 
weer gelhvesteerd gaat worden, de kontrole 
daarop is i n de gegeven si tuati e n i et van be
lang. Zo kunnen de "sterken" tot i n I engte 
van dagen "solidair" blijven met de "zwakken". 
Social isten echter verstaan onder sol idariteit 
ni et het verl éngen moor het 6plossen van de 
problemen van het volk. • 

3 



VERNIEL GEEN GROEN 
VOOR LUI MET POEN 

As de Eindhovense wethouder Van Elk zijn 
zin krijgt, kunnen de bewoners van 
Tongelre en Woensel hun zondagse uit

stapjes naar het natuurgebi ed Koudenhoven 
wel vergeten. De hondentrainingsklub kan dan 
een nieuw veldje zoeken en de padvinders 
moeten weer op straat gaan spoorzoeken in 
plaats van in het bos. De leerlingen van de 
basisschool in de buurt kri jgen dan geen bi ol 0-

giel essen meer in Koudenhoven. Ze moeten 
over planten en vogels voortaan maar weer ui t 
boekjes leren. Want voor mensen met hoge in
komens wi I Van EI k in Koudenhoven 200 riante 
woningen laten bouwen. Onder het motto 
"Verniel geen groen voor lui met poen" voert 
het Milieu Aktiecentrum Nederland daartegen 
aktie. 

AI enkel e jaren schreeuwt de CDA-wethou
der moord en brand. "Eindhoven verpaupert" 
en: "De suburbanisatie moet ten koste van alles 
worden tegengegaan". Wat hij bedoelt is, dat 
steeds meer mensen vanuit Eindhoven naar de 
omliggende dorp,en trekken. Het gaat hier van
zelfsprekend om betrekkelijk rijke mensen. 
Alleen die kunnen zich tenslotte de weelde 
veroorloven om beton en stank te verruilen 
voor een alleenstaand huisje dicht bij broer 
Konijn en geur van dennenbomen. 

Om voor deze mensen het wonen In Eindho
ven zo aantrekkelijk mogelijk te maken wil 
Van EI k het prachtige natuurgebied Koudenho
ven gaan bebouwen. Dat de minder kapitaal
krachtige bewoners van Tongelre en Woensel 
daarmee hun laatste stukje natuur in de direkte 
omgeving verliezen, doet er kennelijk weinig 
toe. Van EI k: "We moeten vergeten, dat wi j 
in een stedelijk gebied zoals Eindhoven na
tuurgebieden zoals die in de buitengebieden 
aanwezig zijn kunnen handhaven." 

Van Elk doet zijn uiterste best het zijn ver
mogende vrinden zo snel mogel i jk naar de zin 
te maken. Gemeenteraadslid Van Veen (PK): 

"Van EI k heeft bewust gekozen voor bebouwing 
van Koudenhoven omdat het plan al 14 jaar 
oud is. De termijn om bezwaarschriften tegen 
het plan in te dienen is namelijk allang ver
streken en dat bespaart Van EI k zeker twee 
jaar." 

Overigens trekt Van Elk zich van inspraak 
en adviezen toch weinig aan. Zowel het Sa
menwerkingsorgaan Agglomeratie Eindhoven, 
de Koninkl i jke Nederlandse Natuurhistori ese 
Vereniging als het Rijksinstituut voor Natuur
beheer hebben zich in dikke rapporten uitge
sproken tegen bebouwing. Niet alleen Kou
denhoven, maar ook het vlakbij 3el egen be
schermde natuurgebied Eckartse Bosch zou vol-

gens de rapporten onherstelbare schade onder
vinden. Bebouwing van Koudenhoven zou na
mei i jk verlaging van de grondwaterstand in het 
Eckartse Bosch veroorzaken. Daardoor zou een 
groot aantal planten en dieren onherroepel i jk 
verdwi jnen. 

Koudenhoven is ongeveer 80 hektare groot, 
het Eckartse Bosch zo'n 55 hektare. Op dit 
kleine stukje· grond staan maar liefst 243 soor
ten planten, 94 soorten mossen, 222 soorten 
paddestoelen. Verder zijn er 110 soorten vo
gels, 72 soorten kevers en 697 soorten vi inders 
te zien. En dit unieke stukje gemeenschappe
lijk natuurbezit zou voor 200 kapitale villa's 
moeten wijken. 

De ansichtkaarten die door het MAN verspreid werden in de aktie tegen de Koudenhoven-plannen van de gemeente Eindhoven 
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GEEN VILLA'S IN KOUDENHOVEN 

Vorig jaar zijn in een week tijd een 
paar duizend ·handtekeningen opge
haàld tegen de bebouwing van Kou
denhoven • De overgrote meerderheid 
van de Eindhovense bevolking denkt 
er nog steeds zo over. Op 29 sept. 
kon de gemeenteraad laten zien of 
ze de Eindhovense bevolking wil 
vertegenwoordigen. 

Afz. (.~.~v)~;-.~Q...\J 
.... ~ L,.X.~ . . . \.\.~ . 
...... ~~. ~ ....... . 

AAN DE GEMEENTERAAD 
VAN EINDHOVEN 

STADHUISPLEIN 

EINDHOVEN 



Villa's 
belangrijker 

dan 
Eindhovens 
bosgebied? 

Zomaar wat wandelaars op een zondagmid
dag in Koudenhoven: 

Meneer Vincent, vrouw, drie kinderen: "Ik 
woon hier vlakbij in die flats; niks als beton 
om je heen. Dan ben je blij dat je in ieder 
geval nog een stukje groen in de buurt hebt." 

Mevrouw Notten, man, twee kinderen: "De 
wethouder zegt dat bebouwing van Koudenho
ven in ieders belang is. Maar wij kunnen de 
huizen die hier moeten komen, niet kopen." 

Ineke van 15: "Wi j hebben toch ook onze 
ontspanning nodig?" 

Mevrouw Van Rooy, op leeftijd: "Waar moe
ten de bejaarden straks naar toe, als hier 
overal huizen komen?" 

Mevrouw Van Gestel: "Ze zeggen wel eens 
dat het hier een nozembuurt is, dat de kinde
ren niks anders doen dan streken uithalen. 
Maar wat moeten die kinderen anders in deze 
buurt; er is toch helemaal niks voor ze te be-
I even? Er is zei fs nauwel i jks speel gel egen
heid. Moet de gemeente hun Koudenhoven dan 
ook nog afnemen?" 

Meneer Cremers: "Van EI k moest eens be
seffen wat een I eed hij de hondenkl ubl eden 
aandoet." 

NEUZEN 
Op maandag 29 september zou de gemeente

raad over het pi on Koudenhoven besl issen. Bi j 
het ter perse gaan van deze Tribune was de 
uitslag nog niet bekend. Moor het Eindhovens 
Dagblad wist te melden, dat Van EI k "de pol i
tieke neuzen" al had geteld. Hii zou winnen. 

Gemeenteraadslid Van Veen: "De PK stemt 
tegen, dat zijn 13 stemmen, de VVD is ver
deeld, misschien stemmen er 5 leden tegen, 
maar het CDA stemt in zijn geheel voor. De 
I eden moeten wel, want Van EI k heeft Kou
denhoven gebombordeerd tot 'hoeksteen' van 
zijn beleid. Ze kunnen hun wethouder niet 
laten vallen. En Van Elk kan niet terug. Die 

heeft namelijk een aannemersbedrijf ,::!1 geruime 
ti jd gel eden een opti e op Koudenhoven gege-
ven. tI 

Wat wil zeggen, dat Van Elk al voordat de 
gemeenteraad over Koudenhoven had besl ist, 
aan het aannemersbedrijf had beloofd, dat het 
Koudenhoven voor 'een deel mocht bebouwen. 

Het Milieu Aktiecentrum Nederland heeft in 
Eindhoven een grootscheepse akti e opgezet 
tegen bebouwing van Koudenhoven. Overal in 
de stad verkochten I eden van het MAN enve
loppen met in ieder 5 ansichtkaarten. De ko
per moest zelf één kaart naar de gemeenteraad 
sturen en de andere vier onder kennissen ver
spreiden. In totaal zijn enkele tienduizenden 
kaarten verkocht. Verder organ iseerde het 
MAN een demonstratieve bijeenkomst op de 
dag, dat de gemeenteraad over Koudenhoven 
zou besl issen. Eventueel zouden op deze bi j
eenkomst voorstel I en voor verdere ok ti es wor-
den gedaan. • 
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HUREN FL. 20,- OMLAAG 
Groot was de vreugde bi j de I eden 
van het BHW-buurtkomitee Cavall i
laan-Smuldersweg in Eindhoven, toen 
bekend werd dat de minister de huur
verhogingen van 1973 en 1974 niet 
had goedgekeurd. Voorzitter Hans 
van Hooff: IIHieruit blijkt weer eens 
dat aktie wel degelijk sukses kan 
hebben, als maar genoeg buurtbewo
ners eraan meedoen. Bij ons lag het 
organisatiepercentage ontzettend 
hoog, namel i jk op bi jna 70%. Dat 
betekent dat van de 180 gezinnen, 
die er in onze wijk wonen, meer dan 
120 de huurverhogingen hebben ge
weigerd. 1I 

DUBBEL 
SUKSES B.H.W. 

In 1973 startte de BHW in de Smuldersweg 
en Cavallilaan met de huurverlagingsaktie, 
waaraan desti jds ongeveer 30% van de bewo
ners deel nam. De bewoners protesteerden met 
hun akti e tegen de verschrikkei i jk si echte 
kwaliteit van de huizen, die overigens pas in 
1961 zijn gebouwd. De bezwaren van de men
sen richtten zich vooral tegen de enorme 
scheuren, die je overal in de woningen aan
trof, en die na reparatie telkens weer terug
kwamen. Ook ondervonden de bewoners veel 
last van de slechte ventilatie en de beroerde 
thermiese isolatie. Muren werden vochtig en 
de mensen konden de woningen niet warmge
stookt krijgen. 

Hans van Hooff: "De staat waarin de huizen 
verkeren was abominabel. Dat is ze trouwens 
nog steeds. Een tijdje geleden had ik een lid 
van het buurtkomitee op bezoek, we zitten 
lekker in het zonnetje op het balkon en ik ga 
even wat voor hem te drinken halen. Kom ik 
terug, ligt er een stuk beton van een halve 
kilo in mijn tuinstoel. Dat was van de muur 
afgebroken door de enorme scheuren! " 

RAPPORT 
Om de klachten van de bewoners over hun 

huizen kracht bij te zetten, schakelde het 
buurtkomitee het Bouwkundig Adviesburo voor 

De huurodvieskommissie wordt 
met spandoeken onthaal d door 
de bewoners van de Cavallilaan 

Buurtbewoners in. In een gedegen rapport 
toonde het BAB glashelder aan dat de flats van 
erg slechte kwaliteit waren. De Sociale Wo
ningstichting, die eigenaresse is van de wo
ningen, kon de klachten van de bewoners nu 
niet meer zomaar naast zich neerleggen. Dus 
probeerde de SWS de s'Ii jd van de bewoners 
op een andere manier te dwarsbomen. De' SWS 
ri chtte een huurdersraad op, di e voortaan de 
belangen van de bewoners moest behartigen. 
Hi erin werd de vertegenwoordiger van het 
BHW-buurtkomitee echter met een overweldi
gende meerderheid van 90% gekozen. 

Verder probeerde de SWS de huurders tevre
den te stellen met wat reparaties van scheuren 
en het opverven van de betonnen staanders van 
de flats. Maar de bewoners gingen onvermin
derd met de akti everder. 

Toen de huuradvieskommissie met een aantal 
buurtbewoners afzonderl i jk wil de praten, werd 
die massaal en met spandoeken ontvangen. 
Door dit vertoon van eensgezindheid van de 
bewoners en door het rapport van het BAB, 
bleef de huuradvieskommissie weinig anders 
over dan de minister te adviseren de huurver
hogingen van '73 en '74 niet goed te keuren. 
De minister volgde dit advies op. 

MEEVALLER 
Voor de bewoners betekent dit een flinke 

financil:!le meevaller. De SWS moet nu de 
huren van de dri ekamerfl ats van f 154, - tot 
f 132,30 verlagen. Daar bovenop komt offi
cieel nog wel de 8% huurverhoging van 1975. 
Maar het overgrote deel van de bewoners wei
gert die natuurlijk! Ze hebben tenslotte in de 
portemonnee gemerkt dat akti e voeren wat 
uithaal t. Ze zuil en het ook nog merken aan 
hun huizen. Want de bewoners hebben de SWS 
ook nog isolatie afgedwongen van de slaapka
mers, waarmee een bedrag van ruim een ton is 
gemoeid. Verder worden de woonkamers van 
isolatiemateriaal voorzien en krijgen de berg
ruimtes betere verlichting. 

De bewoners van de Cavallilaan en de 
Smuldersweg hebben dus eigenl ijk een dubbel 
sukses behaal d. Ni et all een gaan de huren 
omlaag, maar ook krijgen de woningen een 
fikse onderhoudsbeurt. Een uitspraak van een 
van de bewoners: "In die twee jaar, dat we 
hier aktie voeren, is er meer aan onze huizen 
gebeurd dan in al die jaren daarvoor." • 
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WESTERSCHELDEBEKKEN 

o 5 10 km , 

BAALHOEKKANAAL IN ZEELAND: 

KOEHANDEL 
MET UNIEK 

NATUURGEBIED 
Antwerpen is de vierde havenstad van de wereld. Deze positie heeft de stad 
berei'<f in grote konkurrentie met andere steden. Op het moment dreigt deze 
plaats echter gevaar. Het rechter-oevergebi ed van de Schel de, waar van ouds
her de industrie zetelt, is volgebouwd. Om door te kunnen konkurreren is Ant
werpen daarom overgegaan totonteigeningen van de grond op het I inker-oever
gebied, en heeft zo een flinke lap grond (ca. 6.000 ha.) vrijgemaakt voor 
nieuwe investeringen van de industrie. 

Het Zeeuwse dorpje Baalhoek, deze zomer 
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Het probleem is nu alleen nog deze grond zo 
aantrekkelijk te maken dat het voor de industrie 
aanlokkelijker is zich in Antwerpen te vestigen 
dan in een andere havenstad. Men moet daar
om overgaan tot een betere ontsluiting van de 
haven zodat grote zeeschepen van 100. 000 ton 
Antwerpen kunnen bereiken. Antwerpen ziet 
de oplossing in het graven van een kanaal op 
Nederlands grondgebied en het afsnijden 'van 
de bocht in de Westerschelde bij het plaatsje 
Bath. In Nederland is hier verzet tegen ont
staan door de aktiegroep Geen Baal hoekkanaal. 
Ook de meningen in Belgit! zijn zo verdeeld 
dat daar rond deze kwestie zelfs een kabinets
krisis dreigt. 

De Tribune dook in deze zeer ingewikkelde 
problematiek en ging praten met mensen van 
de Nederlandse aktiegroep in Terneuzen. 

Koehandel 
De uitbreidingsdrift van Antwerpen heeft 

voor Nederland vérstrekkende gevolgen. De 
aktiegroep Geen Baalhoekkanaal is erg onte
vreden over de positie die de Nederlandse re
gering bij de onderhandelingen inneemt. "De 
regering stelt zich net op alsof het hier om een 
doodnormale koehandel draait", zegt George 
Lernout. De regering heeft zi ch nooit de 
vraag gesteld wat de gevolgen zijn voor 
Zeeuws-Vlaanderen en is het daarom wel of 
ni et goed dat er een kanaal komt. De regering 
heeft alleen maar gekeken naar wat de Belgen 
ervoor in ruil willen geven. Bedongen is dat 
onze zuiderburen hel emaal aan de andere kant 
van het land zullen zorgen voor een betere 
kwaliteit van het Maaswater dat ons land bin
nenkomt. Dit komt de drinkwatervoorziening 
van Rotterdam ten goede. 

Er is verder dan ook all een gekeken naar: 
Moet het kanaal binnendijks of buitendijks ge
graven worden? 

Uniek 
Als het kanaal binnendijks gegraven wordt 

betekent dit dat het "verdronken land van 
Saeftinghe", een uniek natuurgebied zoals het 
nergens anders in West-Europa voorkomt, voor 
een groot deel van de watertoevoer afgesneden 
wordt. Dit natuurgebied heeft een hoge zeld
zaamheidswaarde en is van internationaal be
lang voor het voortbestaan van bepaalde vo
gelsoorten, als bijv. de brandganzen en de 
kluten. Het schorrengebied is van groot belang 
als rust- en voedsel gebied voor de trek van 



Industri eterrein bij Antwerpen 

ganzen en eenden van Noordoost-Europa en 
Noord-Siberil! naar het zuiden. 

Het I andschap, dat een beel d geeft van de 
Zeeuwse eilanden zoals ze eruit zagen toen de 
eerste mensen er in de vroege Middeleeuwen 
gingen wonen, zal zonder meer schade onder
vinden van de luchtverontreiniging van het 
linker Schelde-oevergebied. Nog meer zorgen 
baart de waterverontreiniging. Het ScheIde
water dat nu van Antwerpen Nederland bin
nenkomt is zeer ernstig vervuild. Als de 
Scheldebacht bij het plaatsje Bath afgesneden 
wordt, krijgt dit water niet meer de kans zich 
i n di tbrede gedeel te van de Schel de met zo
veel zeewater te vermengen dat de vervui I ings
graad vermindert. Het meer gekoncentreerde 
vuil schuift na de afsnijding 4 km. op en veel 
sterker vervuild water stroomt dan het land van 
Saeftinghe binnen, met alle gevolgen van dien. 

Pijpleidingen 
In het zuid-oostelijk deel van het landschap 

zijn verschillende aardgas- en chemiese pijp
leidingen aangelegd. Die hebben dit deel van 
het schorrengebied nu al diepgaand aangetast. 
Een vri j groot gedeel te is door de aanleg van 
de buizen definitief afgesloten van het getij. 
Zo wordt de grote waarde van dit gebied stukje 
bij beetje afgeknabbeld. 

Als het kanaal buitendijks wordt aangelegd, 
gaat het zelfs dwars door het natuurgebied lo
pen, zodat de schade dan hel emaal niet meer 
te overzien is. 

landbouwgronden 
Vandaar dat de regering de keuze gemaakt 

heeft voor een binnendijks kanaal. Dit bete
kent dat het kanaal door uiterst kostbare land
bouwgrond gegraven gaat worden. "Duizenden 
hektoren Nederlandse landbouwgrond worden 
weggegraven waar de noodzaak niet van aan 
te tonen is", zegt Henny van Helsland van de 
aktiegroep Geen Baalhoekkanaal. "Vooral de 
boeren en vel e kl ei ne landbouwbedri jven zijn 
hier de dupe van. De boeren zijn voornamelijk 
pachters. De landheren zijn Belgen; die zullen 
heus geen moei I i jkheden maken als de grond 
onteigend wordt. Het komt de werkgelegenheid 
in ons gebied bepaqld niet ten goede en aan 
het kanaal zullen geen Nederlanders werk 
vinden. Er worden echt vuile spellekes ge
speeld." 

Leden van de loodsenvereniging verzekeren 
dat de di epgang di e zeeschepen van 100. 000 
ton vergen zo groot is, dat dit een onhaal bare 
kaart is. De benodigde diepte is onmogelijk te 
bereiken omdat nû al op topkapaciteit gebag
gerd moet worden wil 'men het huidige peil 
kunnen handhaven. Daar komt dan nog bij dat 
schepen van 100.000 ton natuurl i jk veel mak
kei i jker naar Rotterdam gaan dan dat ze zo 
diep landinwaarts trekken. 

Een groep Belgiese technici heeft daarnaast 

nog uitgerekend dot olie ingrepen in feite 
nutteloos zijn, omdat de Schelde geheel aan 
het verzanden is. Afsni jden van de bocht van 
Bath heeft vol gens ingenieur Mertens all een 
maar het gevolg dat het proces tien jaar ver
sneld wordt. Nederlandse alternatieven om 
niet de bocht maar alleen punten af te snijden 
hebben tot gevol g dat de zaak nog meer ver
snel t. Het verzanden van de Schel de val t ni et 
tegen te houden. Het kanaal kan hier niets aan 
veranderen omdat het de oorzaak niet weg
neemt en daar bi j is het gestelde tonnage een 
waanbeeld. De positie van Antwerpen zou dus 
zonder meer niet te redden zijn en de mil jar
den zouden in Belgil! beter aan andere haven
steden kunnen worden besteed. De gevestigde 
belangen in Antwerpen zijn echter sterk. 

Rijnmond? 
De aktiegroep betreurt het diep dat al deze 

argumenten geen gehoor kri jgen bij all e ge
heimzinnige kommissies die voor deze zaak in
gesteld zijn en bij de regeringen van beide 
landen. "Het lijkt wel of ze er hier een twee
de Rijnmondgebied van willen maken. Als 
straks dat kanaal er komt, wordt hier in Ne
derland natuurlijk ook een groots industrie
terrein opgezet. Dat kun je nu al zien aan 
de insteekhavens die ze in Nederland gepland 
hebben. Van het Land van Saefti nghe bi i jft 
dan helemaal niets meer over. Temeer omdat 
ze vlak bij Belgil! ook nog eens een stelletje 
atoomcentral es gepland hebben. All es wordt 
gekoncentreerd en all es is geheim. De mensen 
moeten het maar uit de kranten zien te vissen. 
De voorlichting is erg slecht. Eigenlijk is de 
men ing van de mensen dat het kanaal er vast 
en zeker komt. Er is hier leegloop. Er wordt 
niet meer gebouwd in dit gebied. De boeren 
durven hun schuren ni et meer te verven en ga 
zo maar door." 

Kaart 2: de in de nota van Rijkswaterstaát 
en Rijks Planologische Dienst voorgestelde 
tracés voor het Baalhoekkanaal en de 
bochtafsnijding bij Bath 

~ stedelijke gebieden 

o bestaande industrreget' eden 

[t:~~ toekomstige industriegebieden 

_ .. _ slulzenkomplex 

Investeringen 
De mening van de mensen wordt vooral ver

sterkt door het optreden van een burgemeester 
uit een klein Belgies dorp. Doordat de grond 
van deze man op de I inker Schelde-oever ont
eigend werd kwam er voor hem een grote som 
geld vrij. Dit heeft hij gestoken in Nederland
se landbouwgrond precies daar waar het kanaal 
gepland is. De normale prijs voor die grond is 
f 20.000; de burgemeester bood net zo lang 
tegen de verbaasde boeren op, tot het uitein
delijk voor hem was voor f 45. 000 per ha. 

Daarnaast heeft Belgil! al tientallen miljoe
nen gehwesteerd in een sluis die moet gaan 
funktioneren als de bocht van Bath afgesneden 
is en het Baalhoekkanaal er ligt. Kapitale in
vesteringen zijn gedaan in sekundaire voorzie
ningen als toevoerwegen naar het linker oever
gebied. 

Ruzie 
Minister Westerterp heeft het Maas-Schelde

akkoord al getekend. Hierin staat dat Neder
land voor het graven van een kanaal op Ne
derlands grondgebied een bepaalde hoeveel
heid gezuiverd Maaswater per minuut krijgt. 
Het Waalse gedeelte van Belgil! is hier sterk 
tegen in opstand gekomen. Er zijn namelijk 
veel investeringen in de metaalindustrie langs 
de Belgiese Maas. Om het kontrakt na te kun
nen komen zouden zij op moeten houden met 
vuillozingen en daar hebben ze natuurlijk geen 
zin in. 

Daarnaast is er in Belgil! ruzie ontstaan over 
het beheer van het linker oevergebied. Deze 
uitbreiding moet in feite Antwerpen ten goede 
komen, maar ligt op het terrein van een ande
re provincie met een haven als Gent, waar 
geen Belgiese centen in gestoken worden ter 
verbetering. 

Kortom: Ruzie in Belgil! en een Nederlandse 
regering die zich overal zorgen over maakt, 
behalve over de belangen van de gewone men
sen in West-Vlaanderen en over de zoveelste 
opoffering van een belangrijk natuurgebied aan 
de vermeende belangen van de industrie. • 

- - tracé van een scheepvaa~tw.g 

A Baalhoekkanaal buitendijks 
B Baalhoekkanaal biMendijks 
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ONAFHANKELIJKHEID -
RAMP VOOR SURINAME? 

7 

VOOR Suriname nadert de dag van de onafhankel ijkheid. Op 25 november 
wil het land zich als een van de laatste koloni~n ter wereld formeel van 
Nederland losmaken. Met deze gebeurtenis in het vooruitzicht heeft de 

"Bi jlmerexpres" het drukker dan ooit. De stroom Surinamers die ons land binnen 
komt zwelt nog steeds aan. De opvangproblemen zijn aanzienlijk. In Suriname 
zelf worden de politieke verwilc..kelingen onnavolgbaar en groeien de rassen
spanningen. 

De Tribune sprak met Humphrey Keerveld, algemeen sekretaris van de Kom
munistiese Partij van Suriname (m.I.). Hij was onlangs in ons land, onder meer 
om financi~le middelen los te krijgen voor de drukkerij van de KPS. Hierbij 
dus tevens de oproep om geld te storten op gironummer 2989908 t. n. v. LOSON 
te Utrecht, onder vermelding van: Steun Volkspers. 

EEN RAMP? 

Op Nederlandse schol en wordt nog steeds 
gel eerd dat in Suriname de verschil I ende ras
sen met el kaar Of! goede voet staan - dankzi j 
Nederland natuurlijk. Deze koloniale propa
ganda is niet larger bestand tegen de werke
lijkheid. 

Keerveld: "De spanningen in ons land zijn 
toegenomen. Er bestaat veel wantrouwen en er 
is zeker gevaar voor een gewei ddadige rassen
strijd. Deze onafhankelijkheid kan voor ons 
land het begin van een ramp zijn. En daarvoor 
draagt Nederland de verantwoording. Holland 
heeft ons verdeeld, kul tureel en ekonomies 
verminkt. De verschillende rassen zijn als sla
ven en koel ies in Suriname ingevoerd. De ko
lonialisten laten een verdeeld volk en een 
verziekte ekonomie achter. Eén yan onze be
langrijkste taken op dit moment is in Suriname 
rassenstri jd voorkomen." 

V.H.P. 

Tijdens de stakingen en andere uitbarstingen 
van sociale onrust in 1973 was in Suriname de 
hindoestaanse VHP aan de macht, met als ster
ke man Lachmon. Hij was het die de politie 
opdracht gaf op de menigte te schieten, die de 
persvri jheid verkrachtte en vakbondsmensen 
achter de tralies zette zonder zich om de wet 
te bekommeren. De verkiezingen, die daarna 
gehouden werden, brachten een kombinatie 
van creoolse partijèn op het kussen. Beide 
blokken zijn georganiseerd op grond van het 
ras. 

Keerveld: "Natuurlijk was het bewind van 
de VHP reaktionair. Het stelde zich openl ijk 
in dienst van het imperial isme, waardoor onze 
ekonomie onder kontrole van het buitenlandse 
grootkapitaal staat. Het nam ook alle maatre
gelen om de strijd van. de arbeiders te onder
drukken. 

Met name Bruma van de PNR (de sterke man 
van de huidige regering - red.), die in onze 
ogen eerst nogal progressief was, heeft gebruik 
gemaakt van het algemene gevoel onder de 
creolen dat ze zich moesten bundelen tegen de 
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eenheid van de hindoestanen. De regering is 
nu gebaseerd op een eng-creools national isme 
en ontmaskert zichzelf als reaktionair. Het 
verschil in ras is niet het werkelijke probleem 
van Suriname. Alle rassen zijn het slachtoffer 
van het imperial isme en dat is onze hoofdvi j
and, met in ons land als belangrijkste steun
punten de oude pol iti eke parti jen." 

GEWORTELD 

Keerveld vervolgt: "Onze politiek richt zich 
op alle rassen en loopt dwars door de verschil
lende bevolkingsgroepen heen. Ik moet toege
ven dat de KPS daarmee niet direkt aansluit op 
de gevoel ens van de gemiddelde creool. Het 
racisme is verschrikkei i jk diep geworteld in 
alle sektoren van onze maatschappij en in 
duizenden hoofden. Desondanks moeten we 
duidelijk maken dat alle rassen in Suriname 
één zijn en dat onze gemeenschappelijke vij
and het imperialisme is, de afhankeli jkheid 
van de buitenlandse koncerns." 

GEEN GOEDHEID 

De regering Arron heeft in 1973 de onafhan
kelijkheid op de dagorder geplaatst. Het 
spreekt vanzei f dat de KPS een fel voorstander 
is van de onafhankelijkheid. Keerveld waar
schuwt echter tegen overspannen verwachtin
gen van die stap: 

"De onafhankelijkheid die we krijgen is he
lemaal niet goed. Als oude koloniale mogend
heid kent Nederland alle kunstgrepen om een 
soort onafhankel i jkheid te geven, zonder aan 
de positie van de westerse koncerns in onze 
ekonomie afbreuk te doen. Aan de andere kant 
komt deze onafhankelijkheid niet uit de lucht 
val I en. Dit is geen goedheid van Nederland, 
maar het resultaat van een langdurige strijd 
van het Surinaamse volk. De strijd van al die 
jaren mogen we niet miskennen. 

We stellen ons dus achter de onafhankelijk
heid. Maar de regering wil deze onafhanke
lijkheid monopoliseren. Dat het lijkt alsof al
leen de creolen dit willen en deze onafhanke
lijkheid zullen veroveren. Daardoor worden 

andere groepen in onzekerheid gestort en ge
negeerd en dat veroorzaakt heel wat probl e
men. 

Wij hebben in het voorjaar van 1974 al ge
steld: De onafhankelijkheid is een zaak van 
het hel e Surinaamse vol k. Een verdeeld vol k 
vormt geen natie en op dit moment mag men 
ge~n enkel e ongeruste groep aan de kant laten 
staan." 

POLITIESTAAT 

Keerveld doet verslag van het initiatief van 
zijn partij tot de vorming van een Nationaal 
Beraad. De regering wilde daarvan niet weten. 
Tot de groepen die wel akkoord gingen met de 
gemeenschappel i jke u i tgangspunten behoorde 
als belangrijkste de VHP. Keerveld: "Lachmon 
heeft de laatste 25 jaar nooit getoond dat hij 
erg demokraties is. Hi j is behoudend e'1 reak
tionair, maar hij doet niet alsof hij progressief 
is, zoals Arron en Bruma wel doen. Bruma is 
op het moment de kampioen-racist. Wanneer 
deze groep de macht in handen neemt, de po
litie en het leger kontroleert, zijn wij het 
slachtoffer. Onze bedoel ingen versch ill en, 
maar \Warom zouden we niet met de VHP sa
menwerken op dit punt, als we zo een ontwik
kel ing naar het fascisme kunnen keren?" 



Keerveld: 
Surinamers komen niet voor de lol 

Meent hij echt dat Suriname een politiestaat 
wordt? 

Keerveld: "Laten we het gevaar niet over
trekken. Maar er zijn voor de kommunistiese 
beweging re!!1 e gevaren." 

GRONDWET 

Keerveld zét de volgende punten bovenaan 
voor zijn partij: 

1. Op 'zo breed mogel ijke basis besluiten 
over een nieuwe grondwet. 

2. Een gekozen president, en niet een door 
het pari ement benoemde. 

3. Na 25 november verkiezingen op basis 
van de nieuwe grondwet. 

Hij zegt: "Als Arron geen kwade bedoelin
gen heeft met de onafhankel i jkheid, waarom is 
de nieuwe grondwet dan n i et behoorl i jk voor
bereid? We moeten het belang van een grond
wet natuurlijk,niet overdrijven. Chili heeft 
een prima grondwet. Het enige probleem is dat 
hij buiten werking werd gesteld. Zelfs in de 
beste grondwetten is al ti jd een artikel op grond 
waarvan de grondwet in verband met een nood
situatie buiten werking kan worden gesteld. En 
wat een noodsituatie is wordt bepaald door het 
gezag. Maar we weten ook dat bepaalde de
mokratiese vrijheden de beste uitgangspositie 
betekenen voor de strijd van de arbeidersklasse. 

Wat Suriname moet hebben is een kabinet 
van Nationale Verzoening met als enige taak 
de onafhankelijkheid te realiseren en nieuwe 
verkiezingen uit te schrijven. Als de regering 
eerl i jke bedoel i ngen heeft kan ze tegen een 
dergelijk kabinet g~en bezwaren hebben." 

Keerveld ziet het trouwens niet als een taak 
van het Nederlandse pari ement om zich te be
moeien met de samensteIl ing van de Surinaamse 
del egatie voor de onafhankel i jkheidsbesprekin
gen. Dat beschouwt hij - hoe dan ook - als 
een interne Surinaamse kwestie. 

KAZERNES 

Keerveld: "Ik zit hier naar de televisie te 
ki jken en zie dat er kazernes worden ontruimd 

om Surinamers op te vangen. En dat de indruk 
wordt gewekt dat dit voor Nederland een ramp 
is. Wij van onze kant zijn niet gelukkig met 
die uittocht. We zitten met het probleem van 
een te kleine bevolking. Vierhonderdduizend 
mensen, dat is al niet veel. Een kwart van ons 
volk zit al in Nederland. En er zullen voor de 
onafhankel i jkheid nog veel meer Surinamers 
naar Nederland vertrekken." 

SLACHTOFFERS 

Waarom dan? 
"Het zijn allemaal slachtoffers van het Ne

derlandse kolonialisme. Er is bij ons een kon
stante werkloosheid van 30%. AI zeker 20 jaar 
zijn er in Suriname 30.000 gezinnen zonder 
arbeidsloon. Onze regering doet niets. Er zijn 
wel werkgelegenheidsplannen, maar dat ken
nen jullie in Nederland nu ook. Dat brengt 
niets in. Integendeel: we zien nog steeds dat 
de kleine landbouw, die de basis van onze 
ekonomie moet zijn, wordt vernield ten gunste 
van grote projekten. 

Men praat over ontwikkel ingshul p. Hoeveel 
miljoenen er al naar Suriname gegaan zijn. 

En over de 3 mil jard die de komende 10 jaar 
volgen. Maar daarmee is en wordt niets gedaan 
voor de basis, voor de massa, voor de opbouw 
van een eigen ekonomie, aan de noden van de 
gewone mensen. Deze hu I p betekent 0.11 een 
hogere winsten voor de 'buitenlandse koncerns 
en voordeel voor een kleine elite in Suriname. 

Laten we niet vergeten dat 30.000 werklo
zen in Suriname iets anders is dan 250.000 
werklozen in Nederland. U hebt hier toch te 
eten. li'l Suriname zijn talloze gezinnen die 
niet weten wat ze de volgende dag moeten 
eten. 

Bovendien: Er wordt ze niet eens verteld dat 
je in Nederland pas WW kri jgt als je gewérkt 
hebt." 

EEN RIJK LAND 

Ze komen dus niet voor de lol? 
Keerveld: "Wie vertrekt er voor zijn lol uit 

Foto's: Opvang van Surinamers in de Prins Frederikkazerne in Leeuwarden 

z'n eigen land om aan de andere kant van de 
oceaan te gaan wonen? Suriname is een heer
lijk land. Het is groot, het klimaat is fijn, de 
natuur is mooi. Het is er veel prettiger I even. 
Het is een rijk land bovendien, maar die rijk
dommen worden niet gebruikt voor de brede 
massa's. 

Als ik de Bijlmermeer zie, die hoogbouw, 
al dat beton, dan krijg 1k de tranen in mi.jn 
ogen. Surinamers moeten hier wel ongelukkig 
zijn. Ook Nederland is immers alleen een 
paradijs voor de rijken." 

SPREIDINGSBELEID 

Een I id van de LOSON, een met de KPS 
verbonden organisatie voor Surinamers in Ne
derland, merkt op: "Wij zijn tegen het sprei
dingsbei eid van de Nederlandse regering. 
Dat bel eid werkt het racisme in de hand. Na
tuurl i jk zi jn er plaatsen waar grote probl emen 
ontstaan als er honderden Surinamers worden 
heengestuurd • 

Het zou het Nederlandse gezag wel van pas 
komen om in deze tijd van krisis de aandacht 
af te leiden naar de Surinamers. Maar de werk
loosheid en de woningnood in Nederland wor
den niet veroorzaakt door ons. Die zijn wel 
het resultaat van hetzelfde imperialisme dat 
in Suriname zelf zo'n ellende veroorzaakt. 

Wij vragen geen voorkeursbehandeling. 
Onze problemen in Nederland verschillen niet 
veel van die van andere Nederlanders. De 
uitbuiting in de bedrijven, de prijzen van le
vensmiddelen en woningen - tegen die dingen 
moeten we eensgezind stri jd voeren zonder 
ons te I aten verdel en op grond van het ras of 
de nationaliteit. Als in Amsterdam duizenden 
woningen leeg staan omdat ze onbetaalbaar 
zijn, laat ze die dan betaalbaar maken, zo
wel voor Surinamers als voor Nederlanders." 

GEEN BESTAAN 

Ook de LOSON ziet een taak voor Surina
mers om terug te keren en te hel pen bi j de 
opbouw van hun vaderland. "Maar op dit mo
ment is het onmogelijk daar propaganda voor 
te voeren. De mensen komen nrèt vrijwillig. 
Zolang de sociale en mediese voorzieningen 
en de ekonom i ese toestand het onmogel i jk ma
ken in Suriname een bestaan op te bauwen, 
zal men ni et terug keren. " 

Keerveld herhaalt: "Het probleem zit in Su
riname zelf. De mensen hebben daar geen 
bestaan. " • 
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"IK VOEL ME 
DOOR PROVINCIE 

BELEDIGD" 
NEGENHONDERD mensen in het Utrechtse 

Tivoli voor een debat tussen MAN en 
provincie over de milieubelasting. 

Dinsdagavond 23 september. 
Dat het MAN het pleit zou winnen stond bij 

voorbaat al vast. Mevrouw Dales, die het de
bat met straffe hand zou leiden, heette de 
mensen welkom "namens het MAN" (een enor
me ovatie) en "mede namens de provincie 
Utrecht" (een fluitkoncertje). 

Voor het MAN achter de tafel: Remy Poppe, 
Paul Schlebusch en Wil Jansen. Voor de pro
vincie: dr. B. Hofman (gedeputeerde), ir. G. C. 
van Wijnbergen en ir. J. D. Hoepelman, verte
genwoordigers van resp. de VVD, het CDA en 
de "progressieven", maar volstrekt eensgezind 
in de bestrijding van het MAN en de weige
ringsakties tegen de milieubelasting. 

NOODZAAK 

Poppe legde nog eens uit dat de menselijke 
ontlasting, waarop de belasting wordt geheven, 
een pure noodzaak is. De industri!:!le vervuiling 
daarentegen is veel gevaarl i jker en wordt ver
oorzaakt door winstbejag. Zijn opmerking dat 
er al te veel zuiveringsinstallaties zijn waar
voor de bevolking moet betalen, zou die 
avond niet meer worden bestreden. 

VERGUNNINGEN 

Hofman getroostte zich weinig moeite om de 
zaal voor zich in te nemen. Hij onthulde dat 
de Ri jn, de Maas en de Schelde door ons land 
stromen en liet weten dat "sinds de oudste tij-
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den milieuvervuiling door de mens heeft plaats
gevonden". Hartelijk werd er gelachen om zijn 
mededeling dat de industrie alleen nog mag 
vervuilen met vergunningen, die steeds moei-
I i jker te kri jgen zijn. 

"Er wordt echt aan gewerkt, maar het dient 
geleidelijk te gaan. U leeft in een bijzonder 
ingewikkelde maatschappij en u kunt het roer 
niet omgooien zonder brokken te maken. Het 
niet betalen van de milieubelasting heeft een 
negatieve invloed op de voortgang van de mi
I i eubescherming." 

De eerste vragen uit de zaal hadden betrek
king op de hoogte van de aanslagen, het feit 
dat grote gezinnen net zo veel betal en (of 
weigeren dus) als kleine, grote inkomens net 
zo veel als kleine e.d. 

Remy Poppe verwees naar de peperdure in
stallaties die gebouwd worden door hetzelfde 
soort koncerns dat de watervervuil ing veroor
zaakt. Bovendien komt er een over-kapaciteit 
van zuiveringsinstallati es, die geheel door de 
bevolking moet worden bekostigd. Om nog eens 
te benadrukken dat de explosieve ontwikkeling 
van de vervuiling uit de industrie komt deelde 
hij mee dat tussen 1963 en '69 de bevolking 
met 7,6% groeide, maar de vervuiling met 
65%. 

PVDA 

De heer Hoepel man vond dat de m i I i eube
lasting niet uit speciale heffingen, maar uit de 
algemene middelen (de gewone belastingen dus) 
moet komen. De Staten van Utrecht hebben 
daarop aangedrongen bij de regering met vrij-

Foto's: Links: 895 tegenstanders en 5 voorstan
ders van de milieubelasting. 
Boven: De voorzitster en de vertegenwoordi
gers van het MAN. 
Rechts: De mannen van de provincie. 

wel al gemene stemmen - dus ook di e van de 
VVD, kun je nagaan hoe "progressief" dat is. 
Hoepelman verweet het MAN bovendien zaken 
te propageren die de PvdA al in 1962 aan de 
orde stelde. 

Poppe: "Als dat waar is, is er in ieder geval 
drt verschil dat het MAN er aktie voor voert 
terwijl de papieren standpunten van de PvdA 
vergelen op de zolder van van het provincie
huis." 

RECHT 

Hij stelde nog eens dat de industrie het 
zelfreinigend vermogen van het water aan de 
mensen ontstolen heeft. Uit de zaal werd dit 
door een man onderstreept met de woorden: 
"Poepen en piesen is een natuurrecht. Als je 
eenmaal geboren bent heb je het recht je hele 
I even te poepen en te pi esen." 

De zaal was trouwens voortdurend in de weer 
met applaus en gehoon om van instemming en 
afkeuring blijk te geven. De vlam slaeg goed 
in de pan toen Remy Poppe zei: "Er wordt 
voortdurend gepl eit van de overheid moet dit 
en de overheid moet dat. Wij moeten niet zo 
veel verwachten van de overheid, alswel van 
onze eigen akties en organisatie. Ik heb hier 
een brief van de regering met afspraken tussen 
het rijk, provincies en ondernemingen. De be
dri jven wordt om gegevens gevraagd betreffen
de vuil lozingen in water en lucht. Onder 
strikte geheimhouding zullen slechts 5 top
ambtenaren inzage hebben in de stukken. De 
gegevens worden ingevoerd in komputers, maar 
zodanig dat ze niet meer tot de betreffende 
bedrijven te herleiden zijn. In de eerste plaats 
worden de gegevens all een aan de bedrijven 
zelf ontleend. In de tweede plaats staat hier 
een duidel ijke toezegging dat de gegevens 
nimmer gebruikt zuil en worden voor heffjngs
doeleinden." 

Van Wi jnbergen: "Meneer Poppe weet ken-



nel ijk te weinig van de situatie hier om met 
voorbeelden uit Utrecht te komen." 

Poppe: "Volgens mij I igt Utrecht in het Rijk 
der Nederlanden." 

AFLAAT 

Door het MAN-Utrecht werden overigens 
wel degelijk plaatselijke voorbeelden in het 
debat betrokken waaruit bleek dat de vergun
ningen all een aansturen op verdunning of ver
plaatsing van de vervuiling, oftewel op het 
verwerken van vervuiling in plaats van het 
voork6men ervan. 

Uit de zaal merkt een vrouw op: "Dat ver
gunningenstelsel doet me te veel denken aan 
de oude aflaat. Je betaalt en je zondigt maar 
door. Ik ben met de Bijbel opgevoed. Daar 
staat dat als je een lap naait op een oude zak, 
die toch uit elkaar barst. Dat gebeurt ook als 
we de vervuiling niet bij de bron aanpakken." 

Op vragen uit de zaal zei gedeputeerde 
Hofman: "Ik ben zowel voor de mensen als 
voor de i nd us tr ie. De bevolking heeft de 
industrie nodig. Wat moet er gebeuren als veel 
fabrieken gaan sluiten wegens milieumaatrege
len?" 

Poppe: "Daar hebben we de chantage met de 
werkloosheid weer. In de eerste plaats kost het 

de industrie nu al geen moeite om de werkloos
hei d op een kwart m i I joen te brengen. De ar
beiders worden op dezelfde manier door de 
poort geloosd als het afval in lucht en water. 
De keus die u ons laat is: stikken in het vuil of 
sterven van de honger • Voor di e keus passen 
wi j. Wi j weten best dat waar gehakt wordt 
spaanders vallen. Maar nu wordt door een 
handjevol kapitalisten bepaald welke spaan
ders en waar. Om dé mens, dus all e mensen, 
verantwoordelijk te stellen voor de vervuiling 
en de oplossing ervan moeten alle mensen de 
absol ute zeggenschap hebben over de produk
tie en de industrie." 

Schlebusch: "Als de ondernemers dit pro
bleem niet kunnen oplossen doen wij het met 
z'n allen wel. Ze hoeven alleen de macht 
maar over te dragen aan het vol k." 

Aan het ei nd I i epen de emoti es zo hoog op 
dat mevrouw Dales haar hele gewicht in de 
schaal moest werpen om het debat te kunnen 
afsluiten. Stormachtig applaus was er voor ie
mand die de Socialistiese Partij een pluim gaf 
voor z'n konsekwente steun aan het MAN. 

BELEDIGD 

Iemand anders merkte op: "Ik voel me door 
de provincie beledigd. Ze zeggen gewoon dat 

900 MENSEN 
BIJ 

M.A.N.-DEBAT 
we stom zi jn en meer voorl i chting nodig heb
ben. Twee jaar lang zijn er 50.000 weigeraars 
in onze provincie, maar het bestuur blijft vol
houden dat het all es beter weet dan de mensen. 
Dat is arrogant en hooghartig." 

Een vrouw trof de provinciemannen zo moge
I ijk nog harder door te zeggen: "Ik wil de 
mensen van het MAN bedanken dat ze all es zo 
goed onder woorden brer~gen. En wat de pfo
vincie betreft: Zi jn dat mensen die wel eens 
aan hun kinderen en aan onze kinderen den
ken? Ze zi jn zo kil dat het me pi jn heeft ge
daan." 

SLECHTER 

Schlebusch: "De provincie heeft de milieu
belasting si echter verdedigd dan ik gedacht 
had." Ondanks de pogingen van de voorzitster 
om dit te verhinderen las hij een resolutie voor 
aan het adres van de regering waarin een ab
soluut lozingsverbod op chemikali!!n, zware 
metal en e. d. werd ge/!Ïst. "Het water en het 
milieu zijn van ons allemaal en niet alleen van 
industril!1 en." 

Er werd gestemd en in die hele, barstens
volle zaal bleek zich slechts een vijftal voor
standers van de milieubelasting te bevinden •• 

"LAAT DE ARBEIDERS MAAR KANKER KRIJGEN" 
In Zweden is onlangs groot asbest-alarm 

gegeven. De vakbonden - en in hun voet
spoor de kranten - hebben ontdekt dat vel e 
tientallen arbeiders sterven als gevolg van 
werken met asbest. Men probeert nu meer 
gegevens te kri jgen om via de overheid ver
bodsbepal ingen te kunnen afdwingen. 

Het verwonderlijke van dit bericht is dat 
het nu komt. De dodelijke gevaren van as
best zijn namelijk al tientallen jaren be
kend. 

Wat de situati e in Nederland betreft: 
Op 15 mei van dit jaar heeft de Kamer 
eindelijk een asbestbesluit vastgesteld, 
aan de hand waarvan produktie en toepas
sing van asbestspullen worden beperkt. 
In principe geldt een absoluut asbest-ver
bod, maar aangezien de minister van So
ciale Zaken op deze bepalingen uitzonde
ringen kan toestaan, zit er nog de nodige 

Een handvol I evensgevaarl ijk asbestprodukt 

ruimte in. 
Nu het gaat om de toepassing van het 

asbestbesluit beginnen de ondernemers zich 
te roeren. In een brief aan haar leden (ge
dateerd op 22 jul i) roept de Raad van Ne
derlandse Werkgeversverbonden op tot akti e 
en verzet. Inmiddels heeft men ook de 
Kamerkommissie voor Sociale Zaken en de 
SER-kommissie Arbeidswetgeving onder druk 
gezet. 

Om te beginnen hebben de ondernemers 
de brutaliteit te stellen dat de gevaren van 
asbest nog steeds het voorwerp zi jn van 
"medies-wetenschappel i jke diskussie". 
Dat asbest de longziekte asbestose en onge
neeslijke vormen van long- en buikkanker 
veroorzaakt staat echter al vele jaren vast. 
De "wetenschappel ijke" onderzoeken 
waarin dit in twijfel wordt getrokken zijn 
door belanghebbende industriel!n gekocht. 

Hoewel het gebruik van asbest de laatste 
jaren gel eidel i jk is teruggedrongen, werken » 
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"TREK MAAR EEN EXTRA TRUI AAN" 
Toen het begin september eindelijk afgelopen was met de hittegolf, waren er 

toch mensen die niet opgelucht ademhaalden. De bewoners van 229 flats aan de 
Schieringsweg e. o. in Leeuwarden bi jvoorbeeld ontdekten dat de verwarming 
kapot was. 

Sommigen gingen vroeg naar bed. Anderen 
zaten met een jas aan naar de televisie te kij
ken. Als de kinderen natgeregend uit school 
kwamen was er geen gelegenheid meer om de 
kleren te drogen. En dot duurde ol veertien 
dogen. Noodkreten van de bewoners werden 
door de Vereniging voor Volkshuisvesting be
antwoord met de lakonieke opmerking: "Trek 
moor een extra trui aan. " Men vroeg kortom 
om problemen. 

Ruim veertig flatbewoners trokken op maan
dag 15 september met het BHW-buurtkom itee 
naar het kantoor van de bouwvereniging. Een 
hevig geschrokken direkteur De Vries beloofde 
ti jdens het afgedwongen onderhoud vi ot dat de 
verwarming de volgende avond weer zou bran
den. De huurders eisten verder een vergoeding 
voor de gemaakte kosten van bij-verwarming. 
Dat was volgens de direkteur een kwestie voor 
het bestuur. Maar bestuurslid Weide (VVD
wethouder) vond het niet nodig voor dit pro
bleem uit het stadhuis te komen. Daarom be
sloten de mensen ter plaatse op de huur van 
oktober i5 per onverwarmde dag in te houden. 
Op woensdagavond deed de verwarming het 
weer zoals het hoort. 

VERWARMING KAPOT 
IN LEEUWARDEN 

AI bi jna een jaar voeren dezelfde fIatbewo
ners met de BHW aktie tegen het schandelijk 
verwaarl oosde onderhoud. Gescheurde aan
rechten, defekte afvoerbuizen, lekkende la
vetten, afbladderende muren in keukens, dou
ches en toiletten. Een vrouw vertelde dat ze 
tijdens het koken altijd de deksel op de pannen 
moet houden om te voorkomen dat ze gruis van 
het pi afond op tafel serveert. 

Veel klachten werden door de bewoners zelf 
verholpen, maar na de laatste huurverhoging 
van 8 % en een stookkostenverhoging van 30% 
zit er weinig rek meer in het huishoudgeld. 

Na een handtekeningenaktie, waaraan bijna 
iedereen meedeed, ging het BHW-komitee aan 
de direkteur van Vol kshuisvesting vragen wat er 
eigenlijk met de huur gedaan werd. De man 
probeerde de bewoners begrip bij te brengen 
voor zij n problemen en wilde het komitee 
gebruiken om de plannen en probl emen van 
Vol kshuisvesting aan de huurders te verkopen. 

De bewoners bij het kantoor van de bouwvereniging 

ONDERNEMERS TEGEN ASBESTBESLUIT 
VERVOLG "LAAT DE ARBEIDERS MAAR KANKER KRIJGEN", P.ll 

in ons land nog 6000 arbeiders in de asbestin
dustri e en een veel voud daarvan komt op z'n 
werk met asbest in aanraking. 

De ondernemers willen in de eerste plaats 
dat de minister soepel is met het verlenen van 
ontheffingen op het asbestverbod. Het verbod 
zelf willen ze ook opgeheven zien. In plaats 
daarvan streven ze naar de vaststel I ing van een 
zgn. "grenswaarde", dot wil zeggen dat asbest-· 
afval in een kleine koncentratie toegestaan 
moet zijn. 

Met een dergelijke "grenswaarde" valt na
tuurl i jk mokkel i jker te knoei en dan met een 
absoluut verbod. Bovendien is zoiets bij asbest 
niet vast te stellen. Eén vezeltje dat in de 
long doordringt kan genoeg zi jn om de gevrees
de kankerziekte te veroorzaken. Hoe kleiner 
dat vezeltje is, hoe gevaarlijker. 
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Bij vrouwen van asbest-mijnwerkers in Fin
land werd borstkanker vastgesteld, veroorzaakt 
alleen ol door het uitkloppen van de kleren 
van hun mannen. Overigens betekent de veel
vuldige toepassing van asbest in remvoeringen 
en als isolati emateriaal dat vezel tjes daarvan 
in de lucht van grote steden ruim aanwezig 
zijn. Bij een onderzoek in Milaan bleek de 
hel ft van de bewoners asbestlichaampjes te 
hebben .• 

"Tenslotte", schrijven de ondernemers, 
"willen we nog wijzen op de te vr.ezen zeer 
nadel ige ekonomi ese invloed van een verbods
wetgeving met alle gevolgen voor de werkge-
I egenheid daaraan verbonden . " Ze hebben dus 
nog I i ever dat arbeiders kanker kri jgen don dot 
ze geen winst meer kunnen maken. • 

Aangezien de BHW een instrument is van 
buurtbewoners en niet van huisbazen hield de
ze organisati e vost aan zi jn eisen. 

Vervolgens werd door de bewoners een ulti
matum gesteld. De klachten verhelpen of in
houding van een deel van de huur. Vol kshuis
vesting liet weten dot een miljoen beschik
baar zou komen voor verbeteringen. Kort 
daarna kregen de bewoners echter weer ilO 
huurverhoging aangezegd. 

Ondertussen waren de klachten nog hoger 
opgelopen. De centrale antenne funktioneert 
zo si echt dot een behoor I i jke ontvangst van 
radio en tv onmogel i jk is. Glazenwassers, 
waflrvoor maandelijks wordt betaald, lieten 
zich soms in maanden niet zien. Toen in de
ze situatie bovendien de verwarming plotse
ling defekt bleek te zijn was de maat vol en 
werd aktie gevoerd op het kantoor van Volks-
huisvesting zei f. • 

BROOD TE DUUR 

De laatste 10 jaar is de prijs van brood altijd 
harder gestegen dan het algemene pri jspeil. 
Dal ingen in de grondstoffen-pri jzen zijn nooit 
tot uitdrukking gekomen in de broodprijs. Een 
rapport van Konsumenten Kontakt wijt deze 
duurte vooral aan de machtspositie van enkele 
meelkoncerns. Meneba, KSH en Wessanen be
heersen samen 90% van de meelmarkt in ons 
land. De konsumentenorganisatie heeft een 
beroep gedaan op minister Lubbers scherper op 
de meel prijzen toe te zien en een verlaging 
van de broodprijs te bewerkstelligen. • 

CIA voor 
Vrij Portugal 
Volgens de New Vork Times wordt nu alleen 
de Portugese Kommunistiese Partij door 
Moskou betaald, maar zorgt de CIA er voor 
dat het ook de tegenhangers daarvan ni et 
aan geld ontbreekt. De inmenging van de 
beruchte Amerikaanse geheime dienst zou 
zijn opgelopen tot enkele miljoenen dollars 
per maand. Het geld zou voornamelijk toe
vloeien aan de sociaal-demokratiese partij 
van Mario Soares. Om de financil!le kana
len naar Portugal open te krijgen zijn, al
dus de NYT, de oude relaties tussen de CIA 
en westeuropese vakbonden en sociaal
demokrati ese parti jen weer opgefrist. All es 
natuurl i jk onder de I eus: Houdt Portugal 
Vri j. Zowel Soares als een woordvoerder 
van de PvdA hebben de berichten uit Ame
ri ka hef ti g bestreden. Het was natuurl i jk 
niet te verwachten dat ze de juistheid er-
van zouden lrevestigen. • 



TOUWTREKKEN 
EN APARTHEID 

In het weekeinde van 20 en 21 december 
werd in Doetinchem bijna onophoudelijk gede
monstreerd tegen de deel name van een pi oeg 
(blanken) uit Zuid-Afrika aan de wereldkam
pioenschappen touwtrekken die daar gehouden 
werden. Op zaterdag werd het resultaat van 
een handtekeningenaktie - 2000 bezwaar
schriften - aaageboden aan vertegenwoordigers 
van de NTB (Nederlandse Touwtrekbond). De 
demonstranten wilden een boykot van Zuid
Afrika wegens het onmensel i jke apartheidsre
giem en vroegen om diskussie daarover in de 
internationale touwtrekorganisatie. 

Gewapend met spandoeken, leuzen en sta
pels pamfl etten trokken de 80 betogers door het 
centrum van de stad. Op de wijs van de Inter
nationale werd gezongen: "De negers houden 
ze eronder, de negers houden ze tekort, te 
gek - het is dan ook geen wonder dat dat niet 
meer genomen wordt. Zet ze af die smerige 
racisten, de negers moeten nu eens vrij. Wij 

EKDNDMIESE MACHT 
IN NEDERLAND 

Amro Bank, ABN, Delta Lloyd, Akzo, Hoog
ovens, Investeri ngsbank, Thomassen- Dri jver / 
Verbl ifa, Scheepvaartuni e, Robeco-Rol inco, 
Nederlandse Bank, Eerste Nillmij, Heineken, 
Nederlandse Spoorwegen, KLM, National e 
Nederlanden en Ri jn-Schelde. 

Dit zijn de machtigste ondernemingen van 
het land. 

De Amsterdamse universiteit doet onderzoek 
naar de koncentratie van ekonomiese macht in 
ons land. Men heeft de 86 grootste onderne
mingen onder de loep genomen en ontdekt dat 
84 daarvan met el kaar verbonden zi jn via dub
belfunkties van kommissarissen en direkteuren. 
De bovenstaande bedri jven vertonen de groot
ste verknoping van lijnen. 

Het zijn met name de banken en verzeke
ringsmaatschappijen die de dienst uitmaken. In 
totaal ontdekten de Amsterdamse onderzoekers 
niet minder dan 973 dubbelfunkties. 

Als voorzitter van het NKV deed de huidige 
staatssekretaris Mertens jaren gel eden een uit
spraak over de "200 van Nederland". Daarna 
is ook wetenschappel i jke bel angstelI i ng gewekt 
voor het verschijnsel dat alle ekonomiese macht 
is samengebundeld op enkele plaatsen. 

Volgens prof. Mokken en drs. Stokman, die 
het onderzoek hebben geleid, is er in het ver
leden te veel naar de personen gekeken. In 

houden ni et van Vorsters I isten en daarom de
monstreren wi j." 

Bij de Bleek, waar het touwtrekken plaats
vond, werden zowel zaterdag als zondag 
pamfletten uitgereikt aan toeschouwers. Een 
politiemacht en een knokploeg (voorzien van 
bierfl essen) verh inderden dat de mensen van de 
Aktiegroep Zuidelijk Afrika het terrein betra
den. De organisotoren waren vooral bezorgd 
voor de goede orde tijdens de TV-uitzendingen. 
Jan Leyendekker van VARA-sport deed een 
beroep op Jos Palm van het AZA om de uitzen
ding van zijn omroep op zaterdag niet te ver
storen met demonstrati es. Zonder sukses werd 
hem voorgehouden dat juist de VARA aandacht 
aan de betogingen diende te schenken. • 

• Foto's: De demonstratie door Doetinchem 
en de aanbieding van de handtekeningen 
aan het bestuur van de Touwtrekbond 

fei te zou het meer om de verbindingsl ijnen 
tussen de bedrijven gaan. Als bepaalde perso
nen uitvallen, worden de dubbelfunkties weer 
door anderen ingenomen zodat de machtskon
centratie bij bepaalde ondernemingen blijft 
bestaan. 

Wat - helaas - buiten het onderzoek is ge
bleven zijn de bindingen van Nederlandse be
drijven met de internationale koncerns, -èfie 
zoals bekend ook wel wat in onze melk te 
brokkelen hebben. 

Daarentegen is wel onderzocht in hoeverre 
relaties bestaan tussen de grootste ondernemin
gen en de overheid. Van de 86 bi eken er 80 
op een of andere manier met het re:; i" ringsap
paraat verbonden te zijn. Samen hebben ze 
688 dubbelfunkties naar kommissies, advies
organen of rechtstreeks in hele en halve over
heidsinstellingen. De helft van deze banden is 
gericht op de ministeries van Ekonomiese Za
ken en van Onderwijs en Wetenschappen (met 
name voor het wetenschappelijk onderzoek). 

Omdat er tussen de grootste bedri jven en de 
Sociaal Ekonomiese Raad ook nog nauwe rela
ti es bestaan hebben zi j een grote mogel i jkheid 
om het regeringsbel eid te belhvloeden, in i e
der geval om zeer vroegtijdig van plannen op 
de hoogte te zi jn en naar bevind van zaken te 
handelen. • 

KOOPKRACHT: 
MILIEUBELASTING 
IS ONREDELIJK 
"Gezinnen worden in onredelijke mate fi
nanci eel en moreel verantwoordel i jk ge
steld voor de vervuil ing van het Neder
landse oppervlaktewater." 

Het is niet redelijk dat de gewone man 
wordt afgeschilderd als de grote smeerpoets 
en de industrie slechts als een betrekkelijk 
bescheiden vervuiler. Er zit een luchtje 
aan de milieubelasting, vooral omdat de 
gezinnen niet alleen rechtstreeks de belas
ting moeten betalen maar via prijsverho
gingen in feite een dubbele rekening ge
presenteerd krijgen. Industrie en overheid 
doen geen enkele moeite om het gebruik 
van produkten die minder milieuvijandig 
zijn (fosfaatarme wasmiddelen bijv.) mo
gelijk te maken of te bevorderen. Verder 
is het onredelijk dat de hoagte van de mi
lieubelasting in de verschillende delen 
van het land aanzienlijk verschilt. 

Voor een Tribune-lezer en MAN-aan
hanger zijn dit geen nieuwe geluiden. 
Deze keer staan ze echter ook in Koop
kracht, het maandblad van Konsumenten 
Kontakt. • 

100.000 
doden op het werk 
Volgens cijfers van de EEG vallen bij bedrijfs
ongevall en in de Europese Gemeenschap jaar
lijks bijna 100.000 doden. Zo'n 12miljoen 
mensen raken gewond. De EEG schat de eko
nomiese schade van deze ongevallen op 54 
mil joen gulden. Misschien kunnen ze bewijzen 
dat bedrijfsongevallen z6 duur zijn dat er no-
dig iets tegen moet gebeuren. • 

De penningmeester van de Socialistiese 
Parti j in Rotterdam heeft een gironummer. 
En wel nummer 3337800. 

Dit nummer staat open voor de giften van 
mensen die het werk van de SP ook finan
cieel willen steunen. Het werk van de SP? 
Kijk eens naar Ons Medies Centrum in Oss, 
naar de akties en standpunten van de SP 
waarvan ook deze Tribune weer getuigt. 
AI dat werk (ook de ondersteuning van 
Arbeidersmacht, BHW, MAN, akties tegen 
impó:lrialisme e.d.), dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertellen 
dat all es steeds duurder wordt. _. ook voor 
ons ~ 

Daarom: gironr.3337800 t.n.v_ penn.SP 
te Rotterdam, onder vermelding:' Donatie. 
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EEN klein krantenbericht: "Man steekt arts 
neer." De dokter werd met spoed geope
reerd en het liep gelukkig goed met hem 

af. Het ging om een uitkering en de krant 
wekt de indruk dat de man gestoord was. Het 
topje van een ijsberg. 

