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GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 
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Voor Tribune-lezers die meer willen /ezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in elkaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grote hoeveelheid socialistiese /itera
tuur. Adressen en te/efoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te rneken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend 'lid. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d· R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J.v.Stolbergstr.60111 
Arnhem St. rylarten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Doetinchem Postbus 110 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
0 5490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Em men Laan v .d. Bork 292 0591 0-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 
Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat 5 
Heemskerk Maasstraat 134 
Heerlen Maastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Postbus 17 5 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 
Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 
Horst Zwal uwstraat 159 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 
Leiden Groenesteeg 31 
Leidschendam St. Raphaelstr . 11 

050-713547 
070-465966 
023-379506 
02510-37228 
045-712778 
01882-447 
04920-42761 
05400-21042 
035-19578 
045-214067 
04709-3679 
045-412732 
05100-81867 
071-134640 
070-276656 

Maarssenbroek Bl oemstede 640 
Maastricht Jupiterhof 93 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Coevordenlaan 21 
Oss Peperstraat 7 
Renkum Dorpsstraat 123 

03465-67099 
043-78224 
04102-2065 
080-229388 

04120-32631 

Roosendaal Wouwseweg 15 01650-39847 
Rotterdam Vijverhofstraat 65 010-673150 
Rijswijk Min. Talmalaan 67 070-948252 
Sas van Gent Statenlaan 27 01158-1455 
Scheveningen Ooststraat 2E 070-460827 
Schijndel Andoornstraat 3 04104-3998 
Soest Valeriaanstr. 189 02155-17838 
Spijkenisse Merelstraat 18 01880-10328 
Terneuzen v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Tilburg Havendijk 58 013-435380 
Uden W.Aiexanderhof367 04132-68996 
Utrecht Wolfstraat 3 030-313624 
Veldhoven Wal 1 040-532022 
Venlo Past . Gadiotstr . 21 077-40764 
Venray Verdistraat 21 04780-2755 
Vlaardingen I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
Wageningen C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Woerden Oudlandseweg 28 03480-13077 
Wijchen Startvenseweg 49 08894-6675 
Wijk bij Du. Anskarstraat 4 
Zeist Bogaerdlaan 6 
Zwolle Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij: 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam, tel. 010 - 673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst: Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010 - 668068 

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



9 

7 

I 
IS 
!8 
i2 
) 

16 
~ 

5 
3 
~0 
71 
) 

79 

, 
) 

* 

Voor eerlijke vrachtverdeling 

SchipP-ers 
weer in aktie 
In ons land gaat tachtig procent van het vervoer over water. Een groat deel daar
van komt voor rekening van de partikuliere binnenvaart, de schippers die met hun 
eigen schip varen. De grate ondernemingen, die hun produkten en grondstoffen zo 
goedkoop mogelijk vervoerd willen hebben, zien het liefste dat de schippers valle
dig aan het ,vrije marktmechanisme" overgeleverd zijn. De schippers, die vaak met 
schulden bij de bank zitten, zouden dan in onderlinge konkurrentie wei voor lage 
prijzen gaan varen. In 1975 kwamen de schippers al massaal in aktie en blokkeer
den de waterwegen. Het ziet er naar uit dat de schippers om hun eis voor een eer
lijke vrachtverdeling kracht bij te zetten, nu opnieuw in beweging zullen komen. 

Voor een goed begrip moeten we dan even 
terug naar de jaren dertig. Omdat de schip
pers uit lijfsbehoud voor onverantwoord lage 
tarieven gingen varen is in de krisisjaren een 
toerbeurtsysteem met wettelijk vastgestelde 
minimumprijzen ingevoerd. Dit systeem 
noemt men nude Evenredige Vrachtverdeling 
(EV). Het was bedoeld om de schippers en 
hun gezinnen voor totale verarming en on
dergang te behoeden. Het komt er op neer, 
dat de schipper, via de schippersbeurs op volg· 
orde van binnenkomst lading krijgt aangebo
den. 
In 1975 wilde de toenmalige PPR-staatssekre
taris van Verkeer en Waterstaat Michel van 
Hulten dit systeem afschaffen. Oo k de rege
ring Den Uyl had er dus kennelijk geen moeite 
mee om de schippers weer tegen elkaar op 
te zetten. Oat dit aileen maar in het belang 
van de grate ondernemers kon uitvallen, was 
de schippers direkt duidelijk. 

Blokkades 
Via massale blokkades van de waterwegen en 
een grate onderlinge solidariteit hebben de 
schippers dit regeringsplannetje kunnen voor· 
komen. 
Sedertdien zijn de schippers bezig om de 
Evenredige Vrachtverdeling binnenlands uit 

te breiden, omdat nog maar 25 procent van 
het ladingaanbod via dit systeem gaat. 
Een van de eisen tijdens de blokkades tegen 
de afschaffing van de EV was oak een uit· 
breiding daarvan voor de .. Noord-Zuidvaart" 
op Belgie en Frankrijk. Daarom deden in 
1975 de Belgiese en Franse schippers oak 
mee, en hielden de blokkade-akties zelfs 
Ianger vol. In Belgie en Frankrijk hebben de 
schippers daardoor al jarenlang zo'n eerlijke 
verde I ing van de vracht. In Nederland hebben 
de schippers dat nu zelf op vrijwillige basis 
geregeld via de .. Toerbeurt Vereniging Noord
Zuid". Deze vereniging is direkt na de blok
kade-akties opgericht. In die tijd is oak een 
van de meest strijdbare schippersbonden ont
staan, de Onafhankelijke Nederlandse Schip
persvakbond (ONS). In het bestuur van de 
ONS mogen dan oak aileen maar varende 
schippers zitten. Het is vooral de ONS die nu 
van de regering eist, dat de EV ook voor de 
vaart op Belgie en Frankrijk wettelijk geregeld 
gaat worden. 

Wettelijke regeling 
Een woordvoerder van de ONS gaf desge
vraagd voor de Tribune het volgende kom· 
mentaar: .. De huidige staatssekretaris mevr. 
Smit-Kroes van de VVD wil daar niets van 

weten. Zij is voor 'vrijheid-blijheid', waarbij 
de schippers onderling tegen elkaar kunnen 
worden uitgespeeld door de vracht-aanbie
dende grate ondernemers. Wij staan echter 
met onze eisen niet aileen. Oak de Algemene 
Schippers Vereniging (ASV) staat achter deze 
eisen. Sa men vertegenwoordigen wij 1700 
van de 2500 georganiseerde schippers. 
We zullen onze eisen voor een eerl ijke vracht
verdeling zowel binnenlands als voor de vaart 
op Belgie en Frankrijk kracht bijzetten, door 
in het hele land een weigeringsaktie om vracht 
aan te nemen op touw te zetten: een stakings
aktie van de partikuliere binnenvaartschip· 
pers voor een wettelijke sociale regeling waar
bij de onderlinge samenwerking in plaats van 
de onderlinge konkurrentie wettelijk wordt 
vastgel egd." 

Kwestie van levensbelang 
De Belgiese en Franse schippersorgan isaties 
hebben al toegezegd de akties te zullen on
dersteunen. Zij willen niet tegen hun Neder
landse kollega's opgezet worden door het in
ternationaal opererende bedrijfsleven. 
De eerlijke evenredige vrachtverdeling is voor 
de schippers en hun gezinnen een kwestie 
van levensbelang. Tegen de verdru kking in 
groeit de onderlinge solidariteit. 
Nogmaals de ONS-woordvoerder: .. Oat is 
oak wei logies als we zien hoe de ban ken en 
de verzekeringsmaatschappijen ons in de tang 
nemen. Het schippersgezin heeft een hard 
Ieven. Werkelijk dag en nacht zijn we in de 
weer. Vrijwel aile overslagbedrijven zijn op 
volkontinu werken overgegaan. De schipper 
moet vaak na een lange dag varen 's nachts 
weer aan het dek staan bij het laden of lassen. 
Is dat gebeurd, dat is het weer varen geblazen 
om zo snel mogelijk weer een volgende vracht 
in te kunnen nemen. Want door de hoge on
derhoudskosten van het schip, werfkosten, 
verzekeringspremies, nieuwe motoren of een 
noodzakelijke verbouwing, zijn er vaak hoge 
schulden bij de bank. We moeten veel reizen 
per jaar maken om die kosten op te kunnen 
brengen." 

Gevaarlijk 
Het wordt voor de schippers steeds onveiliger 
en moeilijker door de toenemende duwvaart. 
De regering is daarbij behulpzaam door mil
jarden uit te geven om de sluizen en vaarwe
gen aan te passen, waarbij vaak prachtige na· 
tuurgebieden door bochtafsnijdingen verdwij
nen. Op de duwvaart wordt een mensonwaar
dig jaagsysteem toegepast, met dubbele be
manningen wordt dag en nacht, mist of geen 
mist, doorgevaren. Een duw-eenheid is vaak 
meer dan 200 meter lang. Steeds vaker ko· 
men er dan oak ernstige aanvaringen voor. 
Vaak zijn de partikuliere schippers daarbij 
betrokken, hetgeen weer hoge werfkosten 
tot g~volg heeft. Oak het varen zelf wordt 
voor de gewone schipper steeds moeilijker 
door de toenemende duwvaart. Het zijn al 
deze zaken, die de inzet vormen bij de op 
handen zijnde vrachtweigeringsakties van de 
schippers. • 
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Den Haag Vandaag-presentator Ton Plan ken in gesprek met Tribune-redakteur Jan Save/berg 

Ton 
Plan ken: 
,AI die wezenlijke 
vraagstukken, 
daarover flad bet 
parlement bitter 
weinig te zeggen" 

,Ais het kabinet Van Agt zegt dat het niemand achteruit wil Iaten gaan met de maatregelen, die ze door willen voeren, dan 
vind ik ook dat we het recht hebben om erop te letten of dat ook gebeurt. Gebeurt dat niet, dan moeten ze dat voor de kame
ra maar eens toelichten. Als een politikus zegt dat ze niet omkoopbaar mogen zijn, en er komen, zoals nu, dingen naar boven, 
die toch in die richting wijzen, dan geloof ik dat je hem .daaraan mag herinneren. Aantjes heeft eens gezegd: 'Een fraktievoor
zitter van het CDA moet van onbesproken gedrag zijn'; dus mag ik Lubbers vragen: 'Bent u van onbesproken gedrag?" Aan 
het woord is Ton Planken, presentator van het TV-programma Den Haag Vandaag. Mogen de meeste mensen politiek moeilijk 
en ondoorzichting vinden, dan valt dat zeker niet Ton Planken en zijn kollega's aan te rekenen. lntegendeel. De begrijpelijke 
manier waarop zij het parlementair gebeuren aan de kijkers voorleggen, heeft ertoe geleid dat Den Haag Vandaag zich nu al 
acht jaar mag rekenen tot de programma's, die doo·r een groot publiek bekeken worden; De Tribune had met deze sympa
thieke journalist een gesprek op - waar anders - het Haagse Binnenhof. 

Jul/ie onthouden altijd erg goed wat poli
tici gezegd hebben. Als het anders uitvalt 
zijn jul/ie er als de kippen bij om ze daar
aan te herinneren. Zie je jeze/f a/s kontro
/eur van het politieke gebeuren? 

.,De kontrole ligt natuurlijk bij de kiezer, bi j 
de kijker in de huiskamer. Die moet het voo• 
zichzelf uitmaken . Neem nog even het voor
beeld van de beloft3 van het kabinet om er 
niemand op achteruit te Iaten gaan. Oat 
dreigt nu wei te gebeuren . Wei, dan halen 
we aile informatie weer boven water en leg
gen die aan de mensen voor. Dan zijn wij 
geen kontroleur, wij helpen de mensen om 
kontroleur te zijn ." 

Schmelzer, Roolvink, Lubbers, Van Zeit, 
Albeda. Allemaa/ politici, die je niet he/e
maal onbesproken kunt noemen. Hoe 
groot schat iii, gezien de konnekties, re/a
ties en kommissariaten de invloed van het 
bedrijfsleven op het parfementaire gebeu
ren? 

.,Het vervelende is, dat dat moeilijk te schat· 
ten is. Zolang het binnen het nette is, binnen 
wat anderen kunnen kontroleren , heb ik er 
geen moeite mee. Anders wordt het als men 
- zoals nu de KLM - allerlei mensen aan 
zich gaat verplichten, zoals journalisten, top
ambtenaren en politici. Dan ga je zeal voor 
je w innen . Bewust . Oat is fundam enteel in 
strijd met wat een volksvertegenwoordiger 
te doen heeft. Vrijwillig komt men meestal 
met dit soort dingen nie!, op de proppen . Er 
wordt pas tekst en uitleg gegeven, als derden 
dit bekend maken. 
Overigens hebben we niet zul ke grote moge
lijkheden, wij moeten per dag reageren . Als 
blijkt dat aan Albeda of Van Zeil geen poli 
tieke konsekwenties worden verbonden, of 

aan Lubbers, die die drie ton overigens nog 
niet heeft teruggegeven, dan is het niet onze 
funktie om daartegen een aktie op gang te 
brengen. 
Oat is de verantwoordelijkheid van de kiezers 
of aanhangers van .die partij. Hoewel we dat 
best zouden kunnen doen. Het is een kleine 
moeite om, als Albeda aan het woord komt, 
te zeggen: Die man wil wei de bejaarden zes 
gulden Iichter maken, maar zelf geen be las
ting betalen over duizenden guldens extra 
inkomen. 
Er zijn natuurlijk ook r omenten dat je het 
niet helemaal kunt later.. Maar we zijn er 
niet als zodanig op uit." 

De zaak Aantjes. Jul/ie hebben de kijkers 
tien vragen voorgelegd, waarop antwoord 
gegeven zou moeten worden. Zijn die al
lemaal beantwoord? 

.,Nee, zeker niet. Oat blijkt ook wei, omdat 
er twee kommissies ingesteld zijn om het nog 
uit te zoeken. De vraag is zelfs, of die kom
missies sterk genoeg van bevoegdheid zijn om 
alles boven water te krijgen. Ten eerste zijn 
de feiten nog niet boven water, en je kunt 
enige twijfel hebben of ze wei boven water 
zullen komen . 
Aan de andere kant he eft de pub I iciteit er 
toch aan meegewerkt dat het parlement, dat 
meestal onder de voet gel open wordt, nu -
zij het aarzelend - pogingen onderneemt 
om niet steeds voor voldongen feiten gesteld 
te worden. In zoverre vind ik dat men, verge
leken met aile andere zaken uit de afgelopen 
jaren, aktiever is geworden . 
Er is de Dassault-affaire geweest met Dancke rt 
en Keja, we hebben de Lockheed-affaire ge
had . Nou ja, dat heeft hier toch wei een 
schok gegeven. Veel noodlijdende bedrijven 
kloppen aan voor steun . Daar is drie miljard 

mee gemoeid . Een enorm bed rag dus. Het 
zijn de topambtenaren, een man als Mol ken
boer bijvoorbeeld, die dat beleid maken. 
Daar is onvoldoende kontrole op. Je ziet nu 
aanzetten om dat beter in de gaten te hou
den." 

- Over de invloed van het CDA is vee/ ge
zegd en geschreven. De zaken Men ten en 
Aantjes maken duidelijk dat het verleden 
nu nog steeds een rot spee/t. 

.,Oat is natuurlijK zo, aileen je kunt het alle
maal zo moeilijk beoordelen. Veel onttrekt 
zich aan ons gezichtsveld. Je noemt ook een 
man als Duynstee . Oat ligt voor mij duide
lijker . Toevallig had ik laatst nog een spreek
beurt. Daar hoorde ik dat Duynstee tijdens 
de laatste kabinetsformatie ook voor hen 
een spreekbeurt had gehouden, waarin hij 
toen al , nog voordat hij bij de kabinetsforma
tie betrokken raakte, een bepaalde opvatting 
ten toon spreidde . Later bleek dit ook alle
maal zo te zijn verlopen. Alsop een gegeven 
moment de KVP'ers Van der Grinten en 
Duynstee voor hun rekening nemen , dater 
een meerderheidskabinet is, terwijl dater op 
dat moment echt niet was , wei, ove r zoiets 
heb ik zeker mijn twijfels . Als je zuiver ging 
tell en wie hun steun aan het kabinet toege
zegd hadden, dan was dat niet de meerder
heid . Daar maak ik wei een punt van ." 

- Kamervoorzitter Vondeling heeft een 
boekje geschreven over gedragsrege/s voor 
po/itici. Daarbij verklaarde hij ook dat het 
allemaa/ hard meeviel. Maar het ding was 
nog niet uit, of we werden gekonfron
teerd met de zaak Aantjes. /k zie je /achen, 
wat kunnen we nog meer verwachten? 
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,.Nou kijk, als ik dat wist. lk denk dat de 
man graag voorzitter wil zijn van een nette 
klub. Dat doen we in principe allemaal. lk 
geloof niet dat het al te verstandig was. Het 
was misschien iets voorbarig . Bovendien den k 
ik dat je ook onderscheid moet maken tussen 
de dingen, die strafrechtelijk uit te zoeken 
zijn, dus pure diefstal, pure korruptie, en 
dingen, waar je altijd een politieke diskussie 
over kunt bl ijven houden. Zoals: moet een 
kamerlid een lezing voor de KLM houden, of 
niet. Dat is moeilijk af te bakenen. Laten we 
zeggen: dingen, die voor de ene partij onaan
vaardbaar zouden zi-jn, zijn voor het CDA 
wei aanvaardbaar . Dat heeft natuurl ijk met 
de historiese achtergronden te maken, hoe 
men daar altijd geopereerd heeft. "' 
lk denk dat al die schandalen van de laatste 
tijd hun uitwerking op de mensen niet zullen 
missen . Het vertrouwen wordt geschonden." 

Hebben jullie nu het idee, dat a/s het echt 
om be/angrijke zaken gaat, hier in de Ka
mer de feite/ijke beslissingen genomen 
worden? 
Straalt het parlement niet een bepaalde 
onmacht uit? Neem nou de kwestie van 
de UCN. 

,.Je snijdt precies de zaak aan , die mij ook 
ontzettend hoog zit. lk ben geschrokken van 
het beeld wat je krijgt , als je eens een belang
rijke zaak van het begin tot het eind helemaal 
volgt- en die UCN -zaak heb ik terdege on
derzocht - hoe weinig greep dat parlement 
erop heeft. In 1960 was het verhaal van: We 
worden voor het blok gezet ; het is een spoed
zaak, er dreigen schade-claims en het is zo 
belangrijk voor de Nederlandse industrie . En 
in 1978 is het nog precies hetzelfde verhaal. 
Nou, je maakt mij niet wijs dat een zaak 18 

,Dingen die voor de 
ene partij onaan
vaardbaarzijn,zijn 
voor het CDA wei 
aanvaardbaar" 

,Wij helpen de mensen om kontroleur te zijn" 

jaar lang een spoedzaak is . Dat kan ni et . Er 
dreigen geen 18 jaar lang schade-claims. En 
Aet is niet zo dat de partners 18 jaar onge
duldig zijn . Dat is grote flauwekul . 
Een voorbeeld: In 1973 sluit de Urenco, de 
maatschappij die de orders verzamelt, kon
trakten voor verrijkt uranium af voor een mil · 
jard Britse ponden . Pas in 1975 hoort de 
Tweede Kamer ervan . Moet je je even voor
stellen water aan de hand is. Twee jaar lang 
wordt de Kamer daar niet over ge i"nformeerd . 
De minister had het niet goedgekeurd, het 
parlement niet, en toch worden daar al zul ke 
ver reikende kontrakten afgesloten, die tot 
1990 zouden lopen. In 1973! 
Vanuit een parlementaire kontrole gerede
neerd, vind ik dat onaanvaardbaar. Men is 
niet goed ge ihformeerd, de konsekwenties 
zijn niet duidelijk . Je ziet dat aile politieke 
partijen daar 18 jaar over aan het stoeien 
zijn. En 18 jaar lang niet erachter komen, 
over zo'n belangrijke zaak, die te maken heeft 
met de toekomst van de energievoorziening, 
met atoomafval, met kernbommen, met werk
gelegenheid . AI die wezenlijke vraagstukken, 
die rechtstreeks de mensen raken . Daarover 
heeft het parlement in wezen bitter weinig 
te zeggen gehad. In mijn oordeel, vanuit mijn 
demokraties redeneren, vind ik dat een 
schandaal . 
lk wil best vertrouwen stellen in de politici 
die de regering moeten kontroleren. Maar 
dan nog zeg ik: dan zijn er twee fouten: ten 
eerste, waarom schelden die politici dan zo 
vaak dan ze niet afdoende gei.nformeerd 
zijn, en verder hebben de mensen er recht 
op dat achteraf verantwoording wordt afge
legd . En dat is niet gebeurd. Er !open belang
rijke I ijnen van Urenco naar de top van het 
ministerie van Ekonomiese Zaken. lk zeg niet 
dat het schooiers zijn, i:{ zeg niet dat het op
lichters zi jn, maar ik wil het wei weten, daar 
gaat het om . En dat is onvoldoende het ge
val. Dat is met de UCN -zaak zo, maar ook 
met de LNG-kwestie . En zo kun je nog een 
aantal zaken opnoemen." 

In de huiskamer merk je we/ eens dat jut
lie het politici niet at te makkelijk maken. 
Wordt er we/ eens druk op jullie uitge
oefend? 

,.In pr incipe hebben we een zeer grote vrij
heid van werken. Met mijn kollega's bespreek 
ik van tevoren mijn teksten. Als daar funda 
mentele kritiek op is, dan wordt het ook ge
heid veranderd . Maar als we dan zeker we-
ten dat we goed zitten, dan brengen we het 
ook, zoals met Van Zeil met die KLM -tickets . 
lk ben er echt niet op uit om mensen kapot 
te maken, maar het hoort bij hun vak zeg ik 
maar. De politici nemen je dat niet altijd in 
dank at. 
/\Is ik Lubbers wollig noem, en een andere 
krant zegt dat dan ook, dan hoor ik van 
Lubbers het verwijt : dat komt omdat jullie 
trendsetters zijn . Laat je blijken dat je iemand 
als mens niet onsympathiek vindt, bijvoor
beeld Den Uyl, dan krijg je daarop gelijk een 
reaktie in de trant van : we kennen mekaar, 
je weet waar ik op uit ben, handel ook eens 
een beetje in die geest . 
Nou, daar leen ik me niet voor . lk probeer 
ook aileen maar om zo eerlijk mogelijk mijn 
werk te doen. 
Pol itici, die zich onder een vraag uit probe
rente wringen? Ja, die zijn er wei. Daar hou
den we rekening mee . Zoiets bespreken we 
van tevoren. Daarbij hebben we natuurlijk 
het voordee l dat we niet veel life-interviews 
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'n Lekker kippetje? Kijk maar uit! 

De Salmonella 
ligt op de loer 
'n Lekker kippetje ... Nooit weg, zult u denken. Maar pas dan maar op. Zo'n kip
petje kan er lekker uitzien, maar je kunt er een infektie van oplopen. Braken, 
diarree, rillingen, koorts, buikkrampen en soms konstipatie of harde ontlasting. 

Misschien heeft u al vaak genoeg een kippetje 
opgepeuzeld en hier nog nooit last van gehad . 
Dan is het goed om eens naar de landelijke 
cijfers te kijken. Van aile zogenaamde zomer
griepjes is zo'n 95 procent te wijten aan sal· 
monella-infekties. Achter deze exotiese naam 
gaat de bakterie schuil waarmee veel kippen 
zijn besmet . Niet aileen de kip, maar ook de 
eieren en al wat van eieren is gemaakt. 
Ook ander vlees kan deze bakterie bevatten. 
Er bestaan zo'n 1600 soorten van . Volgens 
berichten zouden er sinds 1962 per jaar enke
le tientallen doden het gevolg van dergelijke 
infekties zijn. Volgens sommige schattingen 
zijn het er sindsdien 800 geweest (50 per jaar) . 
Het gaat niet aileen om kippen, ook varkens 
zijn niet in de haak. 
Als de polio-explosie afgelopen jaar een epi· 
demie genoemd werd, dan geldt dit zeker 
voor de Salmonella-infektie. 

Twee maten 
De slachtoffers van de· Salmonella vallen 
vooral onder kinderen onder een jaar en be· 
jaarden. Hoewel het probleem groot is en al 
lang bestaat, heeft het toch al die jaren nau· 
welijks aandacht gekregen in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de kinderverlamming. 
Voor wat de kwaliteit van het vlees betreft 
wordt in Nederland met twee maten gemeten. 
Een voor het buitenland en een voor de eigen 
binnenlandse konsumptie. Toen de ltaliaanse 
mannen in de gaten kregen dat aile Neder
landse kalveren en kippen met vrouwelijk 
h0rmoon behandeld werden, sloten zij de 
grens voor ons vlees. Mannen died it hormoon 
teveel binnenkregen ontwikkelden duidelijke 
vrouwelijke lichaamskenmerken. Daarna is 
dat hormoon ook in Nederland verboden. 
Oat onze varkens teveel van een bepaald in· 
sekticide bevatten, merkten wij pas toen Ame· 
rika haar grenzen voor onze export sloot . 
Oat zijn ekonomiese belangen die daarmee 
worden aangetast! Daarvoor verhogen wij 
onze kwaliteitskontrole wei! Wat we zelf 
eten van onze eigen produkten valt onder 
onze binnenlandse bepalingen. En die dienen 
op de eerste plaats de kommerciele belangen 
en dan pas die van de konsument. Tenminste, 
een andere konklusie valt moeilijk te trek· 
ken als we kijken naar water de laatste tijd 
allemaal bekend is geworden. 

Ambtelijke molens malen traag 
In 1959 begon een kommissie een onderzoek 
naar Salmonella . In 1962 kwam haar rapport 
uit, een voorlopig rapport . Toen echter was 
al duidelijk hoe gevaarlijk de salmonella voor 
devol ksgezondheid is. 
Toch moest er tot 1974 gewacht worden 
voor er weer een kommissie aan de slag ging 
die dan enkele weken geleden haar rapport 
aan de openbaarheid prijs gat . Dr. J. Huisman 
van die kommissie zegt in het Vrije Vol k dat 
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'enige tientallen' per jaar net zo goed 'enkele 
honderden' slachtoffers kunnen zijn. 
Het is logies dat je je dan afvraagt waarom 
het zo lang heeft moeten duren voor dat dit 
bekend werd. De produktschappen voor 
pluimvee en eieren, het produktschap voor 
vee en vlees en de vereniging van Nederlandse 
Pluimveeverwerkende lndustrie geven mis· 
schien het antwoord op deze vraag. Zij spre
ken hun ernstige bezorgdheid uit over 'de 
ongenuanceerde berichtgeving', die de export 
wei eens zou kunnen schaden. Gelukkig is de 
kommissie van dr. Huisman bezorgder over 
de volksgezondheid die ernstig bedreigd 
wordt. 

Diepvrieskip 
Hoe is die situatie in Nederland kunnen ont
staan? 
Belangrijk is, dat besmetting van het vlees 
bijna altijd plaats vindt na de slacht, als ge
volg van onvoldoende hygiene bij de behande-
1 in g. Er is wei iswaar een vleeskeuring, maar 
in het algemeen is die bij lange na niet vol
doende toegerust om een effektieve preven
tieve kontrole te kunnen uitoefenen. Zo be
vat bijvoorbeeld de diepvrieskip, ondanks het 
stempel van de Nederlandse keurmeesters, 
nogal eens een zeer hoog aantal salmonellae . 
Ook bij tartaar en gehakt zijn aantallen van 
1 tot 100 miljoen niet ongewoon. Het vreem
de is, dat de oplossing van dit probleem in de 
vleeshandel niet wordt gezocht in de ontwik
keling van hygienieser methoden voor de 
vleesverwerking, maar ~ npelweg in het ge
bruik van een chemiese .nix die de bakterie
groei zou moeten remmen. Bekend zijn ni
tri:lt en sulfiet. Dit gebruik is een uiterst on-

Bij het slachten is de kans op besmetting groat 

zekere zaak die beslist geen absolute betrouw
baarheid geeft . 

De rol van de overheid 
De overheid heeft een wetgevende en een 
kontrolerende taak. Vlees en vleeswaren ne
men in de wetgeving een aparte plaats in. De 
vleeskeuringsdiensten doen het meeste kon 
trolewerk. Ons land is verdeeld in keurings
kringen van meestal meerdere gemeenten. 
Het hoofd van de vleeskeuringsdienst (die
renarts) is vaak de direkteur van het open
baar slachthuis. Als keuringsman valt hij on
der het ministerie van Volksgezondheid. 
Maar omdat hij vaak ook nog vlees voor de 
export keurt, valt hij onder het ministerie 
van Landbouw. 
In de praktijk Ievert dit een onwerkzame toe
stand op. De beide ministeries staan in veel 
opzichten niet op hetzelfde standpunt. Bin
nen Volksgezondheid houden ekonomiese 
be Iangen en overwegingen van vol ksgezond
heid elkaar enigszins in evenwicht. Oat kan 
niet gezegd worden van het beleid van het 
ministerie van Landbouw, waar de producen
tenlobby overheerst. Zo was bij insiders 
reeds lang bekend dat de hygieniese toestand 
in een aantal (vooral kleinere en sterk ver
ouderde) slachthuizen onhoudbaar slecht 
was. Bovendien waren er grote onderlinge 
verschillen in de strengheid waarmee gekeurd 
werd, metals gevolg dat het heel normaal 
werd, dat slachtvee van dubieuze kwal iteit 
juist bij die abattoirs werden aangeboden 
die een reputatie van 'soepelheid' hadden. 
Pas onder druk van een importverbod van de 
Verenigde Staten voor vlees dat uit dit soort 
slachthuizen afkomstig was, is men de laat
ste jaren begonnen de toestand te verbeteren. 
Daarbij is de kwaliteit van het vlees dat voor 
de binnenlandse markt bestemd was nooit 
een punt van overweging geweest. De eisen 
waaraan exportvlees moet voldoen zijn aan 
zienl ijk zwaarder dan die voor vlees van bin
nenlands gebruik. 
Wat dus te slecht is om in het buitenland te 
gel de te maken , eten wij op! De handel wordt 
niet aangetast, het komt op rekening van on
ze gezondheid. 
Trouwe Tribunelezers kunnen zich misschien 
nog het verhaal herinneren van de rotte bui 
ken tijdens die hete zomer, een paar jaar ge
leden bij Zwanenberg/Hartog in Oss. Veel 
abattoirs hebben een omzet die voor een 
groot dee I gevormd wordt uit 'zwart vlees' . 
De kwaliteit daarvan onttrekt zich aan elke 
kontrole. Toch komen wij ook met dat vlees 
in onze maag te zitten. 
De lichamelijk zwakkeren onder ons, baby's 
en bejaarden, en degenen -die de goedkoopste 
slagers aflopen misschien ook wei, worden 
daarvan de dupe en vormen de enkele tien
tallen doden die wij jaarlijks te betreuren 
hebben. • 
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Anjes Timmerman overhandigt de handtekeningen aan wethouder Perik 

AKTIE VDDR MEER UITSTRIJKJES 
De plaatselijke afdeling van de vereni
ging Voorkomen is Beter heeft in En
schede 30.000 handtekeningen verza
meld onder de eis dat het onderzoek 
naar baarmoederhalskanker u itgebreid 
dient te worden. Vele tientallen mede
werkers zijn maanden in touw geweest, 
duizenden mensen zijn naar aanleiding 
van deze aktie lid geworden van de ver
eniging Voorkomen is Beter, zodat het 
totale aantal leden in Enschede nu cir
ka 20.000 bedraagt. 
Voorwaar een duidelijke uitspraak van 
de Enschedese bevolking over de wijze 
waarop het onderzoek naar baarmoe
derhalskanker tot nu toe uitgevoerd 
wordt. 

Vanwaar deze enorme reaktie? Jaarlijks ster
ven in ons land 500 tot 600 vrouwen aan 
baarmoederhalskanker. Een dood die voor
komen kan worden, omdat het hier gaat om 
een ziekte die bij vroegtijdige ontdekking 
voor 100 procent te genezen is. Het onder
zoek dat daarvoor nodig is, is eenvoudig en 
pijnloos: het uitstrijkje. Onder druk van vele 
vrouwen en vrouwenorganisaties heeft ex
staatssekreatris Hendriks enkele miljoenen 
uitgetrokken voor een onderzoek naar baar
moederhalskanker. Wie nu denkt dat daar
mee een belangrijke stap is gezet naar een ge
zondheidszorg die meer op het voorkomen 
van ziekten is gericht, komt bedrogen uit. 
Want wat is er a an de hand? 

Niet de ziekte kwam het eerst in de over
wegingen van mijnheer Hendriks, maar de 
financie'le kant van de zaak. Daardoor 
worden in het onderzoek aileen vrouwen 
in de /eeftijd van 35 tot 55 jaar betrokken. 
En dat terwijl er in de aktie vee/ vrouwen 
tegengekomen zijn, die jonger waren en 
toch baarmoederhalskanker hadden of ge
had hadden. Daarom stelt de V/8 dat het 
onderzoek dient te gebeuren voor aile vrou
wen vanaf 18 jaar. 
Wit een dergelijk onderzoek echt zin heb
ben, dan zal het niet bij een eenmalig uit
strijkje gelaten moeten worden. Daarom 
stelt de V/8 dat het onderzoek tenminste 
periodiek herhaald moet worden. 
Met dit onderzoek zijn weer nog niet. 
Een goede gezondheidszorg zal gericht 
moeten zijn op het voorkomen van ziek-

Medicijnen
paspoort 

ingevoerd 
• 
ID 
Bunnik 

Op initiatief van de VIB-afdeling Bun
nik wordt binnenkort in die plaats een 
medicijnenpaspoort ingevoerd. Dit na 
acht maanden touwtrekken met de eni
ge plaatselijke apotheker, die het be
langrijkste struikelblok bleek. De huis
artsen waren het er mee eens en de ge
meente had zelfs Iaten weten de druk
kosten van de kaarten te willen beta
len. 

Een medicijnenpaspoort is een kaart waarop 
aile medicijnen die iemand gebruikt en even
tuele overgevoeligheid voor bepaalde medi 
cijnen staan. Die kaart moet de patient bij 
elk bezoek aan huisarts of specialist meene
men. 
Martin van der Weerden van de VI B in Bun
nik hie rover: 
,Terwijl de farmaceutiese industrie een mil
jardenomzet haalt, belanden jaarlijks onge
veer 60.000 Nederlanders in het ziekenhuis 
door bijwerkingen van medicijnen en gebruik 
van verschillende medicijnen naast elkaar. 
Verder zijn er nogal die mensen die thuis 
blijven zitten met misselijkheid, huiduitslag, 
beschadigde nieren en dergelijke tengevolge 
van medicijnen. Door een algemeen gebruik 
van het medicijnenpaspoort kan het aantal 
ongelukken met medicijnen sterk beperkt 
worden. Verkeerde behandeling tijdens wee-

ten. Dat verklaart waarom een half mil
joen Nederlanders, als lid van de V/8, vra· 
genom een jaarlijkse gezondheidstest. 
Want er zijn meer ziekten dan baarmoeder
halskanker aileen, die te genezen zijn bij 
vroegtijdige ontdekking. 

Met deze woorden werden op woensdag 22 
oktober de handtekeningen aangeboden aan 
wethouder Perik door Anjes Timmerman van 
de VI B. Hierbij waren een kleine 20 medewer
kers aanwezig, gewapend met spandoeken. 
Dit gebeurde allemaal in een zaal van het stad
huis, waarna de wethouder zijn antwoord gaf 
op de aktie. Hij verklaarde dat hij de aktie be
wonderenswaardig vond, maar zo zei hij: 
,lk zal de handtekeningen aileen als drukmid
del gebruiken als er landelijke plannen worden 
gemaakt voor de uitbreiding en er voldoende 
aandrang van de bevolking en de raad is." 
Wat dacht u van 30.000 handtekeningen, 
mijnheer de wethouder. 
Oat er toch wat losgemaakt is met deze aktie, 
blijkt uit de krant van 29 november. Hierin 
staat dat B & W van Enschede willen onder
zoeken of het onderzoek toch niet uitgebreid 
moet worden voor vrouwen beneden de 35 
jaar. Misschien krijgt de bevolking toch einde-
lijk waar het om gevraagd heeft. • 

V.d. Weerden in gesprek met de apotheker 

kenddiensten en vakanties gebeuren dan veel 
minder snel, en bepaalde kombinaties van 
medicijnen, die elkaar nadelig bei"nvloeden 
zijn voor huisarts en specialist snel af te lezen. 
Bovendien kunnen waarschijnlijk minder me
dicijnen worden voorgeschreven, iets wat de 
patient aileen maar ten goede kan komen." 

Onderzoek 
Een voorstel van de plaatselijke VIB-afdeling 
om het medicijnenpaspoort in Bunnik in te 
voeren strandde vooral op de onwil van de 
apotheker die het voor Bunnik niet zo nodig 
vond. De VIB-medewerkers begonnen hierop 
met een onderzoek in een deel van het dorp 
naar de mening over het medicijnenpaspoort. 
Resultaat: alom positieve reakties. Tientallen 
voorbeelden van mensen die zelf slechte er
varingen met medicijnen hadden, kwamen 
naar voren. Ook vertelden mensen van hun 
positieve ervaringen met het medicijnenpas
poort in andere plaatsen. 

Sukses 
De resultaten van het onderzoek werden aan 
de plaatselijke apotheker aangeboden, die en
kele weken daarna in een brief aan de VIB 
liet weten alsnog een medicijnenpaspoort in 
te willen voeren. 
Oat meer dan 1000 van de 8000 Bunnikers 
inmiddels lid zijn van de VIB, zal aan dit re-
sultaat ook wei meegeholpen hebben. • 
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Havenarbeiders de dupe van investeringen 

Werk verslechtert 
door mechanisatie 
Rotterdam. Uit de aardrijkskundeboekjes bekend als wereldhaven nummer Mn, 
het ekonomies hart van Nederland. Maar wil dat hart blijven kloppen, moet het 
met zijn tijd meegaan. Het Rotterdam, zoals de meesten van u dat uit het aard
rijkskundeboekje hebben leren kennen, bestaat niet meer. 

Zoals in andere bedrijven wordt ook in de 
havens sterk geautomatiseerd, dankzij inves
teringen van miljarden guldens. De produkti 
viteit is met sprongen omhoog gegaan, de 
winsten evenzo. 
Maar de havenarbeiders, die door hun werk 
aldie investeringen en winsten toch mogelijk 
maken, hebben weinig van die vooruitgang 
gemerkt. Natuurlijk werd veel lichamelijk 
zwaar werk gelukkig overgenomen door ma
chines . Maar desondanks is het werk er niet 
Iichter op geworden . De enorme investerin
gen eisen een nog hogere produktiviteit, dat 
wil zeggen altijd haastig werken in te kleine 
ploegen onder hoogspanning . De hoeveelheid 
werk neemt steeds toe . Maar naast deze voort
durende taakverzwaring worden de arbeiders 
ook nog bedreigd door een loonstop, die het 
kabinet Van Agt in het kader van Bestek '81 
wil doorvoeren. Daarom werd op 27 novem
ber jongstleden het Aktiekomitee Rotterdam
se Havenarbeiders opgericht tijdens een bij
eenkomst van bijna aile havenbedrijven en 
sleepdiensten in de haven. 

Taakverzwaring 
Een goed voorbeeld van die taakverzwaring 
is de ontwikkeling van het kontainervervoer 
via het roll on-roll off systeem (is het sys
teem, waarbij komplete trailers aan boord ge
bracht worden) . De mensen werken hier met 
peperdure apparatuur. Ze moeten onderhand 
komplete komputer-deskundige zijn . Door de 
enorme toename van het kontainervervoer 
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werken de met werk overladen mensen ond1· 
hoogspanning in veel te kleine ploegen . 
In de graanoverslag GEM heerst dezelfde si 
tuatie . De moderne graanelevators, drijvende 
fabr ieken die het graan 1pzuigen uit zeesche
pen en in lichters (is bi r 1envaartschepen) 
spuiten, zijn volledig geautomatiseerd. De be
manning van zo'n elevator is te kle in , het
werk inspannend. De oude elevatoren ver
werkten zo'n 250 ton per uur. Nu gaat er 
800 ton per uur doorheen. Zowel in de machi
nekamer als bovendeks moet de bemanning 
voortdurend opletten. Een vergissing, en vele 
tonnen kostbaar graan worden de haven inge
spoten. 
In de stukgoed-overslag (dat wil zeggen het 
overladen van losse goederen) worden dear
beiders misschien wei het meest overbelast. 
Hier komt vaak nog zwaar lichamelijke ar
beid aan te pas, om de enorme lasten op hun 
juiste plaats te krijgen. Door de moderne 
hijskranen en nylonstroppen kunnen er veel 
zwaardere hijsen gemaakt worden . Gingen er 
vroeger achttien vaten in een juk, nu zijn het 
er al vierentwintig. Een vat weegt zo'n 300 
kilo, en moet door de mensen 'in de put' (het 
ruim) in rijen gerald worden. Met de balen 
gaat het net zo, door de nylonstroppen is het 
aantal balen per hijs verdubbeld . Maar de 
ploegen, zowel aan de wal als in de put zijn 
niet grater geworden . 
Gevolg van dit alles is dater steeds meer on
gelukken gebeuren, en dat het ziekteverzuim 
hoog is, onder andere door overspannen zijn. 

Geen loonstop 
In het Aktiekomitee Rotterdamse Havenar
beiders zijn de DEKA-HANNO, GEM, Maas
Rijn, Multiterminals, MTR, NTB, OD, SHB, 
en de SIH - en SV-sleepdiensten vertegen
woordigd. Bij aile bedrijven in de haven heeft 
het aktiekomitee een pamflet verspreid waar
in de volgende eisen gesteld werden : 
Handhaving van de koopkracht door: 
- herstel van de volledige ongezuiverde 

prijskompensatie 
- een inkomensverbetering van 30 gulden 

minimaal per week 
En verder verkorting van de arbeidstijd met 
behoud van loon door: 
- vrijwillige vervroegde uittreding op 60-

jarige leeftijd 
25 :;akantiedagen per jaar 
de 35-urige werkweek 
de vijfploegendienst in de volkontinu, en 
verlichting van andere ploegendiensten 
door arbeidstijdverkorting 

Een van de komiteeleden vertelde de Tribune : 
.,We zullen ons in de komende maanden in
zetten om de eisen op aile bedrijven in d is
kussie te brengen. Wij weten, dat er een grate 
toename van werk is. Dankzij de inspannin
gen van de mensen kunnen er miljarden ge
investeerd worden. Dat Ievert grate winsten 
op. Niets daarvan komt terug bij de arbeiders. 
lntegendeel, via steeds meer werk met minder 
mensen probee rt men de konkurrentiepositie 
van de Rotterdamse havsn nog verder te ver
beteren. En nu wordt de loonstop, de uitvoe
ring van Bestek'81 ook nog eens doorgedrukt. 
Tegelijkertijd wordt voor ons het dagelijks 
Ieven steeds duurder. Zo drukt in Rotterdam 
een PvdA-stadsbestuu r de onroerend goed
belasting liefst met bijna 60 procent omhoog. 
Maar eens is de maat vol ." • 

1978 
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BEELD 
Over de initiatieven van de Tribu
ne-lezers om de inhoud en de pre
sentatie van het blad te verbeteren, 
heeft de Tribune-redaktie zich al 
herhaaldelijk lovend kunnen uit
laten. 
Oat de Tribune er ditmaal iets an
ders u itziet dan u gewend bent, 
heeft dan ook alles met die betrok
kenheid te maken. Enkele SP-Ie
den stuurden ons in de vorm van 
een tekening hun visie op de po
litieke gebeurtenissen in het jaar 
1978. 
Van amateurs afkomstig vonden 
we aile tekeningen waaraan zeker 
een hoop tijd en moeite besteed is, 
toch zo aardig, dat het erg moei
lijk was om een keuze te maken. 
We hebben daarom ge meend ook 
in dit eerste nummer van 1979 
enkele pagina's in te moeten rui
men voor deze tekeningen, zodat 
u ze op uw gemak kunt bekijken. 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann 
* Piet Wigman 

U de dagen weer korter worden , kou, 
regen en wind ons het Ieven zuur maken, 
zien we met grote regelmaat weer re

" lame voor allerlei vitamine-pillen op de 
beeldbuis verschijnen. Verkoudheden, griep 
en een aantal luchtweginfekties komen met 
namedn de herfst- en wintermaanden meer 
voor dan in de andere jaargetijden. 
Degene die denkt, zoals de fabrikanten van 
vitamine-pillen ons met hun reklamebood
schappen willen doen gel oven, dat dit soort 
aandoeningen het gevolg zijn van een gebrek 
aan de aangeprezen vitaminen, spekt wei de 
portemonee van deze heren, maar zal er niet 
minder door in de lappenmand belanden. 

Wat zijn vitaminen 
en waarvoor dienen ze 
Vitaminen zijn stoffen die we regelmatig in 
kleine hoeveelheden uit ons voedsel op moe
ten nemen in ons lichaam . De meeste vitami 
nen kan ons lichaam zelf niet maken. Dat 
maakt het noodzakelijk dat we voldoende en 
gevarieerd eten. 
De vitamineo zijn nodig voor een groot aan
tal stofwisselingsprocessen in de eel len van 
het lichaam . Dus als vitaminen in het lichaam 
ontbreken kunnen de lichaamscellen hun 
werk niet goed doen en wordt men ziek. 

Welke vitaminen zijn er 
en waarin komen ze voor 
Er zijn een groot aantal verschillende soar
ten vitaminen die allen een naam hebben ge
kregen volgens het alfabet, dus vitamine A, 8 , 
C, D, E, enz. 
De vitaminen vinden we in de verschillende 
voedselprodukten . Zo zit vitamine A vooral 
in vis, eieren en melkprodukten waaronder 
kaas en boter. 
Vitamine 8 bestaat uit een grote groep vita
minen, 81, 82, 86, 812 enzovoorts, die ai
leen voorkomen in vlees, graanprodukten en 
verse groenten. 
Vitamine Cis een heel bekende en komt be
halve in fru it als sinaasappelen en tomaten 
in grote hoeveelheden voor in aardappelen. 
Vitamine D zit in vis, eieren en melkproduk
ten . 
Zo zou je een lange waslijst kunnen maken 
van allerlei voedselprodukten waarin de ver
schillende vitaminen voorkomen. 
8elangrijker is echter dat bij een normale 
voeding dat wil zeggen twee normale brood
maaltijden met regelmatig melk, en dagelijks 
warm eten met vlees en geregeld verse groen
ten, een gebrek aan wat voor vitam ine dan 
ook zo goed als uitges loten is . ~-ovendien zijn 
zelfs aan een aantal veel gebruikte voedsel
produkten nog extra vitaminen toegevoegd. 
8ijvoorbeeld aan margarine is vitamine A en 
D toegevoegd . 

FABELSOVER 
VITAMINEN 

Griep, verkoudheden 
en luchtweginfekties 
Deze infektieziekten komen in herfst en win
ter meer voor, niet vanwege een gebrek aan 
vitaminen, maar omdat bij kou de weerstand 
van het lichaam daalt en zo vi russen en ande
re ziekteverwekkers meer kans hebben het 
lichaam aan te vallen. 
Vandaar dat het beter zou zijn reklame te rna
ken voor goede warme kleding als je naar bui
ten gaat, na regen niet in natte kleding te blij
ven rondlopen, enzovoorts. Dit' geldt speciaal 
ook voor kinderen. 

Wanneer wei vitamine-pillen 
Een zeer eenzijdige voeding is natuurlijk 
slecht, niet aileen vanwege het gebrek aan 
bepaalde vitaminen dat dan ontstaat, ook 
een tekort aan bepaalde mineralen waaron
der ijzer kan zo ontstaan. 

8ovendien worden vetten, eiwitten en sui
kers bij een eenzijdige voeding vaak niet in 
de goede verhouding opgenomen. Zo ont
staat bij teveel vetopname vetzucht en kun
nen op de lange duur hart- en vaatziekten 
ontstaan. Daarom moet u bij eenzijdige voe
ding de oplossing niet zoeken in vitamine
pillen, maar de eetgewoonten zo veranderen 
dat men evenwichtiger gaat eten waardoor 
aile stoffen die het lichaam nodig heeft in 
voldoende mate kunnen worden opgenomen. 
Vitaminen dienen eigenlijk aileen maar in uit
zonderlijke situaties te worden toegediend. 
Zo krijgen baby's vanaf de derde maand vi
tamine A en D druppels. Dit omdat een snel 
groeiende baby, met een toch tamelijk een
zijdige voeding als melk, extra vitaminen 
nodig heeft. Dankzij deze druppels komt En
gelse ziekte , oftewel rachitis, in Nederland 
bijna niet meer voor. Vitamin.e Dis nodig 
voor de kalkopname in de batten, waardoor 
de batten sterker en steviger worden . 8 ij ge
brek aan vitamine D zijn de batten dan ook 
zo slap dat ze het gewicht van het I ichaam 
nauwelijks kunnen dragen. Daardoor ont
staan de typiese 0-benen bij Engelse ziekte . 
Vooral in de vroegere arbeidersgezinnen waar 
noodgedwongen de melk met veel water werd 
verdund om de magen gevuld te houden, was 
Engelse ziekte schering en inslag. 
Ook tijdens de zwangerschap worden soms 
wat extra vitaminen gegeven , dit omdat tii· 
dens de zwangerschap het lichaam van aller
lei stoffen meer nodig heeft . 
So'lls. wordt, bij een antibiotica-kuur tegen 
een infektie , wei vitamine 8 komplex gege
ven. Dit wordt dan gedaan om diarree te 
voorkomen die als gevolg van het sl ikken 
van de antibiotica-pillen kan optreden. 
Nog een ander voorbeeld is het toedienen van 
vitaminen na een maag- of darmoperatie . 
Hizrdoor kan de vitamine-opname in de darm 
verminderd zijn. Een bekend voorbeeld is een 
gebrek aan het vitamine 812 na een maagope
ratie 'bij mensen met een maagzweer. Vitami
ne 812 wordt maar zeer moeilijk door de 
darm opgenomen en de maag produceert een 
stof die deze opname vergemakkelijkt. Als 
een groot dee! van de maag is weggenomen 
kan zich dan enkele jaren later (ongeveer 5 
jaar) een gebrek aan dit vitamine 812 aandie
nen . Dit uit zich dan in een vorm van bloed
armoede (pernicieuze anemie in potjes-latijn). 
waarbij je je dan slap, lusteloos en doodmoe 
voelt. 

Konklusie 
De konklusie van dit verhaal is dan ook dat 
je in het algemeen het geld dat wordt uitge
geven aan de dure vitaminepillen beter kan 
besteden aan goede voeding en in de winter-
maanden aan goede warme kleding . • 

13 



Limburg; 
-IR 

en brood 
1tsysteem 

Op 4 december 1978 vond in Den Haag de behandeling plaats van de Perspektie
vennota voor Zuid-Limburg. De belangstelling uit het zuiden was groot: de pu
blieke tribunes zaten vol en de regionale pers besteedde al weken van tevoren uit
gebreid aandacht aan de nota. Hoewel de provinciale autoriteiten bij hoog en bij 
laag volhielden dat er een goed en hoopvol stuk op tafel lag, waren de verwachtin
gen van de Limburgse bevolking niet al te hoog gespannen. En zij kreeg gelijk. Voor 
de toch al povere voorstellen uit de Perspektievennota vond men in Den Haag geen 
gehoor. De regering houdt vast aan Bestek '81. Voor het noodgebied Zuid-Lim
burg betekent dit dat de malaise nog grater zal worden. 

.,De Perspektievennota is een grote fopspeen" 
zegt Ad Baggerman. Ad is oud-mijnwerker 
en nu in de WAO vanwege een ernstige 
reuma-aandoening. 
.,Zolang de mensen die in ons land de eko
nomiese belangen behartigen ons niet nodig 
hebben, kunnen ze zoveel nota's schrijven, 
kommissies instellen en industriebanken op
richten als ze willen, zolang zal er voor 
Limburg niets ten goede veranderen. Kijk, 
na de oorlog hadden ze Limburg, of beter 
gezegd de steenkolen nodig . Toen wisten de 
regeringen en bedrijven ons wei te vinden . 
Nu het volgens hen niet meer rendabel is de 
steenkolen uit de grond te halen, nu is dat 
anders. Oat is ook de reden waarom de hele 
herstrukturering nooit van de grond gekomen 
is . Er viel voor de kapitalisten niets meer te 
halen in Limburg." 
Die herstrukturering werd destijds, gelijk met 
de sluiting van de mijnen aangekondigd door 
Joop den Uyl . Plechtig verzekerde hij de 
mijnwerkers dater geen mijn dicht zou gaan 
zonder vervangende werkgelegenheid . DSM, 
de OAF en Philips zouden de steunpunten 
worden van de Limburgse ekonomie. 
Met premies en subsidies zouden nieuwe be · 
drijven aangetrokken worden. lndustrieter-
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reinen werden ingericht, wegen aangelegd . 
In Kerkrade werd een enorme zuiveringsin
stallatie aangelegd die het afvalwater van de 
komende nieuwe industrie 'in moest gaan zui
veren . 
De zuiveringsinstallatie ligt er, buiten gebruik, 
een monument van mislukking! 

Veel gezinnen gaan ten grande 
De mijnsluiting, waardoor 45.000 mensen 
op straat kwamen te staan, en de mislukte 
herstrukturering werken diep door in het al
ledaagse Ieven van de mensen in de mijn
streek . 
Jose, dochter van een mijnwerker, heeft het 
meegemaakt: .,lk heb veel gezinnen ten gran
de zien gaan . Hier in l<erkrade bijvoorbeeld 
hebben ze dure flats neergezet. Van het loon 
van een ondergronder kon je de huur goed 
opbrengen . De eerste paar jaar na de mijn
sluiting ging het nog, maar toen began het 
gedonder . De huur waste hoog, er was min 
der geld voor de kinderen. Een sportklub of 
zoiets zat er nauwelijks meer aan, de ouders 
moesten maar vaker 'neen' zeggen. En de 
mannen, die waren gewend in het weekend 
zo'n 25 gulden in de kroeg te spenderen, 
maar dat kon eigenlijk niet meer . En om de 

Hoe ondernemers en 
politici een hele 
provincie naar de 
knoppen helpen 

De publieke tribune 
is tot de /aatste p/aats 
bezet bij het 
,Limburg-debat". 
Het mocht niet 
baten. 

Ad Baggerman: ,Een grate fopspeen .. . " 

ellende te vcrdringen, gingen ze t6ch, en 
dronken meer dan vroeger. Met aile trieste 
gevolgen van dien." 
De instellingen voor maatschappelijk werk 
en geestelijke gezondheidszorg worden over
stroomd met hulpaanvragen. De overheid 
besteedde ruim 82 miljoen aan de bouw en 
inrichting van Welterhof, een modern opge
zet psychiatries gezondheidscentrum. De 
mensen kunnen daar met hun problemen 
terecht, zonder dater overigens iets aan de 
oorzaken van de moeilijkheden gedaan 
wordt. 
De gezamenlijke instellingen voor gezinszorg 
in de oostelijke mijnstreek deden een beroep 
op het ministerie van CAM om een extra aan
tal gezinsverzorgsters te kunnen aantrekken . 
Het aantal hulpaanvragen van gezinnen die 
.n de problemen zitten, doordat de huis
vrouw overspannen is, ligt beduidend hager 
dan het landelijk gemiddelde . Vol gens de of
ficiele cijfers is er een schrikbarende stijging 
van de kriminaliteit, vooral onder de jonge
ren . De gemeente Heerlen denkt hier iets te
gen te kunnen doen door het aantrekken van 
twee zogenaamde 'straathoekwerkers'. Hun 
aanwezigheid is echter niet meer dan een 
zeer schamel doekje voor het bloeden . 



.,Die stijgende kriminaliteit verbaast me 
niets," zegt Ad Baggerman . .. Door de kon
flikten thuis worden de jongeren de straat 
opgedreven. Ze hebben totaal geen uitzicht 
op verbetering van hun situati e. Hun diplo
ma's zijn waardeloos, werk is er niet. De uit
zichtloosheid, de angst en onzekerheid uit
ten zich vaak in krimineel gedrag of in drug
gebruik. Je hoort wei eens zeggen dat de men
tal iteit van de men sen sl echter wordt. Oat is 
onzin . Zo als de maatschappij is, zo zijn de 
mensen . lk kan je daar nog een voorbeeld 
van geven : in de oorlog was er eenheid en so
lidariteit onder de mensen . We moesten de 
gezamenlijke vijand bestrijden, werd ons ge
zegd . Maar zodra de oorlog afgelopen was, 
werd er alles aan gedaan om de mensen te 
verdelen en tegen elkaar op te zetten . Ver
deel en heers, dat is de taktiek van het kapi 
taal. En dat speelt ook nu in onze samenle-
vi ng heel ste rk . 
Alles wijst erop dat w e midden in een krisis 
zitten . In Limburg komt die dubbel hard aan 
omdat een gezonde ekonomiese basis ont
oreekt. Kijk maar eens naar de herstruktu re
ring ." 

Overheidsgeld: bodemloze put 
De aan Limburg beloofde nieuwe werkgele
genheid kwam er wei, maar ni et voor lang . 
Aangelokt door de aantrek kel i jke premies 
en de goede voorzieningen, w aren er ee n 
aantal partikuliere investee rd ers die in Lim
burg wei een gokje wilde wagen. Daarnaast 
investeerden ook de oude mijnond ern em in
gen in een aantal tabri ek jes In vee l gevallen 
was echter van begin at aan du ide l ijk da t de 
nieuwP. bedri jvcn geen lang Ieven beschoren 
was. Een slechte orga nisat ie , ondeskundige 
Ie iding, slecht in· en verkoopbeleid en vaa k 
verouderde machines waren eve nzuvele aan
w ijzi ngen da t de bed ri jven niet opgeze t wa
ren om voor lange re t i jd wer k te bi eden aan 
de oud -mijr>werkers 
Wei verciween sinds 1965 3 .3 milj ard ove r· 

heidssteun in ondernemerszakken . 
Het konfektiebedrijf Macintosh (voor 65 
procent eigendom van DSM) is een van die 
bedrijven waaraan de staat in de loop van de 
afgelopen jaren enkele miljoenen schonk om 
de werkgelegenheid te handhaven . Op het 
0genblik dreigt Macintosh opnieuw met slui 
ting van ateliers en ontslagen, tenzij de over 
heid met 15 miljoen over de brug komt. De 
di rektie van Macintosh verwijt de regering t e 
weinig maatregelen te nemen om de invoer 
van kleding uit de zogenaamde lage-loon-lan
den af te rem men . Onlangs bleek echter dat 
Macintosh -konfektie zelf een grate impor
teur is van kleding uit die Ianden . 
Verder zijn Everts en V.d . Weyden, de Caja 
en OAF/ Volvo enkele voorbeelden van be 
drijven die overheidsgeld inkasseerden om de 
oud-mijnwerkers aan nieuw werk te helpen . 

.. Je telde mee" 
Erg lang hebben de meesre oud-mijnwerkers 
overigens in de nieuwe industrieen niet ge
werkt . Voor velen van hen was de overgang 
1an de mijn naar de fabriek te ingrijpend . 
Naast het vaak onmenselijk zware en onge
zonde werk op de mijn, was daar ook een stuk 
solidariteit en kameraadschap onder de mijn
werkers, en het werk bood meer afwisseling. 
Als mijnwerker was je iemand, telde je mee. 
Veel oud -mijnwerkers konden de saaie een
tonigheid van· het werk in de nieuwe fabriek, 
de problemen thuis, de inkomensdaling en de 
groei ende onzekerheid niet bolwerken. Ze 
draaiden de WAO in. 

Dan maar naar de sociale werkplaatsen 
De achteruitgang in inkomen is algemeen in 
Zuid-Limburg, vooral in de mijnstreken. En 
dat is geen wonder. In de oostelijke mijn
streek is 50 procent van de beroepsbevolking 
afhankelijk van een uitkering. 21.000 Men
sen zijn arbeidsongeschikt. De werkloosheid 
is enorm: b'jna 30.000 mann en en vrouwen 
zitten zonder werk. Percentsgewijs ligt de 
werkloosheid twee keer zo hoog als het lan
delijk gemiddelde: 9,6 procent voor de man
nen en 18 procent voor de vrouwen. 
Uitzicht op werk is er niet . lntegendeel, nog 
steeds staan er enkele duizenden arbeidsplaat
sen op de tocht bij DSM, Macintosh, Caja, 
VTF (Vaalser Textiel Fabrieken ). 
Enig~ zekerheid op redel ijk vast werk bieden 
aileen de sociale werkplaatsen. Deze werk
plaaten, oorspronkelijk bedoeld voor minder
val iden, worden steeds meer gebru ikt om 
langdurig werklozen te plaatsen onder het 
mom van 'moeilijk plaatsbaar'. Maar wie is er 
in Zuid-Limburg niet langdurig werkloos, 
dus 'moeilijk plaatsbaar'? _ 
Het Sociale Werkvoorzieningschap Zuid-Oos
telijk Limburg (ZOL-bedrijven) is voor veel 
arbeiders momenteel de me est gel iefde werk
gever . Frank Pruim, 23 jaar, sinds juli van dit 
jaar werkloos via de sluiting van Everts en V.d. 
Weyden: .,Ais het me lu kt ::.egin i k nog I iever 
vandaag als morgen op de ZOL. lk zou trou
wens niet we ten waar i k anders op korte ter
mijn aan de slag kan. Voor jongeren is de si 
tuatie hier helemaal beroerd . Laatst hoorde 
ik dater voor elke baan gemiddeld zo'n 68 
sollicitanten zijn . Als ik op de ZOL kan ko
men heb ik tenminste werk, ik verdien rede
lijk goed en ze kunnen me daar in ieder geval 
niet zomaar op straat zetten ." 

Lees verder op pagina 18 
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De regeling van deze uitkering, die tot 
doel heeft de financiele achteruitgang 
voor de nabestaanden te verzachten, 
komt in diverse wetten voor. We kun
nen in grote lijnen drie groepen onder
scheiden: de sociale wetten, het bur
gerlijk wetboek en de CAO's. 

Sociale wetten 
Bij de sociale wetten treffen we geen bepa
lingen over de overlijdensuitkering aan in de 
werkloosheidswetten, maar wei bij: 
- de ziektewet, de WAO en de AAW 
- de AOW en de AWW. 
De ziektewet, WAO en AAW, welke wetten 
door de bedrijfsvereniging worden uitgevoerd, 
bepalen dat na het overlijden van degene, aan 
wie een uitkering was toegekend, een over
lijdensuitkering betaald moet worden tot en 
met de laatste dag van de tweede maand, die 
volgt op de maand, waarin het overlijden 
plaatsvond. De uitkering bedraagt 100 pro
cent (in plaats van 80) en moet zoveel mo
gelijk in een bedrag ineens betaald worden. 
Wie komt er nu in aanmerking voor die uit
kering? 
Op de eerste plaats de langstlevende van de 
echtgenoten. Is deze echter niet aanwezig, 
dan volgen de minderjarige kinderen. Zijn die 
er ook niet, dan komt de uitkering toe aan de 
personen voor wie de overledene grotendeels 
in de kosten van het bestaan voorzag en met 
wie hij in gezinsverband leefde. 
Zijn er geen personen die onder deze beschrij
ving passen, dan kan de uitkering gegeven 
worden aan die persoon of personen die daar
voor naar het oordeel van de bedrijfsvereni
ging 'op billijkheidsoverwegingen' in aanmer
king komen. 
Het verzoek voor deze uitkering moet binnen 
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DE DVERLIJDENS
UITKERIN& 
6 maanden na het overlijden bij de bedrijfs
vereniging worden ingediend. De uitkering 
loopt in dit geval tot en met de laatste dag 
van de maand, waarin het overlijden plaats
vond. 
Bij een verzoek tot uitkering 'op billijkheids
overwegingen' doet zich overigens een bijzon
dere situatie voor. Normal iter kan men na
melijk altijd tegen een beslissing van de be
drijfsvereniging beroep aantekenen bij de 
Raad van Beroep. Tegen een besl issing die 
betrekking heeft op een verzoek als hierbo
ven genoemd, is geen beroep mogelijk. 