Steeds meer werklozen, ziekteverzuim en 
WAO-gevallen. Wiegel en de zijnen zoeken 
de schuldigen onder de arbeiders en jammeren 
over het "misbruik van sociale voorzieningen". 
Bi j Hoogovens wordt een special e zi ektewet
recherche ingesteld. 

Ondertussen worden arbeiders als oud vuil 
aan de kant gezet omdat ze niet meer winst
gevend te werk kunnen worden gesteld door 
de ondernemers. Ze hebben met hun eigen 
geld de pot van de sociale uitkeringen gevuld. 
En als ze dan, invalide gewerkt voor het be
dri jf, om hun recht komen, moeten ze vaak 
met de vuist op tafel slaan. Kontroleurs van 
WAO en ziektewet vormen in die situatie dik
wijls een obstakel. Als huisarts hoor je er tal
loze verha I en over. 

Verf 
Er komt ni et al ti fd een mes op tafel als 

iemand het bloed onder de nagels is uitgehaald. 
Een vrouw uit Oss stond op een ladder de raam
kozijnen van haar huis te schilderen toen de 
ziektewet-kontroleur uit zijn auto stapte. Hij 
kwam kijken of haar zieke dochter "maandag 
weer kan werken" zoals hij zei. De vrouw 
haalde de verfkwast over z'n gezicht, van het 
I inker- tot het rechteroor. Hij deinsde achter
uit, met zijn rug tegen de pasgeverfde deur 
en kreeg nog een verfkruis op zi jn borst toe 
voor hij de benen nam. 

Onder el kaar ver teil en kon trol eurs stoere 
verhalen over ingegooide ruiten en politie
bescherming. Op een blauw oog zijn ze min
der trots. Dan moet er een tennisbal of golf
stick ter verklaring aan te pas komen. 

Uitkleden 
Van de ziektewet naar de WAO, een stapje 

* 
"Als we bij 
dinges hier 

in drie kwartier 
zijn 

hoe-heet-het 
weg kunnen hal en, 

hebben we 
nog mooi wat 

ti jd over voor een 
partijtje golf." 
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MAN STEEKT ARTS NEER 
verder, een trapje lager. "Als je bij die kaart
jesknipper komt voel je je helemaal uitschot," 
vertelt een vrouw. "Toen ik er de eerste keer 
kwam zei de man tegen mi j: Ik ben de dokter, 
kleed u zich maar uit. Dat kan iedereen wel 
zeggen! Pas de tweede keer hoorde i k dat hij 
Stegwee heette. Ik kom daar niet voor een 
aalmoes, maar voor m'n recht. Ze doen of ze 
het uit eigen zak moeten betalen. Maar wij 
hebben voor onze social e rechten moeten be
talen, wi j moeten de pot vullen en als je er 
dan, ook niet voor je lol, een beroep op moet 
etoen, willen ze je aanpraten dat je een klap
loper bent, een soort dief van de maatschap
pij. " 

Dakdekker 
Het verhaal van een dakdekker die een val 

maakte en aan het werk werd gestuurd zonder 
werkelijk genezen te zijn. "Je wordt jaren 
aan het I i jntje gehouden en het I i jkt een ge
vecht tegen de bierkaai. Eindeloos keuren, 
afspraken om 9 uur, wachten tot 12 uur en dan 
te horen krijgen dat je over 2 dagen maar moet 
terugkomen, omdat hij ep.n huisbezoek moet 
afleggen. Bij z'n vrouw zeker want ik heb nog 
nooit gehoord dat zo'n kaartjesknipper spoed
visites moet doen. " 

De WAO-kontroleur bekijkt het geval van 
achter z'n buro. Onderzoek is niet nodig om
dat hij "alle gegevens" al heeft. De dakdek
ker kreeg het bericht thuis dat zijn arbeidson

geschiktheid is teruggebracht van 80-100% 
tot 10-25%. 

"Hij durfde het me niet in m'n gezicht te 
zeggen, bang dat ik hem achter het buro zou 
wegsl euren. Toen ik nog eens bi j hem moest 
zijn zat hij met de telefoon in de hand: Hou 
je rustig, want ik heb de pol itie zo gebeld. " 

Risiko 
Deze man vertel t verder: "Ik was 8 dagen 

aan het werk - met zware pijn in de rug -
toen iemand van het sociaal fonds kwam zeg
gen: U mag dit werk niet doen, alleen op 
eigen risiko. Zo word je kapot gemaakt. Je 
weet niet meer waar je aan toe bent. Is het 
een wonder dat je eigen vrouw niet meer weet 
wat ze geloven moet? Je huwelijk lijdt eron-

der want je kunt bi j deze dingen je goede hu
meur niet bewaren." 

Tenslotte kwam deze man in een universi
teits-ziekenhuis bij een professor terecht. 
"Er werden wel 40 foto's van m'n rug gemaakt. 
De konklusie was dat er aan mijn rug niets 
meer te doen was, di e is hel emaal vergroeid 
doordat er inderti jd een fraktuur niet is her

kent!. Ik heb die professor gevraagd of ik nog 
een keer mocht terugkomen met mi jn vrouw 
erbij, want die geloofde me niet meer. 

Als je dan denkt voor plaatsing in de WSW 
in aanmerking te komen, maar wel bezwaar 
maakt tegen de in-trieste werkomstandigheden 
zoals we die kennen van Danenhoef en andere 
sociale werkplaatsen, dan krijg je tenslotte 
het volgende briefje onder ogen: Voor de goe
de orde deel ik U mede dat de door U geadvi
seerde plaatsing van de heer X niet zal plaats
vinden omdat hij zich niet tot werken in staat 
acht en op die gronden een observatieperiode 
heeft afgewezen. Ondertekening: Van Vugt 
van het werkvoorzieningsschap Noord-oost 
Noord-Brabant ." 

Betere dokter 
Enkel e opmerkingen uit de mond van de ge

noemde Stegwee, die patil!nten van ons zich 
herinneren: 

"Ik ben een betere dokter dan die specialist 
van jou." 

"Dat hart is geen probl eem, dat hal en we 
eruit, we stoppen er een nieuw in en dan kun 
je weer werken." 

"Blijf maar staan", toen een patil!nt even 
wilde gaan zitten. 

Zwerftocht 
Het is vaak een jarenlange zwerftocht langs 

talloze kontrol erende instanti es di e moet wor
den afgelegd door mensen die door hun werk 
inval ide zi jn geworden. Het zijn steeds weer 
anderen die bepalen wat ze moeten doen. 
Keuringen, uitkleden, aankleden, niet ter za
ke doende en vernederende opmerkingen aan
horen, verdrinken in een papierwinkel, na 
jaren niet eens meer weten in welke volgorde 
de keuringen en de instanties optraden, ten
slotte door je eigen vrouw nauwelijks meer ge
loofd worden. Dat kan je gebeuren als i~ je 
voor je baas hebt ziek gewerkt. 

Het typiese van deze keuringen is dat ze 
niet vóór de patil:!nt en zijn gezondheid wor
den verricht, maar in feite tegen de patil!nt. 
Veel keuringen dienen immers enkel om het 
risiko van de baas, die iemand in dienst wil 
nemen, te verkl einen of om verzekeringsmaat
schappijen voor risiko's te behoeden of om de 
kas van de bedrijfvereniging te sparen. Vaak 
zijn de gegevens voor de patil:!nt zelf geheim 
en zelden worden dingen onderzocht waarvan 
de patil!nt beter zou kunnen worden. En denk 
eens aan de enorme verspilling van geld om 
deze burokratie in stand te houden, geld dat 
ook voor de gezondheidszorg zou kunnen wor
den gebruikt. 

Geen wonder dat deze keurende artsen bi i 
de mensen niet geliefd zijn. Het zijn immers 
geen dokters meer. • 



"Wat je zegt" * 
door 
P.Kavezet * 

* liefde 
De oplage van de Tribune is na de werkloos

heid en het begrotingstekort het snelst stijgen
de cijfer in de Nederlandse politiek. Toch 
moet worden toegegeven dat er wel eens ie
mand zijn abonnement opzegt. Een jongeman 
uit Utrecht nám deze dramati ese stap en schreef 
het volgende: 

"Alhoewel mijn abonnement op de Tribune 
tot en met februari 1976 loopt, wil ik jullie 
vragen hem mij ni et meer toe te sturen en wel 
omdat ik bekeerd ben door en tot Jezus Chris
tus onze Heiland en Verlosser. En dit valt nu 
eenmaal niet te kombineren met werk dat be
poald niet door Jezus' Heilige Geest is inge
geven. Bij jullie ontbreekt namelijk het eerste 
en grote gebod: Gij zu I t de Here uw God I i ef
hebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en 
geheel uw verstand." 

Omdat wij onze naaste wel degelijk lief
hebben als onszelf, hebben wij deze abonnee 
met een gevoel van spijt uit de kaartenbak ge
licht. 

* iaguar 
Veel is er te doen over de eisen waaraan re

klame en advertenties moeten voldoen. Alsof 
reklame en misleiding hoe dan ook te scheiden 
zouden zijn. Twee voorbeelden. 

In het Brabants Dagblad vraagt wegenbouwer 
G. Louwers, Galliersweg 41 te Oss om gr~nd
werkers, straatmakers en een monteur. Stop, 
grijp niet meteen naar pen en briefpopier ! Er 
staat namelijk bij: "Alleen zij die bereid zijn 
nog normaal te willen werken en ook niet bin
nen zeer korte tijd in de ziektewet wensen te 
komen, worden verzocht te solliciteren." 

In de Vol kskrant stond een advertenti eter 
grootte van een pagina onder de kop: Een Ja
guar is gewoon een auto. Bi j een foto van een 
Jaguar-bestuurder die gewoon bij een viskraam 
een Hollandse haring staat te eten, een gezel
I ige tekst met o. m. de possage: "Een Jaguar is 
een auto in de dure prijsklasse. Auto's in die 
pri js worden gekocht en gereden door mensen 
die iets gepresteerd hebben. En 't zich daarom 
ook gerus t ku nnen veroorl oven. " 

Meent u iets gepresteerd te hebben en bent 
u desondanks niet in staat een Jaguar te finan
cieren? Wendt u zich met dit probleem tot de 
Jaguar-deo I er. 

* openbaar 
Vanuit Nijmegen naar het MAN-debat in 

Utrecht geweest. Mil i eu bewust ga je natuur
lijk met de trein. Het was om tien voor elf 
afgelopen en als je dan eenmaal via Hoog 
Catharijne het station hebt bereikt zie je de 
trein van 11. 05 uur met zi jn vrol ijke lichtjes 
net in de verte verdwijnen. De volgende ver
trekt een half uur later. Een stoptrein die om 
tien voor half één in Arnhem arriveert. Om 
0.45 uur gaat de laatste trein naar Nijmegen. 
Ideale aansluiting, want dan heb je tenminste 
de tijd om je vrouw te bellen met de medede
ling dat het laat wordt. Op de perrons zijn de 
wachtkamers hermeties op slot, zodat je heer
lijk in de frisse lucht kunt blijven. Alle auto
maten leeg, dus geen verleiding om zo'n on-

gezonde frikandel te eten. Nadat het treinstel 
bij Eist nog tien minuten op dood spoor heeft 
gestaan, ben je tegen kwart over één in je 
woonplaats. De bussen rijden niet meer en je 
pri jst je gelukki g dat je met de auto naar het 
station bent gegaan - nu kun je tenminste nog 
thuis komen. Half twee kruip je in bed. Als je 
de hele rit met de auto had gedaan was je te
gen twaalven thuis geweest. 

Ik bedoel maar: je blijft natuurlijk voorstan
der van het openbaar vervoer, maar je kri jgt 
er wel verschrikkelijk veel slaap van. 

*olh 
Bij de PTT werken is ook niet alles. Bij het 

sorteren stuit een postbeambte op een brief ge
richt aan Onze Lieve Heer. Omdat er geen 
adres bij staat, maken ze de envelop open. 
Daar I ezen ze het roerende verhaal van een 
arm vrouwtje dat haar tachtigste verjaardag 
gaat vi eren en zo graag nog eens al haar na
komelingen feestelijk om zich heen wil verza
melen. Ze vraagt de Schepper Ç)m 500 gulden. 
De PTT'ers gaan met de pet rond, hal en 300 
piek op en sturen die naar de bejaarde vrouw 
toe. Na enige tijd komt er weer een brief voor 
Onze Lieve Heer. Ze lezen: "Hartelijk dank 
voor de f 500 die U gestuurd hebt. Er 'zat nog 
maar f 300 in Uw brief, maar de rest zal dat 
tuig van de PTT wel ingepikt hebben." 

* specialisten 
Bij het kabinet zijn plannen in de maak om 

het verschil tussen fonds- en partikuliere pa
ti~nten op te heffen door het hele volk in één 
ziekenfonds te stoppen. Elseviers Magazine 
was er erg giftig over en verwi jt de regering 
zelfs misbruik van het ziekbed om te nivelle
ren. Dit als verwijt te hanteren is natuurlijk 
de omgekeerde wereld. Is het immers niet 
schandel i jk dat zei fs in de gezondheidszorg in 
deze maatschappij je kansen stijgen als je een 
hoger inkomen hebt? 

Elseviers laat dr. A. M. Grundemann aan het 
woord, de voorzitter van de Landelijke Speci
alisten Vereniging. Deze zet een hele rij be
zwaren tegen het kabinetsplan achter elkaar. 
Bovenaan staat "de wederzijdse vrijheid in de 
relatie tussen arts en pati~nt". Daarmee wordt 
bedoeld dat arts en zieke samen de beste be
handel i ng moeten kunnen vaststel I en, zonder 
tussenkomst "uit financi!!le overwegingen" van 
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een ziekenfonds. Dat slaat ie met stomheid. 
Momenteel geldt die "vrijheid" immers uitslui
tend voor partikuliere pati~nten en dan nog 
maar voor zover de arts bereid is open kaart te 
spelen. 

Er is waarsch ijnl i jk geen beroepsgroep i n ons 
land die pure geldschraperij beter onder de 
mantel van mensl ievendheid weet te verbergen 
dan die van de artsen. Op dat punt zijn het 
inderdaad specia listen. 

* appels 
Handig is ook onze groenteman. Hij heeft 

een kist staan met verschrompelde appeltjes 
vol bruine vlekjes. "Onbespoten fruit uit eigen 
boomgaard", deelt een stuk karton mee. De 
pri js is hoger dan di e van andere appels. 

Ik deed er nogal cynies over en tenslotte 
vertrouwde hij me toe dat het gewoon mislukte 
appels zijn, die hij op een andere manier nooit 
kwijt zou raken. Maar waarom dan zo duur? 

"Ja meneer, anders gelooft toch niemand 
dat ze onbespoten zijn?" 

* leed 
"AI het leed van de wereld voor een paar 

kwartjes." 
Met deze grap brengen sommige SP-leden de 

Tribune aan de man. Het is een probleem. Aan 
de ene kant weet je dat er al ell ende genoeg 
is op de wereld, dat de mensen echt hun ont
spanning mogen hebben en dat de stri jd voor 
het social isme geen zure, maar een optimistie
se aangelegenheid is. Aan de andere kant kun 
je er niet omheen dat de drijfveer voor ons in
tensieve werk met SP en Tribune niet is dat het 
allemaal zo rooskleurig toegaat, maar dat de 
wereld er nogal somber voor staat. Daar ga je 
dan met honger, oorlogsdreiging, bewapening, 
inflatie, werkloosheid, regeringspolitiek, mi
lieuvervuiling. Er zijn met nadruk ook sukses
voIle akties en ontwikkelingen te melden, 
maar nog lang niet genoeg naar je zin. 

Om ook van onze kant een stukje vrol i jk
heid in huis te brengen startten we de rubriek 
Wat je zegt. Dat was in het septembernummer 
van 1972. En als ik goed geteld heb was dit 
de 41e aflevering. Hoewel de rubriek altijd 
tegen de achterpagina staat, wordt hij door de 
meeste mensen het eerst gel ez en • Een soort 
smaakmaker dus. Inderdaad: Eet smakel i jk! • 
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Een halve pagina 
uit de begroting 
van het ministerie 
van CRM. De 01-
gemene salarispot 
gaat met 9% om-
hoog. De inkomens 
van minister en 
staatssekretaris met 
20%. Sol idariteit 
en nivellering in 
de prakti ik! 
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Na processen die een aanfluiting waren voor de mensenrechten, werden in 
de vroege ochtend van de 27 e september vi jf Spaanse vri jheidsstri jders door 
het vuurpeloton gedood. Twee leden van de Baskiese afscheidingsbeweging 
ETA en drie van de guerrilla-organisatie FRAP. Op dit hernieuwde bewijs 
van de beestachtigheid van het Franco-regiem is door het Nederlandse 
volk eensgezind en met een diep gevoel van afschuw gereageerd. 

Tijdens de Duitse bezetting hebben we in 
ons eigen land het fascisme aan den lijve on
dervonden. De willekeur, de rechteloosheid, 
de vernederingen, de uitbuiting en de terreur. 
Dat was een periode van vijf jaar. In Spanje 
zi jn de fascisten ~chter al bi jna 40 jaar aan de 
macht en, getuige de recente exekuti es, zi jn 
ze nog geen millimeter van hun gruwelijke 
uitgangspunt geweken. 

De verkiezingen van februari 1936 brachten 
in Spanje een (gematigd linkse) Volksfront
regering aan het bewind. Na een lange perio
de van sociale onrust, opstanden en bloedige 
onderdrukking, zou er een eind komen aan het 
middeleeuwse bestaan van de boeren en de ge
nadeloze uitbuiting van de stadsbevolking. 

De grootgrondbezitters, de kleine fascistiese 
partij Falange, de leiding van de roomse kerk 
en de legerofficieren ging dit echter te ver. 
Op 17 juli 1936 kwam de landmacht in opstand 
tegen de wettig gekozen regering. 

BURGEROORLOG 

In tegenstelling tot in Duitsland, Itali!! en 
Portugal moesten de fascisten in Spanje een 
hardnekkig en gewapend verzet van de bevol
king overwinnen alvorens hun diktatuur te 
kunnen vestigen. De burgeroorlog (door Franco 
afgeschilderd als "heilige kruistocht") duurde 
drie jaar en ging met onvoorstelbare wreedhe
den gepaard. 

Republikeinse soldaten tijdens de burgeroorlog 
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De republ ikeinen, die de regering verdedig
den en sociale hervormingen doorvoerden, 
kregen wel steun van de vol keren in het wes
ten, maar werden door de "demakratiese" re
geringen in de steek gelaten. Wapenhulp kwam 
alleen uit het verre Rusland. 

Aan de kant van Franco vochten 70.000 
Italianen en 20.000 Duitsers (het beruchte 
Condorl egioen onder kommando van Sperrl e, 
die later verantwoordelijk zou zijn voor de 
bombardementen op Ro>terdam, Warschau, 
Coventry en Londen). 

Voor de fascisten was Spanje het grote 
proefterrein voor de tweede wereldoorlog. Op 
24 april 1937 werd de wereld geschokt door de 
bombardementen op Guernica, een onverde
digde stad bestookt door Duitse jagers. De 
burgerbevol king telde 1500 doden. Het voor
spel van de "totale oorlog". 

MISDADEN 

In 1939 behaalden de fascisten de overwin
ning. In de vijf jaar die daarop volgden wer
den 193.000 pol itieke tegenstanders ge!!xeku
teerde In 1940 woren er 270.000 politieke ge
vangenen. In 1941 werden 65.000 strijdbare 
arbeiders als dwangarbeiders op transport ge
steld naar Nazi-Duitsland. 

Het Franco-bewind wordt getekend door een 
lange reeks van misdaden. En, hoewel het ka
der van de progressieve krachten werd uitge
roeid, is het verzet altijd blijven bestaan. Tot 
1951 had dit verzet zelfs de vorm van een ta
melijk uitgebreide guerrilla. Daarna werd de 
nadruk meer gelegd op stakingsakties in de in
dustri!!le gebieden en mijnstreken. 

Ondanks het ontbreken van vrije vakbonden 
heeft het direkte arbeidersverzet een steeds 
grotere omvang aangenomen. De grote stakin
gen van verleden jaar bijvoorbeeld beperkten 
zich niet tot de traditionel e verzetshaarden in 
Asturi!! (de mi jnen) en Barcelona (de grote in
dustriestad), maar breidden zich uit over het 
hele land en de meest uiteenlopende beroeps
groepen. 

"GENERAlISSIMO· FRANCO 

Het zijn niet alleen deze gebeurtenissen die 
de Spaanse machthebbers zenuwachtig maken. 
Daar is nu ook de omwenteling in Portugal. 
Daar is de onrust in het fascistiese bolwerk 
zelf, namelijk het leger waarin onlangs ver
schillende arrestaties werden verricht. Daar is 
ook de naderende dood van de verkal kte Fran
co, die mogelijk een lawine van veranderingen 
veroorzaakt. De fascisten durven echter hun 
naderende ondergang nit!t onder ogen te zien 
en grijpen een verhevigde terreur aan als laat
ste redmiddel. Aan deze bloeddorst vielen de 
vijf vrijheidsstrijders op de 27e september ten 
offer. 

v.S. 
Na de veranderingen in Portugal en Grie

kenland en de verkiezingsoverwinning van de 
kommunistiese partij in Itali!!, is Spanje het 
toneel van verhevigde CIA-aktiviteit. De 
Amerikanen will en koste wat kost greep hou
den op de Middellandse Zee. Er is voortdurend 
druk uitgeoefend om Spanje toe te laten tot de 
NAVO, onlangs nog door Luns zelf, maar tot 
nu toe zijn die pogingen mislukt. Daarentegen 
onderhoudt Spanje sinds het begin van de vijf
tiger jaren wel nauwe ekonomiese en militaire 
relaties met de VS. Het land is zelfs als een 
halve kolonie van Amerika te beschouwen. De 
VS beheersen er 50% van de ekonomie en dat 
betreft voornamei i jk si eutel industrie!!n. Op 
tientallen bases in Spanje zijn meer dan 30.000 
Amerikaanse soldaten gel egerd. 

Opnieuw richt zich een heftige politieke 
verontwaardiging tegen mensonwaardige toe
standen in een diktatoriaal land. En opnieuw 
blijkt dan onze bondgenoot de VS een belang
rijke medeverantwoordelijkheid te dragen. 

BOYKOT 

Aktieve steun aan het anti-fascistiese verzet 
in Spanje, werkelijke solidariteit met het on
derdrukte en stri jdende Spaanse vol k, betekent 
dat het regiem in de wereld gel~oleerd moet 
worden. De Socialistiese Partij onderhoudt in 
ons land banden met Spaanse verzetsorganisa
ties en is voorstander van een totale boykot 
van het Spaanse regiem (produkten, reizen, 
vakanties e.d.). De SP heeft in verschillende 
plaatsen (waaronder Utrecht) meegehol pen en 
deelgenomen aan de indrukwekken~e protest-
betogingen. • 
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POLITIE HAKT IN 
OP BETOGERS 

Een vijftigtal agenten stormde maandag 29 
september op bevel van de burgemeester het 
Eindhovense stadhuis binnen. Vervolgens ran
selden ze de daar aanwezige demonstranten 
naar buiten. "Een onwaardig incident", noem
de PvdA-burgemeester Van der Lee de gebeur
tenissen de volgende dag in de plaatselijke 
krant. Inderdaad, onwaardig, dat is het juiste 
woord voor de manier waarop B & W en ge
meenteraad zich tegenover de Eindhovense be
volking hebben misdragen. 

"Onwaardige" 
zaak 

in Eindhoven 

Zools al in Tribune 16 vermeld stond, voer
de het Mil ieu Akti@centrum Nederland in 
Eindhoven aktie tegen bebouwing van het na
tuurgebi ed Koudenhoven met 200 vi Ilo 's. Eerst 
was een kaartenaktie gehouden. Dat maar 
liefst 20.000 kaarten werden afgezet bewijst 
hoe graag de Eindhovenaren Koudenhoven 
willen behouden. 

En op maandag 29 september, de dag dat de 
gemeenteraad over het plan Koudenhoven zou 
vergaderen, bel egde het MAN in h'et stadhuis 
een demonstroti eve bi jeenkomst. Ook hi ervoor 
was de belangstelling enorm. Ruim 500 mensen 
waren gekomen om met hun aanwezigheid te 
protesteren tegen de bebouwingspionnen. En 
niet alleen met hun aanwezigheid, ook met 
tientallen spandoeken gaven zij blijk van hun 
mening. "Geen groen mag wijken voor 200 
rijken", " Niet zeiken, laat staan die eiken" 
en "Verniel geen groen voor lui met poen" 
waren de meest geziene leuzen. 

Maar de geJTI"'enteraad wenste geen rekening 
te houden met het massol e protest van de be
vol king tegen bebouwing van Koudenhoven. 
Met 24 tegen 15 stemmen werd besloten in 
Koudenhoven 200 kapitale villa's neer te laten 
zetten. 

Verontwaardigd over zo'n duidelijke min
achting voor de belangen van de gewone men
sen reageerden de betogers met gejoel en boe
geroep en het skanderen van leuzen. Onder 
het roepen "Dit is het begin, wij gaan door 
met de stri jd", trachtten de betogers daarna de 
raadszaal binnen te dringen. Op dit sein had
den ongeveer 50 pol iti e-agenten kennel i jk ge
wacht. In een mum van tijd stroomden ze het 
stadhuis binnen en hakten daar in op ieder die 
maar in hun raakveld kwam. 

Een van de betogers kreeg een roffel slagen 
op zij n hoofd, waardoor hij bu i ten bewus tz ij n 
raakte; anderen werden door pol itie-agenten 
de trappen van het stadhuis afgegooid en en
kel en werden in het krujs getrapt. Een groot 
aantal betogers I iep I ichte kneuzingen op. 
Vol komen will ekeurig verrichte de pol itie één 
arrestatie; andere werden door eensgezind op
treden van de demonstranten voorkomen. 

De volgende dagen deden B & W en pers 
eendrachtig hun best de betogers in een kwaad 
dagl icht te zetten. In een interview voor de 
radio zei wethouder Van Elk, dat het hier ging 
om een groep onruststokers van buiten Eindho
ven, die alleen maar naar het stadhuis geko
men waren om een rel uit te lokken. Burge
meester Van der Lee deed soortgelijke uitspra
ken. 

En het Eindhovens Dagblad van woensdag 1 
oktober meldde: "Pas toen de uitslag bekend 
was ( ••• ), bi eek dat piet de aktiegroepen tot 
behoud van het natuurgebi ed Koudenhoven, 
niet natuurbeschermers en mi I i eukampioenen, 
niet de legale, integere en strijdbare voor
vechters van I andschapsbehoud de meeste 
plaatsen op de publ ieke tribune bezetten, 
maar doodgewone raddraaiers, waarvan de 
m,eerderheid weil icht niet eens geweten heeft 

De betogers in het stadhuis. Boven: wethouder Van Elk bekijkt de leuzen 

waarom het MAN en de SP-Eindhoven hen had 
opgetrommeld om tijdens de raadsvergadering 
de nergens op slaande zin te skanderen: ' ••• dit 
is het begin, wij gaan door met de strijd'." 

De bewoners van Tongelre en Woensel, die 
ti jdens de raadsvergadering opkwamen voor 
hun recht om net zools ri jken ook groen in de 
buurt te hebben, werden door het Eindhovens 
Dagblad dus afgeschilderd als herrieschoppers, 
die van toeten noch blazen wisten. Niet zo 
erg vleiend. In ieder geval weten de bewoners 
nu aan welke kant B & W, de gemeenteraad en 
de plaatselijke pers staan: niet aan de hunne. 

Het Milieu Aktiecentrum Nederland beraadt 
zich over verder te voeren akties in verband 
met Koudenhoven • Belangsteil enden kunnen 
terecht bij: MAN, Kaartmakersring 129, Eind
hoven, tel efoon 810487 • 
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GEEN 
SCHAFTWAGEN 
MAAR EEN PIL 

In een gulle bui hebben Burgemeester en 
Wethouders van Schaesberg (Zuid-Limburg) 
alle personeelsleden van de gemeente een 
enveloppe met inhoud gestuurd. De inhoud 
was inderdaad verrassend. Honderd rode 
pillen de man. 

B & W sloten een briefje in met de vol
gende tekst: "Hierbij doen wij u toekomen 
100 dragees MULTIVITAMINE "DUPHAR". 
Deze dragees zi jn een zeer doeltreffend 
middel om de weerstand en de algemene 
konditi e te verbeteren. I n verband met het 
naderende herfst- en winterseizoen kan de 
beste werking worden verwacht indien met 
de inneming deze maand wordt begonnen. 
DOSERING: 1 dragee per dag, tenzij de 
arts anders voorschri jft." 

De surprise kwam vooral hard aan bij de 
DACW-ers, werklozen die te werk gesteld 
worden op projekten die door de regering 
worden gesubsidieerd. In Schaesberg wor
den deze mensen beziggehouden in de bos
jes, hoewel ze ook de tuin bij de privé- ' 
woning van burgemeester Vrouenraets in 
orde mogen houden . Met de intrede van de 
herfst ontdekten ze dat je I el ijk nat kunt 
worden als je buiten werkt en geen schuil
plaats hebt voor de regen. Om dit probl eem 
te bestrijden hebben ze al dikwijls om een 
schaftwagen gevraagd. In plaats daarvan 
kwam echter de pil. 

De "r" weer in de maand, dacht het ge
meentebestuur, laten we de levertraan niet 
vergeten. En de algemene konditie van 
Duphar zal er ook niet slechter op gewor-
den zijn. • 



GEZONDHEIDSTEST -
Jaarl i jks steekt de overheid voor i edere Nederlander meer dan 1200 gulden in 
de gezondheidszorg. Daarvan worden maar een paar kwartjes besteed aan de 
direkte preventie, het voorkomen van ziektes dus De grote hoop van die in 
totaal 17 mil jard gulden verdwijnt naar ziekenhuizen, special isten, apparatuur, 
medicijnen en dergelijke voor de behandeling van ziektes, niet voor het voor
komen ervan. Van het principe "voorkomen is beter dan genezen" komt zo bit
ter weinig terecht. Tegen dat fundamentele zwakke punt in de gezondheidszorg 
richt zich de eis van een jaarlijkse gezondheidstest voor iedereen, zoals die 
wordt gesteld door de Vereniging Voorkomen Is Beter. 

IEDER 
JAAR 

In een eerste publikatie over deze aktie 
wordt door de Vereniging gesteld dat in ons 
land duizenden mensen onnodig sterven. Het 
gaat dan met name om beruchte doodsoorza
ken als hart- en vaatziekten en bepaalde vor
men van kc;mker. Worden aanwijzingen voor 
deze ziektes vroegtijdig ontdekt, dan is dik
wijls redding mogelijk. Bij dat ontdekken 
speel t het toeval nu echter nog een veel te 
grote rol. Hoe vaak hoort men aan een sterf
bed niet zeggen: "Waren we er maar eerder 

VOOR IEDEREEN 
bi jgeweest •••• " 

BORSTKANKER 

leder jaar sterven in ons land zo'n 25.000 
mensen aan een hartinfarkt. Bekend zijn een 
aantal faktoren die het risiko voor een hart
aanval vergroten: hoge bloeddruk, te grote 
vetwaarde van hèt bloed, te hoog I ichaams
gewicht, suikerziekte e.d. Met een dieet en 
andere behandel ingsmethoden kunnen deze 
gevaren kleiner worden gemaakt. 

In 1971 stierven in ons land 2330 vrouwen 
aan borstkanker. Met het aftasten van de borst 
is deze kanker pas te ontdekken als het "knob
beltje" anderhalve centimeter groot is. Met 
röntgenfoto's kan al een tumor worden opge
spaord die nog maar een hal ve centimeter is. 
De kans op redding is dan natuurl i jk veel 
groter. Uit een onderzoek in Ni jmegen werd 
berekend dat in 1969 ongeveer 630 vrouwen 
niet aan borstkanker zouden zijn gestorven 
als er regelmatig onderzoek werd gedaan met 
borstfoto's. 

Voor de slachtoffers van baarmoederhals
kanker geldt dit nog veel sterker. Daaraan 
sterven jaarl ijks ongeveer 500 vrouwen. Ze 
zouden vrijwel zonder uitzondering gered 
zijn als ieder jaar een "uitstrijkje" was ge
maakt van het baarmoedersl i jm. De kanker 
wordt dan al ti jd z6 ti jdig ontdekt dat een 
kleine .operatieve ingreep afdoende is. 

TEST 

Deze voorbeelden worden door de Vereni
ging aangehaald om de eis van de gezond
heidstest te onder steunen. Het feit dat Ne
derland samen met de VS de hoogste sterfte
cijfers ter wereld heeft aan hart- en vaatziek
ten en borstkanker schreeuwt om maatregelen. 

Onder de gezondheidstest wordt verstaan dat 
de overheid ieders gezondheid jaarl i jks op een 
paar fundamentele punten laat onderzoeken. 
De Vereniging Voorkomen is Beter stelt zich 
de samenstelling van de test als volgt voor: 

-meten van de bloeddruk, onderzoek van 
het bloed en het maken van een elektro-car
dio-gram voor het opsporen van hart- en vaat-
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Ons Medies Centrum in Oss: veel ervaring 

ziektes. Uit dat' bloedonderzoek kunnen daar
naast ook problemen met lever en nieren naar 
voren komen. 

-röntgenfoto's van de borst voor het ontdek
ken van borstkanker, 'longkanker en andere 
longziektes (veel mensen hebben longafwij
kingen die niet bij hen zelf of bij de dokter 
bekend zijn). Voor het maken van deze foto's 
bestaat apparatuur dat maar ééntiende van de 
straling geeft van de nu gebruikte apparatuur. 

-uitstri jkjes voor baarmoederhalskanker. 
-urine-onderzoek voor het opsporen van sui-

ker en infekties aan de urine-wegen . 
-algemeen lichamelijk onderzoek (het luiste

ren naar hart, longen, buikorganen e. d.). 

KINDEREN 

Behalve voor de kwesties van leven of dood 
voor vol wassenen wordt ook aandacht gevraagd 
voor de problemen die zich kunnen voordoen 
bij kinderen. Dikwijls doen zich moeilijkheden 
voor in de ontwikkeling en op school, die bij 
grondig onderzoek terug te voeren zi jn op be
paalde lichamelijke handicaps, die lang ver
borgen kunnen bi ijven (bepaalde vormen van 
doofheid bijvoorbeeld). Zuigelingen - en 
kleuterzorg werken kennelijk niet zorgvuldig 
genoeg om deze dingen, die bepal end kun-
nen zijn voor de kansen van het kind op een 
gelukkig leven, op te sporen. Met moderne 
vormen van onderzoek is dat wel mogel ijk. 

KEURINGEN 

De Vereniging wijst op de gewoonte die 
veel bedri jven hebben om het hogere perso
neel regelmatig te laten keuren. Het nut van 
die keuringen blijkt in de praktijk, doordat 
ze veel gezondheidsproblemen aan het licht 
brengen. Het zijn vooral kwalen aan hart- en 
bloedvaten en ook tumoren die zo aan de dag 
komen. Zonder deze kontroles zouden deze 
problemen pas veel later zijn ontdekt. In dit 
geval vormen echter niet de belangen van de 
patil!nt, maar die van het bedrijf het uitgangs
punt. De keuringen worden immers all een ge
daan bij personeelsleden die zo duur zijn dat 
het bedrijf er zuinig op wil zijn. 

KAART 

In de eerste publikatie noemt de VVIB als 
één van de voordel en van de gezondheidstest 
dat aan de hand hiervan een gezondheids
kaart van Nederland kan worden getekend. 
Men kan daaruit afleiden welke faktoren in het 
milieu (vervuilende bedrijven bijv.) in relatie 
staan tot bepaalde ziektes. 

Een ander voordeel zou zi jn dat het hel e 
oerwoud van keuringen bij sollicitaties, levens
verzekeringen, ziekteverzekeringen, spartkeu
ringen en bedri jfskeuringen kan worden afge
schaft. Dit zijn keuringen die in feit~ niets met 
de gezondheidszorg te maken hebben, omdat 



ze alleen de risiko's voor de baas, de verzeke
ringsmaatschappi j e. d. moeten beperken, ter
wijl de pati~nt en huisarts meestal niet eens in
zage krijgen in de uitkomsten. 

Tenslotte vraagt de Vereniging om reakties 
uit de bevolking over ervaringen met deze as
pekten van de gezondheidszorg, de samen
stelling van de test, mogelijkheden tot aktie 
om deze test van de overheid af te dwingen 
en dergel i j'ke. 

INSTEMMING 

Reaktie van Anneke de Langen (arts aan 
Ons Medies Centrum in Oss): "Het is erg dui
delijk dat deze aktie aansluit bij de zorgen 
over de gezondheidszorg zoals die overal le
ven. Wij krijgen dikwijls pati~nten met het 
verzoek:Dokter kijk me eens na, niet dat ik 
ziek ben, maar je kunt toch iets hebben zon
der dat ie het weet. Dat kan ÎK me erg goed 
voorstel I en, dat je wi I t weten hoe ie er voor 
staat. En het is ook waar dat dan in veel ge
vallen beginnende ziektes worden ontdekt. 

Het komt trouwens ook voor dat mensen, 
die weten dat ze wel iets mankeren, niet naar 
de dokter durven te gaan. Bijvoorbeeld: Een 
vrouw ontdekt een knobbeltje in de borst en 
dat is zo'n enorme schok dat ze niet naar de 
huisarts durft. Ook die gevallen zouden bij 
een jaarl i ikse test worden opgevangen. " 

Hebben jullie het plan van de gezondheids
test al met pati~nten besproken? 

"Jazeker. Iedereen vindt het heel vanzei f
sprekend en de instemming is algemeen. Het 
voorbeeld waar bijna all e mensen mee komen 
is dat van de tuberkulose een ziekte die me
de door bevolkingsonderzoek bijna is uitgeban-
nen." 

Jullie zijn lid van de Socialistiese Partij. 
Wat heeft dit met social isme te maken? 

"In de eerste plaats staat hierbij het be
lang van de mensen centraal. In de tweede 

DUIZENDEN 
MENSEN 
STERVEN 
ONNODIG 

JAN PAUL VAN DER MOLEN: 
"Deze eis komt rechtstreeks uit de praktiese 
ervaring van de mediese wereld." 

ANNEKE DE LANGEN: 
"Ik kan me erg goed voorstellen dat mensen 

gewoon eens nagekeken will en worden." 

plaats is het duidelijk dat de scheefgroei van 
de gezondheidszorg all es met het kapital is
tiese systeem te maken heeft. Om maar een 
voorbeeld te noemen: Pas is gebl eken dat veel 
lawaai een oorzaak kan zijn van hoge bloed
druk, wat een gevaar voor een hartaanval ver
groot. Dan kun je als arts wel een verstandig 
dieet voorschrijven, maar als die man werkt in 
een bedrijf waar een ontzettende herri eis, 
wordt de gezcmdheid aan de andere kant door 
de maatschappi j weer net zo hard afgebroken. 
Die dingen, die met de situatie in de fabrie
ken te maken hebben, moeten we er met de 
gezondheidstest ook uit krijgen. Uiteraard om 
er maatregelen tegen te nemen." 

AI reakti es gehad? 
"Vanmorgen werd ik opgebeld door een 

vrouw uit Den Haag die de publikatie van 
Voorkomen is Beter had gelezen. Ze vroeg 
of ze zich nu bij ons kon laten keuren. Dat 
is natuurlijk de bedoeling niet, want dat kan 
helemaal niet. Zolang de overheid niet voor 
de test zorgt, moet je het maar aan je huisarts 
vragen. Ja maar, zei die mevrouw, mijn dok
ter heeft er geen tijd voor, tenzij je partiku-
I i er bent natuurl i jk. Dat soort kwesties m6et 
nu toch worden opgelost?" 

WAG 

Reaktie van Jan Paul van der Molen (van 
het Wagenings Aktiecentrum Gezondheids
zorg): "Wij hebben ons tot nu toe voorname-
I ijk bezig gehouden met klachten van de men
sen die al ziek zijn over de organisatie van de 
gezondheidszorg. De ziekenhuizen, huisartsen, 
apotheken, special isten en dergel i jke. De ak
tie Voorkomen is Beter gaat een hele stap ver
der: Hoe voorkom je dat mensen ziek worden! 

De gezondheidszorg is een ontzettend be
langrijk terrein. Iedereen heeft er zelf of in 
zijn omgeving mee te maken en je ontdekt 
steeds meer dat er erg veel n i et klopt. Wi j 

Ziekenhuizen: alleen beziÇl met mensen die al ziek ziin 

zijn ontzettend blij met dit initiatief van 
Voorkomen is Beter. Vooral omdat het enorme 
mogel i jkheden geeft om meer mensen aan de 
basis te betrekken in de stri jd voor een betare 
gezondheidszorg. 

De eerste reaktie die ik op de publikatie 
kreeg kwam van een verpl eegster • Ze vond 
het hardstikke goed. Hoe kan het ook anders? 
De eis van de gezondheidstest komt recht
streeks uit de praktiese ervaring van de me
diese wereld." 

Het centrale adres van Voorkomen Is Beter: 
linkensweg 40, Oss. Ook de plaatselijke af
delingen van de SP staan open voor reaktiEls .• 

De zes stakers van T ransel ectron 

"GEHEIMENJJ VAN 
ARBEIDSINSPEKTIE 

De zes personeelsleden van Transelectron te 
Uden vroegen in december '74 de Arbeidsin
spektie te Maastricht om een onderzoek naar 
de veiligheid in het bedrijf. Ze overhandigden 
een lijst met chemiese stoffen die in het be-
..;, 'I ; vrijkwamen. Op 2 december gingen ze in 
staking, een paar dagen later werden ze op 
staande voet ontslagen. 

Inderdaad heeft de Arbeidsinspektie déStijds 
een veiligheidsonderzoek gedaan. Van de kant 
van het personeel is tot twee maal toe het 
rapport opgevraagd, maar dat werd geweigerd 
onder verwijzing naar de geheimhoudingsplicht, 
zoals opgenomen in de Veiligheidswet. 

Dinsdag 7 oktober was er een getuigen
verhoor voor de kantonrechter in Den Bosch 
omdat de stakers de rechtmatigheid van hun 
ontslag aanvechten. Het rapport van de Ar
beidsinspektie zou een van de bewijzen zijn 
geweest dat doorwerken van hen niet verlangd 
kon worden. De stakers kregen het rapport niet 
te pakken, de direkteur van het bedrijf kreeg 
het wel! 

Namens de stakers heeft mr. J. de Wi t bi j de 
Arbeidsinspektie zijn verbazing uitgesproken 
over de eenzijdigheid van de "geheimhouding". 
De procedure tegen het ontslag $Ieept zich 
ondertussen voort. • 
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Rond 1 december gaat de Staatskom
missie Mommersteeg hoorzittingen 
houden. Inzet van de diskussie: in
stelling van een vrijwilligersleger of 
handhaving van de dienstpl icht. 

Om zijn mening gevraagd door de Tribune, 
zegt Jan Willem Wesseldijk, voorzitter van de 
VVDM: "Op het eerste gezicht is de vraag 
heel makkelijk te beantwoorden. De meeste 
soldaten willen liever vandaag naar huis dan 
morgen. Maar dat is een korte-termijn-belang. 
Als je verder ki jkt, is het toch maar twi jfel
achtig of de jongeren veel opschieten met af
schaffing van de dienstplicht." 

STANDPUNT 
Een officieel standpunt van de soldatenvak

bond VVDM is er nog niet. Wel is er een dis
kussienota verschenen, aan de hand waarvan 
de kwestie in de kazernes aan de orde wordt 
gesteld. Vanuit de basis gaat de vereniging de 
komende maanden zijn definitieve opstelling 
bepal en. OndertI'ssen is het duidel i jk dat de 
VVDM-top tendeert naar afwijzing van het 
vrijwilligersleger. Wesseldijk: ,jOe 'vVDM 
heeft altijd aktie gevoerd tegen bepaalde 
misstanden in het leger, maar nooit tegen de 
dienstplicht als zodanig. Nu kunnen we er 
niet meer omheen grondig na te denken over 
de positie van het leger in onze maatschappij." 

BETROUWBAAR 

Uit politieke kringen en uit de legerleiding 
zijn vrij regelmatig pleidooien gekomen voor 
afschaffing van de dienstplicht. Door instelling 
van de kommissie Mommersteeg, .die advies 
gaat uitbrengen aan het kabinet, is deze zaak 
nu in een beslissend stadium gekomen. 

Het vrijwilligersleger zou bestaan uit men
sen di e zich kontraktueel voor 4 of 6 jaar aan 
de wapenrok binden'. De voordelen, die voor 
een dergel ijke ingri jpende verandering worden 
aangevoerd, bewegen zich hoofdzakelijk op 
het techniese vlak. De kwaliteit van de lands
verdediging zou erop vooruit gaan. In verge
lijking met dienstplichtigen zou de opleiding 
van vrijwilligers meer rendement opleveren, 
besparing op slijtage van het dure materieel 
enz. Min of meer op de achtergrond speelt de 
vraag naar de "betrouwbaarheid" van het I e
ger. De aktiebereidheid van de dienstpl i chti
gen, die zelfs al in stakingen is uitgemond, 
heeft bij generaals en politici twijfel gewekt 
over het gevolg dat in spannende situaties zal 
worden gegeven aan bevelen. 
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Toekomst van het 
leger in diskussie 

Prent uit "Twintig" 
van de VVDM over het 
vri jwill igersl eger 

DIENSTP 
VRIJWILL 

SELEKTIE 

De diskussienota van de VVDM neemt als 
uitgangspunt de algemene belangen van de 
jongeren, die in welke konstruktie dan ook de 
hoofdmoot van het leger zullen vormen. 

De opstel I ers vrezen een eenzi jdige samen
steil ing van de groep vrijwill igers. Wel iswaar 
is het in de bestaande situatie zo dat slechts 
1 op de 3 jongemannen in het uniform terecht 
komt, maar de dienstpl ichtigen komen wel uit 
alle lagen van de bevolking. Als het leger uit 
vrijwilligers gaat bestaan, voorziet men dat de 
taak van de landsverdediging hoofdzakel i jk op 
de laagstbetaalde bevolkingsgroepen komt te 
rusten. Er zou immers automaties een selektie 
plaatsvinden van jongeren met minder oplei
ding en lage inkomens of jeugdige werklozen, 
die het leger als enige uitkomst zien. De vrij
wil I igheid is dan maar een betrekkei ijke zaak. 

Wesseldijk: "Je ziet nu al dat jongens de 
dienst in gelokt worden met het verkoopargu
ment: Je leert een va,k: Bij Kort-Verband
Vrijwilligers blijkt dat vak maar een wassen 
neus te zijn. De belangen van de dienst gaan 

JAN WILLEM WESSELDIJK 

altijd voor die van de opleiding. Bovendien 
moet je om timmerman of lasser te worden een 
heleboel militaire poespas op de koop toene
men." 

Het zwaarste gewicht geeft de VVDM-dis
kuss i enota aan de demokrati ese kon trol e op het 
leger. Wesseldijk: "Door de dienstplicht is er 
een snelle doorstroming in het leger van men
sen die uit alle hoeken van de maatschappij 
komen. Dat konfronteert de I egerl eiding met 
de buitenwereld. Bovendien praten die dienst
plichtigen met familie, vrienden en kennissen 
over de situatie in het leger. Dat houdt ook in 
de publieke opinie, de pers en zo, de belang
steil i ng voor het I eg er gaande. Wi j menen dat 
de dienstplicht het gevaar van een 'staat in de 
staat' kleiner maakt. Van vrijwilligers kun je 
vanzelfsprekend een minder kritiese houding 
verwachten dan van dienstplichtigen." 

Maar in Chili en Griekenland bijvoorbeeld 
werden staatsgrepen uitgevoerd door leger be
staande uit dienstplichtigen. 

Wesseldijk: "We geloven ook niet dat de 
dienstpl icht een absolute garantie is tegen 
dergel i jke toestanden. Maar je moet wel be
denken dat de situati e in het Nederlandse I e
ger heel anders is dan in de gevallen die je nu 
noemt. Hiér zullen in ieder geval vragen ge
steld worden bij de opdrachten van de leger
leiding. Orders worden niet zo klakkeloos 
uitgevoerd. De soldaten houden zich vaQk met 
die problemen bezig. En het zou mij bijvoor
beeld niet verbazen als het Me pantser
infanteriebatal jon uit Zuidlaren zou weigeren 
zich te laten gebruiken tegen akties zools ze 
op de Nieuwmarkt geweest zijn. Het idee dat 
we niet op eigen mensen schieten is vrij breed 
verspreid." 

PROBLEEM 

BI i jft het probl eem dat het best zo kan zi jn 
dat dienstplicht te verkiezen is boven "vrij
willigers", maar dat je zelden jongens treft 
die dol zijn op het vervullen van die dienst
plicht. 

Wesseldijk: "Wij hebben ook niet de illusie 
dat het een makkelijke diskuss;e wordt. Er 
spel en erg veel belangen door el kaar, di e 
moeilijk te ontwarren zijn. Nee, het zal be
slist niet eenvoudig zijn voor de VVDM .•• " • 
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De wijk St.Pietersplein e.o. in Tilburg, is 
zo op het eerste gezicht een gewone arbeiders
wijk, met 183 woningen van vlak na de tweede 
wereldoorlog . Toch hebben meer dan twee jaar 
buurtstrijd er hun sporen achtergelaten. 

Het was de eerste wijk in Tilburg waar de 
bewoners zich organiseerden in de BHW. Het 
was ook de eerste wijk in Til burg waar grote 
suksessen gebaekt werden. 

De Tribune vroeg Irene Leyten en Jan Breed, 
beiden lid van het BHW-komitee en van de SP 
naar de ervaringen. 

Jan Breed: "Bewoners hebben samen met de 
SP een BHW-buurtkom itee opgerkht om de 
Til burgse Bouwvereniging (TBV) te dwingen 
all e paden achter de woningen te betegel en. 
Deze stoffige en modderige paden ergerden de 
mensen al jaren. Toen na een onderhoud met 
de di rekti e van de T BV er nog n i ets was ge
beurd, besloot het BHW-komitee over te gaan 
tot bezetting van het kantoor. Dat gebeurde, 
met als gevolg dat tijdens de bezetting al de 
toezegging loskwam, dat alle ruimten achter
om zouden worden betegeld. Een in allerijl 
erbij gehaalde wethouder stelde zich garant 
voor de kosten, dus geen huurverhoging. Dat 
was een enorm begin voor de buurt . " 

GELD TERUG 

Irene Leyten: "Daar komt nog bij dat de 
buurt toch al erg gebeten was op de TBV van
wege een 'renovatie' van 8 jaar geleden. Nog 

TILBURGSE BUURT WEET VAN WANTEN 

JAN BREED: 
"Een buurtkomitee kan alleen werken 
met de eensgezi nde steun van de buurt." 

IRENE LEYTEN: 
"Nu doet de bouwvereniging precies 
wat het buurtkomitee eist." 

RENOVATIE 
NIET GOED-
GELD TERUG 
steeds hoor je de mensen verontwaardigd praten 
over die tijd. Die verbouwing speelde nog zo 
erg dat de buurt begin 1975 besloot een aktie 
te beginnen om schadevergoeding van toen 
terug te krijgen. Een massaal bezochte open
luchtvergadering (zo'n 130 mensen) was de 
basis voor sukses. Op de eerstvolgende bij
eenkomst met de TBV bood de direktie aan om 
6 maanden hal ve huur aan i edereen terug te 
betalen. Tevens zou er voor f 100 per woning 
aan onderhoud besteed worden. Uiteindel ijk is 
er besloten om overal afsluitbare ventilatie
roosters aan te brengen, wat de TBV zo'n .f 300 
per woning gaat kosten. Uiteraard zonder 
huurverhoging . " 

Tribune: Dus de TBV heeft de angst voor het 
buurtkomitee goed te pakken? 

Jan Breed: "Inderdaad. Moor er mag nooit . 

vergeten worden do t het buurtkom i tee 0 II een 
kan werken al s het kan rekenen op een eens
gezinde buurt. De TBV heeft nog niet zo lang 
gel eden geprobeerd een apart buurtkomitee op 
te richten, moor die poging werd een fiasko 
omdat de bewoners, die stiekum door een op

·zichter benaderd werden, onmiddellijk noor de 
BHW toe kwamen. De TBV zegde loter toe dat 
iets dergelijks niet meer zou gebeuren . Ik 
denk dat de bouwvereniging toen goed begre
pen heeft wat het betekent om met een eens
gezinde buurt te maken te hebben. Het zijn 
tenslotte niet enkele individuen die aktie voe
ren, maar het zijn de buurtbewoners georgani
seerd in de BHW." 

KEUKENS 

Irene Leyten : "Op het ogen bi ik voert het 
buurtkomitee aktie om bij de bewoners die dat 
wi 11 en een keuken aangebouwd en een c. v. 
aangelegd te krijgen. Die aktie loopt erg goed. 
De TBV voert tot nu toe precies uit wat het 
buurtkomitee eist. Zo eisten we dat er eerst 
twee model keukens aangelegd zouden worden 
en dat pos daarna de bewoners definitief zou
den kiezen. Daar moest de TBV ook weer mee 
akkoord gaan. Het is nu zei fs zo dot de ge
meente Tilburg zich bij deze verbouwing ga
rant heeft gestel d voor een bedrag van meer 
dan een half mil jo en gulden aan herinrichtIngs
premies. Ook dit hadden we nooit kunnen be
reiken als we niet hadden kunnen rekenen op 
eensgezindheid. Maar er moet voor worden 
opgelet dat de TBV niet een heleboel achter
stallig onderhoud in de renovatie duwt. Ook 
op dat punt wordt weer aktie gevoerd om 
daarmee de totaal kosten van de verbauwing 
noor beneden te kri jgen. " 

Jon Breed: "We zijn er nog lang niet. Het 
buurtkomitee is pos tevreden als de buurtbewo
ners helemaal zelf kunnen beslissen wat er met 
de buurt moet gebeuren, dat zal nog heel wat 
strijd kosten. Hierbij kan de buurt blijven re
kenen op de aktieve steun van de Socialistiese 
Partij. Onze partij heeft immers tot doel naar 
een samenleving toe te werken waarin de men
sen zelf over hun situatie kunnen beslissen en 
niet dat een klein groepje de dienst uitmaakt, 
zoals nu het geval is. Dat de SP met haar ma
nier van werken de mensen echt vooruit brengt 
blijkt wel uit onze resultaten, o.o. hier op 
het St. Pietersplein." • 

De openluchtvergadering op het St.Pietersplein 
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Op nog geen tweehonderd meter van de uitgestrekte krottenwijken in de Ango
I ese hoofdstad Luanda I igt het grootste stadion. Hier moet op 11 november de 
onafhankel ijkheid van het land gevierd worden. Maar verder dan de buitenkant 
en enkele tribunes is de bouw nog niet gevorderd. En het ziet er niet naar uit 
dat het stadion voor 1.1 november af is. 

Dit symboliseert de toestand waarin Angola 
verkeert. Nog geen zes weken voor de onaf
hankelijkheid wordt het land dieper dan ooit 
verscheurd door de burgeroorlog. De drie be
vrijdingsbewegingen voeren de laatste weken 
koortsachtig hun oorlogsaktiviteit op, in de 
hoop voor 11 november een zo groot mogelijk 

LUANDA: 

"-:"ii' }Y' ~ .• 
' .. : 

met de dag merken. 
In het begin moesten huisvrouwen ol om zes 

uur in de rij gaan staan om brood te krijgen, 
maar bij mijn vertrek was de broodvoorziening 
weer normaal. Veel fabrieken zijn, dankzij de 
inspanning van de MPLA, weer gaan werken. 
Zo bracht ik een bezoek aan de fabriek van 
Pepsi (ola in Luanda. Zoals in alle bedrijven 
heeft de door de MPLA gekontrol eerde vakbond 
UNT A hier een arbeiderskomitee gevormd. De 
arbeiders bespreken met elkaar het werktempo 
en de produktie die ze willen realiseren. Bo
vendien worden alle klachten door dit komitee 
behandeld. 

Muurkranten geven dagel i jks de stand van 
de oorlog weer. En ook aan de kampagne voor 
de wederopbouw van het land wordt uitvoerig 
aandacht besteed. Ook in het machtige gebouw 
van de Gulf Oil hebben de arbeiders een ko
mitee gevormd. De Amerikaanse direkteur zit 
er duidelijk mee in zijn maag. Maar hij zegt 
het best te vinden "zolang wij maar het laatste 

IEDERE DAG VOORUITGANG 
deel van het land in handen te krijgen. En 
door het vertrek van meer dan 350.000 blan
ken is de ekonomie van het land bijna in el
kaar gestort. 

Na Guinee Bissao, de Kaapverdiese Eilan
den en Moçambique is Angola de laatste Por
tugese kolonie die in Afrika zijn onafhanke-
I i jkheid verwerft. Daarvoor is een veertien 
jaar lange vrijheidsoorlog nodig geweest, de 
langste van het hel e Afrikaanse kontinent. 
Maar in tegensteil ing tot de andere Portugese 
kolonil:!nïs Angola met haar onafhankelijkheid 
niet van de moeilijkheden verlost. Integendeel. 

Overwinning 
"A vitoria e certa." De overwinning is zeker. 

In het hartje van de Boirro Rangel, de grootste 
krottenwijk in Luanda, druk ik een paar kame
raden van de MPLA de hand. Het gaat op de 
gebruikelijke manier. Eerst een hand geven, 
dan de duimen omhoog, en dan weer een ge
wone hand. Het herkenningsteken voor leden 
en sympathisanten van de volksbeweging voor 
de bevrijding van Angola. 

Ik word rondgel eid door de krottenwi jken, 
waar de afgelopen zomer zwaar is gevochten 
tussen de MPLA en de uit het noorden afkom
stige FNLA. De sporen zijn nog overal duide
lijk zichtbaar. In dit zeer bevolkte gebied is 
geschoten met zware mortieren en machinege
weren. Grote gaten geven aan waar de pro
jektielen doel hebben getroffen. 

Gezondheid 
Maar die tijd is nu voorbij. Op het moment 

wordt Luanda volledig door de MPLA gekon
troleerd. In de buurten is men hard aan de slag 
gegaan om de schade te herstel I en, en het 
normale leven weer op gang te helpen. Het 
weer op poten zetten van het onderwi js en de 
mediese verzorging staat voorop. 

MiJden in de buurt staat dan ook een 
nieuwe mediese post. Tijdens het fascistiese 
regiem was het gebouw een handelsmaatschap
pij. Net zoals veel andere Portugese onderne
mingen en winkels, is ook deze post door de 
MPLA overgenomen en verbouwd. 

De inventaris is nog niet al te uitgebreid. 
Maar el ke avond houdt een dokter van de ge
zondheidsdienst van de MPLA, de Sam, er 
spreekuur. Bovendien worden in het centrum 

8 

veel huisvrouwen uit de buurt georganiseerd. 
Want het is natuur I i jk minstens zo belangri jk 
om voorlichting te geven over het voorkómen 
van ziektes en het verbeteren van de hygiMe. 

Militie 
Juist als ik in Luanda ben is "de week van het 
vol ksverzet" aan de gang. Het gevaar van een 
nieuwe aanval op Luanda is nog steeds niet 
geweken, daar de FNLA op veertig kilometer 
van de stad ligt. Daarom hebben de wijkkomi
tees besloten de zwarte bevolking in de buur
ten te bewapenen. Op massavergaderingen 
I eggen MPLA-I eiders de noodzaak van deze 
maatregel uit. 

Iedereen krijgt basisinstrukties hoe te hande
len bij een eventuele aanval. Ook bij deze 
vergaderingen legt de MPLA de nadruk op de 
noodzaak van de opbouw van het land en het 
gevaar van racisme. 's Ochtends in alle vroeg
te, voordat de ,mannen naar hun werk gaan, 
wordt de militie getest. In een mum van tijd 
staan de eenheden klaar. De MP LA I i jkt goed 
in zijn opzet te slagen om de verdediging zo 
te organiseren. 

Uit het bewapenen van het volk blijkt bo
vendien de enorme steun die de MPLA in Lu
anda ondervindt. De FNLA is zo verzwakt dat 
ze hier geen misbruik van kan maken. Boven
dien worden de wapens ook anderszins niet ge
bruikt. De politie van de MPLA handhaaft 
zonder enige moeite de orde en rust in de krot
tenwijken. Van de verhalen die je in hotels 
hoort dat het levensgevaarlijk is alleen over 
straat te gaan klopt ni ets. 

Chaos 
De vluchtende Portugezen hebben een enor

me chaos achtergelaten in de stad. Veelal 
hadden zij sleutelposities in de ekonomie. Het 
ernstige gebrek aan techniese kaders en de 
oorlog hebben ertoe geleid dat talloze fabrie
ken hun deuren sloten. Duizenden winkel iers 
zijn van de ene dag op de andere vertrokken 
waardoor de voedselvoorziening spaak liep. 

Het openbaar vervoer is door de blanke uit
tocht in duigen gevallen. En ook op andere 
terreinen van het ekonomiese leven is het een 
chaos. Maar de MPLA doet er alles aan dit zo 
snel mogelijk op te lossen. In de drie weken 
dat ik in Luanda was, kon je de vooruitgang 

woord hebben". Daar kan op I angere duur na
tuurlijk geen sprake van zijn. 

Verzet 
Om de produktie te stimuleren en de ekono

mie weer op gang te brengen heeft de voorlo
pige regering een aantal nieuwe wetten uitge
vaardigd. Zo is de arbeidsweek uitgebreid tot 
44 uur, en mag er niet meer wild gestaakt 
worden. Maatregelen die in het licht van de 
situatie verklaarbaar zijn, hoewel een aantal 
arbeiders zi ch ertegen verzet. Door middel 
van pol iti eke diskussi es en veel massavergade
ringen probeert de MPLA deze problemen op te 
lossen. Langzaam maar zeker is zo van de oor
log in Luanda steeds minder te merken. De be
vol king I eeft naar de onafhankel ijkheidsdatum 



Angola aan vooravond onafhankelijkheid 
toe, om dan de overwinning van een lange en 
harde strijd te vieren. 

UNITA 
Heel anders ligt het in het zuiden van An

gola. In de tweede stad van het land, Nova 
Lisboo, overheersen chaos en ell ende. De stad 
is in handen van de UNITA, die sinds kort 
nauw samenwerkt met de FNLA. Tienduizen
den blanke vluchtel ingen wachten een plaats 
af in de vliegtuigen die vanuit Nova Lisboa 
vertrekken. In tegenstelling tot de MPLA doet 
de UNITA vrijwel niets aan de opbouw van het 
land. 

De zwarte soldaten zijn ongedisciplineerd. 
Ze weten niet goed waar ze voor vechten. 
"Tegen het kommunisme en tegen de MPLA", 
hoor je het meeste zeggen. Regelmatig word je 
opgeschrikt door plotseling vuren. Ook de 
verhouding met de FNLA is niet altijd even 
goed. 

De stad is volledig afgesloten door de MPLA. 
Benzine is er nauwelijks. En daardoor wordt de 
aanvoer van voedsel steeds moei I ijker. Lang
zaam maar zeker komt het MPLA-front dich
terbij de stad. Als Nova Lisboo valt zou dat 
een enorm sukses voor de MPLA betekenen. 

Onthaal 
Hoewel wat betreft het aantal troepen in de 

minderheid, beheerst de MPLA momenteel het 
grootste deel van Angola. Alleen de noorde
lijkste provincies zijn vast in handen van de 
FNLA. De UNITA in het zuiden wankelt, en 
het is niet denkbeel.dig dat de MP LA ook dit 
gebi ed voll edig overneemt. De mi I itaire suk
sessen van de MP LA zi jn zonder twi jfel te 
danken aan een veel betere inzet van de sol
daten en de steun van de bevolking. 