AOWen AWW 
De Algemene Ouderdomswet en de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet zijn volksverzekerin
gen en worden uitgevoerd door de Raden 
van Arbeid en de Sociale Verzekeringsbank. 
De AOW schrijft voor dat na het overlijden 
van een gehuwde man of vrouw het aan de 
overledene toegekende ouderdomspensioen 
uitbetaald moet worden aan de langstlevende 
der echtgenoten. Dit overlijdenspensioen 
loopt tot en met de vijfde maand die volgt 
op de maand, waarin overlijden plaatsvond. 
Was de overledene niet (meer) gehuwd, dan 
kan het pensioen -tot en met de laatste dag 
van de maand van overlijden - uitbetaald 
worden aan diegene, die daarvoor naar het 
oordeel van de Sociale Verzekeringsbank 'op 
billijkheidsoverwegingen' in aanmerking 
komt, tenminste als het verzoek daartoe bin
nen zes maanden na het overlijden bij de So
ciale Verzekeringsbank is ingediend. 
Deze laatste regeling komt ook voor bij de 
AWW en vormt in die wet de enige bepaling 
over de overlijdensuitkering. 

Burgerlijk wetboek 
In het hoofdstuk over de arbeidsovereen
komst is de verplichting van de werkgever 

vastgelegd bij overlijden van de arbeider. De 
werkgever is verplicht aan de nabestaanden 
van de arbeider over de peri ode vanaf de dag 
na overlijden tot en met de laatste dag van 
de tweede maand na de maand van overlij
den, een uitkering te geven gel ijk a an het 
loon van de arbeider over die tijd. Onder na
bestaanden verstaat de wet de langstlevende 
der echtgenoten of indien deze er niet is, de 
minderjarige kinderen. 
Is er echter al een uitkering gedaan krachtens 
de ziektewet of de WAO, dan mag de werk
gever zijn uitkering verminderen met het be
drag van de ziektewet of de WAO. 

CAO 
In de CAO mag worden afgeweken van het 
burgerlijk wetboek als het maar in de gunsti
ge zin is. Dit komt op het punt van de over
lijdensuitkering dan ook vaak voor. In veel 
CAO's is een overl ijdensuitkering vastgelegd 
die gelijk is aan drie maanden loon. • 

/k ben een getrouwde vrouw en werkte tot 
voor kort in een winkel. Toen ik daar vijf 
maanden gewerkt had, kreeg ik last van 
ischias en moest ik ophouden met werken. 
De Detam weigert mij ziekengeld te beta/en 
omdat ik die ischiask/achten a/ vee/ eerder 
gehad zou hebben. lk vind het onzin, ik heb 
toch premie betaa/d en ik ben ziek. Hoe zit 
dat nou? 

De ziektewet en ook de WAO hebben de re
gel dat een ziekte of aandoening die iemand 
al heeft op het moment dat hij gaat werken, 
niet meetelt. Bijvoorbeeld: iemand met rug
klachten gaat zwaar werk doen, krijgt last 
van zijn rug en wordt ziek. Dan betaalt de 
bedrijfsvereniging geen ziekengeld, ofschoon 
de man wei ziek is. 
Maar deze regel geldt bij de ziektewet aileen 
als men ziek wordt binnen een half jear na 
aanvang van de verzekering. Bij de WAO kan 
de bedrijfsvereniging die regel echter nog ja
ren later toepassen. Natuurlijk ervaren veel 
mensen deze regel als onrechtvaardig. We zul
len daarom binnenkort uitgebreid op deze 
zaak terugkomen in Tribune-Rechten. 



LPG WEG UIT WOONWIJKEN! 
Maandag 18 december ontplofte in Nijmegen een tankwagen met 25.000 liter LPG. Dit gebeur
de bij een tankstation waar altijd a/ meer brand bare en explosieve stoffen aanwezig zijn. Het 
wekt aileen maar verbazing dater geen doden en gewonden waren. We herinneren ons al/emaal 
de exp/osieramp bij de camping aan de Spaanse kust eerder dit jaar. Ook daar was sprake van 
LPG. 
Vol gens een onderzoek van Centraa/ Milieu 8eheer Rijnmond is de aanwezigheid van dit soort 
stations in woongebieden uiterst gevaarlijk. 8ij het ontp/offen van een ontsnapte gaswolk uit 'n 
tank van 20m3 kunnen tot op 'n afstand van 1800 meter de ruiten kapotspringen en binnen 'n 
straal van BOO meter kan er ernstige schade aan gebouwen worden toegrbracht. Minstens zo 
groot is het gevaar dat de vaak door de smd rijdende tankwagens opleveren. 
Een andere konklusie van Milieu 8eheer is, dat bij een lekkage het LPG in het rioo/systeem 
stroomt en zich zo over een grote afstand kan verspreiden (kilometers). Een gevaar dat dan een 
hele stad kan bedreigen. 
Op een avond haalde de SPin Nijmegen ruim 1000 handtekeningen op onder verontruste bewo
ners van huizen in de buurt van de maar /iefst 11 LPG.-stations in deze stad. De handtekeningen 
zijn door de SP gemeenteraadsfraktie aangeboden aan het gemeentebestuur van Nijmegen. Dit 
om de stelling kracht bij te zetten dat LPG niet in woonwijken thuishoort. 
In het Ge/derse Huissen wordt a/ drie maanden aktie gevoerd tegen een LPG-station dat vlak te
gen een kleuter- en basisschoolligt. De verontruste ouders hebben a/ gedemonstreerd en diverse 
bezoeken gebracht aan 8 & W. Daar kregen ze steevast te horen hoe vei/ig de instal/a tie we/ niet 
is. Toch weet ook het gemeentebestuur best welk onvoorstelbaar gevaar/ijk gas hier opges/agen 
ligt. Onvoorstelbaar dat 8 & W hier de vei/igheid van meer dan 100 kinderen aan zijn /aars /apt. 
Vandaar dat de ouders tot hardere akties zijn overgegaan. Een schoolstaking: de kinderen wer
den thuisgehouden. Door de publiciteit hierover en door de berichten over de ontploffing in 
Nijmegen heeft de gemeente bakzeil moeten ha/en. De ouders wachten nu af of de konkrete 
toezeggingen (op zeer korte termijn) worden nagekomen. • 

Ravage na de LPG-explosie in Nijmegen 

TUBBERGEN 
WILOOK 
VEIL/GHEID 
Denderend lawaai, gierende remmen, opstop
pingen, benzinestank en - vooral voor de 
kinderen -levensgevaarlijke verkeerssitua
ties, dat is het nonnale dagelijkse bee/d, dat 
de Grotestraat in Tubbergen te zien geeft. 
Het vrachtverkeer, dat richting noorden of 
Duitsland rijdt, gebruikt deze straat a/s sluip
route in plaats van de route via Hengelo-AI
me/o, waar het acht stoplichten moet passe
ren. 
In het afgelopen jaar werd de weg bij een 
rekonstruktie smaller gemaakt, en bij de ope
ning van de vernieuwde weg deed de burge
meester een vriende/ijk verzoek aan de chauf
feurs om alstublieft deze weg te vermijden. 
Gehee/ volgens verwachting van de bewoners 
had dit'verzoek weinig effekt, en daarom 
sloten ze de hele straat af om duidelijk te 
maken dater mrier dient te gebeuren. • 
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TON PLANKEN 
Vervolg van pagina 5 

,We blijven emmeren 
tot we het hebben" 
hebben, want dan denken ze: als ik die vijf 
minuten maar vol weet te kletsen, dan is de 
uitzending afgelopen. We nemen het op, en 
als er op een vraag geen antwoord komt, 
dan stellen Henk van Hoorn of Fred Verba
kel, mijn kollega's, die vraag opnieuw in een 
wat andere bewoording. Wat dat betreft blij
ven we net zo lang emmeren tot we het heb
ben. De eerste minuten gooi je dan weg. 
Toch wei een gqede methode hoor. Politici 
verwijten me wei dat ik subjektief de mensen 
bepaalde meningen opdring. En dat ik bij 
voorbaat erop uit ben hen met de grond ge-
l ijk te maken. Dat soort verwijten krijg i k nu 
al 13 jaar. Dat doet me niet zoveel." 

De parlementsverkiezingen van '17 zijn 
met name een kwestie geweest van perso
nen kiezen. Gigantiese publiciteitskampag
nes maken dat de mensen niet meer op een 
partij stemmen, maar op Den Uyl, Wiegel 
en Van Agt. 

.,lk moet je bekennen dat ik het ook geen 
goede ontwikkeling vind. De media zijn daar 
net zo goed schuldig aan. Het vertekent de 
politiek. De mensen hebben een verwachting 
van hoe hun eigen omgeving er uit zou moe
ten zien, wat voor opleiding hun kinderen 
willen hebben, en wat voor een dak ze boven 
hun hoofd willen hebben. Dat hoef je echt 
weinig mensen te vertellen. Daar hebben ze 
wei een opvatting over. Als ze dan geen dak 
boven hun hoofd hebben, en ze stemmen op 
een partij die hen niet aan dat dak helpt, dan 
is er iets fundamenteel mis. Je mag best we
ten dat ik me hevig verzet tegen alles wat 
zou kunnen lijken op personality-shows. 
In onze 2 1/2 uur durende uitzending vlak 
voor de verkiezingen van '77 heb ik dan ook 
niet een persoonlijke vraag gesteld. We zijn 
ter zake gebleven door te zeggen: Den Uyl, 
ga je de WAG-trekkers pakken van 80 naar 
75 procent? 
Je ziet dat als Den Uyl op een gegeven mo
ment aan de regering is, hij kennel ijk zoveel 
afstand genomen heeft van de gevoelens van 
de gewone mensen, dat die WAO-korting op 
een gegev•m moment haalbaar I ijkt. Het ver
band tussen wat mensen willen en wat het 
beleid uiteindelijk oplevert, dat wordt te 
vaak uit het oog verl6ren. 
lk geloof dat wij als media wei een funktie 
kunnen hebben om te proberen die kloof te 
overbruggen. Daar probeer ik dan aan mee 
te helpen." · • 
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Limburg 
Vervolg van pagina 15 

Met ruim 4000 mensen in dienst en enkele 
duizenden op de wachtlijst zijn de sociale 
werkplaatsen een van de grootste werkgevers 
in Zuid-Limburg. Met als triest gevolg dat de 
minder-validen, voor wie de werkplaatsen be
doeld waren, bijna niet meer aan bod komen. 
Ze worden soms zelfs doelbewust geweerd. 
Het is immers veel makkelijker en efficienter 
een werkloze op de plaats van een minder
valide neer te zetten. Dat Ievert nog meer 
produktie op ook. 

DSM lokt zwart werken uit 
Gedwongen door de achteruitgang in inko
men eh het thuiszitten beu, gaan velen op 
zoek naar een bijbaantje. 
Het Nederlands Verbond van Ondernemers 
in het bouwbedrijf (NVOB) klaagt steen en 
been over de toenemende beunhazerij in de 
bouw. Tesamen met een aantal kamerleden 
en politici maakten enkele bouwondernemers 
onlangs een rondreis door Zuid-Limburg om 
met eigen ogen te gaan zien hoe erg het wei 
niet was. 
Maar ze hebben boter op hun hoofd, zowel 
de politici als de bouwondernemers. De 
laatsten omdat zij het zijn die de gelegenheid 
geven om zwart te werken. Bekend zijn de 
verhalen van bouwvakkers die soli iciteren 
bij een aannemer, maar daar enkel terecht 
kunnen als ze bereid zijn zwart te werken. 
Vol gens een, door de NVOB opgestelde lijst, 
zijn er in Zuid-Limburg maar liefst 36 aan
nemers met zwartwerkers in dienst. 
Bij het staatsbedrijf DSM werken honderden 
zwartwerkers. Rechtstreeks of via dochteron
dernemingen besteedt DSM een gedeelte van 
het werk uit aan onderaannemers, die op hun 
beurt zwartwerkers aantrekken. DSM is vol
gens de officiele regels niet verantwoordelijk 
voor deze arbeiders, niet voor de betaling van 
sociale premies, en ook niet voor hun veilig
heid. 
Het NVOB mag dan ach-en-wee roepen, als 
het erop aan komt bijten die ondernemers 
el kaar niet, ze blaffen hooguit. Daarbij we
ten zij zich verzekerd van de stilzwijgende 
of openlijke steun van een aantal politici, met 
name uit de oud KVP-kliek. 

Aan schandalen geen gebrek 
Bouwschandalen, belastingontduiking, mis
bruik van gemeenschapsgeld, persoonlijke 
verrijking en wanbeheer, kortom korruptie 
alom in Zuid-Limburg. Duidelijk is dat de 
plaatselijke en provinciale politici voor hun 
grote broers in de landelijke politiek niet on
der hoeven te doen. 
Een voorbeeld: de heer Jos Ensinck, oud lid 
van Gedeputeerde Staten van Limburg. Hij is 
waarnemend voorzitter van het bestuur van 
het ziekenhuis St. Annadal in Maastricht. 
Waarschijnlijk is hij er, als kommissaris van 
Bonifex, een dochter van bouwbedrijf 
WILMA, verantwoordel ijk voor dat de hele 
verbouwing en de nieuwbouw van het 
Maastrichtse ziekenhuis bij Bonifex terecht 
komt. 
Bovendien is Ensinck als voorzitter recht
streeks verbonden aan het schandaal van de 
Werkgroep Eigen Woningen (WEW). de bouw
poot van de hypotheekbank Bouwfonds Lim
burgse Gemeenten (BLG). Dit fonds werd ge· 
vormd door 94 aangesloten Limburgse ge
meenten. In 1969 werd de partikuliere stich
ting WEW ingesteld, die goedkope woningen 
in de sociale sektor zou gaan bouwen. Een 

en ander liep helemaal fout. In 1977 bleek 
datal uit een rapport van het Buro Beeren
schot. De gronden werden veel te hoog ge
taxeerd, de gebouwde woningen werden te 
duur, dus onbereikbaar voor de gewone man, 
en de organisatie van de stichtin9 was zeer 
zwak, aldus Beerenschot. 
Om haar verliezen. (ongeveer 30 miljoen) te 
dekken, ontving de WEW geld van het Bouw
fonds Limburgse Gemeenten. Dat kon mak
kelijk, want de vice-voorzitter van de werk
groep, de heer Scheepers,.wethouder van Ge
leen, was tevens voorzitter van het Bouw
fonds. De hele transaktie werd door het kol
lege van Gedeputeerde Staten goedgekeurd. 
Dat ging ook al van een leien dakje: gedepu
teerde Ensinck was immers voorzitter van de 
werkgroep. . 
Een van de serieuze kandidaten voor overna
me van de WEW was de stichting 'Oos Hoes', 
die via-via eigendom is van Marcel Muyres. De 
eerder genoemde meneer Scheepers is via 
fa mil ierelatres verbonden met Marcel Muyres. 
Wie de failliete boedel verder ook overneemt, 
het ziet er naar uit dat de 94 gemeenten en 
haar inwoners voor de verliezen moeten op
draaien. 

Kamerlid 
Het kost weinig moeite om een aanzienlijke 
zwarte lijst op te maken met namen van ho
gere en lagere politieke figuren die omkoop
baar bleken, of op zijn minst persoonlijke 
belangen hebben bij een of meerdere onder
nemingen. 
En dat zijn dan de mensen die Limburg uit 
het slop zouden moeten halen. 
Ene Wiel Bremen bijvoorbeeld die, terwijl hij 
Tweede Kamerlid voor het CDA was, in zes 
jaar tijd naar een schatting van Vrij Neder
land f 180.000,- aan wachtgeld van de ge
meente Kerkrade ontving, omdat hij daar 
ooit wethouder was. En de eerder genoemde 
Jos Ensinck die nu onder andere bestuurslid 
is voor het LIOF, de klub die ervoor moet 
zorgen dat bedrijven zich in Limburg vestigen 
en dat bestaande bedrijven blijven draaien. 

Geen toekomst met dit systeem 
De toekomst ziet er voor Limburg allerminst 
rooskleurig uit. De situatie is vrijwel uitzicht
loos. 
De gezamenlijke politieke partijen, werkge
vers- en werknemersorganisaties hebben, na 
de teleurstellende behandel ing van de Pers
pektievennota besloten te proberen er no£! 
uit te halen water in zit. 
De Lim burgers wordt daarmee voor de zo
veelste keer een rad voor ogen gedraaid. On
dernemers kunnen immers blijven doen en 
Iaten wat ze willen, en regeringen bl ijven 
slaafse opvolgers van datgene wat hen door 
diezelfde ondernemers wordt gedikteerd. 
Pas als er een eind komt aan de hoog gepre
zen vrije ontplooiing van het systeem dat ka
pitalisme heet, kan er voor Limburg iets we
zenlijks ten goede veranderen. • 
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*problemen 
De psychotogen drs. Jansen en drs. Voester
mans promaveren aan de Nijmeegse universi
teit tot doktor in de socia/e wetenschappen. 
In tegenstelling tot vroegere tijden bleef de 
bekendheid van hun proefschrift niet beperkt 
tot de professor en de naaste familieleden, 
maar werden de konklusies van hun onder
zoek reeds weken tevoren in diverse dagbla
den breed uitgemeten. 
Een belan!Jrijk onderzoek zeker. 
Tach zijn de beide heren voor hun onderzoek 
niet ver van huis gegaan. Ze hebben op de Nij
meegse universiteit een enquete gehouden 
over de persoon/ijke gevoelens en problemen 
van de studenten en of zij de zin van het Ie
ven aldan niet zagen zitten. 
De wetenschap staat tegenwoordig voor niets. 
Opzienbarende wetenschappelijke konklusies 
kwamen uit de bus: de studenten hebben vee/ 
last van persoonlijke prob/emen en velen heb
ben het gevogf dat het Ieven zin/oos is. Voor
al dit laatste zou vee/ voorkomen onder stu
den ten die we/linkse idea/en hebben, maar 
deze idea/en niet omzetten in daden. 
De frustraties die de studenten hierdoor op-

/open, maken hen diep ongelukkig. lnteres
sant nieuws dus. 
Wij dachten altijd dater nag ontzettend vee! 
werk te doen was voor linkse mensen. 
En eerlijk gezegd verdenken wij sommige 
studenten van gemakzucht en de meeste kun
nen hun tijd niet goed indelen zodat ze met 
relatief vee/ vrije tijd tach nag tijd tekort ko
men. 
Maar zoa/s gezegd er is nag vee/ te doen en 
wat de SP betreft wil/en we best wat pittige 
studenten een kans geven. 
Op een ge/ukkig 1979. 

*nos 
J. W. Verbeek is fraktievoorzitter van de 
VVD in de Provinciale Staten van Zuid-Hol
/and. Daarnaast is hij van beroep direkteur bij 
de NOS in Hilversum. Over deze heer Ver
beek werd in het A/gemeen Dagblad van 1 
december een boekje open gedaan over hoe 
Verbeek zijn boekje te buiten was gegaan. 
Wat was het geval? De heer Verbeek had als 
VVD'er algemene beschouwingen gehouden 
in de Provincia/e Staten en die beschouwin-

ACACIA 
.Pfa.,tsoen a e P k. stY' a atr 

gen wilde hij graag op grote schaal wereldkun
dig maken. Per post verzenden dus. Toen her
innerde hij zich ineens dater bij de NOS in 
Hilversum oak een postkantoor was 
waar vee/ post verzonden werd en hij stapte 
naar de NOS-postkamer. Het gevolg was, dat 
de algemene beschouwingen van de VVD ver
zonden werden door het hele land. Per 
brief f 2,10, op rekening van de NOS. Toen 
het Algemeen Dagblad bij Verbeek navraag 
deed, antwoordde hij dat de verzending 
met toestemming, a/thans met instemming 
van de chef van de postkamer gebeurd was. 
En, zo meldde zijn sekretaresse, Verbeek had 
met de chef van de postkamer afgesproken 
dat de zaak met hem verrekend zou worden. 
Dat kan je natuur/ijk makkelijk zeggen achter
af, als je eenmaal betrapt bent. 
En het arbeidsloon dat in de verzending is 
gaan zitten, zou dat oak verrekend worden? 
In ieder geval zullen er door de ondernemings
raad van de NOS vragen geste/d worden over 
deze zaak. 
!Me trouwens ook eens vragen moeten stet
len, zijn het bestuur van de NOS en de rege
ringskommissaris, die namens de minister toe
zicht houdt op de besteding van ons kijkgeld. 
In november nag maakte het bestuur van de 
NOS bekend dat op de begroting van 1978 
de post drukwerk en kantoorbehoeften - ge· 
raamd op 350.000 gulden - met 50.000 over
schreden zal worden. Zuinigheid moest be
tracht worden, zei het bestuur. Het wordt 
tijd dat het bestuur eens een ernstig onder
zoek doet naar het misbruik en de verspilling 
bij de NOS. En laat zij dan de hoge heren 
niet verge ten. Zeker niet de heer Verbeek van 
de VVD, die notabene met f 140.000,- per 
jaar, de best betaalde man in omroepsland is. 

JffMit 
C&A 

Met deze kaart heeft de Acacia-buurt in Enschede haar aktie om veiligheid voor de kinderen 
voortgezet. Enkele we ken geleden bleef de rechter de gemeente de hand boven het hoofd hou
den door een aantal aktievoerders uit de buurt tot f 40,- boete te veroordelen. In dezelfde tijd 
werd bekend dat veel geld zeer snel uit de zogenaamde stadserfpot aan het centrum beschikbaar 
werd gesteld. Dit betekent dat de gemeente Enschede wei snel bereid is om HEMA, C & A, 
Bredero en konsorten in de watten te leggen, terwijl een buurt die al drie jaar vraagt om veilig
heid voor de kinderen nog steeds geen toezeggingen zijn gedaan. 
Zo wordt met deze kaart daartegen bij de gemeenteraad geprotesteerd en tegelijkertijd kan van 
de opbrengst van deze kaarten (50 cent per stuk) de boete van de bewoners betaald worden. 
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Werken met puur gif op 
de sociale werkplaat 
, Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Niet eten en niet roken onder het 
werk. Vermijd kontakt met huid en ogen en inademing van de damp." 

Bij aanraking met huid of ogen grondig wassen; vuile kleren dadelijk uittrekken." 
"Giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en opname in de maag." 
Dit zijn enkele zinnen overgenomen van een etiket dat op de verpakking geplakt is 
van een zeer gevaarlijk goedje, het houtkonserveringsmiddel Superwolmanzout-0. 
Hiermee wordt gewerkt op de houtwerf van de sociale werkvoorziening (Helso
bedrijven) in Helmond. Ongeruste werknemers kaartten de zaak aan bij de SP 
Hulp- en lnformatiedienst met het verzoek om een nader onderzoek. 

Op deze houtwerf worden boomstammen 
verwerkt tot paaltjes die voor afrasteringen 
gebruikt worden. V66r het hout daarvoor ge
brui kt kan worden, ondergaan de ruwe stam
men verschillende bewerkingen. Ze worden 
gezaagd, 'geschild' en met een speciale ma
chine wordt er een punt aan geslepen. Als 
dat allemaal gebeurd is worden de verwerkte 
palen in een bepaalde vloeistof gedompeld. 
Oat is nodig om te voorkomen dat het hout 
gaat rotten als het in de buitenluch~ gebruikt 
wordt. Het is dan bestand tegen de invloed 
van wind en regen . 

Puur gif 
Die vloeistof waarmee het hout bewerkt 
wordt, is een oplossing van Superwolmanzout
D in water. Dit Superwolmanzout-D nu is een 
mengsel van verschillende stoffen . De fabri
kant vermeldt op het etiket: kaliumbichro
maat (42,4 pet), natriumfluoride (28,2 pet). 
natriumarsenaat (14,1 pet), arsenic-pentoxide 
(14,1 pet), oxaalzuur (1,2 pet) . Stuk voor 
stuk zeer ongezonde chemikalien . Natrium
fluoride bijvoorbeeld kan nierbeschadigingen 
veroorzaken. De Nederlandse Vereniging van 
de Nedertandse Chemiese lndustrie heeft een 
dik boekwerk geschreven , Chemiekaarten ge
heten, dat over natriumfluoride het volgende 
zegt : ,lnademing van stof en neve/ kan adem
nood (longoedeem) veroorzaken. In ernstige 
gevallen kans op bewusteloosheid, toevallen 
en dode/ijke af/oop. " 
De andere vermelde stoffen beloven oak al 
niet veel goeds . Natriumarsenaat bijvoorbeeld 
is een chemiese verbinding vergelijkbaar met 
het stof dat destijds bij Verdugt in Tiel de 
Iucht in geblazen werd . Wat de gevolgen daar· 
van waren is algemeen bekend : de bladeren 
vielen van de bomen, mensen in de buurt 
werden misselijk en meer van dat fraais . 
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Brief 
Meteen na het bekend worden van deze gege
vens heeft de.SP Hulp- en lnformatiedienst 
aile verantwoordelijke instanties, zoals de 
direktie, de arbeidsinspektie en de gemeente
raad, aangeschreven. Bovendien werden de 
plaatselijke krant en de regionale omroep 
Brabant benaderd. Dit gebeurde op donder
dag 23 november. Publiciteit aan dergelijke 
zaken geven wil weleens helpen. Zo oak nu. 
De volgende dag al ontving de SP per ijlbode 
een brief van de Helso-bedrijven (de sociale 
werkvoorziening in Helmond). Hierin stelt de 
direktie dater eigenlijk maar weinig, om 
niet te zeggen niets aan de hand is, want 
- aile nodig geachte voorzorgsmaatregelen 
zouden zijn genomen, 
- zowel de eigen mediese dienst als de ar
beidsinspektie oefenen regelmatig toezicht 
uit op de naleving van de voorschriften, 
- van klachten zou nooit iets gehoord zijn. 
Ten overvloede vermeldt de direktie dat zij 
de verantwoording draagt voor de hele gang 
van zaken. 
Opvallend is dat de kern van de zaak, name
!ijk dater met uiterst ongezonde stoffen ge
werkt wordt, door de direktie nergens wordt 
ontkend. 

Natte voeten 
Als reaktie op deze brief heeft de SP Hulp
en lnformatiedienst een pamflet uitgedeeld 
aan de poort van de Helso-bedrijven. Hierin 
wordt er nag eens op gewezen dat de werk
omstandigheden bepaald niet optimaal te 
noemen zijn, laat staan dat de gezondheid 
van de werknemers centraal staat : 

De gift ige vloeistof is opgeslagen in zes 
grate, onafgesloten bakken, die in dezelf
de ruimte staan waarin gewerkt moet wor
den . Ongelukken zijn niet uit te sluiten . 

De werknemers moeten regelmatig de 
bakken in en halen hierbij weleens natte 
voeten. I 
De ogen kunnen gevaar Lopen door spat-
ten bij het in de vloeistof Iaten zakken 
van de paaltjes - en dit terwijl zelfs bij de 
voorzorgsmaatregelen vermeld staat dat 
huidkontakt verboden is. 

- Bij de aanmaak van nieuwe vloeistof met 
het giftig poeder is geen afzuigi ng aanwe
zig. Wie weet waar het stof niet overal 
terecht komt. 

Medies toezicht, waarvan de direktie zegt dat 
het regelmatig gebeurt, is uitstekend, maar 
het is natuurlijk veel verstandiger de werk
situatie zo te veranderen dqt de gezondheid 
geen gevaar kan lopen. Oak hier had dedi 
rektie niets tegen in te brengen. 

Onderzoek 
Diverse werknemers op de houtwerf hebben 
lichamelijke klachten zoals buikpijn en 
ekzeem. Nu is hiermee niet bewezen dat de 
veroorzaker daarvan het Superwolmanzout-D 
is, hoewel bijvo0rbeeld de ch romaat-verbin
dingen ekzeem kunnen veroorzaken . De enige 
manier om hierover absolute zekerheid te 
krijgen is dan oak een grondig medies onder
zoek, waarbij het verband met de werkom
standigheden niet uit het oog verloren mag 
worden. 
Zeker voor een bedrijf als de Helso , waarvan 
zelfs in de wet staat dat mensen daar in dienst 
worden genomen , ... om onder aangepaste 
omstandigheden tegen loon arbeid te verrich
ten, welke zoveel mogelijk gericht is op het 
behoud, het herstel of de bevordering van 
hun arbeidsgeschi ktheid", mag dat geen enkel 
probleem zijn. Bedrijven die uit gemeenschaps
geld betaald worden, behoren het goede voor
beeld te geven. In de praktijk komt daar ech
ter maar weinig van terecht. 

Verbeteringen 
lnmiddels is bekend geworden date r het een 
en ander veranderd gaat worden. Zo zou er 
een nieuwe loads komen, de bakken met 
vloeistof worden in een aparte ruimte gezet 
en er zou voor een betere wasgelegenheid ge
zorgd worden. Als deze maatregelen door·!}"e
zet worden betekent dat een hele vooruit
gang. 
Het is aileen niet duidelijk of deze beslissin
gen genomen zijn uit zorg voor de gezond
heid van de arbeiders of uit zogenaamde be
drijfsekonomiese overwegingen (meer winst, 
want men was tach al aan uitbreiding toe). 
Als dat laatste het geval is, hoort oak de Hel 
so net als de sociale werkplaats Presikhaaf in 
Arnhem thuis in het rijtje van ordinaire winst
makers. 
De Helmondse SP-afdeling zal in ieder geval 
de vinger aan de pols houden . • 
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tribune 
Jaargang 15, nummer 2 

Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J . M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook finam:ieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIS, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

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

Voor Tribune-lezers die meer wil/en lezen over 
de Socialistiese Partii, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socialistiese /itera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te meken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J.v.Stolbergstr.60111 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Doetinchem Postbus 110 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
l.J5240-2161 
08350-4661 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 
Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat 5 
Heemskerk Maasstraat 134 
Heerlen Maastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Postbus 175 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 
Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 
Horst Zwal uwstraat 159 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 
Leiden Groenesteeg 31 
Leidschendam St . Raphaelstr . 11 

050-713547 
070-465966 
023-379506 
0251 0-37228 
045-712778 
01882-447 
04920-42761 
05400-21042 
035-19578 
045-214067 
04709-3679 
045-412732 
05100-81867 
071-134640 
070-276656 

MaarssenbroekBioemstede 640 
Maastricht Jupiterhof 93 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Coevordenlaan 21 
Oss Peperstraat 7 
Renkum Dorpsstraat 123 

03465-67099 
043-78224 
04102-2065 
080-229388 

041 20-32631 

Roosendaal Wouwseweg 15 01650-3984 7 
Rotterdam Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Rijswijk Min. Talmalaan 67 070-948252 
Sas van Gent Statenlaan 27 01158-1455 
Scheveningen Ooststraat 2E 070-460827 
Schijndel Andoornstraat 3 041 04-3998 
Soest Valeriaanstr . 189 02155-17838 
Spijkenisse Merelstraat 18 01880-10328 
Terneuzen v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Tilburg Havendijk 58 013-435380 
Uden W.Aiexanderhof367 04132-68996 
Utrecht Wolfstraat 3 030-313624 
Veldhoven Wal 1 040-532022 
Venlo Past . Gadiotstr . 21 077-40764 
Venray Verdistraat 21 04780-2755 
Vlaardingen I.M. de Raathstr . 6 010-345483 
Wageningen C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Woerden Oudlandseweg 28 03480-13077 
Wijchen Startvenseweg 49 08894-6675 
Wijk bij Du. Anskarstraat 4 
Zeist Bogaerdlaan 6 
Zwolle Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij: 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam, tel. 010 - 673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst: Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010 - 668068 

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



* 

:p 
a
in 

'* 

** 

7099 
~4 
)65 
388 

2631 

}847 
150 
252 
t55 
327 
~98 
7838 
)328 
7752 
380 
8996 
624 
022 
64 
755 
483 
1790 
3077 
575 

0179 

tij: 
65, 
150 

68 

"'** 

,lk 
was 
aileen 
maar 
een 
lastige 
patient 

'' 
Behandeld als een buik op paten ... 

Mediese fouten, tekortkomingen op het menselijk vlak, beledigingen, het achter
houden van informatie, het behandelen van een patiente als een buik op poten, 
helaas typerend voor de manier waarop er door sommige artsen gehandeld wordt. 
Nog droeviger wordt het als blijkt dat zelfs de rechtspraak in deze situatie geen 
verandering brengt. Een medies tuchtkollege kan bijna niet anders dan partijdig 
zijn. Zij bestaat bijna uitsluitend uit artsen. Om het hooggeprezen vertrouwen in 
de mediese stand niet al te zeer te beschamen, moeten zij elkaar wei de hand boven 
het hoofd houden. 

Mevrouw Fortuin is 34 jaar en sinds 1977 
80 tot 100 procent arbeidsongeschikt. Hier
onder volgt haar verslag van de gebeurtenis
sen die leidden tot haar invaliditeit en haar 
gang door de mediese tuchtkolleges. 

,De ellende is begonnen toen ik op 31-jarige 
leeftijd ruim vier maanden zwanger was. lk 
was erg blij met die zwangerschap en heb me 
eigenlijk nooit zo goed gevoeld als tijdens 
de eerste maanden ervan. Wei verloor ik nu 
en dan wat bloed. lk kreeg dan door de huis
arts wat bedrust voorgeschreven . lk Wilde 
graag poliklinies bevallen, mede in verband 
met een vroeger doorgemaakte leverstoornis. 
In de derde en vierde maand moest ik veel 
overgeven. Na overleg met de huisarts bleek 
een vegetaries (vetarm) dieet de oplossing te 
zijn. Toen ik 6 1/2 maand ver was, kreeg ik 
na een kontrole bij de gynaecoloog, dokter 
Oud, die dag een flinke bloeding. lk vroeg 
telefonies om advies en moest over vijf dagen 
op het spreekuur komen. lk ben toen akuut 
opgenomen." 
In een brief aan de huisarts schreef dokter 
Oud later: ,lk heb patiente maar opgenomen 
omdat ze jullie anders iedere dag uit bed ge
beld zou hebben." 
,In het ziekenhuis kon ik geen vegetaries 
dieet krijgen en het braken begon opnieuw. 
In korte tijd vie I i k 11 ki I o af. Herhaalde ver-

zoeken aan dokter Oud en de zusters hadden 
tot resultaat: 'Haal het vlees er maar uit.' Tij
dens een onderzoek werd er gesproken van 
een laterale of marginale placenta." 
Dit betekent dat de nageboorte gedeeltelijk 
de baarmoederuitgang afsluit, waardoor er 
bij de bevalling als het kind deze uitgang 
moet passeren, komplikaties kunnen ont
staan. In zo'n situatie kan er van een normale 
bevalling geen sprake zijn en wordt het 'kind 
meestal via een keizersnede ter wereld ge
bracht! 
,Later werd er gezegd dater niets aan de 
hand was. Toen de bevalling in de 37e week 
begon, was ik in een slechte konditie. Des
ondanks ging het vlot. Toen de persweeen 
kwamen werd ik in paniek door het hele 
ziekenhuis naar de verloskamer gereden. Daar 
werd een vakuumextraktie gedaan." 
Bij een zogenaamde vakuumextraktie wordt 
het kind voorzichtig naar buiten getrokken 
via een op de schedel aangebrachte zuignap. 

,Na de geboorte kreeg ik een flinke bloeding 
en raakte buiten westen. Eerst enkele uren 
later kreeg ik enkele kolven bloed. Tijdens 
het kraambed verloor ik veel bloed, waar 
evenwel geen aandacht aan besteed werd. On
geveer de achtste dag (in het weekend) kreeg 
ik weer een hevige bloeding. lk werd toen 
ernstig ongerust, raakte mijn positieven 

kwijt. lk kreeg een infuus en werd de volgen
de dag door een gynaecoloog uit een ander 
ziekenhuis gekuretteerd. Na de kurettage 
sloeg dokter Oud tijdens de zaalvisitie mijn 
bed over. Zeven maanden later werd ik in het 
kader van de AAW arbeidsongeschikt ver
klaard. Tijdens de keuringen die ik heb on
dergaan heb ik nooit een exakte diagnose 
vernomen, wei werd gesproken over het 
'syndroom van Sheelan." 
Een ongeneeslijke ziekte, die het gevolg is 
van extreem bloedverlies tijdens of na de be
valling, waardoor als gevolg van hersenbe
schadiging de vrouwelijke geslachtshormonen 
wegkwijnen, de menstruatie wegblijft en de 
schaambeharing uitvalt. 

,Tenslotte diende ik een klacht in tegen dok
ter Oud. Kernpunten waren de onvoldoende 
zorg in verband met de bloadingen zowel 
voor als na de bevalling, de twijfelachtige re
den voor een vakuumextraktie, de miserabele 
konditie waarin ik door het ontbreken van 
een juist dieet terecht was gekomen en de 
door de behandeling veroorzaakte invalidi
teit." 
,Voor de rechtszitting bleek 15 minuten te 
zijn uitgetrokken. lk kwam nauwelijks aan 
het woord, terwijl dokter Oud volop de kans 
kreeg te betogen dat er niets bijzonders was 
gebeurd en dat de kontroles voor en na de 
bevalling volgens de regels der kunst Waren 
geweest. Vol gens hem was de reden voor een 
vakuumextraktie het feit dat de patiente on
voldoende medewerking gaf. De voorzitter 
sloot toen de zitting. 
lk heb toen gevraagd om heropening omdat 
ik begreep dat hier iets niet klopte. Er ont
stond toen een diskussie die resulteerde in de 
verklaring van dokter Oud dat de bevalling 
via een vakuumextraktie snel beeindigd 
moest worden in verband met de laagzitten
de nageboorte! 
Mijn klacht werd ongegrond verklaard. lk 
kon slechts een verslag van de zitting krijgen 
door in hoger beroep te gaan. Toen ik dat 
verslag kreeg, bleek dat het gedeel te na de 
heropening niet in het verslag was opgeno
men. In hoger beroep viel dokter Oud terug 
op zijn eerste verklaring. Mijn verklaring over 
de gang van zaken werd van tafel geveegd. De 
artsen van het centraal medies tuchtkollege 
hadden de stukken wei goed bestudeerd, 
maar ik vond de voorzitter partijdig. lk voel
de mij sterk in de verdediging gedrongen. Je 
staat dan tegenover een stel deskundigen 
die met geleerde woorden je verklaringen 
van tafel vegen . De dokters worden op hun 
woord geloofd, ik moest alles bewijzen. Op 
het verzoek van mijn advokaat om een van 
de andere behandelende geneesheren als ge
tuige op te roepen, ging de voorzitter niet 
in." 
,lk ben altijd een zeer vitale vrouw geweest. 
lk ben nu erg moe, vaak duizelig en lusteloos, 
de men'Struatie is weggebleven, de schaamha
ren zijn uitgevallen. lk weet nu dat dit het ge
volg is van het enorme bloedverlies tijdens 
en na d.e bevall ing. lk had nooit het risiko 
van een vakuumextraktie mogen I open, er 
had een keizersnede gedaan moeten worden.'' 

Het wordt tijd dater een eind komt aan de 
rechteloosheid van de patient. Het medies 
tuchtrecht moet worden afgeschaft. Voor 
artsen moet net als dat geldt voor iedere an
dere Nederlander de wet worden toegepast. 
Aileen een onafhankelijke rechtspraak kan 
het recht van de patient garanderen. De uit
spraken moeten openbaar gemaakt worden 
en de straffen moeten zo zijn dat de kans op 
herhaling van fouten en misdragingen zo 
klein mogelijk wordt. • 
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AI bij het uitkomen van Bestek '81 kondigde 
het kabinet Van Agt/Wiegel aan dat ook de 
provincies en gemeenten hun bijdrage tot het 
ombuigingsbeleid zouden moeten geven. La
ter in 1978 werd dat nader gekonkretiseerd. 
In de komende drie jaar wordt een bedra(l 
van maar liefst 400 miljoen gulden minder 
in het Gemeentefonds (een van de belang
rijkste inkomensbronnen v:m de gemeenten) 
gestort. Verder zullen 'doeluitkeringen' 
(voor onderwijs, stadsvernieuwing, openbare 
voorzieningen enz) met honderden miljoenen 
ingekrompen worden. Daarmee slaat het ka
binet enorme gaten in de begrotingen van de 
plaatselijke besturen. Ondanks dat lijkt het 
erop dater van die kant weinig verzet te ver
wachten is. Over de grote lijn gezien slikt 
men de diktaten van het Binnenhof en gaat 
men de tering naar de nering zetten. 

Remy Poppe, raadslid van de SPin Vlaardin
gen hierover : 
,Bij ons had het er aanvankelijk de schijn 
van dat de gemeenteraad niet akkoord zou 
gaan met de Bestek-plannen. Er werd zelfs 
een motie aangenomen (door CDA, PvdA, 
D '66 en SP) waarin de bezuinigingen ver
oordee/d werden vanwege de aantasting van de 
financiifle positie van de gemeente. lk zeg 
nadrukkelijk dat het er de schijn van had dat 
Vlaardingen niet wenste te kapituleren. Want 
toen het gemeentebestuur tach een maxi male 
verhoging van de gemeente/ijke tarieven voor
stelde, gingen a/ die partijen plotseling we/ 
akkoord. Aileen wij bleven dat afwijzen. We 
hebben de andere partijen dan oak scherp 
gewezen op hun dubbe/hartige houding. 
Met name de zogenaamde progressieve par
tijen vie/en door demand. Met het aanne
men van de motie lieten ze hun progressieve 
gezicht zien, met het goedkeuren van de ta
riefverhogingen hun werkelijke stellingname." 
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SP-raadsfrakties nemen stalling 
tegen bezuinigingen 

Gemeentelijke 
belastingen en I 

tarieven rijzen 1 

depanuit 
1979 Is hetjaar waarin de in Bestek '81 neergelegde bezuinigingsplannen in werke
lijkheid gebracht moeten worden. Honderden miljoenen zullen, naast de andere 
bezuinigingen op lonen, uitkeringen en dergelijke, daarvoor aan de Nederlandse ge
meenten onthouden worden. Oat zal diepe sporen in het beleid op plaatselijk nivo 
gaan nalaten. De Tribune zette een aantal gevolgen op een rij en vroeg enkele raads
leden van de Socialistiese Partij om kommentaar. 

Gemeentelijke inkomsten 
Zoals gezegd vormen de uitkeringen van het 
Rijk de belangrijkste inkomensbronnen voor 
de Nederlandse gemeenten . Daarnaast heeft 
een gemeente nog de mogelijkheid tot ver
hoging van haar tarieven en haar eigen belas
tingen (onroerend goed-belasting, riool- en 
reinigingsrechten, hondenbelasting). Om de 
gaten in de begroting dicht te krijgen, heeft 
prakties elke gemeente van deze mogelijk
heid gebruik gemaakt. Met name de onroe
rend goed-belasting wordt veelvuldig omhoog
geschroefd. Zo ook in Oss. Toon Voets, 
raadslid voor de SP, hie "over: 
,Ja, die onroerend goe· belasting is te gek 
om los te /open. Bijons wordt die met maar 
liefst 28 procent verhoogd. Van het fabeltje 
dat deze belasting slechts een vervanging van 

allerlei kleine gemeentelijke belastingen zou 
zijn, is niets meer overgeb/even. De onroerend 
goed-be/asting blijkt een uitstekende melk
koe voor de Nederlandse gemeenten te zijn, 
waar dan oak danig gebruik van wordt ge
maakt. En zeker in de huidige situatie zijn 
dit soort verhogingen belachelijk. Voor aller
/ei zaken die de bevolking hard nodig heeft, 
en waarvoor vaak door die bevolking en door 
ons keer op keer om gevraagd worden, is 
geen geld voorhanden. Bijvoorbee/d niet voor 
verbetering van de bibliotheek, hoewe/ die 
tach a/ a/s de slechtste van Brabant bekend 
staat. Het /ijkt me overbodig om te zeggen 
dat onze partij dit soort verhogingen dan oak 
niet aksepteert en er met klem stelling tegen 
neemt. In woord, maar voora/ oak in daad, 
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door de bevolking te blijven ondersteunen. 
Ook als de rest van de raad zich wenst te on
derwerpen aan de bezuinigingsp!annen van 
het Haagse 8innenhof." 
In Nijmegen wordt naast de 'normale' verho· 
ging van 4 tot 6 procent, de belasting nog 
eens extra met zes miljoen gulden in totaal 
verhoogd. Daarbij worden de huizen dan 
ook nog opnieuw gewaardeerd, wat weer een 
verdere stijging oplevert. De SP nam ook hier 
stelling tegen de onrechtvaardige behande
ling van de burgerij. Raadsl id Hans van Hooft 
hierover: 
, Natuurlijk hebben we al/ereerst gezegd dat 
de vanuit Den Haag opgelegde bezuinigingen 
te gek om los te /open zijn. Een motie met 
gelijke strekking werd echter door het blok 
CDA-VVD-D '66 (dat in Nijmegen ook het 
kollege van 8 & W Ievert) verworpen. Toen 
hebben we erop gewezen dat als men dan 
akkoord wenst te gaan met de Haagse bezui
nigingen, men eerst de eigen reserves maar 
eens aan moet spreken voor men weer de be
volking ervoor op /aat draaien. De gemeente 
Nijmegen heeft name/ijk een financifHe reser
ve van maar liefst 156 miljoen gulden. 
En verder hebben we gezegd dat wanneer er 
dan toch extra bezuinigd moet worden, de 
gemeenteraad er in ieder geval voor dient te 
zorgen dat de mensen die door de regering 
a/ het hardst aangepakt worden, in bescher
ming worden genomen. Zo hebben wij voor
gesteld dat in verband met de aanpassing 
van de onroerend goed-belasting aileen de 
hertaxatie door mag gaan. En dan we/ zo dat 
de nadelige gevolgen ervan niet door de huur
ders maar door de eigenaren van de woningen 
gedragen moeten worden. In cijfers uitge
drukt betekent dat dat volgens ons de on
roerend goed-belasting over de jaren tot 
1982 voor de huurders op f 60,- gehand
haafd moet blijven en voor huiseigenaren mag 
stijgen van f 73,- naar f 90,-. De voorstel-
/en van het gemeentebestuur zouden tot een 
stijging naar f 100,- voor huurders en f 125,
voor huiseigenaren leiden. Het mindere geld 
dat ons plan opbrengt kan volgens ons ge-
rust uit de gemeentelijke reserves betaald 
worden. CDA, VVD enD '66 wensten ook 
daar echter niet op in te gaan." 
Nijmegen en Oss vormen, ondanks de gewel
dige verhoging van de onroerend goed-belas
ting, geen uitzondering. Een onderzoek van 
Koopkracht, het blad van het Konsumenten
kontakt, bracht a an het I icht dat van 44 on
derzochte gemeenten er slechts vijf niet tot 

Hans van Hooft 

een verhoging van deze belasting over zouden 
gaan . In de rest varieerden de verhogingen 
tussen de vijf en vijfentwintig procent. Daar
bij werd nog geen rekening gehouden met 
allerlei andere maatregelen, die uiteindelijk 
de belasting nog verder verhogen. 

Honden en vuilnisbakken 
Niet aileen de onroerend goed-belasting gaat 
omhoog. Ook de gemeentelijke tarievero voor 
de meest uiteenlopende zaken, worden opge
schroefd. Verder worden zaken als riool- en 
reinigingsrechten, legesrechten en de huur 
van sportvelden, nlsmede de hondenbelasting, 
aangegrepen om de tekorten voor de gemeen
telijke begroting te zuiveren. De gemeente 
Rotterdam doet bijvoorbeeld maar liefst 
66,7 procent bovenop de huidige riool - en 
reinigingsrechten, terwijl de gemeente Dor
drecht de hondenbelasting met 40 procent 
verhoogt. 

, Temporiseren" 
Tegenover al die extra aanslagen op de porte
monnee van de burger, staan geen extra's 
voor hem . Frits Manders van de Boxtelse SP
fraktie hierover: 

Frits Manders 

,We hebben hier te horen gekregen dat alter
lei geplande uitgaven 'getemporiseerd' moe
ten worden. Op de lange baan geschoven dus. 
Daaronder zitten tal van belangrijke zaken, 
bijvoorbeeld in het sociaal-kulturee/ werk. 
En verder heeft men de mensen te verstaan 
gegeven dater in de toekomst een uiterst 
sober beleid gevoerd za/ moeten worden. 
Nou, ik verklap geen geheimen als ik zeg dat 
wij en de overgrote meerderheid van de 8ox
telnaren a/lang van mening waren dat de ge
meente buitengewoon sober was. Voor het 
minste of geringste verlangen van bewoners 
moet je at in aktie komen, om het eventuee/ 
verwerkelijkt te krijgen. Als ze nu nog 'sober
der' gaan doen, dan kunnen we de borst ge
rust nat maken ... " 

Bedrijfsleven 
Tijdens de algemene beschouwingen wees 
fraktievoorzitter Jan Marijnissen in Oss op d.
subsidiepolitiek van de regering: 
, Terwij/ de Osse bevolking steeds meer moet 
qaan beta/en en er niks voor terugkrijgt, wor
den aan het Osse bedrijfsleven miljoenen weg· 
geschonken, terwijl de gemeenschap daar 
niks voor terugknjgt. Of het zouden de 641 

Jan Marijnissen 

werklozen moeten zijn, die er na de 'werk
ge/egenheidssubsidies' in Oss bijgekomen 
zijn ... " 
In tal van gemeenten blijkt ook dat terwijl 
de bevolking extra moet gaan betalen, het 
bedrijfsleven veelvuldig gespaard bl ijft. Ook 
daarmee volgen de plaatselijke overheden het 
voorbeeld van het kabinet. 

Rekensommetje 
Terwijl de Nederlandse gemeenteraden ak
koord gaan met de bezuinigingen en extra 
aanslagen op de financiele positie van de be
woners, vergeten ze doorgaans een post, waar
op danig bezuinigd kan worden, in ogen
schouw te nemen . Remy Poppe van de SP· 
Vlaardingen, wreef dat de heren en dames 
vol ksvertegenwoordigers onder de neus: 
,Het enige wat niet onderzocht wordt bij de 
bezuinigingsmogelijkheden, lijkt het ink omen 
van burgemeester, wethouders en raads/eden 
te zijn. Vaak geldt daarvoor het tegendee/. 
Zo krijgt onze burgemeester er dit jaar het 
lieve sommetje van zesduizend gulden bij, 
wat zijn jaarsalaris brengt op een bedrag van 
f 143.515,-. We hebben eens uitgezocht 
wat het plaatselijke bestuur per jaar aan de 
gemeenschap kost. Dan kom je op een bedrag 
van maar liefst f 1.367.458,- voor de inko
mens van 8 & W, ex-wethouders, raadsleden 
en de gemeentesekretaris. We hebben voorge
ste/d dat a/s er dan toch zo nodig bezuinigd 
moet worden, eerst dat bedrag maar eens 
om/aag gebracht moet worden. De interesse 
daarvoor was echter, zoals verwacht, mini
maal te noemen." 

Hoofdschuldige 
Hoofdschuldige voor al deze verslechteringen 
is natuurlijk het kabinet Van Agt/Wiegel. 
Het onttrekken van honderden miljoenen 
aan de gemeenschap om daarna dat geld weer 
ten goede te Iaten komen aan het bedrijfsle
ven, laat op aile onderdelen van de maatschap
pij diepe sporen achter. Maar triest is het als 
men ziet hoe weinig verzet deze besnoeiingen 
teweeg brengen in de diverse gemeenter aden . 
,Er wordt at gekapituleerd voordat de oar
log begonnen is," verzuchtte een van de SP
raadsleden . Meteen daarop laat hij echter 
volgen: 
,Maar wij doen daar niet aan mee. We heb
ben de begroting verworpen en zul/en de be
volking blijven ondersteunen bij hun verzet 
tegen de bezuinigingen, of de gemeenteraad 
dat nu leuk vindt of niet!" • 
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Gevangen IRA
Iedeneisen 
politiek recht 
Dankzij een nieuwe I RA-bommenkampagne is Noord-lerland de laatste weken 
weer in het nieuws. Het is al weer tien jaar geleden dat de onlusten in Noord-ler
land begonnen. En er is nog steeds weinig uitzicht op een oplossing. De nieuwe 
bommenkampagne hangt nauw samen met het lot van de I RA-gevangenen in Long 
Kesh. Deze zijn al twee jaar in aktie om de politieke status terug te krijgen. Om de
ze eis kracht bij te zetten weigeren ze gevangeniskleding te dragen. P.ls straf zitten 
ze 24 uur per dag naakt in hun eel opgesloten, zonder frisse Iucht en zelfs zonder 
naar de WC te gaan. Tribune-verslaggever Derk Sauer, die in 1970 een jaar in Bel
fast woonde, keerde naar Noord-lerland terug en maakte de volgende reportage. 

6 

Noord-lerland na 
tien jaar nog geen 
stap dichter bij een 
oplossing 

Op het eerste gezicht heeft het Noordierse 
konflikt iets van haar grimmigheid verloren . 
In de katholieke buurten patrouilleren iets 
minder Engelse militairen en in het centrum 
van Belfast keert de gezelligheid langzaam 
terug. Een paar jaar gel eden was het centrum 
na zes uur 's avonds uitgestorven, maar nu 
komt de jeugd weer in grate getale naar de 
dancings . Twee bioskopen hebben hun voor
stellingen weer hervat en er zijn zelfs een aan
tal wegversperringen weggehaald. In de ka
tholieke en protestantse volksbuurten liggen 
hele vlaktes in de puin, maar dat komt dit 
keer niet door bommen. Er worden nieuwe 
huizen gebouwd, die de oude verkrotte wo
ningen moeten vervangen. Op het eerste ge
zicht gaat het een stuk beter met Belfast. 
Maar zoals vaak: schijn bedriegt. Onderhuids 
woedt het Noordierse konflikt nog in aile 
hevigheid voort. De haat tussen de diverse be
val kingsgroepen is nauwel ijks afgenomen. 
Nog steeds kan een katholieke huisvrouw 
haar boodschappen niet doen in een protc
stantse buurt, en omgekeerd . Aan de sociale 
en ekonomiese wantoestanden is na tien jaar 
strijd niets veranderd. En terugtrekking van 
de Engelse troepen is nog niet in zicht. Veel 
erger is dat de diverse organisaties in Noord
lerland al jaren op hetzelfde thema hameren 
zonder enig sukses te boeken. De provisional 
IRA denkt nog steeds via een zinloze bam
men kampagne het Engelse Ieger te kunnen 
verslaan en dominee Paisley hitst de prote
stantse arbeiders op tegen alles wat rooms is. 
Vrijwel niemand lijkt zich om de levensom
standigheden van de gewone mensen te be
kommeren. De bloedige strijd speelt zich nog 
steeds rond de kleur van een vlag af, die bo
ven Noord-lerland moet wapperen. 
Maar de meeste mensen zal het zo langzamer
hand een boon zijn welke kleur die vlag heeft, 
zolang het armoedige Ieven in Belfast maar 
wat beter wordt. De politieke organisaties, 
inklusief de IRA, beseffen dit nauwelijks. 
Zij zitten gevangen in hun eigen tradities. 
Dat heeft tot een grate apathie en moeheid 
onder de bevolking geleid. De Engelse over
heersers werken natuurl ijk hard mee a an deze 
apathie. Zij hebben de laatste jaren een onder
drukkend systl=!em ontwikkeld dat sprekend 
op dat van Zuid-Afrika lijkt. Middels allerlei 
wetten is in Noord-lerland een politiestaat 
gei'ntroduceerd waar martelingen, arrestatie~ 
en moorden tot het normale patroon horen 
Het is volstrekt onbegrijpelijk dat in Europa 
een dergelijke situatie mogelijk is . Ondanks 
rapporten van Amnesty International en in
vloedrijke geestelijken gaat de Engelse over
heid rus 1 ig met haar praktijken door. Zelfs 
ee n veroordeling van het Engelse optreden 
door het lnternationale Hot in Straatsburg 
heeft nauwelijks enige invloed gehad. 
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Massale internering 
Vanaf het begin van de onlusten in 1968 is 

. het Engelse optreden erop gericht geweest 
elke revolutionaire ontwikkeling van de 
strijd de kop in te drukken. Hoewel Noord
lerland voor de Engelsen natuurlijk ook van 
ekonomiese betekenis is, was de voornaamste 
zorg van de regering in Londen dat naast de 
deur een links bewind zou kunnen komen. 
En dat zou wei eens over kunnen slaan op 
lastige provincies als Schotland en Wales. 
Toen in 1968 de burgerrechten-beweging 
nog een massale omvang had, antwoordde 
de Engelse regering in het begin van de zeven
tiger jaren met massale internering. Duizen
den mensen werden zonder enige vorm van 
proces achter de tralies gezet. Voornamelijk 
uit katholieke getto's afkomstige strijders 
voor gelijke politieke en ekonomiese rechten 
van katholieken en protestanten. De interne
ring stand zo'n beetje gelijk aan de invoering 
van koncentratiekampen. El ke rechtsvorm 
ontbrak aan deze internering, en onder druk 
van de publieke opinie besloot Engeland de 
internering dan ook te vervangen door een 
ander, op het eerste gezicht netter, systeem. 
Daartoe werd de Special Powers Act gei'ntro
duceerd. Deze wet geeft de politie en justitie 
allerlei volmachten om mensen achter de tra
lies te doen belanden. De manier waarop dit 
gebeurt is echter even afschuwelijk als de in
ternering. 

Politie martelt 
Volgens de Special Powers Act kan iedereen 
in Noord-lerland zonder meer gearresteerd 
worden. Men wordt dan overgebracht naar 
het hoofdburo van politie, Castlereagh ge
naamd . Daar kunnen arrestanten zeven dagen 
lang worden vastgehouden zonder dat ze 

enig kontakt met familie, een dokter of ad
vokaat mogen hebben. In die zeven dagen 
kunnen zich de meest afschuwelijke tafere
len afspelen. Het is doodnormaal dat mensen 
worden gemarteld om een bekentenis af te 
dwingen, die later kan dienen als bewijsvoe
ring voor een veroordeling. De priesters Faul 
en Murray stelden onlangs een zwartboek 
samen over het politieoptreden in Cast!e
reagh . 
Zij kwamen tot de konklusie dat marteling 
en intimidatie normale praktijken zijn in dit 
politieburo. In het zwartboek is een lange 
lijst van verklaringen opgenomen van mensen 
die in el kaar werden geslagen, met elektriese 
schokken werden behandeld, uren achtereen 
rechtop moesten staan enz. Ook Amnesty 
International maakte in juni '78 een rapport 
over het politieoptreden in Castlereagh en 
kwam tot de konklusie dat marteling tot de 
normale routine behoorde. Een van de mensen 
die in Castlereagh onder handen werd gena
men is de twintigjarige Sean Macken. Hij 
werd vorig jaar in aile vroegte van zijn bed 
gelicht. 

Gestapo-methodes 
Sean: "lk werd naar Castlereagh gebracht, 
waar ze me eerst in een eel stopten. Een paar 
uur later began het verhoor. De detectives 
die me verhoorden zeiden dat ik betrokken 
was bij diverse bomaanslagen en bankoverval
len. lk zei dat ik van niets wist. De eerste 
middag beperkten de detectives zich voorna
melijk tot wat geschreeuw en een paar klap
pen. Maar 's avonds toen i k nog steeds weiger
de te bekennen, begonnen ze me in elkaar te 
slaan. lk moest mezelf eerst een hele tijd op
drukken. Toen dat niet meer ging, begonnen 
ze mete slaan. lk moest daarna met mijn ar-

-----·---------

men en benen gespreid tegen de muur staan . 
Toen ik dat niet meer volhield en op de grond 
viel, pakten ze me bij miin haar vast en trok
ken me weer omhoog. Daarna sloegen ze me 
zohard in het gezicht dat ik overal begon te 
bloeden. Mijn kaak begon op te zetten, en ik 
was bang dat ze hem gebroken hadden. lk 
vroeg om een dokter, maar ze weigerden er 
een te Iaten komen. lk moest ook mijn schoe
nen uittrekken. Een van de detectives had 
een leren riem. Daarmee begon hij keihard 
tegen mijn voetzolen te slaan. Na een paar 
uur haalden 2:e een vooropgestelde verklaring 
tevoorschijn. Ze wilden dat ik die verklaring 
tekende. Toen ik dat weigerde, drukte een 
van de detectives een pen in mijn hand en 
probeerde mete dwingen mijn handtekening 
te zetten. lk verzette me heftig waarop ze op 
mijn maag begonnen te slaan. lk viel bijna 
flauw, maar ze lieten me steeds op adem ko
men voor ze weer begonnen te slaan." 

Bekentenissen afdwingen van teeners 
De marteling van Sean Macken ging een paar 
dagen zo door. Hij kreeg geen enkele moge
lijkheid om te slapen. Twee keer werd hij 
naar het ziekenhuis gebracht om een beetje 
te worden opgelapt. Daarna begon de marta
ling weer opnieuw. 
Na zeven dagen had Sean nog steeds niet be
kend. De smerigste truks waren tegen hem 
gebruikt. Zo lieten de detectives hem diverse 
verklaringen van vrienden zien die hem ver
linkt zouden hebben, en boden hem een Iichte 
straf aan in ruil voor een bekentenis. Maar 
Sean hield voet bij stuk en na zeven dagen 
marteling werd hij in voorarrest geplaatst. 
Daar hield men hem nog een paar maanden 
vast, waarschijnlijk om de ergste gevolgen 
van de marteling weg te Iaten trekken . Daar-

+ 
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De politieke 
gevangenen wassen 
zich uit protest al 
acht maanden niet 

na werd hij op vrije voeten gesteld. 
Lang niet iedereen is tijdens de verhoren zo 
standvastig als Sean Macken. Vooral teeners 
tekenen in Castlereagh na een behandeling van 
zeven dagen allerlei bekentenissen. Als je 
Mnmaal zo'n bekentenis hebt getekend, ben 
je de klos. Want volgens de speciale wetgeving 
is het niet nodig dat aanvullend bewijs wordt 
geleverd. Het tijdens de rechtszitting terug
trekken van een verklaring helpt meestal ook 
weinig. Zodra je eenmaal een handtekening 
ergens onder hebt gezet, ben je vrijwel zeker 
veroordeeld. II< sprak hierover met de advo
kaat Paddy Mgrory. Vol gens hem zitten mo
menteel enige tientallen onschuldige mensen 
in de gevangenis. 

Advokaten machteloos 
.,De speciale wetten maken een eerlijke rechts
gang onmogelijk. Het staat vast dat de ver
klaringen van arrestanten in Castlereagh voor 
een groot deel onder dwang zijn verkregen. 
Toch worden ze als bewijs aanvaard. Een 
klient van mij werd bijvoorbeeld onlangs tot 
levenslang veroordeeld zonder dat daar enig 
bewijs voor werd geleverd. Aileen een onder 
dwang verkregen, en later herroepen, be ken
ten is was voldoende." Volgens Mgrory is de 
situatie in Noord-lerland zeer goed te verge
lijken met Zuid-Afrika of Chili. 
.,lk aarzel niet het woord politiestaat te ge
bruiken. Het is zeer beangstigend wat voor 
macht een klein groepje agenten in dit land 
heeft. Een aantal malen is duidelijk vast ko
men te staan dat de politie op grove wijze 
misbruik maakt van haar bevoegdheden. 
Toch wordt daar niets aan gedaan." 
De woorden van advokaat Mgrory werden de 
afgelopen weken nog eens op dramatiese wij
ze onderstreept. Toen werd bekend dat in 
totaal acht politiemannen betrokken waren 
geweest bij diverse ernstige misdrijven, waar
onder een sektariese moord en de ontvoering 
van de priester Murphy. Het is een pub I iek 
geheim dat diverse politiefunktionarissen ho
ge funkties bekleden binnen uiterst reaktio
naire protestantse para-militaire organisaties. 
Deze klubs zijn verantwoordelijk voor de 
moord op enige honderden katholieken. Het 
is dan ook logies dat de katholieken weinig 
vertrouwen hebben in de onpartijdigheid 
van de politie. 