Zelf ben ik enkel e dagen met MP LA-troepen 

De MPLA besteedt veel aandacht aan het onderwi js van de jeugd 

opgetrokken aan het front. Overal werden we 
buitengewoon enthousiast onthaald door de be
volking. In pas bevrijde dorpjes stonden de 
mensen langs de kant van de weg te juichen. 
Overal hoorde je verhalen over het wrede op
treden van de UNITA- en FNLA-troepen. 
Daarentegen traden de mensen van de MPLA 
zeer korrekt en als een volksleger op. Onge
wild gingen mijn gedachten uii' naar de strijd 
zoals die in Vietnam met sukses gevoerd is. 

Diamant 
De militaire suksessen van de MPLA zijn on

getwijfeld een schrik voor de westerse onder
nemingen die n\J nog aan de ekonomiese touw
tjes in Angola trekken. De burgeroorlog is na
tuurlijk niet voor niets uitgebroken. In de on
metelijke bodem van het land (dat 40 maal zo 
groot is als Nederland) zit olie, ijzererts, 
fosfaat, diamant en koper. Bovendi en is Ango
I a een groot koffi eprodecent. 

Zools zo vaak merken de 6 miljoen Angole
zen bitter weinig van al die rijkdom . Wel de 
westerse ondernemingen als Gulf Oil, Diamang 
en vele andere, die de bodemrijkdommen uit 
de grond halen. De MP LA heeft er altijd naar 

gestreefd deze bodemrijkdommen terug te win
nen voor het Angol ese vol k. All een d6n kan de 
onafhankelijkheid ook werkelijk inhoud krij
gen. 

Naarmate het einde van het Portugese kolo
niale regiem in zicht kwam, bezonnen de wes
terse ondernemingen zich op nieuwe methoden 
om het land I eeg te zuigen. Ze gingen op zoek 
naar nationalistiese bewegingen, die in een 
onafhankel i jk Angola voor zetbaas will en spe-
I en. Daarbi j kwamen de stammen tegens teil in
gen i n de Angol ese maatschappi j uitstekena 
van pas. Vooral het buurland Zaite neemt 
hierbij een sleutelpositie in. 

Zaïre 
Zatte is een van de rijkste landen van Afri

ka. Niettemin ligt het levenspeil van de be
volking ver beneden het gemiddelde van veel 

Afrikaanse landen. Op het moment wordt het 
land zelfs geteisterd door hongersnood. De 
rijkdom in Zatte wordt ook beheerd door bui
tenlandse bedrijven, en president Mobutu 
vaart daar bi jzonder wel bi j. 

Vooral dankzi j de steun van Zatte, en indi
rekt Amerika, Frankrijk en Duitsland, wordt 
de FNLA in Angola in leven gehouden. De 
FNLA is volledig teruggedrongen op het stam
gebied waar ook Zatte toe behoort. Het is 
geen geheim dot aan FNLA-zijde geregelde 
Zattese troepen meevechten. Bovendien zijn 
ook veel I eden van de voormal i ge geheime 
Portugese politie, de Pide, in de FNLA-rangen 
terug te vinden. Zonder de grootscheep;e wes
terse hul p (dagel i jks vertrekken er wapentrans
porten vanuit Duitsland en Frankrijk voor de 
FNLA) en de steun van Zatte was de bur!1jer
oorlog in Angola allang beslist. 

Alternatief 
Ook de UNITA, die tijdens de bevrijdings

oorlog weinig voorstelde, is volledig op één 
stam gekoncentreerd. Deze beweging mocht • 
zich na de coup van 25 april in Portugal ver
heugen in de speciale steun van generaql De 
Spinala. Samen met de blanke middenstand en 
de kleine Angolese bourgeoisie moest de UNI
T A in de gedachtengang van Portugal het 01-
ternati ef voor de F NLA en de MPLA vormen. 

Als Angola op 11 november zijn onafhanke
tijkheid viert zal het pas enigszins duidelijk 
zijn wat de toekomst van het land wordt. 
Slaagt de MP LA er in de tussentijd in om ook 
het zuiden van Angola onder kontrole te krij
gen, dan zi et de opbouw van het land er hoop
vol uit. Nu al heeft de MP LA de belangrijkste 
ekonomiese gebieden vast in handen, waaron
der de noordelijke enklove Cabindo met zijn 
omvangrijke olievelden. Meer dan de helft 
van de inkomsten van het land komt uit dit 
gebied. Maar mochten de UNITA en FNLA in 
staat zijn zich te handhaven of zich zelfs te 
versterken, dan zi et de naaste toekomst er voor 
Angola niet zo rooskleurig uit. 

DERK SAUER • 
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( ENKLAVE BELANGRIJK VOOR ANGOLA) 

DLIEKDNCERNSEN ZAIRE 
IN SLAG DM CABINDA 

Bijna anderhalf uur vliegen van de hoofd
stad Luanda li&t de meest noordelijke pro
vincie van Angola: Cabinda. Het is in ver
gelijking met de rest van Angola een piep
klein stukje land - ongeveer een vierde van 
Nederland - maar dat maakt Cabinda er 
niet minder belangrijk op. Want uit deze 
provincie komt maar liefst 60% van het to
tale nationale inkomen van Angola. Voor 
de kust van Cabinda haalt de Amerikaanse 
Gulf Oil namelijk olie uit de grond. Behal
ve aan olie, is Cabinda bovendien nog rijk 
aan koffie - circa 8% van de nationale kof
fie-opbrengst - en aan speciale soorten 
hout. Maar misschien nog meer dan dit al
les is de positie van Cabinda zo belangrijk 
omdat het enklave van Zal're is. De pro
vincie is over land niet met het moeder
land verbonden. 

BOLWERK 

Cabinda is reeds lange tijd een hecht bol
werk van de MPLA. In deze provincie deden 
de vrijheidsstrijders van de MPLA hun eer
ste ervaringen op in de strijd tegen het Por
tugese kolonialisme. Cabinda deelt de grens 
voor de helft met Zal're, en voor de andere 
helft met Kongo-Brazaville. Dit land is aan
zienlijk progressiever, en bood de MPLA 
de gelegenhElid om bases op te richten. 

Al in 1964" had de MPLA een groot front 
in Cabinda geopend,· voordat daar in andere 
delen van Angola zo sterk sprake van was. 
Hoewel Cabinda pas in 1,950 bij Angola 
werd ingelijfd maakt het nu dan ook een 
hecht onderdeel uit van dit land. 

Het is duidelijk dat van allerlei zijden 
wordt geprobeerd om van de ligging van Ca
binda gebruik te maken. Temeer daar steeds 
duidelijker wordt welke rijkdommen dit stuk
je land in zich verborgen houdt. Momenteel 
haalt Gulf Oil 150.000 barrels per dag uit 
zee, maar nieuwe investeringen maken het 
aannemelijk dat deze hoeveelheid aanzien
lijk wordt opgevoe-rd. Bovendien schijnt 
Gulf zeer onlangs bauxiet te hebben ont
dekt, een ontdekking die tot nu toe hard
nekkig wordt ontkend. 

Vast staat dat Gulf er alle belang bij 
heeft om in Cabinda een voor haar wel
gevallig regiem te hebben. In het verleden 
steunde de Amerikaanse maatschappij dan 
ook het fascistiese Porugese regiem met 
aanzienlijke financU!le middelen. 

FLEC 

Na de omwenteling in Portugal ging Gulf 
over tot het steunen van het FLEC, een be
weging die zich inzet voor de volledige af
scheiding van Cabinda. Dit FLEC, dat zich 
nooit in de gewapende strijd tegen de Portu
gezen heeft gemengd en pas na 25 april 1974 
in de provincie opdook, is niet meer dan een 
speelbal voor de grote ondernemingen. Zo
zeer zelfs dat er nu twee FLEC's zijn. Eén 
onder leiding van Tchioufou, tot voor kort 
de direkteur van de Franse oliemaatschap
pij ELF in Kongo, en één onder leiding van 
Ranque Franque. 

ELF boort in Kongo-Hrazaville naar olie 
en kan de velden in Cabinda natuurlijk ook 
uitstekend gebruiken. Zo proberen Franse 

_ FNLA 
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Opleidingskamp van de MPLA 

en Amerikaanse oliebelangen zich door mid
del van obskure afscheidingsbewegingen 
meester te Im. ken van de rijkdommen van de
ze provincie. 

De suksessen van het FLEC zijn tot nu toe 
echter nihil. Vorig jaar oktober kwam het 
tot een gewapend treffen tussen troepen van 
het FLEC en de MPLA in de straten van Ca
binda. Daarbij bleek overigens dat het FLEC 
legertje voornamenlijk uit huurlingen en ex
Pide agenten bestond. De MPLA boekte een 
overduidelijke overwinni.'1g en de FLEC werd 
het land uit gejaagd. 

OMMEZWAAI 

Door deze nederlaag is de Gulf Oil de laat
ste maanden weer omgezwaaid, en doet ze 
nu poeslief tegen de MPLA. De MPLA heeft 
aangekondigd de olie-industrie niet di"rekt 
te zullen nationaliseren, omdat daar het tech
niese kader voor ontbreekt. Wel worden de 
kontrakten direkt herzien. 

Met het FLEC vormt ook Zal're een ernsti
ge bedreiging V<.lor Cabinda. Zal're steunt mo
menteel het FLEC van Ranque Franque, maar 
ook geregelde troepen staan klaar om de 
provincie binnen te vallen. 

HAVEN 

Cabinda is voor Zal're belangrijk om twee 
redenen. Allereerst natuurlijk de olie. De 
meeste olie zit voor de kust van Cabinda, 
maar deze olievelden lopen door op Zal'rs 
grondgebied. En president Mobutu zou niets 
liever zien dan een samenvoeging. Maar 
minstens zo belangrijk is de wens van Zal're 
om een diepzee-haven in Cabinda te bouwen. 
Zal're is een zeer groot land maar zonder 
kuststrook. Alleen de rivier de Zal're loopt 
in de Atlantiese Oceaan op Zal'res grondge
bied. Door de sterke stroming is het hier 
onmogelijk een haven te bouwen. Vandáar 
dat alleen Cabinda overblijft. 

Het staat daarom zo goed als vast dat na 
de onafhankelijkheid de oorlog in Cabinda 
opnieuw zal losbarsten. Een veeg teken is 
in dit verband dat Portugal al op 14 oktober 
- eerder dan in de rest van Angola - zijn 

troepen uit Cabinda terugtrekt. De MPLA 
is in ieder geval op alles voorbereid. 

In de prachtige, met tropies regenwoud 
begroeide noordelijke provincies van het 
land bezocht ik de koffieplantages waar te
gelijk ook guerrilla-bases van het MPLA
leger zijn. Overal is de bevolking in mili
ties georganiseerd. De politieke scholing 
staat op een enorm hoog peil. De MPLA 
heeft, gezien het terrein en de steun van 
de bevolking, doelbewust gel<ozen voor een 
guerrilla. Het zal voor vijandige troepen 
niet het grootste probleem zijn om het land 
te betreden. Maar wel kunnen ze dan reke
nen op een verbeten verzet van de bevolking. 

DERK SAUER • 
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GAS EN KAKKERLAKKEN 
TEISTEREN HUURDERS 

Buurtbewoners van de Gruttolaan e.o. in 
Zeist nemen het niet langer dat de gemeen
te de verkrotting van hun wijk hand over 
hand toe laat nemen. Nadat het buurtkomi
tee van de BHW half september van de ge
meente een nietszeggend antwoord kreeg op 
een handtekeningenaktie met een lange lijst 
van klachten, is de buurt overgegaan tot een 
huurweigeringsaktie van flO in de maand. 
Een aantal bewoners weigert zelfs de hele 
huur te betalen, om zo de gemeente tot op
knappen te dwingen. 

ACHTERSTALLIG 

Het achterstallig onderhoud is zo groot 
dat het bijna niet meer is te overzien. In 
de 18 jaren dat de flats er staan is niets ge
beurd. De flats staan nog steeds in de grond
verf. De betonnen balkons zijn door de bouw
politie afgekeurd. De meeste bewoners heb
ben hun balkondeuren dichtgetimmerd, zo
dat de kinderen niets kan overkomen. De ij
zeren hekken op de galerijen zitten los. Op 
sommige plaatsen is het dak aan het verzak
ken. Overal zitten lekkages en scheuren. De 
riolering, die door de keukenkasten loopt 
stinkt. Bovendien worden de trapportalen 
niet of heel slecht schoongemaakt. Vooral 
voor de huisvrouwen is dit een voortduren
de bron van ergenis . Om dit de gemeente 
duidelijk te maken houdt een aantal bewoners 
dan ook al een tijd lang het schoonmaak-be
dTag van de huur in. 

In de wijk hangt een g-rote ontevredenheid 
oveT het optreden van de gemeente. Mevrouw 
van MaarschalkerweeTd, lid van het BHW
buurtkomitee, vertelt haal' eTvaringen. "Half 
juli, tijdens de vakantie van de kinderen, net 
toen het zo heet begon te wOTden, kreeg ik 

een vreselijke last van hoofdpijn en pijn in 
mijn nek. De dokter gooide het op een gTiep
je en gaf hele zware zetpillen tegen de hoofd
pijn. Normaal helpen die altijd direkt maar 
deze keer wilde het niet over gaan. Ook mijn 
man begon last van zijn nek te krijgen. Het 
bleef allemaal eTg onduidelijk voor ons tot 
op een zateTdag de vlammen uit de geiseT 
sloegen. De alaTmdienst van de Gasunie ont
dekte een lek element, dat ze er drie weken 
tevoTen bij een schoonmaakbeurt zelf inge
zet hadden. Ze verzegelden de geiser en van 
de dokter kTegen we het advies zoveel moge
lijk naar buiten te gaan. We waren vergif
tigd geraakt en de zuurstof in de buitenlucht 
moest ons bloed weer zuiveTen. 

Die maandag daarop zette de Gasunie el' 
een nog lekkeT element dan tevoTen in. De 
vlammen vlogen er weel' net zo hard uit. 
Toen we de gemeente erbij haalden vertel
den ze ons dat van afzuiging geen sprake kon 
zijn. We moesten maar een boiler aanschaf
fen. Maar ja, waal' raak je die kwijt? Mijn 
keuken is maar 8 m2

• Daar heb ik met mijn 
gezin niets aan. . 

Begin augustu!, was mevrouw van Maar
schalkerweerd van de gaslast veTlost. Dit 
zou echter van korte duur zijn. Toen zij 
begin oktober met haar man een weekendje 
op stap was en haar ~oeder op de vijf kin
deren paste begon de ellende van voren af 
aan. Opnieuw sloegen dè vlammen eruit. De 
Gasunie die el' in allerijl bijgehaald weTd 
konstateeTde dat de hele geiseT vol kakkeT
lakken zat. 

"Door het vocht waar we in de hele flat last 
van hebben zijn die beestjes in mijn keuken 
gekomen. De gemeente wil hier niets aan 
doen. En nu wil de Gasunie ook niets meer 

• doen omdat de lekkages dool' de kakkerlak-

De flats aan de Gruttolaan 

Het broeit 
in Zeist 

ken komen. Je begrijpt er niets van, want 
als we niet uitkijken, zitten die beestjes zo 
in de hele flat. Jonge kakkerlakken zijn nog 
vluggel' dan een vlo, zeggen ze wel. We heb
ben de gemeente steeds weer gebeld, maar 
ze komen gewoon niet. Mijn man had er zelfs 
een snipperdag voor genomen, omdat ze zou
den komen. Nadat er in de Buurtkrant vaIi de 
BHW een stuk over het vocht en de kakker
lakken gestaan had, heeft de gemeente wel 
blauw poeder gestuurd, een heel zwaar gif 
wat ik eerst niet durfde te gebruiken. Nu het 
echteT zo erg wOTdt heb ik het toch maar ge
daan. We hebben al het behang van de mUUT 
moeten l'ukken om het poeder te kunnen strooi
en. Al de levensmiddelen, de borden en het 
bestek moesten eruit. De gemeente zegt er
bij dat het gebruik op eigen verantwoording 
is. Je houdt je hart vast dat de hond of de 
kinderen eraan komen. Maar ja, het enige 
alternatief wat de gemeente biedt is tien da
gen je huis uit. Alles moet dan je huis uit 
tot aan de vloerbedekking toe. De gemeente 
bewerkt het daarna met blauwzuurgas . Als 
je terug komt kun je alles schoonmaken, op
nieuw behangen, schilderen en witten. Dat 
kunnen we niet betalen, en daarbij waar blijf 
je al die tijd met acht man? De gemeente 
weet gewoon overal onderuit te komen. Maar 
ik neem het niet langer. Ik weiger gewoon 
mijn hele huur." 

GRUTTOLAAN 

Hetzelfde doet mevrouw Meijer. Omdat 
haar oude huis aan de Schaerwijdelaan moest 
wijken voor nieuwbouw, moest ze verhuizen 
naar de GTuttolaan. "Toen we de flat gingen . 
bekijken zagen we al dat de voordeur d& sme
Tigste van de hele galeTij was. Het valt me
teen op als je er langs loopt. Maar dat was 
het ergste niet. De keuken was helemaal ver
krot. Laden kunnen niet open, de aanrecht 
til je er zo af en er zijn overal lekkages. 
Pas hebben we nog het keukenzeil vol schim
mel in de tuin moeten gooien. 

Bij het eerste kijkje besloten we meteen 
er niet in te gaan vóór de gemeente het zou 
verbeteren. Maar de gemeente verzekerde 
dat de aanrecht al besteld was en dat het bin
nen de kortste keren opgeknapt zou zijn. Nou, 
sinds maart zitten we er nu in en er is niets 
verandeTd. Het enige wat de gemeente doet 
is zeggen dat het besteld is. Maar wij beta
len de huur niet meer tot ze iets komen ver
anderen." 

Het broeit aardig in Zeist. De mensen heb
ben er meer dan genoeg van steeds weer 
dQol' de gemeente in de maling genomen te 
worden, en in de akties met de BHW laten 
ze dat merken ook. • 

11 



JAARVERSLAGEN MISLEIDEND 
Jaarlijks wordt 12 tot 20 miljard gulden omgezet in zwart geld. Het is duidelijk 
dat deze kapital e som zi jn weg zoekt naar de zakken van de hoogst-betaalden, 
waardoor het nivell erings-streven van de regering fl ink wordt doorkruist. 

De schatting van het aantal miljarden is af
komstig van dr. W. Weima, die bij het c:ioor
ploegen van jaarverslagen regelmatig op 
zwartgemaakt geld stuitte. Hij promoveerde 
onlangs aan de Groninger universiteit op een 
proefschrift getiteld "Aktie en reaktie rond de 
foorrekening" • 

Weima heeft ruim 3 jaar aan het onderzoek 
gewerkt, duizenden jaarverslagen doorgewor
steld en tientallen aandeelhoudersvergaderin
gen afgelopen. Zijn konklusie is dat de jaar
verslagen vaak een vertekend beeld geven van 
de situatie van het bedrijf. Naar zijn mening 
is dat des te verwerpel ijker nu naast de aan
deelhouders ook steeds meer anderen via het 
jaarverslag hoogte proberen te kri jgen van de 
positie van het bedrijf. Te denken valt daarbij 
aan banken, belastingdienst, personeel en 
vakbonden. 

Aan de onafhankel i jkheid van akkountants, 
die de jaarverslagen van hun handtekening 
voorzien, heeft dr. Weima ernstige twijfels 
overgehouden. Tijdens een perskonferenti e 
verklaarde hij: "Deze mensen zijn met gouden 
koorden gebonden aan hun opdrachtgevers en 
betaal heren." 

Ook van aandeelhoudersvergaderingen is 
weinig kontrole op de juistheid van de jaar
verslagen te 'verwachten. De agenda's zi jn 
vaak niet in orde: er wordt dikwijls te weinig 
tijd voor uitgetrokken en kritiese vragenstellers 
worden ge.lhtimideerd. "Soms zi in het kompl ete 

wanvertoningen", aldus dr. Weima. 
Opmerkelijk waren ook de manipulaties met 

de inkoop van eigen aandelen, die hij boven 
water bracht. "Alsof je de deksel van een 
beerput lichtte", zegt hij. Ondernemingen 
kopen eigen aandelen op via pensioenfondsen, 
stichtingen of dochtermaatschappijen om de 
klc:ine aandeelhouders te kunnen overstemmen. 
Dergelijke akties vinden 'ook plaats om de 
koers van de betreffende aandel en op te voe
ren. Het gebeurt ook dat figuren die nauw bij 
de onderneming betrokken zijn, eigen aande
len inkopen als ze laag staan en weer laten 
overnemen door de NV zodra de koers stijgt. 

1000 HANDTEKENINGEN 
Een stuk of 25 inwoners van Leeuwarden ver
voegden zich (zie foto) woensdag 1 oktober 
bij het kantoor van Frigas. Ze hadden duizend 
handtekeningen bij zich waarin wordt gel!ist 
dat de inning van de milieubelasting wordt 
losgekoppeld van de gas- en lichtrekening. 
Het MAN organiseerde de handtekeningen-
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aktie, uiteraard uit protest tegen de milieu
belasting zelf. De kwestie werd besproken met 
de adjunkt':"direkteur van Frigas, die beloofde 
het te bespreken met gemeente en provinci e. 
Het MAN-komitee eiste antwoord op korte 
termijn. • 

DR. WILLEM WEIMA 
•.. wanvertoningen ••• 

Dr. Weima zei verschillende voorbeelden te 
kennen van bedrijven die door dergelijke mani
pulaties in grote financiële moeilijkheden 
raakten. 

Helaas: Weima noemt geen namen van on
dernemingen, akkountants of manipulators. • 

BRIEF 
27MC 

Gelezen pagina 16 van Tribune 15 over de 
27 Me-ers. Ik hoop te kunnen uitleggen waar
om die mensen niet zo moeilijk moeten doen. 

Jar~n geleden ontdekte ik dat ik de weg 
naar liet werk vele kilometers kon bekorten 
door over een smal paadje tussen de weilan
den te fietsen. Het bordje "verboden toe -
gang" nam ik voor lief. Zo nu en dan zie ik 
halfweg dat pad een bejaarde boer. Eerst 
begroette ik hem, maar hij begon altijd te 
schelden en hief de schop of de schoffel op. 
Later hoorde ik dat je die man toestemming 
moest vragen om over het pad te fietsen. 
In de buurt van j60 per jaar werd hij rede
lijk. Hij noteerde wel meteen je naam en je 
adres om de politie te kunnen inlichten als 
je niet betaalde en toch het pad gebruikte. 
Betalen, dat was dus de hoofdzaak. 

Ik heb hem niet meer gegroet. Ik heb hem 
ook niets gevraagd. Na vijf jaar fiets ik daar 
nog, nu met enkele kollega's. Niemand heeft 
er last van, we stappen niet af, we maken 
geen lawaai en zorgen dat we zelfs geen koe 
hinderen. 

Ziedaar, 27 Me-familie. Van Hulten is 
voor jullie die boer. Als je gaat vragen en 
vooral betalen, wordt hij redelijk, maar je 
bent meteen geregistreerd! Trap niet in zijn 
"opstapje". Je wordt belazerd. Negeer de 
schreeuwer en fiets rustig door. Zorg dat je 
niemand hindert en bescherm je bak tegen 
geuniformeerde struikrovers. Akties? Ach, 
moeten wij dat doen? Ja, ik zeg wij, want 
behalve een fiets heb ik ook een bak. Niet 
smoezen lui, doorgaan! 

(van redaktiewege ingekort) 

Solitair 
Almelo 



alS huisarts kri jg je op het spreekuur vaak 
patil!nten met klachten die verband houden 
met de woningnood. Dit kunnen de pro

blemen zijn van iemand met een versleten heup 
die op de derde etage woont. Of van kinderen 
die met een bronchitis in een vochtige kamer 
moeten slapen. Soms gaat het om veel vagere 
klachten, zools hoofdpijn, slapeloosheid, 
huilbuien ••• Vaak klachten die geen lichame
I ijke oorzaak hebben, maar het gevol g zi jn 
van spanningen. 

Veel spanningen blijken door de woonsitua
tie te worden veroorzaakt, als je doorvraagt. 
Twee gezinnen over een trap, een te kl ein 
huis, een buurt die gesaneerd wordt, enzo
voorts. Als huisarts kun je meestal niet meer 
doen dan een' mediese urgentie aanvragen, 
hoewel je weet dat die nog weinig kans geeft 
op een ander huis. Vaak worden deze patil!n
ten maar afgescheept met zenuwtabl etten, 
maar valium en librium lossen de woningnood 
niet op. 

STOF 

In de grootste steden' zi jn de huisvestings
problemen het ernstfgst . Hier in het kort het 
levensverhaal van de Hagenaar Willemsen (60). 

"Van huis uit heb ik bronchitis meegekre
gen", zegt hij. "Ook mijn zuster en twee 
broers hebben er aanleg voor. We woonden in 
een erg klein huis met een vochtige uitbouw, 
waar wij als kinderen in sliepen. Dat heeft 
natuurl i jk wel een rol gespeeld. 

Vijftien jaar lang heb ik in e~n granietbe
drijf gewerkt. Eén en al stof. In die tijd had 
ik het vaak benauwd, maar dan ging ik even 
zitten en daarna ging het wel weer. Ik was 
machinaal doorschuurder • Vaak moest ik gra
nieten vloertjes voor nieuw aangelegde dou· 
ches glad schuren. Dat ging zo: vijf minuten 
schuren, dan de douche uit om het stof te la
ten zakken, weer schuren en ga zo maar door. 
Je kunt nagaan hoeveel stof je zo binnen
kreeg." 

Zijn vrouw bevestigt: "Soms, als ik hem 
brood ging brengen, zag ik hem niet eens 
staan. Dan zag ik alleen een stofwolk." 

Willemsen: "Het granietwerk is er tegen
woordig vrijwel uit, maar daarvoor in de plaats 
is weer ander slecht werk gekomen vooral met 
chemiese materiale(l." 

VERHUIZEN 

"In 1968 moesten mijn vrouwen ik verhui
zen. We woonden in een redelijk droog huis 
op een tweede etage. Maar mijn vrouw leed 
aan aanval I en van duizel igheid en trappen 
waren voor haar I evensgevaarl i jk. Van de ge
meente kregen we het huis aangeboden waar 
we nu nog in zitten. Een leuk huis, maar ver
schrikkelijk vochtfg. Het behang blijft niet 
langer dan een hal f jaar tegen de muur zitten. 
Voor m'n vrouw was dit huis de oplossing, voor 
mij wos het een ramp. In 1971 kreeg ik mijn 
eerste echte astmatiese aanval. Ik dacht dat ik 

VALIUM HELPT NIET 
TEGEN WONINGNOOD 
dood ging, zo benauwd had ik het. In 1972, 
na verscheidene astma-aanval I en werd ik voor 
100 procent inval ide verklaard. De keurings
arts wist te vertel I en dat veel mensen bi i j zi jn 
om afgekeurd te worden ••• Een mooi e troost." 

URGENTIE 

De artsen stel den vast dat Wi II ems en aan 
astmatiese bronchitis en uitgerekte longen 
lijdt. Hij kreeg veel medicijnen voorgeschre
ven, maar als hij over z'n vochtige woning 
begon gaf de specialist niet eens antwoord. De 
huisarts deed wel veel moeite. Hij heeft alle 
papieren ingevuld voor het aanvragen van een 
mediese urgentie. Veel meer kon die man ook 
niet doen. Nu, drie jaar na het verkrijgen van 
die mediese urgentieverklaring, woont de fa
milie Willemsen nog steeds in hetzelfde huis. 
Inmiddels is de mediese urgentie opgeschoven 
naar de hoogste graad en si ikt Wil I emsen 12 
medicijnen per dag. 

WACHTLIJST 

Op verzoek van de huisarts onderzoekt de 
GGD of iemand een medies urgent geval is als 
woningzoekende. Er is in Den Haag een ver
deling in vier kategorie~n. 

Medies 1 betekent hoogst urgent, levensge
vaar, bijvoorbeeld iemand met een hartinfarkt 
die drie hoog woont. 

Medies 2 betekent medies urgent, 
Medies 3 betekent medies wenselijk, maar 

niet direkt noodzakelijk. 
Medies 4 betekent geen mediese redenen. 
Het geval Willemsen is eerder regel dan uit

zondering. Dit blijkt uit de gegevens die ons 
werden verstrekt door dokter Van luyt van de 
Haagse GGD. In 1974 werden in Den Haag 
(600.000 inwoners) per maand gemiddeld 200 
mediese urgentieverklaringen uitgegeven. 
Daar stond tegenover dat maandelijks ongeveer 

10 mensen-met-urgenti e aan een passende wo
ning werden geholpen. Er stonden 3600 gezin
nen met urgentieverklaringen op de wachtlijst, 
waarvan 243 met de hoogste urgentie . Het 
streven is deze laatste groep binnen 3 maanden 
aan een woning te helpen, maar dat lukt zei
den. 

In totaal zijn er in Den Haag meer dan 
20.000 woningzoekenden, waarvan driekwart 
een huis zoekt met een huur tot f 250 per 
maand. 

POLITIEK 

Van luyt erkent grif dat de GGD in een on
mogelijke positie zit: "Het is een schande dat 
dit de cijfers zijn van dertig jaar na de oorlog. 
Zo zien we dat het ook medies onverantwoord 
is dat er zo weinig gedOQn wordt op het gE1bied 
van de huisvesting. Wij als GGD kunnen he
laas ook niet meer doen dan het uitgeven van 
urgentieverklaringen. En we geven beslist niet 
te veel verklaringen af. Enkele maanden gele
den zijn we zelf geschrokken van het hoge 
aantal urgente gevallen op de wachtlijst. We 
zijn toen alle gevallen nog eens nagegaan en 
hebben enkele mensen opnieuw onderzocht. 
Maar het bleek dat we zeker niet te royaal 
waren geweest. Het is soms om moedeloos van 
te worden. Er zijn gewoon te weinig goede 
woningen in de prijsklasse tot f 250. En ge
bouwd wordt er ook niet meer voor die prijs. 
Ja, het is een kwestie van bouwbeleid en dus 
van cente'n. Maar dat is politiek en daar be
moeien we ons niet mee. " 

Politiek, zegt Van luyt. En het hele ver
haal maakt duidel i jk dat artsen en patil!nten 
zich daar wél mee moeten bemoeien. Als de 
maatschappij mensen ziek maakt ligt de oplos
sing niet bij de apotheek, maar bij aktie. Pa
til!nt Willemsen heeft die konklusie wel ge
trokken. Hij sloot zich aan bij het Komitee 
van Woningzoekenden van de BHW. 

13 



"Massol e aktie hel pt vaak beter dan jarenlang 
praten", is het overbekende motto van de 
Bond van Huurders en Woningzoekenden. Over 
het algemeen staan huisbazen en gemeenten 
niet te trappe'!en van ongeduld om gerecht
vaardigde eisen van buurtbewoners in te wil! i
gen. Eensgezinde harde akties blijken dan ook 
meer zoden aan de dijk te zetten dan beleefde 
verzoeken. 

Want "rechten" zijn voor Jan Boezeroen niet 
weggelegd. Niet in de wet en niet in de recht
spraak. De belangrijkste wet van onze bezit
tersmaatschappi j is de wet van de jungl e ofwel 
het recht van de sterkste. 

Twee rechterlijke uitspraken uit Utrecht la
ten zien hoe ver de klassejustitie de gewone 
mensen in de hoek trapt, maar vooral blijkt 
eruit de noodzaak van de BHW-wetten: een
heid maakt macht, en harde aktie is de beste 
heel meester! 

VERKROTTING 

In de zomer vOJ1 1974 werd de familie Arts 
door de hu isbaas voor de rechter gesl eept. 
Reden: zij betaaldén al een jaar lang geen 
huur . Tot dit dwangmiddel had Arts zi jn toe-
vi ucht genomen omdat verhuurder Routenberg 
de woning totaal verwaarloost. Arts bewoont 
in de 2e Daalsedijkbuurt een huis van 100 jaar 
oud. Huis kun je het eigenlijk nauwelijks noe
men. De afschuwelijke vochtigheid en de ka
potte riol ering maken de bewoners ziek en 
ellendig. Het gezin schaamt zj.çh 0m visite te 
ontvangen vanwege de stank. De (on)gezond
heid van de kinderen heeft hen een medi ese 
urgentieverklaring voor een ander huis opgel e
verd. 

Via de rechter eiste Routenberg huisuitzet
ting en betaling van het achterstallige. Tijdens 
de loop van het proces werd het huis door 
Bouw- en Woningtoezicht onbewoonbaar ver
klaard. 

Anderhalf jaar had kantonrechter Wester
ouen van Meeteren ervoor nodig om tot zi jn 
oordeel te komen: "Een huurder kan niet ver
langen dat de verhuurder in lengte van jaren 
zodanige voorzieningen aan het gehuurde bi i jft 
verrichten dat zulks geheel in stand blijft." 

Het staat er écht: een huurder heeft geen 
recht op een bewoonbaar huis. De kanton
rechter gaat nog verder: "Van de verhuurder 
kan niet gevergd worden dat hij voorzieningen 
laat aanbrengen die niet in verhouding staan 
tot de waarde van het huis." Met andere 
woorden: huisbaas, strijk huur op van je hui
zen. Instandhouden hoeft niet, en als de zaak 
tenslotte verkrot hoef je helemaal niets meer 
te doen. Dat is het krot niet meer waard. 

Als uitsmijter moest Arts alle kosten van het 
proces betalen: f 238,60. Want, zei de rech
ter, door het inhouden van de huur heeft hi j 
het proces nodig gemaakt en moet ie maar 
dokken ook! 

14 

Aan deze rubriek wordt meegewerkt door mr. 5joerd Brunia, Antonietta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr. Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

RENOVATIE 

Het tweede staaltje klassejustitie betreft een 
renovatieslachtoffer • Huurder Ekelschot moest 
f 25 meer huur gaan betalen voor zijn gereno
veerde huis. Na een jaar verhoogde huur was 
de renovatie n6g niet klaar! Er waren meer 
klachten na de renovatie dan ervoor. Woning
bouwvereniging AWVU deed niets en Ekelschot 
besloot de huur in te houden. Tijdens het pro
ces dat AWVU toen tegen hem aanspande, 
kwam Ekelschot met een aantal brieven op de 
proppen. 

Maart 1974 had hij van AWVU een brief 
ontvangen waarin stond dat de renovatie grote 
gebreken had meegebracht: afgekeurd aanrecht, 
kapotte dorpels, kapotte douchebekl eding en 
slechte keukenramen. AWVU eiste herstel door 
de aannemer; zéi ze, want er gebeurde niets. 

In juni 1974 werd aan de huurders meege
deeld dat de renovatie niet deugdelijk was 
uitgevoerd. Er waren gebreken gekonstateerd 
aan voordeuren, gevels en bal kons. 

VERPLICHTINGEN 

Troeven genoeg voor Ekelschot, zou je zo 
zeggen. Maar niet genoeg voor de rechter. 
Deze vond dat de huurder "zi jn meest el emen
taire verplichting, nl. huur betalen" niet 
mocht opschorten. Over de meest elementaire 
verplichting van de verhuurder, nl. woongenot 
verschaffen, werd niet gebabbeld. De woning
bauwvereniging hoefde niets aan de klachten 
te doen. Tussen neus en lippen door besloot de 
rechter ook dat Ekelschot de huurverhogi ng van 
april '74 moest betalen, "gezien de prijsont
wikkelingen van de afgelopen jaren". De pro
ceskosten kwamen voor zijn rekening omdat hij 
door de huurinhouding het proces nodig had 
gemaakt! 

RECHT 

Er zijn mensen (bi jvoorbeeld in onze rege
ring) die vinden dat een woningbouwvereniging 
iets heel anders is dan een gewone huisbaas. 
Ze bedoel en dan: i ets beter. Het ware karak
ter van AWVU bleek tijdens het proces op een 
smerige manier: zij meende dat Ekelschot han
delde in strijd met de rechtsregels door lid te 
zijn van de BHW! De wens is de vader van de 
gedachte van de AWVU: ontneem de huurders 
hun demokratiese rechten om voor hun belan
gen op te komen, dan heb je tenminste geen 
last meer van ze. 

Jammer voor de AWVU en de andere huisba
zen in Nederland is de les die w(( trekken heel 
anders. De BHW die de AWVU ons zou will en 
ontnemen, is een dringende noodzaak: eenheid 
maakt de macht die nodig is om aan je recht te 
komen. Het offici!!le "recht" heeft kennelijk 
geen boodschap aan de huurders! • 



"Wat je zegt" * 
door 
PKavezet * 

• * zUiver 
Na het debat tussen MAN en provincie over 

de milieubelasting (Tribune 16) beklaagden de 
"progressieve" statenleden Hoepelman en Wij
ne zich bij een Tribune-kolporteur over de 
"handigheid" waarmee de Socialistiese Partij 
het weer "gesp~eld" had. Wijne weigerde 
overigens een Tribune te nemen. "Van stali
nisme en maoisme", zei hij, "moet ik niks 
hebben; ik hou me liever bij het zuivere 
marxisme." 

Een omstander antwoordde prompt: "Als 
jullie nu eerst eens voor het zuivere water 
zorgden ••• " 

* geld terug 
Een paar dagen later meldde zich bij het 

MAN aan de Wolfstraat 3 in Utrecht een vrouw 
uit Pijlsweerd. Ze had een postwissel van 
f 63,84 gekregen van de provinci e omdat ze, 
gezien haar lage inkomen, over 1973 de mili
eubelasting niet had hoeven betalen. Maar de 
vrouw had nooit betaald. Ze was zelfs aktief 
in het organiseren van de MAN-weigerings
aktie. 

Gevallen van mensen, die wel betaalden en 
toch aanmaningen en deurwaarders op hun dak 
kregen, waren al eerder bekend. Maar van 
niet-betalen en nog geld op de koop toe krij
gen ••• nee, zo dolgedraaid was de provinciale 
administratie nog nooit. 

De vrouw besloot overigens het geld niet te 
innen en de postwissel terug te sturen. 

* lees ons 
Tribune 15 wist te melden dat DAF-Eindho

ven waarschijnlijk dik geld verdiende aan de 
werktijdverkorting. Personeel, dat allang weer 
de volle week werkte, moest toch nog de door 
DAF foutief voorbedrukte werktijdverkortings
briefjes invullen. Door die briefjes in te leve
ren bij het GAK kon DAF het overheidsgeld 
opstrijken. 

Een week na de Tribune-publikatie konsta
teerde ook VARA 's Di ngen van de Dag onre
gelmatigheden bij de werktijdverkorting van 
DAF. Grote broer, het NVV, stelde een on
derzoek in. Nog weer een halve week later 
onthulde de Waarheid zeer uitvoerig de zwen
del van DAF. 

De VARA, het NVV, de Waarheid - een 
abonnement op de Tribune is nooit weg. 

*gakgak 
Minder aangenaam waren de ervaringen van 

een Utrechtenaar die na eef'l operatie aan zijn 
hand de vingers niet meer normaal kon gebrui
ken. Afgekeurd voor het werk en twee jaar 
lang vergeefs gezocht naar aangepaste arbeid. 
Van de kant van het GAK werd hem voorge-

steld het te zoeken in de richting van kantoor
werk en eerst een MAVO-diploma te halen. 
Zo gezegd, zo gedaan. 

Trots op zijn geslaagde studie, keek de man 
de kranten in voor een betrekking. Daar ad
verteerde zowaar het GAK zél f om personeel. 
Een grote kop: Het GAK geeft zekerheid -
medewerkers gevraagd, mavo, havo of gel ijk
waardige opleiding, ,aantrekkelijk salaris, en
zovoorts. 

De man solliciteerde, maar helaas - het 
GAK was al voorzien. Toen hij desondanks 
een week later dezelfde advertentie weer in 
de krant zag staan, ging hij om uitleg vragen. 
Deze keer werd hem uit de doeken gedaan dat 
ze niet graag mensen aannemen die al een tijd 
in de WAO lopen. Het nieuwste advies was: 
"U moet de HAVO gaan vol gen, dan maakt u 
meer kans." 

Maar die moed kon hij niet meer opbrengen. 

* nuances 
Pech voor kardinaal Alfrink dat hij precies 

op de dag van de gerechtel i jke moord op vijf 
Spaanse verzetsstrijders uit dat land van va
kantie moest terugkerén. Ja, waarom zou je 
niet in Spanje met vakantie gaan? Ook de 

kardinaal heeft kennelijk een smalle beurs. 
Vanaf Schiphol riep hij het Nederlandse 

vol k op tot een genuanceerd oordeel over de 
Spaanse kwestie. De twaalf politiemannen, 
die door het verzet gedood waren, hadden 
immers ook hun vrouwen en kinderen .•• 
Jawel. Maar vrouwen en kinderen hadden de 
soldaten van het Duitse bezettingsleger in 
'40-'45 ook. Als toen iemand met zulke op
merkingen kwam, wist je wat je aan hem had: 
een verrader! 

En dan te bedenken dat Alfrink tot de voor
uitstrevende vleugel van de kerk wordt gere
kend. Wat staat ons te wachten als de konser
vati even daar weer in het zadel zitten? 

* varken 
Volgens de VVD-er Van Riel moeten we be

grip hebben voor het fascistiese bewind in 
Chili. Het" herstel van de demokratie moet niet 
worden overhaast, om te voorkomen dat er 
weer een "rode diktatuur" als van Allende 
komt. 

In dezelfde toespraak zei Van Riel dat hij 
wakker lag van de worgpaal in Spanje. Dat 
moet dus een hele opluchting geweest zijn, 
toen de vi jf verzetsmensen werden doodge
schoten in plaats van gewurgd. Ook in Spanje 
is vooruitgang. 

Toen keerde Van Riel zich tegen zijn jonge 
vriend Wiegel, die in Utrecht tegen het 
Spaanse regiem meedemonstreerde. Alles goed 
en wel, maar Hans had zich in geen gev~1 in' 
die "deinende rode massa" mogen begeven. 

Zolang de herinnering teruggaat plaatst Van 
Riel zich periodiek in de schijnwerpers van de 
publieke belangstelling door oproepen tot ver
sterking van het leger, verhoging van de oor
I ogsu i tgaven, hardere maatregel en tegen di e 
"rode massa" en dergelijke. 

Het moet nu maar voor eens en voor al ti jd 
worden vastgestel d dat de demokrati ese ge
zindheid en de verstandel i jke vermogens van 
deze VVD-senator zich kennelijk op hetzelfde 
nivo bewegen als bij dat beest waar hij zo 
sprekend op I ijkt. Juist: een koni jntje. • 
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HELMOND 
BOUWT 
VERDER ... 
AAN ZIJN 
PRESTIGE 
Op 29 oktober worden ze voor het 
eerst voor het publ i ek opengesteld: 
de drie paalwoningen van architekt 
Piet Blom. Kubussen, die met één 
punt op een betonnen paal rusten. 
En zo komen er in de Helmondse 
binnenstad 60 te staan. Kosten, in
klusief ontmoetingscentrum: 14,5 
miljoen. 

Helmond hoqpt 'met dit prestige-objekt in
ternationaal aanzien te verwerven. En, wat 
nog belangrijker is, B & W van Helmond den
ken met de paalwoningen de midden- en hoge
re inkomensgroepen binnen de gemeentegren
zen te lokken. De aanwezigheid van deze 
mensen zal Helmond weer aantrekkelijk maken 
als vestigingsplaats voor industrie~n. Tenmin
ste, dat hoopt het gemeentebestuur. 

Op wel ke groep de gemeente bi j de bouw 

Het straathuis 
2 

De stam 

van de paalwoningen mikt, blijkt wel uit de 
brochure, die aan potenti!!le kopers wordt uit
gegeven. Bij de beschrijving van "de loofhut", 
de bovenste etage in de kubus, staat geschre
ven: "Weefsters, i konenschi I ders, I egpuzze
laars, kamergeleerden, kaktus kwekers en mo
delbouwers weten direkt raad met deze unieke 
nok ." 

De gemeente richt zich dus tot de artisti e
kelingen, of eigenlijk tot degenen, die graag 
als zodanig zouden worden aangezien. "Men
sen met fantasie" noemt de gemeentebrochure 
ze. En, waarschuwt het gemeenteblad, die 
zuil en ze hard genoeg nodig hebben, want de 
woning stelt de bewoners voor telkens weer 
nieuwe probleempjes. 

De drie modelwoningen, die binnenkort bezichtigd kunnen worden 
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Het woningwoud 
van Blom 

Links: 
de indel ing van de kubus 

Onder: 
Het hele "woud" 

van paalwoningen 

Hoe ze in hemelsnaam hun meubeltjes kwijt 
moeten tegen die schuine wanden, bi jvoor
beeld. En hoe ze hangend uit hun woonbomen 
de ramen moeten wassen, die naar buiten open 
gaan. En hoe ze moeten zorgen, dat hun kin
deren niet van die ontzettend kunstzinnige 
I ysol trapjes afdonderen. Bi j het oplossen daar
van zal inderdaad heel wat vindingrijkheid 
nodig zijn. 

Net zoals bij het inrichten van "het straat
huis", de eerste etage, 24 vierkante meter 
groot, waar zich keuken en toilet bevinden en 
waar ook nog gegeten moet worden. Met bo
vendien een betonnen pilaar en een trap naar 
boven als vervelende sta-in-de-wegs. 

Zools ook de tweede verdieping, "het he
melhuis", 60 m2

, zijn problemen zal leveren. 
Daar zal gewoond en geslapen moeten worden. 
Bewoners die het niet prettig vinden dat dat 
all es in één kamer gebeurt, zuil en zei f schei
dingswandjes moeten aanbrengen. 

Natuurlijk kost dat allemaal bergen geld. 
Maar daarin komt het Rijk de woningwoudbe
woners tegemoet: iedereen kri jgt een presentje 
van een hal ve ton. Eerst doet de gemeente de 
huizen, di e f 150.000 kosten, met overheids
subsidie voor f 110.000 van de hand. Het Ri jk 
geeft daar aan de koper nog eens een subsidie 
van fIl. 000 bovenop, omdat het om premie
woningen gaat. 

Door de paalwoningen met de kubussen tegen 
elkaar te zetten, wil Blom het woningenwoud 
overdekken. "Een stedelijk dak kre~ren", 
noemt Blom dat. De ruimte tussen de woningen 
wordt op die manier bruikbaar voor allerlei 
aktiviteiten, meent Blom. Kinderen kunnen er 
steppen en tollen, bejaarden kunnen er lekker 
met elkaar keuvelen, de harmonie kan er zijn 
koncerten geven . En zo moet het woningen
woud een toonbeeld worden van oerdegel i jke 
Hollandse koekhapkneuterigheid. 

Midden in de blokkendoos heeft Piet Blom 
een ontmoetingscentrum gepland, dat bestaat 
uit 12 paalwoningen en een amphitheater . 
Kosten: 5,5 miljoen. Volgens de bewoners van 
Helmond had dat geld beter besteed kunnen 
worden aan uitbreiding van de voorzieningen 
in de woonwijken. Maar de gemeente bouwt 
lustig verder. Aan zijn prestige. • 
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WERKGROEP 
SOCIALISTIESE 
OMROEP: 
,.. 

Zoals Het Vrije Volk veranderde van de grootste krant van Nederland in een 
regionaal Rotterdams dagblad, is nu ook de VARA aan het verschrompel en. 
Wekel i jks verl i est de omroep honderden I eden en de rode streep van de 400.000 
is angstig dichtbij gekomen. Daaronder zou de VARA een B-omroep worden en 
helemaal geen partij meer zijn voor de giganten van AVRO en TROS. 

VARA MOET RADIKALER 
Ondertussen wordt de VARA, zijn vijftig

jarig jubileum vierend, verscheurd door interne 
tegenstellingen. De diskussies over het karak
ter van de omroep hebben het karakter aange
nomen van een jungle-oorlog; mensen worden 
bedreigd met ontslag, anderen zijn overspan
nen of arbeidsongeschikt naar huis gegaan, 
reputaties werden gebroken, banvloeken rond
gesl ingerd en het tel evisi eprogramma zakte af 
tot een dieptepunt. In het bedrijf, waar ex
NVV-voorzitter Kloos de skepter zwaait, 
staakte de ondernemingsraad zi jn werkzaam
heden. 

BEWEGING 

Tom Pauka: "We zien de sociaal-demokratie 
in beweging, terwi jI de VARA een verstard 
apparaat en konservatief blok blijft." Pauka is 
sinds november 1973 adviseur van PvdA-frak
tieleider Van Thijn. Daarv66r was hij werk
zaam bij de VARA (Dingen van de Dag, Om
budsman, Zoen van de Juffrouw, Van Onderen 
e. d.). Hij is een van de mensen die via de 
Werkgroep Social isti ese Omroep (De Vork 2, 
Odijk) proberen de VARA open te wrikken. 

PORTUGAL 

Geruchtmakend was het VARA-konfl ikt over 
Portugal. Radio-kommentator Karel Roskam 
maakte kritiese kanttekeningen bi j het Soares
standpunt dat a 11 een een "demokrati e naar 
westers model ":t voor Portugal geschikt is. Deze 
zienswijze wer,~ door Kloos verboden. 

Pauka: "De:Y ARA heeft geprobeerd deze 
diskussie binnenshuis te houden, maar die had 
nu juist op het. ~cherm gemoeten. Dat zijn za
ken die voor d~ ontwikkeling van 'links' be
langrijk zijn en waarbij de VARA niet aan de 
kant mag staan. Het staat ook in de statuten 
dat de VARA ruimte moet geven aan alle 
groefien die langs demokratiese weg tot ingrij
pende hervormingen willen komen. Van PSP 
tot D'66 dus. Nu is het zo dat alleen het mid
den van de PvdA tot zi jn recht komt en dat 
soms nog erg si echt." 

TOP 

De VARA hield zich bijvoorbeeld ook angst
vallig buiten de NAVO-diskussie, die de PvdA 
toch intens heeft beziggehouden. De onvrede, 
ook in de PvdA-kringen, kwam onlangs tot 
uitdrukking in een brief van PvdA-kopstukken 
aan de VARA-leiding waarin werd aangedron
gen op een meer radikale koers. Pauka: "Die 
brief ging van de top naar de top. Het is nuttig 
dat dat gebeurt. W(r proberen de VARA van 
onderop open te breken. Via de afdel ingen, 
distrikten en verenigingsraad van de vereni
ging. De VARA is een giganties apparaat, 
maar de vereniging is op sterven na dood. Het 

Kloos: alleen de politiek van het midden van de PvdA 

is geen kwestie van alleen kopstukken te ver
vangen ••• " 

MOEILIJK 

Tom Pauka en de Werkgroep I eggen er de 
nadruk op dat televisie een "duivels ongemak
kelijk" medium is. Makkelijker dan krant of 
radio glijdt het af naar puur amusement. "Dat 
betekent dat je goed gemotiveerd moet zijn en 
keihard tegen de stroom moet oproeien om de 
TV te gebruiken voor progressi eve doel einden." 

Dit betekent niet dat men de VARA-pro
gramma's wil veranderen in een stortvloed van 
informatie en aktie-oproepen, maar wel dat 
alles (ook het amusement) in een bepaald kader 
moet worden gebracht. De VARA moet niet 
v66r maar v6n de arbeiders zijn en gericht zijn 
op het veranderen van de wereld. 

VPRO 

Pauka: "We will en dit binnen de VARA ver
wezenlijken. De mogelijkheid om voor onszelf 
te beginnen hebben we verworpen. Onze ver
houding tot de VPRO is een van de dingen 

waar ik me het meest zorgen om maak. De 
VPRO schaden is wel het laatste wat we willen. 
Als we straks een echte socialistiese VARA 
hebben, is voor de VPRO al tijd nog een voor
trekkersfunktie weggelegd. Maar iets als de 
VPRO staat ons niet voor ogen. Ons streven is 
gericht op een massa-organisatie." 

Is het gezien het ledenverlies wel een gun
stig moment voor zulke radikale veranderingen 
in de koers van de VARA? 

Pauka: "Je kunt je daardoor juist geen week 
langer permitteren om zo door te gaan. De 
VARA heeft zijn socialistiese licht allang on
der de korenmaat staan en toch is er dat I eden
verloop. De omroep moet nu zijn progressieve 
gezicht tonen en, op basis van haar keuze 
voor de onderl iggende groepen in onze maat
schappij, leden werven. De wervingstaktiek is 
nu dat de VARA er voor i edereen is, voor het 
hele Nederlandse volk. Leden moeten zich 
mei den omdat de V ARA I eukere kado 's geeft 
dan de TROS. Daar trek je natuurlijk leden 
mee, maar trouwen verknochtheid aan de 
VARA is dan ver te zoeken. Komt de andere 
kant met een grotere koffiekan, dan vliegen 
ze er weer uit." • 
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Werkonderbrekingen in Utrecht 

VERZET TEGEN 
WILLEKEUR BIJ 
VAKOPLEIDING 
Het omscholingscentrum heet een vakopleiding voor volwassenen te zijn. Dat 
staat tenminste met koeieletters boven de ingang van het Centrum voor Vakop
leiding (CVV) aan de Reaktorweg in Utrecht. 
Als je binnenkomt is het eerste wat opvalt een levensgrote prikklok. Volgens 
de direktie het bewijs dat het er net zo toegaat als in een "echt bedrijf", vol
gens de kursisten het bewijs dat je als een nummer behandeld wordt. 

TIMMERMAN 

Een voorbeeld. Woensdag 8 oktober vertelde 
direkteur Marinus oan kursist Vital is van der 
Vlugt dat hij niet verder mag gaan met zijn 
opl eiding all-round timmerman. Daar is hi j 
niet goed genoeg voor, hij moet bouwtimmeren 
gaan doen. Er is g~en diskussie over mogelijk. 
Zo zi jn de regl ementen. En de regl ementen 
zijn niet openbaar. 

Het enige probleem is nu nog dat Van der 
Vlugt het niet neemt. Hij gaat naar de tim
merafdeling, vertelt hoe de direkteur in enkele 
minuten besliste over zijn toekomst, namelijk 
over het beroep waar hij misschien voor de ko
mende veertig jaar aan vast zit. Van der Vlugt 
wil persé niet de bouw in, hij wil z'n eigen 
toekomst kunnen bepalen. Dat is ook de reden 
waarom hij naar de omscholing ging. 

De timmerafdeling is solidair met hem en de 
kursisten besluiten met z'n allen naar Marinus 
te gaan. 

ONMONDIG 

Zo begon het konflikt op het Utrechtse evv. 
Een konflikt dat uitliep op massale akties. Tot 
drie keer toe legden de kursisten in de volgen
de dagen het werk neer, omdat ze vonden dat 
er eindelijk iets moet veranderen. Het gaat 
namelijk niet alleen om dit ene geval. Het 
gaat er om dat de kursisten op all e fronten on
mondig worden gehouden. Zo is er sinds begin 
september een gekozen kursistenraad. Maar 
direkteur Marinus weigerde vijf weken lang 
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ieder overleg, met een beroep op het ministe
rie van Sociale Zaken dat hiervoor toestem
ming zou moeten geven. 

De grootste onvrede ligt voor de kursisten in 
de slechte persoonlijke begeleiding. Omdat er 
veel te weinig instrukteurs zijn, is van bege
leiding helemaal geen sprake. Ze moeten het 
zelf maar uitzoeken of de hele dag hun kolle
ga's aan de kop zeuren. Ook wordt te weinig 
rekening gehouden met de achtergronden van 
de verschillende kursisten, voor wie ingewik
kelde rekensommen, tekening-I ezen en dat 
soort dingen lang niet altijd gesneden koek is. 

TEMPO 

Op het arbeidsburo, dat de mensen naar het 
evv verwi jst, wordt verteld dat iedereen de 
kursus in z'n eigen tempo kan afmaken. In 
werkel ijkheid is het tempo erg belangri jk. 
Iedere opdracht moet binnen een bepaalde tijd 
worden uitgevoerd. Bij de ene opdracht zijn er 
kursisten die wat tijd overhouden, bij de an
dere komt iedereen tijd tekort. 

Het kwaliteitscijfer dat ze voor hun werk
stukken krijgen is bovendien sterk afhankel i jk 
van de instrukteurs. Voeg daar bi j dat bi jvoor
beeld twee lassers al bijna twee maanden zon
der instrukteur zaten, maar wel werden beoor
deeld met zevens en achten (terwijl tienen 
normaal zijn), dan is het begrijpelijk dat de 
kursisten soms stevig balen. De kombinatie van 
tijd en kwaliteit is namelijk beslissend voor de 
opl e idi ng van de kursisten. 

Half oktober ging een lasser op voor examen 
in Eindhoven. Hij zakte en dat was niet ver
wonderlijk met deze vOQrbereiding. Hij krijgt 
nog een kans om het examen te doen en mag 
zich dan 3 dagen lang daarop voorbereiden. 
Gezien de situatie in Utrecht is het zinloos 
deze voorbereiding hier te doen. Zijn enige 
kans is een tijdelijke plaatsing op het evv in 
Amsterdam en daar hangt dan zi jn toekomst 
van af. 

De slechte begeleiding en de willekeurige 
beoordel ingen zi jn waarschi jnl i jk oorzaak van 
het onvoorstelbaar hoge ziekteverzuim op het 
evv: veertig procent. Ook het percentage af
vallers is erg hoog, namelijk 30%. Daarmee is 
voor deze mensen de laatste kans om een vak 
te I eren verkeken. 

WERKLOZEN 

Er zijn in ons land 27 centra voor vakoplei
ding voor volwassenen met in totaal 2500 tot 
3000 kursisten. De meesten van hen zijn onge
schoolde werklozen. Het zijn vaak mensen die 
alles op alles zetten om op hogere leeftijd toch 
nog een vak te leren . Ondanks een "loonder
vingsvergoeding", die nauwelijks hoger is dan 
het minimumloon. Voor een aantal van hen is 
deze vergoeding zelfs lager dan hun vroegere 
WW-uitkering . Wie ziek wordt krijgt de eerste 
twee dagen niets uitbetaald. Om die hap uit 
het weekgel d terug te kr i jgen moet een verne
derende (en meestal vruchteloze) gang naar de 
Sociale Dienst worden gemaakt. 

Wie ondanks alle problemen het evv door
loopt, verwacht en hoopt een goed beroep ge
leerd te hebben en aan de slag te kunnen. 
Maar dat valt tegen. Volgens direkteur Pot 
van het Arbeidsburo kunnen in Utrecht vrijwel 
alle geslaagde kursisten na enige tijd werk 
vinden, maar dat geldt niet voor alle delen 
van het land en zeker niet voor de mensen die 
de timmeropleiding gevolgd hebben . 

MONTEURS 

Een probleem is ook dat de opleidingen voor 
automonteur en elektromonteur niet verder 
gaan dan het nivo van hulpmonteur. Als oudere 
hulpmonteur moet je dan in het bedrijf konkur

reren met jongens van 16, 17 jaar, di e voor de 
baas natuurlijk veel goedkoper zijn. Dergelij
ke kursisten moeten ni et all een ti jdens de op
leiding genoegen nemen met het minimumloon, 
maar ook daarna. Of ze komen helemaal niet 
in hun richting aan de slag. Een groot bedrijf 
als Bronswerk-Apparatenfabri ek in Utrecht bi j-



BOERSMA AFWIJZEND 
Na de werkonderbrekingen van begin 
oktober zi jn de kursisten van de 
Utrechtse omscholing op dinsdag de 21e 
weer in staking gegaan. De drie eisen 
(namelijk: erkenning van de kursisten
raad, vrijheid van vakkeuze en open
baarheid van beoordel ingsci jfers wer
den door het sociale ministerie van 
Boersma zonder meer van de hand ge
wezen. Op woensdag kwam een bemid
del ingspoging van de ambtenarenbond 
NVV niet verder dan het aanbod de 
gestaakte dagen door te betalen, 
waarop landel ijk overl eg over de pro
blemen zou volgen. Op het ogenblik 
dat deze Tribune ter perse ging was de 
staking nog gaande. De SP-Utrecht 
heeft f 200 in de stakingskas gestort. 

voorbeeld verstaat onder een onderhoudsbank
werker iets anders dan het CVV. De in de 
prakti ik zo belangri ike kennis van hydrol iek, 
pneumatiek en elektro komt gewoon niet voor 
in de sterk verouderde kursus. 

Over dit soort dingen wordt de kursist op het 
Arbeidsburo eigenlijk niets verteld. Pas als je 
een hel e ti jd op de omschol i ng ronddwaa I t kom 
je er toevallig achter dat je het niet verder 
zul t brengen dan hul pmonteur en dat er nog 
een avondkursus of schriftel i jke kursus van 
twee jaar voor nodig is voor je je tweede mon
teur mag noemen. En pas als je bijna klaar 
bent kom je er achter dat je als kursist een dag 
in de week betaald verlof kunt krijgen voor 
het volgen van zo'n avondvullende kursus. 

VONK 

Dit soort problemen hebben in Utrecht begin 
oktober gel eid tot korte werkonderbrekingen 
aan het CVV. Daar werd door omschol ings
kursisten, waaronder leden van de SP, een be
gin gemaakt met het knokken voor de eigen 
toekomst. Deze vonk van verzet is inmiddels 
overgesprongen naar andere CVV's, zoals die 
in Amsterdam en Leiden. • 

ZWENDEL MET PENSIOENPREMIES 

STRIJD DM OUDE V.o.v. 
DE SOCIALE VOORZIENINGEN in ons 
land worden tot de beste van de wereld ge
rekend. "Van de wieg tot het graf ver
zorgd", heet het. De prakti jk is helaas 
vaak anders. Bijvoorbeeld voor de bejaar
den. Om na een I even van hard werken van 
een enigszins onbezorgde oude dag te kun
nen genieten, werd in 1957 de AOW inge
voerd. Dit betekent niet, dat er v6ór die 
tijd niet zoiets bestond. Voor veel AOW
ers is in dit verband de VOV (Vrijwillige 
Ouderdoms Verzekering) bekend en •.• 
berucht. 

De 79-jarige heer Raue uit Enschede, 
smid van beroep, vertelt: "In 1928 lokte 
een agent mij bij de VOV. Hij vertelde 
dat dez.e verzekering in het belang van het 
Nederlandse volk was opgericht. Het leek 
een bonafide verzekering; naar zijn zeggen 
was Koningin Wilhelmina er zelfs bescherm
vrouwe van. De VOV zou het premiegeld 
winstgevend bel eggen via de Ri jks Verze
kerings Bank (RVB), en uit de winst zou een 
flinke pensioenverhoging betaald worden." 

Drieëndertig jaar lang heeft Raue elke 
maand trouw zijn premie betaald. Toen hij 
65 was geworden, bi eek er echter geen 
cent verhoging bi j zi in VOV-pensioen te 
zitten. Hi j ontvangt nu f 10,97 in de week. 
En omdat AOW- en VOV-pensioen bij el
kaar opgeteld worden voor de belastingen, 
moet hij nog meer loonbelasting betalen 
dan hij aan VOV-pensioen beurt . 

Raue voel t zi ch met honderdduizenden 
landgenoten het slachtoffer van een grote 
verzekeringszwendel. "Ik ben met leugens 
bij die VOV gelokt. De VOV heeft inder
daad het premiegeld op de Rijks Verzeke
rings Bank gestort. En die hebben dat geld 
ook wel winstgevend belegd. Maar wat ze 

mij nooit verteld hebben, is dat de VOV 
van deze bank si echts een vaste jaarrente 
van 2~ % kreeg, zodat van een pensi oen
verhoging geen sprake kon zijn. Met ons 
premiegeld heeft de RVB mil joenen ver
diend. En wij krijgen een fooitje." 