Geen pol itieke gevangenen 
Naast de gedwongen bekentenissen en marte
lingen in Castlereagh gebruikt Engeland nog 
een andere methode om mensen van de straat 
te houden. Op dit moment zitten zo'n 500 
mensen al meer dan een jaar in voorarrest. 
De aanklacht tegen deze mensen slaat in vele 
gevallen nergens op en het staat nu al vast 
dat velen tijdens een rechtszitting vrijgelaten 
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zullen worden. Maar deze 'internering mid
dels voorarrest' is een wettelijke toegestane 
manier om aktivisten achter de tralies te zet
ten. Ondanks al de speciale wetten en de nood
toestand die onmiskenbaar in Noord-lerland 
heerst, doet Engeland het graag voorkomen 
dat aile gevangenen ordinaire misdadigers 
zijn. Vandaar dat in 1976 werd besloten de 
politieke status van de gevangenen af te schaf
fen. 
Hoewel de grens tussen politieke en uit eigen 
belang gepleegde misdaden in Noord-lerland 
moeilijk is te trekken, valt niet te ontkennen 
dat in Noord-lerland van politieke strijd 
sprake is. Bovendien zijn het de Engel sen 
zelf die door speciale wetten en aparte recht
banken (gewone misdadigers worden nor
maal berecht met een jury) de I RA-strijders 
tot politieke gevangenen maken. 
In 1972 erkende Engeland trouwens de poli
tieke status van de gevangenen en onderhan
delde de Engelse regering met de provisional 
IRA. In '76 werd de status plotsel ing afge
schaft. Veel houdt die politieke status overi
gens niet in. De gevangenen in Long Kesh wit
len hun eigen kleding dragen en ze weigeren 
het normale gevangeniswerk te doen. 
Kieran Nugent was de eerste gevangene die 
na maart '76 de politieke status werd gewei
gerd. Hij startte de zogenaamde dekenaktie 
die is uitgegroeid tot het belangrijkste onder
werp op het moment in Noord-lerland. 

Taai protest 
Nugent weigert nu al twee jaar de gevangenis
kleding aan te trekken en ruim 350 gevange
nen hebben zich bij het protest aangesloten. 
Ze zitten allemaal in het H-blok van de ge
vangenis Long Kesh. Vandaar dat over het 

H-blok-protest wordt gesproken. De gevange
nisleiding reageerde de afgelopen twee jaar 
op zeer overdreven en ongelofelijke wijze op 
de aktie van de gevangenen. Zolang de man
nen weigeren gevangeniskleding aan te trek
ken worden ze niet gelucht, kunnen ze niet 
sporten en zijn ze verstoken van elke vorm 
van rekreatie. Het me·1bilair is uit de cellen 
verwijderd en enig kontakt met de buitenwe
reld is onmogelijk. 
Het lijkt onmogelijk om twee jaar zonder 
frisse Iucht, radio, TV, krant, enz. te Ieven, 
maar de gevangenen in Long Kesh lijken niet 
van plan op te geven. Acht maanden geleden 
voerden ze hun aktie zelfs nog op. Na her
nieuwde problemen met de bewaarders wei
gerden de gevangenen nog Ianger hun eel te 
verlaten om naar de WC te gaan. Daarop wei
gerdan de bewaarders de po's in de cellen 
nog Ianger te legen. Bovendien wassen de ge
vangenen zich al acht maanden niet. De hy
gieniese toestand van de eel len is daardoor 
abominabel. De matrassen zijn kletsnat van 
de urine. De gevangenen smeren hun uitwerp
selen tegen de muren. De stank is ondragelijk. 
Af en toe :!etten de bewaarders krachtige 
brandslangen op de celmuren en de gevange
nen, waardoor deze ernstige verwondingen 
oplopen. Bovendien worden de ernstig ver
zwakte gevangenen dagelijks in elkaar gesla
gen. Men kan de vraag stellen of de aktie van 
de gevangenen nog wei in verhouding staat 
met het doel dat zij willen bereiken. 
Maar nog sterker dringt zich de vraag op 
waarom de Engelse overheid een dergelijke 
behandeling toestaat, die in strijd is met aile 
mensenrechten. Waarschijnlijk heeft Enge
land zich verkeken op de koppigheid van de 
gevangenen, die bereid zijn door te gaan. Des
noods tot aan de dood. • 
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VEENKOLON/EN I 
De veenkoloniifn is het gebied dat loopt van 
Oost-Groningen tot Zuid-Drente. Vroeger 
lag daar het Oostermoer, een uitgebreid moe
ras. De Romeinen gebruikten veen a/ als 
brandstof. Later in de midde/eeuwen werd 
er in het wi/de weg verveend. Omdat daarbij 
niet voor afwatering gezorgd was, /iepen deze 
boerenkuilen weer snel onder met water. 
In Holland en Friesland haalde men bagger
turf uit plassen en meren. Omdat die steeds 
grater werden, verbood de overheid hier de 
verdere vervening. Toch groeide de vraag naar 
turf in de grote Hollandse steden, omdat de 
nijverheid opbloeide. Daarom wordt vanaf 
1600 het Oostermoer systematies afgegraven. 
Daar is een uitgebreid kanalennet voor nodig, 
dus planning en kapitaal. Dit werk wordt ver
richt door Compagnieen, die aandelen uit
schrijven. De aandeelhouders wonen in het 
westen, in Holland, het zijn de in de Gouden 
Eeuw rijk geworden kooplui. Arbeiders zijn 
er niet, die moeten overal vandaan komen. 
Uit Friesland, uit de·,;,- - '- · -_ nd Hanno
ver, uit de Duitse haven$,_ e -.::_- ,.__ · Fozer; , 
wezen, misdadigers, anderen~vrofitilf-.:;;&tuurd 
door de Armenzorg. 
Zo worden de veenkolonien een ko/onie van 
het westen. 

De veenarbeiders /eefden met hun gezinnen in armoedige veenketen of plaggenhutten 

Leven en strijd in 
de veenkoloniiin 

Jan Haverkamp, met in zijn hand een van de 
eerste scheepsjagerspenningen, van z'n !}root
vader. Een scheepsjager trekt schepen met 
paarden aan een lange lijn door de kana/en 
en sluizen. 

,Toen de dokter een keer bij ons kwam, vroeg hij mijn moeder: 'lk mag je zeker 
wei Siep noemen?' 'Jazeker,' zei mijn moeder 'maar dan wil ik ook jouw voornaam 
weten!' Oat klinkt tegenwoordig niet zo gek, maar vroeger in 't veen was dat nogal 
wat. Want de dokter was de zoon van de boer. Er waren er nogal wat die voor hem 
door de madder zouden willen kruipen. Ze keken er tegenop als een god. Maar 
mijn moeder heeft ons geleerd, dat er geen mens boven je staat. Als je zou probe
ren je pet af te nemen voor iemand, dan kon je een pets om je oren krijgen. Jan en 
Dien Haverkamp vertellen over hun jeugd in de veenkolonien. Ook Berend Drenth 
heeft nog meegemaakt, dat de veenboeren alles voor het zeggen hadden. Daardoor 
is hij nog steeds argwanend tegen iedereen, die denkt dat ie meer is of meer weet. 

Het werk 
,De boer zorgde voor het werk, hij verhuurde 
de huizen en was in het bezit van de kroeg en 
de levensmiddelenzaak. Met Nieuwjaar gingen 
de veenarbeiders naar 'm toe om hem een 
heilwens te brengen. Daarna koos de boer 
die mannen er uit die dat jaar weer bij hem 
mochten werken. In de winter was er geen 
werk en te weinig geld om rand te komen. Je 
deed dan de boodschappen bij de winkel van 
de boer. Om je schulden af te beta len moest 
je dan wei die zomer weer bij dezelfde boer 
werken. De buurvrouw kreeg een rekening 
van boer Blanken in de winter. Achterop had 
de boer gekrabbeld dat ze te zuinig waren, 
anders zouden hullie 't wet weten. Dat bete
kende dat mevrouw Groen meer schulden 
moest maken in de winkel, anders zou de 
boer het gezin uit huis zetten . Tientallen 
huisuitzettingen heb ik meegemaakt. Als de 
boer je niet zinde, na een staking, dan kon je 
je huis wei vergeten. De boer vertelde zelfs 

naar welke school je moest en op welke partij 
je moest stemmen. lk geloof niet dat mijn va
der dat oak gedaan heeft, hoor." 
Jan Haverkamp: ,Die boeren, 't Waren van 
die fijn gereformeerden. Ze wisten zelf niet 
eens hoe rijk ze waren. We verdienden f 7,22 
per week en je moest niet den ken dat je 7 
gulden en een kwartje kreeg. En ze betaalden 
uit in het kleinste .geld wat ze hadden . '0 boer, 
wordt mens,' zei mijn vader altijd. 
In de veenkampagne, zo in 't voorjaar en de 
zomer, dan stand mijn vader om vier uur op. 
Hij kon dan twee uur fietsen naar zijn werk. 
Die fiets was zijn enige bezit. Om 8 uur 's a
vonds kwam hij dan weer terug. Mijn vader 
rolde dan de ene kant op en de fiets de ande
re kant. Hij was dan zo moe, dat moeder hem 
voerde als een klein kind en hem daarna in 
bed stopte . Hij werkte met 8 man aan de ja
kobsladder (een transportband van een veen
baggermachine). 'Moordenaarswerk' noemden 
ze dat . + 
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Vader en moeder van Berend Drenth, veenarbeider in Valthermondt 

Aan het eind van de kampagne werd er uitbe
taald, meestal in het kate, want dan kon je 
gelijk je schuld afbetalen. 
In het najaar ging je naar de boer om aange
nomen te worden voor de aardappelrooikam.
pagne. Hoe grater je gezin, hoe beter. Je loog 
er wei eens een paar kinderen bij. Met je knie
en, de hele dag in de madder, ik heb het zelf 
ook nog vaak gedaan. De dag voordat mijn 
moeder moest bevallen, rooide ze nog met 
zwerende knieen. In november began het dan 
al flink te vriezen. Met je sokken liep je over 
de bevroren grand . Mijn zus kon niet meer 
werken, omdat haar vingers waren bevroren. 
'Hou je vingers maar naar de zon,' zei moe
der. Maar ja, je moest wei om wat geld te 
verdienen om de winter door te komen. Het 
lijkt wei alsof de zomers warmer waren en de 
winters kouder. Zo waren onze eigen aard
appels wei eens bevroren, die lagen onder on
ze bedstee." 
Berend Drenth : ,Hele gezinnen I eden a an 
TBC en ondervoeding. Op mijn tiende jaar 
kreeg ik mijn eerste klompen, omdat het 
dorp 100 jaar bestond. Longontsteking kwam 
vaak voor. Je wist dan, dat de 9e dag de kri
sis kwam . Dan was het erop of eronder. In de 
hele straat werd zand gestrooid, zodat de wa
gens geen lawaai maakten. ledereen deed zo 
stil mogelijk en wachtte in spanning af. Als 
er dan tach iemand in huis doodging, dan 
viel je over de kist, want die stand 5 dagen 
in de kamer. Mijn ouders hadden gek genoeg 
maar een uitje: zondags kuieren over het 
kerkhof. Ze waren niet gelovig hoor, maar 
dan kwam je tenminste mensen tegen." 
Jan Haverkamp: ,Ais vader ziek werd dan 
kreeg je geen cent. H ij heeft een keer 13 we
ken ziek op bed gelegen. Toen kwam er 
iemand van de armenzorg, maar die moest 
eerst van alles vragen aan moeder. Ze zei: 
'moet je ook nog weten wat voor een hemd 
ik aanheb?' Die kerel is toen kwaad wegge
lopen. lk heb ook wei eens gehoord, dat de 
diakonie een gulden kwam brengen, maar 
dan moest wei eerst de pet at. Die man is toen 
ook het huis uitgegooid. 
Hoe we de tijd zijn doorgekomen weet ik 
niet. Het was wei zo dat iedereen elkaar hielp. 
Als je hoorde dater een zieke in huis was, 
wist de hele buurt daten werd je er naar toe 
gestuurd met een pannetje soep." 

Staken 
,Ais kind kwam ik uit school en zag bij kate 
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Pras honderden arbeiders staan. Op een bier
ton stond een spreker met een rode vlag. 
Waar het precies om ging begreep ik toen 
niet, maar het zal wei tegen een van de vele 
loonsverlagingen zijn geweest. De marechaus
see te paard dreef de menigte in. Een daar
van kwam voor de spreker te staan en zei: 
'Neer die vlag.' Toen de spreker nee zei flitste 
de sabel door de Iucht en kwam op zijn arm 
terecht. 
Vader was lid van de partij van Sneevliet en 
't NAS. De vergaderingen waren geheim, an
ders kwam de politie erbij. lk klom in de 
boom en zag onder mij 100 tot 150 man in het 
gras zitten. We vergaderden altijd in het Ei
kenbosje, niemand durfde een zaal aan ons 
te verhuren . Hij had altijd het woord bij sta
kingen. Dan kon je je werk en je huis wei 
vergeten." 
Berend Drenth: ,De boer zei: 'Je gaat je huis 
uit en je zal nergens anders een andere waning 
krijgen.' Mijn vader dacht dat dat wei mee 
zou vallen, maar mooi datal die 200 boeren 
uit de streek onder een hoedje speelden: hij 
kreeg nergens onderdak. Normaal zei h ij niet 
veel, maar soms vloekte hij aile ellende eruit. 
Of hij stand van zijn stoel op en zong met 
gebalde vuisten: 'Onder de tucht van domi
nee Buiskool en de knoet van Beerenbrouck 
en de hele kapitalistiese bende.' Als kind 
dacht je: Waarom doet ie dat nou? Maar je 
zag wei dat hij zich op zo'n moment mach-
tig voelde . 
Onze buurman Greving was voorman van de 
bond. Zodoende werd hij het huis uitgezet. 
Tenslotte vond de bond een bootie voor 
hem om in te wonen, 'De Zwerver'. Deboe
ren zorgden er wei voor, dat hij geen aanleg
plaats kreeg in het kanaal. Van de gemeente 
moest hij toen de gemeenteputjes schoonma
ken. Hij nam wei eens boeken voor me mee 
over de Duitse en Engelse arbeiders. lk be
greep toen al wei dat 't zootje tach nooit zo 
zou kunnen blijven. 
De stakingen hebben een lange traditie in de 
veenkolonien. Bekend zijn de grate veen
branden. Als door een staking het spul op 
het land bleef staan, dan moesten de boeren 
de boel in de fik steken om het volgend jaar 
weer aan de slag te kunnen. Tot ver in Duits
land werd de rook gezien. Mijn moeder ver
telde dat zo een binnenschipper en 11 kinde
ren door het vuur werden gegrepen. 
Het NAS steunde de strijd in de Friese en 
Drentse venen . De massale en verbeten sta-

kingen hadden meestal weinig sukses. In 
1925 waren er 20.000 stakers, waaronder 
duizenden van de werkverschaffing. In 1929 
hielden 5000 landarbeiders 5 en een halve 
maand vol. Steun was er niet, van de bond 
kreeg je 7 gulden voor zes weken. De boeren 
gingen onderkruipers aanwerven. Christelijke 
landarbeiders uit Friesland meenden door te 
gaan onderkruipen god te behagen. Uit het 
westen kwamen onderkruipers met treinen 
onder het gezang van het Wilhelmus en oran
je strikjes op de jassen. De kranten schreven 
benauwd over deze revolutionaire volksbe
weging. Uit Duitsland kwamen boerenzoons, 
havenarbeiders en studenten van het slag van 
de zwartste reaktie. Zo kon de oogst toch 
binnengehaald worden. 
Tach bleef de macht van de boeren voorlo
pig ongebroken. 
Oom Hendrik deed niemand een vlieg kwaad. 
Het was zomer en warm en het drinken op. 
Hij ging naar de boer om een emmer water te 
halen. De boer wilde daar niets van weten. 
Hij heeft toen een schop gepakt en 'min el
kaar geslagen. Hij draaide voor zes weken de 
bak in en voor 2 jaar geschorst. Met 200 ar-

PLAGGENHUT I 
De plaggenhut was het symbool van de ellen
de in de veenkoloniiin. De veenarbeiders ver
huisden mee in de richting van de afgraving. 
De plaggenhut was bestemd voor tijdelijk on
derdak, maar wat heet tijde/ijk. Vele veenar
beiders hebben niets anders gekend. Als je 
een keet bouwde in een nacht en er kwam 
's morgens rook uit de schoorsteen, dan 
mochten ze je niet meer wegsturen. Dus tijd 
en midde/en waren er niet om een betere wa
ning te bouwen. Het was niet meer als een 
put in de grond, pal en schuin tegen elkaar ge
zet met veenkluiten opgestapeld en afgedekt 
met heideplaggen. De stat, voor een varken, 
en de kamer waren niet afgescheiden. De 
vuurplaats en schoorsteen lagen in het mid
den, want de wanden waren brandgevaarlijk. 
De /atere veenketen hadden een stenen brand
muurtje aan de voorgevel. Hier tegenaan lag 
de haard en de schoorsteen. De bedsteden 
waren onder de schuine wand. Ze waren te 
kort om de benen te kunnen uitstrekken. 
Van krantenpapier werden gordijntjes ge
maakt. Op de grond lag de zwarte veengrond. 
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beiders hebben we iedere week f 10,- bij ei
kaar gebracht, zodat ie met zijn gezin toch 
die 2 jaar kon doorkomen . Weet je, die saam
horigheid was groat, we hebben eikaar vaak 
geiapt ook ai kon er niets af." 

Weg van 't veen en 't land 
Na het ontslag 
Berend Drenth: ,Nadat de boer mijn vader 
ontsiagen had, moesten we wei weg uit die 
buurt. Voor werk ging hij wei eens op de 
fiets naar Enkhuizen. Later kreeg hij werk op 
een aardappelmeelfabriek in Musselkanaal. 
lk zie hem nog binnenkomen, die eerste dag. 
Huilend kwam ie binnen. Ondanks zijn sla
venbestaan in 't veen was hij vrij geweest en nu 
stand hij achter de lopende band, in de kon
tinu, binnen 4 muren. Later werkte hij nog 
voor de werkverschaffing, tot zijn 65e. Elke 
dag anderhalf uur fietsen naar Grollo. Wij Wa
ren met drie broers werkloos en die oude 
man moest werken. 
lkzelf en mijn vrouw hebben nog 7 jaar op 't 
land gewerkt. Toen we in november in de 
vorst aardappels iagen te rooien hoorde ik 
kinderen schreeuwen en mijn moeder hui
len . lk dacht: Is dit nou alles op de wereld? 
Verdomme, ik laat mijn vrouw en kinderen 
niet verrotten op 't land. De baas zei nog: 
'lk heb niks aan jullie.' 
We fietsten toen naar de drukkerij om als 
eerste het advertentiekrantje te kunnen le
zen. Zo kwam ik bij Smit in Rotterdam te
recht, maar in Hoogvliet kon ik niet aarden." 

Jan Haverkamp : ,Mijn vader werd scheeps
jager, nadat hij nergens aan de slag kwam. lk 
heb hem nog geholpen. Je moest dan schepen 
door de kanalen en sluizen trekken met paar
den. 's Morgens om 2 uur op, 5 uur !open 
naar het schip en dan tot 6 uur 's avonds het 
schip trekken. Dan kwam je om 10,11 uur 
thuis. Na school kwam ik bij een schilders
baas. Je began voor niets, na een paar maan
den kreeg je twee kwartjes . 
Zo liep ik als schildersknecht in een ladder 
een wagen met zware ladders en vert te trek
ken. lk kreeg dat ding bijna niet in beweging. 
Toevallig kwam mijn vader voorbij met een 
trekschuit. Zo kwaad als die was, toen ie me 
zo zag sjouwen. 'Kom eruit' schreeuwde hij. 
Hij rende naar de schildersbaas en schreeuw
de: 'Zou jij je zoon van die leeftijd als een 
paard voor zo'n wagen Iaten lopen? Als je dat 
nog een keer doet, dan hou je geen schilders-

BOLLEJAGEN 
De veen- en landarbeiders van de veenkolo
nitln hebben een lange traditie van verzet te
gen de veenbazen. In hetJbegin van de 19e 
eeuw braken veenarbeiders uit woede dijken 
door, zodat de afgravingen onder water kwa
men te staan en het werk onmoge/ijk werd. 
AI heel vroeg zijn er in de venen stakingen. 
Wanneer in maart en april de lonen van het 
nieuwe veenseizoen vastgeste/d moeten wor
den, loopt dat vaak op een spontane staking 
uit. Dan hoorde je van ver over de velden 
het geklep van de klompen en dan wist je 
dat het 'Bollejagen' weer begonnen was. 
,Heurste we/ kommeraad, de geisten worden 
wakker maakt." Beha/ve staken betekent 
bollejagen oak het met de koe naar de stier 
gaan om de koe te Iaten dekken. A Is dt: bolle 
los is ligt of het werk in de venen of de koe 
plat. 
In de tach tiger jaren van de vorige eeuw 
s/aat de socialistiese beweging uit het westen 
over naar het noorden. Het bollejagen krijgt 
dan een meer politiek karakter. Het gaat niet 
aileen meer om een loonsverlaging te verhin
deren, maar oak tegen de gedwongen winke/
nering. 
Dome/a Nieuwenhuis wordt door een Friese 
veen- en landarbeidersgemeente in de Kamer 
gekozen. In 1889 krijgt Dome/a Nieuwenhuis 
een wet tegen de gedwongen winkelnering 
door het parlement. Oat was tege/ijk de 
eerste en de laatste keer dat hij wat heeft 
kunnen bereiken voor de arbeiders. 
Oat lag minder aan hem als aan het parle
ment. Als later de veen- en landarbeiders 
zich gaan organiseren in vakverenigingen en 
derge/ijke, dan is dat niet in de par/ementaire 
SOAP of NVV. Het vrije socialisme en syn
dikalisme van p/aatselijke voormannen en 
het NAS hadden meer aantrekkingskracht. 
Dit geldt vooral voor de Friese en Drentse 
venen. De saamhorigheid en het gemeenschaps
gevoe/ waren groat. Het socialisme is hun /e
vensovertuiging uit principe. Sommigen Ia-
ten zich daarom uit principe in een rode kist 
begraven. 

zaak meer over!' Het is daarna n iet meer ge
beurd. 
Zo kwam hij altijd in verzet tegen onrecht. 
Een ambtenaar van de steun heeft hij ook 
nog eens door het kantoor gesleurd. Die had 
het lef om een gedeelte van zijn geld af te ne-

HOE WORDT TURF 7 
GEMAAKT? 
De bovenste laag van het veen is onbruik
baar. Daaronder kan het veen met de hand 
en de stikker, een lange smalle houten schop, 
afgestoken worden. Vrouwen hie/pen vaak 
bij het opstape/en en omleggen van de turven, 
om ze te Iaten drogen in de zan. Met een op
legger worden de turven op een kruiwagen 
(de platte krooi) gelegd, waarna ze naar het 
turfschip worden gebracht. 
Het kan oak anders. In een baggerbak of ma
chinaal wordt een veenbrei gemaakt en uit
gespreid. Als deze bagger iets opdroogt kan er 
over gel open worden met plankjes onder de 
voeten of klompen met brede platte onder
kanten (trip). 
De veenarbeider haalt dan met een hark of 
met messen op wieltjes lijnen door de bagger. 
Hierdoor worden de baggerturfen gevormd, 
die daarna weer opgestape/d worden. 
Na de eeuwwisseling wordt dit werk geme
chaniseerd. De Jaekel bijvoorbeeld is een 
stoomlokomobiel. Deze drijft de jakobslad
der aan. De veenarbeider schept het veen op 
deze transportband naar boven. Boven in 
wordt de turf gebaggerd en er van onder in 
blokken uitgeperst.Deze blokken /open op 
banden over het droogveld, waarna ze bijge
zet worden bij de lange rijen opgestape/de 
venen. 
Na de Tweede Wereldoorlog is de vervening 
volledig machinaa/ geworden, bovendien is 
er geen geschikte grand meer over en wordt 
het aileen nag gebruikt voor Norit (pi/ tegen 
maagpijn). 
Na het afgraven wordt de kuil weer dichtge
gooid. De laag die dan boven komt te liggen 
bevat echter weinig humus. Daardoor kan je 
tegenwoordig nag door flinke zandstormen 
rijden, omdat de grand wegwaait. 
Het enige produkt wat met enig sukses op 
deze grand en met vee/ kunstmest kan 
groeien is de aardappel. 

Een jakobsladder met daar-
acht~r het stape/- of droogveld. De 
jakobsladder wordt aangedreven 
door een stoomlokomobie/: de 
joekel. Te bezichtigen in 't Aole 
Compas - een veenkoloniaal muse
um, dat door de bewoners van het 
nabijgelegen dorp ze/f is opgebouwd 
uit respekt voor hun grootouders. 
Een bezoek waard. 

men. 
We zijn die tijd vooral doorgekomen, omdat 
we elkaar hielpen, dat was normaal. Bijvoor
beeld mijn moeder, die was christelijk kom 
muniste, daar kon je altijd bij aankloppen. 
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VEENKOLONIEN 
We merkten dat niet zo, ze ginger niet prat 
op. We zagen dat pas op haar begrafenis. Een 
lange stoet van 1340 mensen trok tangs het 
kanaal achter haar lijkwagen. We hebben in 
de oorlog veel onderduikers gehad, bijvoor· 
beeld Hollanders uit Duitsland met de SS
uniformen nog aan. Ons huisje is wei 20 keer 
onderzocht. Drie Duitsers kwamen voor een 
huiszoeking. Mijn moeder doet de deur open 
en krijgt gelijk een geweer op haar gericht, 
door een knul van 17 jaar. Ze zei: 'Oat zou 
je moeder eens moeten weten, dat jij zo met 
een geweer voor een moeder met 12 kinde· 
ren staat!' Die knaap werd lijkwit en zette 
zijn geweer tegen de muur." 

Na de oorlog 
.,Die generatie van mijn vader en moeder, die 
in de zwarte krisisjaren zo hard geknokt heb
ben, heeft het niet gemakkelijk gehad. 
Vader heeft maar een paar jaar van de AOW 
gebruik kunnen maken, hij was toen al vrij 
ziek. Verder heeft hij weinig van de vruchten 
van zijn strijd kunoen profiteren. Na de oor· 
log zag hij bovendien tot zijn spijt, dater van 
de saamhorigheid en strijdbaarheid weinig 
was overgebleven. 
Met de oprichting van de PvdA verwaterde 
de sociaal-demokratie tot iets, wat niets meer 
met socialisme te maken had. lk zit nu al 10 
jaar in de WAO. Dan merk je pas goed, hoe 
het hier veranderd is. Die band van vroeger is 
helemaal weg. Als je niet meer in de produktie 
werkt, wordt je als mens afgeschreven." 
Berend Drenth: .,Na de oorlog was het nog 
steeds erg moeilijk. In '49 ginger 5 gulden 
vanaf. Als boerenknecht verdiende ik toen 
25 gulden per week. We zijn op veel plaatsen 
geweest, steeds ander werk, dan weer ontslag. 
Toen de WW werd ingevoerd zaten 5000-6000 
werklozen in de buurt drie weken zonder 
geld. Met 2000 man hebben we toen Sociale 
Zaken bezet. De direkteur heeft mooi de 
brandkast moeten openen. 
In die tijd bemiddelde het Arbeidsburo ai
leen als je kon bewijzen dat j~ geen kommu· 
nist was. Maar ja, je ideeen Iaten zich niet 
verbieden. lk zeg iedereen open I ijk waar het 
op staat, als iets niet in de haak is dan zeg ik 
dat. Laatst ben ik oo'k naar Den Haag geweest, 
samen met mijn buurman, die is gemeente· 
ambtenaar. lk ben nu al jaren postbesteller. 
Die strijdbaarheid, die bl ijft je bij he! En dan 
is er mooi weer eens 70.000 man te zien." • 

ENERGIEKOLONIE I 
Energie is een hoeksteen van het kapitalisme. 
Zander energie, zonder goedkope energie, kan 
de industrie niet draaien. De veenkoloniiin 
hebben daar altijd een belangrijk steentje toe 
bijgedragen. Allereerst werd er het turf weg
gesleept voor de industrie in het westen. La
ter wordt er onder de grand olie en gas ont· 
dekt. Het Groningse dorp Slochteren /igt op 
were Ids grootste gasbel. Typerend is weer dat 
Slochteren als een van de /aatste gemeenten 
wordt aanges/oten op het aardgasnet. De 
NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) 
maakt er per jaar miljoenen winst op. 
Vreemd, dat een gebied met zovee/ natuurlijke 
rijkdommen, tot het meest achtergelegen ge
bied van Nederland hoort met de meeste 
werklozen. 
Dan is de grand nog altijd goed genoeg om 
atoomafval in te dumpen. 

12 

\ ' 

GEVAARLIJKE STOFFEN 
WEG UIT PAPENDRECHT 
,Er mag niet Ianger gespeeld worden met de Ievens van ons en onze kinderen. Wat 
hier in Papendrecht gebeurt is te gek. Uiteraard moeten we leren Ieven met ge
vaarlijke stoffen, het is per slot van rekening 1979, maar dat houdt nog niet in 
dat we daarom pers~ domme dingen moeten gaan doen, en die route maar dwars 
door onze woonwijken Iaten lopen. Aileen tussen Papendrecht en Dordrecht zijn 
er al dertien stoplichten, dertien reele mogelijkheden voor ongelukken." 

Gert Wemmers, SP-Iid in Papendrecht, legt uit 
water in zijn dorp aan de hand is. 
Voorheen liep de gevaarlijke stoffen-route 
uit de Botlek richting Antwerpen-Parijs via 
de brug over de Dortse Kil (tussen Zwijn
drecht en Dordrecht). Sinds de opening van 
de Drechttunnel, die de brug verving, loopt 
de route nu dwars door lrukbevolkte woon· 
wijken in Papendrecht e.1 Dordrecht. Het is 
in Nederland namelijk bij de wet verboden 
om deze stoffen door tunnels te vervoeren. 
Verontruste Papendrechters zien iedere dag 
honderden tankauto's boordevol hoogst ex
plosieve en giftige stoffen door hun straten 
krossen, en beginnen zich af te vragen, of 
eventuele schade aan de tunnels zwaarder 
weegt dan het lot van honderden en misschien 
wei duizenden mensen. 
Nadat de SP Hulp- en lnformatiedienst haar 
hulp aangeboden had, Werden er folders ver-

spreid, er kwam een vergadering en er werd 
een aktiekomitee (Aktiegroep Anti-gevaar
lijke stoffenroute ,0 apendrecht) gevormd. 

Door de achtertuintjes 
Marnix Verkruisen, een ander komiteelid ver· 
volgt: .,Het gemeentebestuur en de raad heb· 
ben zich tot nu toe te zwak opgesteld. Het 
enige wat ze gedaan hebben is brieven naar 
Den Haag schrijven, gericht op het doortrek
ken van de brugweg. Oat is geen alternatief, 
want dan loopt de route straks door de ach· 
tertuintjes van de nog te bouwen wijk Wil · 
gendonk, en in Dordrecht blijven ze dan ook 
nog met de rotzooi zitten." 
Hij benadrukt ook dat het er niet in de eerste 
plaats om gaat die stoffen uit hun dorp te 
krijgen, en anderen ermee op te schepen, 
maar dat de minst gevaarlijke route gekozen 
wordt. 