Deze prakti iken van de VOV worden 
duidelijker als we bedenken dat deze ver
zekering in 1919 is opgericht, juist na de 
eerste wereldoorlog. Dat was voor het Ne
derlandse bankwezen een si echte tijd, en 
met zo'n VOV zou de Rijks Verzekerings 
Bank er snel weer bavenop zijn. Wat ook 
gebeurd is. 

AI jaren vecht de heer Raue voor zijn 
recht op pensioenverhoging, maar, zegt 
hij zelf, "juridies is er niets van te halen, 
want de agenten di e toenderti jd de mensen 
met leugens bij de VOV lokten, waren 
meest van middelbare leeftijd, zodat ze 
wel wisten dat tegen de tijd dat er pensioe
nen uitbetaald moesten worden, er geen 
meer van leefde." 

Hij heeft brieven geschreven naar Socia-
I e Zaken, de Consumentenbond en Den Uyl. 
"Van Sociale Zaken schreven ze me terug 
dat er tot 1970 geen winst gemaakt was bi j 
de VOV, terwijl ze toen even goed weten 
als ik, dat de RVB met het premiegeld mil
joenen heeft verdiend. Ook schreven ze 
dat ik er wel aan moest denken dat de 
AOW de laatste jaren zo mooi verhoogd 
was. Maar de AOW heeft niets met die 
VOV uit te staan." 

Veel gehoor vindt de heer Raue dus niet 
met zi jn stri jd. In een open bri ef aan de 
pers stel t hij ver bi tterd vast: "Om een en 
ander onder de aandacht van het Neder
landse volk te brengen valt niet mee, om
dat de meeste nieuwsmedia niet genegen 
zijn hun lezers hierover in te lichten." • 

Stakers van het CVV met bemiddelaar F. Kramer van de ABVA (NVV). Zijn bemiddeling liep op niets uit 
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Buitenlanders 
in benarde positie 

3000 
PIEK 

Foto's: 
de Marokkaanse 

arbeiders in 
hongerstaking 
in de Amster
damse kerk 
"de Duif" 

VOOR PASPOORT 
MET een hongerstaking van anderhalve 

week hebben 30 Marokkaanse arbeiders 
in Amsterdam de aandacht gevestigd op 

de positie van de illegale buitenlanders in 
Nederland. De hongerstakers waren hun aktie 
begonnen om van de Marokkaanse konsul in 
Nederland een geldig paspoort te verkrijgen. 
Maar bovendien eisten de hongerstakers van de 
Nederlandse regering dat alle buitenlandse 
arbeiders worden gel egal iseerd. 

De aktie heeft als gevolg gehad dat de Ma
rokkanen nu een geldig paspoort hebben ge
kregen. Maar de Nederlandse regering bi i jft 
weigeren om all e i 11 egal e gastarbeiders een 
verbl i jfsvergunn ing te geven. 

REGELING 

In ons land verblijven op dit moment naar 
schatting 25. 000 zogenaamd illegale gastar
beiders. Het zijn mensen die hier vaak al 
jarenlang werken, maar geen verbl i jfsvergun
ning hebben. Deze arbeiders hebben daardoor 
geen enkele rechtszekerheid. Ze kunnen elk 
moment ontslagen worden, krijgen geen uitke
ringen, en zitten niet in het ziekenfonds. De 
ill egal e arbeiders zi jn door werkgevers naar 
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Nederland gesl eept, omdat ze gemakkei ijker 
uitgebuit kunnen worden dan "legale" arbei
ders, die immers wel hun mond open kunnen 
trekken. 

Nadat er jaren tegen deze si echte omstan
digheden was geprotesteerd, is de regering in 
maart van dit jaar met een "regularisatie
regel ing" gekomen . Gezegd werd dat het de 
bedoeling was om de illegalen aan een ver
blijfsvergunning te helpen. Maar in werkelijk
heid zi jn de voorwaarden voor deze regel ing 
zo zwaar, dat bijna geen enkele illegale ar
beider eraan voldoet. Na massa I e protesten 
van gastarbeiders-organisaties werden de voor
waarden enigszins verzacht. Maar nu de rege
ling op 1 november afsluit (vóór die datum 
moeten alle illegalen zich bij de overheid 
hebben gemel d) bi i jkt de overgrote meerder
heid van de illegale gastarbeiders niets met de 
regeling te zijn opgeschoten. 

PRIJZEN 

De Tribune vroeg tijdens de hongerstaking in 
de Amsterdamse kerk "de Duif" aan een woord
voerder van het komitee van Marokkaanse ar
beiders in Nederland, die de aktie samen met 
de Nederlands-Turkse Arbeiders Vereniging 

organiseerde, waarom de illegalen er zo slecht 
aan toe zijn. 

"In de prakti jk bi i jkt de regel ing zeer dis
kriminerend te zijn . De eerste voorwaarde om 
een verblijfsvergunning te krijgen is dat je een 
geldig paspoort hebt. Wij, en met ons vele 
andere Marokkaanse arbeiders, hebben geen 
geldig paspoort. En dat is niet onze schuld. 
In Marokko kun je niet zomaar een paspoort 
krijgen. Alleen met veel geld is dat mogelijk. 
Daarom heb ik een vals paspoort moeten kopen 
om het land uit te komen. En dat we daar weg 
moesten is weer een gevol g van de ontstell ende 
werkloosheid. 

Omdat de ambtenarij volledig korrupt is ge
ven zij veel valse paspoorten als echt uit. Hier 
in Nederland ontdekken we dan pas dat zo'n 
paspoort vals is. De prijs van zo'n paspoort ligt 
op 2000 b 3000 gulden. En dat is voor een 
Marokkaanse arbeider een waanzinnig hoog 
bedrag. Dat wij geen geldige paspoorten heb
ben is dus niet onze schuld, maar van de Ma
rokkaanse regering . " 

KRAS 

"Daarnaast is voor de regularisatie-regeling 
een werkgeversverklaring vereist. We zijn zo
doende vol I edig overgel everd aan de bazen 
die ons illegaal, en dus zonder premie te be
talen, in dienst hebben . Je begrijpt wat voor 
moeilijkheden dat geeft. Die bazen houden 
liever illegalen in dienst, en gooien je als je 
om zo'n werkgeversverklaring vraagt gewoon 
op straat. Ik werk zelf bij het Amsterdamse 
hotel Krasnapolsky . Je verdient daar f 720 per 
maand. Als het druk is hebben we geen pauze. 
Overwerk wordt niet betaald. We werken vaak 
hele nachten door. Een gelegaliseerde gastar
beider hoeft dat niet te pikken. Wij wel, an
ders staan we op straat. Onlangs heeft Krasna
polsky een hele ploeg Marokkanen ontslagen. 
Daarna namen ze illegale Pakistaanse gastar
beiders aan. Tegelijk werd het loon met f 1,
verlaagd. 

Als je bij de vreemdelingenpolitie terecht 
komt is het helemaal treurig. Die zetten je 
vaak zonder pardon over de grens. Zei fs voor
dat er een advokaat bi j is geweest. 

Door al deze onrechtvaardigheden in de 
nieuwe regeling lopen velen van ons het ge
vaar geen vergunning te krijgen. Dat betekent 
dat we een speelbal voor de werkgevers zijn, 
en vogelvrij voor de vreemdelingenpolitie. 
Daar is onze aktie tegen gericht." • 



BLINDEMANNETJE 
MET DE LONEN 

Den Uyl: de lonen bevriezen 

HET is er dus toch van gekomen. Na de jarenlange, sluipende ondermijning 
van de koopkracht door de inflatie, schijnt nu de periode van regelrechte 
loonsverlagingen te zijn aangebroken. De ondernemers hebben laten we

ten dat er voor 1976 geen loonsverhoging en zelfs geen prijskompensatie in zit. 
Een loonstop, gekombineerd met een blijvende stijging van de prijzen - dat 
betekent loonsverlaging. Waarmee ook dit fenomeen uit de tijd van Col i jn is 
teruggekeerd. 

In de PvdA is de slag losgebarsten tussen de 
verschillende groepen ekonomen, die allemaal 
van dezelfde partij zijn. De meeste aandacht 
trok prof. Hans van den Doel (ooit ni euw
linkser) met zijn pleidooi om de lonen voor 
minstens vijf jaar te bevriezen. Alle baten van 
een gestegen produktiviteit zouden in die pe
riode via de belastingen moeten toevloeien 
aan de overheid. De "nullijn" moet aan de 
werkende bevol king worden verkocht met het 
verhaal dat woningbouw, onderwijs, sociale 
uitkeringen (en defensie?) ook vormen van 
loon zijn. Bovendien moet de werkman, in ruil 
voor de' loonsverhoging waarvan hij afstand 
doet, meer te zeggen krijgen in het bedrijf, 
zodat hij zelf kan vaststellen dat hogere lonen 
de werkgel egenheid ondermijnen. 

BEZUINIGEN 

Aan de andere kant staan ekonomen als prof. 
Victor Halberstadt, die menen dat er de ko
mende jaren wel ruimte moet worden gemaakt 
voor stijging van de lonen . Zij willen juist de 
regering op de "nullijn" zetten, dat wil zeg
gen: beperking van de kollektieve voorzienin
gen. Ze blijven ook niet in het vage over de 
vraag op welk terrein de regering zijn zuinig
heid moet botvi eren . Het mes moet in de amb
tenarensalarissen (prima natuurl i jk), maar ook 
in de sociale voorzieningen. Uitstel of afstel 
van nieuwe sociale voorzieningen en bestaande 
uitkeringen niet langer zgn. "welvaartsvast" 
maken. Het heeft jaren van stri jd gekost om 

VIJF JAAR 
LOONSTOP? 

bi jvoorbeeld de bi jstandsnormen te koppel en 
aan het minimumloon, waardoor ze automaties 
met de inflatie mee stijgen. Deze verworven
heid zou nu dus weer hals over kop moeten 
worden afgeschaft. 

Halberstadt vindt dat er verschil moet zijn 
tussen inkomen uit arbeid en inkomen voor 
mensen die niet werken, een verschil dat min
stens lOof 15% moet bedragen. De vraag wie 
of wat er verantwoordel i jk voor is dot honderd
duizenden mensen 0NW, WAO e.d.) geen 
werk hebben, blijft in dit betoog zorgvuldig in 
de mist hangen. 

KEUS 

Dat is dus de keus, zoals die door de meest 
prominente ekonomen van onze meest promi
nente regeringspartij, wordt afgeschilderd. 
Hetzij bevroren lonen, hetzij besnoeiing op 
sociale uitkeringen. In het kabinet zou Den 
Uyl tot de eerste en Duisenberg tot de tweede 
strom i ng behoren. 

Het meest opmerkelijke aan de pennestrijd 
tussen deze gel eerde mensen is wat er onge
zegd blijft. Wat we met z'n allen produceren 
wordt immers niet alleen omgezet in lonen en 
belastingen . De derde pot, waarin de nationa-

Halberstadt: de regering op de "nullijn" 

Ie ri jkdom verdwi jnt, wordt gevormd door de 
winsten en investeringen van de ondernemin
gen. Het wordt als vanzelfsprekend aangeno
men dat deze poot wordt versterkt met wat er 
van de andere poten wordt afgezaagd. 

WINSTEN 

Herstel van de winsten zou automaties leiden 
tot nieuwe investeringen en een eind maken 
aan de werkloosheid. 

Om te beginnen hangt het er natuurl i jk maar 
hel emaal van af waar en waarin gel'nvesteerd 
wordt. Dat kan namelijk best in Tunesi~ zijn of 
in machines die nog meer arbeiders overbodig 
maken. 

Maar ook de veel fundamentel ere vraag naar 
de relatie tussen "hoge" lonen en "lage" win
sten wordt door de hoogl eraren ni et opgelost. 
Als de ondernemers hun spullen niet kwijt kun
nen in hoeveelheden en voor prijzen die enor
me winsten garanderen, I igt het dan aan de 
lonen die ze moeten betalen of aan de kon
kurrentie, het planloze en de stuurloosheid 
van het kapitalisme? Op grond van 150 jaar 
geschiedenis van de kapitalistiese ekonomie 
houden wij het op dat laatste. 

Het is al duizend keer opgemerkt, maar 
kennelijk nog niet vaak genoeg: Toen de krisis 
van de dertiger jaren inzette, werd de oorzaak 
ook bij de hoogte van het arbeidsloon gezocht. 
Het aantal loonsverlagingen volgde elkaar in 
hoog tempo op. En dat verhinderde helemaal 
niet dat het werklozenleger steeds groter werd! 

De kwestie is namelijk dat aantasting van de 
koopkracht (hetzij door een loonstop, hetzij 
door vermindering van sociale uitkeringen) ook 
een aantasting betekent van de afzetmogel i jk
heden (dus minder produktie, meer werkloos
heid enz. enz.). In werkel i jkheid speel t de 
hoogte of de laagte van de lonen in de krisis 
maar een bi jzonder ondergeschikte rol. 

BLINDEMANNETJE 

Het probleem van de ekonomen is dat ze 
blindemannetje spelen in een ruimte die door 
het kapitalisme wordt begrensd. Het enige wat 
ze in die ruimte kunnen pakken is de werkende 
bevolking. Wie aan dat dilemma wil ontkomen 
heeft geen andere keus dan een paar muren te 
slopen. De anarchie van het kapitalisme te 
vervangen door de planmatigheid van het so
cialisme. Ter voorbereiding daarvan is het 
nergens voor nodig om met matiging of nullijn 
of wat voor 'n aanslagen op het levenspeil dan 
ook, genoegen te nemen . De matigheid wordt 
wel aangeprezen als een schone deugd, maar 
op het gebied van de lonen is er niemand mee 
geholpen: de werkman niet, de werkloze niet 
en zelfs de kapitalist niet, want zijn proble-
men zi jn onontwarbaar. • 



Surinamers zIJn handelswaar, waaraan goed verdiend kan worden. Tenminste 
voor de heer Nas, eigenaar van het bungalowpark Klein Canada, vier kilome
ter van het Brabantse Dongen. Alleen al omdat hij erin toestemde in zijn tien 
vakantiehuisjes een tachtigtal Surinaamse hindoestanen te huisvesten, ontving 
hij van het Centraal Bureau Uitvoering Vestigingsbel eid Ri jksgenoten een grote 
som geld. Daar bovenop krijgt hij nog eens f 27,- per persoon per dag, alleen 
omdat ze van zi jn huisjes gebruik maken. Per maand is dat ruim 65. 000 gulden. 
En nog laat Nas de Surinamers honger I i jden en terroriseert hi j ze om meer geld 
uit ze te persen. 
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Het echtpaar Nas op het moment voordat zi j 
de Tri bune-fotograaf mol esteren 

"We hebben er heus wel over nagedacht, 
toen ons het verzoek bereikte om deze mensen 
te huisvesten", verte" en meneer en mevrouw 
Nas in een plaatselijke krant, "maar toen we 
zagen dat deze mensen echt geen kant uit 
konden, hebben we niet al te lang geaarzeld." 

De medemenselijkheid druipt af van zulke 
woorden. Gesprekken met de Surinamers be
wijzen echter, dat het echtpaar Nas zich in 

-z'n handelen meer door geldzucht laat leiden. 

"DIARREE 

Een hindoestaanse man: "Koken mogen we 
van Nas maar één keer per dag . Anders ver
bruiken we teveel gas, zegt. hij. Maar we 
hebben toch warm water nodig om onze kinde
ren te wassen? En 's avonds mag in de slaap
kamers het licht niet aan, hoewel de kinderen 
doodsbang zijn in het donker. Als Nas merkt, 
dat er toch licht brandt, gaat hij tegen ons 
tieren en vloeken. De hele dag vergaan we in 
onze woning van de kou. Maar om geld uit te 
sparen zet Nas de kachel niet hoger. Dat onze 
kinderen ziek worden, dat ze bijna allemaal 
diarree hebben en krampen, dat kan hem niets 
schelen. " 

Niet alleen vanwege de kou ::ijn veel kin
deren ziek, ook de grootte van de huisjes en 
de staat waarin ze verkeren is een belangrijke 
oorzaak. Elf mensen moeten slapen in twee 
kleine slaapkamertjes, wonen in een kamer· 
van hoogstens twintig vierkante meter. Overal 
sijpelt water langs ramen en muren naar binnen. 
Op het terrein is geen enkel e rekreatiemoge
lijkheid. Ook de voedselvoorziening in het 
kamp is voor de gezondheid van de kinderen 
en van de ouders weinig bevorderlijk. 

Een hindoestaanse vrouw: "Verse groenten 
krijgen we vrijwel nooit, fruit af en toe. Maar 
veel minder, dan ons volgens de normen toe
komt. Ook vrijwel alle andere levensmiddelen 
geeft Nas ons in kleinere hoeveelheden dan 
hij verplicht is. Zeven eieren krijgen we per 
week i. p. v. veertien. En 5 kilo rijst i. p. v. 8. 
Zodoende moeten we een groot deel van het 
zakgeld, dat we van het Centraal Bureau ont
vangen, besteden aan het open van extra 
eten. Anders zouden we omkomen van de 
honger !" 

Ook wanneer de hindoestanen voedsel kopen 
verdient de familie Nos daaraan weer geld. 
Want all een bi j Nos kunnen de mensen kopen. 
En hij vraagt prijzen, die flink boven die in 
de gewone winkels liggen. 

SCHRIKBEWIND 

Om te voorkomen, dat de hindoestanen in 
verzet komen, oefenen Nos en zijn vrouw op 
Klein Canada een waar schrikbewind uit. Op 
allerlei momenten van de dag lopen ze, zon
der vragen, de woningen van de Surinamers 
binnen en onderwerpen all e vertrekken aan 
een uitgebreid onderzoek. 

Een Surinaamse: "Je bent met je man in je 
eigen woning niet veilig." 

Als Nos of zijn vrouw iets vinden wat hun 
niet aanstaat, zetten ze een uitgebreide 
scheldkanonnade in. Als een hindoestaan pro
testeert, antwoordt Nos: "Als het je niet be
valt, ga je maar ergens anders heen." Alsof 
niet alle hindoestanen liever vandaag dan 
morgen uit Klein Canada zouden vertrekken. 
Maar ze hebben geen woning, ze hebben geen 
werk. 



ENTREEGELD 

Nas vermijdt zoveel mogelijk, dat de hin
doestanen in kontakt komen met andere mensen. 
"Ik wil niet dat het kamp een toeristiese at
traktie wordt", zegt Nos. Wel heft hij twee 
gulden entree als familieleden op bezoek ko
men. En hij vraagt ze een tientje als ze blij
ven slapen. 

De eigenlijke reden, dat hij vreemd bezoek 
niet graag ziet, is de angst dat zijn praktijkën 
aan het I i cht zouden komen. Daarom weigert 
hij twee vrijwilligers, die de hindoestanen 
wilden kom~n hel pen, tel kens weer de toegang. 
qaarom mogen de hindoestanen all een maar in 
zijn bi jzi jn praten met de ambtenaar van het 
Centraal Bureau. 

En ook om die reden timmerde hij de Tribune
fotograaf in zijn gezicht en werkte de verslag
gever met geweld van het terrein. 

"Neem die smerige zwartjes maar mee", 
schreeuwde hij ten afscheid. 

MISSTANDEN 

Natuurlijk zijn niet alle beheerders van op
vangcentra zo gewetenloos als Nas. Maar wel 
zijn misstanden in de centra eerder regel dan 
uitzondering. Alleen al, omdat er veel te veel 
mensen in kleine ruimtes worden gestouwd. 
Zoals in Delfzijl bijvoorbeeld, waar op een 
oppervlakte van 16 bij 24 meter 90 Surinamers 
werden ondergebracht. En zoals in Drachten, 
waar 66 Surinamers zijn gehuisvest, terwijl het 
pension vol gens brandvoorschriften maar 18 
personen mag bevatten. 

Een hindoestaanse vrouw: "Wij hebben van
ochtend over de radio gehoord, dat minister 
Van Doorn van CRM verwacht, dat de mensen 
in de opvangcentra door nog minstens een jaar 
moeten blijven. Wat wil de minister? Moeten 
wij soms worden doodgemarteld in dit kamp1" 

• 

FL.5000 VOOR 
VOLKSPERS 

Vijfduizend gulden heeft de Social istiese Pqrtij 
geschonken voor de drukkeri j van de Vol kspers 
in Paramaribo. Dit maakte SP-penningmeester 
D. Monjé zaterdagavond 11 oktober bekend in 
Amsterdam. Daar werd een feestel i jke bi jeen
komst georganiseerd door het Demokraties 

""" Volksfront, ter gelegenheid van het bezoek 

Een hindoestaande fam i I i e i n het "opvang "
kamp van Nos . Slapen in twee kleine sloop
kamertjes; wonen in een kamer van hoogstens 
twintig vierkante meter ••• 

dat Humprey Keerveld, algemeen sekretaris 
van de Kommunistiese Partij van Suriname (mi) 
aan ons land bracht. Tijdens die bijeenkomst 
werd ook bekendgemaakt dat de organisatie 
van S-urinamers in Nederland, de LOSON, 
zich bij het Demokraties Volksfront heeft aan
gesloten . 
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1. Waar zich nu in Eindhoven het postkan
toor bevindt, stond eerst een loods van Van 
Gend & Loos. Die brandde af en de verzeke
ring dekte de schade. 

\ 

2. De stadsbussen van de NV OVE moesten 
vervangen worden. Toen de nieuwe bussen al 
klaar stonden, gingen de oude in vlammen op. 
De verzekering dekte de schade. 

3. De Karel I-fabriek wilde de produktie in 
Belgi~ koncentreren. De Eindhovense vestiging 
brandde tot de grond toe af. De verzekering 
dekte de schade. 

4. Op de dure grond, waar vroeger hotel 't 
Silveren Seepaerdt stond, verrijzen nu flats en 
kantoren. Tien mensen stierven toen het hotel 
in de as werd gelegd. De verzekering dekte de 
schade. 

5. De Phil ip Morris-fabriek dreigde nu on
langs de produkti e te stoppen, omdat haar 
grootste afnemer de schulden niet meer kon 
betal en. Het weekblad Groot Eindhoven 
schreef: "Als het bedrijf vertrekt, zou dat 
gunstig zijn voor de stadsontwikkeling" in 

Foto: de brand bi j Ph il i P Morris 

verband met de aanleg van een verkeersweg. 
Kort daarop stond de fabriek in lichterlaaie. 
De verzekering dekte ook dit keer de schade. 

Geen wonder dat Eindhoven "de lichtstad" 
genoemd wordt! • 

HET LEGER 
OEFENT OP 
DEMONSTRANTEN 
OP DE MILITAIRE BASES VAN GILZE-RIJEN 
en Eindhoven werd van 13 tl m 16 oktober 
oorlogje gespeeld. Geoefend. 

In Gilze-Rijen had de legerleiding voor 
de oefening zelfs 600 mannen voor herha-
I ing opgeroepen. KI eumend van de kou 
lagen die 's nachts in de bossen rondom de 
basis te wachten totdat de vijand uit het 
Oosten eindelijk kwam. En overdag moes
ten ze zich op de knie!!n "on weg banen 
langs knalgele kistjes, die bomkraters voor-

VRIJE MENING, 
MAAR MET MATE 
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De vrijheid van meningsuiting is verankerd 
in de grondwet, maar er zijn kennelijk 
dingen die zwaarder wegen. 

Op donderdagochtend 16 oktober wilde 
SP-I id Peter van Zutphen in Heerl en pam
fletten uitdelen bij het GAK-kantoor. De 
mensen die op kontrole kwamen voor de 
ziektewet, werden uitgenodigd voor een 
vergadering over de gezondheidszorg, die 
de SP de volgende avond organiseerde. 

Nu ligt het GAK-kantoor op de vierde 
verdieping van een torenflat en op de stoep 
van dat gebauw kun je moeilijk zien wie er 
naar het GAK gaat. Van Zutphen nam dus 
de I ift naar 4-hoog en begon in de hal 
pamfletten uit te delen. Hij was nauwelijks 
begonnen of iemand kwam zeggen dat dit 
verboden was. Van Zutphen stelde zich op 

het standpunt dat hij niemand in de weg 
liep en dat bovendien het GAK een open
bare instelling is, waar iedere belastingbe
tal er aan meebetaal t. 

GAK-direkteur Kerkhofs belde de pol itie 
en verbood zi jn personeel pamfl etten aan te 
nemen, zeer tot ongenoegen van dat perso
neel overigens. Inderdaad verscheen de po
I iti eten tonel e. Van Zutphen werd meege
nomen naar het buro, waar proces-verbaal 
werd opgemaakt wegens lokaal vrede-breuk. 
De sterke arm wilde de arrestant bovendien 
uithoren over zijn politieke denkbeelden. 
Van Zutphen bleef zes uur zwijgen. Toen 
die uren verstreken waren, moest de pol iti e 
hem laten gaan. De deur werd achter hem 
gesloten met een opwekkend: "Tot ziens, 
meneer Van Zutphen." • 

NIEUW S.P.-RAADSLID 
SP-raadslid Koos van Zomeren heeft ontslag 
genomen uit de Ni jmeegse gemeenteraad. 
Sinds de verkiezingen van mei 1974 heeft de 
Social isti ese Parti j hi er een tweemansfrakti e. 
Van Zomeren gaat meer journal isti ek werk 
doen. In de Nijmeegse raad wordt hij voor de 
SP opgevol gd door Hans van Hooft. 

SPANJE 
OOK IN ALMELO zijn door het NVV op don
derdag 2 oktober pogingen ondernomen om de 
2-m i nuten-werkonderbrek i ng te organ iseren. 
Bij V & D stuitte men daarbij echter op het 
probleem, dat de direktie een aktiegroep wilde 
hebben om het personeel tot aktie te laten 
overhal en. Bi j gebrek daaraan werd door het 
NVV kontakt opgenomen met het vormingscen
trum de Roggekamp, waar al gauw een groep 
kursisten en leid(st)ers bereid was om als aktie
groep op te treden. 

Na afloop van de aktie onder het personeel 
van V & D werd de groep door de NVV-man 
bedankt voor haar spontane medewerking en 
uitgenodigd om mee te gaan naar zijn wagen 
waar zi j voor de bewezen di ensten een kadoo
tje zouden krijgen in de vorm van een slot
lampje. Bij deze nogal vreemde vertoning ont
stond er een diskussie, dat men niet was mee
gegaan om het NVV een pi ezier te doen maar 
uit eerlijke verontwaardiging over de fascis
tiese terreur in Spanje en dat het NVV zijn 
kadootjes kon houden en het geld voortaan 
maar beter moest besteden door bi jv. ook ak
ties van ongeorganiseerden te ondersteunen. 

Overigens was iedereen van mening, dat de 
2 minuten veel te kort waren om de gebeurte
nissen in Span je te kunnen bespreken en dat de 
akties tegen Spanje zeker niet hiertoe beperkt 
mochten blijven. • 

stelden. De sfeer werd nog verhoogd door 
gierende brandweerwagens, die overal 
denkbeeldige brandjes kwamen blussen. 
En door rookbommetjes, die kwistig werden 
rondgestrooid om het nog echter te doen 
lijken. 

Net echt was ook de demonstratie, die 
voor de basis werd gehouden. Soldaten van 
de landmacht speelden de demonstranten en 
de mannen van de marechaussee vervulden 
de rol van ordehandhavers. In dit geval 
verloren de betogers. Met harde hand 
si eurde de marechaussee hen van de weg af, 
links en rechts geestdriftig klappen uitde-
I end. "Zo goed speel den de jongens hun 
spel", schrijft het Nieuwsblad van het Zui
den daarover. 

Tegelijkertijd organiseerde de Koninkl ij
ke Landmacht ook in Eindhoven een demon
stratie om de waakzaamheid van de man
schappen te toetsen. De mannen beschaam
den het vertrouwen van hun superieuren 
niet. Met scherpzinnig vernuft doorzagen 
ze meteen dat de demonstranten in werke
lijkheid vijandelijke infiltranten waren. 
Met de wapens in de hand rekenden ze de 
spionnen dan ook dadelijk in. Op speelse 
manier heeft de legerleiding de manschap
pen zo duidelijk gemaakt, hoe ze zich te
genover demonstranten moeten gedragen. 
Misschien heeft het geldverslindende leger
apparaat toch een doel. • 
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SUIKERFABRIEK 
VERVUILT MEER 

De vestiging 
van de 
Suikerunie 
aan het 
Hoendiep 
in Groningen 

DAN HEEL GRONINGEN 
Met de gong van zaken rond een Groningse 
suikerfabriek wist het MAN opnieuw de vinger 
op een zere plek van het milieubeleid te leg
gen. 

Aan het Hoendiep in Groningen stoot een 
vestiging van pe Suikerunie, één van de twee 
suikergigante~ in ons land. Een jaar of zes 
terug was het ~,~aast de strokarton vooral de 
suikerindustri~ die in het nieuws kwam door 
het verzet van' de Groningers tegen de afgri j
selijk stinkende kanalen. Met het oog op de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren moest 
iets gevonden worden op deze lozingen. In 
1970 kwam de "oplossing" uit de hoge hoed 
vaneprovincie en suikerfabrikanten. Er zou 
voor 20 miljoen een persleiding (smeerpijp) 
worden gel egd naar de Wadden. Daartegen 
rees verzet van mensen di e voor het behoud 
van de Wadden ijveren. 

De Suikerunie had een antwoord. In de om
geving van de stad Groningen werden grote 
bezinkingsvelden aangel egd waardoor het af
valwater, gereinigd van veel organies vuil, 
schoner noor het wad zou gaan. De probl emen 
waren daarmee nog niet uit de wereld. Nu 
waren het de omwonenden die gingen klagen 
over de onverdraagl i jke stonk, veroorzaakt 
door rotting van het si ib. 

AFSPRAAK 

In de loop van de tijd werd duidelijk waar
voor de suikerfabriek zich alle moeite getroost. 
Met de provincie werd in 1971 afgesproken 
dat de fabriek op 1 januari 1976 de afvallo
zingen moet hebben beperkt tot 40.000 ver-

vuil ingseenheden. In ruil voor deze belofte 
hoefde de fabri ek over de periode '71- '75 ook 
maar voor 40" 000 eenheden milieubelasting te 
betalen. 

Cijfers van het Rijks Instituut voor Zuivering 
van Afvalwater wezen echter uit dot de suiker
fabriek in 1973 voor 800.000 eenheden ver
vuilde. Dat is vijf maal zo veel als de hele 
bevolking van de stad Groningen (suiker
direkteur Keizer rekende in de krant wel voor 
dat het 160.000 eenheden waren, maar di e 
berekening klopt niet) " 

Ondertussen moest de Groninger bevol king 
in '73 ongeveer een miljoen gulden aan mili
eubelasting opbrengen. De suikerfabriek heeft 
tot op heden nog geen duit in het zakje van de 
milieubelasting gedaan. En in dit geval geen 
dreigende deurwaarder, boedel beslag e.d. Zo 
verdraagzaam springt de overheid om met in
dustr i si e vervu i I ers. 

LAKS 

Het gemeentebestuur heeft zich totnogtoe 
laks opgesteld. Volgens het stadhuis wordt de 
zaak wekelijks gekontroleerd in het kader van 
de Hinderwet. Desondanks schijnt de fabriek 
op bepaalde onderdelen zonder vergunning te 
draaien. Toen het MAN onlangs om inzage 
van de stukken vroeg, werd dat geweigerd . 

Inmiddels zijn bewoners van de Schilders
buurt e.o. in aktie gekomen tegen overlast 
van stank en stof (van de kal kovens waarin de 
suiker wordt gefil treerd). Er zijn handtekenin
gen opgehaald en er worden nu briefkaarten 
verspreid, die noor de direktie worden verzon
den. • 

TRANSELECTRON : 
BEDRIJF VAN 
VORIGE EEUW 
VIJFTIEN GETUIGEN hebben op 7 oktober 
mr.J.H.M.Franken, kantonrechter in Den 
Bosch, uit de doeken gedaan hoe de arbeids
omstandigheden bi j T ransel ectron in Uden 
waren. De verkl ari ngen die werden afgel egd 
door ex-werknemers, een chemikus, een arts 
en onderen, moeten de kantonrechter het ge
voel hebben gegeven dat de klok een eeuw 
was teruggedraaid. Het goot erom dot de zes 
werknemers van Transelectron de rechtmatig
heid aanvechten van het ontslag dot ze kregen 
toen ze verleden jaar in december tot een 
staking overgingen. 

De gevaren waaraan de arbeiders van het 
bedrijf werden blootgesteld stonden centraal. 
Gevaar! ijke chemi kol isn, basen en zuren, 
stonden door elkaar opgeslagen in de bedrijfs
ruimte. Zoutzuur bevond zich in vaten van 50 
liter, met een gewicht van 90 kjlo. Het was 
onmogelijk hier het zuur uit te 'gieten zonder 
te knoeien. Over het algemeen was de inrich
ting van het bedrijf zo primitief dot de kleren 
van de werkmensen regelmatig brandplekken 
en gaten vertoonden. Er werd geen werkkl e
ding verstrekt. 

Het MAN maakte een rapport op waaruit 
blijkt dot er zonder behoorlijke afzuiginstalla
ti e gewerkt moest worden met ongezonde, 
soms zelfs kankerverwekkende stoffen. Een 
schone spijker, die in de werkruimte op een 
tafel werd gel egd, bi eek bi nnen een uur ge
heel verkoperd te zijn (dus zaten er koper
ionen in de lucht, die door de mensen werden 
ingeademd). Zelfs als alle romen tegenover 
el kaar konden worden opengezet, heerste in 
het bedri jf een ondraagl i jke stonk. 

Verder werd de kantonrechter erop attent 
gemaakt dat brandblusinstallaties ontbroken. 
De elektriese installatie was zo onbetrouwbaar 
dot machines en instrumenten regelmatig onder 
stroom stonden en bi j aanraking een schok go
ven. Bij een boormachine (waar gevaarlijke 
glasvezels vrijkwamen) werd de afzuiging ver
zorgd met een stofzuiger. Geen wonder dot 
alle werknemers regelmatig lichamelijke 
klachten hadden: hoofdpijn, weinig eetlust, 
droge keel, maagklachten, bloedneuzen e. d. 

Afgezien van dit alles stoorde Transelectron 
zich niet aan de CAO. De lonen werden niet 
gespecificeerd, overuren niet of slecht betaald 
en in een enkel geval bi eef ook het vakantie
geld achterwege. Twee werknemers die bij de 
verplaatsing van het bedrijf vanuit Amstelveen 
noor Uden mee noor Brabant waren gelokt, be
klaagden zich erover dot de eigenaar Van 
Wijngaarden zich aan geen enkele belofte 
hield. Daarnaast regende het klachten over de 
bedrijfsl eider Leyenaar. Van 011 e kanten werd 
duidelijk gemaakt dot deze geen verstand had 
van de produktie, zijn fouten afwentelde op 
ondergeschikten en hen tegen el kaar probeerde 
uit te spelen. 

Uit deze waterval van feiten moet het de 
kantonrechter duidel ijk zijn geworden dat de 
mensen van T ronsel ectron geen andere weg 
openstond don de staking, die door Arbeiders-
macht werd georganiseerd. • 
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In de wijkbode van Kanaleneiland in Utrecht 
stond onlangs een kop: "WAO'ers opgelet." 
In de advertentie werden de WAO'ers op Ka
naleneiland opgeroepen om zich aan te sluiten 
bij een groepje WAO'ers dat begonnen was iets 
aan hun situatie te doen. De Tribune had een 
gesprek met een van de oprichters van het 
groepje, Henk Koet. Hij is 27 jaai jong, ge
trouwd en vader van 2 kinderen. Hij is ook 
een van de 360.000 WAO'ers in Nederland. 
Velen van hen zitten niet in een benijdens
waardige positie. 

60 UUR 

Tot 2 jaar geleden was Koet monteur/chauf-

Aan deze rubriek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunia, Antonietta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr.Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

Ook door slopend lopende band-werk belanden vele mensen in de WAO 

"WAO-KNEUZEN KUNNEN 
WE NIET GEBRUIKEN" 

feur bij een klein partikulier busbedrijf. Ge
woonlijk draaide hij 60 tot 70 uren in de week. 
Niet omdat hij zo gek was op overuren, maar 
hij moest wel want het CAO-loon stelde niet 
veel voor. Dit CAO-loon betaalde zijn baas 
gewoon uit, maar de overuren waren zwart. 
Hij kreeg ook geen gespecificeerde loonstrook, 
maar gewoon een stukje papier. 

Het was hard werken geblazen bij deze baas. 
Op een keer gèbeurde het dat Koet en zijn 
kol I ega opdracht kregen voor een spoedrepara
tie aan een bus. Ze werkten een hele dag en 
een hel e nacht aan een stuk door. Toen het 
werk in de ochtend klaar was vroeg zijn baas 
hem of hi j de bus nog even naar Harderwi jk 
wilde rijden. Toen Koet dat weigerde, dreigde 
zijn baas hem zijn overuren niet uit te betalen, 
maar Koet hield voet bij stuk en ging slapen. 

0, een dag werd zi jn koll ega zi ek en stond 
Koet er alleen voor. Het werk dat op 2 man 
berekend was moest hij a 11 een doen. Tot hij 
er op afknapte. Hij belandde in het ziekenhuis 
met hernia en werd voll edig afgekeurd voor 
zijn werk als monteur/chauffeur. 

BRIEFJE 

Het GAK stuurde hem een berichtje dat hij 
de WAO in ging en dat hij uitkering zou krij
gen. Zonder uitleg, met een enkel briefje 
werd hi j afgedankt. 

Maar toen hij zijn uitkering zou krijgen 
ontving Koet eerst een laag voorschot. Van 
het GAK kreeg hij eerst te horen dat hij een 
apart geval was en het in Amsterdam uitge
zocht werd. Na 4 maanden wachten kwam de 
uitslag: f 992,- per maand. Koet wilde hier
tegen protesteren, maar bij het GAK werd hem 
verteld dat dat geen zin had, want ze hadden 
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in Amsterdam erover beslist. Op die manier 
maakten ze hem wijs dat hij niet in beroep kon 
gaan tegen de beslissing. 

Dat het zo'n lage uitkering was kwam door
dat alleen zijn basisloon meetelde voor de be
rekening van de uitkering; alles wat hij "extra" 
verdiend had, werd zwart loon genoemd. Zijn 
baas had het niet opgegeven en er ook geen 
premie voor betaald. Tegen zijn personeel had 
hij verteld dat hij dat extra-loon gewoon af
trok van de belastingen als onkosten van de 
bussen! 

Het GAK accepteerde deze fraaie methode 
van de baas en zei dat de loonbriefjes niet 
vol doende bewi js waren. Koet kreeg dus de 
minimumuitkering. Dit is voor zijn gezin te 
weinig, zodat zijn vrouw nu 's ochtends uit 
gaat werken om het gezin een behoorl i jk be
staan te kunnen geven. 

BEGELEIDING 
I 

Maar waar Koet en zijn vrouw vooral kwaad 
over zi jn is de si echte beQel eiding van het 
GAK, dat hem gewoon liet stikken. Koet nam 
toen zelf het initiatief en ging naar de arbeids" 
deskundige toe. 

"Ik was dan wel afgekeurd voor monteur, 
maar er zijn toch nog vele andere baantjes", 
zei Koet, "en ik wil werken, ik ga er kapot 
aan als ik de hele dag thuis moet zitten op 
mijn flatje met mijn handen over elkaar . " 

De arbeidsdeskundi ge was dan toch wel zo 
goed dat hij Henk Koet liet testen. Uit de test 
bleek dat hij voor verschillende banen geschikt 
was, o.a. filiaalhouder, sociaal werker, lei
dinggevende funkties. Maar de arbeidsdeskun
dige zag er niets in, schudde nee en stuurde 
hem naar het arbeidsburo. Zover hoefde Henk 

niet eens te gaan. Van een man die er net zo 
aan toe was als hij, hoorde hij hoe ze je daar 
behandelen: "Nee, gaat u maar, kneusjes van 
de WAO kunnen we niet gebruiken, we hebben 
genoeg aan onze eigen werkzoekenden." 

OPLEIDING 

Toch liet Koet het er niet bij zitten; hij wil 
werken en hij weet dat hij dat kan. Hij heeft 
nu op eigen houtje een opleiding uitgezocht. 
Aan het GAK heeft hij gevraagd om die oplei
ding te betalen. Dat kan het GAK doen. Hij 
wacht met spanning het antwoord af. Tot nu 
toe berichtte het GAK dat het wel een klein 
half jaar gaat duren voor dat hij uitsluitsel 
kri jgt. 

Maar Koet is tot de overtuiging gekomen dat 
er wat gedaan moet worden aan de positie van 
de WAO'ers. Daarom plaatste hij de hierboven 
aangehaalde advertentie. 

Een hele reeks problemen wil Koet met be
hul p van een maatschappel i jk werkster en sa
men met zi jn lotgenoten gaan aanpakken. Hi j 
zegt erover·: "Je voelt je als WAO'er uitgesto
ten uit de maatschappij, je gaat er geestelijk 
op achteruit, je verliest het kontakt met de 
andere mensen . Vooral de jongeren hebben 
daar last van." 

Wat hem ook dwars zit is dat hij door zijn 
gedwongen n i ets-doen en thu isz i tten een mi n
derwaardigheidskomplex krijgt. "Je gaat je 
schamen dat je de hele dag loopt te niksen. 
Daarnaast heb je je geldproblemen en je ge
zinsproblemen. Ik probeer mijn vrouw zo wei
nig mogelijk voor de voeten te lopen. Als zij 
's morgens gaat werken dan ben ik thuis, en 
als zij 's middags thuis is, ga ik maar wat wan
delen." • 



Meteen nadat de Vereniging 
Voorkomen Is Beter het plan "de 
gezondheidstest voor iedereen" 
presenteerde, zi jn overal in het 
land vergaderingen georgani
seerd om deze eis te verbreiden 
en de aktie te organiseren. De 
artsen Anneke de Langen en 
Paul Pollmann van Ons Medies 
Centrum gingen dagelijks op 
pad. Als voorbeeld hier ver
slagjes van de vergaderingen in 
Heerlen, Oss en Wageningen. 

"Het hele land moet er achter staan" 

WARM 
ONTHAAL 

• Foto: 
Ook op de vergadering 
in Wageningen werd 
enthousiast gereageerd 
op het plan voor een 
jaar I i jkse gezondheids
test voor iedereen 

VOOR GEZONDHEIDSTEST 
Anneke de Langen sprak op 17 oktober voor 
een volle zaal in het Pancratiushuis te Heer
len. Het plan voor de jaarlijkse gezondheids
test kreeg een warm onthaal. Applaus was er 
voor een man die opmerkte: "We hebben al
leen kans van slagen als dit idee door heel 
Nederland wordt gesteund en daar moeten we 
allemaal aan meewerken." 

Natuurl ijk grepen de mensen de kans aan 
om de vinger te leggen op andere zere 
pi ekken i n de gezondheidszorg, waaraan het 
zeker in Limburg niet ontbreekt. Vooral de 
keuringsartsen van het GAK moesten het ont
gelden. Iemand vertelde hoe hij door een der
gelijke arts in tweel:!neenhalve minuut, zonder 
enig onderzoek dus, was goedgekeurd. De man 
had zich in Duitsland laten herkeuren en had 
het rapport van deze specialist aan het GAK 
voorgel egd. Deze instel I ing schakelde toen 
een andere keuringsarts in, die ruim 20 minu
ten nodig had om hem af te keuren. (Voor 
zulke keuringen krijgt de arts 78 gulden, dat 
is gauw verdiend in tweel:!neenhal ve minuut). 

SPECIALISTEN 

Een vrouw deed verslag van haar tocht langs 
allerlei specialisten van het ziekenhuis in 
Heerl en. Huisarts noch special ist vertelden 
haar waarvoor al die onderzoeken eigenl ijk 
nodig waren. Ze kreeg het vermoeden dat ze 
als proefkonijn werd gebruikt en weigerde 
verder el ke behandel i ng voord a t haar i ets ver
teld was. Toen kreeg ze te horen dat ze suiker 
had. 

Veel opzien baarde Anneke de Langen met 
een uitspraak over de gevaren van PVc. Uit 
een Amerikaans onderzoek is gebleken dat in 
de omgeving van fabrieken waarin met PVC 
gewerkt wordt, meer miskramen voorkomen dan 
normaal. Volgens haar was het nodig de buur
ten rond de PVC-fabriek van DSM in Geleen 
aan een dergel ijk onderzoek te onderwerpen . 

WAGENINGEN 

Een soortgelijke bijeenkomst werd op 13 ok
tober belegd in het speeltuingebouw Tuindorp 
te Wageningen. H:er kwamen zo'n zestig men
sen, die dankzij de aktiviteiten van de SP en 
het Wagenings Aktiecentrum Gezondheidszorg 
bij akties op medies gebied betrokken zijn. 
Paul Poll mann had een van de patil:!nten van 
OMC meegebracht. Deze deed vanuit zi jn er
varingen als patil:!nt uitvoerig uit de doeken 

hoe Ons Medies Centrum verschilt van andere 
artsenpraktijken. Van die instelling, namelijk 
dat de patil:!nt centraal staat, getuigt ook de 
aktie Voorkomen Is Beter, waarbij immers de 
nadruk I igt op het voork6men in plaats van be
handelen van ziekten. 

Ook in Wageningen een enthousiaste reaktie 
op het plan van de jaarlijkse gezondheidstest . 
Ook in Wageningen trouwens veel diskussie 
over andere probl emen in de gezondheidszorg 
(met name weer de keuringsartsen; iemand zei: 
"Het is net de officier van justitie, je wordt 
gewoon aan een kruisverhoor onderworpen.") . 

LEVENS REDDEN 

Oss zit met het Medies Centrum natuurlijk 
het dichtst bij het vuur. Hier werden begin 
oktober drie vergaderingen belegd om de men
sen te betrekken bij de aktie. Medewerkers 
kwamen met name uit donateurs van de SP, 
patil:!nten van Ons Medies Centrum en mensen 
die betrokken waren bi j de Arbeidersmacht
aktie tegen dokter Speet en de SP-aktie tegen 
wantoestanden in het verpl eegtehuis Vita Nova. 

Paul Pollmann en Anneke de Langen I egden 
uit dat de gezondheidstest jaarlijks duizenden 
mensenl evens kan redden door een vroeg ti jdige 
opsporing van probl emen met hart en bloedva
ten en van bepaalde kankergevallen. Bijna 
alle aanwezigen konden dit betoog aanvullen 
met ervaringen uit de eigen kring van familie 
of kennissen waar veel leed bespaard had kun
nen bi ijven als bepaalde ziekten eerder waren 
ontdekt. 

Iemand zei: "Ik word van het bedrijf uit ook 
jaarlijks gekeurd. Maar dat gebeurt alleen met 
de arbeiders van boven de 50. Zo moet het 
niet met de gezondheidstest, die moet voor 
iedereen zijn, anders kunnen we met onze 
eisen beter naar Monumentenzorg gaan." 

ORGANISEREN 

Van verschilI ende kanten werd er op gewe
zen dat de Vereniging Voorkomen Is Beter meer 
moet inhouden dan all een de eis van de ge
zondheidstest. Ook zi ekmakende omstandighe
den in bedrijven en woonbuurten moeten wor
den aangepakt. Afgezien hiervan was iedereen 
het er over eens dat de gezondheidstest be
langrijk genoeg is voor een landelijke aktie. 
Iemand merkte op: "Daarvoor is het noodzake-
I i jk dat we een organisati e opbouwen. Daarom 
is het ook zo'n goed plan, omdat de gezond
heidstest een rode draad is die overal doorheen 
loopt. Alle andere wantoestanden in de ge
zondheidszorg hebben aanrakingspunten met de 
gezondheidstest • Daardoor kunnen bi jvoorbeeld 
problemen in en rond de fabrieken makkelijker 
worden opgespoord." 

Meer dan 50 mensen gaven zich in Oss op 
om het eerste te doen wat nodig is: het plan 
van Voorkomen Is Beter onder de bevolking te 
brengen. Dat gebeurde door avond aan avond 
met een publ ikati e over de gezondheidstest 
langs de deuren te gaan. In anderhalve week 
werden alleen al in Oss 4000 van deze krant
jes aan de man gebracht. 

Het centraal adres van de aktie is: Ons Me-
dies Centrum, Linkensweg 40, Oss. • 
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BORSTKANKER behoort tot de meest ge
vreesde ziekten die we kennen. Jaarlijks 
wordt bi j 2500 vrouwen in ons land borst

kanker ontdekt. 
Gelukkig is zeker niet iedere knobbel in de 

borst kwaadaardig. Een 29-jarige vrouw kwam 
voor het eerst op ons spreekuur en bij het al
gemeen onderzoek ontdekte ik een knobbel tje 
in de rechterborst • 

"Hoe lang zit dot er ol ?" 
"Een jaar", zegt ze prompt. 
"Zo lang ol? Waarom bent u don ••• " 
" .•• niet eerder gekomen", maakt ze de 

vraag of. "Tsja, hoe gaat zoiets? Je hebt het 
nu eenmaal." Ze zucht. "De eerste keer dot ik 
het voelde was ik erg bang. Nu ga ik dood, 
dacht ik. Ik voelde steeds opnieuw, maar het 
ging niet weg. Moor ik ging niet dood, ik 
werd niet ziek, alleen een beetje moe. Ik 
hield mezelf voor de gek. Bij zelfonderzoek 
voelde ik alleen de linkerborst, want daar zat 
niks. Toen ik hier noor toe ging, docht ik: Als 
ze het nou moor niet vinden ••• " 

De - begrijpelijke - angst is een slechte 
raadgever. Gelukkig bleek dit geval niet 
kwaadaardig. uï't foto's die de chirurg maakte 
bleek zo goed als zeker dot het geen kanker 
was. Daarna werd het knobbeltje verwijderd. 
Het weefsel wordt dan nog onder de mikros
koop bekeken om honderd procent zekerheid te 
kri jgen. 

Opgelucht zegt deze vrouw: "Volgende keer 
weet ik wat me te doen stoot. Ik ga me niet 
weer een jaar bang lopen maken. Want was het 
wel kanker geweest, dan waren we nu te laat 
geweest." 

UITZAAIING 

Over de oorzaken van borstkanker is nog 
weinig bekend. Het enige wat ons te doen 
stoot is dus een snell e opsporing en behande
ling. Als de kanker alleen nog in de borst zit, 
is er bijna 90% kans op genezing. De patil!nt 
moet wel een borst missen, wat zeker in het 
begitll problemen kan betekenen. Maar die zijn 
mokkel i jker te dragen dan de gevolgen wan
neer de kanker al is uitgezaaid. 

Het uitzaaien van borstkanker gaat meestal 
in de eerste plaats langs de lymfebonen, die 
naar de lymfklieren in de oksel lopen. Dot dit 
gebeurd is bi ijkt soms pas bi j de operati e, of 
nog later, als het weefsel onderzocht wordt. 
In dat geval moet er bestrol ing volgen. Ook 
dan is er nog een genezingskans, moor die is 
veel kleiner. Soms, weer loter, goot de uit
zaaiing ook via het bloed. De kankercellen 
kunnen don ook lever en bot bereiken. Ze 
kunnen door groeien, iets wat vooral in het 
bot veel pijn veroorzaakt. Die plekken kunnen 
op hun beurt weer bestraald worden en met 
medicijnen worden behandeld. 

Maar zover hoeft het gelukkig niet te komen. 
Want er zijn manieren om er vroeg bij te zijn. 
Alleen, soms zorgt de angst ervoor, dat je die 
mogelijkheden niet gebruikt. Dot je bang bent 
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SNELLE ONTDEKKING 
VAN BORSTKANKER IS 
VAN LEVENSBELANG 
is logies. De dokter draagt er soms ook zijn 
steentje aan bij, door te zeggen dat het niks 
is, terwijl hij wel verder onderzoek laat doen. 
Je hoort ook vaak: Als het mijn vriendin was, 
dan zou ik ze zelf naar de dokter brengen. 
Maar voor jezelf ben je vaak niet zo streng. 

ZELFONDERZOEK 

Zelfonderzoek is helemaal niet moeilijk. 
Waar het om gaat is, dat je goed weet hoe je 
eigen borsten zijn, omdat je dan iedere veran-

dering (dus ieder knobbeltje) kunt opmerken. 
Hoe moet je het doen? Je begint met voor 

de spi egel te gaan staan, en je ki jkt dan 
- of je borsten even hoog zitten 
- of je huid er overal normaal uitziet 
- of je misschien een ingetrokken tepel hebt. 

Als een tepel die kort geleden nog normaal 
was, nu ingetrokken is, moet je foto's loten 
maken 

- of er vocht uit de tepel komt 
- i edere ontsteking van de borst is ook een 

reden om de dokter te raadpl egeni deze mag 

• 3 

• 4 



dan niet rusten, vóór hij zeker weet dat er 
geen kanker achter zit. 

Als je al deze dingen op je gemak hebt beke
ken ga dan op je rug I iggen, om je borsten met 
beide handen te onderzoeken. (Het kan ook 
met één hand, maar dan raak je soms in de war 
als je de rib, die er onder zit, voor een knob
bel in de borst aanziet). Met de ene hand duw 
je een deel van de borst een beetje omhoog. 
Met de andere voel je dat gebiedje dan af. 
Niet met de vingertoppen, maar met de vlakke 
hand. Zo werk je in een draaiende beweging 
om de tepel, de hele borst langs (foto 1). 
Daarna voel je het gedeelte vlak onder de 
tepel af (foto 2). Ook heeft de borst een uit
loper in de richting van de oksel. Dit gedeelte 
moet je op dezelfde manier apart onderzoeken 
(foto 3). 

De borst bestaat voornamelijk uit melkklier
weefsel en vetweefsel. Normaal voelt het ge
heel hierdoor een beetje korrelig aan. Vlak 
voor de menstruatie kunnen de melkkl iertjes 
iets opzwellen. Dit neemt na de menstruatie 
weer af. Het beste is om iedere maand twee of 
drie dagen na de menstruatie de borsten te on
derzoeken. Zo I eert i eder prec i es wat voor 

haar normaal is . 
Tot slot van het onderzoek leg je een arm 

een beetj e opzi j. Met je andere hand voel je 
in je oksel of daar een verdikking zit die er 
niet hoort (foto 4). Dat kan nog een uitloper 
van het borstklierweefsel zijn, het kan ook een 
gezwollen lymfklierzijn. Een gezwollen lymf
klier hoeft niet altijd kanker te betekenen. 
Het kan ook het gevolg zijn van een infektie. 
Steeds geldt: iedere verandering is een reden 
om naar de dokter te gaan. 

BORSTFOTO'S 

Het tweede belangrijke onderzoek is de 
mammografie (foto's van de borsten). Met de 
tegenwoordige moderne apparatuur heb je vaar 
zo'n foto maar heel weinig röntgenstralen no
dig. Men kan er afwi jkingen mee opsporen 
voordat ze te voelen zijn. Dit is wel in een 
paar "proefgebieden" bijv. Nijmegen ge
beurd. De resultaten waren overduidelijk. 
Daarom moet zo'n kontrole voor iedere vrouw 
worden ingevoerd. Het vormt dan ook een on
derdeel van de jaarl i jkse gezondheidstest voor 
iedereen zoals de Vereniging Voorkomen Is 

Beter eist. Dan is het niet meer toevallig als 
je er vroeg bij bent, omdat je bijv. in Nijme-
gen woont. • 

REGEN VAN KLACHTEN 
IN GRONINGEN 

BEHANDELING 
DOOR ARTS 
BIJ BEESTEN AF 
Er zijn in de mediese wereld vandaag de dag 
nog steeds specialisten die de mensen niet als 
patii'!nten behandelen, maar als kapotte auto's. 
Het gaat dan dikwijls om mensen die door 
ziekte niet kunnen werken. Een typies voor
beeld is dr. Blijham, neuroloog in Groningen, 
verbonden aan de bedri jfsverenigi ng DEl AM 
(detailhandel) en de Raad van Beroep in Gro
ningen. Hij staat er om bekend, dat hij de 
mensen zo snel mogel i jk weer aan het werk 
stuurt. Willen ze hiertegen protesteren bij de 
Raad van Beroep dan komen ze weer terecht 
bij dokter BI ijham. 

Een van die patil'!nten is mevr. Achterhof: 
"Hoe die man je behandelt is bij de beesten af. 
Bij m'n eerste bezoek boog hij m'n vingers een 
beetje achterover. Ik riep zachtjes 'au'. In 
het dossier van de bedrijfsvereniging DETAM, 
wat van hem is, stond dat ik gilde en hysteries 
deed. Een andere keer merkte hij iets op over 
m'n schoenen. Ik ben geopereerd aan m'n han
den, dus dat had er niks mee uit te staan. En 
ik moest me maar uitkleden. Toen ik vroeg of 
hij de deur van de spreekkamer wilde sluiten, 
snauwde hij: Er is toch niks bijzonders aan te 
zien." 

Mevr. Achterhof werd aan het werk gestuurd, 
maar ging niet en protesteerde bij de Raad van 
Beroep. Nadat ze op 15 april jI" de schorsing 
van haar uitkering uitgesteld kreeg, zou het 
geval op 8 november opnieuw bij de Raad be
handel d worden. 

Bij deze instantie komen jaarlijks 400 ge
vallen binnen. De laatste tijd hebben 100 
mensen ,)en boze brief geschreven aan de Om
budsman van de VARA over de behandeling 
door medies adviseur Blijham. 

Zi jn rapporten over de pati !!nten zi jn direkt 
te herkennen aan het veelvuldig gebruik van 
termen als debiel, infantiel en hysteries. Be
kend is dat Blijham bevooroordeeld staat te
genover degenen die ziek zijn en niet kunnen 
werken. In één van z'n stellingen zegt hij dat 
de medicus bij zijn beoordeling niets anders 
dan mediese aspekten een rol moet laten spe
len . 

Opmerkel i jk is ook dat er in z'n wachtkamer 
nogal eens wat vernield wordt. 

De SP-Groningen heeft het vanaf begin '74 
opgenomen voor mevr. Achterhof die in de 
clinch ligt met de dokter van de DETAM. In 
samenwerking met de Vereniging Voorkomen Is 
Beter wordt nu bekeken hoe de akti e tegen 
Blijham tot meer mensen uit te breiden is. 

De Ombudsman, het NVV en de Rechtswin
kel Groningen gaan over deze special ist een 
klacht indienen bij de Sociale Verzekerings-
raad. • 
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S.l~-ONDERZOEK 
IN 

DEN BOSCH 
Het begrip sport heeft nog ol ti jd te maken 

met ontspanning en gezondheid van lichaam en 
geest. Rinus Michels ("de generaal Ol) heeft 
echter eens opgemerkt dot voetbal oorlog is. 
En hoe gezond oorlog is, is algemeen bekend. 
In de betaalde topsport zien we don ook dot 
het welzijn van de spelers (die door vrijwillig 
aan meewerken, dot wel) ondergeschikt wordt 
gemaakt aan de enorme financi~le belangen 

N Den Bosch heeft de SP-afdel ing 
onderzoek gedaan naar de beoefe
ning van het voetbal. Eens te meer 

bleek hoe in deze tak van sport de 
rekreati e het afl egt tegen de geld
zaken. 

Het rekreatievoetbal heeft een enorme 
vlucht genomen. In een stad als Den Bosch, 
met 80.000 inwoners, zi jn moor I i efst 80 vere
nigingen die niet bij de KNVB zijn aangeslo
ten. Deze klubs hebben meestal moor één of 
twee elftallen. Voor de mensen die zich hier
bij aansluiten is het belangrijkste motief dot 
ze aan de verpl ichtingen van het lidmaatschap 
van een officil:!le vereniging niet willen of 

VOETBAL ALS 
SPORT I 

die ermee gemoeid zijn. Spelen met pijnstil
lende injekties en dus het verergeren van be
staande blessures is algemeen gebruik. De 
keeper of ausputzer, die een moment aarzelt 
om een doorgebroken tegenstander neer te 
leggen, stelt zicH niet voldoende in dienst van 
de ploeg. Wie niet bereid is een onder opzet
telijk lichamelijk letsel toe te brengen is in 
feite ongeschikt. 

AI met ol is er door betonvoetbal en spel
verruwing een beeld geschapen van de voet
balsport, dot ook in de lagere regionen zijn 
uitwerking niet mist. Op de amateurvelden 
of zelfs op het schoolplein waar de jeugd zijn 
partijtje speelt, nemen mindere goden de 
allures van bikkelharde beroepssterren aan. 

PUBLIEK 
Het topvoetbol verheugt zich in een enorme 

publieke belangstelling. Iedere zondag stromen 
nog steeds tienduizenden de stadions binnen. 
Het is de vraag of deze mensen zich niet zou
den vermaken als er minder ruw gespeeld werd. 
Overigens bewegen de toeschouwersaantall en 
voor eredivisie en eerste-divisie-wedstrijden 
zich el enkele jaren in een gestaag dolende 
lijn. 

De belangstel I ing voor het amateurvoetbal 
in de hogere klossen groeit, moor het is duide
I i jk dot het beroepsvoetbal ol tijd meer aan
trekkingskracht houdt. Het is nu eenmaal een 
feit dot de beste voetballers met hun vaardig
heden de kost willen verdienen en dot de 
allerbesten worden aangekocht door de aller
rijkste klubs, die daardoor meer publiek trek
ken, nog rijker worden, nog betere spelers 
kunnen kopen enzovoorts, enzovoorts; het ka
pitalistiese bedrijfsleven ten voeten uit. 

WILD VOETBAL 

Ondertussen bevinden veel amateurklubs 
zich in financil:!le problemen. Bij de KNVB 
aangesloten verenigingen krijgen nog wel 
enige subsidie, moor voor het zogenaamde 
wilde voetbal is helemaal niets weggelegd. 
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VERDOMHOEKJE 
kunnen voldoen. Het zijn mensen die zo moor 
een avondje willen trainen en een enkele keer 
in de maand op zaterdagmiddag of zondagoch
tend een wedstrijd of een klein toernooi willen 
spelen. 

Voor veel arbeiders die in ploegendiensten 
werken is het wilde voetbal overigens de enige 
mogelijkheid. Zo heeft de busonderneming 
BBA z'n eigen klub. Het is duidelijk dot dit 
wilde voetbal de volksgezondheid een grotere 
dienst bewijst don het topvoetbal, nu van alle 
konten wordt aangedrongen op meer I i chaams
beweging ter bestrijding van hart- en vaat
ziekten e. d. 

TWEE TON 

Verleden jaar kreeg de FC Den Bosch van 
het gemeentebestuur een subsidi e van twee ton 
(f 200.000). Den Bosch doet 0 II een aan be
taald voetbal en van dot belastinggeld worden 
dus slechts zo'n 25 spelers in stoot gesteld om 
te voetbal I en. 

Daarentegen zit het rekreatievoetbal in het 
verdomhoekje. Op verzoeken om (kleine) sub
sidies wordt ol ti jd afwi jzend gereageerd. Vel
den worden niet ter beschikking gesteld. Voor 
een behoorlijk terrein moet bij de officil:!le 

klubs worden aangeklopt. Deze huren een 
sportkompl ex of een deel daarvan van de ge
meente en kunnen een veld doorverhuren aan 
een wilde klub. De huur bedraagt don gemid
deld f 35 per wedstrijd. 

Er is bovendien een groot gebrek aan velden. 
Uit gesprekken met mensen die in het rekrea
tievoetbal aktief zijn, blijkt dat ·menige wed
strijd wordt afgewerkt op een weiland buiten 
de stad waar een boer net z'n koei en vanaf 
gejaagd heeft. Spelen buiten de stad brengt 
extra vervoerskosten mee. In dot geval ont
breken natuurlijk ook behoorlijke kleed- en 
douchegelegenheden. De spelers moeten zich 
behel pen met een verbouwd, maar nog steeds 
vochtig en tochtig varkenshok. 