Burgemeester 
Het komitee heeft de burgemeester van Zwijn 
drecht aan haar zijde . Hij verklaarde in diverse 
interviews dat het vervoer van die rommel 
door de tunnel moet, net zoals in het buiten
land gebeurt. 
Hij is bereid gevonden de handtekeningen, 
die het aktiekomitee bezig is in Papendrecht 
op te halen, persoonlijk aan de minister aan 
te bieden. 
Gert Wemmers: .,Onze aktie moet slagen . De 
situatie is te gevaarlijk. Desnoods sturen we 
een delegatie van burgers mee naar Den Haag. 
Die wet op het vervoer van gevaarlijke stoffen 
moet in dit specifieke geval veranderd of aan
gepast worden." • 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmanri * Piet Wigman 

IJ aambeien moet ik altijd den ken aan 
die man vroeger in de kerk. Die zat al
tijd rechts vooraan en ging steeds heel 

behoedzaam zitten. Met zijn hand tastte hij 
dan achter zich en liet zich langzaam zakken. 
Als ik in de rij achter hem zat, kon ik zien 
dat op zijn plaats e~n klei ne ronde rubberen 
band lag. Op maat van zijn achterwerk. Op
blaasbaar met een ventiel en kleiner d;;tn de 
banden die wij mee naar het zwembad namen. 
Later heb ik ze de apotheker nog wei eens 
zien verkopen . Het was dus een band met 
'mediese dpeleinden' I 
Die man zal wei aambeien gehad hebbEm, 
denk ik nu. En dan ging hij zo zitten dat zijn 
aambeien nergens raakten en precies in het 
midden van de band uitkwamen. Bij inwen
dige aambeien komt dat zo nauw niet; dus 
deze man zal wei uitwendige aambeien hebben 
gehad . En zo was er in de kerk altijd wei iets 
dat je bezig hield. 

Spreken 
Volgens de STER-reklame van de spertie
zalf praat je daar niet over, maar bl ijkbaar 
wei over de zalf die ze zou doen wegschrom
pelen als sneeuw voor de zon. Dat laatste 
kunt u rustig vergeten. Spertie was er ook al 
toen ik nog naar de kerk ging en die man was 
er als levend bewijs, el ke zondag weer, dat ze 
nog steeds niet verschrompeld waren. Daar
om zullen wij het hier nu eens over aambeien 
hebben. 
Zeventig procent van ons heeft aambeien. 
Maar slechts twintig procent heeft er last van, 
zo nu en dan. En veel mensen gaan dan naar 
de apotheek of drogist en halen zich wat. 
Dat helpt, dat wil zeggen de aambeien ver
dwijnen meestal niet, maar de jeuk en de pijn 
vaak wei. En daar zijn we dan al vaak tevreden 
mee. Wat niet weet dat niet deert. Zolang we 
er maar niet aan herinnerd worden door pijn 
en jeuk (en god, wat kunnen die dingen 
's nachts jeuken!) zitten weer niet zo mee. 
En gelijk hebben we ook nog want als zeven
tig procent van onze bevolking last heeft van 
aambeien kan het nooit zo'n rampzalige 
kwaal zijn. 

lnwendig 
De meeste van die aambeien zijn inwendig. 
De uitwendige geven vaak weinig last. lets 
anders is het als die inwendige naar buiten 
komen. Als we eens kijken hoe aambeien 
ontstaan kunnen we dat ook begrijpen. 
Het slijmvlies van onze darm begint op enke
le centimeters van onze anus. En precies op 
die plaats vinden we onder dat slijmvlies een 
groot aantal vaten in een dichte kluwen op
een. Het bloed van de darm kan via deze klu
wen terug naar het hart. 
Als nude druk in onze buik toeneemt door
dat we bijvoorbeeld hard persen, stijgt ook 
de druk van het bloed in die vaten en zullen 
die vaten uitzetten of opzwellen. Als we nou 

AAMBEIEN 

nog een beetje slap bindweefsel rond die va
ten hebben, zoals dat bij sommige mensen het 
geval is, dan zwelt die kluwen nog gemakke
lijker. Is het nu zo dat door omstandigheden 
die druk in de buik gedurig 'te hoog' is, dan 
bl ijft de zwelling bestaan en spreken we van 
inwendige aambeien. De grootte wisselt, 
maar ze kunnen zo groot zijn dat zeals een 
tros druiven uit de anus hangen. Je kunt je 
voorstellen als er dan harde ontlasting passe
ren moet, dat dat pijn kan doen. 

Oorzaken 
Harde ontlasting is de meest voorkomende 
oorzaak voor het ontstaan van aambeien om
dat we dan namelijk flink moeten persen om 
te kunnen poepen. Niezen, persen, zwaar til
len, langdurig zitten en bijvoorbeeld zwanger
schap of een ander groot ruimte-innemend 
proces in de buik. Dit kan allemaal de reden 
zijn dat zich bij u aambeien vormen. Bij 
zwangerschap komt daar nog bij dat het 
zwangerschapshormoon in de tweede helft 
van de zwangerschap nog een extra stimu
lans is voor de vorming van aambeien, die dan 
ook vaak tevoorschijn worden geperst tijdens 
de baring. 
Een enkele keer zal de dokter ineens geinte
resseerd zijn in allerlei andere verschijnselen, 
terwijl u slechts voor uw aambeien kwam . 
Een verminderde slagkracht van uw hart wan
neer u bejaard bent en ook de kracht van uw 
andere spieren die afneemt, kan als gevolg 
hebben dat het bloed zich als het ware op
hoopt voor het hart en dus ook in die vaat-
kl uwen vlak boveri de anus. En zo kunnen er 
ook aambeien komen. 
Maar de belangrijkste reden zijn ongetwijfeld 
de te harde keutels die sommige mensen pro
duceren. Sommige mensen menen het zo 
druk te hebben dat ze geen tijd hebben om te 
poepen. ·Die gaan zitten, beginnen te persen 
en als er niet gauw wat komt staan zeal weer 
op om het na een halve dag weer eens te pro
beren. AI die tijd di kt de ontlasting in en 
wordt harder. Dus de volgende keer nog meer 
moeite en harder persen, met als gevolg meer 
kans op aambeien. 
Anderen eten een voeding waar zo weinig 
afval van over blijft dat het er gewoon niet 
inzit dater behoorlijke ontlasting gevormd 
kan worden. Kinderen die verwend worden 

De anus. Bij 5 ontstaan de inwendige aam
beien, bij 11 de uitwendige 

met pudding en limonade, koekjes en snoepjes, 
witbrood en al dat voedsel waar niets van 
overblijft, hebben daar al vroeg moeite mee. 
We kunnen van de Belgen zeggen wat we Wil
len maar sommige dingen hebben ze toch be
ter begrepen dan wij. Als een Belg naar het 
toilet moet zegt hij dan ook: ,lk ben even 
naar het gemak," en dan neemt hij het ervan . 
Nou is het niet voor iedereen even gemakkelijk 
om het ervan te nemen, merkte ik onlangs. 
Op een van de vleesfabrieken meende een chef 
het personeel van zijn afdeling te kunnen ver
bieden naar het toilet te gaan. Met een brief
je is de man weer op het rechte pad gebracht 
en is de natuurlijke orde op sanitair gebied 
hersteld. 
Afgezien van dat soort problemen is een ge
zonde stoelgang het best gediend met een 
gezonde voeding en wat lichaamsbeweging. 
Een voeding die goed laxeert bevat bruin
brood, roggebrood, rauwkost, fruit, stroop, 
honing en noten. Als alles goed is-moet u 
dan, als u aandrang voelt gaan zitten en zon
der persen een soepele hoop produceren . 
Denk niet dat dat el ke dag een verplicht num
mer is. Een a twee keer in de week kan ook 
nog heel gewoon zijn . Als het u nou niet 
goed lukt, ga dan niet meteen naar de drogist 
om allerlei troep te halen, maar loop eerst bij 
uw dokter aan of bij uw grootmoeder. Die 
weet vast wei raad: karnemel k met stroop en 
honing bijvoorbeeld. 
Last, echt last van uw aambeien krijgt u 
eigenlijk aileen als er een ontsteking bijkomt, 
er kloofjes ontstaan of er een stolsel, bloed
prop in zo'n aambei ontstaat. Oat kan ont
zettend pijnlijk zijn. Schoonhouden is na
tuurlijk ook moei lijker. Met gewoon koud 
wate r voorzichtig nawassen en met een zachte 
doek drogen kan heel heilzaam zijn en een 
gei'rriteerde huid voorkomen. Hopelijk wordt 
u dan 's nachts niet meer geplaagd door die 
afschuwelijke jeuk waarvoor u zich tot bloe
dens toe krabt. 

Uitwendig 
Uitwendige aambeien zijn dus niet inwendige 
aambeien die naar buiten komen puilen, 
maar aambeien die ontstaan door zwelling 
van de vaten direkt onder de huid rond de 
anus. Je kunt ze gemakkelijk leegdrukken 
met de vinger of door de kringspier van de 
anus aan te spannen. De oorzaken zijn dezelf
de, de oplossing dus ook (gezond eten) en 
goed schoonhouden is ook hier de kwestie. 
Kortom: Wie van zijn aambeien af wil moet 
zorgen voor een goede stoelgang, goed eten 
en veel beweging en een goede hygiene. Aile 
middeltjes die u zo kopen kunt, helpen u 
niet van de aambeien zelf af (vaak wei van 
pijn en jeuk) en die kunt u ook van uw huis
dokter op recept krijgen. Mocht het allemaal 
niet baten en is het erg genoeg dan is er 
soms nog een oplossing te vinden via injek-
ties en operatie. • 
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'n Dnwilr e bouwvereniging, 'n brid 
en 'n hele oop huurders die het ni 

Aanbieding van de klachten aan de Dongense burgemeester 

In het Brabantse Dongen, gelegen tussen Breda en Tilburg, is sedert enige tijd 
danige beroering ontstaan. De oorzaak: het falende woningbeleid van de Dongense 
woningbouwvereniging en het onbegrijpelijke optreden van het gemeentebestuur. 
Over wat er allemaal precies aan de hand is in deze doorgaans zo rustige plaats met 
haar 20.000 inwoners, gaat dit Tribune-artikel. 

Een enkeling is een drenkeling 
Het begint allemaal in de Reggestraat, als een 
aantal huurders gaat merken dat individueel 
klagen bij de Dongense woningbouwvereni
ging geen zoden aan de dijk zet. Ook hier 
blijkt dat een enkeling maar een drenkeling 
is, zoals ze dat in Dongen zeggen . Op dat 
moment komen enige van de Reggestraatbe
woners in kontakt met de Dongense afdeling 
van de Bond van Huurders en Woningzoeken
den (BHW). Na enkele gesprekken komt men 
tot de konklusie dat het de moeite van het 
proberen waard is om te onderzoeken hoe 
het nu precies gesteld is met de klachten van 
aile bewoners. Klachtenformulieren worden 
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gemaakt en rondgedeeld nadat er door de be
woners een buurtkomitee is samengesteld. 
Uit de ingezamelde klachten blijkt dater in
derdaad sprake is van een algemeen probleem 
omtrent het onderhoud van de woningen. 
Een afvaardiging van het komitee stapt naar 
de woningbouwvereniging en nu kan wei wat 
eerst niet lukte. Een reeks klachten wordt 
door de verhuurder op korte termijn her
steld. 

Even verderop zijn de bewoners van de Le
harstraat en Noorderlaan al vijf jaar bezig 
over onderhoud en huurprijzen. Onlangs is 
de verfkwast over de huizen gehaald, maar 

over de juiste huur kunnen bewoners en 
bouwvereniging het nog steeds niet eens 
worden. Ook hier hebben de bewoners een 
buurtkomitee samengesteld om meer kracht 
aan hun wensen bij te kunnen zetten. 

Dan zijn er nog de duplex-woningen (eenge
zinshuizen die na de oorlog in tweeen zijn 
gesplitst als noodoplossing voor de woning· 
nood) . Scheuren en gateol maken hier het 
plafond zo poreus dat wanneer de beneden
buurman een sigaar opsteekt, de bovenbuur
man gratis kan meeroken. Verder ontbreekt 
er een douche en zijn de huizen enorm geho
rig. Net als in de Reggestraat wordt hier de 
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ewethouder 
er pikken 

hulp van de BHW ingeroepen. 
Als dan tens lotte nag bl ijkt dat oak in de 
Zeeheldenbuurt de bewoners gekonfronteerd 
worden met de onwil van de bouwvereniging 
om haar onderhoudsverplichtingen nate ko
men, rijpt bij de diverse komitees het idee 
om een gezamenlijke aktie tegen deze ver
huurder te gaan ondernemen. 

,Sa men sterk" 
Onder het motto .,Samen sterk" wordt er 
door de gezamenlijke komitees een vergade
ring belegd voor aile huurders van de Don
gense woningbouwvereniging. Besloten 
wordt op die vergadering om een groot
scheeps onderzoek te gaan doen naar de om
vang van de klachten in aile woningen. Een 
groat aantal huurders gaat op pad om klach
tenlijsten uit te zetten en op te halen . 
Wanneer de lijsten geturfd zijn blijkt er een 
totaal aantal klachten van boven de duizend 
te zijn. Oak blijkt dat bar weinig huurders 
tevreden zijn over het reilen en zeilen bij de 
bouwvereniging met betrekking tot het ne
men van beslissingen. Demokratie blijkt een 
woord te zijn dat bij deze verhuurder nag on
bekend is gebleven. 

Gemeenteraad: niks aan de hand 
Gelijktijdig met de gezamenlijke akties van 
de buurtkomitees wordt bekend dat de ge
meenteraad voornemens is haar 664 wonin
gen per 1 januari 1979 over te dragen aan de 
woningbouwvereniging . .,Een ontoelaatbare 
gang van zaken," konkluderen de buurtkomi
tees. Terwijl de bouwvereniging er nag niet 
eens in slaagt de klachten van de huidige 
huurders adekwaat op te lassen, krijgt ze er 
ineens nag een massa nieuwe huurders bij. 
Er wordt een brief aan de raad gestuurd met 
het dringende verzoek deze overdracht niet 
door te Iaten gaan. Eerst moeten er garanties 
komen over beleid en besluitvorming bij de 
woningbouwvereniging. 
De gemeenteraad, sinds oudsher geregeerd 
door de KVP en aanverwante plaatselijke 
lijsten, ziet de bezorgdheid van de huurders 
echter niet zitten . .,Wij gaan uit van de goede 
wil van de bouwvereniging," laat men weten. 
De enorme lijst met ingezamelde klachten 
kan deze bestuurders niet aan het twijfelen 
brengen. Dwars tegen de huurders in, be
sluit de raad de overdracht gewoon door te 
Iaten gaan. 
Wei het allerbontst maakt wethouder Leij
ten van Vol kshuisvesting het. De man, zelf 
oak lid van het bestuur van de bouwvereni
ging, zegt dat de huurders zelf schuldig zijn 
aan het ontbreken van zeggenschap. Hadden 
ze maar lid van de bouwvereniging moeten 
worden, deelt hij mee. IJI'at de wethouder 
vergeet te vertellen is dat het bestuur van de 
bouwvereniging uitmaakt wie er wei en wie 
er niet toegelaten wordt als lid. Op het mo
ment dat hij zijn uitspraak doet, telt het aan
tal leden, door het bestuur uitgeselekteerd, 
niet verder dan het schamele aantal van ... 
vijfentwintig! 

,ledereen moet maar weten dat ik 
donderdags moet bridgen! " 
De verontwaardiging van de huurders neemt 
met de dag toe. Daarom besluiten ze weder-

om een vergadering te organiseren, waarop 
zowel de wethouder als het verenigingsbe
stuur verantwoording af kunnen komen leg
gen voor hun 'bele id ' . Wanneer BHW-voorzit
ter F\lne Roovers om kwart over acht de 
vergadering echter opent, zijn de stoelen 
rechts van hem leeg gebleven. De Heren Be
stuurders Iaten het afweten. De redenen die 
door hen worden opgegeven bestrijden el
kaar in onzinnigheid. De wethouder la<lt we
ten dat hij moet bridgen die avond en dus 
'onmogelijk bij de bewonersvergadering aan
wezig kan zijn.' De bestuurders van de wo
ningbouwvereniging zeggen niet te willen 
praten met de BHW, omdat 'die organisatie 
de bewoners niet vertegenwoordigt.' Een zeer 
boze Ernst Bonis van het buurtkomitee- Reg
gestraat laat telefonies de voorzitter van het 
bestuur weten dat huurders van z lin bouw
vereniging op hem zitten te wachten. En dat 
de huurders zelf wei uitmaken wie ze om hulp 
vragen en wie niet. In aansluiting daarop be
sluit de vergadering een delegatie naar het 
huis van de voorzitter van het bestuur te stu 
ren om hem nogmaals met klem te verzoeken 
naar de vergaderzaal te komen. Oak dat kan 
voorzitter Van Alphen, die rustig niks zit te 
doen, niet bewegen tot een andere opstelling. 
Hij heeft er geen boodschap aan, aan die 'op
roerkraaiers' zoals hij ze later nag eens zal 
noemen . 
Wanneer de huurdersdelegatie terugkeert in 
de vergaderzaal, geeft ze weer wat ze zojuist 
gehoord heeft. Daarop wordt besloten andere 
maatregelen te gaan treffen. Een serie huur
ders zal zich opgeven als lid van de woning
bouwvereniging. Wanneer het bestuur hun 
toelating zal verhinderen, zal een juridiese 
procedure overwogen worden. En wanneer 
ze wei toegelaten worden, zal er een speciale 
ledenvergadering moeten komen, waarop de 
bezem eens door het bestuur gehaald zal 
worden. 

Toch resultaat 
De beroering die ontstaan is, heeft tach ef
fekt op de woningbouwvereniging, zo blijkt. 
Rene Roovers van de BHW h ierover: 
,Terwijl de bouwvereniging schriftelijk laat 
weten niet met de BHW te willen praten, 
omdat die de huurders niet zou ve rtegen
woordigen, worden er nu wei klachten ver
holpen in de Zeeheldenbuurt. En dat gebeurt 
aan de hand van ... juist, klachtenlijsten van 
de BHW!" 
Dat betekent echter r.10g niet dat de bouwver
eniging haar 'beleid' ten aanzien van de pro
testerende huurders herziet . Zo laat voorzit
ter Van Alphen aan een aantal huurders we
ten dat wanneer ze zo door blijven gaan, hun 
klachten onderop komen te liggen. Dat bete
kent nogal wat, gezien de meer dan duizend 
ingezamelde klachten. lntimidatie en ver
deeldheid zaaien zijn blijkbaar belangrijker 
onderdelen van het beleid van de bouwvere
nigi·hg dan demokratie en efficient klachten 
verhelpen. 

Petitie 
Omdat op grand van de Woningwet de ge
meente de laatst verantwoordel ijke is voor het 
huisvestingsbeleid in Dongen, wordt tijdens 
de raadsvergadering van december aan de ge-

BESLUIT 
TDEGELATEN 
INSTELLINGEN 
AI enige tijd ligt er een Besluit Toege
laten lnstellingen, vervaardigd onder 
de vorige staatssekretaris Van Dam. 
In dit besluit worden een aantal eisen 
gesteld in verband met het demokraties 
funktioneren van de zogenaamde 'so
ciale verhuurders.' Tot een uitvoering 
van dit besluit is het echter nog maar 
weinig gekomen. Bij veel bouwstich
tingen en -verenigingen wordt de dienst 
nog net als eerst uitgemaakt door een 
handjevol notabelen, die zich in niets 
iets aantrekken van wat de huurders 
vinden over het gevoerde en te voeren 
beleid. Een wei erg duidelijk voorbeeld 
hiervan vinden we in het Brabantse 
Dongen, waarover bijgaand artikel 
handelt. Uniek is de situatie echter 
geenszins, weten we uit tal van berich
ten uit het land. De demokratisering 
van de bouwverenigingen blijkt door
gaans pas bereikt te kunnen worden na 
langdurige aktie van de huurders. Het 
zoveelste bewijs dat met nota's en be
sluiten de wereld niet veranderd wordt. 

meenteraad een petitie met meer dan vier
honderd handtekeningen eronder, aangebo
den. In de petitie wordt om een veroordeling 
van het optreden van de wethouder en het 
verenigingsbestuur gevraagd . Weer echter 
liet de raad haar burgers in de steek door de 
zaak door te schuiven naar de bouwvereni
ging. En weer was het wethouder Leijten die 
voor de uitsmijter zorgde door te beweren 
'dat de woningbouwvereniging echt wei iets 
deed, ze heeft bijvoorbeeld pas overleg ge
pleegd met vijf I eden.' Rene Roovers hierover : 
.,Dat moeten dan wei erg gewichtige leden 
zijn geweest, want hoe kan anders de wet
houder die vijf leden zo hoog waarderen en de 
mening van vierhonderd huurders langs zijn 
kouwe kleren af Iaten glijden ?" . 
Hoe verder 
Op de vraag wat de toekomst nu m oet gaan 
brengen, antwoordt Rene Roovers: 
.,Hoewel we natuurlijk bijzonder verontwaar
digd zijn over het optreden van bestuur en 
gemeenteraad, kunnen we tach een beetje 
tevreden zijn. In enkele maanden tijd is er in 
Dongen een georganiseerde huurdersbeweging 
ontstaan, met tientallen aktieve mensen, die 
het vuur uit de sloffen lopen. Dat doen ze 
omdat ze er vertrouwen in hebben dat we 
met zijn allen samen moeten kunnen berei
ken wat we will en: een demokratiese bouw
vereniging, die zich in dienst stelt van haar 
huurders. Dat vertrouwen is juist daarom zo 
groat, omdat iedereen die over de zaak na
denkt moet toegeven dat we niks bijzonders 
vragen. De huurders vragen om hun recht. 
En dat kan tot:h niet teveel gevraagd zijn ... ?" 
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Aileen al in het tweede kwartaal van 
1978 waren er in ons land 347.000 
mensen aangewezen op een bijstands
uitkering. Naast het grote aantal be
jaarden (1 03.000) viel vooral op de 
sterk stijgende groep RWW'ers: 64.000. 
De langdurig werklozen dus. 
Omdat de bijstandswet niet eenvoudig 
is en de u itkering rond het bestaans
minimum schommelt, zien velen zich 
genoodzaakt tegen de bjjstandsuitke
ring - of de weigering om uit te keren 
- beroep aan te tekenen. Reden voor 
de Tribune om ditmaal tekst en uitleg 
te geven over de beroepsprocedure van 
de algemene bijstandswet. 

so afgewezen worden. 
De heer K uit Utrecht had het al gemerkt: 
bij het bezwaarschrift doet zich de vreemde 
situatie voor, dat men het bezwaar moet in
dienen bij dezelfde instantie als die de be
schikking heeft gegeven, namelijk B&W. 
In iedere gemeente moet echter de gemeente
raad speciale voorschriften vaststellen voor 
het behandelen van de bezwaarsch riften en 
in de meeste gevallen is bepaald dat B&W, 
voordat zij een beslissing nemen over het b{:
zwaarschrift, advies moeten vragen aan de 
kommissie voor de behandeling van bezwaar
schriften. 
De beslissing die B&W uiteindelijk nemen 
heet ook 'beschikking'. Deze beschikking 
wordt op schrift gesteld en 'met redenen 
omkleed' meegedeeld aan de indiener van 
het bezwaarschrift. In deze beschi kking moet 
vermeld staan dat er beroep mogel ijk is bij 
gedeputeerde staten van de provincie. 

Gedeputeerde staten 
Binnen een maand nadat B&W een beslissing 
genomen hebben op het bezwaarschrift, kan 
de indiener tegen deze beslissing in beroep 
gaan bij het dagelijks bestuur van de provin
cie, de gedeputeerde staten. Dit beroep is 
ook mogelijk als B&W niet binnen een maand 

IN BERDEP BIJ DE 
BIJSTANDSWET 

De heer K. uit Utrecht schreef ons: ., lk heb 
bijstand aangevraagd, maar de gemeente 
heeft dat afgewezen. Nu staat er onder die 
brief van de gemeente dat ik een bezwaar
schrift kan indienen bij dezelfde instantie als 
die de beslissing heeft genomen, namelijk het 
kollege van burgemeester en wethouders. lk 
vi nd dat zo raar." 
In de bijstandswet wordt bepaald dat burge
meester en wethouders (B&W) moeten be
slissen of de gevraagde bijstandsuitkering wei 
of niet wordt toegekend. De besl issing van 
B&W wordt de aanvrager in een schriftelijke 
beschikking meegedeeld . Als de beschikking 
afwijzend is, dan moet de reden van die af
wijzing in de beschikking vermeld staan. In 
die beschikking moet ook meegedeeld wor
den dat de aanvrager de mogelijkheid heeft 
om een bezwaarschrift tegen de beschikking 
in te dienen. 

Bezwaarschrift 
Is men het met de besch ikking van B&W niet 
eens, dan kan men b in11en een maand nadat 
men kennis heeft kunnen nemen van de be
schikking, een bezwaarschrift indienen bij 
B&W. U zult zich misschien afvragen: wat is 
dat, 'Kennis heeft kunnen nemen'? Oat bete
kent dat de beroepstermijn van een maand 
begint te I open op de dag waarop de aanvra
ger de beschikking heeft ontvangen, en niet 
de dag van verzending van de beschikking. 
Laat men de termijn van een maand voorbij 
gaan, dan heeft het indienen van een bezwaar
schrift geen zin meer: het bezwaar zal sowie-
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een beslissing hebben genomen op een be
zwaarschrift. In de daaropvolgende maand 
kan degene die bij B&W bezwaar heeft ge
maakt en geen antwoord heeft gekregen, 
zich rechtstreeks richten tot gedeputeerde 
staten. 
Als gedeputeerde staten uitspraak gedaan 
h~bben over het ingestelde beroep, kunnen 
binnen een maand na uitspraak zowel de 
indiener als B&W in hoger beroep gaan. Deze 
laatste mogelijkheid van beroep ligt bij de 
Kroon (de minister). 
Voordat de Kroon een definitieve beslissing 
neemt, vraagt deze eerst advies aan de Raad 
van State. 

Voorlopige voorziening 
De familie V. uit Heerlen had een- gekorte 
- bijstandsuitkering. In de maand oktober 
werd er een kind geboren. De kinderbijslag 
zou pas in januari daaropvolgend ingaan en 
de gemeente verdomde het om de bijstand te 
verhogen v66r januari. Omdat de nood hoog 
was, deed de familie V., met hulp van de SP 
Hulp- en lnformatiedienst, een beroep op de 
kommissaris van de koningin, naar goed Lim
burgs gebruik gouverneur geheten, om een 
spoed-beslissing te nemen. 
Deze mogelijkheid geeft artikel 45 van de 
algemene bijstandswet: .,In de gevallen waar
in bijstand onverwijld moet worden verleend 
kan de voorzitter van gedeputeerde staten 
beslissen dat door burgemeester en wethou
ders een bepaalde bijstand moet worden ver
leend." 

Het beroep op de kommissaris kan men doen 
door het schrijven van een brief. De kommis
saris neemt kontakt op met de gemeente en 
geeft- doorgaans vrij snel - een schriftelijke 
beslissing. Is men het met deze beslissing niet 
eens, dan weer een brief (bezwaarschrift) 
naar de kommissaris, waarin men om herzie
ning vraagt. Hierna volgt op korte termijn 
een hoorzitting, waarbij men zijn standpunt 
mondeling kan verdedigen. 
De beslissing van de kommissaris heeft een 
voorlopig karakter. Zodra B&W op de aan
vraag tot bijstand hebben beslist of in beroep 
gedeputeerde staten, dan vervalt de beslissing 
van de kommissaris . Het is echter niet altijd 
nodig om eerst een aanvraag bij de gemeente 
in te dienen voordat men naar de kommissa
ris schrijft. Doet zich een noodsituatie voor, 
bijvoorbeeld brand, dan kan men zich ook 
direkt richten tot de kommissaris van de ko
ningin. • 

In oktober kreeg ik van het GAK een brief 
met het berichJ dat ik van de WAO overging 
naar de AAW. Omdat ik daardoor f 150,
per maand minder ontving, was ik het er niet 
mee eens. lk heb toen beroep aangetekend 
bij de Raad van Beroep. Deze week stuurde 
de Raad van Beroep mij een beschikking; de 
uitspraak was dat ik niet-ontvanke/ijk was 
verklaard. Onderaan de uitspraak staat dat ik 
in verzet kan gaan tegen de beschikking bin
nen 14 dagen. Wat moet ik doen? 

U bent de dupe geworden van het GAK. De 
bedrijfsvereniging mag u niet zomaar over
hevelen van de WAO naar de AAW. Eerst 
moeten ze u een officiele beslissing sturen, 
dat de WAO verminderd of beeindigd wordt. 
Daarnaast moeten ze u een beslissing voor de 
AAW sturen. 
De brief die u van het GAK kreeg, was geen 
officiele beslissing en het GAK is daarom zijn 
boekje te buiten gegaan toen zij uw WAO 
introkken. Het GAK had u een 'voor beroep 
vatbare beslissing' moeten sturen. Tegen deze 
beslissing had u dan beroep kunnen instellen 
bij de Raad van Beroep. 
Oat de Raad van Beroep u niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, komt omdat u beroep had 
aangetekend tegen een brief en niet tegen 
een officiele beslissing. In verzet gaan tegen 
de beschikking van de Raad van Beroep heeft 
in dit geval geen zin. 
Ondertussen heeft het GAR u mooi in de 
kou Iaten staan. Geen behoorlijke beslissing, 
wei f 150,- minder en een nutteloos beroep 
bij de Raad van Beroep. Daarom: direkt bij 
het GAK aan de bellen trekken en een offi
ciele beslissing vragen en zolang die beslissing 
er niet is de volledige WAO! En verder na
tuurlijk kontakt houden met de SP Hulp- en 
lnformatiedienst. 



Dragline-machinist Henk de Kok 

Praten met Henk de Kok uit Druten (in het 
Land van Maas en Waal) is iets bijzonders. Be
zeten als hij is van alles wat met dragline's te 
maken heeft, probeert hij mij met toto's en 
veel woorden een beetje van zijn enthousias
me voor zijn werk over te brengen. 
.,Van kleinsaf heb ik in vrachtwagens gezeten, 
heb ik interesse gehad in motors, machines 
en sleutelde ik graag. Toen ik dan ook een 
kleine tien jaar geleden als machinist aan de 
slag kon gaan, vond ik dat prachtig." 

Leren 
Natuurlijk is Henk niet direkt in een kraan 
gekropen maar heeft hij eerst iets moeten le
ren van zijn werkmaten. 
.,lk ben begonnen als smeerjongen en heb 
later de man op de kraan vervangen. Mijn 
eerste 'werk' washier in de Ganzekuil in 
Deest, een ontgrondingsprojekt. 
Toen wij daar begonnen, met twee man 
slechts, was alles nog 'groen'. lk werkte in 
een apparaat dat nu 42 jaar oud is maar dat 
toen nog draaide als een klok. Mijn taak was 
daar negen jaar lang de bovengrond boven 
het zand uithalen en het in de koplosser 
laden. Als ik die bovengrond namelijk weg
gehaald had, kon de zandzuiger het grind en 
het zand opzuigen. 

Eigen baas 
.,Met mijn maat heb ik in eerste instantie het 
hele bedrijf in Deest opgebouwd . Later toen 
de gehele installatie klaar was, zijn er nog 
eens zes man bijgekomen. be baas kwam 

,In de 
kraan 
benje 

• 

• Jl 
e1gen 
baas" 
,Ais ik aan het rij
den ben en ik zie er
gens langs de weg 
een kraan staan, dan 
stop ik en vlieg het 
werk op. lk wil dan 
meer te weten ko

men over dat apparaat; maak een 
praatje met de machinist. lk ben 
gewoon vergroeid met mijn vak. 
Als je tien jaar in een dragline zit, 
wordt zo'n apparaat een stukje 
van jezelf. Je werkt dan wei voor 
een baas, maar in de kraan ben je 
je eigen meester." 

eens in de zoveel tijd eens kijken of alles 
naar behoren liep, voor de rest waren wij 
onze eigen baas in Deest. Het was daar een 
overduidelijke zaak, dat wij het werk leveren 
In 1976 is de helft van de jongens naar Wij
chen gegaan voor een nieuwe exploitatie. 
Wij hebben toen in Deest de installaties afge
broken en zelf heb ik het terrein afgewerkt:' 

Dodewaard 
Voor Henk de Kok was echter geen werk in 
Wijchen, tenminste niet als dragline-machi
nist. Hij is in Dodewaard terecht gekomen. 
Daar moet hij met een 'American van 5 jaar 
oud' met een mast van 25 meter erop sche
pen lossen . 