KOSTEN 
Alle kosten (huur, ballen, kleding , schoei

sel, vervoer e. d.) worden door de I eden ge
drogen. De kontributi es sti jgen don ook ge
staag. De meeste klubs heffen een kontributie 
tussen f 5 en f lOper maand. Voor een ge
woon gezin met een paar opgroeiende jongens 
is het een hele aderlating om alle kinderen te 
loten sporten. Ondanks de hoogte van de kon
tributies zijn veel klubs gedwongen om met 
glazen, vlaggetjes, stickers e. d. te kol porte
ren om het hoofd boven water te houden. Som
mige klubs vinden een sponsor in de horeka
sektor. 

Misschien zouden ol die klubs uit de zorgen 
zijn als de twee ton van FC Den Bosch bij hen 
terecht waren gekomen. Van dot geld zouden 
ook heel wat velden kunnen worden aangelegd, 
waarbij menigeen van de duizend werkloze 
bouwvakkers in Den Bosch aktief zou willen 
zijn. 

De enige weg die voor het rekreatievoetbal 
openstaat noor een (geringe) subsidie, is aan
sluiting bij de KNVB. Voor de meeste klubs is 
dot onmogelijk, omdat ze niet aan de voor
woorden kunnen voldoen: minimaal 50 leden, 
3 seniorenelftallen en de beschikking hebben 
over terreinen (velden plus kleedgelegenheid). 

• 
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MILIEUBELASTING 
ONRECHTMATIG 
Op maandag 3 november diende in het Paleis van Justitie in Den Haag voor de 
President van de Rechtbank een kort geding tegen de Staat der Nederlanden en 
het Waterschap Regge en Dinkei , aangespannen door het Mil ieu Aktiecentrum 
Nederland, in de persoon van hoofdbestuurslid Jan Kater, die stopzetting van 
de mil ieubelasting eiste. 
De rechtszaak, die anderhalf uur duurde, kon ziá verheugen io de belangstel
ling van vele MAN-sympathisanten, hoge funktionar!l>sen van de overheid en 
pers. Er werden dan ook harde noten gekraakt. 

Namens het MAN eiste advokate Will y 
Westbroek onmiddellijke stopzetting van de 
milieubelasting en een dwangsom van f 100.000 
voor iedere poging de milieubelasting toch te 
innen. 

De Staat en het waterschap brachten bi j 
monde van hun advokaat mr. de Zwaan naar 
voren dat de mil ieubelasting simpel het uit
voeren van de Wet Verontreiniging Opper
vlaktewateren is. 

BELEDIGING 

Het milieubeleid van de overheid is eerder 
een aanfluiting en een belediging van het 
parlement, dat de Wet Verontreiniging Opper
vlaktewateren heeft aangenomen met de be
doeling een bijdrage te leveren aan de be
strijding van de watervervuiling, meende mr. 
Westbroek. 

De overheid doet niets anders dan de mili
euvervuiling handhaven. Alle bedrijven krij
gen vergunning hun afval te lozen. Daarnaast 
laat zi j de slachtoffers van de vervuil ing ook 
nog eens betal en voor een noodzakel i jke men-

selijke behoefte, de ontlasting. 
De bewering van de landsadvokaat dat iede

re Nederlandse burger vervuilt met zijn ont
lasting werd door de raadsvrouwe naar het rijk 
der fabelen verwezen. "Het water is van natu
re uitstekend in staat de menselijke ontlasting 
te zuiveren en daaraan voedingsstoffen te ont
lenen voor zijn flora en fauna. Voor de mense
lijke ontlasting is nu g':!en plaats meer omdat 
dit zelfreinigend vermogen van het water in 

• Foto's: De aanhang van het 
MAN in het Paleis van Justitie 

bezit genomen is door de industrie die het als 
haar privé-riool gebruikt. Het zelfreinigend 
vermogen van het water behoort echter toe aan 
het Nederlandse volk." 

Twee getuigen-deskundigen van het MAN 
toonden met voorbeelden aan dat de overheid 
de vervuiling helemaal niet aanpakt. Remy 
Poppe, MAN-voorzitter, en ir. Ben Tangena 
somden een aantal voor de mens I evensgevaar
lijke stoffen op die de bedrijven in het water 
mogen smijten. Nog maar enkele maanden ge
leden kreeg Shell-Pernis vergunning voor de 
lozing van 16 ton zeer giftige stoffen, waar
onder kankerverwekkende. 

Het is dan wel wat cynies om de ,burger met 
milieubelasting op te schepen onder het motto 
"de vervuiler betaalt". 

GIFTIGE VIS 

Vissersverenigingen in het gebied van wa
terschap Regge en Dinkei lieten kort geleden 
een waarschuwing uitgaan om de gevangen vis 
niet op te eten. Toch beweerde mr. de Zwaan 
dat de zuiveringsinstallaties die van de milieu
belasting worden betaald, bijvoorbeeld in het 
gebied Regge en Dinkei goede resultaten op
leveren. 

De President van de Rechtbank dacht ook dat 
er in Nederland wel wat te vissen viel. "U + 
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MILIEUBELASTING ONRECHTMATIG 
kunt het vis noemen, wij noemen het kwik
termometers", reageerde de MAN-advokate, 
wat haar een applaus opleverde van de pu
blieke tribune. 

SABOTAGE 

Mr. de Zwaan wilde ook nog kwijt dat het 
MAN zich schuldig maakt aan sabotage. "Het 
MAN zegt dat er ontelbare principi!'!le weige
raars zijn. Dit is niet waar. Het MAN vertelt 
de mensen gewoon dat zi j de heffing niet hóe
ven te betalen." 

De MAN-advokate nodigde de overheid uit 
dan maar een klacht in te dienen tegen het 
MAN bij de officier van justitie. "Wij zullen 
ons in zo'n strafproces graag verdedigen en de 
waarheid aan het licht helpen brengen. Milieu
vervuil ing saboteren I i jkt ons geen strafbaar 
feit ." 

DWANGSOM 

De overheid begrijpt nog steeds niet welke 
grote belangen op het spel staan. Mr. de 
Zwaan vond de door het MAN ge!'!iste dwang
som van f 100.000 buitensporig hoog. Toch is 
dit maar een symbol i es bedrag dat de werkel ij
ke waarde van ons leven dat door de milieu
vervuiling bedreigd wordt, natuurlijk nooit kan 
benaderen. 

"Er moet hoe dan ook een einde komen aan 
de steun van de overheid aan de industri!'!le 
vervuiling. Anders worden we binnenkort gek 
van de geluidsoverlast en laten ze ons betalen 
voor stilte. Straks stikken we van de luchtver
vuiling en moeten we betalen om te mogen 
ademen." Aldus besloot mr. Westbroek haar 
betoog. 

UITSPRAAK 

Op 7 november deed de President van de 
Rechtbank uitspraak in het kort geding. Hij 
zegt dat de milieubelasting voortvloeit uit de 
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Als 
het MAN een ander milieubeleid van de over
heid wenst, kan ik me daar niet mee bemoeien, 
aldus de President. Daar moeten jullie dan 
maar langs pol iti eke weg verandering in bren
gen. Jan Kater van het MAN wordt veroor
deeld in de proceskosten. 

Kommentaar van het MAN: "We worden dus 
van het kastje naar de muur gestuurd. Bij de 
overheid vindt de bevolking geen gehoor: we 
zijn zelfs bij minister Westerterp geweest, 
tevergeefs. Nu we het onafhankel i jk oordeel 
van de rechter inroepen, krijgen we te horen: 
Je moet bij de overheid zijn. Men speelt el
kaar de bal toe. Nu blijkt dat we bij geen 
enkele instantie ons recht krijgen, zullen we 
onze akties onder de bevolking voortzetten. 
Dat is kennelijk de enige manier om wat te 
bereiken. Onze eis blijft: Geen belasting op 
ontlasting! " • 
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BUURT EIST 
EINDE OVERLASl 
S.M.D.K. 
"Het lijkt wel of de SMOK alles mag en boven 
de wet mag treden. We zullen de hoge heren 
I eren schoon te produceren." 

Dit zijn zinnen uit het lied op de wijs van 
"de mossel man" dat 200 buurtbewoners aan het 
begin van de aktievergadering van het MAN in 
Utrecht, uit volle borst zongen. In een sfeer
voll e zaal voerden 9 buurtbewoners h i erna een 
toneelstuk op waarin het hele verloop van de 
MAN-aktie tegen de vervuil ing van het staal
bedrijf SMOK naar voren kwam. 

Na dit luchtige begin en een korte pauze 
begon de vergadering. Allereerst werd bekend 
gemaakt dat een enquete in de buurt uitwees 
dat de meeste bewoners vonden dat op de ver
gadering ook de provincie, de SMOK en de 
artsen uit de wijk aanwezig moesten zijn. 
Provincie en SMOK waren echter niet op de 
uitnodiging ingegaan. En van de vier artsen 
uit de wijk bleek alleen dokter Sjordon de 
moeite te nemen naar de vergadering te komen. 

Dokter van der Velde liet het MAN-komitee 
weten sterk de indruk te hebben dat het MAN
komitee misbruik wilde maken van zijn positie 
als arts. Een houding van de arts die schril af
steekt bij die van dokter Anneke de Langen 
van Ons Medies Centrum, die helemaal uit 
Oss kwam om op de angstige vragen van 
buurtbewoners over hun gezondheid te ant
woorden. 

Als woordvoerder van het MAN hield Hans 
van Ouwenkerken een korte inleiding. Hij be
nadrukte vooral dat de buurt zich niet moet 
laten inkapselen door beloftes van de provin
cie. "We moeten onze strijd voortzetten en we 
houden pas op als het milieu in de wijk schoon 
is. Als dat mogelijk is met de SMOK in de 
buurt." Hij kreeg instemmend applaus. 

Dat er verdere akties gevoerd moeten worden 
is voor de buurt glashelder. De overlast waar 
ze iedere dag opnieuw door de SMOK mee te 
kampen hebben, wordt bevestigd door metingen 
van de WPO. Bertus van Attum maakte namens 
de WPO bekend dat het i jzer-, chroom- en 
nikkelgehalte van de lucht in de wijk veront
rustend veel hoger ligt dan in andere steden. 
De chroom- en nikkeldeeltjes dringen diep 
door in de longen van de mens en zijn daar
door zeer schadel i jk voor de vol ksgezondheid. 

Ook het lawaai zorgt voor een grote over
last. "Alom half zeven 's morgens denderen 
zware vrachtwagens door de wijk. 's Avonds 
laat staan ze met ronkeölde motoren voor de 

deur. Ze vormen een gevaar voor onze kinde
ren bi j het oversteken", vertel t een vrouw. 

"Het is duidelijk dat er snel iets moet ver
anderen, maar dat kunnen we all een bereiken 
als we een eensgezinde aktie voeren, waar we 
met z'n allen aan werken", wordt uit de zaal 
naar voren gebracht. 

E~n vrouw stelt voor de hoofdingang en de 
achteringang van de SMOK te bezetten, zodat 
de fabriek een volle dag niet kan draaien. 

Dokter Sjordon biedt aan voor kontakt te 
willen zorgen met de buitenlandse arbeiders 
bij de SMOK als het MAN dat nodig mocht 
hebben. 

Op het eind van de avond wordt besloten 
dat er een onderzoek komt naar de aktiemoge
I i jkheden en dat er voor de all erlaotste maal 
een brief naar Gedeputeerde Staten en de mi
nister van Volksgezondheid wordt gestuurd. 
Daarna zullen hardere akties volgen als be
zetting en straat-opbreken. 

"Ik ben helemaal niet zo voor harde akties", 
vertel t een buurtbewoonster ,"maar als het ni et 
anders kan moeten we daar gewoon mee begin
nen." 

In de brief worden de volgende eisen gesteld: 
1. een grond i g onderzoek naar de I uchtver

vuil ing en het lawaai op een doordeweekse dag; 
2. een gratis gezondheidstest voor all e men

sen uit de buurt die zich ieder jaar moet herha
len; 

3. alle gegevens moeten deur aan deur be
kend gemaakt worden en pas op grond van deze 
onderzoeken mag bekeken worden of de ver
gunning voor de nieuwe oven gegeven wordt. 

Als de avond afgelopen is, heeft het MAN 
er weer nieuwe medewerkers bij. Niet alle 
mensen gaan echter tevreden naar huis. Enkel e 
mensen brachten dingen naar voren die niet op 
de agenda stonden en duidelijk niet op de 
avond thuis hoorden. Hun opzet was om de 
buurtbewoners te verdel en, wat natuurl i jk al
leen in het voordeel van de SMOK is. Hen 
werd duidelijk gemaakt dat hun vragen een 
verstoring van de avond vormden . Hun vragen 
kunnen best beantwoord worden, maar dan op 
een andere vergadering met een andere agenda. 
En zeker niet op een avond waar een nieuw 
aktieprogramma behandeld wordt. Akties die 
een einde moeten maken aan de overlast door 
de SMOK. Iets wat alleen door een eensge-
zinde buurt bereikt kan worden. • 



Afvalverwerl(ing 

Rijnmond 

1 weegbruggen 
2 bunkers industrieel afval 

en huisvuil 
3 bunkers chemisch afval 
4 loshaven chemisch afval 
5 loshaven industrieel afval 
6 elektrische centrale 
7 ovengebouw industrieel afval 

en huisvuil 
8 tanks vloeibaar afval 
9 bedrijfstrafo 's 25 kv-3 kv 

10 pompstation rivierwater 
11 fi Iterbak 
12 gedestilleerd waterfabriek 
13 wateropslagtanks 15000 ton 
14 slakkenbr,;)ker 
15 kantoor, werkplaats, magazijn 
16 laboratorium 
17 silo vliegas 

BEDRIJVEN SABOTEREN 
AFVALVERWERKING 
Op 5 februari 1973 werd de Afvalverwerking Rijnmond NV in bedrijf gesteld. 
Ter verwerking van industrieel, chemies en huishoudelijk afval. V66r de op
richting van deze fabriek deed de overheid onderzoek bij de bedrijven naar de 
hoeveelheid afval om vast te stellen hoe groot de verbrandingsovens moesten 
worden. Het onderzoek vond plaats in samenwerking met de industrie. Per jaar 
bleek er 440.000 ton gewoon industrieel afval te bestaan naast 39.100 ton 
chemies afval. Nu blijkt dat slechts 75. 000 ton industrieel afval ter verwerking 
wordt aangeboden. Dit betekent dat van die 440. 000 ton 365. 000 in water, 
lucht of elders in ons milieu geloosd wordt. 

Bevolking moet miljoenenverlies betalen 
Het verbranden van chemies afval kost f 77 

per ton, het storten si echts f 12 tot f 20 per 
ton. De kwaliteit van onze leefomgeving kan 
de bedrijven weinig schelen. Dumpen van af
val is goedkoper, dus doen ze dat. 

Deze situatie heeft de Afvalverwerking over 
1974 een verlies van ruim 25,2 mil joen opge
leverd. Om te kunnen blijven werken, moet 
geld geleend worden. Men verwacht dat het 
verlies in de nabije toekomst zo zal oplopen 
tot ruim 200 mil joen. 

Het krankzinnige van de situatie is dat en
kele van de bedrijven die verwerking in de 
afvalfabriek te duur vinden, zelf in de leiding 
van de Rijnmondfabriek zitten. Zoals de heer 
Bart Wilton (Rijn-Schelde/Yerolme) en ir. 
J. A. P. Monti jn van Shell-Pern is, di e in de 
raad va'n kommissarissen zitten. Zij zijn mede 
verantwoordel i jk voor het goed funktioneren 
van het afva I verwerkingsbedri jf. 

VERLIES 

De opzet van de fabriek is een soort recy-

cling-proces verwezenlijken: met afval nuttige 
dingen doen. 

Uit de warmte die bij de verbranding vrij
komt, wordt gedemineraliseerd water gemaakt. 
Dit water - nog zuiverder dan gedestilleerd 
water - wordt door de industrie gebruikt. Om 
de waterfabr i ek te I aten draa i en moeten de 
ovens echter 7 dagen in de week in werking 
zijn. Maar er is nauwelijks voldoende afval 
voor 5 dagen. Bovendien blijken er voor het 
water niet voldoende afnemers te zijn omdat 
de industrie het zelf goedkoper maakt. 

De probl emen met de waterfabri ek leveren 
nog eens een verlies van ruim 45 miljoen gul
den op en brengen het totaalverlies op een 
kleine 100 miljoen . 

Het schandalige van dit alles is dat de ver
I i ezen betaa I d moeten worden door de bevol
king. Deels door een extra tariefsverhoging 
voor de gebruikers van gewoon drinkwater, 
deels door een forse greep in de door de be
lastingbetal ers gevulde gemeentekas. 

De kapitaal verschaffers en de industrie lopen 
intussen geen enkel financieel risiko. De ge-

meenten van Rijnmond zijn de aandeelhouders 
van het afval bedri jf en staan garant voor af
lossing van rente van het geleende kapitaal 
waarmee de fabriek is opgericht (ruim 240 
mil joen). De kapitaal verschaffers zitten dus op 
rozen; zijn krijgen hun rente zonder enig risi
ko. 

VUILVERWERKING 

Verwerking van afval is een belangrijke 
zaak. Omdat het ons milieu zuiver houdt en 
omdat een hoop waardevol I e grondstoffen be
houden blijven. Dit blijkt ook uit de verwer
king van huishoudelijk afval, die geen verlies 
opl evert: 7 kg huishoudel i jk afval I evert na 
verbranding 80 liter gedestilleerd water op. 
Eén liter gedestilleerd water kost in de winkel 
ongeveer 75 cent. De verbranding van iedere 
7 kg levert voldoende energie om een lamp 
van 100 Watt 20 uur te laten branden. Daar
naast I evert het afval ca. 2,5 kg schroot (voor 
staalindustrie), slakken (voor wegverharding) 
en vliegas (vulling voor asfalt) op. 

DROEVIG 

Het ideaal van de Porti j van de Arbeid in 
Rijnmond om samen met de industrie het onge
kontroleerd storten en lozen van afval te voor
komen, blijkt mislukt te zijn. Voor de onder
nemers telt op de eerste plaats de winst. 

De resultaten voor de bevolking zijn uiter
mate droevig: De vervuilende lozingen blijven 
ons milieu bedreigen en de bevolking is hier 
de dupe van. Zij wordt bedreigd in haar be
staan en mogen ook nog eens opdraaien voor 
de verliezen die deze bedrijven veroorzaken . 

In Rijnmond is weer eens bewezen dat het 
bestaan van het winstprincipe in strijd is met 
de meest dringende belangen van de bevolking, 
zoals een schoon milieu . • 
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MAN 
BARON KRIJGT 
GIROKAARTEN 

IN het hele land zijn de akties tegen de mi
lieubelasting in volle gang. Op vrijdag 31 
oktober heeft het MAN-Leiden ongeveer 

25.000 Qirokaarten van de milieubelasting uit
gestrooicNn de hal van het Hoogheemraadschap 
Rijnland in Leiden. 

De kaarten waren opgehaald door MAN
afdelingen in Leiden, Leidschendam, Haarlem, 
Voorschoten en enkel e kl einere pi aatsen . Na 
een demonstratieve tocht door de Breestraat in 
leiden werd een MAN-delegatie ontvangen 
door dijkgraaf baron van Knobelsdroff. 

Toen de girokaarten in de hal werden uitge
strooid, riep de baron verontwaardigd: "Maar 
dat is ook milieuvervuiling!" "Nee, reageerde 
iemand in de hal, "want dit is ons milieu niet." 

De baron zei alle weigeraars een aanmaning 
te zullen sturen. Het MAN kan dus voorlopig 
vooruit. 

BESLAG OP PRESENTIEGELD S.P.-RAADSLID 

HET presentiegeld van het Ni jmeegse SP
raadslid Wieneke Jaspers zal via beslag
legging naar zuiveringsschap Rivierenland 

gaan, in plaats VOi1 naar de partijkas van de 
SP. 

Het zuiveringsschap heeft beslag gelegd om
dat Wieneke weigert de milieubelasting te be
talen. Tijdens de behandeling van de milieu
nota in de gemeenteraad, vroeg Wieneke of de 
gemeente zou meewerken aan de beslagl egging . 
Di t bi eek inderdaad het geva I. B en W van 
Ni jmegen zuil en het opgel!iste bedrag van het 
presentiegeld afhouden en aan het zuiverings
schop overmaken. 

De gemeente verschuilde zich achter het 
argument dat zij verplicht is aan het beslag 
mee te werken. Dit is niet juist. Er zijn bij 
het MAN meerdere geva II en bekend van werk
gevers die weigeren aan gelegd loonbeslag 
mee te werken. De gemeente Nijmegen bi ijkt 
een prima medewerker bi j het innen van de 
mil ieubelasting. 
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IN de besturen van water- en zuiverings
schoppen komt het MAN vaker de adel tegen. 
Zuiveringsschap "De Veluwe" heeft een 

jonkheer meester Bosch ridder van Rosenthal , 
een hel e mond vol. 

De ridder mocht onlangs de eerste paal slaan 
van een zuiveringsinstallatie. 

Leden van de MAN-afdel ing Wageningen 
protesteerden met spandoeken en pamfl etten 
tegen de milieubelasting waarvan de installatie 
bekosti gd wordt. 

Salarissen 
zuiveringschap 

24% omhoog 
De topfunktionarissen van het zuiverings

schop Rivierenland gaan met een vorstel i jk 
salaris naar huis. Op de begroting voor 1976 
staat voor de voorzitter van het dagelijks be
stuur aan netto personeelskosten uitgetrokken 
een bedrag van f 71.700. Het gaat hierbij 
om een part-time funktie! De sekretaris kost 
het schap vol gend jaar f 98.300, een refe
rendaris A staat voor f 79.600 op de begro
ting, een hoofdkommi es A voor f 68.000 en 
ga zo maar door. 

De totale personeelskosten van de bestaan
de bezetting zi jn ten opzichte van 1975 met 
niet minder dan 24% gestegen. Opvallend is 
de overeenkomst tussen dit percentage en dat 
waarmee de milieubelaSting voor 1976 om
hoog gaat, namelijk met 23%! 



MAN 
GELE OF RODE KAART 

LEIDSCHENDAM is de jongste afdeling van 
het MAN. 1500 Gezinnen weigeren daar 
nu de milieubelasting te betalen. Op 27 

oktober werd een openbaar debat gehouden. 
Het uitgenodigde Hoogheemraadschap Rijnland 
kwam niet opdagen. 

"Wij krijgen van Rijnland een gele kaart, 
we zu 11 en ze de rode terugbezorgen", merkte 
iemand uit de zaalop. 

De leidschendammers hebben veel kritiek op 
de zuiveringsinstallatie in hun stad van 10 
mil joen gulden die na korte tijd weer afgebro
ken werd voor een bedrag van een half mil joen. 
Het adres van de MAN-afdeling Leidschendam 
is: Burg. Veldhuizenlaan 234. 

"MILIEUBELASTING WEIGEREN 
IS VRAGEN DM DIKTATUUR" 

IR. VAN SELMST van het waterschap Regge en 
Dinkei keert zich tegen het MAN en de dui
zenden Nederlanders die de mil ieubelasting 
weigeren of hebben geweigerd te betalen. 
Milieubelasting is betalen voor een goede 
zaak, weigeren is vragen om een diktatuur, 
vertelde hij op een lezing voor TH-studenten 
in Twente. 

Deze forse beschuldiging komt van een man 
die zelf weigert de vervuiling van de bedrijven 
aan te pakken, zoals de lozingen van een me
taaldraaierij in Glane (Twente). 

Het afval dat het bedrijf in de Dinkei stort, 
bestaat uit metaal krullen en -spaanders. Dit 
afval heeft zich in de loop der tijd op de oe
vers van de Dinkei opgehoopt. Ook in de tuin 
van het echtpaar Diepeveen, dat vlak naast de 
draaierij woont. Hierdoor werd de Dinkei ter 

plaatse zo'n anderhalve meter smaller, wat tot 
gevol g had dat de andere oever af gi ng brokke
len door de stroming die op die plek steeds 
sterker werd. 

Protesten van Di epeveen bi j de gemeente 
Losser leverden niets op, ook al bleek de stor
ting in strijd met de Hinderwetvergunning. 
Op verzoek van Di epeveen kwam vervol gens 
de heer Van Selmst van het waterschap pools
hoogte nemen. Hij vond het n i et nodi g stappen 
tegen het bedri jf te ondernemen. 

De zorg van het waterschap over de vervui
ling van het water beperkt zich blijkbaar 
voornamelijk tot de inning van de milieube
lasting. Diepeveen is echter van mening dat 
el k dubbel tje mil i eubelasting teveel is zolang 
zulke toestanden bij hem achter in de tuin be
staan. 

De metaaldraaierij aan de DinkeI. De oever is hier enkele meters verbreed door rotzooi 

Mevrouw Brouwers aan het werk voor het MAN 

71-JARIGE 
MEDEWERKSTER 

DAT de akties tegen de milieubelasting zo 
onderhand honderdduizenden weigeraars 
hebben opgel everd is al gemeen bekend. 

Volgens de opgave van het ministerie van Wa
terstaat zijn het er zelfs anderhalf miljoen in 
heel Nederland. Een geweldige prestatie dank
zij de inzet van vele honderden MAN-aktivis
ten en SP-ers. Een van de oudste medewerk
sters is ongetwijfeld de 71-jarige mevrouw 
Brouwers uit leiden. Haar grote inzet en ijver 
oogste veel bewondering, vooral bij de veel 
jongere MAN-aktivisten. Zelf vond ze het 
allemaal heel gewoon. 

"Ach, ik vond het ontzettend leuk om de 
kaarten op te hal en. Ik heb erg veel meege
maakt en gemerkt dat iedereen zich opwindt 
over de milieubelasting. Ik heb een keer in 
een straat gelopen waar de kaarten van twee
hoog naar beneden werden gegooid", zegt ze 
lachend. Het was dan ook met grote tegenzin 
dat ze ophield met het ophalen van de kaarten. 
Op dringend advies van haar dokter, die het te 
zwaar vond voor een vrouw van haar I eefti id. 
Bovendien moest ze nog zorgen voor haar man 
di e hartpatiënt is. 

Als de leidse weigeraars aanmaningen van 
het Hoogheemraadschap krijgen, hoopt zij 
weer van de partij te zijn om de aktie verder 
te voeren. 
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Fernando de Nadat over het Spaanse fascisme 
MET HET VERDWIJNEN VAN FRANCO is in 
de Spaanse gesch i eden is een hoofdstuk afgeslo
ten van open I i jke onderdrukking en terreur. 
Vanaf het einde van de burgeroorlog, die door 
Franco gewonnen werd in 1939 bi eef deze 
fascistiese leider in het zadel. 

Over dit Spanje en over de middelen waar
mee het Franco-fascisme het vol k onder de duim 
hield, vertelde Fernando de Nadal aan de 
Tribune. 

De Nadal vocht in de burgeroorlog aan de 
zijde van het volk en werd levensgevaarlijk 
gewond. Hoewel hij op sterven I ag werd hij 

Exekuties in Madrid van anti-Franco gezinde militairen 

"Franco verscheen ten tonele toen in de ja
ren dertig Spanje hervormingen begon in te 
voeren. In 1930 kwam een einde aan het 
fascistiese regiem van Primo de Rivéra. Spanje 
was de diktators en hun onderdrukking en uit
buiting beu; de republ iek werd uitgeroepen. 

Het land wachtte op ingrijpende hervormin
gen. Individuele grootgrondbezitters hadden 
stukken grond van 100. 000 ha. i n ei gendom . 
De grond in Spanje was - en is nog steeds -
voor Spanjaarden alleen om in begraven te 
worden. 

Er bestond een giganties leger en ambtena
renapparaat. Op 50 soldaten was er één gene
raal. " 

In 1936 won een links eenheidsfront de ver
kiezingen. Hier en daar ging men over tot het 
verdelen van de grond onder de boeren. De 
republ ikeinse regering merkte veel te laat dat 
de oude machthebbers dit all es als een bedrei
ging van hun positie zagen en dit niet wilden 
accepteren. KI eine militaire opstanden werden 
met moei te onderdrukt, en nog deed de repu
bliek alsof er niets aan de hand was. 

Op 17 juli 1936 kwam de landmacht in op
stand. Kolonel Franco kwam naar voren om de 
rechtse opstand te leiden. Het volk kwam de 
straat op, eiste en kreeg de wapens om hun 
verworvenheden te verdedigen. De burgeroor
log was begonnen. 

HITLER 

De rechtse opstandel ingen werden krachtig 
gesteund door Hitier, Mussolini en de Spaanse 
legioenen in Afrika. Met wapens, bombarde
menten en soldaten. Na bloedige en zeer 
heldhaftige gevechten tussen dikwijls slecht" 
bewapende burgers en goed getrainde mil itai
ren onder leiding van Franco die gesteund werd 
door de keurtroepen van het fascistiese Duits
land en Italië, was na drie jaar het pleit be
slecht in het voordeel van Franco en zijn 
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moordenaarsbenden. 
Buitengewoon onmenselijk waren de onder

drukkingsmethoden die vooral de falangisten 
en carl isten in de op de republ iek veroverde 
gebieden, uitvoerden . Iedereen die zich maar 
even verzette, of van wi e men dacht dat hij 
sympathie had voor de voor hun vrijheid strij
dende volksbrigades, werd onverbiddelijk 
doodgeschoten. Massa-exekuti es waren aan de 
orde van de dag. 

2 MILJOEN DODEN 

"In de boeken staat dat de burgeroorlog 
miljoen doden heeft gekost. In werkelijkheid 

waren het er 2 miljoen. Na de burgeroorlog 
brak een periode van monsterlijke terreur in 
Spanje aan. Hele republikeinse legers tegelijk 
werden door de fascisten geëxekuteerd. In de
ze tijd en ook tijdens de Tweede Wereldoorlog 
bi eef men het Spaanse vol k onderdrukken op 
de manier waarin Hitier een meester was." 

KOLONIE 

"In de jaren 1940-'50 was de eerste volks
ziekte in Spanje TBC. Zo slecht waren de le
vensomstandigheden van de bevolking. Het 
land zat in een diepe ekonomiese krisis. 

De VS maakten van deze situatie gebruik om 
Spanje tot een van haar koloni~n te maken. 
500 Mil foen dollar voor de hongerige magen 
kreeg Spanje. In ruil daarvoor mochten de VS 
militaire bases in Spanje aanleggen. Spanje 
was - en is - voor de VS een zeer belangrijk 
militair steunpunt in Europa. De 5 grote bases 
die onder andere zijn voorzien van kernwapens, 
vormen de grootste VS-basis in de wereld. 
60.000 Amerikaanse soldaten zijn in Spanje 
gelegerd. 

Ook Amerikaanse bedrijven waaronder de 
wapenindustrie sloegen hun klauwen uit naar 
Span je. Net als vel e andere international e 

veroordeeld tot de doodstraf en 30 jaar gevan
gen isstraf. Toen hi j de sakramenten der ster
venden had ontvangen, lieten ze hem vrij. 
Om door zijn familie begraven te worden. Zijn 
familie heeft hem toen meegenomen in een 
karretje en over de grens gesmokkeld. Momen
taal woont De Nadal in Den Haag. 

FRANCO 
LEEFDE 
40 JAAR 
TE LANG 
koncerns. De lage lonen van de uitgebuite 
Spaanse arbeiders vormen een aantrekkei ijk 
werkkl imaat voor de kapital isten." 

MONOPOLIES 

"De internationale monopolies zijn de werke
lijke machthebbers in Spanje. Zij gebruiken 
de ri jkdommen van het land en het werk van 
de arbeiders om hun eigen winst te vergroten. 
Franco en het fascisme waren nodig om de si
tuatie te houden zoals die was. 

Het is onthul I end dat na de VS Nederland 
de grootste investeerder in Spanje is, samen 
met Duitsland. Phil ips heeft 30.000 Span jaar
den in dienst. Ook Akzo en DAF behoren tot 
degenen die de vruchten plukken van de on
derdrukking van het Spaanse vol k. Ondanks de 
lage produktiekosten verkoopt DAF in Spanje 
zi jn wagens veel duurder dan in Nederland. 

Het verzet in Spanje is altijd blijven bestaan 
ondanks alle pogingen van Franco om dit te 
onderdrukken. Stakingen en andere direkte 
arbeidersakti es namen een steeds grotere om
vang aan." 

POLITIE 

"Ti jdens het posten voor de Spaanse ambas
sade na de exeku ti es van de Spaanse verzets
mannen, ontdekte ik dat veel Nederlanders, 
waaronder ook een Nederlandse pol iti eman, 
die m ij er verw i j ten over maa kte da t er door 
de verzetsstrijders politiemensen waren dood
geschoten, een vergel i jking maken tussen de 
Nederlandse en Spaanse pol itie. Deze verge
I ijkingen zi jn absol uut on juist. 

Op iedere 5 Spaanse volwassenen is er in 
Spanje 1 gewapende agent. De politie wordt 
opgeleid door en in de VS. Gezamenlijk hou
den ze in Spanje oefeningen in het bestrijden 
van opstanden. 



TERRORISTEN? 
Een I ezer van de Haagse Courant schri jft 
een ingezonden brief naar aanleiding van 
kommentaren op de exekuties in Spanje. 
Een antwoord aan de mensen die zeggen: 
Rusland is ook een diktatuur en die doodge
schoten pol i ti emannen hebben ook vrouwen 
en kinderen. 

"Ik ben 66 jaar en heb een fascisties re
giem meegemaakt. Ook door ons werden 
destijds de leden van de 'Grune Polizei' of 
van de 'Sicherheitspol izei' door onze ver
zetshelden (of terroristen?) neergeknald. Er 
bi even toen ook weduwen en wezen achter. 
Terreur vraagt nu eenmaal om terreur. 

Weten de mensen die het voor de Spaanse 
regering opnemen dat Franco ieder jaar op 
20 april een mis laat opdragen ter gelegen
heid van de verjaardag van zijn oude vriend 
Adolf Hitier? 

Sommige mensen gaan er ook achteloos 
aan voorbij, dat in Spanje geen normaal 
proces kan worden gehouden. Dat advoka
ten daar niet worden toegelaten. Het ge
beurt maar al te vaak dat kinderen in 
Spanje worden opgepakt en gedwongen een 
belastende verklaring over hun vader af te 
leggen. Ik ben tegen iedere vorm van dik
tatuur, maar vooral van de fascisten heb ik, 
en met mij vel e anderen, teveel I eed on
dervonden. " 

Naast de Guardia Civil (groene uniformen) 
heeft Franco de Pol icia Armada (met gri jze 
uniformen) opgericht. Dat is de staatspolitie 
die volkomen te vergelijken is met de Duitse 
SS. Het is de speciale aanvalspolitie die inge
schakeld wordt tegen stakingen en andere ak
ties. De Guardia Civil is de traditionele poli
ti e di e orde en rust moet handhaven. 

In de prakti jk komt het er op neer dat de 
beide korpsen gezamenl i jk een staking in me
kaar slaan, razzia 's houden enzovoorts. 

Daarnaast heb je de Policia Secreta (gehei
me politie): politie in burger die in trams, 
kafé's en dergel i jke onopgemerkt aanwezig is. 
Maak je daar een grapje over Franco, dan kan 
de agent zijn penning laten zien en je meene
men naar het politieburo. 

De Policia Politica Social tenslotte heeft tot 
taak om allerlei politieke organisaties te infil
treren. 

Guernica. Platgebombardeerd door vliegers van Hitier. 

Het totale Spaanse politiekorps is even groot 
als het leger, heeft méér munitie en staat on
der leiding van het leger. 

De politie - en dat geldt overal - heeft tot 
taak de gevestigde orde te handhaven. In 
Spanje betekent dit dat de politie ieder verzet 
moet breken dat gericht is tegen de absolute 
tironnie van het fascisme. 

Een politie-agent verdient in Spanje een 
veelvoud van het salaris van een arbeider. Zo 
koopt Franco de mensen om die bereid zijn 
voor een goed salaris hun landgenoten die voor 
de vrijheid opkomen, dood te schieten. 

SCHIETEN 

Wanneer bij een staking de direktie politie
hulp inroept, staan binnen de kortste keren 
honderden politie-agenten bij de fabriek. Met 
megafoons waarschuwen zij de arbeiders binnen 
een aantal minuten aan het werk te gaan. 
"Anders schieten we." 

Gebeurt dit niet, dan gaat de politiemacht 
tot de aanval over en wordt er geschoten. Dat 
er dan doden va 11 en, is bi jna zeker. De Spaan
se politie richt meteen op het hoofd. Zwaarge
wonden lopen het risiko een extra kogel te 
krijgen. Dan is de staat van de last van een 

Paspoort 
van 
Duitse 
vlieger, 
in dienst 
van 
Franco 

extra gewonde, een extra gevangene af. 

RAZZIA'S 

In maart van dit jaar hield de politie razzia's 
in Madrid, Barcelona en Baskenland. Om zoge
naomd terroristen op te sporen. Straten werden 
afgezet zodat niemand in of uit kon. Midden 
in de nacht werd bij de mensen aangebeld. Als 
n i et werd opengedaan, ging de pol i ti e sch i e
ten. Een Spaanse politie-agent is dus de uit
voerder van het fascisme. Net als de SS en de 
andere politie en geheime dIensten in HitIer
Duitsland. 

ANTI-TERRORISMEWET 

De vonnissen van de 5 Spanjaarden die op 
27 september werden ge~xekuteerd kwamen tot 
stand onder de zogenaamde anti-terrorismewet. 
M~t deze wet wilde het Franco-regiem alle 
onderdrukkingsmiddel en inzetten om het verzet 
tegen het fascisme te voorkomen. 

Vol gens deze wet kan iedereen 10 dagen 
door de pol itie worden vastgehouden zonder 
gerechtel i jk bevel, zonder advokaat en zonder 
bezoek. Vrijwel zonder uitzondering worden 
in die tijd folteringen toegepost om de ver
dachte tot een bekentenis te dwingen. 

Pas nog hoorde ik van een man die door 30 
politie-agenten geslagen werd. Zelf was hij 
1.60 m lang. Hi j werd vastgebonden aan een 
stoel waar koperen draden aan zaten. Op deze 
manier kwamen de slagen extra hard aan. 

Overbekend is het gebruik van de Spaanse 
politie om kleine kinderen te verhoren over de 
politieke overtuiging van hun ouders om ze 
vast te houden tot de ouders ze komen hal en, 
zodat die meteen de gevangenis in kunnen. 

Volgens de wet kunnen overal huiszoekingen 
worden gedaan als de politie dat nodig vindt. 
Alle groepen die buiten de wet zijn verklaard 
worden door de nieuwe wet aan speciale regels 
onderworpen. Hun leden en donateurs zijn 
strafbaar en kunnen worden veroordeeld tot de 
hoogste gevangenisstraf. Dit geldt ook voor 
degenen die geweld propageren als middel 
voor politieke aktie, die akties voeren of pro
paganda daarvoor maken. Op grond van dit 
laatste kan bijvoorbeeld een journalist of fil
mer die een reportage maakt over een aktie 
zware gevangenisstraf krijgen. Net als dege
ne die onderdak geeft aan een van bovenge
noemde personen, of ze kent, en niet opgeeft 
aan de pol iti e. + 
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De artikel en 
1639 p en q 
bieden de bazen 
talloze moge
liikheden om de 
arbeiders het 

brood uit de 
mond te stoten. 
Hier vC?lgen 
enkel e voor
beelden die in 

de prakti ik 
zouden· kunnen 
vóorkomen. 

vervolg Spanje 
RECHTERS 

De rechters van de kri jgsraad kunnen het 
vonnis baseren op mededelingen van de politie 
en vermoedens, op grond van "de morel e over
tuiging van de rechtbank", zonder enig tast
baar bewijs dus. 

Advokaten die zich niet schikken naar het 
woord van de rechter kunnen voor een jaar uit 
hun funktie ontheven worden. Van de vonnis
sen van deze rechters is geen beroep toege
staan. 

Wie tenslotte kritiek uitoefent op deze anti
terrorismewet, of ideeE!n verspreidt die niet 
stroken met het fascisme, kan tot de zwaarste 
gevangenisstraf worden veroordeeld. 

In het Franco-Spanje is het niets bijzonders 
als iemand in zijn vonnb te horen krijgt: twee 
keer doodstraf en 75 jaar gevangenisstraf. Zo 
bang is het fascisme voor verzet dat het zelfs 
de doodstraf niet vertrouwt." 

SOCIALISME 

Voor de Spanjaarden komt het overlijden van 
Franco 40 jaar te laat. Wat de periode na 
Franco zal brengen, moet worden afgewacht. 
Het is echter wel duidel i jk dat het Spaanse 
volk geen baas in eigen land zal zijn voordat 
de macht van de grote koncerns gebroken is. 
Zij waren het die Franco als een marionet lie-
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Aan deze rubri ek wordt meegewerkt door mr. Sjoerd Brunia, Antoni etta Pinkster, mr. 
Bob Ruers en mr.Willy Westbroek-Thomassen, allen leden van de Socialistiese Partij. 

over ontslag volgens artikel 1639 p en q 
De baas van Hans is een viezerik. Terwijl 

Hans op zijn werk is, belt hij met allerlei 
smoesjes aan bij Trees, de vrouw van Hans. 
Hi j probeert handtas tel i jk te worden en doet 
haar oneerbare voorstellen. Trees vindt het 
stomvervelend, maar durft niet veel te zeggen. 
Straks raakt Hans zijn baan kwijt, denkt ze. 
Als ze het tegen hem vertel t, stapt Hans op 
hoge poten naar z'n baas. Luister eens, zegt 
hij, kun je niet ophouden mijn vrouw lastig te 
vallen? Zijn baas pakt het wetboek: "Kijk 
eens Hans, als je het er niet mee eens bent, 
kan je op staande voet ontslag nemen." 

Artikel 1639 q van het Burgerl i jk Wetboek 
bepaalt dat Hans het "recht" heeft op staande 
voet ontslag te nemen als zijn werkgever zijn 
huisgenoten verl eidt of tracht te verl eiden tot 
handelingen in strijd met de goede zeden. 

Als Hans van dit "recht" gebruik maakt, 
betekent dit dat hij werkloos wordt, wat tevens 
inhoudt dat hij geen WW zal krijgen. Hij 
neemt dan namelijk zelf ontslag, en is vrij
willig werkloos. Hans neemt dus geen ontslag. 
Maar als zijn baas Trees steeds vaker lastig 
valt, wordt het hem te gortig. Hij stapt naar 
de direkti ekamer. "Ouwe viezerik, nou moet 
je ophouden mijn vrouw lastig te vallen, an
ders gebeuren er ongel ukken." 

"Wat krijgen we nou?" vraagt zijn baas. 
"Ik ontsla je op staande voet wegens grove 
belediging én bedreiging." Dat mag volgens 
artikel 1639 p lid 3 en 5. Nu staat Hans toch 
nog op straat. Zonder WW, want hij is op 
staande voet ontslagen. 

ten zorgen voor de door hen gewenste orde en 
rust. 

Wij hopen dat het Spaanse volk, dat zo lang 
onder de terreur van het fasc isme heeft moeten 
leven, erin zal slagen de veroorzaker van haar 
leed, namelijk het groot monopoliekapitaal, 
uit te bannen, en eendrachtig een socialistiese 
samenleving op te bouwen. 

ARTIKEL 1639 P en 1639 Q 
WAT IS HET VERSCHIL? 

Hans kon kiezen: of ontslag op staande voet 
nemen, of ontslag opstaande voet krijgen. 
Verschil: het,nummer van het wetsartikel. 
Meer niet. In beide gevallen zit Hans zonder 
werk en zonder centen. 

Dirk, een kollega van Hans, stapt met de 
vrouw van zijn baas het bed in. Hij wordt op 
het matje geroepen en krijgt ontslag op staande 
voet vol gens artikel 1639 p. Hi j heeft de 
vrouw van de baas verleid tot handelingen in 
strijd met de goede zeden. Verschil tussen 
Hans en Dirk: als je met de vrouw van je baas 
naar bed gaat, kun je ontslag op staande voet 
krijgen. Maar als je baas met jouw vrouw naar 
bed gaat, mag je • •• nee, niet de baas ont
slaan, maar ontslag op staande voet ne men. 

HET RECHT OM OP STAANDE VOET 
ONTSLAG TE NEMEN: ARTIKEL 1639 Q 

Het "recht" om ontslag te nemen krijg je 
volgens artikel 1639 q ook als beloning voor 
de volgende gedragingen van je baas: wanneer 
je door hem mishandeld wordt, wanneer je ziek 
bent, als je je loon te laat krijgt uitbetaald, 
of als het werk ernstige gevaren voor je leven 
of gezondheid oplevert. In gewoon Nederlands 
betekent het wetsartikel: Je baas mag je be
handelen als een stuk vuil. Onder andere mis
handel en en aan I evensgevaar bi ootsteIl en. 
Als het je niet bevalt, kun je ontslag nemen. 

De voorwaarden om zo'n samenleving op te 
bouwen zijn natuurl ijk wel aanwezig. Iedereen 
in Spanje heeft het fascisme aan den lijve on
dervonden. Maar het grootkapitaal (in Spanje 
hoofdzakelijk Amerikaans), zal de melkkoe 
niet gemakkelijk uit handen geven. 

Een tweede revolutie zal onvermijdelijk 
zijn. • 



REDENEN VOOR ONTSLAG OP STAANDE 
VOET: ARTIKEL 1639 P 

Daarnaast geeft artikel 1639 p de bazen 
talloze mogel i jkheden om zi jn arbeiders op 
staande voet te ontslaan. Een paar voorbeel
den: 

Lid 2,1: Als je niet de ware reden hebt ver
teld waarom je bij je vorige baas bent wegge
gaan . 

We nemen weer even Hans di e wegens bel e
diging ontslagen is. Hi j kri jgt een ni euwe 
baan . "Waarom ben je bij je vorige werkgever 
weggegaan", wordt hem gevraagd. "Ik heb 
ontslag genomen, het werk beviel me niet", 
zegt Hans. Want als hij vertelt dat hij op 
staande voet ontslagen is, loopt hij grote kans 
dat ze hem niet moeten. Hans wordt aangeno
men. Na een half jaar ontdekt zijn baas de 
werkelijke reden van het ontslag. Hans wordt 
nu op staande voet ontslagen! 

DRONKENSCHAP, OOK BUITEN WERKTIJD 

Lid 2,3: Ontslag op staande voet wanneer de 
arbeider zich, ondanks waarschuwingen, over
geeft aan dronkenschap of I ieder! ijk gedrag. 

Lid 2,4: Wanneer hij zich schuldig maakt 
aan diefstal, verduistering, bedrog of andere 
misdrijven waardoor hij het vertrouwen van de 
werkgever onwaardig wordt. 

De baas kan ontslaan op staande voet terwijl 
nog geen enkele rechter heeft bepaald dat van 
dronkenschap of diefstal sprake is geweest. 
Intussen zegt de WW: Je kri jgt geen cent, 
want 6f je bent op staande voet ontslagen, 6f 
het ontslag blijkt ongeldig. In het laatste ge
val moet je baas je uitbetalen. 

Zelfs voor een gebeurtenis buiten je werk, 
is ontslag op staande voet mogelijk. Als je in 
een ruzie iemand een blauw oog slaat, pas dan 
op. Je baas zou het als reden voor ontslag 
kunnen beschouwen. En wat di e dronkenschap 
betreft: Wie bepaalt dat je dronken bent? 

Neemt de baas een bloedproef af, voor hij je 
ontslaat? 

GEHEIME GEGEVENS 

Ontslag op staande voet is ook mogelijk 
wanneer hij bijzonderheden aangaande des 
werkgevers huishouding of bedrijf, die hij be
hoorde geheim te houden, bekend maakt. 

Hoe weet een arbeider wat hij geheim moet 
houden? Mag hij aan de Tribune zijn gal 
spuien over misstanden op het bedrijf? Of ver
teil en over de eventuel e amoureuze u i tspat
tingen van de baas met zijn vrouw? 

REDELIJKE BEVELEN 

Lid 2,10: Ontslag op staande voet wanneer 
hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelij
ke bevelen of opdrachten. 

Wie bepaalt wat redelijk is? Als er weinig 
werk is in een bedrijf en de baas wil geld uit
sparen op een glazenwasser, kan hij wel tegen 
een lasser zeggen: Zeem de ramen. Is dat een 
redelijk bevel? Als de lasser weigert, omdat 
hij voor dat werk niet is aangenomen, riskeert 
hij ontslag op staande voet. Ook weigering 
van overwerk kan dus ontsl ag betekenen. 

EIGENSCHAPPEN 

Behalve de opgesomde redenen voor ontslag 
op staande voet kent de wet een al gemene 
reden: artikel 1639 lid 1: "wanneer er daden, 
eigenschappen of gedragingen van de arbeider 

. .. 
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RECHTEN (vervolg) 
zijn, die tot gevolg hebben dat van de werk
gever niet kan worden verlangd dat hij de man 
in dienst houdt. " 

Stel je voor dat je de eigenschap hebt om te 
fluiten tijdens je werk en je baas houdt daar 
niet van ..• 

ONTSLAG "RECHT" 

Nauwkeurige bestudering van de artikelen 
1639 p en q I eert ons dat de Nederlandse wet
geving geen ontslagrecht kent . Tenminste, 
ni et voor de arbeider. Wel is er een regel ing 
waardoor de bazen precies kunnen doen en 
laten wat zij zelf willen. Met de wet in de 
hand. Dat wordt in dit ka pita I istiese systeem 
ontslag"recht" genoemd. 

NATUURLIJKE AFVLOEIING 

Hoe groter de krisis, hoe meer de bazen 
artikel 1639 p zullen gaan gebruiken. Om de 
arbeiders di e zi j kwi jt will en, op eenvoudige 
wijze te lozen. Dit is altijd zo geweest in tij
den van verminderde werkgelegenheid. Uit de 
praktijk van de SP blijkt, dat ontslag op staan
de voet ook nu weer meer voorkomt dan in tij
den van "bloei". En het zal nog erger worden 
naarmate de krisis erger wordt. 

Deze ontslagen worden door de ondernemer 
ingepast in de zogenaamde "natuurl i jke af
vloeiing". Een bedrijf dat gaat inkrimpen, 
begint meestal te vertellen: We ontslaan nie
mand, de reorganisatie verloopt via natuurlijke 
afvloeiing." We hebben in de wet gezien dat 
er genoeg mani eren voor de bazen zi jn, om di e 
natuurlijke afvloeiing te doen slagen. • 

BOETE 
Een arbeider die ontslag op staande voet 
neemt, riskeert vol gens arti kei 1639 0 een 
boete. Als de rechter bepaal t dat hij geen 
geldige reden had om ontslag te nemen. 
Volgens artikel 1639 r bestaat die boete in 
het bedrag dat de arbeider aan loon zou 
hebben verdiend als hij ontslag genomen 

EFFE' Mooi 
LAc..HE'N I B"\A.S. 
'ns voo5\.. 
DE' ïli{lfjVN~! 

~ 

De werf van Verolme in Rotterdam 

TWEE DODEN IN SCHEEPSBOUW 
Bij de scheepswerven Gusto in Schiedam en 
Verolme in Rotterdam zijn twee arbeiders om
gekomen. In beide gevallen stortte de stelling 
in waar de mannen op werkten. Dit als gevol g 
van onvoldoende kontrole van de stellingplaat
jes waarmee de stelling aan de scheepshuid 
wordt bevestigd. Dergelijke bedrijfsongeluk
ken hebben al meer doden in Ri jnmond tot ge
volg gehad. 

De diepgaande kontrole van de lasnaden van 
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nieuwbouwschepen bi i jft voor de steil ingen 
achterwege. Deze kontrol e is de ondernemers 
bi i jkbaar te duur. Duurder dan een mensen
leven. 

De aandacht die aan deze slachtoffers van 
de kapitalistiese produktiewijze wordt besteed, 
staat in fel kontrast met de berichtgeving over 
bijvoorbeeld de gegijzelde dr. Herrema, die 
hele voorpagina's in beslag neemt. Maar ja, 
dr. Herrema is ook een direkteur. . . • 

had met opzegtermijn. Dit moet hij als 
boete aan zijn baas betalen. De boete kan 
ook hoger zijn, als dit in de arbeidsover
eenkomst staat. 

De baas valt je vrouw lastig. Je neemt 
ontslag. De baas gaat naar de rechter die 
vindt dat dat lastig vallen nog wel meevalt. 
Resultaat: je krijgt geen loon meer, je bent 
werkloos, je krijgt geen '#\N, maar steun, 
en je moet boete betal en. 

VOLKSPERS 
VOOR 
SURINAME 
HET DEMOKRATIES VOLKSFRONT is een ak
tie gestart voor een eigen drukpers in Suriname. 
Precies vijf jaar geleden verscheen in Suriname 
voor het eerst het blad "Rode Surinamer". In 
de afgelopen vijf jaar is de oplage van het 
blad gestadig gegroeid. Nu bestaan er plannen 
om van de Rode Surinamer een dagblad te ma
ken. Daarvoor is het noodzakel i jk dat het De
mokrati es Vol ksfront over een ei gen drukpers 
beschikt. 

Ook zijn er de afgelopen tijd talloze pam
fletten, geschriften en brochures verschenen, 
die het werk van het DVF ondersteunden. Een 
eigen drukpers zal de mogelijkheden om be
kendheid aan de strijd van het DVF te geven 
aanzi enl i jk uitbreiden. 

De Socialistiese Partij wil op een zo kon
kreet mogel i jke wi jze meehel pen aan de op
bouw van een Volkspers in Suriname. Vandaar 
dat de SP onlangs f 5000, - aan het DVF 
schonk. 

Ook u kunt uw bijdrage aan de aktie leve
ren, want de penningmeester van de Socialis
tiese Partij heeft zijn rekening opengesteld 
voor de aktie "Vol kspers". Het gironummer is 
3337800, t. n. v. penningmeester SP, Rotter-
dam, onder vermelding van: Volkspers. • 



VEEL mensen vinden een regelmatige kon
trole van hun bloeddruk belangrijk. Zij 
hebben groot gelijk. Vooral wanneer er 

iemand in je omgeving plotseling oon een her
senbloeding overlijdt of er invalide door wordt, 
word je ongerust. 

Een hersenbloeding kan het gevolg zijn van 
een te hoge bloeddruk. Het is bewezen dat 
iemand met een goed behandelde hoge bloed
druk veel minder kans heeft op deze ernstige 
komplikatie, dan wanneer hij er mee rond 
blilft lopen. Veel leed kan dus voorkomen 
worden door een eenvoudig onderzoek als het 
meten van de bloeddruk. Een onderzoek, dat 
ook gemakkei i jk door ni et-artsen gel eerd kan 
worden, en daardoor best uitvoerbaar is op 
grote schaal. 

Waardoor de bloeddruk te hoog wordt 
Het hart pompt bi j el ke si ag met kracht het 

bloed de grote lichaamsslagader in. Deze grote 
slagader vertakt zich in kleinere slagaders, die 
naar de verschillende organen gaan, bijv . naar 
de lever, de nieren of de spieren, en deze or
ganen van bloed voorzien. Na voedingsstoffen 
en zuurstof afgegeven te hebben, stroomt het 
bloed via de aders weer terug naar het hart. 

Als er een hoeveelheid bloed in een vat 
wordt gFPompt, zet zo'n vat uit: het wordt 

METEN VAN BLOEDDRUK KAN 
VEEL ELLENDE VOORKOMEN 
wijder. Hoe hoog de druk in het vat wordt 
hangt dus nauw samen met de elasticiteit van 
de vaatwand. Op oudere I eefti jd wordt de 
wand wat minder elasties ten gevolge van 
ver k a I kin g, en de bloeddruk wordt dus 
hoger. 

De vaatwand kan ook door ne r v e u z e 
spanningen minder elasties zijn. Dit kan 
een tijdelijke hoge bloeddruk geven. Als de 
spanning echter te lang duurt en de bloeddruk 
i edere keer weer opge jaagd wordt, ontstaa t 
een echte te hoge bloeddruk, die niet meer 
daalt. 

Behalve aderverkalking en spanning is ook 
de hoeveelheid zou t, die men gebruikt, van 
belang. Zout heeft via een ingewikkeld me
chanisme invloed op de spanning van het 
bloedvat. Hoe meer zout, hoe hoger de bloed
druk. Ook veel drop is dus si echt. 

Verder komt hoge bloeddruk vaker voor bij 
te dikke mensen, dan bi j mensen met een nor
maa I g e w i c h t • 

Behalve deze oorzaken is te hoge bloeddruk 
in een klein aantal gevallen het gevolg van 
een andere lichamelijke aandoening bijv . van 
een bijnierziekte. Het is de taak van de huis
arts om uit te maken met welke oorzaak hij te 
maken heeft en zonodig naar de specialist door 
te verwi jzen. 

rjl .. 

lawaai als oorzaak 
Er is weinig onderzoek gedaan naar oorzaken 

van hoge bloeddruk, die niet bij onszelf liggen, 
maar di e bi jv. te maken hebben m et het wonen 
of werken. Hoe belangrijk zulke onderzoeken 
zijn bewijst het onderzoek van dokter Knip
schild naar het verband tussen vliegtuig-lawaai 
en het gebruik van medicijnen tegen hoge 
bloeddruk. Het bleek dat in Halfweg, Zwanen
burg, dorpen naast de "bulderbaan" van Schip
hol, het aantal voorgeschreven middel en tegen 
hoge bloeddruk in 6 jaar tijd is verdubbeld. 
Terwijl in de vergelijkbare dorpen Uithoorn en 
de Kwakel, waar de bewoners geen lawaai
overlast hebben, nauwelijks een s~ijging op
trad. Tot nu toe hebben de officiële instanties 
nauwelijks aandacht besteed aan dit belangrij
ke onderzoek. Aan de geneesmiddelenindustrie 
wordt immers erg veel verdiend. Maatregelen 
in het belang van de bevolking, zoals het ver
plaatsen van de bulderbaan, kosten meestal 
geld. 

Er bestaan wel 40 verschillende middelen 
tegen hoge bloeddruk. Het verschil is in de 
meeste gevallen niet de werking, maar de fa
briek die ze maakt. Want elk bedrijf wil een 
graantje van de hoge-bloeddruk-winst mee
pikken . En de regering doet hier niets aan: 
een nieuw geneesmiddel mag op de markt ge-

+ 
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VERVOLG MEDIES 
bracht worden als bewezen is dot het geen 
schadelijke werking heeft Het middel wordt 
niet beoordeeld noor het nut ervan. AI zij n er 
10 dezelfde middelen voor een bepaalde ziek
te, de lle medicijn met deze ;fde werking mag 
ook de markt komen. Dat de patiënten en art
sen daar geen voordeel bij hebben is duidelijk 

Hoe schadelijk is hoge bloeddruk? 
Meestal merk je weinig van hoge bloeddruk. 

Soms wat hoofdpijn of duizelingen. Of wat 
kortademigheid. Maar deze klachten kunnen 
ook allerlei andere oorzaken hebben. En dat 
is het verraderlijke van hoge bloeddruk: Je 
merkt het meesta I pas al s het te laat is. We 
noemden al de hersenbloeding, die erdoor kan 
ontstaan. Ook kunnen er ernstige afwi jkingen 
aan het hart, de bloedvaten of de nieren door 
ontstaan. 

Wat is normaal? 
Welke bloeddruk normaal is hangt af van de 

leeftijd en ook van andere faktoren zoals li
chamelijke inspanning of nervositeit. 

Een bloeddruk bestaat uit twee waarden, een 
bovendruk en een onderdruk. De meeste artsen 
vertel I en hun patiënten all een de bovendruk. 
Maar de onderdruk is veel belangri jker. Het is 
veel belangrijker als de onderdruk bijv. 30 te 
hoog is, dan wanneer de bovendruk 30 hoger is. 

Een normale bloeddruk is voor iemand van 20 
jaar ongeveer 120/80 en voor i emand van 70 
ongeveer 170/100. 

Bij jongeren spreekt men bij een onderdruk 
van meer dan 95 ~ 100 van te hoog. Bi j oude
ren bij meer dan 105 ~ 110. 
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Behandeling 
Meestal begint men bi j te hoge bloeddruk 

met een zoutarm dieet voor te schrijven. Als 
dat niet voldoende is kunnen plastabletten ge
geven worden. Plastabletten zorgen ervoor dat 
het lichaam meer vocht afscheidt. Daarbij 
wordt ook meer zout afgevoerd, en daalt de 
bloeddruk. Er zijn nog meer medicamenten 
tegen hoge bloeddruk. En als plastabletten met 
een zoutarm dieet onvoldoende werken, worder 
die middelen gegeven . 

Verder bevordert vet eten de aderverkalking 
en aderverkal king geeft hoge bloeddruk 

Voorkomen 
Als elke Nederlander ieder jaar gekontro-

I eerd zou worden op hoge bloeddruk, zouden 
er minder hersenbloedingen en hartinfarkten 
v6orkomen. Daarmee zou veel leed voork6men 
kunnen worden. 

Bovendien zouden resultaten van verschil-
I ende plaatsen vergel eken kunnen worden, 
waardoor meer oorzaken van hoge bi oeddruk 
aan het licht kunnen komen. En deze resulta
ten mogen niet langer weggestopt worden in 
de onderste burol a van een overheidsdi enaar, 
zoals nu gebeurt met het lawaai-onderzoek van 
dokter Knipschild .. 

Vaak zullen noodzakelijke maatregelen geld 
kosten, bijv. het verplaatsen van de bulder
boon van Schiphol. Of ten koste gaan van de 
winst van bedrijven zoals de geneesmiddelen
industrie .. Maar onze mening is dat gezondheid 
het belangrijkste is van alles. Daarom heeft 
elke Nederlander recht op een regelmatige 
kontrole van zijn bloeddruk. In de gezond
heidstest voor iedereen, die de Vereniging 
Voorkomen Is Beter eist, is het meten van de 
bloeddruk dan ook opgenomen. 

Hartinfarkten voorkomen 

ONMENSELIJKE 
BEHANDELING 
"Een man van 55 jaar, elf dagen als een 
beest in een waslokaal." Deze trieste me
dedeling stond te lezen in het vakbondsblad 
"Vaste Koers" van de Federatieve Haven
Vakver". (FHV). Het gaat hier om een lid, 
dat al jaren in de WAO loopt en plotseling 
door een aantal si imme dokters weer voor 
50% tot werken in staat geacht wordt. Te
gelijk met de doktersverklaring vermindert 
de WAO-uitkering drasties en moet de be
trokkene naar zijn oude bedrijf terug om 
zijn diensten aan te bieden. 

Eenmaal bi j zijn vroegere werkgever 
Muller Thomson aan de Schiehaven in Rot
terdam, wordt hij op z'n zachtst gezegd 
niet bepaald vriendelijk binnengehaald. 
Meneer moet zijn intrek maar in de kantine 
nemen en daar op aangepast werk wachten. 
In de kantine kon de man het echter niet 
lang volhouden, omdat hij door zijn uitge
rekte longen niet tegen de rook kan. De 
enige plaats die nu nog voor hem overblijft 
is het waslokaal. Daar moet hij welgeteld 
11 dagen lang op werk wachten. 

Op de 12e dag krijgt hij werk als draaier. 
Helemaal alleen werkt hij enkele uren, wat 
hem op het randje van instorten brengt. 
Terug bij de bedrijfsgeneeskundige dienst 
krijgt hij de mededeling maar naar huis te 
gaan en op nader beri cht te wachten. 

De WAO-uitkering blijft ondertussen 
natuurl i jk sterk verlaagd en net als in het 
waslokaal moet de man lang op bericht 
wachten en zijn bond inschakelen om een 
menselijke behandeling af te dwingen. • 



*meekup 
"Wie zich opmaakt, is niet tevreden met het 

uiterlijk dat de Schepper haar gegeven heeft. 
Je wilt meer. God heeft maar half werk ge
daan. Wij zullen het Hem wel eens verbeteren. 
Zul je eraan denken als je straks voor de kap
spiegel zit, dat elke streek en veeg een klap 
in het aangezicht van God is? Welk christen
meisje durft dot te doen? Welke christenvrouw 
durft dit aan? Zei fs oudere vrouwen bezondi
gen zich eraan." 

Dit schrijft "Onze Kerkbode", hervormd 
blad in de Bommeierwaard. 

Een honderd jaar geleden vestigde zich in 
Rotterdam make-up-winkel tje Vol I emans. In 
die tijd ontstond het gezegde: "Wat God niet 
geeft, geeft Vol I emans." Let wel: bovenstaand 
stukje verscheen anno 1975. 

Wi j vragen ons af waarom de rechtvaardige 
God het ene meisje bevoorrecht met wel een 
kleurrijke veeg en het andere niet. 

* biefstuk 
Een slachterijbedrijf in Rotterdam kreeg aver 

1973 een aanslag vaor de milieubelasting van 
f 18.000,-. Het bedrijf loost afval van de 
slacht, kleur- en smaakstoffen in het water. 

In 1974 krijgt het daar opeens f 11.000,
van terug. Dit was bereikt via "besprekingen 
met ambtenaren" en moest zoveel mogel i jk ge
heim blijven. 

Ook de volgende jaren kwam de aanslag 
niet hoger dan een paar duizend gulden. Wat 
zouden de betreffende ambtenaren de komende 
jaren eten? Biefstuk? Rosbief? Kontrafilet? 
Gehakt zal het wel niet zijn! 

* zwart 
In Zuid-Afrika bestaat een wet die seksueel 

verkeer tussen verschil I ende rassen verbiedt. 
Kerkelijk huwelijksadviseur P.S.Oelrich uit 
Johannesburg steekt hi erover een waarschuwen
de vinger op aan blanke ouders. 

"Vertrouw niet teveel op zwarte kinder
meisjes", vertelt deze adviseur van de Neder
duitse gereformeerde kerk. "Blanke kinderen 
zouden wel eens dol kunnen worden op negers 
en daardoor I ater deze wet kunnen overtreden." 
"Ik heb niets tegen zwarten, maar uit mijn er
varing is gebleken dat een zwart kindermeisje 
dat een blank kind verzorgt, de plaats van de 
moederfiguur inneemt. Er ontwikkelt zich dan 
trouwen familiariteit voor de zwarte persoon." 

Zo te horen heeft de adviseur geen zwart 
kindermeisje gehad. 

* uiterst 
Op een kongres van de Bouw- en Houtbond 

NVV merkte NVV-voorzitter Wim Kok op: 
"Zij die roepen dat zowel de lonen als de 

kol I ekti eve voorzieningen omhoog moeten, 
zijn er op uit de chaos in de politieke en 
maatschappel i jke reddel ooshe id te vergroten. 
Uiterst links en uiterst rechts reiken elkaar in 
menig opzicht de hand." 

Wij kunnen deze mededeling niet goed be
grijpen. Uiterst links en uiterst rechts reiken 
elkaar helemaal niet de hand. Rechts wil de 
lonen verlagen, de kollektieve voorzieningen 
afbreken, en de bedrijven subsidil!ren. Links 
wil het tegenovergestelde. 

Misschien kan de vakbond ons uitleggen wat 
ze bedoelt. Zeker Wim Kok, die zich in een 
televisie-uitzending pas nog "marxist" noemde, 
zou beter moeten weten. Hoe de vakbonden 
ook redeneren, wat z(( voor de arbeiders in 
petto hebben, is en blijft uiteindelijk een 
loonsverlaging. 

*wibo 
TROS-Aktua wijdde op 26 oktober een uit

zending aan de Amerikaanse veiligheidsdienst 
CIA. De reportage bevatte een reeks schok
kende onthul I ingen over LSD-experimenten 
door de CIA op mensen. De uitzending werd 
door Wibo van der Linden besloten met de op
merking, dat in een land als Amerika dit soort 
zaken toch maar aan het licht gebracht kunnen 
worden. 

Met andere woorden: Wat fijn dat in een 
land als Amerika dit soort zaken gebeuren, an
ders zouden ze niet aan het licht gebracht 
kunnen worden! 

PROF. SCHOUTEN 

* leider 
De Til burgse hoogl eraar prof. dr. D. Schouten 

meent dat ons land "een grote leider nodig 
heeft om redding te brengen in de absol ute 
noodsituatie" waarin Nederland volgens hem 
op ekonom i es gebi ed verkeert. Deze roep om 
een krachtige "Fuhrer" was voor een Tribune
tekenaar aanleiding voor onderstaande teke-
ning. • 
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Waarom auto's wel nakijken en mensen niet? 
• Foto's: Medewerkers van de 
VVIB verspreiden de krant over 
de gezondheidstest 

Het plan van de Vereniging Voorkomen Is Beter voor een "gezondheidstest voor 
iedereen" vindt een enthousiast onthaal. In het hele land zijn nu al 100. 000 
VVI B-kranten verspreid om het plan te propageren. Hoe belangrijk men een re
gelmatige gezondheidskontrole vindt, blijkt uit het aantal aktieve medewerkers 
dat al tegen de 1000 loopt. De Tribune noteerde enkel ereakties van mensen 
die uit eigen ervaring het belang van regelmatig onderzoek kennen. 

Een vrouw uit Almelo schreef de VVIB waar
om zij tijdig onderzoek naar baarmoederkanker 
noodzakelijk vindt. 

"Samen met mijn man besloot ik mij te laten 
steriliseren. Ik ben moeder van 2 kinderen van 
14 en 16 jaar, en ons gezin is kompleet. Eerst 
kreeg ik de gebruikei i jke onderzoeken: hart
onderzoek, bloedonderzoek en een uitstrijkje. 
Een week later kreeg ik een brief van het zie
kenhuis': Bij het onderzoek hadden ze ontste
kingen ontdekt en enkel e andere dingen, en ik 
moest nog dezelfde dag een recept komen ha
len. De dokter vertelde mij dat ik baarmoeder
kanker had. Ik ben inmiddels driemaal opge
nomen geweest." 

Deze vrouw si ikt al jarenl ang de pil en ver
wijt haar huisarts dat hij nooit een uitstrijkje 
gemaakt heeft. 

"Mijn huisarts deed wel eens een inwendig 
onderzoek, en nam de bloeddruk op, maar 
meestal ging het zo: 'Hoe voelt u zich?' 
'Prima dokter.' 'Dan slikken maar met dat 
spul.' Ik ben tot de konklusie gekomen dat een 
halfjaarlijks uitstrijkje verplicht moet worden." 

Een vrouw uit Groningen schrijft aan Ons 
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Medies Centrum in Oss: "Een mens wordt vaa k 
ziek omdat hij denkt dat hij iets heeft. Als 
je regelmatig onderzocht zou worden, bespaart 
je dat veel zenuwpillen. Ook een regelmatig 
uitstrijkje is nodig. Ik ben 34 jaar en toen ik 
aan mijn huisarts een uitstrijkje vroeg vond hij 
dat niet nodig. 'Je bent nog geen 40 jaar en 
je hebt toch geen last? ' Angst om iets te heb
ben is vaak erger dan de kwaal. 

STORMLOOP 

Een vrouw in Utrecht die haar dokter om een 
uitstrijkje vroeg, kreeg te horen: " Ik wil het 
wel voor u doen, maar dan moet u het niet 
verder vertellen. Anders krijgen we hier een 
stormloop." 

Bij de verspreiding van de VVIB-krant deur 
aan deur komen veel verhalen los over ziektes 
bij familie of bekenden die bij regelmatig on
derzoek voorkomen hadden kunnen worden. 
Vooral baarmoederkanker en borstkanker zijn 
vaak het onderwerp van gesprek -aan de deur. 

Een vrouw uit Amersfoort had last van pijn 
in haar arm. De huisarts kon niets ontdekken 

en gaf haar pijnstillende middelen. De vrouw 
bleef ondanks deze middelen echter zo'n erge 
pijn houden dat ze het er niet bij uit kon hou
den. Terug bij de huisarts kreeg z~ na veel 
tramelant e,en verwijsbriefje voor de specialist. 
Deze konstateerde borstkanker. 

Ook een man uit Rotterdam had met kanker 
te maken gehad. lijn nicht was rond Kerstmis 
vorig jaar plotseling in het ziekenhuis opgeno
men. "le had baarmoederhalskanker. Drie 
maanden later brachten we haar naar het kre
matorium. " 

ONNODIG 

Deze vrouw is niet de enige. Jaarlijks ster
ven er ongeveer 500 vrouwen in ons land aan 
baarmoederkanker . En dan te bedenken dat er 
zoveel sterfgevall en door baarmoederkanker of 
borstkanker voorkomen kunnen worden bi j re
gelmatige kontrole. Op dezelfde lijn ligt het 
geval van een jongen die zijn leven lang niets 
meer op kan en mag tillen. Vanaf zijn geboorte 
had hij last van zijn rug. Pas op de middelbare 
school werd dit grondig onderzocht. Hij bleek 
toen enkele rugwervels te missen. Een onder
zoek in een eerder stadium van zijn jeugd had 
tot maatregelen kunnen leiden. Dan zou zijn 
rug niet scheef gegroeid zijn en had hij nu als 
een gewone jongen zijn eigen spullen kunnen 
versjouwen. 

10.000 KM 

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noe
men van ziektes die gestopt of voorkomen 
hadden kunnen worden als onze gezondheid 
regelmatig in de gaten gehouden werd. Een 
auto kri jgt na 10. 000 km een al gehele kontro
le. Het zou immers onverantwoord zijn om pas 
naar de remmen te ki jken op het moment dat ze 
weigeren. Maar bij de mens schijnt het wel 
normaal te zi jn dat een dokter pas naar hem 
kijkt als hij ziek is. 

Waarom wél een 10. 000 km-beurt voor au
to's en geen gezondheidstest voor mensen? • 

Ook u kunt uw steentje bijdragen 
aan de aktiviteiten van de VVIB. 
Voor reakties, inlichtingen en om 
u op te geven al s medewerker kunt 
u terecht bi i het central e adres. 
van de vereniging: Ons Medies 
C.entrum, Linkensweg 40, Oss • . 
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Ex-mijnwerkers 
willen centen, 
geen praatjes 

FLUITKONCERT 
VOOR DEN UVL 

"Wat moet ik doen?", vraagt Huub Cobben aan de zaal als hem de toegang tot het podium geweigerd wordt. Het antwoord van de zaal is kort maar 
krachtig: "Podium !!! Podium !!!" schreeuwt de zaal en Cobben wordt door enkele aanwezigen op het podium gehesen. 

IIDen Uyl zal de geschiedenis ingaan als de minister-president die de mijnwer
kers niet wi I de helpen. 1I 

Voor deze opmerking kreeg Huub Cobben een staande ovatie van de ex-mijn
werkers in de overvol I e zaal van de Heerl ense schouwburg. Zi i waren daar ge
komen om van Den Uyl te horen wat de regering gaat doen aan hun schandal ig 
lage pensioenen. 

Op 18 september weigerde den Uyl de petitie 
in ontvangst te nemen van de duizenden oud
mijnwerkers die naar Den Haag waren gekomen 
om te demonstreren voor betere pensioenvoor
zieningen. De mijnwerkers, die jarenlang hoge 
pensioenpremies betaald hebben, eisen ee'1 
waardevast pensioen dat met de inflatie om
hoog gaat, en betere voorzieningen voor mijn
werkers-weduwen. Een regeringsonderzoek 

. llIJar het vermogèn van het AMF (Algemeen 
Mijnwerkers Fonds) staat ook op hun verlang-
I i jstje. Men schat dat het AMF een vermogen 
heeft van 4 miljard, opgebouwd uit de door de 
mijnwerkers betaalde pensioenpremies. Dit geld 
wordt onder andere besteed voor woningbouw 
en andere projekten, maar moet worden vri j
gemaakt voor het waardevast maken van de 
pensioenen, vinden de mijnwerkers. 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

Het is logies dat de PvdA in Limburg felle 
verwijten kreeg over de weigering van den 

Uyl om de mijnwerkers aan te horen. De door 
de PvdA georganiseerde avond in Heerlen op 
5 november was dan ook duidelijk bedoeld om 
hun image wat op te vijzelen. Om de opposi
ti e zoveel mogel i jk de mond te snoeren, werd 
het merendeel van de toegangskaarten aan de 
eigen aanhang verkocht. 

EMOTIONEEL 

Desondanks hadden vel e mi jnwerkers zich 
een plaatsje in de zaal weten te veroveren. 
De mensen waren gekomen i n de steil i ge over
tuiging dat de regering eindelijk met beloftes 
zou komen om de pensioenproblematiek op te 
lossen , Zij reageerden dan ook zeer emotio
neel op de botte weigering van den Uyl ook 
maar iets aan hun pensioenen te verbeteren. 
De premier herhaalde zijn eerdere uitspraken 
dat het kabinet het erg moeil ijk heeft met de 
ekonomiese toestand . "We hebben all emaal te 
lang en té goed verdiend. Het wordt tijd dat 
we in de toekomst met minder genoegen nemen," 

zei den Uyl zonder bi ikken of blozen. En dat 
terwijl de ex-mijnwerkers al jarenlang genoe
gen moeten nemen met een pensioentje dat 
niet wordt aangepast aan de snel stijgende prij
zen. 

"Wij mijnwerkers hebben nota bene na de 
oorlog de ekonomie gered, en nu zitten we met 
de gebakken peren", reageerde iemand uit de 
zaal. De fluitkoncerten bewezen overduidelijk 
dat de toehoorders geen behoefte hadden aan 
de praatjes van den Uyl, maar aan centen om 
uit de financi~le problemen te komen. 
"Er ontstaat een nieuwe samenleving in Limburg. 
Een samenleving van armoedzaaiers", zo schil
derde Huub Cobben van de Algemene Bond van 
Werkers (ABW) de situatie van de mijnwerkers. 

PVDA STUNT WORDT AFGANG 

Wat een stunt voor de PvdA moest worden 
werd een grote afgang. Als een paal boven 
water bi eef staan dat den Uyl ti en jaar na de 
mijnsluitingen de beloften die toen zijn gedaan 
niet heeft waargemaakt. Huub Cobben, die in 
eerste instantie niet op het podium mocht, maar 
na aandrang vanuit de zaal toch dezelfde mikro
foon als den Uyl mocht gebtluiken, stuurde de 
premier tenslotte als een afgestrafte jongen 
naar huis. Onder massale bijval van de zaal 
die luidkeels riep: "pensioen omhoog" verklaar
de Cobben:"De Limburgse mijnwerkers gaan 
door met hun protesten, de sombere situatie 
van Nederland en de zorgen van den Uyl ten 
spijt." • 
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Naar aanl eiding van de nieuwste aardgas
vondsten bij Amerand dringt een vergelijking 

met Slochteren zich op, waar in 1959 een zeer 
grote gasbel werd ontdekt. Volgens de kamer
leden Epema en Wieringa is er op Ameland een 

gasbel gevonden zo groot als Slochteren. Net 
als toen zegt de NAM ook nu dat er niet meer 
dan enkele tientallen mil jarden m3 is gevonden. 

WINSTGEVENDE LEUGENS 
VAN DE 
• N. A. M. VERZWIJGT GASVONDST 

In 1959 was het de Belgiese senator Leemans 
die met de opzienbarende onthulling kwam dat 
de gasvondst in Slochteren vele malen groter 
was dan de door de NAM vermelde hoeveel
heid. De NAM bestreed die bewering heftig 
en halsstarrig. Leemans had gelijk zoals later 
bleek. De gasbel bevatte tenminste 2500 mil
jard m3 gas, en een Amerikaans bedri jf schatte 
het in 1964 zelfs op 6600 miljard. 

Volgens de v.et is een bodemvondst eigendom 
van de Staat. De Staat geeft koncessies uit 
waarvan de prijs bepaald wordt door de vermoe
delijke waarde van de vondst. Het is dus logies 
dat de oliemaatschappijen die de boringen ver
richten er financi~el het grootste belang bij 
heeft zo'n vondst zo kl ein mogel ijk voor te stel
len. 

• TE LAGE SCHATTINGEN 

De koncessie voor het aardgas in Slochteren 
werd verl eend aan de Nederlandse Aardol ie 
Maatschappij, de NAM (50"/0 Shell en 50"/0 
Esso). Daarbij gingen regering en parlement 
uit van de door de NAM opgegeven 60 mil jard 
m3 die gewonnen zou zijn volgens de NAM. 
Door deze te lage schattingen kwam onze grote 
aardgasvondst voor een prikkie in handen van 
de NAM. De bevolking zou er voor gaan bloe
den. 

Hoewel Nederland door de gasvoorraden een 
rijk land geworden was, mocht de bevolking 
daar niet veel van merken. Iedereen werd ge
dwongen zijn gasapparaten te verbouwen of 
nieuw aan te schaffen omdat de keuringseisen 
in' verband met de hogere druk van het aard
gas sterk werden opgeschroefd. Als pi eister 
op de wond is het aardgas aanvankei ijk goed
koper dan de andere tot dan toe gebruikte gas
soorten. 

• AAP UIT DE MOUW 

Spoedig komt echter de aap uit de mouw. 
De illusies van de mensen dat zij met het goed
kope aardgas voordelig uit zullen zijn, verdwij
nen, als de prijzen in een ijltempo omhoog schie
ten. De produktiekosten voor de NAM zijn of
fici~el geheim, maar worden voor 1975 geschat 
op + 1 o.ent per m3• De enorme voorraad gas 
krifgen we in feite van de natuur kado. Het is 
gas dat ook onmiddellijk voor gebruik gereed 
is. We hoeven all een voor de transporti eidin-
gen te zorgen. Toch moet een doorsnee gezin 
voor dit gas 26 cent per kubieke meter betalen. 
Ten koste van de Nederlandse bevolking ver
dienen de ol i emaatschappi jen dus goud aan 
ons aardgas. 
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Een legschip voor het leggen van leidingen in de Noordzee 

• GEEN GAS VOOR SLOCHTEREN 

Ook het Groningse dorpje Slochteren 
zelf toont tot in het belachelijke dat bij de 
gasontdekkingen alleen de WINST van de olie
maatschappijen telt en allerminst de behoefte 
van de bevol king. 

Als één van de laatste gemeentes wordt Sloch
teren aangesloten op aardgas omdat de aanl eg 
van leidingen hier zo duur is . Je reinste volks
verlakkerij. Het dorp zit notabene op de groot-

ste gasbel van de wereld en wordt in de wande
I ing het "gasfornuis van Nederland" genoemd. 

• "AARDGASTEKORT" 

In 1972 is het gas voor de Nederlanders 
niet alleen duur, maar opeens schijnt het op 
te raken. Verhalen over een energiekrisis die
nen zich aan. Waar de belanghebbenden zoals 
de NAM naar toe willen, is duidelijk: de prij
zen moeten drasties omhoog. Volgens de NAM 



Gekonkel 
met aardgas 

is dat de enige manier om de Nederlanders te 
dwingen hun verbruik te verminderen. Wij zou
den dus minder moeten gaan stoken, terwijl de 
NAM het gas in een noodtempo uit de grond 
haal t. Meer dan 50% daarvan wordt naar het 
buitenland ver kocht voor ekstreem lage prij
zen. Het aardgasl .~kort in Nederland lijkt niet 
meer dan een fabeltje. De Rotterdamse profes
sor Peter Odell is een van degenen die beweren 
dat we veel meer gas hebben dan de ol iemaat
schappi jen ons voorhouden. Er worden voortdu
rend nieuwe ontdekkingen gedaan. En dat bij 
de nieuwe ontdekking bij Ameland slechts en
kele tientallen miljarden gevonden zijn, is 
hoogst onwaarschijnlijk. AI sinds 1970 zijn de 
oliemaatschappijen er driftig aan het boren. 
"Dat doen ze alleen maar als ze er grote aard
gasvondsten verwachten aan te treffen", aldus 
Prof. Odei!. 

• BLOEDZUIGER 

Het bedrog van de international e konserns 
öi j Slochteren I i gt ons nog vers in het geheu-

Montage van een "kerstboom-afsluiter" 
na een suksesvolle boring 

TOEGANGPRIJS 
FL.400.000J • 

De aktiviteiten van de oliemaatschappijen 
zijn omgeven door een waas van geheim
zinnigheid. Het Nederlandse volk moet zo 
weinig mogelijk weten. Hoe dommer het 
volk wordt gehouden, hoe moeilijker het 
achter de waarheid van de aardgaszwendel 
kan komen. Zo verzekerde de Shell zich 
van een selekt gezelschap voor studiedagen 
over nieuwe boorinstallaties door een toe
gangsprijs te heffen van f400.000,-. Niet 
bepaald een bedrag dat de gemiddelde ar
beider voor een informatief avondje op ta
fel legt! 

De eerste vondst van Mobil-Oil binnen de territoriale wateren bij Ameland 

gen. We geloven niet zo hard in welke mede
del ing van hun kant dan ook. Ook niet de me
dedelingen van de regering die zich tot nu toe 
zonder kritiek door de oliemaatschappijen liet 
leiden, en hen de hand boven het hoofd hield. 
Bi j al het gekonkel over ons aardgas staat één 
waarheid als een paal boven water: het aardgas 

is van de Nederlanders en de voordelen be
horen hen voor 100"/0 toe. De NAM, die al
leen in 19741 miljard gulden winst uit onze 
energiebron perste, is een gevaarl i fke en over
bodige bloedzuiger. Dat hebben alle huisge
zinnen gemerkt die in korte tijd hun gasreke-
ning meer dan verdubbeld zagen. • 

HULP CHINEZEN ZEER GEWAARDEERD 
OP de elfde verjaardag van de onafhanke-

I i jkheid van de Afrikaanse staat Zambia is 
de met hul p van Chinezen aangel egde 

Tanzamspoorlijn (zie foto) officieel geopend. 
De spaorl i jn vormt een verbinding tussen 

Tanzania en Zambia en betekent veel voor 
deze laatste staat. De verbindingen van Zam
bia met de zee via RhodesiE! zi jn afgesneden. 
Het land heeft de havens echter dringend no
dig voor de uitvoer over zee van haar export
produkt koper. De 2000 km lange spoorlijn, 
die China meer dan 800 mil joen gulden heeft 
gekost, zorgt nu voor de verbinding naar de 
havens in de staat Tanzania en vormt tevens 
een belangri jk hul pmiddel bi j het openbreken 
van het achterland van deze oostafrikaanse 
staat. 

De Chinese hulp bij de aanleg van de Tan
zamspoorlijn ende houding van de Chinese ar
beiders hebben, aldus waarnemers, ieders res
pekt afgedwongen. De Chinese "konstruktie
batal jons" hadden enorme ervaring opgedaan 
met het aanl eggen van spoorwegen door zeer 
moeil i jk terrein in hun eigen land. Hun kennis 
bleek bijzonder waardevol in de grote, verla
ten, deels bergachtige gebieden in Tanzania 
en Zambia. • 

TANZANIA 
N o 

Verklaring ---- Tanzamspoorl i jn I I I I Bestaande spoorl ijn 
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CENSUUR 
Wanneer je de Tribune naar een familielid dat 
in het buitenland woont opstuurt, verwacht je 
dat hij op de plaats van bestemming komt. Als 
dat land Zuid-Afrika heet pakt het anders uit. 

Mevrouw Eleveld, donateur van de Socialis
tiese Partij, heeft een zuster in Zuid-Afrika 
wonen die meerdere malen ooggetuige is ge
weest van rassenonl usten daar. Via haar werk 
(ziekenhuis) wordt ze gekonfronteerd met on-

GEEN 
REKENWONDER 
Nadat het MAN namens wei geraars van de 
milieubelasting 25.000 girokaarten had aan
geboden aan het Hoogheemraadschap Rijnland, 
verscheen er een berichtje in de Leidse Cou
rant: Volgens Rijnland waren er niet meer dan 
7 ö 800 kaarten ontvangen. 

Kommentaar van Kor Verg eer, MAN-afde-
I ing Leiden: "We wisten al dat de di jkgraaf, 
baron van Knobelsdorff, moeite had met reke
nen. Volgens hem is de watervervuiling voor 
70% de schuld van de bevolking en voor 30% 
van de industrie: Kort na het berichtje in de 
Leidse Courant verscheen een advertenti e in 
het Leids Dagblad, waarin de rentmeester van 
het Hoogheemraadschap twee 'adjunkt-kom
miezen' vroeg, 'voor het verwerken van de 
gegevens ten behoeve van de verontreinigings
heffing' • Toch wel een hoop mankracht om zo'n 
700 Ö 800 kaarter;) te verwerken: " • 
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ZWARE METALEN 
Zoals bekend is een van de argumenten van 
het MAN tegen de mil ieubelasting dat de 
Nederlandse burger niet vervuilt. De zware 
metal en en andere giftige stoffen bedreigen 
ons milieu en zijn afkomstig van de indus
trie. Een sterk argument, dat weten de 
overheidsfunktionarissen ook wel. Toch 
zouden ze graag het tegendeel bewijzen. 

Op een kursus aan de TH-Delft over 
chemiese behandeling van afvalwater be
vond zich zo'n ambtenaar. Hij stak zijn 
vinger op en vroeg: Er zijn mensen die be
weren dat er geen zware metalen in het 
huishoudelijk afvalwater voorkomen, klopt 
dat? Tot zijn grote verbazing zei de kur
susl eider: Nee. 

Door de luchtverontreiniging wordt de 
regen namel i jk zo giftig dat het zink van 
de dakgoten erin oplost. Koper komt voor 
in gebi eden met baerderi jen omdat varkens 
worden opgefokt met koperhoudende voe
ding. (Dit maakt de varkens extra snel 
slachtrijp). Ook via de waterleiding komt 
er koper in ons afvalwater terecht. Het be
spuiten van voedingsmiddelen met pestici
den kan zelfs kwik in het afvalwater ver
oorzaken . 

De vragensteIl er di e dacht een argument 
in handen te krijgen tégen het MAN, kan 
nu aan zijn zuiveringsschap vertellen dat 
de kapitalistiese produktiewijze nog veel 
meer milieu-ellende schept dan hij al van 
het MAN had gehoord. Of hebben wij soms 
gezorgd voor regen met zink en drinkwater 
met koper? • 

gelooflijk miserabele toestanden. Ze vroeg de 
familie in Nederland of ze regelmatig lektuur 
kon krijgen. Mevrouw Eleveld vond dat de 
Tribune daar dan ook maar bij moest. 

Tot ieders verbazing kwam op zeker ogen
blik het pakje met Tribune terug. Enige weken 
later kwamen twee heren op bezoek. 

Mevrouw Eleveld: "Ik dacht eerst dat het 
Jehova-getuigen waren, maar ze kwamen van 
de Zuidafrikaanse ambassade. Ze vroegen over 
m'n familie in Zuid-Afrika en of ik wel eens 

~ : 
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I ektuur opstuurde en over het verzenden van 
de Tribune. Waarop ik reageerde: Maar wat 
hebt u daar allemaal mee te maken? Waarop 
het kommentaar: Als u dat weer doet kunt u de 
grootst mogel i jke moeil ijkheden kri jgen." 

Toen mevrouw Eleveld hen vertelde dat ze 
ook met de mensen van de SP in kontakt stond, 
vertrokken ze weer. 

De laatste keer heeft ze de Tribune bij een 
el pee in de hoes gestopt. Di e heeft ze nog 
niet teruggekregen. • 

Bonte avond A'dam 
Zo'n honderdvijftig mensen woonden op dinsdag 
11 november een avond van de Social istiese 
Partij in Amsterdam bij. De avond stond in het 
teken van de vele akties die de Socialistiese 
Partij en organisaties als Arbeidersmacht en de 
BHW de laatste tijd gevoerd hebben. 

Het programma werd geopend door Spencer 
Zeegers, een van de arbeiders van het nu al 
maandenlang stakende bedrijf Transelectron in 
Uden. Na hem ging Herman Lamers, voorzitter 
van de SP-Amsterdam, in op de akties die de 
BHW in onze hoofdstad organiseert. 

Tribune-verslaggever Derk Sauer deed ver
slag van zijn bevindingen tijdens zijn verblijf 
in Angola. 

Het hoogtepunt van de avond vormde onge
twijfeld het forum over de gezondheidszorg. 
Dokter Paul Pollmann uit Oss vertelde over het 
werk van Ons Medies Centrum en er werd een 
diaserie vertoond over het centrum met onder 
andere interviews met pati!!nten. 

Aan de hand van ta 11 oze vragen uit de zaal 
maakte Paul het belang van de strijd voor een 
goede gezondheidszorg duidel ijk. Natuurl i jk 
kreeg de nieuwe vereniging "Voorkomen Is 
Beter" uitgebreide aandacht. Ook in Amster
dam bi i jkt het voorstel voor een "gezondheids
test voor iedereen " bi jzonder goed aan te 
slaan. Enkele tientallen bezoekers gaven zich 
op om aan de nieuwe vereniging mee te wer-
ken . • 

• Foto's: 
Boven: Derk Sauer vertel tover 
zijn belevenissen in Angola 
na een optreden van de Minimumba nd 
Links: Paul Pollmann geeft uitleg 
over ·het werk van Ons Medies Centrum 
en de Vereniging "Voorkomen is Beter " 



MET lokmiddelen als gratis diners, 
vrij drinken, geschenken, ver
toning van tekenfilms, en bow-

I ingavonden, pri jzen fabrikanten van 
geneesmiddel en hun produkten bij de 
mil itaire artsen aan. "Voorl ichtings"
.avonden worden georganiseerd in over
leg met de legerleiding . 

De TRI BUNE sprak met de dienst
plichtige arts Paul Ram. 

TONNEN 
VOOR DIENSTPLICHTIGE 

Ruud v.d. Reis 
Paul Ram, Henk 
Nijkrake en 
Hans Grund
meyer; de vier 
"hufters" 

ARTSEN 
"De farmaceutiese industrie probeert je met 

gezellige avondjes te paaien. Drie maal per 
week staat er een mooie bus klaar om mensen 
naar de zoveelste vreetpartij te brengen. De
fensie werkt daar volop aan mee." 

Dit stel t Paul Ram, een van de vier dienst
plichtige artsen die onlangs in het nieuws 
kwamen wegens een konfl ikt met hun komman
dant. Paul Ram: "Na onze opleiding in Amers
foort weigerde de kommandant van de genees
kundige troepen ons te be~digen tot arts
officier vanwege ons 'hufterig gedrag'. Dat 
was nog nooit eerder voorgekomen in de leger
geschiedenis. Dat hufterige gedrag sloeg op de 
kritiek die we tijdens de opleiding naar voren 
brachten. Bovendien zijn we alle vier zeer 
aktief in de soldatenvakbond VVDM." 

EXKLUSIEF 
De artsenklas, waar de vier deel van uitma-

ken, is een uitstekend doelwit voor reklame
jongens van de geneesmiddelenindustrie. En 
ook hiertegen richtte zich de kritiek van een 
deel van de klas. 

Enkel e weken gel eden waren de artsen aan 
het oefenen op een landgoed in Austerlitz 
(exklusief oefenterrein voor doktoren). Na af
loop van de oefening dook men de enige kroeg 
in, die de omgeving rijk was. Daar werden de 
artsen opgewacht door drie heren van de far
maceutiese industrie Beecham. Beecham zou 
films van laurel en Hardy draaien, maar ook 
propagandafilms voor de medici jnen van deze 
industrie. Daarnaast kreeg iedere arts een fles 
drank en een pakket medi ci jnen ter waarde van 
honderd gulden. 

Paul Ram: "Tijdens onze opleiding waren 
dergel i jke bi jeenkomsten aan de orde van de 
dag. En nog verplicht ook. In dit geval heb ik 
geweigerd om mee te doen. Een sergeant
majoor van het leger, die deze avondjes orga
niseert, wilde ons toen meteen voor straf wacht 
laten lopen. We werden gemiddeld drie keer in 
de week vergast op die reklamejongens. Vrij 
drinken, bowl en, diners enz. waren doodnor
maal . Ook kregen we allerlei kado's." 

Vergadering van de werkgroep artsen van de VVDM 

DOELWIT 
De overstelpende hoeveelheid reklame is ook 

iedere arts in de burgermaatschappij bekend -
reklame maakt tegenwoordig 40% van de prijs 
uit - maar de dienstpl ichtige artsen vormen wel 
helemaal een ideaal doelwit voor de industrie. 
De meeste artsen vinden deze door het ministe
rie georganiseerde avondjes allang best. 

Paul Ram: "Terwijl de industrie in het leger 
vrij spel heeft, is de opleiding van dienstplich
tige artsen nog slechter dan op de universiteit. 
Aan de probl emen van de soldaten wordt totaal 
geen aandacht besteed. En dat terwijl je de 
probl emen in de gezondheidszorg juist in de 
militaire dienst in al zijn duidelijkheid kan 
zien. In wezen is er geen verschil tussen de 
burgermaatschappi j en het I eger. Maar omdat 
het leger zo'n overduidelijk onderdrukkend 
apparaat is, liggen de problemen daar veel 
openlijker en scherper." 

PRIVILIGES 
"Nergens is het artsenbezoek zo hoog als in 

dienst. Soldaten gaan gemiddeld zes keer per 
jaar naar de dokter . In 80% van de geval I en 
gaat het om niet direkt lichamelijke klachten. 
Tegenover deze problemen van onze patiE!nten 
staan de enorme privileges die legerartsen 
hebben. Ik ken mensen die naast hun dienst 
zoveel tijd overhouden dat zij in hun vrije tijd 
een huisartsenpraktijk beginnen. Gemiddeld 
werkt een legerarts twee tot vijf uur per dag. 
De pati~nten krijgen nauwel i jks en ige aan
dacht. Daar komen ook de fouten uit voort die 
de VVDM regelmatig aan de orde stelt. De 
onge!nteresseerdheid van de meeste legerartsen 
is onvoorstel baar." 

"Ook in het leger blijkt hoe onze gezond
heidszorg wordt beheerst door de geneesmidde
lenindustrie. In plaats van de kwaal aan te 
pakken - een kapitalisties leger dat soldaten 
onderdrukt - wordt er een enorme hoeveel heid 
recepten uitgeschreven. Wij zijn niet van plan 
daaraan mee te doen. Wil je als arts je werk 
goed doen, dan moet je voor een verandering 
van het leger vechten. Daarom zijn we ook zo 
aktief in de VVDM! En daarom heeft de leger
leiding zo'n hekel aan ons. • 
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NEGEN uur 's morgens, het spreekuur is net 
bezig. Een nieuw gezicht. Het is een 
vermoeid gezicht van een vrouw van mid

delbare leeftijd en ze ziet eruit alsof ze er al 
een lange zware dag op heeft zitten. 

"Dokter", zegt ze, terwijl ze gaat zitten, 
"ik ben toch zo moe. " 

"Hoe lang al ?" 
"AI wel tien jaar. " 
"Tien jaar? Dan komt u toch niet voor de 

eerste keer daarmee bij de dokter. Gebruikt u 
medicijnen ?" 

"Ik ga al jaren regelmatig naar de dokter, al 
wel ti en jaar en het wordt el ke maand erger. 
Ik kan haast niet meer. Eerst kreeg ik ijzer van 
de dokter maar ik werd alsmaar meer moe. 
Toen kreeg ik er laxeermiddelen bij en later 
ook nog zenuwtabl etten want het werd alsmaar 
erger en de dokter zei dat het allemaal zenu
wen waren." 

GASKRAAN 

Daarna vol gde er een heel verhaal. Van hoe 
ze op weg naar hier maar net gedaan had of ze 
een winkeletalage stond te bekijken, terwijl 
ze in werkel ijkheid te vermoeid was om verder 

, 
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SLACHTOFFERS VAN DE 
GENEESMIDDELENINDUSTRI 
te lopen. Ze woont toch maar twee straten 
verder . 

Net zo stapte ze ook vaak op elke hoek van 
de straat af en deed dan net of er iets met haar 
fiets niet in orde was omdat ze het zo gek vond 
om zomaar tegen de muur te gaan staan uitrus
ten. Bi j de zevende trede van de trap was ze 
over de hel ft, de trap heeft derti en treden . 
EI ke trede was haar een oneindige opgave. 
Bedden opmaken kostte een zee van tijd. Na 
el ke deken zag ze als tegen een berg op tegen 
de volgende. Ze zag er geen gat meer in en 
meermalen had ze in de gaskraan een mogelij
ke oplossing gezien. 

OPERATIE 

"Bent u verder wel eens ooit ziek geweest?" 
"Nooit dokter, 16 jaar geleden heb ik voor 

het laatst in het ziekenhuis gelegen voor m'n 
tweede maagoperatie." 

"Twee keer geopereerd? Hoeveel is er dan 
nog van uw maag over?" 

"Niet veel ol, had de internist gezegd die 
haar gekontroleerd had. 

Tot zover het verhaal van deze pati~nte. 
Precies zo heb ik het aan enkele klassen ver-

de sittJatie 

pi eegsters vertel d en hun gevraagd of ze een 
idee hadden waaraan deze vrouw leed . Enke
len gaven het juiste antwoord : pernicieuze 
anemie. 

Toch hebben verpleegsters minder geleerd 
van de ziekteleer dan dokters. Je vraagt je af 
hoe haar vorige huisarts daar tien jaar over
heen kon kijken. 

PERNICIEUZE ANEMIE 

Het is duidelijk dat deze vrouw aan een 
apart soort bloedarmoede (pernicieuze anemie) 
lijdt, die wel vaker optreedt bij mensen van 
wie de maag niet in orde is. 

Ons eten komt via de maag in de dunne 
darm. In de dunne darm wordt de vitamine 
B-12 uit het voedsel opgenomen maar daarvoor 
moet de maag eerst een bepaalde stof aan het 
voedsel meegeven, anders kan de darm die vi
tamine niet opnemen. Dan krijgen we dus een 
vitamine-gebrek. Als je nou bijna geen r',aag 
meer hebt, zoals deze vrouw, dan is er hele
maal niets mee te geven en wordt er ook geen 
vitamine opgenomen. En die vitamine B-12 
hebben we nodig om bloed aan te maken. Dus 
kreeg deze vrouw bloedarmoede. 

het problee 

Arbeider, geestdodende werk
zaamheden, beperkte mogelijk
heden, gedraagt zich onder
danig. 

De patiënt t pe 
weer te ove, 
- door geru~lIil 
geving,ondeur 
medicament el 
en specifielerk 
angst en stein~ 

Verkeert sinds enige tijd in een 
"stress situatie". 

Voelt zich opgejaagd en gefrus
treerd in zijn werk, is neer
slachtig en vat alles negatief op, 
slaapt slecht enwordt uitgeput 
weer wakker. Heeft geen 
belangstelling meer voor maat
schappelijke aktiviteiten, 
is prikkelbaar en onredelijk .. . 
voor zIJn gezin. 

Zonder behandeling zal de 
patiënt verder achteruitgaan. 



PAUl 
POLLMANN 

Gelukkig hebben we in ons lichoam een 
voorraad vitamine B-12 die voor jaren genoeg 
is, zodat als onze maag uitvolt we pos na jaren 
merken dat we last krijgen van een vitamine
tekort en daardoor bloedarmoede. 

En als het dan eenmaal zover is, dan is de 
genezing eenvoudig. Je moet gewoon die vi
tamine bijgeven. En omdat de darm het niet 
meer opneemt moet je het spuiten. In het be
gin veel, om de uitgeputte voorraad aan te 
vuil en, en daarna nog maar af en toe een 
spuit. 

ZENUWEN 

"Laat me uw tong eens kijken." 
Deze was fel rood en glimmend zoals bij de

ze ziekte hoort en ook haar lever en milt wa
ren te voelen zoals je dat bij deze ziekte vaak 
ziet. Dus een onderzoek van 5 minuten. Dan 
ben je al bijna zeker van de ziekte waaraan je 
poti1!nte I i jdt. Om honderd procent zeker te 
zijn moet je nog wat bloed onder de mikroskoop 
bekijken en een paar buisjes opsturen naar een 
laboratorium voor onderzoek. 

"Over een week voelt u zich al beter en 
over een paar maanden voelt u zich zoals u 

de behandeling 

twintig jaar geleden was . " 
Na vier dagen voelde ze zich al een stuk 

beter, wat ze n i et goed begreep. 
"Hoe kan dat nou", zei ze, "ik ben zo vaak 

naar de dokter geweest en hi j zei tel kens dat 
ik ijzer nodig had en tenslotte waren het ze
nuwen." 

REKLAME 

Hoe kan dat? 
De huisartsen kri jgen per jaar voor 5000 

gulden geneesmiddelenreklame in hun brieven
bus. Jaarl ijks dus voor kapital en. Kapital en 
die worden uitgegeven uiteraard met de bedoe
ling om nog veel meer aan winst binnen te ha
len. Die reklame is er dan ook op gericht de 
dokters zo veel mogelijk geneesmiddelen te 
laten voorschrijven . De dokter wordt niet aan
gespoord om de pati1!nt te onderzoeken, maar 
om voor de klacht een medicijn voor te schrij
ven. Zonder onderzoek kan dat natuurlijk niet, 
al is dat wél gezond voor de winstcijfers van de 
farmaceutiese industrie. 

Moeheid kan het gevolg zijn van bloedar
moede door ijzergebrek maar h~t kan ook aan 

je maag liggen. Alleen door onderzoek kon je 
daar achter komen, moor de reklame zegt: 
"Moe? •• Ijzertekort. Schri jf uw pati 'ént dus 
onze ijzertabletten voor . " 

Als je die lang achter elkaar gebruikt kun je 
moeilijkheden met de stoelgang krijgen en de 
reklame dikteert de dokter weer: "Obstipati e? 
... Schrijfde pati1!ntons laxeermiddel voor . " 

Als je dan nog moe bi i jft en steeds maar 
weer naar de dokter bi ij ft gaan dan I eert de 
reklame de dokter niet: "Dokter, misschien 
hebt u het bij het verkeerde eind", maar dan 
is zo'n pati~nt een zeurpiet. Dan zijn het op
eens zenuwen en dus schrijft de dokter voor: 
zenuwtabl etten . 

Zo kwam ook deze pati~nte aan haar ijzer
tabl etten, laxeermiddel en en zenu~tabl etten. 
G een van dri e~n had ze ze nodig. All een vi
tamine B-12 had ze nodig maar dat kon haar 
dokter n i et weten want hij had haar n i et on
derzocht. 

WINST 

Door de dokter met veel reklame te over
spoelen leert de industrie hem af zijn pati~n
ten te onderzoeken en maakt zi j van de dokter 
een verkoopmanager voor haar produkten. Een 
recept is zo geschreven en de fabrikant wil 
hem wel helpen niet te veel tiid te verdoen 
aan zijn poti1!nten. Het hieronder afgedrukte 
affiche, dat de dokters, kado krijgen van de 
industrie, is daar een duidel i jk voorbeeld van. 
De tijd die aan onderzoek in de spreekkamer 
besteed wordt brengt tenslotte de geneesmidde
I enfabrikant geen "Vinst op. • • • 

VERTEL UW 
KLACHTEN INDIEN' 
MOGELIJK KORT 
EN BONDIG ••• 

: t pen zijn situatie INSIDON GEIGY 'e 
'u lIing en raad
d und meteen 
~n een positieve 
~k rking op 
t in uitoefent. 

Insidon vermindert de angst en 
verbetert de stemming 

Insidon maakt het de patiënt. 
mogelijk op eigen kracht 
zijn problemen te overzien en 
te verwerken en daardoor zijn 
zelfvertrouwen te herwinnen. 

Insidon helpt U, Uw patiënt 
te helpen. 

---------------------------- • Een voorbeeldje van de geneesmiddelen
fabrikant GEIGY, die met haar pillen de 
arbeider "verlost" van jaagsystemen en uit
buiting. Met deze geestdodende reklame 
wordt de dokter dagel ijks overspoeld. En 
omdat hij daarin als superman wordt afge
beeld gelooft hij die op de duur ook nog. 
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ZIJN 
CHEMIE-
RAMPEN 
TOEVAL? 
Naar aanleiding van het ongeluk bij de DSM 
had de TRIBUNE een gesprek met een pijp-
fi tter van WESCON B. V. Deze firma is een 
onderdeel van VMF en werkt in nieuwbouw en 
onderhoud van raffinaderijen, booreilanden 
enz. Deze pijpfitter werkt momenteel op de 
raffinaderij van Shell Chemie te Pernis. 

CATCHCRACKER 
Wat doet u preci es voor werk? 
"Bij de Shell ben ik de laatste weken werk

zaam op de zoger)aamde catchcracker • Dat is 
een van de gevaar! i jkste plants op het oude 
terrein van de Shell. Daar wordt ruwe ol ie in 
twee enorme reaktoren vermengd met alumini
umoxide, waardoor de ol i e 'gekraakt' wordt en 
er een grote hitte en hoog explosief gas vrij
komt ." 

Wasde installatie in werking tijdens jullie 
werkzaamheden? 

"Dat is onmogelijk. Alles wordt stilgelegd, 
want een hoop pijpen, afsluiters en andere on
derdelen moeten gereviseerd worden. Het ge
vaar schuilt echter in de chemiese stoffen die 
achterblijven in de pijpen en afsluiters; aan
gezien we vaak pijpstukken en flenzen moeten 
losbranden I evert dat voortdurend gevaarl ijke 
situaties voor brand en ontploffingen." 

uKIJKUITu 
Wat voor stoffen? 
"Wat het precies is kom je zelden te weten, 

want niemand zegt je wat. De baas stuurt je 
naar een karwei, bijv. het afbranden van een 
pijp, en zegt eenvoudig: 'Kijk uit, want er 
kan nog troep in zitten'; dat kan dan benzine 
zijn, of loog, een of ander gas of zwavelzuur 
enzovoorts. " 

Weet de baas wel wat er in zit? 
"AI tijd als er gebrand of gelast moet worden 

moet je een werkvergunning hebben. Deze 
wordt door de kontrol ekamer van de Shell af
gegeven aan onze baas, en die houdt hem 
meestal op zak. Op die vergunning staat dan 
met welke stof je te doen hebt, en welke vei
I igheidsmaatregel en je moet nemen, zoals 
bijv. een brandblusser bij je hebben, of een 
zuurstofmasker. Ook staat er op of je alleen 
mag werken, en dat er eerst een gastest geno
men moet worden. Bi j hoog werk staat ook de 
veil igheidsgordel vermeld, maar die zijn 
meestal niet aanwezig in het magazijn van 
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De ravage op het terre:n van DSM na de brand 

WESCON." 
Dus die maatregelen worden niet altijd ge

nomen? 
"Soms wel, maar dat hangt meestal van je

zelf af. Uit ervaring, d. w. z. als je maar ge
noeg ontploffingen en branden hebt meege
maakt of gezien, weet je op de duur wel wat 
je moet doen, maar er is geen kontrol e op." 

GASPUT 

En helpt zo'n brandblussertje nu wel? 
"Natuurlijk niet! Op de CD4, een andere 

plant, stonden we eens met 4 man op een acht 
meter hoge steil ing te branden. De plant was 
gasvrij verklaard, maar desondanks veroor
zaakten de vallende vonken een felle ontplof
fing in een gasput, loodrecht onder ons. De 
zware betonnen deksel vloog een eind weg en 
meteen stond de zaak beneden in vlammen. In 
zo'n geval denk ik heus niet aan een brand
blusser, maar ieder maakt dat hij weg komt, 
en bij ieder zit er in zo'n geval de schrik diep 
in . Je rent voor je I even, en naderhand krijg 
je van de baas op je donder, dat je dat brandje 
niet geblust hebt! We zijn niet achterl ijk." 

Gebeuren dit soort dingen vaak? 
"Soms hoor je de brandweer drie of vier keer 

uitrukken per week, en dan weet je dat het 
weer goed raak is . Je raakt er aan gewend, en 
dat is iuist het gevaarl i jke." 

AUTO 
Wanneer gaat die catchcracker nu weer in 

bedrijf? 
"Deze week, van 17 tot 22 november, wordt 

hij weer helemaal gevuld en komend weekend 
gaan ze hem opstarten . Ik ben blij, dat ik er 

dan niet meer zit. Een paar operators vertelden 
me, dat ze hem toch wel knepen voor dat mo
ment. Ze weten erg goed, dat op de DSM de 
meeste doden vi el en in de kontrol ekamer en op 
de catchcracker ligt de kontrolekamer nog geen 
30 meter van die twee grote reaktoren af. H~t 
is maar een simpel bedrijfje met veel glas. De 
nieuwe kontrolekamers op de Shell zijn kom 
plete bunkers van beton, maar ik vraag me af 
of ze dat gedaan hebben om de dure apparatuur 
of de mensen te beschermen. Trouwens, het 
val t op, dat veel operators bij het opstarten 
van een plant meestal hun auto vlak in de 
buurt hebben staan. Dan kunnen ze sneller 
weg als het mis gaat! Zij weten precies wat er 
k6n gebeuren en wat de gevolgen zullen zijn; 
wij niet." 

Werk je ook wel eens aan installaties die in 
bedrijf zi jn? 

"Het gebeurt vaak d. m. v. het zogenaamde 
'hot tapping' • Met deze techniek kun je een 
nieuw stuk pijp dwars op een oude pijp lassen, 
en daarna wordt er pas een gat in geboord zo
dat je vloeistof of gas kunt aftappen. Dat is 
I ink werk, want in feite zit je te werken met 
een temperatuur van rond de 1600 graden op 
een pijp waar bi jv. benzine of gas doorheen 
loopt. Als een lasser een slechte dag heeft, is 
het meteen raak. Dan kan hij het heus niet 
meer navertell en. Met een brandblusser naast 
je doe je dan niet veel meer. 

Vaak moet je een stuk pijp vernieuwen, 
terwijl je verderop een bocht ziet, waar je zo 
met je hamer doorheen slaat. Deze laatste 
wordt dan niet vernieuwd, want 'hij kan nog 
3 maanden mee', zeggen ze. Het stilleggen 
van een plant wordt zo lang mogelijk uitge
steld, want elke dag produktie betekent vele 
tienduizenden guldens winst." 

100°10 

Denk je dat het 100% veil ig kan? 
"Veel chemiese stoffen zijn zo gevaarlijk, 

dat 100% veiligheid bijna onmogelijk is. Het 
is echter belangrijk te weten waar de grens ligt 
en vooral WIE die grens trekt. Die grens wordt 
nu nog steeds bepaald door de jacht naar winst 
van de direktie, en helemaal niet door de ar
beiders di e dagel i jks aan het front staan waar 
de klappen vallen. Zolang die winst de drijt
veer blijft van de Shell en de hele ekonomie, 
zal het voor arbeiders nooit veilig genoeg zijn 
in de fabrieken en petrochemiese industrie . " • 



GIJSSEN 
"Die van hierboven heeft laten merken dat 
hij er nog is." 

Woorden die bisschop Gijssen tot de zijne 
maakte tijdens een kerkel ijke herdenking 
van de slachtoffers van de naftaramp bi j 
DSM. 

Beste heer Gijssen, zou het niet beter 
zijn geweest als die van hierboven niks had 
laten merken. Overigens zijn wij van me
ning dat we hem daarbij moeten helpen door 
in fabrieken alle maatregelen te nemen die 
nodig zi jn om de veil igheid van de arbei
ders te waarborgen. 

DE BURGEMEESTE~'NOU MOET IK VERDOMME 
6~~~:~~%~,DE OP KONDOLEANCE-BEZOEK" 

"WE MOETEN LEREN LEVEN MET 'OE CHEMIE". 
Bedri jven en overheid houden ons voor dat do
delijke ongelukken in de chemiese industrie tot 
de risiko's behoren die we moeten dragen. Ook 
bij de DSM-ramp, die aan 14 arbeiders het le
ven kostte. "Leren leven met de chemie" moet 
ons het idee geven dat de slachtoffers die de 
chemiese industrie onder de arbeiders en de 
bevolking maakt, te wijten zijn aan een vast~ 
staand gegeven, iets waar wij geen kontrole 
over kunnen hebben, waar we niet onderuit 
kunnen. 

RISIKO'S 

De kommissaris van de Koningin in Limburg, 
Van Rooy, vergel eek de ramp bi j de DSM met 
de risiko's die wij lopen in het verkeer en 
thuis. Natuurlijk lopen wij risiko's thuis. Maar 
omdat je de risiko's kent, kun je ze ook beper
ken. Als re weet dat bleekwater én handig in 
de keuken én gevaarl ijk voor kinderen is, kun 
je afwegen en besl issen of je het koopt, en als 
je het koopt, waar je het opbergt. Omdat de 
kinderen de risiko's niet kennen, en bovendien 
niet kunnen besl issen waar hun moeder de spul
len opbergt, kunnen zij niet verantwoordelijk 
worden gesteld voor eventuel e ongeval I en. 

Risiko's bij de chemiese bedrijven liggen in 
hetzelfde vlak omdat niet de arbeiders en de 
omwonenden van de fabrieken, maar de direk
ties van de bedrijven verantwoordelijk zijn en 
weten met wat voor I evensgevaarl i jke stoffen 
en werksituaties arbeiders om moeten gaan. 

De arbeiders van DSM hébben niet beslist of 
de nafta kraker er moest komen, of de nieuwe 
bedieningskomputer wel goed genoeg uitgepro
beerd was, of de kraker voldoende beveiligd 
was, en hij vaak genoeg gekontroleerd werd. 

En om maar eens een voorbeeldje te noemen: 
de nafta kraker was ni et vol gens de voor
schriften gekontroleerd. De arbeiders, en na
tuurlijk ook de omwonenden van chemiese be
drijven, lopen dus niet vrijwillig het risiko van 
de chemiese industrie. Het is de direktie die 
alle beslissingen neemt en uitgangspunt daarbij 
is het maken van winst. 

Om de risiko's in de chemiese industrie tot 
een minimum te beperken is het van I evensbe
lang dat we die risiko's wel kennen, en op 
grond daarvan besl issingen nemen. Maar daar
voor zuil en de arbeiders en buurtbewoners eerst 
zeggenschap over de ekonomie moeten krijgen. 
Social isme dus. 

STOMPZINNIG 

Dat de autoriteiten alle moeite doen om te 
verh inderen dat wi j onze neus in "hun" zaken 
steken, blijkt uit het stompzinnig optreden van 
enkel e van hen. 

Zeer kort voor de ontploffing weigerden Ge:
deputeerde Staten gegevens te verstrekken over 
de lozing van gevaarlijke stoffen door DSM
chemie. "Zolang die geen reden geven tot het 
nemen van maatregel en." Hoe minder de bevol
king weet, hoe veil iger de winsten van de be
drijven zijn, nietwaar? Enkele dagen later 
vloog de zaak de lucht in. 

De bevolking van de omliggende gemeentes 
werd tijdens de ramp voll edig in het onzekere 
gelaten over de stand van zaken en over wat 
zij moesten doen . De burgemeester van Beek 
jhr.mr.P.van Meeuwen: "Alles wat ik wist 
over de gang van zaken kon ik toch niet naar 
buiten brengen, dan veroorzaak je paniek. Het 
enige wat voor de bevolking van belang was 
om te weten, was of de ramen open of di cht 
moesten. Men raakt een beetje in paniek, en 
dat vind ik jammer." 

Van Meeuwen had het er niet over dat 
350. 000 mensen slechts op enkele kilometers 
afstand van de DSM wonen; ook niet over de 
beschadigde daken en gevels in de omtrek, uit 
hun voegen gekraakte ramen en deuren, de in 

totaal 2000 schadeclaims, de scholen en super
markten die om veil igheidsredenen ()ntruimd 
moesten worden . 

Nee, Van Meeuwen zei: "Ach wat, er is 
geen enkel gevaar geweest voor de omgeving." 

Volgens Vrij Nederland sprak Van Meeuwen 
nog wel over de 14 slachtoffers. Hij verzuchtte: 
"Had ik net met mijn broer afgesproken om te 
gaan jagen, en nou moet ik verdomme op kon
doleance-bezoek." Met deze opmerking is de 
tijd gekomen dat op Van Meeuwen gejaagd 
moet worden. 

AKTIE 

Inwoners van Beek namen geen genoegen met 
het gesol met hun veiligheid . 

Op 13 november trokken ruim 100 mensen 
gesteund door de Social istiese Partij naar de 
gemeenteraadsvergadering, om uiting te geven 
aan het wantrouwen in het gemeentebestuur 
van Beek in uiterst belangrijke kwesties als de 
veiligheid van de bevolking. 

Tevoren was een pamfl et verspreid waarin 
gewezen werd op de opmerkingen van de bur
gemeester als dat je op straat ook onder een 
auto kunt komen en dat men maar moet I eren 
I even met het gevaar. 

In het pamflet werden ook de wegafzettingen 
genoemd waardoor het verkeer van de E9 dwars 
door het centrum van Beek werd geleid. Dat 
betekende dat in geval van evakuatie de be
volking voor een groot deel als een rat in de 
val had gezeten. 

Van Meeuwen opende de raadsvergadering 
met de mededeling dat hij om half negen weer 
weg moest. Tot vijf maal toe dreigde hij de 
zaal te ontruimen als het publiek zich niet 
rustig hield. 

"Iedereen praat over een rampenplan, vertel 
me eens wat een ramp is", stumperde de burger
vader koud nadat de slachtoffers begraven wa
ren. 

"Waarom is iedereen zo nieuwsgierig, ver
trouwt men de autoriteiten niet meer?" 

Toch een si imme vraag . En het antwoord is: 
Nee, daar heeft u zelf alle aanleiding toe ge
geven . De waarborg dat ons leven en welzijn 
centraal staat is niet aanwezig in een maat
schappij waar alles om de winst draait, en waar 
de risiko's die wij moeten lopen bef->Oa id wor
den door autoriteiten als Van Meeuwen. Een 
socialistiese maatschappij is daarmee letterlijk 
van levensbelang. • 
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Kwart miljoen slachtoffers· van vliegtuiglawaai 

"We protesteren nu al zeven jaar tegen de geluidshinder van Schiphol. Maar 
het wordt alleen maar erger. We zijn als een keurige aktiegroep begonnen. 
Maar nu kunnen we niet konstruktiever zijn. Alle plannen en alternatieven 
liggen op tafel. Maar de ekonomiese belangen blijven voorgaan. Daarom blijft 
voor mij alleen nog harde aktie over. Zeven jaar geleden zou ik dat niet ge
zegd hebben. Maar nu houd ik mijn pati~nten niet meer tegen. Harde aktie is 
de enige uitweg." 

Dokter C.A. van Gjik, huisarts in Zwanen
burg, somt in een snel treinvaart all e rapporten 
op die de aktiegroepen rond Schiphol de laat
ste jaren geproduceerd hebben. En hij vertel t 
meteen over de ontstel I ende ci jfers van het 
hoge ziektebezoek, de vele hartkwalen en de 
hoge bi oeddruk van zi jn pati"énten. 

Van Gjik: "Vooral de afgelopen zomer was 
het hier weer verschrikkelijk. Met zuidenwind 
landen alle vliegtuigen op de Zwanenburgse 
baan, en deze zomer bleef de wind wekenlang 
zuid. Die voortdurende geluidsoverlast, zodat 
je iedere anderhalve minuut door het gebrul 
van vi i egtu i gmotoren overstemd wordt, daar 
worden mensen stapelgek van . " 

Behalve huisarts is dokter Van Gjik ook 
voorzitter van de Samenwerkende akti egroepefl 
rond Schiphol. Voor hem een vanzelfsprekende 
zaak: "Ik word dagelijks met mijn neus op de 
afschuwelijke cijfers gedrukt . Dan kan je wel 
net doen alsof er niets aan de hand is. Maar 
daar voel ik niets voor. De enige oplossing 

12 

voor de geluidsoverlast, en dus de oplossing 
voor mijn patiënten, is het verplaatsen van 
Schiphol. Dat lukt niet vanuit mijn spreekka
mer. Daaromvoer ik aktie . " 

De geluidsoverlast van vliegtuigen neemt in 
Nederland steeds grotere vormen aan. Niet 
alleen de bewoners rondom Schiphol, maar ook 
de mensen die bij Wel schap, Eindhoven, 
Leeuwarden en Beek wonen ondervinden dage
lijks de hinder van het lawaai , In totaal zo'n 
kwart mil joen Nederlanders , Wat dat voor de 
gezondheid van deze mensen betekent werd 
onlangs onderzocht door de artsen Knipschild 
en Ettema u i tAmsterdam. 

KATASTROFAAL 
Knipschild: "In de ergste lawaaigebieden 

rond Schiphol heeft de huisarts het bijna twee 
keer zo druk als in stillere gebieden. Er is een 
duidel ijke toename van het aantal pati"énten 
met slaapklachten en angstverschi jnsel en. De 

mensen gaan daardoor meer z.t:"uwtabl etten 
slikken. In Engeland is bij een vliegveld vast
gesteld dat het aantal opnames voor psychia
triese klinieken met de helft toenam door het 
hevige vliegtuiglawaai , " 

Dokter Anneke de Langen van Ons Medies 
Centrum: "Door blootstelling aan lawaai ver
nauwen je bloedvaten zich , De bloeddruk 
wordt daardoor groter . Dat betekent dat het 
hart- en vaatstelsel harder si i jt dan normaal. 
Na jaren komt het dan tot komplikaties die 
katastrofaal kunnen zi jn, zools een hartaanval 
en hersenbloedingen. Vooral mannen met een 
hoge bloeddruk kunnen hierdoor voor hun zes
tigste overlijden . Populair gezegd is het dus 
een toestand waar je volkomen gek van wordt 
en kapot aan gaot." 

STERFGEVALLEN 
Voor dokter Van Ojik staat het dan ook vast 

-dat er door de geluidsoverlast in zijn praktijk 
pati"énten overl i jden. "Ik behandel 10% van 
mijn patitlnten voor te hoge bloeddruk. Daar
van zi jn er 150 direkt voor rekening van de 
geluidshinder. Als die niet behandeld worden 
staat vast dat 75 patitlnten binnen 10 jaar 
doodgaan. Als ze wel behandeld worden ligt 
het percentage aanzienlijk lager . Maar dan 
nog vallen er vele slachtoffers . " 

Behalve een hoge bloeddruk en hartafwij
kingen brengt geluidshinder nog een aantal 
ontstel I ende gevolgen met zi ch mee. 



VALIUM 
"Kinderen kunnen niet meer normaal spelen. 
Vooral jonge kinderen krijgen enorme angst
komplexen. Als de vliegtuigen overkomen 
gaan ze met hun vingers in de oren in een 
hoekje zitten. Andere patit:!nten kunnen 's 
nachts niet slapen. Die moeten elke ochtend 
om zes uur opstaan omdat dan het vliegtuigla
waai weer begint. " 

Veel kan Van Ojik voor zijn patil:!nten niet 
doen. "Het geven van kalmerende middelen 
als valium en librium is onvermijdelijk. Ze 
hebben uitgerekend dat het gebruik van derge
I ijke medicijnen hier 50% hoger is dan nor
maal. Je staat als huisarts werkelijk machte
loos. Je moet ze wel met tranquillizers behan
del en, want anders gaan de mensen hel emaal 
kapot aan de geluidshinder. Ik heb een astma
patil:!nt gehad voor woningruil. Maar wie wil 
h ier komen wonen? All een de mensen met 
koopwoningen kunnen weg. De gewone man 
zit hier vastgekluisterd aan slechte woningen. 
Die heeft geen keuze. Daarom mag een huis
arts niet alleen in zijn stoel gaan zitten en 
recepten uitschrijven. Het is onrechtmatig als 
je je mond houdt." 