.,Kijk dat is weer een heel ander karwei als in 
Deest. Daar was het werk niet zo gevaarlijk. 
Nu kom ik met een knijper in het schip en je 
kunt niet in aile hoeken kijken. Er staan ech
ter wei mensen in het ruim te werken. Je 
moet dan ook veel nauwkeuriger en exakter 
met de kraan omgaan, want in feite is het een 
kleine moeite om bijvoorbeeld bij het draa
ien het schip in te donderen." 

Dodemansknop 
Henk de Kok moet ook de weersomstandig
heden goed in de gaten houden, want een 
kleine beweging van de top van de giek (de 
lange arm van de kraan) betekent bijvoor
beeld dat b~neden in het ruim de knijper 
misschien wei een slinger van twee en een 
halve meter maakt en daar staan mensen te 
werken. Mensen die Henk vanuit zijn kabine 
niet ziet . 
.,lk werk bijvoorbeeld ook met een 'dode
mansknop', dat wil zeggen als ik uit de kabi
ne val stopt alles. ledere dragline heeft trou
wens een werkboek, waarin precies staat aan
gegeven tot wei ke prestatie de machine in 
staat is." 

165 PK 
Als we over de kwaliteit van de draglines ko
men te praten zegt Henk: 
.,Gelukkig zijn de kabines een stuk verbeterd 
ten opzichte van vroeger. Toen was het dui
delijk: een kraan werd gemaakt om te wer-
ken en niet om te horen . Tegenwoordig zijn de 
kabines afgeschermd tegen geluid en zit er 
een fijne stoel in. Maar ja, dat is ook wei 
nodig want achter je staat 165 PK te brullen. 
Natuurlijk gaat ook niemand meer een hele 
dag in een gespannen houding zitten te wer
ken. Oat pikt niemand meer, vandaar ook 
dat vandaag aan de dag de kabines er heel an
ders uitzien als vroeger. Het zou trouwens bij
voorbeeld ook erg goed zijn dat een sirene 
gaat loeien als je meer hijst dan toegestaan is. 
Dan hoor je dat je tout zit." 

Veiligheidsinspektie 
De veiligheid van de installaties is inderdaad 
zo nu en dan nog een teer punt. 
.,Je hoort wei eens meer van die verhalen," 
zegt Henk .,dat de kraan omgevallen is en dat 
het niet had mogen voorkomen. lk geloof dan 
ook dat de veiligheidsinspektie niet overal 
op tijd komt en het is hard nodig dat dat ver
andert. Kijk als er iets gebeurt, dan ben ik 
verantwoordelijk. Je speelt soms met men
senlevens. Voor mij mogen ze iedere week 
komen kontroleren. Neem nou de komman
do-toren van de zandexploitatie in Wijchen, 
die is 36 meter hoog, nou daar moet toch al
les prima mee in orde zijn . Stel je voor dat 
van die hoogte een boutje valt." • 
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Thea: ,,k ben geen type om te bedelen" 

,HET GEHEIM VAN DNS SUKSES LIGT IN DE VERKDDPTECHNIEK" 
Een bekende manier voor een bedrijf 
om zijn waren te slijten is het verkopen 
via een party. Een demonstratie komt 
bij iemand thuis. De gastvrouw vraagt . 
een aantal buren en vriendinnen om te 
komen. Eenmaal aanwezig begint het 
spel om de verkoop zo groot mogelijk 
te maken. Een spel waar nogal wat 
mensen de dupe van worden. 

.. lk ben via familie bij de Tupperware terecht 
gekomen." Aan het woord is Thea, zij is de
monstratrice geweest voor A1pperware, be
kend van de plastik dozen, bekers, enz . Ze 
vertelt ons van haar ervaringen: .. Je denkt 
wat bij te verdienen, want dat is in deze tijd 
hard nodig. Als je begint koop je een koffer 
voor 460 gulden, waarin Tupperware-produk
ten zitten en demonstratie-materiaal. Je 
moet proberen een gastvrouw te vinden, die 
een party voor haar kennissen en buren orga
niseert. Je krijgt van het bedrijf een handlei
ding mee hoe je moet werken. Op de party 
probeer je zoveel mogelijk te verkopen. Hoe 
meer je verkoopt, des te beter de verdiensten. 
Ook de gastvrouw krijgt een groter kado als er 
meer wordt verkocht. Je merkt dat mensen el
kaar aansteken om te kopen, dat is het sys
teem van deze party's. lk vond dat eigenlijk 

helemaal niet zo leuk, ik ben zelf geen type 
om te bedelen. 
De produkten zijn niet in de Winkels te koop 
en zijn bovendien duur. Als demonstratrice 
krijg je 32 procent van je verkoop. Boven mij 
stond nog een manager en een distributeur, 
allebei op provisie. Toen ik begon hebben ze 
me niet goed voorgelicht, je houdt van die 
32 procent door allerlei kosten veel minder 
over. Nee, als ik het allemaal van tevoren had 
geweten, was ik er nooit aan begonnen." 

Verkooptechniek 
Tupper, grondlegger van het Amerikaanse 
bedrijf, besloot in 1955 om zijn produkten 
niet meer via de winkels te verkopen, maar 
aileen nog via party's. Oat heeft hem veel 
sukses maar vooral veel geld opgeleverd, of 
zoals het bedrijf zelf stelt: .. Het geheim van 
het sukses van Tupperware ligt in de ver
kooptechniek." Via deze techniek wordt er 
extra veel verkocht aan mensen, die bij 
vrienden of buren op bezoek zijn en vaak 
moeilijk kunnen weigeren. Een voorbeeld van 
hoe er gewerkt moet worden, staat in het 
instruktieboek voor de demonstratrices: 
.. In afwachting van het moment waarop ieder
een aanwezig is, kunt u uw gasten voorstel-
len een spelletje te doen, dan komt de stem-

ming er alvast in en men wordt nieuwsgierig 
naar wat u te vertellen hebt. Raadpleeg hier
voor het boekje 'Tupperware-spelletjes." 

Duur nachthemd 
Met deze party-verkoop houdt zich ook het 
kledingbedrijf Pippa-Dee BV bezig. Bep 
kreeg 'n uitnodiging om op zo'n avond bij 
haar buurvrouw te komen: "Er komt een 
dame, die veel mooie praatjes heeft en aller
lei voordelen opsomt van de kleding, die zij 
verkoopt. Als je met een stel bij el kaar zit, 
neem je ook wat, je wilt niet voor de anderen 
onderdoen. Achteraf denk je, wat ben ik 
eigenlijk stom. Je moet dan beta len en die 
kleren zijn eigenlijk niet goedkoop. lk had 
een dun kunststof nachthemd gekocht voor 
f 65,-, maar naderhand had ik er spijt van. 
Twee anderen wilden hun bestelling ook 
niet, maar de hele bestelling komt onder 
rembours bij de gastvrouw. Als wij niet be
taalden, kregen de anderen hun bestelling 
ook niet. Zo krijg je onderling nog tramme
lant ook om die kleren." 
Tot slot geeft Bep een goede raad: .. Nee, ik 
ga nooit meer naar een party, ik haal mijn 
kleren voortaan weer gewoon in de winkel. 
Het is goedkoper en je houdt tenm inste j3 
vriendinnen." • 



* adelborsten 
In augustus 1979 hoopt het Koninklijk lnsti
tuut voor de Marine haar 150 jarig bestaan 
te vieren. De voorbereidingen voor de festivi
teiten in Den Helder zijn in volle gang. Zo 
heeft iedereen die de adelborstenop/eiding 
heeft door/open een uitnodiging gekregen 
voor een reiinie. 
Bij de uitnodiging zat een brief van een komi
tee van aanbeveling, dat voorste/de het lnsti
tuut een passend geschenk aan te bieden. 
Het aanbevelingskomitee, bestaande uit vier 
hoge pieten waaronder duikbootkapitein bui
ten dienst Piet de Jong,had het idee opgevat 
om een geschi/derd portret te Iaten maken 
van ZKH prins Bernhard. Als eerbewijs voor 
diens onvolprezen diensten voor het Konink
lijk lnstituut voor de Marine. 
De ex-adelborsten bleken niet onverdeeld 
enthousiast over dit idee. Een van hen 
schreef het komi tee een open brief, waarin 
hij zich zeer verbaasd toonde over de keuze 
van het geschenk. ,Hoe bedenkt zo'n komi
tee het. Bernhard heeft zijn funktie van pre
sident-curator aan het lnstituut moeten neer
/eggen op grond van zijn 'onbewezen grote 
verdiensten' in het Lockheedschandaal. Het 
lijkt we/ of de gehe/e levenswandel van Bern
hard bezaaid is met 'onbewezen 'grote ver
diensten. Het is onbegrijpelijk dat het komi
tee van aanbeveling, waarin notabene een ex
minister-president zitting heeft, dit kennelijk 
allemaal niet heeft begrepen." 
De feestkommissie heeft, zoa/s te verwachten 
vi<J!, nog niet gereageerd. 

* adelijke borsten 
Ligt er voor ZKH dan toch nog een roemloos 
cinde in het verschiet? 
L)e onthullingen die het Vrije Volk onlangs 
publiceerde rechtvaardigen zo'n lot ruim
schoots. 
Na grondig speurwerk opperde deze krant de 
veronderstel/ing dat het geen romantiese ver
liefdheid was geweest die Bernhard in 1936 
op de ade/ijke borsten van Juliana deed val
len. 
Over deze periode is in buitenlandse bladen 
herhaaldelijk bericht, maar in Nederland 
mochten betreffende edities nooit verkocht 
worden. De reden wordt duidelijk in het vol
gende verhaa/: 
Als student was Bernhard in Berlijn lid van 
de Reiter SS en van de Duitse luchtsportbond, 
een mantelorganisatie die piloten opleidde 
voor de Luftwaffe. Na zijn studie trad Bern
hard in dienst bij de firma IG Farben, Hitters 
ekonomiese steunpilaar. Bernhard werd Ver
bindungsmann voor de spionagecentrale Ber
lin NWl en werd naar Parijs gestuurd. Over 
NWl en /G Farben kwam tijdens de proces
sen in Neurenberg behoorlijk wat aan het 
Iicht. 
In de aanklacht tegen Bernhards voormalige 
hoogste chef dr. Max 1/gner zei de Ameri
kaanse aanklager in 1948: ,Deze buitenlanCJ 
se agenten van Farben vormden de kern van 
het Nazikomplot in de he/e were/d. Ogen-

Bernhard en Juliana in 1936 

schijnlijk optredend als zakenlieden voerden 
ze spionagediensten uit voor de Nazi's." 
Op de vraag aan 1/gner of een van zijn V-man 
nen we/ eens de dienst had verlaten, ant
woordde hij koeltjes: ,Jazeker, dat was prins 
Bernhard, toen hij huwde." 
Dit huwelijk betekende echter allerminst een 
breuk met /G Farben. Een van de betrokke
nen uit het Berlijn van die dagen vertelt a/ in 
1956:, Toen /(} Farben hoorde dat de Ne
derlandse kroonprinses nog steeds geen man 
had, gaf ze haar centrale afdeling de opdracht 
om eens uit te kijken naar een jongeman die 
daarvoor de noodzake/ijke papieren had en 
die tevens haar belangen in de gaten kon hou
den. Dat werd prins Bernhard." 
En zo geschiedde. Een ontmoeting werd dis
kreet gearrangeerd via de met Farben r;elieer
de Hollandsche Koopmansbank. waarbij 
Bernhard in dienst zou treden. De zaak 
scheen te /ukken, /G Farben had zich ver
plicht om bij het welslagen van de onderne
ming het verarmde /andgoed van Bernhards 
moeder Armgard weer op peil te brengen. 
Hetgeen Farben inderdaad prompt na de ver
/oving heeft gedaan. 
Ook Ook prins Bernhard is zijn verplichtin
gen aan Farben ruimschoots nagekomen. 
Hij wist zich zeer snel in te passen in de 
hoogste kringen van het Nederlandse bedrijfs
leven. Kontakten, waar de Duitsers hun voor
deel meegedaan hebben. Onder zijn nieuwe 
vrienden bevond zich onderrneer Werkspoor
baas M.H. Damme. Tijdens het proefdraaien 
voor de Nederlandse marine in april 1940 
had Damme nog ge/uncht met prins Bern
hard. Direkt na de kapitulatie in 1940 bood 
Damme turbine-installaties aan de Duitse ma
rine aan. Tien jaar later versierde Bernhard 
voor Damme een order van 200 miljoen bij 
Peron. Met deze order waren zoals bekend 
30 miljoen gulden aan steekpenningen ge
moeid. 
Naast de goede relaties in de zakenwereld 
wist Bernhard zich ook als militair in te wer
ken. In 1939 werd hij benoemd tot adjudant 
van de koningin, waarbij hij zich regelmatig 
met het inlichtingenwerk p/eegde te bemoe
ien. lets waar de Nazi's wederom hun voor
deel mee konden beha/en. 
Zo ontmoette Bernhard in april 1940 in La
ren zijn /G Farben-chef Gunther Fahle, die 
hij toevertrouwde het bijzonder moei/ijk te 
vinden om Neder/andse troepen aan te voe
ren in gevechten tegen de Nazi's. Fahle gaf 

deze in forma tie onmiddel/ijk door aan de 
Duitse autoriteiten. Enkele weken later was 
ons land door de Duitsers bezet. 
Na de oorlog belandde Fahle in de gevangenis. 
Later werd hij kontaktman van de Lockheed 
en de CIA. Een /oopbaan die meerderen 
volgden. 
Bernhard zelf kwam uit de oor/og tevoor
schijn a/s luid bejubeld held. Tenminste in 
Nederland. Ieder die zijn he/dendaden in 
Londen eens na zou trekken, wordt helaas 
te/eurgesteld. Een gezaghebbend historikus 
uit Engeland: ,De invloed van de achteraf zo 
bewierookte prins was in de oorlogsjaren 
vrijwel nihil. Dat kwam ook doordat de En
gel sen Bernhard geen meter ruimte gaven in 
Londen, omdat ze hem botweg niet vertrouw
den. Vanwege zijn kontakten met de Nazi's 
hie/den de Britten de prins diskreet in de ga
ten. Dit gebeurde door de geheim agent fan 
Fleming, beter bekend als schrijver van de 
James Bond-verhalen." 
Tijdens de Lockheed-affaire is Bernhard be
treurd om de onzorgvuldige keuze van som
mige van zijn vrienden. De keuze lijkt eerder 
zeer nauwkeurig gemaakt te zijn. De eenmaal 
gemaakte vrienden bleven elkaar trouw tot 
de dag van vandaag. 
Het zal je opa maar wezen. 

* sChanOA/ig 
In de gemeenteraad van Nijmegen hoorden 
wij een onvervalst kapita/isties geluid van 
het CDA. U weet we/ de partij van Aantjes, 
de verdediger van Menten Kortenhorst, de 
koopsompolissen, de gratis vliegbili~t tten van 
de KLM, de legale belastingontduiker Lub
bers en van de neutronenbomjager Van Agt. 
Steeds weer roepen zij ons op a lies met de 
mantel der liefde te bedekken en vooral om 
begrip te tonen. 
Maar dat alles mag dan gevraagd worden voor 
CDA-po/itici, voor werklozen is het anders 
gesteld, die moe ten met de zweep aan het 
werk. Luister maar naar meneer Salet, werk
gever en CDA-Iid voor de Nijmeegse gemeen
teraad. 
,Er moet een drang zijn op de werklozen 
om een keuze te maken waar en hoe te wer
ken. En die keuze kan niet ongelimiteerd in 
tijd op kosten van de gemeenschap worden 
uitgesteld. Bijvoorbeeld na drie maanden 
werkloosheid zou die keuze gemaakt moeten 
worden. Wanneer die keuze niet wordt ge
maakt, zou men er toch reeel over moeten 
gaan den ken om bij weigering deze keuze te 
maken of bij onvoldoende medewerking aan 
de scholing de uitsluitingsgronden metter
daad toe te passen." 
Zo grof hebben we het nog nooit gehoord. 
Je moet ongeacht je vak a! het werk pakken 
wat aangeboden wordt, anders wordt je uit
kering ingehouden. 
Aan·tanke/ijk ontkende het CDA dit uitge
sproken te hebben. Het SP-raadslid Van 
Hooft wist echter beslag te leggen op de oor
spronkelijke tekst. Toen hij begon met het 
voor/ezen daarvan werd hem het woord ant
nomen, althans zijn mikrofoon werd uitge
schake/d door de burgemeester. 
Als gevolg daarvan dienden de SP, de PvdA, 
de PSP en de PPR een motie in, waarin het 
CDA-standpunt tegenover werklozen onaan
vaardbaar en verwerpelijk werd genoemd. 
Het CDA reageerde daarop met te zeggen 
dat wij ze verkeerd begrepen hadden, maar 
ook dat ze de door hen uitgesproken woor
den introkken. 
Werklozen opgelet. Ze zeggen we/ 'meer 
wins I , meer werk', maar ze bedoelen 'de 
zweep erover'. • 
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De jaarwisseling '78-'79 zal veel inwo
ners van de Nijmeegse nieuwbouwwijk 
Dukenburg nog lang bijblijven. Het 
was de koudste sinds het bestaan van 
deze wijk en dat was behalve buiten, 
in veel woningen ook binnen goed 
voelbaar. Op diverse plaatsen vielen 
CV-ketels uit of bleken verwarrnings
systemen ontoereikend, waardoor 
soms hele huizenblokken en flatgebou
wen in de kou kwamen te zitten. 

Aldenhof 
Niet altijd kwam dit als een verrassing. Som 
mige inwoners van Aldenhof weten al elf jaar 
lang dat de wijkverwarming waarop zo'n 
1300 woningen zijn aangesloten, onvoldoen 
de funktioneert om bij temperaturen van 
-5 graden en lager iedereen van voldoende 
warmte te voorzien . Volgens CV-monteurs is 
met de aanleg indertijd enorm geknoeid in 
opdracht van de opzichter. De zogenaamde 
'anodiese bescherming' van de ondergrondse 
pijpen (een methode waarbij met behulp van 
elektriese stroom metalen tegen roest e.d . 
beschermd worden) werd gewoon achter
wege gelaten. Enige jaren terug moesten al 
grote delen vervangen worden, terwijl het 
rottingsproces in de leidingen nog steeds om 
zich heen grijpt. Woningverenigingen en de 
verantwoordel ijke CV -firma verspreiden het 
fabeltje dat een en ander aan de zure grond 
ter plaatse zou I iggen. 
De gedupeerde bewoners zijn het nu zat en 
w~>igeren stookkosten te betalen totdat de 
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woningvereniging een doeltreffende oplossing 
voor hun CV -ellende heeft gevonden. 

Hoogbouw Weezenhof 
In de hoogbouw in Weezenhof wist bijna 
iedereen al dater een waanzinnig en geld
verslindend CV-svsteem in de flats was inge
bouwd. In de hallen van het flatkomplex is 
het altijd- 's winters en's zomers- snikheet . 
terwijl het in diverse woningen niet meer 
warm te krijgen is. Ook hier overwegen be
woners de stookkosten op de huurprijs in te 
houden. Om zich te organiseren richtten zij 
het 'Komitee 21 graden' op. 
Met behulp van het buro Bouwhulp probeert 
de plaatselijke afdeling van de SP klaarheid 
te krijgen over de kwal iteit van de verwarming. 
Het schijnt dat de tekeningef1 ervan bij de 
woningvereniging zoek zijn, waardoor repara
ties slechts met de grootste moeite kunnen 
worden uitgevoerd . 

Meijhorst 
Voor de bewoners van de 24e straat in Mev
horst was de snijdende kou in de woonkamer 
een geheel nieuwe, zij het bittere, ervaring. 
Toen de woningvereniging Kolping, eveneens 
eigenaar van de meeste andere CV -probleem
woningen, na herhaalde meldingen niet rea
::)eerde, waarschuwden de bewoners de SP 
tiulp - en lnformatiedienst. Met enorm veel 
moeite lukte het de woningvereniging te be
wegen tot een onderhoud met de woedende 
bewoners . Naast onmiddell ijke repa ra~ie van 
de verwarming, stelden zij de woningvereni
ging bovendien voor om straalkachels ter 

Eva en Edwin (links) vonden het buiten we/ 
/euk, maar in de woonkamers van de 24e 
straat in Meyhorst was het kouk/eumen ge
blazen bij een temperatuur van 11 graden ... 

beschikking te stellen en de daaruit voort
vloeiende extra elektriciteitskosten te val
doer •. Ook zij zijn van plan om anders deze 
kosten in mindering te brengen op de huur
prijs. 
Naast het ongerief met de niet werkende 
verwarming, blijkt dat de hieraan gekoppelde 
warmwatervoorziening het eveneens laat af
weten - overigens ook als het minder koud 
is. Douchen is er voor de 24e straat in Mev
horst niet bij. 

Desnoods dwingen . 
.,Wij komen steeds meer terug op wijk- en 
blok-varwarming," sprak direkteur Beeken 
van de woningvereniging Kolping . .,Het beste 
is individuele ketels voor elke w.oning." 
Hadden ze zich dat nou maar gerealiseerd 
toen de ene wijk na de andere flat in Duken
burg voor een prikkie van CV werd voorzien. 
Zoals het zich nu laat aanzien wordt dit goed
kope eenpijps-verwarmingssvsteem alsnog 
peperduur . Want dater nu voorgoed een ein 
de moet komen aan deze CV-ellende staat 
vast . 
.,De woningbouwverenigingen zullen er
desnoods zelfs onder dwang - toe worden 
verpl icht nog dit jaar een eind te maken a an 
de CV-perikelen in Dukenburg." Deze toezeg
.i ng kreeg het SP-raadslid Hans van Hooft 

·.adat hij bij de wethouder van Woonbeleid 
· Nee eisen op tafel had gelegd. Ten eerste 
;en goed werkende CV voor aile aangesloten 
1uizen en tpn tweede onmiddellijke aktie om 

Je gedupeerden tijdelijk te helpen. De ge-
meente zou tenminste straalkachels ter be
schikking kunnen stellen . Bij het Ieger heb
ben ze vast wei van die dingen in voorraad . 
Dan worden onze belastingcenten ook nog 
eens nuttig gebruikt." • 
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Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwa~ste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Aldelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J.v.Stolbergstr.60111 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Doetinchem Postbus 110 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 
08350-4661 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Em men La an v .d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 
Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat 5 
Heemskerk Maasstraat 134 
Heerlen N)aastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Postbus 175 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe . Doelenstr. 24 
Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 
Horst Zwal uwstraat 159 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 
Leiden Groenesteeg 31 
Leidschendam St. Raphaelstr. 11 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 

050-713547 
070-465966 
023-379506 
02510-37228 
045-712778 
01882-447 
04920-42761 
05400-21042 
035-19578 
045-214067 
04709-3679 
045-412732 
05100-81867 
071-134640 
070-276656 
08879-2245 

Maarssenbroek Bloemstede 640 
Maastricht Jupiterhof 93 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Coevordenlaan 21 
Oss Peperstraat 7 
Renkum Dorpsstraat 123 

03465-67099 
043-78224 
04102-2066 
080-229388 

04120·32631 

Roosendaal Wouwseweg 15 01650-3984 7 
Rotterdam Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Rijswijk Min. Talmalaan 67 070-948252 
Sas van Gent Statenlaan 27 01 158-1455 
Scheveningen Ooststraat 2E 070-460827 
Schijndel Andoornstraat 3 041 04-3998 
Soest Valeriaanstr . 189 02155-17838 
Spijkenisse Merelstraat 18 01880·1 0328 
Terneuzen v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Tilburg Havendijk 58 013-435380 
Uden W.Aiexanderhof367 04132-68996 
Utrecht Wolfstraat 3 030-313624 
Veldhoven Wal 1 040-532022 
Venlo Past. Gadiotstr . 21 077-40764 
Venray Mackenhof 3 04780-7270 
Vlaardingen I.M. de Raathstr . 6 010·345483 
Wageningen C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Woerden Meulmansweg 10 03480-16642 
Wijchen Startvenseweg 49 08894-6675 
Wijk bij Du. Anskarstraat 4 
Zeist Bogaerdlaan 6 
Zwolle Eigenhaardstr . 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij: 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam, tel. 010 - 673150 

SP Hulp- en ·lnformatiedienst: Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010 - 668068 

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



De label van de 
welvaartsstaat 
Binnen enkele dagen of zelfs uren wordt u van al uw financiele problemen afgehol
pen. U kent ze wei, de advertenties, waarin banken en financieringsmaatschappijen 
ons aansporen tot het nemen van persoonlijke leningen, doorlopende leningen, 
bankkredieten. Alles lijkt mogelijk en de vrijheid zonder geldzorgen lonkt u toe 

loch begint het zorgvuldig opgeroepen beeld van de Nederlandse welvaartsmaat
schappij te wankelen. Voor een eerste deuk zorgden publikaties over het grote aan
tal Nederlanders dat op het bestaansminimum leeft. Een tweede klap wordt toe
gebracht door de verontruste cijfers over de schulden, die talloze mensen, met na
me jonge gezinnen, moeten maken om zich de voortbrengselen van deze welvaarts
maatschappij te kunnen permitteren. Schulden die vaak tot schrijnende situaties 
kunnen leiden, die ontstaan als de maandelijkse aflossing niet meer betaald kan 
worden. 

Geld 
lenen; 
van 
arm 
tot 
erger 
Het totaal aan uitstaand geleend geld voor 
konsumptieve doeleinden bedraagt op dit 
moment 11,7 miljard gulden. Dat bedrag is 
gelijk aan het netto-jaarinkomen van zo'n 
600.000 Nederlanders . Om zaken als een 
kleurentelevisie, een auto of een vakantie
reis mogelijk te kunnen maken, heeft een 
op de drie gezinnen zich gemiddeld voor 
8000 gulden in de schuld moeten steken 
bij banken en financieringsmaatschappijen. 
Of de leningen zijn gesloten om andere 
schulden (bijvoorbeeld de belastingaanslag) 
te kunnen betalen . 
Geld kun je makkelijker dan voorheen le
nen. Talloze advertenties wijzen op de mo
gelijkheid 'snel en diskreet' geld te krijgen. 
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat 
op dit moment tienduizenden gezinnen in 
ons land gebukt gaan onder de schuldenlast 
die zij zijn aangegaan . De druk die de 
maandelijkse, verplichte aflossingen op hen 
uitoefent wordt vaker zwaarder en beklem
mende r' dan dat zij afneemt. 
Zoals gezegd vooral jonge gezinnen hebben 
het vaak moeilijk. Hun spaarcentjes gaan 
al snel op aan de inrichting van hun wa
ning . Als dan ook nog het eerste kindje 
zich aankondigt en de vrouw haar baantje 
moet opgeven, stapelen de financiele pro
blemen zich op en zijn ze aangewezen op 
geld lenen. 
Elk onvoorzien feit kan de aflossingsplicht 
tot een onmogelijkheid maken . Voor dui
zenden mensen, die geld lenen, werd in 
1978 de druk te groot. Hun aflossingssche-
ma liep in het honderd . Tengevolge daar-
van worden ze voortaan door de geldschie
ters als 'wanbetalers' te boek gesteld met 
aile konsekwenties vandien. Aanmaningen, 
sommaties, deurwaarders. In een aantal ge
vallen kan er met behulp van een volkskre · + 
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dietbank een uitkomst gevonden worden. 
De volkskredietbank neemt dan de schulden 
over en maakt afspraken met de geldschie
ters. Met de 'wanbetaler' wordt gezocht 
naar een te verwerkelijken aflossingsschema. 

Gemeentelijke 
kredietbank 

Het is vaak zelfs moeilijk om nog een ver
schil te ontdekken tussen de grate kommer
citi'le banken en de gemeente/ijke krediet
banken. Oat ondervond Ruud Malinka uit 
Nijmegen toen hij ging trouwen. 
Ruud is voor 80 procent afgekeurd en kan 
ondanks vele pogingen nergens aan de slag 
komen, ze/fs niet op een socia/e werkplaats. 
Omdat van de minimumuitkering onmogelijk 
de inrichting van het huis betaald kon wor
den, stapte Ruud naar de sociale dienst. 
Vroeger gaf de socia/e dienst nog we/ eens 
een uitkering voor de nood:take/ijke aan
schaf van dure dingen, die niet terugbetaald 
hoefde te worden. Of men kreeg een voor
schot, dat zonder rente afbetaald moest 
worden. Maar dat is er tegenwoordig niet 
meer bij. /edereen wordt doorgestuurd naar 
de gemeente/ijke kredietbank. 
En zo /eende Ruud f 2363,45 bij de bank 
die 'geen winst beoogt' en betaalde hij in 
totaa/ f 2700, - af in maande/ijkse termij
nen van f 150,-. Een zware aanslag op het 
minimuminkomen van het echtpaar Ma/inka. 
Begrijpe!ijk dat Ruud blij was toen hij aan 
de kredietbank kon gaan me/den dat alles 
afbetaald was. 
, Mooi zo, " zei de ambtenaar aan het loket. 
, Hier heeft u een formulier om een nieuwe 
lening aan te vragen." 
,Hoezo?" vroeg Ruud stomverbaasd. , Oat 
heb ik helemaal niet nodig." 
,Nou, het is toch prettig om wat extra geld 
te hebben, voor onverwachte uitgaven en 
zo. Oat doet toch iedereen." 
,Maar ik niet," zei Ruud. ,,lk ben b/ij dat 
dit einde/ijk afbetaald is en dat ik mijn in
komen gewoon kan besteden." 
, U moet het zelf maar we ten," besloot de 
ambtenaar nors. , lk heb u aileen maar een 
goed advies willen geven. " 
Me t Ruud vragen wij ons af of dat nou de 
manier is om steun te verlenen aan mensen . 
met een uitkering. Wij vragen ons oak af 
waar het goed voor is da t deze Nijmeegse 
kredie tbank steeds meer adverteert en ge
woon om klan ten vraagt. Waar is nog het 
verschil tussen deze bank die 'geen wins t 
beoogt ' en de banken die het enkel en a!· 
teen om de winst te doen is? 

Dwangmiddelen 
Wanneer de vo lkskred ietbank niet kan of 
wil bijspri ngen en de ge ldsch ieters halsst arrig 
blijven, d an krijgt men te maken met de 
dwangmiddelen die de wet aan geldu it leners 
biedt om hun schuldenaren te lijf te gaan. 
Beslag, loonbeslag en in het ergst e geval 
fai llissement worden voor de d ag gehaald . 
Naast de gra te materiele probl emen die dit 
met zi ch mee b rengt, zijn de spanningen 
vaak zo groat dat de ge ld lener er met zijn 
gezin aan ka pot gaat . Die ellende verschijnt 
niet in de krant. \tie l de nieuwste, nos meer 
doord achte advertenties van banken en fi
nanc ieringsmaatschappijen voor 'snelle en 
diskrete' ge ld leni ngen . 