RADIKAAL 
In de zeven jaar dat dokter Van Ojik nu ak

tie voert is bij hem wel het een en ander ver
ur"lderd. "Ja, ik ben enorm geradikaliseerd. 
Zeven jaar gel eden stemde i k nog CDA. Maar 
de overheid en Schiphol hebben ons allemaal 
links gemaakt. Toen we in 1971 de toegangs
weg tot Schiphol met een brandende auto 
blokkeerden had dat veel meer effekt dan al 
die rapporten. We hebben ook nog balonnen 
opgelaten om het luchtverkeer te verstoren, 
telefoonblokkades gehouden enz. AI die akties 
hebben ertoe geleid dat bijvoorbeeld van 12 
uur 's nachts tot 6 uur 's ochtends niet gevlo
gen mag worden. Maar de mensen hebben nog 
steeds last. Daarom moet er iets radikaals ge
beuren. We hebben een plan ontworpen voor 
een grote luchthaven in de Markerwaard. Dat 
kan, zonder dat iemand er hinder van krijgt. 
Maar Schiphol en de KLM willen een vijfde 
baan bouwen, en dan is een zesde baan onv.er
mijdel i jk. Dan komen 500.000 mensen in de 
Randstad in de ellende te zitten. De gevolgen 
zijn niet te oV0rzien. En waarom komt die 
vijfde baan erbij? Iedereen is tegen. Alleen 
Schiphol, de KLM en de Kamers van Koop
handel niet. Ik heb zo langzamerhand ontdekt 
dat die meer macht hebben dan alle politieke 
partijen bij elkaar . " 

KAPOT 
"De gezondheid van duizenden mensen wordt 

h i er opgeofferd aan de ekonom i ese bel angen 
van de KLM en de bouwondernemingen die zo 
graag willen uitbreiden . De overheid stelt de 
beslissing over die vijfde baan steeds maar uit. 
We wachten er nu al vi jf jaar op. Dat is een 
bekende taktiek om aktiegroepen murw te ma
ken. We dreigen kapot te gaan aan een lange 

De 73- jarige heer Spracken uit Zwanenburg 
heeft al ziin hele leven last van geluidsover
last. Maar sinds Schiphol op volle toeren 
draait is het voor hem welhaast ondraaglijk. 

"Ik wordt er ontzettend nerveus en ge
irriteerd van. Als hartpatil:!nt heb ik 2 uur 
rust per dag nodig. Maar als hier die vlieg
tuigen overkomen is dat volstrekt onmogel ijk. 
En waar ik me vooral over opwind zijn al die 
leugens die Schiphol vertelt. Ik woon hier op 
zo'n 500 meter van de landingsbaan. Volgens 

adem-beslissing . Daarom gaan we nu niet elke 
week de straat op. We kunnen nog wel even 
wachten. Maar reken maar dat het dan hard 
toe gaat." 

VORRINK 
Minister Vorrink heeft nu vijf mil joen gulden 

uitgetrokken voor het isoleren van 500 wonin
gen. Wat vindt Van Ojik daarvan? 

"Als ze nu huizen geluidsdicht gaan maken 

Wt de isolering betreft kan mevrouw Van 
Zaan en uit Zwanenburg uitstekend vertellen. 

"Als ik dit van tevoren had geweten, was 
i k er nooi t aan begonnen ", vertel t ze i n haar 
"geluiddichte" woning in Zwanenburg. 

"Allereerst hoor ik de vliegtuigen nog 
steeds. De woning is helemaal niet geluid
dicht. Afgelopen dinsdagnacht werd ik nog 
evengoed wakker door het lawaai. Bovendien 
is de isolering zo onhandig als wat. Je bent 

Schiphol komen de vliegtuigen op een hoogte 
van 300, 400 meter over . In werkelijkheid is 
het niet meer dan 120 meter . " 

Door alle medicijnen die de heer Spracken 
moet gebruiken is hij heel vaak versuft. 
"Maar als ik ze niet gebruik betekent dat 
onherroepelijk mijn dood. Het liefste zou ik 
verhuizen. Daar ben ik nu al jaren mee be
zig. Maar voor een gepensioneerde bouw
vakker is het onmogel i jk een ander huis te 
vinden. Ze laten je liever doodgaan." 

betekent dat, dat die vijfde baan er wel bij 
moet komen. Maar het is natuur I i jk een idiote 
zaak. Het zijn allemaal lapmiddelen die niets 
wezenlijks oplossen. Hooguit voor het slapen 
's nachts . Maar de angst en de psychiese stoor
nissen verdwijnen niet. Bovendien gaat het 
maar om 500 huizen. Als er een vijfde baan 
komt, moeten ze 500.000 woningen gaan iso-
I eren. Dat zou vi jf mi I jard kosten . En dat is 
tweel:!neenhalf maal zo veel als een splinter-
nieuwe luchthaven in de Markerwaard." • 

een stuk van je kamer kwijt doordat ze een 
tweede ruit boven de verwarming gezet heb
ben, en bovendien kan ik de ramen nauwe
lijks meer lappen. Van vooruitgang is bij mij 
besl ist geen sprake." 

Het idee altijd binnen te moeten zitten 
voor rust trekt mevrouw Van Zaanen ook niet 
aan. "In de zomer wil je toch in de tuin 
kunnen zitten . Door al dat lawaai ga je dan 
vanzelf maar naar binnen. Anders word je 
hel emaal gek." 
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MARTELINGEN EN 
ONDERDRUKKING 
IN ZUID-KOREA 
Op 9 april van dit jaar zijn in Zuid-Korea acht mensen opgehangen, die ervan 
beschuldigd werden lid te zijn van een niet bestaande organisatie. Een diep
gaand onderzoek heeft aangetoond dat valse bekentenissen onder martel ingen 
werden afgedwongen. Er werd verhinderd dat de beklaagden een eerlijk proces 
kregen. De ambtenaren die de akte van beschuldiging hadden voorbereid en 
opgesteld namen ontslag, omdat ze niet wilden ondertekenen. Een andere amb
tenaar, die van niets wist, kreeg toen opdracht zijn handtekening te plaatsen. 

In mei 1961 pleegde een groep officieren 
onder I eiding van generaal Park Chunghee een 
rechtse staatsgreep. Hierna werden all e pol i
tieke partijen verboden, het parlement ont
bonden en pers-censuur ingesteld. Vele dui
zenden mensen werden gearresteerd en veroor
deeld. De KCIA (de Zuidkoreaanse inlichtin
gendienst) werd daarna opgericht om het 
nieuwe schrikbewind in stand te helpen houden. 

KCIA 

Vanaf het moment van de oprichting van de 
nieuwe staat worden all e tegenstanders met 
behulp van de KCIA heftig onderdrukt . Om 
alle tegenstand voorgoed uit de weg te kunnen 
ruimen wordt in 1974 zelfs een Presidentieel 
Nooddekreet ingesteld om iedereen met een 
afwijkende mening tot de doodstraf te kunnen 
veroordel en . In het rapport "Onderdrukkingen 
in Zuid-Korea" schrijft Amnesty International 
dat zowel door de KCIA als door de politie 
systemati es wordt gemarteld. 

De missie verkreeg bewijsmateriaal van vele 
soorten martelingen, zoals die in de Zuidkore
aanse gevangenissen worden toegepast. Zoals 
martel ingen met koud water dat in de neus 
wordt geperst, terwijl de mond met een prop is 
dichtgestopt. Martelingen met elektriciteit op 
de gevoelige delen van het lichaam, slaan op 
voetzol en, toebrengen van brandwonden, het 
onverzorgd laten van wonden, en mensen 
dwingen tegenover een witte muur te staan 
zonder slaap, tot 6 dagen toe, hetgeen na 
twee dagen al tot hallucinaties kan leiden. 

ROOD 

De toestand in de gevangenissen is erbarme
lijk slecht: de hoeveelheid bedden en voedsel 
is ontoereikend en de bedden die er nog zijn 
bestaan vaak uit stinkende en uiteengevallen 
matrassen. Bovendien is er geen verwarming, 
zodat 's winters de temperatuur tot 10 graden 
onder nul kan zakken. 

Pol itieke gevangenen worden onderworpen 
aan een diskriminerende behandel ing en mogen 
geen brieven schrijven of ontvangen. Ze mogen 
geen lichaamsbeweging nemen, niet met elkaar 
praten of op andere wi jze kontakt met el kaar 
hebben. Mediese verzorging wordt hen bij 
ziekte onthouden. Zij moeten rode insignes 
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dragen omdat zij als linkse gevangenen worden 
beschouwd. Zij staan ook konstant onder druk 
om hun mening te veranderen. Gevangenen 
die dat door middel van een verklaring hebben 
gedaan worden niet meer diskriminerend be
handeld en genieten zelfs beperkte voorrech
ten. 

GEZIN 

Advokaten die de verdediging op zich nemen 
van mensen die in een pol iti ek proces hun on
schuld wil I en bewijzen, worden gekonfronteerd 
met een systematiese intimidatie. Deze advo
katen worden meestal al tijdens het vooronder
zoek bedreigd met lastig vallen van hun gezin. 
Vaak krijgen andere cl ii!nten de wenk om bi j 
deze advokaten weg te blijven. 

Tijdens de processen worden de getuigen van 
de aanklager wel gehoord, maar die van de 
verdediging niet. Ook worden advokaten ge
arresteerd om te voorkomen dat zi j de proces
sen verder kunnen bi jwonen. 

DOODSTRAF 

Naar aanl eiding van de onrust onder de stu
denten, aldus het rapport van Amnesty, heeft 
de regering een nooddekreet afgekondigd. 

Daarin staat onder meer dat i eder school- of 
klasverzuim, het wegblijven van examens zon
der geldige reden, deelnemen aan demonstra
ties, protestbijeenkomsten, stakingen en ande
re individuel e en koll ekti eve aktiviteiten on
wettig verklaard worden. Iedere overtreding 
van dit dekreet, met inbegrip van school ver-

..... 

zu:m, kan gestraft worden met de dood of 
I evensl ange gevangen isstraf. Dit I eidde tot de 
arrestatie van vele studenten en hoogleraren. 

De praktijken uit Zuid-Korea zijn niet vreemd. 
We kennen ze al uit Chili, Spanje en Zuid
Vietnam voor de bevrijding. Wat deze prak
tijken inhouden voor de gewone mensen weten 
we zelf uit de tijd van Hitier. Het Zuidkore
aanse vol k zal een harde strijd moeten voeren 
om het fascistiese juk af te werpen en een 
social istiese maatschapp'ij te stich"ten, zoals 
die in de buurlanden China en Noord-Korea 
al zoveel goede vruchten heeft afgeworpen 
voor de gewone mensen. .. 



* franco 
"Elke dag lees ik in de krant en zie ik op de 

televisie het nieuws over de toestand van de 
heer Franco. Ik vraag mij wel eens af, waarom 
al dit onnodige geschrijf. Waarom laten ze 
Franco niet gewoon doodgaan door verschrik
kelijke pijnen te lijden. Dat heeft hij toch 
verdiend door de vele martelingen die hij op 
zijn geweten heeft. 

Nu is er zoveel kritiek op Franco gekomen 
en nu wordt er notabene van all es gedaan om 
zi jn I even te rekken, bi jvoorbeeld door een 
kunstnier, en straks misschien door een houten 
poot. Waarom al dat geklungel voor zo'n dik
tator, die vele mensen een angstige dood in
joeg. 

Het is een schande dat er 27 doktoren zi ch 
rond het ziekbed hebben geschaard. Als een 
arbeider een dokter nodig heeft, moeten ze 
hem opbellen en krijgt hij soms te horen dat 
hij maar een asperientje moet nemen." 

Ingezonden brief in Het Vrije Volk. 
Volgens Vrij Nederland wil zelfs de duivel 

hem niet hebben. 

* hulp 
V"le mensen vragen zich af wat ontwikke

lingshulp nu feitelijk betekent. We weten dat 
er enorme bedragen mee gemoeid zijn, maar 
ondanks dat verschi jnen met de regel maat van 
de klok zeer trieste, mensonterende beelden 
op de televisie en in de kranten van mensen in 
de derde wereld die onder erbarmelijke omstan
digheden moeten I even, maar meestal dood
gaan. Nu heeft men eindelijk een formule ge
vonden die - hoewel niet voor 100% - ons 
toch een kl eine zekerheid geeft, namel ijk: 
Ontwikkelingshulp is geld van 
arme mensen in rijke landen aan 
rijke mensen in arme landen. 

* vulling 
Als je pijn in j€ mond hebt, is het voor een 

tandarts vaak belangrijker te weten of je zie
kenfonds of partikulier patil!nt bent, dan te 
weten waar en wat voor pijn je hebt. Zo had 
kort geleden een ziekenfondspatil!nt uit Utrecht 
de vulling van een van zijn hoektanden verlo
ren. Zijn eigen tandarts scheepte deze man af 
met het verhaa I dat door het vu II en van het 
gat gas tussen de tanden en de vuil ing zou 
ontstaan. Hierdoor konden bakteril!n aan het 
werk slaan en zou de tand alleen nog maar 
verder rotten. Dit zou de pijn verergeren. 
Omdat de man na deze "wijze raad" van de 
tandarts toch veel pijn bleef houden, besloot 
hij zich als partikulier patil!nt bij een andere 
tandarts te laten behandel en. Deze tandarts 
geeft hem enkele zenuwbehandelingen aan 
zi jn hoektand, vul t de tand en presenteert 
daarna de rekening ••• 

* pil 
Ook de gezondheid van een vrouw moet het 

ontgelden, omdat ze ziekenfondpatil!nt is. 
Deze vrouw heeft vele verschillende pillen 
moeten gebruiken voordat ze met haar huisarts 
samen de juiste pil vindt waar ze geen bijver
schijnselen van krijgt. 

Als haar huisarts op een gegeven moment 
gaat verhuizen en ze bij haar nieuwe dokter 
om de pil komt vragen, krijgt ze een andere 
pil voorgeschreven dan normaal. Als ze uitlegt 
dat ze er niet tegen kan en vraagt waarom hij 
haar deze pil geeft, antwoordt de dokter: "Het 
ziekenfonds is op het ogenblik aan het bezui
nigen en daarom lijkt het me beter dat je deze 
goedkopere pil neemt." 

o 

* scharreleieren 
In het radioprogramma de "Rode Cirkel" van 

de VARA, werd onlangs een nieuwe aktie aan
gekondigd: "Verbeter de leefruimte van het 
dier." In dit geval de werkomstandigheden van 
de kip. "Volgens aktievoerders moet de kip 
voortaan vri j rond kunnen scharrel en. De eie
ren van deze kippen worden als scharreleieren 
in special e verpakking op de markt gebracht. 
Verder verschil is er aan de eieren niet te 
zien", aldus de radio-omroeper in zijn aan
kondiging. 

Aan de tel efoon de initiati efneemster: "Wel 
moet ik eerst vertellen dot er hier geen sprake 
is van een aktie. Het draait er in de eerste 
plaats om of de konsument bereid is twee tot 
drie cent meer voor een ei te betalen. En het 
is daarom zo'n mooie zaak, omdat iedere 
staatsburger in zi jn eigen land in staat is i ets 
te doen aan de leefomstandigheden van het 
dièr, de agraril!r en de middenstander." 

Bi j het overpeinzen van dit beri cht kwamen 
ook bij mij de nobelste gevoelens boven. Toen 
ik echter wakker schrok, zat ik onmiddellijk 
met een probleem. Wie scharrelt er nu eigen
lijk? De kip of de middenstander, die in ieder 
geval 3 cent meer moet hebben voor een ei dat 
in geen enkel opzicht te onderscheiden is van 
een batterij-ei. 

* gewàldig 
Een verdwaalde Tribune-kolporteur uit Wijk 

bij Duurstede belt per ongeluk in een typies 
nette wijk bij een typies nette freule aan. Tot 
zijn verbazing koopt zij de Tribune: "Oh, da's 
gew~ldig z~ch; v~chten tegen de gev~stichde 
orde! " 

* 

SP-lid Tinie van Roekei biedt Joop den Uyl 
de Tribune aan op de avond over de mijn
werkerspensioenen in Heerlen (zie pag. 3). 

Reaktie van Den Uyl: "Absoluut niet." 
Hij zal na afloop van de avond wel het 

idee gehad hebben dat hij te weinig socia
list is om ons blad te lezen . En terecht. 

* werken 
Door de ambtenaren van CRM schijnt er een 

nieuwe methode gevonden te zijn om zich be
zig te houden. Tot nu toe dorst men daar 's 
morgens niet naar buiten te kijken, omdat ze 
dan 's middags niets te doen hadden. Nu schij
nen ze voor de middag een ni euw spell etje 
bedacht te hebben. Het maken van analyses. 

Dit kwamen wij te weten, doordat een werk
ster een van hun produkten uit de pruil enmand 
heeft opgepikt: 

"In verband met de huidige financil!le krisis 
bent u wellicht gef'nteresseerd in het volgende: 

Bevolking van Nederland 
Mensen van 65 en ouder 

BLIJFT OVER om het werk te doen 
Mensen van 18 jaar en jonger 

BLIJFT OVER om het werk te doen 
In ri jksdienst 

BLIJFT OVER om het werk te doen 
In mil itaire dienst 

13.300.000 
3.900.000 

9.400.000 
4.100.000 

5.300.000 
1.300.000 

4.000.000 
250.000 

BLIJFT OVER om het werk te doen 3.750.000 
Gemeentelijke overheden,studenten 2.750. 000 

BLIJFT OVER om het werk te doen 1.000.000 
Mensen i~ ziekenhuizen, gestichten 150.000 

BLIJFT OVER om het werk te doen 
Werklozen, invaliden, souteneurs 

BLIJFT OVER om het werk te doen 
Mensen in gevangenissen 

BLIJFT OVER om het werk te doen 

850.000 
848.000 

2.000 
1.998 

2 

JIJ EN IK ZULLEN DAAROM VEEL HARDER 
MOETEN WERKEN. Vooral jij, want ik heb er 
nou schoon genoeg van om dit luizige land op 
mijn eentje te runnen." • 
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RECHTER BESLIST: 

BROOMCHEMIE 
SCHULDIG AAN 
VERGIFTIGING 
Het bedrijf Broomchemie in Wierden is veroor
deeld tot het betal en van f 70. 000, - smarte
geld aan ~en van haar vroegere arbeiders, de 
heer Van den Berg, die bij dit bedrijf door 
methylbromide vergiftigd is. Hierdoor is hij 
volledig invalide geworden. Dit bepaalde de 
rechtbank in Almelo na een proces dat een 
heel jaar in beslag genomen heeft, omdat de 
arbeidsinspektie weigerde haar rapport over 
Broomchemie vrij te geven. 

Volgens de advokaat van Van den Berg, mr. 
Harmelink, wilde de arbeidsinspektie het rap
port ni et vri jgeven omdat ze bang was om haar 
gezicht te verl iezen vanwege meerdere vergif
tigingsgevallen die zich bij Broomchemie heb
ben voorgedaan. 

GIF 

Methylbromide is een zwaar vergif. Van 
sommige broomverbindingen is de uitwerking 
nog volstrekt onvoldoende onderzocht; andere 
zijn erkend kankerverwekkend en een korte 
blootstelling aan broomdampen kan al fataal 
zijn voor het centraal zenuwstelsel. 

In het vonnis verklaarde de rechtbank: "Een 
industrie, die zich net als Broomchemie gaat 
bezig houden met nieuwe produkties (in dit 
gevol methyl bromide) mag niet de risiko's 
daarvan afschuiven op haar arbeiders, die on
voldoende zijn opgeleid en die gemakkelijk 
met voor hen onbekende installaties en onbe
kende stoffen, fouten kunnen maken. De werk
gever zal zi ch voortdurend haar aansprakei i jk
heid bewust dienen te zijn. Broomchemie had 
zich dit all es te meer dienen te real iseren, 
omdat in haar bedri jf reeds diverse vergif ti
gingsgevall en waren voorgekomen." 

SCHULD 

De reaktie van mevrouw Van den Berg op 
deze uitspraak: "Het is natuurl ijk wel mooi dat 
we die f 70. 000 toegewezen hebben gekregen 
maar daarmee heeft mijn man zi jn gezondheid 
niet terug. En mijn man is er de laatste jaren 
ook beslist niet op vooruit gegaan (het ongeluk 
gebeurde op 3 april 1970). Zijn zenuwstelsel 
en zijn hersenen zijn aangetast. Herstel is niet 
meer mogelijk. Ik had vrij snel in de gaten dat 
het gevaarl i jk spul was wat ze bij de Broom
chemie maken. De kleren van mijn man begon
nen steeds meer te stinken en mijn man kreeg 
allerlei trekken die hij nog nooit eerder had 
gehad. In het begin van de week viel het nog 
wel mee maar op het eind van de week werd 
het steeds erger. In het weekend moest hij dan 
weer op verhaal komen. Hij was dan veel in 
de frisse buitenlucht. 

Het gevaarlijke van die gassen is dat degene 
die het binnenkrijgt niet beseft wat voor ge
vol gen het heeft. Het is net zoi ets al s mensen 
die teveel gedronken hebben; die voelen zich 
op dat moment ook pi ezi erig. Daarom kon ik 

Schl ingeman (Gedeputeerde Staten van Zeeland) krijgt de 5000 
bezwaarschriften die het MAN inzamelde tegen Broomchemie ." 
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hem ook niet aan het verstand brengen dat hij 
daar weg moest gaan. Hij wilde het nog een 
tijdje proberen. Dat heeft hij dan ook gedaan 
tot ze hem bewusteloos naar het ziekenhuis 
moesten brengen. Via hartmassage hebben ze 
hem in I even kunnen houden. Vier maanden 
heeft hij daarin gelegen. 

Broomchemie heeft altijd beweerd dat het 
zijn eigen schuld was. Maar de verklaringen 
van de getuigen hebben het tegendeel bewezen. 
Toen de direktie van Broomchemie bang werd 
dat ze de zaak wel eens konden gaa;' verliezen 
zijn ze bij me geweest. Vorig jaar zomer was 
dat. Ze wilden de zaak afkopen. In overleg 
met onze advokaat mr. Harmelink zijn we niet 
op deze onfrisse prakti jken ingegaan." 

5000 

In Wi erden is ondertussen zoveel verzet te
gen de Broomchemie gerezen dat het bedrijf 
besloten heeft deze vestiging langzaam te la
ten verdwijnen en naar elders te verhuizen. In 
andere plaatsen is men echter reeds gealar
meerd. De gemeenteraad van Rijsse in het 
Sloegebied en Zeebrugge (Bel gil!} stemde het 
bedrijf weg. 

Alleen de direkteur van het Havenschap 
Terneuzen W. H. Blok vindt het allemaal niet 
erg. "Broomchemie is het schoonste bedrijf dat 
ik ken", laat hij de bevolking van Terneuzen 
weten. Ondertussen verkoopt hij aan Broom
chemie voor een fl inke hap geld een groot stuk 
grond. 

Onder de bevol king van Terneuzen bestaan 
echter grote bezwaren tegen de vestiging. 
Vel en hebben al ti jdenlang een anti-broom
pamflet voor de ramen hangen. In juli van dit 
jaar haalde het MAN 5000 bezwaarschriften 
op. Een aktie die in augustus uitgebreid werd 
met een suksesvolle kaarten-aktie waardoor 
gemeenteraadsl eden op hun verantwoordel ijk
heid gewezen werden. 

TERNEUZEN 

Mevrouw Terbraak uit Wierden zegt over de 
aktie in Terneuzen: "Ik hoop echt dat de men
sen in Terneuzen het voor el kaar krijgen om de 
Broomchemie uit de buurt te houden." 

Haar man werd een aantal jaren geleden ook 
het slachtoffer van vergiftiging. "Drie maanden 
lang moest hij in het ziekenhuis behandeld 
worden. Bepaalde zenuwtrekken heeft hi j nog 
steeds van de vergiftiging overgehouden. Een 
tijdje terug is er een brandje geweest bij de 
Broomchemie. Toen kwam er weer zo'n geel
achtige gaswolk vrij. Het was dezelfde zwa
velachtige geur waarnaar de kleren van mijn 
man ook altijd stonken. Nee, het is geen 
pretje zo'n fabriek in je buurt te hebben." • 
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EMMEN Het Weeld 177, tel. 25918 
ENSCHEDE Pluimstraat 150, tel. 329042 
GRON I NGEN Atjehstraat 46a, tel.777526 
DEN HAAG Schapenlaan 84, tel. 659237 
HAARLEM Ternatestraat 24a 
HEERLEN Eikenderweg 121, tel.712778 
HELMOND Nieuwstraat 33, tel. 23434 
HENGELO Cronjéstraat 12, tel. 21042 
HORST Loevestraat 49 
LEEUWARDEN Postbus 4021 
LEIDEN Groenesteeg 31, tel. 144600 
MAASTR I CHT Herbenusstraat 37 
NEEDE Kievitstraat 79 
NULAND Rijksweg 5, tel.2065 
NIJMEGEN Dominicanenstraat I, 

tel. 229388 
OSS Peperstraat 7, tel. 32631 
ROTTERDAM Zaagmolendrift 31 b, 

tel. 653602 
SCHEVENINGEN Korendijkstraat 20, 

SCHIJNDEL 
TERNEUZEN 
TILBURG 
UDEN 
UTRECHT 
VEGHEL 
VENLO 
VENRAY 

tel. 550619 
Andoornstraat 3, tel.3998 
Debussyhof 23, tel. 21 07 
Tivol istraat 128 
Beatrixhof 342, tel. 66030 
Wolfstraat 3, tel. 313624 
Piet Heinstraat 23, tel. 67254 
KI okkengi etersstraat 320 
Veltumse Kleffen 316, 

tel. 2755 
VLAARDINGEN I. M. de Raathstraat 6, 

tel. 345483 
WAGENINGEN Cort v.d. Lindenstraat 23, 

tel. 11790 
Postbus 196 WOERDEN 

WIJCHEN Heumenseweg 528 Alverna, 
tel. 08894 - 3777 

WIJK BIJ DUURSTEDE Karolingerweg 47 
ZEIST Pauw v. Wieldrechtlaan 21, 

tel.13517 

In dit kader vinden de abonnees van de 
Tribune een notitie als hun abonnement 
verloopt. 
Kontroleer dit dus in ieder nummer. 

" 
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Wij betalen met 
onze gezondheid 

PRIJZEN 
OORLOG 
OM 
VALIUM 
EN 
LIBRIUM 
Er woedt een prijzenoorlog tussen het 
international e geneesm iddel enkoncern 
Hofmann la Roche en het Nederlandse 
bedrijf Centrafarm. Over de prijzen 
van val ium en I ibrium. Dit gevecht 
speel t zich af over de hoofden van de 
Nederlanders heen. Zi j moeten voor 
deze "drugs" dezelfde prijs betalen: 
met hun gezondheid. 

Advertenties voor tranquillizers 

NIEUW! 

®LUDIOMIL 

~ 

ii 
antidepressivum met breed werkingsgebied 
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VALIUM en librium zijn kalmerende midde
len die in grote hoeveelheden aan de be
volking van kapitalistiese landen worden 

voorgeschreven. Aan mensen die veel meer 
gebaat zouden zi jn bi j werkel ijke veranderin
gen in hun zenuwslopende bestaan. Werkom
standigheden, woonomstandigheden, de zorg 
om rond te kunnen komen, vormen vue!.: de 
werkelijke kwalen waarmee men naar de dok
ter loopt. De geneesmiddelenindustrie doet 
alle moeite de artsen zover te krijgen dat zij 
kalmerende middelen voorschrijven en de oor
zaak van de klachten ongemoeid laten. Dat 
dit niet in het belang van de volksgezondheid 
is, is duidel i jk. En dat dit wel in het belang 
van de winsten van deze industrie~n is, is ook 
duidel ijk. 

Een van de fabrikanten van valium en librium 
is het gigantiese wereldkoncern Hofmann la 
Roche. Dit bedrijf verdient schatten aan de 
verkoop van vooral deze twee medicijnen. Het 
koncern dikteert zijn wil aan de wereld om 
zijn prijzen zo hoog mogelijk te houden. 

In de verschillende landen waar het produkt 
verkocht wordt, lopen de prijzen ver uiteen. 
De prijs van valium bijvoorbeeld varieert van 
f 16,- tot f 120,- per 1000 stuks. Deze prijs
verschillen zijn voor een groot deel te verkla
ren uit de houding die verschillende landen 
innemen tegenover het werel dbedri jf. In ons 
eigen land verleent de regering Hofmann la 
Roche all e medewerking om de pri jzen van 
valium en librium zo hoog mogelijk te houden. 

MAXIMUM 

Hofmann la Roche gebruikt allerlei middelen 
om in een land de maximum-prijs te halen die 
ter plaatse mogelijk is. Zoals het zoveel mo
gelijk uitsluiten van konkurrentie. In ieder 
EEG-land heeft het Zwitserse bedri jf een 
dochteronderneming die als enige de produkten 
van het moederbedri jf mag betrekken en ver
kopen. 

Omdat in Engelánd onder druk van de Na
tional e Gezondheidsdienst de pri js veel lager 
is dan in Nederland, kwam het Nederlandse 
bedrijf Centrafarm op het idee valium en li
brium in Engeland te kopen. Zo kan zi j het
zelfde produkt in Nederland op de markt 
brengen als de Nederlandse dochtermaatschap
pij van Hofmann la Roche, maar wel tegen een 
veel lagere prijs. 

Hofmann la Roche zag zich in haar monopo
liepositie bedreigd en sleepte Centrafarm voor 
de rechter. Na een lange procedure kreeg 
Centrafarm gel i jk van het Europese Hof in 
Brussel. Centrafarm mocht dus doorgaan met 
het importeren en goedkoper verkopen van de 
preparaten. 

2 MILJARD 

De heer De Peijper, direkteur van Centra
farm : "Wanneer de artsen de produkten van 
Centrafarm zouden voorschri jven in pi aats van 
die van Hofmann la Roche-Nederland, levert 
dat de ziekenfondsen een besparing op van 20 
tot 30%. Ongeveer een bedrag van 2 mil jard 
per jaar. Di t geld zouden de zi ekenfondsen 
voor allerlei nuttige dingen kunnen besteden 
en bijvoorbeeld een verhoging van de premie 
onnodig maken." 

Te verwachten was dat de Nederlandse re
gering enthousiast zou zi jn over deze kansen. 
Er zou niet alleen meer geld beschikbaar komen 
voor de gezondheidszorg, maar ook zou de al
macht van een internationaal koncern zijn ge
broken, waarmee de regering eindel i jk een 
begin zou hebben gemaakt met het aanpakken 
van de "multinationals", waar zij zo vaak over 
spreekt. 

HENDRIKS 

Maar staatssekretaris Hendriks besl iste an
ders. Precies één dag na de rechterlijke uit
spraak kondigde hij een regeling af, die de 
uitspraak van het Europese Hof ongedaan 
maakte. De regeling komt erop neer dat Cen
trafarm niet langer met de import door mag 
gaan. 

De Peijper: "Het was wel erg opvallend dat 
deze regeling precies een dag na de voor ons 
gunstige uitspraak kwam. Er zijn sterke aan
wijzingen dat Hofmann la Roche de overheid 
onder grote druk heeft gezet om deze regel ing 
in te voeren." 

De nieuwe regeling werd door de overheid 
verdedigd met het argument "in het- belang van 
de volksgezondheid". Men is bang dat het 
produkt uit Engeland niet voldoet aan de eisen 
die de Nederlandse gezondheidszorg aCll'l de 
medicijnen stelt. 

Direkteur De Peijper lacht erom: "Een 
schertsargument . Het is onwaarschi jnl i jk dat 

Val ium is in Nederland op het ogen bi ik 
vijf mooi zo duur als in Engeland. De me
dies adviseur van het ziekenfonds Rijnstreek 
heeft dit berekend. Duizend valiumtablet
ten kosten in ons land nog steeds 416% 
meer dan de Engelse apotheker betaal t. 

een produkt dat de Engelse overheid wél goed
keurt, in Nederland niet goedgekeurd zou 
worden. Bovendien komen de produkten uit 
Engeland en Nederland uit één en dezelfde 
fabriek. Zoveel verschil zal er dus wel niet 
zijn. Als de regering werkelijk zo bezorgd is 
om de vol ksgezondheid, I aat ze het door ons 
gel·mporteerde middel dan onderzoeken . Daar 
heeft zij de bevoegdheden voor." 

LAPMIDDELEN 

Het gevecht tussen de farmaceutiese bedrij
ven wordt door de overheid beslecht in het 
voordeel van het internationale grootkapitaal. 
Maar dit alles speelt zich af over de hoofden 
van de Nederlandse bevol king heen. Val ium 
en librium blijven over het algemeen lapmid
delen, voor welke prijs dan ook. Voor het ka
pital isme is het voorschri jven van deze tran
quillizers gewoon de goedkoopste oplossing. 

Dit blijkt onder andere uit een onderzoek 
van een ekonoom in West-Duitsland. Volgens 
zijn gegevens bespaart het gebruik van tran
quillizers de Bondsrepubliek bijna 2 miljard 
per jaar. Zonder deze tranquill izers zouden 
namelijk in 3/4 van de gevallen langdurige 
gesprekken met de arts nodig zijn. In 72% van 
de geval I en zou de pati~nt vaak op· het spreek
uur moeten verschijnen, in 2/3 ZGU een psy
chiatri ese behandel ing een al ternatief zi jn, en 
ruim de helft van de pati~nten 60U enige tijd 
moeten worden opgenomen. Dit zou heel wat 
meer tijd kosten dan het voorschri jven van va-
I ium en I ibrium, en dus meer geld. Wat het 
beste is voor de pati~nt, komt niet aan de orde. 
Het zijn de centen die tellen. • 
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Hoog 
ziekteverzuim 
bij Utrechtse 
stadbus 

Een van de dingen die de chauffeurs dwars 
zit, is de verlofregeling . Van de meer dan 500 
chauffeurs die bij de GEVU werken, kunnen er 
iedere dag 15 vrij krijgen. Daarbij maakt het 
niets uit of het om een feestdag of een gewone 
doordeweekse dag gaat. 

"Een vri je d~g moet je een maand vantevoren 
aanvragen door een tel efoonnummer te draaien 
en op een bandje je administratienummer en de 
dag waarop je vrij wilt in te spreken. Vooral 
op een dag a I s 25 novem ber, prec i es een 
maand voor eerste Kerstdag is het vechten ge
blazen", vertelt de chauffeur die om begrijpe
lijke redenen zijn naam liever niet genoemd 
ziet. 

Te laat 
"Als het tijdsein op de mobilofoon 9 uur 

aangeeft", gaat de chauffeur verder, "zie je 
de bestuurders all emaal tegel i jk naar de tel e
fooncel rennen , De een die net iets vlugger 
met zi jn vingers is, kri jgt het eerst aansluiting 
en staat op het bandje. De meeste chauffeurs 
krijgen pas rond half tien kontakt. Dan weet 
je dat het al te laat is. Officieel krijg je pas 
10 dagen van tevoren te horen of je vrij hebt. 
Dat is erg vervel end, omdat het dan vaak al te 
laat is om visites en zo te regelen. Maar nog 
vervelender is het als je een vrije dag echt no
dig hebt vanwege de verjaardag van je vrouw 
of kind of je 12~-jarig huwelijk. De meeste 
chauffeurs melden zich dan gewoon ziek. Als 
je dat niet doet en wel op de bus zit terwijl je 
huis vol met visite zit, ben je natuurlijk lang 
niet even vriendelijk als normaal. Het gebeurt 
dan veel vlugger dat een passagier afgesnauwd 
wordt." 

En dan komen de zware kontrol es om het 
hoekje kijken. De GEVU heeft een groot aan
tal kontroleurs in dienst. Oorspronkelijk waren 
deze mensen ervoor om te kon trol eren of pas
sagiers zonder plaatsbewijs meereden. Van 
lieverlee is deze funktie echter helemaal om
geslagen en zijn de kontroleurs er nu om de 
buschauffeurs in de gaten te houden. 
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"De een denkt: Laat ze de zenuwen maar kri jgen en de ander wordt er over
spannen van. Het ziekteverzuim bij ons op de GEVU is heel erg hoog. Eén op 
de vier chauffeurs is ziek. Als je de direktie om de oorzaak vraagt, zeggen ze 
dat het aan het omslaan van het weer ligt, maar wij weten wel beter. Het is 
nergens zo slecht als bij het busvervoer in Utrecht. En zo lang de direktie niet 
naar de oor~aken kijkt en die aan gaat pakken, zal het ziekteverzuim blijven 
stijgen." De TRIBUNE sprak met een van de chauffeurs van het Gemeentelijk 
Energie en Vervoersbedrijf Utrecht (GEVU) over de oorzaken. 

KAMERA'S 
BESPIEDEN 

CHAUFFEURS 
Kontroles 

De chauffeur: "Dat kunnen wi j heel goed 
merken . Als we met een propvolle bus aanko
men rijden, stappen de kontroleurs niet in . Ze 
verdommen het om een volle bus te kontroleren. 
Het enige wat ze doen is nagaan of de chauf
feurs bij het eindpunt, waar je soms wel wacht
tijden van tien minuten hebt, niet zitten te 
roken. Je mag je bus niet uit in die tien minu
ten en in de bus mag niet gerookt worden . 

Verder letten ze erop of je de juiste kleding 
draagt; alles moet grijs zijn. Als je rode sok
ken draagt of een lekkere warme grijze trui die 
moeder de vrouw zelf gebreid heeft, moet je 
naar huis om de kleren van de GEVU aan te 
trekken. 

Je wordt gewoon als een klein kind behan
deld. Met een wit dof je rijden ze bijvoorbeeld 
achter de bus aan om te kijken of je wel op 
tijd vertrekt en of je tussendoor niet te lang 

I 

koffie drinkt. 
Voor alle fouten die ze opsporen schrijven 

ze een rapportje uit en word je tussendoor bo
ven in het kantoor geroepen en op de vingers 
getikt. Voor elk geintje moeten wij naar bo
ven. Vaak wordt via de mobilofoon omgeroe
pen dat je toestel 192 moet bellen. Alle chauf
feurs horen dat dan en denken: Hé, di e moet 
weer naar boven, die krijgt weer op z'n flikker. 
Maar ja, daar houden ze geen rekening mee. 
Voor die lui boven ben je net als de bus, niet 
meer dan een nummer. 

lariekoek 
Met het in gebruik nemen van Hoog Catha

rijne heeft ook de GEVU zijn intrek genomen 
in de grote gebouwen van de beton baas Bredero. 

"Ze hebben een hele etage gehuurd, waar 
een hel e hoge huur voor op tafel gel egd moet 
worden. En dat terwijl er ruimte ongebruikt 
blijft. Achter de kantine staat een grote ruimte 
I eeg. Op een gegeven moment hebben wij ge
vraagd of het personeel daar niet wat mee 
mocht doen, om te sporten of zo, maar dat 
mocht niet." 

Omdat de gehuurde etage te ver van het 
eindpunt bij het centraal station ligt, kunnen 
de chauffeurs niet meer direkt in de gaten ge
houden worden. Om dit euvel op te lossen 
heeft de direktie daarom bij iedere halteplaats 
een TV-kamera geplaatst. 

De chauffeur: "De centrale post maakt ervan 
dat ze dan beter het openbaar vervoer kan re
gel en. Men kan dan zi en of het zo druk is dat 
er extra bussen ingezet moeten worden. Maar 
dat is gewoon lariekoek, want dat kunnen wij 
zelf ook wel bekijken en via de mobilofoon 
doorgeven. 

De TV-kamera's kunnen ze zo inzoomen dat 
ze de kaartjes op het dashboard kunnen tellen. 
All e handel i ngen van de chauffeurs kunnen ze 
nagaan en als ze je iets fout zien doen, roepen 
ze dat via de mobilofoon om. Daar krijg je het 
werkelijk van op je zenuwen. Het ~;in een 
stelletje vieze gluurders met hun gluurpalen . 
Je kunt nog niet je kont krabben of ze merken 
het al op." 
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Negatief 
De sterke kontrol es op de chauffeur houden 

nauw verbond met de beloningen die de ge
meente i eder jaar opn i euw voor hoor personeel 
beschikbaar stel t. Iedere tok van het gemeente
bedrijf krijgt een bepaalde som geld. De di
rektie moet dit geld aan het personeel uitkeren. 
Dit bedrog geldt voor een beperkt aantal per
sonen. Er moet dus gesel ekteerd worden. All e 
bestuurders krijgen een beoordeling die loopt 
aan de hond van de rapporten die in een jaar 
van juli tot juli gemaakt zijn. Het bedrog is 
voor 1 jaar 3 % , voor 2 jaar 4 % en voor 4 jaar 
nog eens 3% boven het maximumloon wat de 
chauffeurs hebben . Dit is een flink bedrog wat 
de bestuurders heel wat zenuwen kost om het te 
kunnen houden . Als je een aanrijding krijgt, 
meer don een keer te laat komt, langer don 
120 dogen ziek bent, niet korrekt gekleed 
goot en noem moor op, kri jg je een negati ef 
rapport en heb je grote kans van de I i jst met 
gegadigden geschrapt te worden . 

Op het schiften van de I i jst met kandidaten 
voor de beloning hebben de chauffeurs geen 
enkele kontrole. Het vermoeden is groot dot 
chauffeurs met "een grote mond" die niet pre
cies zo over het bedrijf denken als de direktie 
graag zou willen, ol bij voorbaat van de lijst 
gehoold worden. 

Verder dingt de top van het bedrijf ook mee 
noor de beloning . Het verschil met de chauf
feurs is alleen dot zij zichzelf mogen beoorde
len en er hoeft don ook geen twijfel over te 
bestaan dot deze mensen steevast op de belo
ningenlijst voorkomen. 

Kinderachtig 
Het beloningensysteem zaait een grote ver

deeldheid onder de chauffeurs. Akties om de 
direktie tot verbetering van de wantoestanden 
te dwingen zijn daarom moeilijk te organiseren. 
"Vooral ook omdat alle aktieve chauffeurs 
weggepromoveerd worden en er i eder jaar kon
toktdogen voor alle chauffeurs georganiseerd 
worden . Een lid van de direktie, de chef van 
dienst en een man van de bond bereiden de 
agenda voor zo'n dog voor. 

Op zo'n kontaktdog mag je alles spuien wat 
je op je hort hebt. Niet iedereen durft dot om
dat we rekening moeten houden met het belo
ningssysteem. Achter de tof!'! I zitten ze kon
stant te schri jven. Daarom wordt er veel ge
kletst over onzinnige zaken als een haltepaal 
die beter iets verder geplaatst kon worden. 

Moor soms komt de procentregel ing toch aan 
bod. De enige manier waarop ze don achter de 
tafel reageren is de chauffeurs tegen el koor op 
te zetten en belachelijk te maken. 

Met de mobilofoon in de bus holen we onder 
elkaar wel eens een grapje uit. Als ze dot 
merken op de centrol e post don nemen ze het 
op een bandje op. Op de kontaktdogen draaien 
ze het daarna voor een vol I e zool of en zeggen 
erbij: Kijk eens wat jullie kinderachtig zijn." 

MINISTER 
CHANTEERT 
GEMEENTEN 
"We moeten ons n i et 
langer laten chanteren. 
De minister kan dood
vallen. Waar bemoeit 
die man zich mee?" 

Wi eneke Jospers I i et met deze woorden de 
Nijmeegse gemeenteraad duidelijk weten 
wat het standpunt van de SP is over de po-
I itiek van minister Westerterp met betrek
king tot het openbaar vervoer. 

De minister vult uit de belastingpot de 
tekorten aan, di e de vervoersbedri jven van 
de grote gemeenten el k jaar weer hebben. 
Dot is op zich natuurlijk primo; zo wordt 
dot geld immers goed besteed. Moor in ruil 
voor deze steun eist de minister dot het 
openbaar vervoer precies zo geregeld wordt 
als hij dot wil. Dot komt er op neer dot hij 
in z'n eentje voor deze steden bepaal t hoe 
hoog de tori even moeten zi jn, hoeveel I i j
nen er mogen ri jden, hoeveel personeel het 
vervoersbedrijf in dienst mag hebben enz. 

De gemeenteraden van die plaatsen mo
gen don elk jaar "vrijwillig" akkoord gGan 
met de maatregelen die de minister verlangt. 

WIENEKE JASPERS 

Zakgeld 
De kontaktdogen en de uitstapjes die de di

rekti e zo nu en don organiseert kosten handen
vol geld. Er moet een grote zool gehuurd wor
den. Alle chauffeurs krijgen tussen de middag 
brood en 's avonds een diner aangeboden. Bo
vendien krijgt ieder f 5,- zakgeld om 's avonds 
na afloop uit te geven. 

Voor de direktie zijn het waardevolle dogen 
omdat ze nog beter te weten komen hoe de 
chauffeurs over het bedrijf denken. Voor de 
bestuurders zijn het echter verloren dogen 
want zij en hun gezinnen zijn met dit alles 
ni et gebaat. Goede werkomstandigheden, 
zonder kinderachtige kontroles, een rechtvaar
dig beloningensysteem en een redelijk loon zou 
het ziektepercentage flink loten dolen. Alleen 
d66r hebben de chauffeurs wat aan. • 

Doen ze dot niet, don krijgen ze geen fi
nanciël e steun van Westerterp meer. 

Nu de Ni jmeegse gemeenteraad opni euw 
een "voorstel " voor een tariefsverhoging 
van 10% te bespreken kreeg, stelde SP
raadslid Wieneke Jospers dot er nu moor 
eens een einde moet komen aan deze chan
tage en dot de gemeente de tekorten van 
het busbedrijf zelf moet gaan aanvullen. 
De gemeente Nijmegen heeft zelfs zulke 
grote overschotten, dot ze de bus gratis kon 
loten rijden. 

De burgemeester nam hoor hoor opmerkin
gen over de minister niet in donk of. De 
andere partijen trouwens ook niet. Ze 
stemden allemaal vóór de tariefsverhoging. 

Behalve over de hoge tarieven zijn er 
nog veel meer klachten. Er zouden meer 
hol tes moeten komen en de bus zou veel 
vaker moeten ri jden. Moor ook voor de 
chauffeurs vol t er nog veel te verbeteren. 
De rijtijden zijn zo scherp, dot als er een 
stoplicht tegenzit, de chauffeur er zeker 
van kon zijn dot hij te laat komt, tenzij hij 
bij het volgende stoplicht door rood rijdt. 

Wieneke Jospers vertelde de rood dot zij 
over deze zaken vaak een bobbeltje met de 
chauffeurs maakte. "Voor mij is dot de 
beste manier om aan informatie te komen, 
en het is ook de meest betrouwbare." 

"Dot mag niet", zei de wethouder. "U 
leidt de chauffeurs of." 

Wieneke: "Ik doe dot alleen als het licht 
op rood stoot, en dot is moor ol te vaak . " 

De 40 chauffeurs die de raadsvergadering 
vol gden, stoken hun enthousiasme voor hoor 
betoog niet onder stoelen of banken. Let
terl i jk, want omdat je in Ni jmegen op de 
publieke tribune niet eens hardop mag 
lochen, laat staan kloppen of joelen, zaten 
de chauffeurs allemaal lachend met de duim 
omhoog. • 
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• 
IS 11Geen macht ter wereld 

• 
IS één, • te wissen. Vietnam 

in staat om deze waarheid uit 

het Vi etnamese vol k is één. 1I 

Dit is de leuze die de Vietnamese onaf
hankel i jkheidsstrijders door vel e jaren van 
verbeten stri jd heen gesterkt en gef'nspireerd 
heeft en die deze week een onomstotelijke 
waarheid is geworden. 

Geheel in overeenstemming met de Ak
koorden van Parijs zijn Nood- en Zuid
Vietnam tot een akkoord voor hereniging 
van hun jarenlang in twee~n verdeelde land 
gekomen. 

o NEDERLAAG V.S. 

Het is nu ruim 6 maanden gel eden dot met 
de vol van Phnom Penh en Saigon de oorlog 
in Vietnam en Cambodja tot een definitief 
einde kwam. Reeds zeer kort na de toto I e 
militaire en politieke nederlaag van de VS 
en het afschudden van Amerika's marionet, 
de fascistiesè diktator Thieu, blijkt het volk 
geen gewapende strijd meer nodig te hebben 
en aan de konferentietafel binnen een week 
te kunnen besluiten tot de zo noodzakelijke 
eenheid voor de wederopbouw van het land. 

Hiermee heeft de Voorlopige Revolutio
naire Regering een van hoor doelen bereikt 
en komen de Amerikanen bedrogen uit. De 
wraakakties en bloedbaden die na de kom
munistiese overwinning het land volgens 
Amerikaanse voorspeIl ingen zouden over
spoelen zijn uitgebleven. 

o BRUTAAL 

In plaats van hoor fascistiese politiek 
t.o.v. het Vietnamese volk te herzien en 
over te gaan tot herstel betal ingen, waartoe 
Amerika volgens artikel 21 van de konfe
rentie van Parijs verplicht is, heeft Amerika 
Indo-China op de lijst gezet van londen 
waarmee het verboden is handel te dri jven 
of hulpgoederen te sturen. Een brutaal 
staaltje van rankune en onmenselijkheid, 
omdat de uitroeiingspolitiek van de bevol
king, onder de naam van Amerika's vrijheid 
en beschaving, nog vers in het geheugen 
ligt. Niet veel mensen kunnen de foto's 
vergeten van Vietnamese kinderen verbrand 
door Amerikaanse napalmbommen. Honderd
duizenden Nederlanders gingen in 1973 de 
straat op om tegen de beestachtige Ameri
kaanse bombardementen te protesteren. 
Door de aktie Van Mens tot Mens zijn meer 
don een miJ joen afbeeldingen van onvoor
stelbaar menselijk leed uit de Vietnam
oorlog door Nederlanders aan Amerikanen 
gestuurd, om hen te wijzen op hun verant
woordel ijkheid. 

o WEDEROPBOUW 

Direkt na de overwinning op 30 opril van 
dit jaar zijn duizenden Vietnamese arbei
ders begonnen met het herstel van de ver
nielde spoorwegen in het zuiden en met het 
leggen van een verbinding noor het noorden. 
Tel efoon- en bri efkontakt werden snel her
steld. 

Met de hereniging van Noord- en Zuid
Vi etnam hoeven fom i I i es n i et I anger ge
scheiden te I even en kunnen bi j de weder
opbouw van het land de ekonomiese en in
dustri~le planning in noord en zuid net als 

De droom van Ho Chi Minh nu werkelijkheid 

vroeger op el koor worden afgestemd. De 
ekonomie~n van noord en zuid hebben el
kaar altijd aangevuld. Het zuiden was de 
grote rijstproducent terwijl het noorden 
steenkool en andere grondstoffen leverde. 

Zuid-Vietnam heeft de afgelopen jaren 
een snelle industrialisatie doorgemaakt. 
Deze aanwezige moderne industrie wordt nu 
omgebouwd om in de eigen behoeften van 
het Vietnamese volk te voorzien. 

o LEREN 

Het zuiden, dot onder Thieu's schrikbe
wind niet veel verder gekomen is, zal van 
Noord-Vi etnam nog veel moeten I eren voor 
een socialistiese opbouw. In het zuiden be
staat bijvoorbeeld bijna geen voor de bevol
king toegankel i jke gezondheidszorg en on
derwijsvoorzieningen. Ook de eigendoms
verhoudingen zijn in beide landsdelen to
taal uit elkaar gegroeid. In het ncorden 
zijn de produktiemiddelen in honden van de 
gewone mensen, er is vri jwel geen pri vé-

bezit van de produktiemiddelen meer, ter
wijl dit in het zuiden nog volop het geval 
is. 

Voor een eens verscheurd volk dot zo'n 
horde stri jd gel everd heeft om weer bij el
kaar te komen, staan deze probl emen ech
ter in geen verhouding tot de problemen die 
de Amerikaanse manier van oorlogvoeren 
achtergelaten hebben. 

o GEHEIM 

De landbouw vormt de bosis voor de Viet
namese ekonomie. Het is6p het ogenblik 
nog steeds onduidelijk wat de longe termijn
effekten zi jn van de zware bommenregens, 
de napalm en vooral de zware doses chemie
se ontbladeringsmiddelen en het mechanies 
verwijderen van begroeiing op de grond. 
Groot punt is dot niemand precies weet wat 
voor chemiese middelen in wat voor doses en 
in wat voor kombinatie, gebruikt zijn. No 
alle gepleegde gruweldaden heeft Amerika 
nog sfeeds het lef deze informatie achter te 
houden en als een groot geheim te bewaken. 

o ONHERSTELBAAR 
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De systematiese besproeiingen met che
miese middelen hebben grote delen van 
Vietnam in een maanlandschap veranderd. 
43 % of 13.000 km 2 van de plantages en 
boomgaarden en 44% of 25.000 km 2 van 
het bos zijn onherstelboar verwoest. On
herstelbaar wil zeggen dot bomen opnieuw 
geplant moeten worden en het tussen de 5 
jaar (voor bepaalde vruchtbomen) en 100 
jaar (voor zeldzame houtsoorten) duurt voort 

boomgoorden en bossen weer produktief zijn. .,:.:'.:.:.::.: 
Als de besproeide grond tenminste niet totaal 
onherstelbaar àangetast is. 

o STEMBUS 

Op de onafhankelijkheidsdog 6 januari 
of op de bevrijdingsdag 30 opril zal het 
Vietnamese volk naar de stembus gaan om 
een national e rood te ki ez en di e een grond
wet en een eenheidsregering goot vormen. 
Officieel herenigd kon Vietnam don verder 
gaan aan de wederopbouw van een gebroken 
land. Nu de mocht voor het overgrote deel 
bij het volk ligt en Zuid-Vietnam een een
heid vormt met het noorden volt er niets 
meer te vrezen. 

De jarenlange stri jd is met een total e 
overwinning gekroond. 

Vi etnam is één, het Vi etnamese vol k is 
één, geen mocht ter wereld is in st(" ')t 0m 
deze waarheid uit te wissen. • 



DE VERVUILER HOEFT 
NIET MEER TE BETALEN 
Met het argument "ze betal en al zo veel" 
heeft de gemeenteraad van Woerden besloten 
dat de Melkunie, een van de grootste vervui
lers uit deze plaats, voortaan minder milieu
belasting hoeft te betalen. 

"Het bedrijf wordt momentaal onevenredig 
hoog aangeslagen en moet voortaan net als 
iedere burger behandeld worden", aldus de 
gem een teraad. 

De Melkunie heeft een eigen bron voor wa
ter, hetgeen natuurl i jk goedkoper is dan water 
van de gemeente. Wel loost de Melkunie daar
entegen gewoon op de gemeentelijke riolering. 

De nieuwe regeling levert het bedrijf een 
voordeel op van vijftigduizend gulden per jaar. 

Het zit erin dat het de bedrijven in de toe
komst nog gemakkelijker gemaakt zal worden. 
Voor het milieubeleid van 1976 heeft de over
heid bekend gemaakt dat bedrijven die door 
erg hoge milieukosten in moeilijkheden komen, 
tijdelijk financil!le steun kunnen krijgen. Als 
toel i chting hi erbi j zegt de overheid dat deze 
maatregelen ook internationaal gezien een 
uitzondering vormen op het beginsel "de ver
vuiler betaalt". 

Hiermee bewijst de overheid zelf de juist
heid van het standpunt van het MAN dat de 
vervu ilers op alle manieren buiten schot blij
ven. Ze mogen niet alleen doorgaan met ver
vuilen, maar krijgen bovendien allerlei moge
I i jkheden aangeboden om onder het beta I en 
van de milieubelasting uit te komen. In het 
milieubeleid voor 1976 wordt niet het principe 
"het slachtoffer betaalt" afgeschaft. Integen
deel, de milieubelasting voor burgers gaat 
zelfs omhoog. • 

DWANGBEVEL 
VOORANJA 
Dat de zuiveringsschappen minderwaardige 
methodes gebruiken bij het innen van de mi
lieubelasting, is bekend. 

"Maar wat ik heb meegemaakt", vertelt me
vrouw Molenaar uit Wageningen, "dat had ik 
niet voor mogelijk gehouden." 

Dinsdag 21 oktober lag zij met hernia in bed, 
toen er werd aangebeld. Haar dochtertje doet 
de deur open. Het is een deurwaarder rnet een 
dwangbevel. Hij vraagt: "Hoe heet jij?" 

"Anja", zegt ze. 
"En hoe verder?" 
"Mol enaar ", zegt An ja. 
Op dat moment komt de gezinsverzorgster 

tussenbeide: "We pakken niks aan ", zegt ze 
en doet de deur di cht. 

De deurwaarder gaat weg, maar stopt het 
dwangbevel nog vi ug i n de bus. Di t staat erop: 

"Ik heb vorenstaand dwangbevel en van dit 
exploit te zijner;harer woonhuize exploit ge
daan, sprekende met en een afschrift dezes 
alsmede van vorenbedoeld dwangbevel latende 
aan: dochter Anja." 

An ja is acht jaar. • 

MAN akties 

Dankjewelwaterschap 
" MOOIe nviertje de Dommc.I werd 

door snelle maatschappelijke en 
industriële ontWIkkelingen in kont lijd 
een van de vui lste stromen van heI land. 
AlvalwatcrloZlngcn van ettelijke
gemec:ntencn vanvclClndustndn 
maakten het water ongc:zond voor meM 
en daer_ Het leven drcigde er WI te 
\'erdwijncn Daarom grup hel waterschap 
drasliJch Ln. Een 40 km lange atv.huler
leiding mei aan het eind een b!ologlsche 
zUiveringsinstallatie (capacitclt 800.000 
Inwone:r-cqulvalenten) wlltn bmoen 
afz.it:nbarc oJd de situatie grondtg 
wijZlCCO 

Meet· en feldsy.!II:c:m voor'" .. bunem~: 
Voor het opvangen van plek· 

belastingen fungeert de afv. lwaterlcH.lmg 
"ZuJdH als een enorm buf!Cm5er;Olf 

mei een meel· en regelspleem om 
plaatselijke peken In afval ..... alcrunbo<! 
op de JU1,tt manter In de pijp op Ie slaan 
Oe pij~turingsformule hiel"\'OOf 
bl!rektnr.le Phillps door nuddel van 
tomputerslmulaues. Hel wlgebrelde meet
en regels)'Mctm wordt bewaakt en 
bl!Sluurd door c:cn Philips procncomputtr 
die tevens de ~wvc.rlngsmslallalle 
teEindhow:nooder c:ontroleoowt &n 
n Vler krij&t IChoon water. 

PHILlPS NEOERUND B.V. 
Ei"dho'aI 

RIJNMONDKAPITAAL 
WIL MINDER 
MELDINGEN 
Het "aktiekomitee van het Rijnmondkapitaal", 
de Stichting Europoort Botlekbelangen, is boos 
op het Openbaar Lichaam Rijnmond. Want, zo 
vinden de ondernemers, er worden teveel mel
dingen van milieu-ongelukken in Rijnmond be
kend gemaakt. Deze opmerking gaat vergezeld 
van het dreigement: We zetten de samenwerking 
met de overheid stop, als di e bekend bi i jft ma
ken hoeveel ongelukken in Rijnmond gebeuren. 

In werkelijkheid worden lang niet alle onge
lukken aan het Openbaar Lichaam gemeld. 
Toch vinden de bedrijven nu al dat er teveel 
openboar wordt gemaakt. De ondernemers wi 1-
len niet dat de mensen de waarheid kennen 
over de zogenaamde "veiligheid" in kapitalis
ti ese bedr i j ven. 

Ook de bevol king van Rijnmond zal het aan
tal meldingen wel te hoog vinden, maar dan 
om een heel andere reden: Als er veel meldin
gen zijn, zijn er ook veel ongelukken! 

Half januari zal er een gesprek plaatsvinden 
tussen Europoort Botl ekbel angen en de over
heid over deze kwestie. Het MAN-komitee 
Rijnmond wil bij dat gesprek aanwezig zijn. 
Dit werd telefonies verzocht aan Van Dijk van 
het Openbaar Lichaam Rijnmond. Wat hem be
treft ging dat wel, op voorwaarde dat de on
dernemersgroep daar toesternming voor geeft! 

Het is duidelijk wie de dienst uitmaakt in 
Rijnmond: niet de honderdduizenden bewoners 
en de arbeiders die er belang bij hebben de 
bedrijven onder kontrole te houden. Maar de
ze bedrijven zelf, die hun winsten veel be
langrijker achten dan het milieu en de ge
zondheid van de mensen. Met deze bedrijven 

BOMMEL 
EN POES 
De provincie Utrecht gaat stappen ondernemen 
tegen de tienduizenden mensen die de milieu
belasting weigeren. De provincie gaat huis aan 
huis een krant verspreiden waarin Ollie B. 
Bommel en Tom Poes de milieubelasting gaan 
propageren. De kosten van deze krant bedra
gen f 50.000, -. 

Het MAN is benieuwd welke argumenten 
Heer Bommel en Tom Poes vóór de milieubelas
ting weten die het aktiecentrum nog niet kent. 
Misschien zal Bommel als heer van stand wij
zen op het grote voordeel dat de bouw van 
zuiveringsinstallaties oplevert voor' andere 
heren van stand. Zoals de heren Philips. Dit 
bedrijf verdient prima aan het bouwen van 
zuiveringsinstallaties en vertelt de wereld dat 
ze voor een schoon milieu aan het zorgen is. 
Zie de advertentie die in het chemies week
blad verscheen. 

Na deze eerste stap van de provincie Utrecht 
om stripverhalen in de strijd tegen de gewone 
man te werpen, is het wachten nu op Lucky 
Luke die de huurverhoging komt verdedigen, 
en Mickey Mouse voor de verhoging van de 
wegenbelasting. 

Deze taktiek zal de mensen echter geen rad 
voor ogen kunnen draaien. Met de Fabelt jes
krant van meneer de Uyl is het ook niet gelukt 
de verslechteringen voor de Nederlandse be
volking te verdoezelen. Die 50.000 gulden 
die de "ludieke" krant van de provincie gaat 
kosten kunnen heel wat beter besteed worden. 
Bijvoorbeeld aan maatregelen ter bestrijding 
van de milieuvervuiling. • 

VERLAGING 
MILIEUBELASTING 
Nog voor de milieubelasting in alle delen 
van Brabont definitief doorgevoerd is, 
heeft het MAN daar de eerste suksessen al 
bi nnen. De Staten van Brabont hebben be
sloten dat alleenstaanden in Brabont met 
ingang van een nog nader te bepalen tijd
stip, minder milieubelasting hoeven te be
talen. Normaal is dat iedere bewoner van 
een huis 3~ inwoner-equivalent betaalt. In 
In Brabant is dit f 20,-. In de toekomst 
worden de alleenstaanden voor 1 equivalent 
aangeslagen. Dit komt neer oP'± f 5,75. 

werkt de plaatsel i jke en landel i jke overheid 
samen. Ook bij het opstellen van wetten en 
reglementen over bedrijfsveiligheid en milieu. 
In tegenstelling tot aktiegroepen van de be
volking hebben vertegenwoordigers van Euro
poort Botlekbelangen vrij toegang tot ministe
ri es en overheidsinsteIl ingen. 

De overheid laa t zich op deze ma n i~r fo t 
een dienstknecht je van het kapitaal maken in 
plaats van de belangen van de bevolking te 
dienen. • 
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Stakers voor de gebarrikadeerde poort van Philips-Bogota in Columbia (februari '75) 

"Je kunt rustig stellen dat Philips zich in ontwikkelingslanden als een bloed
dorstige wolf gedraagt, en in Nederland als een wolf in schaapskleren. Alleen 
de laatste tijd zijn ze zo brutaal om ook hier hun schaapskleren uit te doen. 
Alle sprookjes over het sociale beleid van Philips slaan nergens op. Het zijn 
grote u i tzu i gers." 

Deze woorden komen uit- de-mond van Tiny 
Romme. Hij is een van de Philips-arbeiders 
waar de Tribune mee sprak over de dreigende 
massa-ontslagen bij Philips Nederland. 

Met zijn 90.000 personeelsleden is Philips 
verreweg de grootste partikul iere werkgever 
van ons land. En met 400. 000 werknemers over 
de hele wereld staat dit koncern op de vijfde 
plaats van de wereldranglijst. 

Jarenlang maakte Philips ongelooflijk grote 
winsten. Jarenlang ook wist dit koncern in 
Nederland een naam op te bouwen van een 
"sociale werkgever". Behalve dan natuurlijk 
bij de Phil ips-arbeiders zelf. Maar juist de 
laatste tijd laat Philips steeds openlijker zijn 
ware gezicht zien. Het optreden van Philips in 
landen als Chili en Portugal ontlokte Arie 
Groenevel t, de voorzitter van de Industriebond 
NVV, onlangs de uitspraak dat Philips een uit
zuiger is. Maar ook voor Nederland gaat deze 
term volledig op. Philips speelt met de werk
gelegenheid van enige tienduizenden arbei
ders. Eind oktober verklaarde Phil ips-direkteur 
Otten in de centrale ondernemingsraad dat er 
waarschijnlijk massa-ontslagen zullen vallen. 

Na jarenlang de produktie op een waanzin
nige wijze te hebben opgevoerd, zit het be
drijf nu met overproduktie. En het zijn de 
Philips-arbeiders die daar het slachtoffer van 
worden. 

Wat dat voor het dagelIjks werk bij Philips 
betekent kan Tiny Romme uitstekend vertellen. 
Hij werkt op de Armaturen-montage van Philips 
in Oss, is lid van de Socialistiese Partij en 
werkt akti ef in Arbeidersmacht-Oss . 

MISBRUIK VAN SOCIALE VOORZIENINGEN 

"Je zou denken dat we bij overproduktie 
minder hard hoeven te werken. Maar het te
gendeel is waar. Juist de laatste tijd is het 
werktempo bij Philips op een ontstellende ma
nier opgevoerd. Dat hebben ze een paar jaar 
gel eden ook gefl ikt. Werkti jdverkorting wordt 

8 

Ook in Nederland 
massa-ontslagen 

Het Philips-hoofdkantoor in Eindhoven 

steeds aangegrepen om het tempo op te voeren! 
Dat is de oplossing van Philips voor zijn pro
blemen. Ook in Oss hebben we werktijdver
korting gehad van 50%. En dat vi er maanden 
lang, van september tot januari. Tegelijkertijd 
begon Philips een harde lijn door te voeren. 
Je kunt Phil ips daarom met recht de grootste 
profiteur van de sociale voorzieningen noemen. 
Want al die werktijdverkorting komt op reke-
n ing van de arbeiders te staan. Di e moeten met 
steeds hogere belastingen immers de sociale 
voorzieningen opbrengen. 

Om de harde lijn bij Philips-Oss beter te 
kunnen doorvoeren is een nieuwe direkteur be
noemd, de "heer" Bouwman . Die ziet er 
hoogstpersoonl i jk op toe dat er meer gejaagd 
wordt. Hij heeft het zelfs gepresteerd om de 
WC's na te lopen of hij daar arbeiders kon be
trappen. Op de VSA-afdeling, waar voor
schakel apparaten worden gemaakt, heeft Phi
lips onlangs een produktiegroep afgebouwd om 
die in Barcelona opnieuw op te zetten . Dat 
schijnt een besparing van 26 cent per apparaat 
te geven . De arbeiders op de VSA verdienen 
nu al nauwel ijks meer dan het minimumloon. 
Kun je nagaan hoe "goed" de arbeiders in 
Spanje betaald worden. 

Op de lakspuiterij en de Kartonage-afdeling 
is Philips bezig ploegen af te schaffen . Ze 
willen de mensen in de dagdienst zetten. De 
arbeiders raken hun pi oegentoeslag kwijt, 
waardoor ze er een stuk op achteruit gaan." 

MEER WINST IN FASCISTIES BUITENLAND 

Op dit moment wordt nog maar 11 % van de 
totale Philips-omzet in Nederland gemaakt. 
De rest komt uit Philips-fabrieken in Chili, 
Col umbia, Span je, Portugal, Griekenl and, 
Taiwan en andere landen met rechtse regerin
gen. Het schaamteloze optreden van Phil ips in 
deze landen wordt bij stukjes en beetjes bekend 
in ons land. Jarenlang is Philips erin geslaagd 
om Nederland te doen geloven dat dit bedrijf 
aan ontwikkel ingshul p deed. 

Afgelopen februari gingen duizend arbeiders 
van Philips in Columbia in staking. Zij eisten 
een loonsverhoging nadat Philips in een nieuwe 
CAO de lonen nog eens had verlaagd. Van 
enige serieuze onderhandelingen was geen 
sprake. Philips hield in de maanden voor de 
staking eenvoudig een gedeelte van het loon 
in om te voorkomen dat de arbeiders voor een 
stakingskas konden sparen. De Columbiaanse 
pers en overheid werden met steekpenningen 
omgekocht, zodat er nauwelijks ruchtbaarheid 
aan de aktie werd gegeven. 

In Chili en Brazili~, twee landen met een 
barbaars schrikbewind, voelt Philips zich uit
stekend thuis. 

Later dit jaar s taakten duizende a l be :ders 
bij de Philips-fabrieken in Barcelona. Ook 
hierbij aarzelde de direktie niet om steun te 
aanvaarden van het fascistiese Franco-regiem. 



ZWARTE LIJST 
Arbeidersmacht in Oss is op de afdeling ar
maturen bij Philips op het spoor gekomen 
van een zwarte I i jst. Daar staan een aantal 
zogenaamd zwakkere mensen op, die ont
slagen moeten worden. Phil ips probeert 
door zogenaamde "sluipontslagen" zich te 
ontdoen van arbeiders die zij niet meer 
nodig heeft. Enkele slachtoffers zijn al ge
vallen. Aan dergelijke gevallen wordt zo 
weinig mogelijk bekendheid gegeven. Geen 
wonder, want officieel beweert Philips 
steeds dat er bij haar bedrijf geen ontslagen 
zullen vallen. Arbeidersmacht in Oss ver
zet zich tegen deze sluipontslagen en eist 
vernietiging van de zwarte lijst. 

En op di t moment staken enkel e honderden 
arbeiders van de Philips-vestiging in Istanbul 
(Turkije) al weer meer dan twee maanden voor 
loonsverhoging en werkti jdverkorting. Net zo
als aan andere akties bij Philips-vestigingen, 
is ook aan deze staking in Nederland nauwe
lijks publiciteit gegeven. De Philips-direktie 

De gloeilampenfabriek in Weert 

heeft tot nu toe el k over! eg met de stakers ge
weigerd. Een taktiek die in eerdere arbeids
konflikten door Philips is toegepast om de aktie 
te breken. 

Niettemin zijn de Turkse arbeiders vastbeslo
ten hun akti e voort te zetten. In tenten voor 
de fabriekspoorten bivakkeert een permanente 
stakingswacht die dagelijks wordt afgelost. 
Zools altijd weigert de koncern-direktie in 
Eindhoven zich met de staking te bemoeien 
met het argument dat zij geen invloed kan uit
oefenen op de arbeidsvoorwaarden bi j haar 
buitenlandse vestigingen. In werkelijkheid is 
de Philips-direktie natuurlijk nauw betrokken 
bij al deze akties. Met de honderden vestigin
gen in de hel e wereld kan Phi I i ps zonder al te 
veel probl emen bi j arbeidsonrust de produkti e 
overhevel en. 

MASSA-ONTSLAGEN IN NEDERLAND 

Gebruik makende van de slavenarbeid in 
vele fascistiese landen is Philips hard op weg 
om ook haar produktie uit Nederland te ver
plaatsen. Opengevallen arbeidsplaatsen wor
den al niet meer opgevuld, en massa-ontslagen 
staan voor de deur. 

Op wat voor achterbakse en slinkse manier 
Philips dit allemaal doet bleek nog eens bij de 
fabriek in Heerlen. In een geheim rapport 
kwam de ondernemingsraad tot de konklusie 
dat het personeel al jaren om de tuin wordt 
geleid. Het komende jaar worden in Heerlen 
en Heer 800 man de straat op gezet. In het 
geheime rapport worden alle beloftes van de 
direktie sinds 1961 ten aanzien van de werk
gelegenheid op een rijtje gezet. Reeds meer 
dan ti e n jaar geleden wist Philips dat de ont
vangbuizenproduktie in Heerlen zou worden 
opgeheven. Maar het personee I is daar a I tijd 
onjuist en onvolledig over voorgelicht. Yan 
vervangende werkgelegenheid is ondanks be
lof ten nauwel i jks i ets terecht gekomen, zodat 
er in de laatste vijf jaar ruim 800 arbeids
plaatsen verloren zijn gegaan. In plaats van 
uitbreiding in Heerlen besloot Philips in 1973 
om de produktie in Portugal (toen nog fascis
ties) en Taiwan op te voeren! Ook over de 
lonen is de OR weinig te spreken. Yan de 36 
mensen die bij Philips nog in loongroep 10 
zitten (de allerlaagste schaal) werken er 20 in 
Heerlen. 

REGERING STEUNT PHILIPSPRAKTIJKEN 

In haar uitzuigerspolitiek krijgt Philips de 
volledige steun van onze regering. AI jaren
lang is Philips nauw verbonden met de KYP. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist 
KYP-minister Lubbers onlangs op ongelooflijke 
wijze uithaalde naar Arie Groenevelt: "Met 
zijn kritiek op Philips bederft Groenevelt de 
verwachtingen van de ondernemers. Hij is 

Philips-topman Yan Riemsdijk 

daardoor m issch ien wel goed voor 100.000 
werklozen, aldus de minister. Kritiek op Phi
lips is al jarenlang verboden, ook bij deze re
gering. Want ook onder Den Uyl kan Philips 
ongestoord zijn praktijken voortzetten en zelfs 
verhevigen. Met honderden mil joenen steunt 
de overheid Philips uit angst dat nog meer ar
beidsplaatsen naar het buitenland verhuizen. 

In plaats van een eind te maken aan de be
lachelijke situatie dat 90.000 mensen in Ne
derland afhankelijk zijn van één familie, 
danst de regering steeds naar de Philips-pijpen. 
Een uitspraak van Philips-topman-Yan Riems
dijk, schoonzoon van Frits Philips, op 31 ok
tober is zeer onthullend : 

"Ik hoop dat de mensen zich in Nederland 
weer gaan real iseren dat er een andere menta
liteit nodig is, een andere trend. Het gaat 
hier verkeerd. Ik ben optimisties over Philips, 
ik ben pessimisties over Nederland, over onze 
ekonomie. Daar moet iets aan gebeuren. An
ders dalen de investeringen en dan gaat de 
werkgelegenheid drasties teruglopen. Ook bij 
Philips in Nederland." 

Chantage met als inzet het werk van 90.000 
arbeiders. • 

MISBRUIK SOCIALE 
VOORZIENINGEN 
SINDS ENIGE TIJD HEEFT DE PHILIPS
vestiging in Oss werktijdverkorting. Be
paalde afdelingen, waaronder de armatu
renafdei ing, werken echter gewoon door. 
Regelmatig komt het voor dat arbeiders die 
op die afdeling werken een werkbriefje 
moeten tekenen waarop minder dagen staan 
opgegeven dan ze werkel i jk gewerkt heb
ben. Een dergelijke gang van zaken signa
leerde de Tribune al eerder. Bij DAF-Trucks 
in Eindhoven (zie Tribune 15/75). 

Het lijkt er verdacht veel op dat Philips 
op deze manier aan een aardige bijver
dienste probeert te komen. Bi j werkti jdver
korting hoeft het bedrijf namelijk de niet
gewerkte uren niet te betalen. Dat doet de 
bedrijfsvereniging (GAK). Het heeft er alle 
schijn van dat Philips van het GAK geld 
probeert te vangen voor arbeiders die niet 
onder de werktijdverkorting vallen. 

Om het zichzelf daarbij zo makkelijk 
mogelijk te maken, laat het bedrijf de ar
beiders de verkeerd ingevulde werkbriefjes 
vlak voor het uitgaan van de fabriek teke
nen, zodat de meesten niet meer gaan lezen 
wat er precies op staaL 

Het is typi es dat verhal en van de rechtse 
politieke partijen over misbruik van sociale 
voorzieningen altijd over werknemers 
gaan. De feiten wijzen steeds weer Uit dat 
de schuldigen juist aan de andere kant moe
ten worden gezocht: bij de bedrijven. 
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DUISTERE ROL 
ARBEIDSINSPEKTIE 
Een jaar nadat de staking bij Transelectron in 
Uden begon zijn onder druk van de aktie en de 
rechtszaak tegen dit bedrijf een groot aantal 
verbeteringen doorgevoerd. Er is nu een goede 
afzuiging, een nieuwe etsmachine, en een 
aardleiding ten behoeve van de werkveiligheid. 
Bovendien zijn een aantal brandblusapparaten 
gepl aatst. Ook de chef. Leyenaar, een man 
die de arbeiders op vele manieren tegenwerkte, 
werkt niet langer bij Transelectron. 

Op 3 november kreeg de direkteur, Van 
Wijngoorden, de gelegenheid om zijn getuigen 
voor het kantongerecht van Den Bosch een 
verklaring af te laten leggen. Zo kwam er een 
kli, .. ". :hemikus aan het woord, die probeerde 
het MAN-rapport twi jfelachtig te maken, maar 
die niets wist over de omstandigheden en de 
middelen, waarmee vóór de staking gewerkt 
werd. Zijn hele verklaring berustte op gege
vens van Van Wi jngaarden en T ransel ectron 
zoals het nu is, dus nadat bovengenoemde ver
anderingen zi jn doorgevoerd. 

Een opvallende getuigenis kwam van een 
technies ambtenaar van de arbeidsinspektie. 
Hi j kwam met een rapport op de proppen dat 
tot dan toe geheim gehouden was. De arbeiders 
van Transelectron vragen zich af wat hier ach
ter kan zitten. De arbeidsinspektie heeft tot 
taak de veil igheid van de arbeiders in de be
drijvel'l te waarborgen. Als ze dus ontoelaat
bare toestanden te weten komt, is het haar 
~crste taak dit aan de orde te stellen, in 
plaats van de gegevens achterover te drukken. 

Hoewel de arbeidsinspektie bij Transelectron 
geweest is op een dag dat het bedrijf stil lag, 
noemde de ambtenaar de situatie "verre van 
ideaal". Het enige positieve van de zaak was 
dat de ramen nog open konden, zodat er nog 
enigszins geventileerd kon worden. Bij het 
kontrolebezoek, dat op verzoek van de arbei
ders had plaats,gevonden, had de inspektie niet 
naar de brandblusapparaten gekeken, bleek nu. 
Dit terwijl de arbeiders dit nadrukkelijk ge
vraagd hadden en de inspektie bovendien een 
hinderwetvergunning verleend had op gegevens 
(bijv. brandblussers) die niet bestonden en ook 
nooit gekontroleerd zijn. 

S.P. STELT 
ONTSLAGEN 
AAN DE KAAK 

Besano BV 

Ti jdens een van de laatste raadsvergaderingen 
in Oss heeft het SP-roods I id Toon Voets het 
vrij plotselinge ontslag van 69 mensen bij San
ders konfektie industrie Besano BV aan de kaak 
gesteld. 

Hij merkte op dat het niet onmogelijk was 
dat het hele faillissement van tevoren in scene 
gezet is. Het is namel ijk zeer opvall end dat 
de direkteur Ben Sanders nog maar een paar 
jaar gel eden de gebouwen en inventaris op een 
andere naam, de verenigde bedrijven Sanders, 
heeft gezet. Hierdoor kon Sanders de gebou
wen voor zi jn bedri jf huren van een firma waar 
hij zelf eigenaar van is. Aan het faillissement 
zal de direkteur dus geen centje pi jn onder
vinden. Dit in tegenstelling tot de arbeiders 
die zelfs de laatste twee werkdagen niet meer 
uitbetaald konden krijgen en ook hun vakan
tiegeld niet meer ontvangen. 

Opvallend in het rapport van de arbeidsin
spektie waren verder de grote "witte stukken" 
die geheim moesten blijven en volgens zeggen 
van de technies ambtenaar alleen van belang 
waren voor de inspektie zelf. Een zeer vreem
de zaak natuurlijk, die de hele situatie bij 
Transelectron niet in een beter daglicht stelt. 

Alle getuigen van de direkteur hebben niets 
af kunnen doen aan de waterval van feiten die 
de getuigen van de arbeiders een maand eerder 
naar voren brachten. Bovendien is de uitspraak 
in feite al gevallen ten gunste van de arbei
ders, doordat de meeste eisen die tijdens de 
staking, geleid door Arbeidersmacht, gesteld 
werden, ondertussen uitgevoerd zijn. • 

De stakers van Transelectron bekijken de stukken van de rechtszaak 
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Sinds Toon Voets dit alles in de Osse ge
meenteraad aan de kaak gesteld heeft zijn veel 
reakti es van de ex-werknemers binnengekomen. 

Zo is onder andere naar voren gekomen dat 
Sanders de laatste tijd geen nieuwe modellen 
meer wilde maken en dat er al een jaar lang 
geen coupeur meer in di enst was. Ook werden 
er vrijwel geen nieuwe stoffen meer ingekocht, 
gingen de vertegenwoordigers vrijwel nooit 
meer op pad en kwam er hoe langer hoe minder 
personeel. Vijfenveertig man zi jn al voor het 
faill issement ontslagen. 

Verder heeft er een jaar lang een zekere 
Reijendam met overheidssteun in het bedrijf 
gewerkt. Het plotselinge stoppen van zijn werk 
weet hij aan het stoppen van de steun van de 
regering. Volgens de arbeiders lag het echter 
aan het feit dat hij al zo'n slordige 8 ton aan 
overheidsgel d opgemaakt had en er verder geen 
winst meer in zag of wilde zien. 

Een typies staaltje van misbruik van de so
ciale voorzieningen, evenals het feit dat de 
belastingbetal ers nu voor Sanders op moeten 
draaien omdat de WW de werknemers uit moet 
betalen. • 

, , 
! 

',1 .. 
BEWONERS 
WOERDEN 
TEGEN SLOOP 
Sinds kort is de Bond van Huurders en Woning
zoekenden ook in Woerden van start gegaan. 
In deze plaats heeft de gemeente plannen op
gevat om 36 huisjes met de grond gelijk te ma
ken. De huizen, die grote mankementen ver
tonen, waar de gemeente in eerste instantie 
renovatie voor beloofde, moeten plaats maken 
voor nieuwbouw. 

Alle bewoners uit de wijk, die in vele ge
vallen zelf hun huis grondig opgeknapt hebben, 
zijn sterk tegen deze plannen. Op een vraag 
van het BHW-komitee aan de PvdA-wethouder 
Van Iperen waarom de plannen veranderd zijn, 
antwoordde hij dat Den Haag geen toestemming 
voor renovatie wilde verlenen. 

Bij navraag in Den Haag bleek dit echter 
helemaal niet het ge."al te zijn. De heer Van 
Waals die over het rayon gaat waar Woerden 
bij hoort, vertelde de BHW: "Wij geven alleen 
advies, de gemeente beslist zelf. Wij zijn al 
5 b 6 jaar bezig met deze wijk. U moet niet 
zeggen dat u dit van mij hebt gehoord want ik 
doe niet aan politiek. Ik bekijk alleen de 
techn i ese kan t." 

Voor de bewoners is het nu overduidelijk 
waarom er al die jaren niets aan hun huis ge
daan is. "Ze laten de boel verkrotten om onze 
huizen met recht tegen de grond te kunnen 
gooien", merkte een van hen op. 

Op donderdag 27 november hebben 40 bewo
ners onder luid protest met spandoeken en 
pamfletten met hun eisen over renovatie, aan 
de raadsvergadering laten weten hoe ze over 
de maatregelen van de gemeente d ;lk " n. AI , 
deze maatregelen niet veranderen zullen in 
Woerden ongetwijfeld verdere akties volgen. 



IN DE GREEP 
VAN DE GRIEP 

STRAKS is het misschien weer zover. 
Hoofdpijn, overal spierpijn, hoesten, 
beetj e keel pi jn, verstopte neus: de gri ep. 

Daar ben je dan -een dag of tien zoet mee. 
Wat doe je? Naar bed, veel drinken, en ver
der zijn er heel wat middeltjes, die alles een 
beetje verzachten. 

ASPIRINE 

Er zijn tientallen verschillende pillen en 
poeders zogenaamd tegen de griep .. Wel ke 
moet je kiezen? Om te beginnen: Deze mid
delen bestrijden geen van alle de oorzaak van 
de griep (dat is het gri epvirus). Ze doen all een 
iets aan de - vervelende - verschijnselen. 

Sommige middelen 
bevatten alleen aspi
rine, andere zoals 
Chefarine-4 en APC 
hebben daar nog een 
paar stoffen bij. Het 
bezwaar van die kom
binaties is, dat daar 
meesta look phenace
tine bijzit, een stof 
die op de duur nier
beschadi ging veroor
zaakt. Ook Saridon 
bevat deze beruchte 
stof. "'" 

Aspirine heeft ook bijwerkingen. De kleine 
kristalletjes van die stof beschadigen het 
maagslijmvlies. Dit kan zelfs een maagbloe
ding veroorzaken. Verder verandert aspirine 
de bloedstolling: een bloeding houdt minder 
mokkel i jk op dan anders , Om deze twee rede
nen is aspirine verboden voor mensen met een 
zwakke maag en mensen die bloedverdunnende 
middelen (Marcoumar, Sintrom) gebruiken , 

Er wordt ook veel reklame gemaakt voor de 
bruistabletten. Of die werkelijk zoveel beter 
zijn dan een - goed opgeloste - aspirinetablet 
valt nog te bezien. Duurder zijn ze in ieder 
geval wel , 

AI met al, als je bij griep minder last wilt 
hebben van hoofd- en spierpijn kan je het bes
te gewone aspirine gebruiken, goed opgelost in 
water. Ni et meer dan 3000 mg per dag , (Een 
tablet bevat meestal 500 mg). 

NEUSDRUPPELS 

Als je bi j de griep een verstopte neus hebt, 
is dat lastig. Met neusdruppels kun je daar iets 
aan doen. Belangrijker zijn ze, als je bij de 
griep een voorhoofdsholte-ontsteking krijgt. 
Dan moeten die druppels ervoor zorgen dat de 
verbinding van de neus met die hol tes open 
blijft. Voor kortdurend gebruik kunnen neus
druppels dus nodig zi jn. De nadel en, waarover 
een andere keer meer, komen vooral am de 
hoek bij langdurig gebruik. Grofweg is het 
verstandig om neusdruppels niet langer dan een 
week te gebruiken. 

VITAMINE C 

Als je eenmaal griep hebt, helpt vitamine C 
niet meer. Wel zou een flinke hoe veelheid 
vitamine C die je inneemt als je de griep voelt 
opkomen, ervoor zorgen dat je er snell er vanaf 
bent.. Wie niet van zure citroenen houdt, kan 
gerust sinaasappels eten, want daar zit zeker 
zoveel vitamine C in als in een citroen (onge
veer 50 mg) . 

GRIEPSPUIT 

Heel wat mensen laten zich tegenwoordig 
inenten tegen de griep , Nuttig is dat vooral 

DOKTER SPEET 
LIGT NIET 
WAKKER 

Dokter Speet, in Oss be
rucht als kontroleur en voor de Tribune-lezers 
bekend van de ruim 2000 handtekeningen die 
de Ossenaren neerzetten omdat ze hem I i ever 
zagen gaan dan komen; diezei fde dokter Speet 
is aan het ijveren zijn "faam" nog verder uit te 
breiden . Nu als huisarts. 

T oen en i ge ti jd gel eden een zoon van een 
van zijn patil:!nten hem belde omdat zijn vader 
niet goed was geworden en in de tuin bewuste
loos was gevallen, zei hij: "Alshij over een 
uur nog nitlt lekker is, kom me dan maar roe
pen." De zoon die daar niet op wilde wachten, 
bel de daarop Ons Med i es Centrum, en schreef 
zich daar meteen in als patiënt. 

AI teveel zorgen over 
dergelijk patil:!ntenverlies maakt Speet zich 
niet, want toen onlangs een vrouw hem opbel
de met het verzoek of hij zo vriendelijk wilde 
zi jn om de gegevens van haar en haar gezin op 
te sturen naar Ons Medies Centrum, was hij 
even stil en zei toen: "0, gel"kkig, dan ben 
ik u dus eindelijk ook kwijt." Hij smeet de 
hoorn op de haak en stuurde de gegevens op. 

Zaterdagnacht om twee 
uur, toen Speet dienst had, belde een moeder 
dokter Pau I Poll mann van Ons Medi es Centrum 
wakker . Haar zoon was met zi jn brommer en
kel e keren over de kop gegaan, de hel m was 
hem afgevallen . Nu braakte hij en lag te kre
peren van de pijn. Zij had Speet gebeld maar 
die weigerde te komen. Paul Pollmann ging 
erheen en toen hij terugkwam belde hij Speet. 

Deze sliep echter nogal vast want drie keer 
moest hij het nummer opnieuw draaien en de 

voor bijv. astma-patiënten, hartpatiënten en 
mensen die suikerziekte hebben. Bij hen komt 
een griep veel hard er aan. Als je verder ge
zond bent kom je de gr iep echter best weer te 
boven. Toch worden bijv. in fabrieken en be
drijven gratis griepspuiten aangeboden. Som
mige mensen maken daar dankbaar gebruik van. 
Dat is te begrijpen, want zo leuk is de griep 
nou ook weer niet. Maar het uitdelen van de 
griepspuiten is natuurlijk geen liefdadigheid. 
Vergelijk maar eens alle aandacht die daaraan 
gegeven wordt met wat er op de bedri jven aan 
andere, veel ernstiger ziektes (niet) wordt ge
daan. 

Bijvoorbeeld het uitblijven van maatregelen 
tegen lawaai: doof worden mag, want daar 
hoef je niet voor thuis te blijven En hoeveel 
arbeiders ondervinden niet op de lange duur de 
slopende gevolgen van langzame vergiftiging 
door werk in de chemiese industrie! Voor vei
I igheid op dat gebied is zogenaamd geen geld , 

Als de baas bezorgd is over je gezondheid 
denkt hij aan zijn bankrekening. 

Waarmee we niet willen zeggen, dat we 
iedereen deze winter een flinke griep toewen-
sen. • 

Dokter H. H. A. Speet 

hele oproeptoon afluisteren voor hij de vierde 
keer gehoor kreeg . 

Dokter Poll mann maande hem voortaan naar 
zijn patiënten te gaan kijken. Speet informeer
de of hij er nog naar toe moest. "Nu is het niet 
meer nodig, ik kom er net vandaan." "Dat wil
de ik maar weten", zei Speet en gooide de 
hoorn op de haak . 

Zo kunnen we nog uren 
doorgaan want el ke keer als Speet waarneemt 
voor zi jn kol I ega 's hebben de dokters van Ons 
Medi es Centrum hun handen vol . Speet I igt er 
niet wakker van. 

Volgens de geruchten die in Oss de ronde 
doen, is hi j binnenkort van een goede vaste 
job voorzien: hij zou namelijk dokter Ton van 
het GAK opvolgen. Dat belooft niet veel 
goeds voor de werkende bevolking van Oss. 
Vooral niet omdat velen zich uitspraken her
inneren die Speet een jaar geleden deed: 

"Er zijn in Nederland nog maar weinig art
sen die werkelijk durven kontroleren op de 
arbeidsongeschiktheid . Ik durf te zeggen dat 
er een groot percentage ziekmeldingen afkom
stig is van mensen die de zaak flessen." 

Dat de zaak in Oss geflest wordt, is zeker . 
Maar het juiste ant woord op de vraaq door wie, 
laten we over aan de werkende bev LI l klilg van 
Oss di e met Speet te maken heeft. Speet zei f 
zal het nooit toegeven. • 
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Overal in de buurt hangt de blauwe damp. Enkel e meters verder is de heg nau
welijks meer te zien. Ook de huizen aan de overkant worden steeds schimmi
ger. De lucht, die op een zware mist lijkt, is onverbiddelijk. Op straat is een 
fietser uitgegleden. In huis krijgt een vrouw het benauwd. Maar ze kan nergens 
naar toe. De blauwe damp achtervolgt haar overal. 

Nee, dit is niet het begin van een 
science-fiction film. Voor de bewo
ners van het Zeeuwse Sas van Gent is 
het de keiharde realiteit. Dagelijks 
ondervinden zij de hinder van de 
CS M-suikerfabriek. Een hinder die 
inderdaad aan het ongeloofl i jke grenst. 

Elk jaar krijgen de toch al zo geplaagde in
woners van Sas van Gent het van half septem
ber tot half december extra zwaar te verduren . 
!-iet is dan suike~bietenkampagne. De CSM
suikerfabriek doet nog eens een extra schep 
bovenop de luchtvervuiling, die hier het hele 
jear door toch al erg genoeg is . 

Met een fosfaatfabriek naast de deur, en nog 
verschillende andere bedrijven dichtbij, kent 
Sas van Gent de vervuilingsverschijnselen 
maar al te goed. Maar tijdens de suikerbieten
kampagne loopt het wel de spuigaten uit. 
Vooral voor de omwonenden van de CSM
suikerfabri ek. 

"Het is hier nu werkelijk niet te harden", 
vertelt een bewoner. "De fabriek draait op 
volle toeren, dag en nacht. Dat geeft een 
enorme stank. Vooral bij vochtig weer hangt 
er een dichte damp over de buurL Daar zit 
veel zwaveldioxide in, wat gevaarl i jk is voor 
kinderen. Bovendien wordt alles smerig. Je 
kan de was niet meer buiten hangen. De verf 
bladdert van de huizen , En de fabriek maakt 
nog vreselijk veel lawaai ook, De bewoners 
hier zijn beslist niet kinderachtig , Maar deze 
vervuiling is werkelijk te gortig." 

Uitbreiding 
De CSM-fabriek staat al zo'n 75 jaar in Sas 

van Gent. Mevrouw Simons woont er recht 
tegenover. 

"Vroeger vonden we de fabriek nog wel ge
zellig. We zijn er echt mee opgegroeid. Maar 
de laatste vijf jaar hebben we er echt last van. 
Terwijl de CSM weet dat er een hele buurt om 
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C.S.M. draait 
zonder 

• vergunning 
de fabriek staat zijn ze gaan uitbreiden. Er is 
een pulpdrogerij bijgekomen enz. Bovendien 
gebruikt de fabriek nu zwavelrijke olie, en 
allerlei chemiese middelen. Daardoor is de 
laatste jaren de vervuiling zo toegenomen. 
De CSM heeft de produktie sterk verhoogd. 
Maar de uitrusting is hetzelfde gebleven . Op 
deze manier wil de CSM natuurlijk meer winst 
maken . Ten koste van de bewoners." 

Astma 
Mevrouw Simons heeft zelf last van astma: 

"Vooral in deze periode heb ik het ontzettend 
benauwd . De dokter kan er ook niets aan doen. 
Je moet er mee leren leven . Of verhuizen, 
maar dat weiger ik toch. De CSM-fabriek 
moet gewoon schoon gaan produceren." 

De bewoners voeren al sinds 1967 aktie. 
Handtekeningenakties en gesprekken met de 
direktie van de fabriek leverden echter geen 
enkel resul taat op. Het werd steeds duidel ijker 
dat de CSM weinig behoefte had om de vervui
I i ng te verm inderen. 

Illegaal 
De fabriek kreeg daarbij de volle steun van 

burgemeester Dusarduijn van Sas van Gent. 
Want al die tijd draaiden grote delen van het 
bedrijf zonder een hinderwetvergunning, en 
dus illegaal. Begin september had de CSM nog 
steeds geen vergunn ing voor het opstarten von 
de fabriek. Zoals gebruikelijk moest er eerst 
een hoorzitting plaatsvinden, alvorens zo'n 
vergunning kon worden afgegeven. Die hoor-

zitting vond plaats zonder dat de buurt daarbi j 
aanwezig was. Behalve de enkeling, die de 
zeer kleine aankondiging op het gemeentehuis 
gezien had, wist namelijk niemand iets van de 
hele hoorzitting af. 

De truc van burgemeester Dusardui jn leverde 
echter weinig op. Want ook de inspekteur voor 
de volksgezondheid en milieuhygiene, Adriaan
se, vond de vervuiling te gortig. "Mijn geduld 
met de CSM is zo langzamerhand op", ver
klaarde Adriaanse . "AI jaren wordt er over-
I egd, en de CSM zou deze kampagne ingaan 
met de nodige hinderwetvergunningen. Maar 
de aanvraag werd te laat ingediend, en was 
bovendien aan de magere kant. Daarom heb ik 
het gemeentebestuur verzocht de fabriek te 
sluiten toen het bedrijf de bietenverwerking 
toch startte . " 

Chantage 
Burgemeester Dusarduijn legde alle milieu

argumenten echter vierkant naast zich neer. 
Hij liet de fabriek, opnieuw zonder hinderwet
vergunning, draaien. Natuurlijk met als argu
ment de werkgel egenheid. Er werken bi j de 
CSM 104 man in vaste dienst en tijdens de 
bietenkampagne komen daar ~og eens een aan
tal bij. 

Addie Leyten van het MAN in Zeeland: "Dat 
is weer di e chantage. Of werkloos, 6f werken 
in de vuile lucht. De burgemeester en de hele 
raad il'l\Sas van Gent spelen dit spelletje vol
ledig met CSM mee. Een spelletje, want er 
bestaat hel emaal ni et zo'n tegensteil ing. De 
CSM kan makkelijk schoon produceren. In Sas 
van Gent staat ook een fabriek van de Suiker
unie. Die fabriek is zelfs nog groter, maar 
niemand heeft daar last van. Door het aan 
brengen van fil ters en enkel e andere techni ese 
ingrepen kan ook de CSM zonder overlast voor 
de bewoners produceren , Iedereen in Sas van 
Gent is het erover eens dat de fabri ek open 
moet blijven. Maar wel op een schone manier. 
Want nu tel t all een de winsthonger van de 
CSM. 

Ze produceren al jaren met dezelfde uitrus
ting . De produktie wordt steeds hoger, de 
winsten groter, en on ze lucht vuile , f. ~l ~c 
werkgelegenheid als argument chanteren ze de 
bewoners. En de gemeente doet daar nog hard 
aan mee ook." • 



BEZETTING AANVOERWEG CSM 
Niet alleen in Sas van Gent is de CSM een 
bron van onrust. In Groningen is het in d.ne 
tijd vooral de stankoverlast en de vervuiling 
van het oppervlaktewater door de CSM, die de 
mensen bezig houdt. 

Maandag 17 november jl. protesteerden be
woners van Hoogkerk, sinds kort bij Groningen 
ingelijfd, tegen het onveilige verkeer van de 
van de bietenauto's. Van 9 tot 12 uur werd de 
aanvoerroute naar de Centrale Suiker Maat
schappi j geblokkeerd. 

ZWAAR BELADEN 

Aktieleider B. Zuidema: "Door de Kerk
straat, die 5~ meter breed is, gaan per dag 80 
o 90 zwaar beladen wagens van 50 tot 80 ton 
langs. De bewoners vinden de straat te smal 
voor dit verkeer. Je kunt je kinderen hier niet 
meer alleen loslaten." 

Vergeleken met vorig jaar komen er tiental
len auto's meer langs. Dat komt omdat er dit 
jaar geen aanvoer per schip meer plaatsvindt. 
Voor elk schip van 500 ton moeten nu 8 tot 10 
extra wagens worden ingeschakeld. 

ANDERE ROUTE 

Zuidema: "Er kan heel gemakkelijk een an
dere route gekozen worden. Hun argument 
daartegen is dat de chauffeurs een kontrakt 
hebben van boer tot fabriek met het precieze 
aantal kilometers, zodat ze geen 5 km kunnen 
omrijden. Terwijl iedere wagen hier bij de fa
briek minstens 10 minuten moet wachten." 

Het antwoord van de gemeente was: "Er 

moeten aanvoerroutes naar de suikerFabriek 
blijven. De bieten kunnen niet per helikopter 
aangevoerd worden." 

Het komitee werd naar huis gestuurd met de 
mededeling, dat er zou worden toegezien op 
de snelheid en het tonnage van de wagens. 
Zuidema : "Met dat voorstel gaan wij nooit ak
koord. Wij eisen een rijverbod voor die ge
vaarten h i er." 

Er zal spoedig overl egd worden door de 
vier raadsleden, die voor Hoogkerk in de Gro
ninger raad zitten en wethouder Van de Berg 
van de PvdA. Het komitee heeft daar nauwe-
I i jks enige verwachting van. 

KERKEN 

Overigens is Hoogkerk het stiefkind van de 
gemeente Groningen. In de hele omgeving is 
bijvoorbeeld geen enkele voorziening voor het 
klub- en verenigingsleven. Maar er staan wel 
15 kerken in Hoogkerk. .. • 

ARTSEN BELAAGD 
Welke methodes de geneesmiddelenindustrie 
gebruikt om artsen hun produkten op te dringen, 
ondervond een lezer van de Tribune. Hij solli
citeerde voor artsenbezoeker bij Ciba Geigy in 
Amhem. Ciba Geigy is een Zwitsers genees
middelenkoncern; de vestiging in Arnhem is 
een distributi ebedri jf. 
ti Na het schrijven van een sollicitatiebrief, 

het invullen van een sollicitatieformulier, en 
een hele reeks telefoontjes, moest ik voor een 
gesprek naar Arnhem . Van 10 tot 12 uur werd 
ik door drie verschillende mensen ondervraagd. 

Het inkomen bleek vorstelijk: om te begin
nen ongeveer f 2000 netto per maand. Daar
naast een "representatieve" bedrijfsauto (Mer
cedes of vergelijkbare klasse) die ook gebruikt 
mocht worden voor privégebruik, benzinever
goeding tot f 424, - per maand én de mogel i jk
heid maaltijden te deklareren. 

In die twee uur werd me duidelijk gemaakt 
wat daar tegenover staat. AIs MFI (Medies 
Farmaceuties Informateur) zou ik een bepaald 
rayon toegewezen krijgen. In ieder rayon zit
ten twee MFI's, die of Ciba-, of Geigy
produkten vertegenwoordigen. Iedere MFI gaat 
per dag 8 0 9 artsen of apotheken langs. 

Een gesprek met een arts duurt gemiddeld 12 
minuten. Je kon vantevoren een afspraak ma
ken of in de wachtkamer gaan zitten. Dat 
laatste was ti jdrovend maar had voordel en. 
All ereerst I eerde je meer over de mental iteit 
van de pati~nten. Bovendien kreeg de arts de 
hele morgen pati~nten op bezoek die alleen 

maar klaagden. Als de MFI dan kwam kon de 
dokter even bijkomen en stond open voor in
formati e. 

De bi jschol ingen door de MF I bespaarden 
hem de verpl ichting vakti jdschriften grondig te 
bestuderen. Over de 50 10 produkten die de 
MFI vertegenwoordigt, weet hij namelijk meer 
dan de arts. Let wel, het gaat hier niet om 
nieuwe produkten, maar alleen om het uit de 
markt drukken van andére merken. 

Het bezoek aan apathekers I i jkt nogal 
vreemd, want apothekers schrijven zelf geen 
medicijnen voor. De verklaring was: Door het 
opbouwen van een vriendschappelijke relatie 
met de apotheker kon gekontrol eerd worden of 
de artsen ook werkelijk de Ciba- of Geigy
produkten voorschreven. Op deze manier kon 
zowel de arts als de MFI gekontrol eerd worden. 

Het arbeidskontrakt zat zo in el kaar, dat je 
ieder moment zonder opgaaf van reden ontsla
gen kon worden. 

KAMELEON 

Rest nog te vertellen dat van de MFI ver
wacht werd dat hij in staat was munt te slaan 
uit de interesses en zwakheden van de artsen . 
Hij moest bijvoorbeeld als een kameleon van 
politieke kleur kunnen veranderen." 

De briefschrijver is niet aangenomen, maar 
hield er wel f 6,- aan over. Hij kreeg zijn 
treinreis vergoed voor eerste klas, terwijl hij 
uiteraard tweede klas gereisd had. • 
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Onze redakteur voor omroepzaken 
bekijkt de VARA-gezinsatlas 

VERTROSSING 
VAN DE VARA 

De VARA maakt al een hal f jaar reklame 
voor de grote VARA-gezinsatlas. De atlas 
onderscheidt zich van alle andere atlassen, 
omdat er naast aardrijkskundige ook poli
tieke en sociale informatie in staat. 

Nou heb ik toevallig al een atlas, maar 
daarin is Afrika nog grotendeels kolonie 
van Frankrijk en Engeland. Indonesi~ was 
nog "Ons Indi~" en dat kon je ook merken, 
want de zendingsgebieden en bisdommen 
van het eilandenrijk zijn nauwkeurig in 
kaart gebracht. Een sterk verouderde atlas 
dus. 

Maar gelukkig is daar de VARA die het 
probl eem tegen een redel i jke pri js in één 
klap oplost. En ja hoor, met allerlei gege
vens over bevolkingsdichtheid, analfabetis
me, grondstoffen, voeding e.d. "Nu kun je 
het wereldgebeuren volgen met de modern
s te gegevens bi j de hand", dacht ik. 

Maar wat I ees ik dan? Honger en onder
voeding in China. 50 - 80% analfabetisme 
in China, net als in India, Bangladesj, In
donesi~ enz. Dat is eigenaardig. Nu meen 
ik toch zeker te weten dat i edereen vol
doende te eten heeft in China en dat ieder
een, uitgezonderd een paar oude mensen, 
kan lezen en schrijven. Dat zijn de ver
worvenheden van 25 jaar social isme. Maar 
ja, ik ben ook socialist, dus bevooroordeeld 
Ik zie de dingen daar graag mooier dan ze 
zijn . 

Daar staat tegenover dat Wi egel en An
driessen geen socialisten zijn. Die zijn daar 
met een delegatie uit de Tweede Kamer op 
bezoek geweest (u weet wel; toen Bas nog 
uitgegleden is op de Chinese Muur). Zij 
moesten toegeven dat de Chinese mensen 
behoorlijk gevoed en gekleed waren. Ook 
konden zij er niet langs dat de gezond
heidszorg en het onderwi js goedverzorgd 
waren. 

En wat te zeggen van Boerma, direkteur 
van de Wereld Voedsel Organisatie. Hij 
heeft zich eens laten ontvall en dat de 
Chinese aanpak de oplossing zou brengen 
voor het hongerprobleem in de arme landen. 

Dus, heren van de VARA, sterkte in de 
strijd tegen de vertrossing van de omroep. 
In de grote VARA-gezinsatlas heeft u dat 
jammer genoeg niet kunnen voorkomen. • 
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SPANNINGEN ROND BETAALDE WELZIJNSWERKERS 

"Vri jwi II igers mogen voortaan doen wat be
roepskrachten uitdenken. Een mooie boel! ", 
vindt Bob Griese van de Rotterdamse speeltuin
vereniging "Crooswi jk". 

"Onze vereniging bestaat ol 75 jaar en is al 
die tijd door vrijwilligers geleid. Nu, anno 
1975, moet er plotseling naast een betaalde 
toezi chthouder een beroepskracht aangetrokken 
worden die de vrijwilligers en het bestuur gaat 
adviseren hoe de vereniging geleid moet wor
den en hoe het werk moet worden gedaan. 

In het kort komt het er op neer, dot de vrij
willigers als trekpaard moeten gaan dienen 
voor een aantal mensen di e zo bi jdehand ge
weest zijn om van hun vrijwilligerswerk hun 
hoofd bestaan te maken en nu denken de wi js
heid in pacht te hebben. Een wijsheid die de 
vrijwilligers in hun ogen missen, omdat die 
niet noor een Sociale Akademie zijn geweest 
om hun hobby bij te schoven." 

Griese kon zich hier behoorlijk aan ergeren. 
"We moeten ons werk weer de plaats geven die 
het toekomt", zegt hij. "Loten we de beroeps 
maar gaan begeleiden en hun het werk laten 
doen waar wij de tijd niet voor hebben. De 
beroeps moeten zich don wel aanpassen aan de 
vrijwilligers en niet andersom." 

T ot si ot goot Gri ese nog even i n op het ver
schil tussen een beroeps en een vrijwilliger. 
"Het belangrijkste verschil is, dot een beroeps 
maar een x aantal uren per dog hoeft te werken./ 
terwijl de vrijwilliger dog en nacht beschik
baar is voor de speeltuin." 

Hij vindt don ook dot het belachelijk zou 
zijn als de vrijwilligers voor de betaalde 
kracht het werk zouden moeten opknappen. 
"Als men dit zou willen, loten de vrijwilligers 
don en bi oc hun raak opgeven en het de be
roeps loten doen. Vrijwilligers zullen nooit de 
loopjongens van de beroeps worden." 

EIGEN BOONTJES DOPPEN 

Het geval van speeltuinvereniging "Croos
wijk" stoot niet op zichzelf. Een van de wei
nige Rotterdamse buurtverenigingen die nog 
hel emaal op vri jwill igers dri jft is de buurtver
eniging "Tweebosstraat". "Ome Jon" van den 
Dries is blij, dat ze de beroeps-welzijnswerkers 
buiten de deur hebben kunnen houden. 

"Wij zijn mondig genoeg om onze eigen 
boontjes te kunnen doppen", zegt hij. Hij 
heeft niets tegen gediplomeerde welzijnswer
kers, als ze hun werk maar goed doen. Maar 
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OVERHEID WIL 
MEER INVLOED 
OP BUURTLEVEN 
de meesten proberen volgens hem de mensen te 
imponeren met ol hun moeilijke woorden. 

"Als je het mij vraagt", zegt Ome Jon, 
"worden ol die moeilijke en ingewikkelde be
grippen door de lui nog bewust gebruikt ook. 
En een heleboel mensen loten zich erdoor om
praten." Volgens Van den Dries zijn er prima 
mensen onder die beroepskrachten. "Maar heel 
wat van hen zijn sociaal zwakker don de be
volking van de Afrikaanderwijk." Hij baseert 
dit op kleine, maar in zijn ogen belangrijke 
dingen. Vooral de manier waarop met geld en 
materialen wordt omgesprongen en het toelaten 
van het gebruik van alkohol en drugs zijn hem 
een doorn in het oog. 

Ome Jon: "Het blijven vreemde elementen 
in de buurt, zoals de studenten die hier bezig 
zijn materiaal voor hun studie te verzamelen. 
Ze spreken onze taal niet eens. Maar dot wordt 
ze niet geleerd, zeker niet op de Sociale Aka
demie." 

KLASSEBEWUSTELOOS 

Het is niet toevallig dot het vrijwillige wel
zi jnswerk langzamerhand door beroepskrachten 
wordt overgenomen. Er is de laatste jaren in de 
volksbuurten veel verzet losgekomen. Dot pro
beert de overheid in het welzijnswerk in voor 
haar gunstige banen te leiden. In dit beleid 
passen geen ongekontrol eerde buurtinitiati even. 
Daar probeert de overheid ook steeds meer 
greep op te krijgen. Subsidie wordt alleen op 
bepaalde voorwaarden gege ven, ongevraagd 
worden beroepskrachten aangesteld die de 
leiding moor even over moeten nemen. 

Een minderheid onder de wel zi jnswerkers 
begri jpt, dot de mensen voor hun ei gen be
langen moeten opkomen, binnen door hen
zei f gestelde grenzen. Moor de meesten spe
len de rol die hen door de overheid is toebe
deeld: de mensen klassebewusteloos praten. 

Piet Mooy 

speeltuin Crooswijk 

WERKSTER 

De welzijnswerkers gaan zich de laatste ja
ren ook steeds meer met buurtakties bemoeien. 
Piet Mooi, voorzitter van het wijkkomitee van 
de Bond van Huurders en Woningzoekenden in 
Vlaardingen-Oost, kan daarover meepraten. 

"We hebben hier zo'n wijkopbouwwerker", 
zegt hij. "Hij werkt hier, maar is naar een 
andere buurt verhuisd. Hij vond dat hij de 
problemen van de wijk dan beter en objektie
ver kon ervaren." 

Piet haalt een stenciltje voor de dag. Het is 
een rondschri jven van de opbouwwerker . Voor 
zijn kollega's uiteraard. Er staat in te lezen, 
dat hij maar moeilijk iets van de grond kan 
krijgen. Dat hij te weinig geld heeft en te 
weinig mankracht. Dat het opbouwwerk "ge
huisvestigd" zou moeten worden in een apart 
pand. Met enigerlei techniese apparatuur. 
Zoals telefoon, verwarming, opbergruimte, 
kantoormateriaal, buro, kast, tafels en stoelen, 
lektuur, typemachine, stencilapparaat, drank
mogelijkheid en een werkster. 

Ook staat er iets in over de BHW: "De BHW 
vindt zichzelf goed funktioneren en wacht niet 
op een gesubsidi eerde opbouwwerker." Piet 
Mooi moet erom lochen. "We hebben niet op 
de opbouwwerker gewacht", zegt hij, "want 
don zaten we nu nog te wachten. Niet dot ol 
onze probl emen nu epgelost zi jn, maar de 
BHW heeft er met de bewoners wel een hoop 
aan gedaan." 

Hij noemt een groot aantal okties die de 
BHW de laatste jaren in Vlaardingen heeft ge
voerd, waarvan vele met sukses. Hij begrijpt 
niet, dot de opbouwwerker het lef heeft om in 
zi jn stencil tje te schri jven, dot "de bevol king 
zelf apaties is". Het tegendeel is waar. "Onze 
okties hebben aangetoond, dot we dit soort op
bouwwerkers niet nodig hebben. Ze onttrekken 
alleen een hoop geld aan het potje wijkvoor
zieningen. Voor hetzelfde geld kunnen we drie 
timmerlui de wijk insturen. 

Als de opbouwwerker zo nodig wil opbouwen, 
laat hem don moor meewerken met onze akties. 
Maar dot zie ik nog niet zo gouw gebeuren. 
Wel heeft hij toen hij nog in de wijk woo nd e 
ooit eens affiches van de BHW voor zijn room 
gehangen. Moor de BHW-kop had hij er eerst 
vanaf geknipt." • 



* duiker 
De CIA heeft van president Ford een standje 

gekregen voor alle moordaanslagen op buiten
landse staatshoofden, die deze dienst de afge
lopen jaren beraamd en gepleegd heeft. 

Een van de staatshoofden om wie het ging, 
was de Cubaanse leider Fidel Castro. Geen 
middel werd onbeproefd gelaten om deze revo
lutionair om zeep te helpen. Men probeerde 
het onder andere met. hoog-explosieve klap
sigaren, vergiftigde schelpen, een middel voor 
baarduitval om zijn image te schaden en een 
door ziektekiemen besmet duikerpak. 

Toen dat allemaal niet hielp, werd de we
derkomst des Heren op Cuba in scene gezet. 
Dit moest onder de Cubanen een er10rme ver
warring teweeg brengen en dan zouden kontra
revolutionairen hun slag kunnen slaan. 

Van de wederkomst des Heren op Cuba is 
echter nooit iets terecht gekomen. De Heer is 
nooit op Cuba aangeland. Zeker in het ver
keerde duikerpak gekropen. 

* taal 
Professor Stuiveling, hoogleraar in de Ne

derlandse taal, heeft op een kongres van het 
genootschap "Onze Taal" onthuld wat iedereen 
allang wist: De ambtelijke taal kan veel korter 
en duidelijker. 

De Troonrede vond de professor bijvoorbeeld 
veel te moeilijk. Hij had duidelijk medelijden 
met koningin Juliana die niet alleen ol die 
dure zinnen moet voorlezen, maar er ook nog 
bij moet kijken alsof ze er iets van snapt. 

"De bladzijden", verklaarde de hooggeleer
de, "moeten niet aan elkaar geniet worden. 
Ook moet de tekst op een bladzijde niet er
gens in een zin, maar n6 een zin eindigen." 

Wij zijn het volkomen met professor Stuive
ling eens en we hebben meteen een Tribune 
naar Soestdijk gestuurd. Met bladzijden die 
eindigen n6 een zin, zonder nietjes en met een 
taal die heel wat duidelijker is dan de ambte
lijke zinnen van regeringsleiders. Misschien 
een idee voor de volgende Troonrede. 

* ramp 
Sinds de DSM-ramp vallen de rampenplannen 

als rijpe appelen van de boom. De hoofdprijs 
gaat deze week naar jonkheer Belaers van 
Blokland, burgemeester van Amstelveen. 

Zijn plan werd onlangs uitgeprobeerd. De 
ramp die was gepland was het neerstorten van 
een KLM vliegtuig op de plaatselijke kruit
fabriek. Een aardige knaller zou je zo denken. 
Toch verliep de oefening in de grootst moge-
I i jke stil te. Jonkheer Belaers gaf als kommen
taar op zi jn rampenplan: "In een vroeg stadium 
zullen we geen mededelingen aan de pers doen. 
Er moet zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan 
de ramp worden gegeven." 

Een moeilijke taak wanneer een vliegtuig op 
een kruitfabriek neerstort. Zal het rampenplan 
soms bestaan uit het vlok voor de ontploffing 
uitdelen van oordopjes en geluidsdempers? De 

enigen die er dan nog wat van zullen horen, 
zijn de inzittenden van het neerstortende 
vliegtuig. Maar die zullen het vost niet verder 
vertellen. 

MISLUKTE WEDERKOMST , 

*marx 
Een jonge vrouw die in de avonduren naast 

een zware dagtaak de MAVO volgt, vertelde 
ons het volgende staaltje van indoktrinatie; 

In de geschiedenisles moesten ze een door 
de lerares gedikteerd rijtje met tekortkomingen 
en foute inzichten van Marx opschrijven. 

De jonge vrouw, wiens man lid is van de SP, 
kon het hele rijtje weerleggen en aan de klos 
uitleggen waarom er niets van klopte. 

Reaktie van de lerares : "Je hebt wel gelijk, 
maar ja, iedereen moet het toch maar uit zijn 
hoofd leren, want zo moet je het voor het 
eLndexamen nu eenmaal weten." 

* speldies 
Een metaalarbeider in Amsterdam wil aktief 

worden in de Industriebond NVV. Hij stapt 
naar de plaatselijke afdeling toe. Daar kunnen 
ze hem n i et verder hel pen. "Kom maar naar de 

ledenvergadering . Don zullen we wel eens 
verder zien", zegt de distriktsbestuurder , 

Zo gezegd, zo gedaan , Op de ledenverga
dering in het dure hotel Krasnapolsky is geen 
kip aanwezig. Alleen enkele betaalde distrikts
bestuurders. 

Opnieuw legt de metaalarbeider zijn aanbod 
op tafel. "Ik wil wat doen voor de Industrie
bond." 

De vakbondsbestuurder ki jkt hem wat onge
lovig aan en zegt: "Wat wil je dan doen?" 

"Dat moeten jullie beter weten don ik", 
antwoordt de metaalarbeider. "Maar ik dacht 
aan bedri jvenwerk. De CAO-onderhandel ingen 
zijn vastgelopen, dus daar valt allicht wat te 
doen." 

De vakbondsbestuurder knikt met zijn hoofd. 
"Nee, dat is niks voor jou. Met zulke inge
wikkelde zaken houden alleen distriktsbestuur
ders zich bezig." 

De metaalarbeider vraagt ongelovig: "Heb
ben jullie dan echt niets te doen?" 

De vakbondsbestuurder heeft geen antwoord. 
Als Henk, want zo heet de metaalarbeider, 

ontgoocheld het lege zaaltje van Krasnapolsky 
uitloopt roept de vakbondsbestuurder hem in
eens terug: "Oh ja, we kunnen je toch wel 
gebruiken. Misschien wil je meehelpen om 
speldjes uit te delen aan mensen die 25 jaar 
lid zijn van het NVV." 

Henk is nu I id van de SP. 

* onderzoek 
Op een zaterdagmiddag mochten de Tribune

kolporteurs op de Broerstraatpromenade in Nij
megen zi ch verheugen in de belangstel I ing van 
drie allercharmantste jongedames. Zo te zien 
kwamen ze niet zomaar langs, want ze zaten 
druk te kijken en te schrijven . 

De kol porteurs vroegen dus wat ze precies 
aan het doen waren. De meisjes bleken eerste
jaars-psychologie-studentes te zijn, die bezig 
waren met een onderzoek naar aktiegroepen, 
en meer speciaal met het gedrag van kol por
teurs. 

De SP-ers vonden dat de dames wel wat be
ters konden doen don zo'n nutteloos onderzoek: 
ze stopten hen wat Tribunes in de handen, en 
die hadden ze binnen de kortste keren verkocht. 
ook al hadden ze nog nooit gekolporteerd. 

Praktijk is de beste manier om tot juiste ken
nis te komen en de juiste kennis is in dit geval 
dot de Tribune niet verkocht wordt door han
digheidjes, maar omdat het de Tribune is, het 
blad van de Socialistiese Partij, boordevol ak
tie en informatie. 

• * surinamers 
Op 9 novemver hielden de "vrouwen in de 

VVD een bijeenkomst in Paterswolde (Gronin
gen). Het ex-VVD-raadslid van Delfzijl mevr. 
Toxopeus-Pot deed hier een boekje open over 
de in Nederland verbl i jvende Surinamers. 

"Surinamers zijn onwillige honden, wie 
voorgekauwd is wat hun rechten zi jn, maar die 
hun plichten niet willen weten. De komst van 
Surinamers zal meehel pen aan de ekonomi ese 
afbraak van Nederland . Straks zi jn er 011 een 
nog maar kleurlingen in Nederland. Het poli
tiekorps moet minstens verdubbeld worden! " 

De spreekster oogstte I uid applaus van de 
ca. 100 aanwezigen. 

En don te bedenken dat de VVD juist de 
partij van de ondernemers is die Suriname door 
de jaren heen uitgebuit en leeggeroofd hebben 
en juist daardoor verantwoordelijk zijn 
voor de armoede van de Surinaamse bevol king 
die hen naar Nederland drijft. • 

15 



[ 

rOE 

vir 
ve 

die 
19 
tOl 
wc 
ad 
de 

wi 
vo 
WE 

ho 
he 
vr 
ni 
OrT 

"V 
he 
me 
de 
bE 
vr 

sc 
"I 

te 
b< 

zi 
kr 
", 
de 
re 
Ic 

E 

w 
n 

h 
e 
o 
b 

b 
h 
k 

GELDER 

In de Zuid-Veluwse ploots Renkum is de Ko
ninklijke Van Gelder en Zonen de grootste 
werkgever. De meeste Nederlanders hebben 
wel iets te maken met het produkt dat de ar
beiders bij Van Gelder maken. Van Gelder is 
namel i jk de grootste krantenpopi erproducent 
van Nederland. En zoals overal gaat het ook 
bij Van Gelder slecht dit jaar. Verleden jaar 
haalde het bedrijf nog 24 miljoen winst, maar 
dit jaar moet er evenzoveel bij. Door de 
slechte ekonomiese toestand wordt er minder 
reklame gemaakt, kranten zi jn dunner en er 
worden minder folders verstuurd. 

Daar komt bij dat de Skandinaviese landen 
met goedkoop papi er op de markt komen, om
dat zij goedkoop over de grondstof hout kunnen 
beschikken. Vroeger betrok Van Gelder hout 
uit Finland, Rusland, Canada, enz. Tegen
woordig gebruiken ze voor ' 60% Nederlands 
hout. 

ENORME WINSTEN 

Van Gelder heeft in de loop van zi jn be
staan enorm veel winst gemaakt; in de vette 
jaren maakten ze 50 tot 60 mil joer, gulden per 
jaar. Desondanks is er in de twee fabrieken in 
Renkum bitter weinig gel'nvesteerd. De twee 
krantenpapiermachines zi jn meer dan 60 jaar 
oud. En ofschoon ze een goed produkt maken, 
kunnen ze moei I i jk meer mee in de konkurren
tieslag. 

Iedere keer als er een ekonomiese inzinking 
was in het lange bestaan van Van Gelder, 
werd de produktie per arbeider verhoogd. De 
oude machines werden opgevoerd. Zo produ
ceert papiermachine nr. 19 nu vier keer zoveel 
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pel uur als voor de oorlog, Verder werden de 
ploegen steeds ingekrompen, soms tot 50% van 
de vroegere bezetting. Tot slot werd tien jaar 
geleden overgeschakeld van de 3-ploegendienst 
naar de volkontinu. 

Cok het milieu werd door Van Gelder niet 
gespaard. Het bedrijf loost vijf keer zoveel 
vuil op de Rijn als alle Renkummers samen-; 

NIEUWE MACHINE 

Zo langzamerhand heeft de opvoering van de 
produktie met de oude machines zijn maximum 
bereikt. En nu moet er een nieuwe k,'anten
papiermachine komen. Komt die er niet, zo 
zegt het bedrijf, dan staat de werkgelegenheid 
van 800 man op het spel. Maar Van Gelder 
heeft niet genoeg geld opzij gelegd om de 
nieuwe machine (kosten 350 mil joen) te kopen. 
De winsten zijn verdeelD onder direkteuren, 
kommissarissen en aandeelhouders. De direktie 
en de vakbonden zetten onder de dreiging van 
ontslagen de regering onder druk om over de 
brug te komen. Verwacht wordt dat de regering 
nog dit jaar een beslissing neemt. 

Een Van Gelder-arbeider: "Wij zitten in een 
moeilijke positie. Natuurlijk willen we dat er 
een nieuwe krantenpapiermachine komt, an
ders sluiten ze de tent binnen tien jaar en dan 
staan we allemaal op straat. Van de andere 
kant is de direktie onbekwaam, anders zou het 
bedrijf er nu niet zo voorstaan. Straks wordt 
het nog zo dat de gemeenschap de investering 
moet doen met belastingcenten en de fabrieks
direktie de winst in de zak steekt." 

Veel arbeiders nemen het de vakbond en de 
ondernemingsraad kwalijk, dat ze niet in de 

vette jaren hebben aangedrongen op nieuwe 
investeringen. 

"De ondernemingsraad is een wassen neus, 
het zijn meer boodschappenjongens. Juist ZIJ 
moeten er voor zorgen dat we op de hoogte 
zijn, want wat weten wij van zo'n bedrijf af. 
We weten niet hoe goed of slecht onze machi
nes draaien, we weten niet waar de winsten 
zijn gebleven, we weten niet hoe onze markt
positie is, we weten niet waarom er zo weinig 
in Renkum gel'nvesteerd is." 

ZEGGENSCHAP 

De malaise bij Van Gelder maakt de stem
ming onder de arbeiders niet zo best. Velen 
voelen zich bedreigd in hun baan en funktie. 
Voor de zoveelste keer wordt duidel i jk dat de 
kapitalistiese produktie voor de Van GeIder
arbeiders geen bestaanszekerheid biedt. Voor 
mensel ijke oplossingen is geen plaats. Afgelo
pen zomer, toen er grote overproduktie was, 
stelden arbeiders voor om weer over te stappen 
naar de 3-ploegendienst, zodat men zondags 
weer bij zijn gezin kon zijn. Maar zo'n oplos
sing past niet in het systeem. 

In feite toont de ontwikkel ing bi j Van Gel
der dat de direktie nagelaten heeft de bestaan.
zekerheid van de arbeiders in Renkum veilig te 
stellen. Ze heeft de vette kluif verdeeld. 

Het beheer van de fabriek behoort te ge
schieden in het belang van de arbeiders en 
niet in het belang van het kapitaal. Het be
heer dient in handen te komen van de arbei
ders, ven dC'" h('l~ gemeenschop; die pemeen
schap moet nu immers al tot de investeringe rl 
bijdragen. • 
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