De ontwikkeling 
Aange moedigd door de indringende reklame-
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kampagnes verliezen steeds meer mensen 
hun schroom om zich in de schulden te ste
ken. Tot na de Tweede Vl.ereldoorlog gold 
het als een schande om ergens in de schuld 
te staan. Geld lenen was een noodoplossing, 
waar niema'nd graag gebruik van maakte. De 
eerste ontwikkeling in het lenen was dan 
doorgaans ook erg sterk gebonden aan het 
goed dat men wilde aanschaffen. Kopen in . 
huurkoop of op afbetaling zijn de meest 
voorkomende leenvormen in de vijftiger ja
ren. Q> het eind van de zestiger jaren komt 
een nieuwe leenvorm op, de persoonlijke 
lening. Veel van de belemmeringen waaraan 
kopen in huurkoop en op afbetaling gebon
den zijn, vindt men hier niet meer terug. 
Zander veel moeilijkheden kan zo'n lening 
bij een bank of een financieringsmaatschap
pij, die in deze tijd furore maken, rondge
maakt worden. 
Dankzij deze mogelijkheden stijgt het totaal 
aan geleend geld in 1973 tot bijna drie mil
jard gulden . De ontwikkeling stopt dan ech
ter niet. De bedragen van persoonlijke le
ningen worden grater en er ontwikkelt zich 
een nieu~ leenvorm, het doorlopend kre
diet . Binnim bepaalde grenzen mag men zo 
veel mogelijk lenen als men wil. 
Nu de mogelijkheden dus nog uitgebreider 
zijn, maakt de kredietverlening een storm
achtige ontwikkeling door. Eind 1977 be
draagt het totaal aan geleend geld 8,5 mil
jard gulden . Een jaar later, in december 
1978, is het bedrag tot bijna 12 miljard ge
stegen . Bijna 12 miljard gulden, besteed 
voor de aankoop van de produkten van de 
welvaartsrriaatschappij, gekocht op krediet 
van de beheersers van die maatschappijen, 
de banken. 

Er hoeft maar 
even iets te gebeuren ... 

,.£ wordt er ziek van. De he/e dag loop je 
er aan te denken. Terwijl jeer met niemand 
over durft te praten. Omdat je je schaamt. 
.£ probeert het ene gat met het andere te 
stoppen. En zo wordt het steeds erger." 
De familie Koning uit Leeuwarden verte/t 
over hun ervaringen met banken en finan
cieringsmaatschappijen. De heer Koning is 
onderhouds-schi/der bi een woningbouw
vereniging. 

De heer Segaar van de Amsterdamse 
volkskredietbank heeft als idee om de 
problemen met kredietverlening tegen 
te gaan, dat er een wet moet komen 
die de gelduitle;1er het recht ontneemt 
schulden op te eisen, als blijkt dat 
door onzorgvuldigheid van de bank 
de termijnbetaling niet meer mogelijk 
is. 

Een jaar of zes geleden kochten ze een 
bootie voor f 3500,-. Het geld daarvoor 
leenden ze bij de Finatabank. 
Na een paar maanden bleek de motor vol
komen versleten. Omdat je nie_t vee/ kunt 
met een motorboat zonder motor kochten 
ze een nieuwe buitenboordmotor voor 
f 2500,-. De financiering verliep via de 
Amrobank. De totale schuld bedroeg dus 
f 6000,-, aflossing en rente ongeveer 
f 300,- per maand. 
Dat was in die tijd nog we! op te brengen. 
Mevrouw Koning werkte er een paar uur 
per dag bij. Bovendien woonden ze in een 
betrekkelijk goedkoop huurhuis. Maar het 
huis was behalve goedkoop ook verschrik
ke!Tjk verwaarloosd. Er zat dus niets anders 
op dan te verhuizen naar een nieuwbouw
huis. Mevrouw de Koning: ,Met de huur
subsidie meegerekend leek dat nog we! te 
beta/en. Maar later bleek het inkomen van 
mij bij dat van mijn man opgeteld te zijn, 
zodat de huursubsidie vee/ lager uitkwam. 
We kregen toen plotse/ing een huurverho
ging van f 120,- per maand. Door de slech
te iso/atie van de waning bleken de verwar
mingskosten ook vee/ hager dan verwacht. 
Toen ik in verwachting was van mijn tweede 
kind moest ik stoppen met werken. Omdat 
ik bovendien suikerpatitlnte ben kwam ik 
zeven weken in het ziekenhuis terecht. Ook 
dit bracht natuurlijk weer extra kosten met 
zich .mee." 

Zo kwamen ze voor de eerste keer in het 
rood te staan bij de Amrobank, ook at om
dat daar nog steeds de lening liep van de 
buitenboordmotor. Ze waarschuwden zelf 
de bank we/ dat het mis ging, maar aile 
problemen werden weggewuifd. Het was al
lemaal niet zo erg en het zou we/ goed ko
men. Totdat de schuld was opgelopen tot 



f 3500,-. Toen ging de bank maatregelen 
nemen. Een verzoek om de schulden om te 
zetten in een kontinu-krediet werd afgewe
zen. De bank zette de schuld op een aparte 
rekening en dit moest ·afgelost worden met 
f 100,- per maand. Maar na drie maanden 
werd er weer f 150,- aan rente bij opge
teld, zodat de schuld maar heel langzaam 
minder werd. 
Om eruit te komen leende de familie weer 
wat bij via de IDM, die tegelijk de lening 
bij de Finatabank 'overnam'. Dit kwam neer 
op een aflossing van f 280,- per maand. 
Alles bij elkaar moest er f 380,- per maand 
opgebracht worden. Op van al/es moest be· 
zuinigd worden, aileen de noodzakelijke 
uitga1en werden gedaan. 
Ondanks zuinig doen en voortdurend over
werken lukte het niet uit de problemen te 
komen. 
Uiteindelijk kwamen ze bij de volkskrediet
bank terecht. I Je heeft aile vorderingen bij 
elkaar gevoegd. Die worden nu in twee jaar 
afgelost met f 120,- per maand plus iedere 
drie maanden de kinderbijslag. Verder kreeg 
mevrouw Koning hulp van haar broer, die 
oak bereid was borg te staan, zoals de 
volkskredietbank eiste. 
,Zander die hulp zou het ons niet lukken 
uit de problemen te komen," zegt mevrouw 
Koning ,en dat terwijl we altijd gewerkt 
hebben en het geld heus niet over de balk 
hebben gesmeten. Er hoeft maar even iets 
te gebeuren, buiten je eigen schuld, en je 
zit tot aan je nek in de moeilijkheden." 
Nadat alles geregeld was met de volkskre
dietbank, kreeg de familie Koning weer een 
afrekening van de salarisrekening bij de Am
robank. 

Met keurige letters stand daarop gedrukt: 
,Met het Amro-kontinu-krediet altijd geld 
achter de hand." 
De familie Koning weet nu, dat achter deze 
mooie woorden een heel wat minder mooie 
werkelijkheid verborgen zit! 

De macht van de banken 
Steeds meer gezinnen worden afhankelijk 
van de kredietverlening door banken en fi
nancieringsmaatschappijen (welke maatschap
pijen vaak dochterondernemingen van ban-· 
ken zijn). Onderzoeken van de laatste jaren 
hebben genoegzaam aangetoond dat deze in
stellingen door allerlei relaties aan elkaar ver
bonden zijn en dat een betrekkel ijk gering 
aantal personen en families de dienst hierin 
uitmaken. Tevens is uit de onderzoeken ge
bleken dat de banken een grote invloed op 
het reilen en zeilen in het bedrijfsleven heb
ben. Deze twee ontwikkelingen maken dat 
zowel produktie als konsumptie steeds ster· 
ker door hetzelfde groepje kapitaalbezitters 
gekontroleerd gaan worden . Daarmee rijst de 
vraag naar het waarom van de grootscheepse 
kredietverschaffing aan de konsument. 

Meer en meer komt het voor dat om 
aan aflossingsplichtigen te kunnen 
voldoen, er een achterstand in de 
huurbetaling komt. Dan kan dan vaak 
weer voor !Jr•..;•.: nieuwe problemen 
zorgen, bijvoorbeeld ontbinding van 
de huurovereenkomst. 

Overproduktie en onderkonsumptie 
In de tegenwoordige tijden zijn banken 
veel meer dan slechts instituten die tegen 
een bepaalde rente geld ter beschikking stet
len. Hun macht heeft zich over aile sektoren 
van het maatschappelijk Ieven uitgebreid. 
Daarmee is hun belang bij het overeindhou
den van die maatschappij ook hun hoofd
belang geworden. 
Het verschijnsel waarmee een kapitalisties 
geordende ekonomie zich steeds gekonfron
teerd ziet, dat van de overproduktie en de 
onderkonsumptie, vormt een konstante be
dreiging. 
ledereen die de jaren dertig heeft meege
maakt, weet wat dit betekent. Lange rijen 
werklozen voor de stempellokalen, dalende 
lonen en ... uitpuilende voorraadschuren . 
Wie kent niet het verhaal van het meisje dat 
vraagt waarom zij geen nieuwe kleren 
krijgt. De 'moeder antwoordt: ., \/I.e hebben 
geen geld voor nieuwe kleren omdat vaat.:
werkloos is . En vader is werkloos, omdat er 
teveel kleren zijn geproduceerd ... " 
Ondernemers produceren goederen, niet uit 
sociaal motief, maar vanwege de winst die 
hen dat oplevert. Winst, die afkomstig is van 
het feit dat aan degene die het produkt ver
vaardigt, de arbeider, slechts een deel van 
de door hem geproduceerde waarde door de 
ondernemer in loon uitbetaald wordt. De 
waarde die de ondernemer zich op deze 
manier toeeigent, wordt echter pas in klin
kende munt omgezet, wanneer de geprodu
ceerde goederen verkocht worden . 
Omdat elke ondernemer voor zichzelf zo
veel mogelijk winst probeert op te bouwen, 
komt de produktie van bepaalde goederen 
op een gegeven moment op een nivo, dat + 
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hoger is dan het nivo dat de konsumenten 
zich kunnen permitteren. Er is dan sprake 
van een overproduktie (en onderkonsump· 
tie } Oat betekent dat de winst die in de 
produkten opgesloten ligt, niet in geld om
gezet kan worden, maar zinloos in de opslag· 
plaatsen komt te liggen. 
Een heel skala van aktiviteiten moet dan 
ontplooid worden om de gerezen problemen 
te boven te komen. Sommige ondernemers 
verp!aatsen de produktieplaats naar zoge· 
naamde lage-lonen-landen. Anderen probe· 
ren elders een markt voor hun hier overtol· 
lige produkten te zoeken. Aan de overheid 
wordt (onder dreiging van massale ontsla· 
gen) subsidie gevraagd, waarmee het verlies 
gekompenseerd wordt en nieuwe produkten, 
waarvoor nog wei een markt is, ontwikkeld 
kunnen worden. Of de ondernemer sluit 
simpelweg zijn bedrijf en wacht op betere 
tijden. In de jaren dertig werd veelvuldig 
als middel de loonsverlaging gebruikt. Ook 
daardoor stijgt de winst van de o ndernemer 
maar doordat op deze manier de koopkracht 
van de konsument nog verder wordt aange
tast, is het uiteindelijk geen oplossing. 
Ook de huidige ekonomiese krisis is er een 
van overproduktie en onderkonsumptie. 
Ook nu zien we de ondernemers de boven· 
genoemde aktiviteiten ontplooien . Er is 
echter een nieuwe mogelijkheid bijgekomen. 
Namelijk door middel van geldleningen de 
huidige koopkracht handhaven of zelfs uit· 
breiden. Oat is in de ogen van de onderne
mers een betere oplossing dan een andere, 
namelijk loonsverhoging. IJIIant ook dat 
leidt tot meer verkoop, maar ook tot lagere 
winsten. 
Oat door op grote schaal geld uit te lenen 
de toekomstige koopkracht van de konsu
ment wei erg in de verdrukking komt, 
schijnt de ondernemers niet te hinderen. 
Een korte termijn-visie schijnt aan hen eigen 
te zijn. lf,ie dan leeft, die dan zorgt. Maar 
de grootste zorgen zijn wei voor de konsu
ment/arbeider, die zijn vrij besteedbaar in· 
komen door allerlei aflossingsverplichtingen 
tot steeds minder ziet slinken. 

Hetbegon 
met een renovatie 

· ,Het is nu precies een jaar ge/eden dat er 
bij mij borstkanker ontdekt werd. In die
ze/fde tijd zou mijn huis gerenoveerd wor
den . Oat betekende dat ik naar een wissel
woning toe moest. Verhuizen dus. Kart 
daarna werd ik opgenomen en geopereerd. 
Mijn ziekte en de verhuizing zijn de twee 
oorzaken waardoor ik plotseling voor hoge 
uitgaven geplaatst werd." 
Mevrouw Sijtsma uit Amsterdam vertelt hoe 
de huiseigenaar van de he/e renovatie een 

Mevrouw Sijtsma in de door haar man 
opgeknapte woning in Amsterdam 
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rotzooitje heeft gemaakt. Dat het werk 
s/echt is afgeleverd, en er zitten nog steeds 
scheuren in de muren, gaten in de vloeren, 
gasbuizen die dwars door de gang en de ka
mer gemonteerd werden. De afvoer van de 
fontein in de douche werd gewoon dichtge
stort. Een en ander had onder andere tot 
gevolg dater op dit moment via een advo
kaat van de SP Hulp- en /nformatiedienst 
een procedure op gang is gezet. Daarnaast 
is de heer Sijtsma maar zelf begonnen om 
zaken te herstel/en. Betimmering van wan
den, herstellen van vloeren, enzovoorts. Een 
karwei dat behalve vee/ werk, ook handen
vol geld heeft gekost. 
Mevrouw Sijtsma /egt uit dat naast deze 
slechte renovatie, verhuizing van de oude 
waning naar de wisse/woning en weer terug 
naar haar 'opgeknapte' waning, haar ziekte 
vanaf mei '78 tot nu toe ongeveer vijfdui
zend gulden heeft gekost aan medicijnen en 
behandelingen. 

,In het ziekenhuis en door de behandeling 
daarna heb ik twee keer op 't randje van de 
dood ge/egen. Door fouten bij de geneesmid
delen-toediening heb ik een medicijnvergifti
ging opgelopen. De grate hoevee/heden en 
zware doses kon mijn lichaam niet verdra
gen. Da,arom ben ik daarmee gestopt. /k 
ben daarna overgegaan op die zogenaamde 
homeopatiese geneesmiddelen en akupunk
tuur. Door deze behandeling ben ik zeer 
goed opgeknapt. Er zit echter een nadee/ 
aan deze geneeswijzen, namelijk er is geen 
verzekering te vinden die dat vergoedt. 
Om deze twee dingen te kunnen financieren 
heeft ml}n man een forse lening moeten op
nemen. Hij heeft toen bij de Rijks Post 
Spaarbank (RPS) een persoonlijke lening af
gesloten voor een bedrag van f 16.000,-. 
Daarvan is ongeveer de helft opgegaan aan 
het opknappen en inrichten van ons huis. 
Voor mijn ziekte moet ik nog steeds genees· 
middelen slikken en akupunktuur-behande
lingen ondergaan. Per behandeling kost dat 
40 gulden. 
Die behandeling kost me 80 gulden per 
maand. V\9nt ik ga er altijd samen met mijn 
dochtertje heen, die last heeft van astma. · 
Oak zij voelt zich beter door de akupunk
tuur. 
Mijn man, die- uitvoerder is, verdient onge
veer f 2100,- schoon in de maand. Daar 
moet alles vanaf. De huur, die nu ook hager 

is_,Jlf!worden door die renovatie, de behande
lmg van mij en mijn dochtertje, de opvoe
ding van mijn dochtertje, gas en Iicht. Daar 
moet de auto van betaald worden, enzo
voorts. En natuur/ijk de aflossing van 330 
gulden per maand. Omdat allemaa/ te kun
nen beta/en hebben we de nieuwe auto, die 
we gekocht hadden, verkocht, en een goed
koop en zuinig eendje aangeschaft. En voor 
de rest blijft het op de centen /etten. V\9nt 
dat ik zou kunnen gaan werken is absoluut 
uitgesloten. Mijn man had nog een ge/uk 
bij een heleboel ongelukken dat hij zijn 
bootje nog kan houden. H1j is namelijk een 
verwoed watersporter. /k hoop niet dat we 
uiteinde/ijk tach nag gedwongen worden 
om zijn boot te verkopen, aileen om alles 
te kunnen beta/en." 

Uitkomst 
Geld lenen is dus geen erg op zichzelf 
staand verschijnsel, maar een onderdeel van 
de vee! meer omvattende problematiek van 
een op kapitalistiese wijze georganiseerde 
ekonomie. Uit het verleden blijkt dat aile 
pogingen om de periodieke krisissen tegen 
te gaan, op een gegeven moment niet meer 
werken . Het is alsof de ekonomie er immuun 
voor wordt. Net zoals geneesmiddelen op 
den duur steeds minder effekt hebben, zo 
gaat het ook met de ingrepen in de ekono
mie. En net als in de gezondheidszorg is 
slechts een geneesvorm werkelijk afdoende, 
namelijk het wegnemen van de oorzaak van 
de problemen. In de ekonomie zou dat be
tekenen het verandering brengen in de chaos 
die de produktie van goederen kenmerkt. 
Door te produceren naar behoefte wordt 
overproduktie een histories versch ijnsel dat 
in het museum gezet kan worden . 
Voor het echter z6ver is, zal er nog veel 
moeten gebeuren .. . • 

, Krediet is in de westerse wereld een 
essentieel onderdeel van de markteko
nomie, zonder hetwelk het huidige 
welvaartsnivo ondenkbaar zou zijn 
geweest" (dr. J.R.M. van den Brink, 
lid raad van bestuur Amrobank). 



Boldershof in Druten: met 600 pupil/en en 500 personee/s/eden een enorm bedrijf 

ZWAKZINNIGENZDRG 
TE VER VAN ONS BED? 
Zwakzinnigenzorg, voor velen misschien iets dat ver van hun bed staat. Voor ande
ren weer iets om dag en nacht mee bezig te zijn. Een ding is zeker, we worden re
gelmatig met de problemen rond de zwakzinnigenzorg gekonfronteerd via radio, 
TV en de krant. Denk maar eens aan de laatste affaire op het tehuis Assisie in Bra
bant, waar een arts allerlei experimenten uitvoerde op de pupillen, of denk maar 
eens aan de smerige praktijken van de Samivoz, de stichting waarvan bekend is ge
worden dat ze geld achterover drukte ten koste van de zwakzinnigen. 
Reden genoeg voor de Tribune om opnieuw aandacht te besteden aan de zwakzin
nigenzorg. We spraken daarvoor met verschillende mensen die op Boldershof war
ken, een inrichting in het Gelderse Druten, waar ook niet alles op rolletjes loopt. 
Nog onlangs kwam daar het personeel in aktie om aandacht te vragen voor een si
tuatie die om verbetering schreeuwt. 

,Vanuit Boldershof gaan we wei eens naar 
verenigingen toe om iets te vertellen over het 
werk op de inrichting. Zo ben ik laatst op 
een bijeenkomst van de VJV (Vormingscen
trum Jong Volwassenen) geweest en na een 
inleidend verhaaltje van mijn kant, kwam er 
plotseling de vraag : 'Siaan die mensen wei 
eens.' Nou dan vraag ik, hoe kom je daarbij, 
want uit ervaring weet ik gewoon, dater 
meer zit achter die vraag. Er zijn in onze sa
menleving vreemde ideeen over de zwakzin
nige, men denkt aan gekken, agressieve men
sen enzovoorts, omdat men de zwakzinnige 
niet kent. Zo waren er onlangs op Bolders
hof enkele mensen van een sociale akademie. 
lk zou toen een van die mensen, een nogal 
uit de kluiten gewassen man, rondleiden en 
hem wat afdelingen Iaten zien, Vlak voor we 
het eerste paviljoen willen binnenstappen, 
zie ik dat hij langzamer begint te !open en 
plots vraagt hij: 'Zou ik wei naar binnen 
gaan.' Daar schrik je toch wei even van, want 
dat zijn toch later de mensen, die eventueel · 
in kontakt komen met ouders die een zwak
zinnig kind hebben.'' 
Gezellig zitten we met een viertal mensen bij 

elkaar in de huiskamer van een nieuwbouw
woning in Druten. Aile vier, Wim Brouwer, 
Fren v. Dorst, Niek Brouwer en Hans Roos
winkel, werken ze op Boldershof. Graag wil
den ze meewerken aan ons verzoek om eens 
wat te vertellen over hun werk, de problemen 
en eventuele oplossingen. 
Ze hadden het wei druk, want men was net 
druk bezig aan de voorbereidingen van een 
aktie die een dag later zou starten. 

Veelsoortige problemen 
,Ja, wat zijn we eigenlijk van beroep? Ver
pleger, zelf plak ik eens in de maand een 
pleister dus zo hard verpleeg ik nu ook weer 
niet. Je zou 't zo kunnen zeggen: Het werk 
varieert van bedverzorging tot aan het bege
leiden van mensen die weer zelfstandig gaan 
wonen in de maatschappij. ledere groep 
brengt zijn eigen werk met zich mee, het 
hangt af van de aard van het handikap, de 
behoeftes die er zijn enzovoorts. 
De mensen die bijvoorbeeld zelfstandig gaan 
wonen, zijn vaak mensen die in het verre ver
leden hier geplaat$t zijn zonder dat ze eigen
lijk echt ges1 oord waren. Maar vroeger werd 

Dorp zonder 
dorpsleven 
Leven op Boldershof is niet makkelijk. 
Je kunt gerust stellen, dat het een Ie
ven buiten de werkelijke wereld is. 
Anja de Been, verpleegster en 3 1/2 
jaar werkzaam op Boldershof, zegt 
over het instituut: 
.. Deze inrichting is een dorp op zich, 
maar dan zonder het normale dorpsle
ven. De pupillen weten niet waar het 
vlees van af komt. Ze weten niet wat 
er allemaal gebeuren moet, voordat het 
vlees op hun boterham komt. Ja ze 
denken uit de keuken, omdat dat hun 
ervaring is. Zo heb ik eens van een 
pupil gehoord dat ze vroeger dacht dat 
er koffiewater bestond. Dan denk je 
hoe bestaat het, maar eigenlijk is het 
logies. De pupillen wisten niet beter 
dan dat koffie uit zo'n grote metalen 
kan kwam. Andere ervaringen hadden 
ze in al die jaren niet kunnen opdoen. 
Vind jij het dan zo vreemd dat ze ach
ter raken? Het wordt tijd dat de pupil
len het gewone Ieven kunnen gaan er
varen (onder begeleiding). 
Het is hier zo vreselijk georganiseerd, 
dat als een lampje stuk is, er heel wat 
papiertjes en mensen aan te pas komen, 
voordat er tenslotte iemand een nieuw 
komt plaatsen . Waarom kunnen we 
niet zelf met de pupil een lampje ha
len en het er dan inzetten. Zd gebeurt 
het bij ons thuis toch allemaal." 

Anja de Been 

er dan ook alles bij elkaar gezet. Doven, 
blinden, moeilijke men:ien, enzovoorts. Die 
mensen die dus hier niet thuis horen, zouden 
terug moeten kunnen naar de maatschappij, 
met of zonder begeleiding.'' 
,Het probleem is nu, dat juist iedere pupil 
zijn eigeri behoefte heeft en dat er vaak op 
Boldershof niet aan voldaan kaA worden, om
dat het hier zo groot is. Het is hier een in
richting! Mensen kunnen hier niet echt Ieven, 
ze kunnen hier niet de ervaringen opdoen, 
zoals ieder ander normaal mens die beleeft. 
In feite zouden de kinderen wei ervaringen 
op moeten doen . Niet, dat we verwachten 
dat ze daar evenveel mee kunnen doen als 
een normaal iemand . Nee, kijk als ze ervaren 
wat de werkelijkheid is, dan leren ze beter te 
handel en, dan reageren ze niet gek op een 
toeter of vallen over een drempel. Dan krijg 
je dus ook minder snel, dat de andere men
sen zeggen dat ze in een inrichting thuisho
ren.'' 

Lees verder 
op pag. 18 
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Multinatio
nals. Neder
land heeft 

er heel wat van. Gigantiese bedrijven die het 
lot van tienduizenden gezinnen in handen 
hebben. De Tribune maakte een aantal 

portretten. Deze week: 

Shell-topman 
DeBruyne 

Hoe Shell 
zichzelf helpt 

,De Shell helpt." Met deze slagzin probeert de olie-multinational Shell haar pro
dukten de laatste tijd aan de man te brengen. lnderdaad: de Shell helpt. Het is ai
leen nog maar de vraag of het de gewone konsument betreft. Wei staat als een paal 
boven water dat de Shell een van de steunpilaren is van het apartheidsregiem in 
Rhodesie en Zuid-Afrika. Over de ontduiking van de olieboykot en over andere 
zaken gaat dit deel van de serie multinationals in Nederland. 

De Nederlands-Engelse kombinatie Shell be
hoort tot de allergrootste bedrijven van de 
wereld. In totaal verdienen over de hele we
reid meer dan 150.000 mensen hun brood 
bij deze van oorsprong Nederlandse onderne
ming. In ons eigen land werken 20.000 men
sen bij de Shell. Er is vrijwel geen land ter 
wereld waar de Shell niet aktief is. De multi
national is ook veel meer dan aileen een olie
maatscha pp i j. 
Naast het winnen van dit vloeibare goud, de 

raffinage en de verkoop van olieprodukten 
houdt de Shell zich ook bezig met mijnbouw, 
chemie , transport en nog heel wat aktivitei
ten. Oprichter van het bedrijf was Henry De
terding. Hij stond aan de wieg van de konink
lijke Petroleum Maatschappij, kortweg de 
Koninklijke. In het begin van de eeuw vond 
een fusie plaats met het Engelse bedrijf Shell 
Transport en Trading. De nieuwe naam werd 
Koninklijke Shell groep. 
Ondanks de enorme Hollandse invloed werd 

Shell-station bij Rusape, tussen Salisbury en Umtali in Rhodesiii 
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de Engelse naam Shell al spoedig over de he
le wereld bekend. Een rasechte Hollander, 
De Bruyne, staat echter aan het hoofd van 
het koncern. Het netto-winstcijfer van Shell 
bedroeg vorig jaar zo'n slordige zes miljard 
gulden. Een duidelijk bewijs dat het deze on
derneming voor de wind gaat. Ondanks aile 
problemen met de olievoorziening op de we
reid heeft Shell zich de laatste jaren rustig 
door kunnen uitbreiden. 
Of misschien ook wei dankzij de olieschaar-

· ~te . AI tijdens de oliekrisis in '74 werd duide
lijk dat het bedrijf grof geld verdiende door 
gehamsterde ol ie tegen een vee I hogere prijs 
te verkopl1{1. Oproepen van diverse kamerle
den in die tijd om een betere greep te krijgen 
op het doen en Iaten van de Shell, leidde tot 
niets. Er vond zelfs nog een kleine enquete 
plaats, uitgevoerd door Tweede Kamerleden, 
maar andermaal werd de onmacht van ons 
parlement aangetoond. 

Shell helpt zichzelf 
Nederland heeft meer met de Shell te maken 
dan je op het eerste gezicht zou denken . Niet 
aileen voor onze ol ie- en benzinevoorziening 
zijn we (samen met de Esso enzovoorts) op 
de Shell aangewezen. De aardgas-exploitatie, 
van levensbelang voor Nederland, is namel ijk 
ook in handen van olie-reus Shell. Samen met 
de Esso bezit de Shell de Nederlandse Aard
olie Maatschappij (NAM) . De NAM beheert 
vrijwel aile gasvelden in Nederland en voor 
onze kust. Voor de winning van de bel in 
Slochteren is een aparte maatschappij opge
richt waarin naast de DSM (Staatsmijnen), 
de Esso en Shell voor zestig procent deelne
men. Ook in de d istributie van het gas heb
ben Shell en Esso belangen. Vijftig procent 
van de aandelen van de Gasunie is eigendom 
van de ol iereuzen. Momenteel wordt onge
veer vijftig procent van ons aardgas - veelal 
tegen afbraakprijzen - naar het buitenland 
geexporteerd. Ook daar vinden we de Shell 
terug. Door middel van talloze zuster- en 
dochterondernemingen neemt de Shell deel 
in bijvoorbeeld Duitse en Belgiese distributie
ondernemingen. Gezien deze zakeli jke ver
wevenheid is het dan ook geen wonder dat de 
NAM in het begin van de jaren zestig, toen ons 
aardgas werd ontdekt, adviseerde om zoveel 



mogelijk gas te exporteren. Dan kon Shell 
immers twee keer verdienen : aan de winning 
in Nederland en aan de distributie in het bui
tenland . 
De Nederlandse regering ging zonder slag of 
stoat akkoord met de voorstellen van Shell 
en Esso. Besloten werd 100 miljard kubieke 
meter gas te exporteren in langlopende kon
trakten van zo'n 25 jaar. Er ontstond een zeer 
vreemde situatie doordat de distributiemaat
schappijen in het buitenland (Shell) moesten 
onderhandelen met de NAM (is Shell) over 
de prijs van het gas . Dat hebben we geweten 
oak. De prijzen werden veel te laag vastge
steld, waardoor de Nederlandse staatskas 
miljoenen guldens verloor . De Shell haalde 
haar winst dubbel en dwars binnen doordat 
de distributiebedrijven hun prijzen de laatste 
jaren wei fors verhoogd hebben. Deskundigen 
schatten het bedrag dat de oliemaatschappij
en op die manier aan Nederland hebben 
ontfutseld op zo'n vijf miljard gulden .. . 

Shell heeft de kennis en de macht 
Onder druk van deze onthutsende cijfers be
sloot het ministerie van Ekonomiese Zaken 
in 1976 om de staatsdeelname in nieuwe 
vondsten t e vergroten. Maximaal kan de deel
name van de regering nu vijftig procent zijn. 
In Engeland, waar ze de zwendel van de olie
maatschappijen beter doorhebben, heeft de 
regering een eigen oliemaatschappij opgericht. 
Want hoe wei vijftig procent beter is dan ni ks, 
heb je nag weinig te zeggen. Dat geldt vooral 
voor de kennis omtrent de grootte van de 
nieuwe vondsten. De boringen worden u it -
sl uitend door Shell -personeel verricht en zij 
hebben de techniese kennis om nieuwe vel 
den te onderzoeken . Nu heeft de Sheller ai
le belang bij om de hoeveelheid aardgas zo 
klein mogelijk te schatten. Meer aardgas zal 
ongetwijfeld de aandrang op een meerder
heidsbelang van de overheid doen toenemen . 
Bovendien hoeft de staat niet perse voor vijf
tig procent mee te doen . Dit houdt namelijk 
oak in d-: : dan voor vijftig procent van de 
kosten moet worden opgedraaid . En dat is 

weinig aantrekkelijk bij zogenaamd onrenda
bele vondsten. Vandaar dat de Shell nag al 
eens melding maakt van niet-ekonomiese 
vondsten , terwijl een paar jaar later blijkt dat 
de bel prima te ontsluiten is . De Nederlandse 
overheid ontbreekt het totaal aan de kennis 
om de beweringen van de Shell te kontrole
ren . Onlangs meldde <le Nederlandse Wadden
vereniging bijvoorbeeld dat onder de bel in 
Slochteren nog eens een nieuwe gigantiese 
aardgasbel is gevonden. De NAM onkent in 
aile toonaarden en niemand kan het naadje 
van de kous onderzoeken. 
Een eventuele nieuwe bel in Slochteren zou 
van grate betekenis zijn voor het behoud 
van het natuurgebied bij Ameland. Daar wil 
de NAM namelijk met de winning van aard
gas beginnen . De Shell en Esso hebben in 
Ameland al heel wat gei"nvesteerd. Ze heb
ben er dus aile belang bij om hun mond over 
nieuwe aardgasbellen te houden. 

Shell helpt de apartheidsregiems 
Niet aileen in ons land speelt de Shell met 
nationale overheden. Ontwikkelingslanden 
bijvoorbeeld zijn totaal afhankelijk van de 
Shell . Deze multinational schrikt er oak niet 
voor terug om de apartheidsregiems in Zuide
lijk Afrika op de been te houden . Shell is 
zeer sterk vertegenwoordigd in Zu id-Afrika . 
Twintig procent van de benzine-markt is in 
handen van de Shell. Het bedrijf heeft er ook 
enorme mijnbouwbedrijven . Middels een 
dochtermaatschappij is de Shell bovendien 
bezig met de invoer van kernenergiecentrales. 
De komende tian jaar denkt Shell twee mil
jard dollar in Zuid-Afrika te investeren . Dat 
is natuurlijk een welkom bedrag..voor de blan
ke regering. De rol van Shell is vooral zo be
langrijk omdat de uitgevoerde Shell-produk
ten het land aan buitenlandse valuta kan 
helpen. Sinds 1973 voert de werkgroep 
Kairos al aktie om Shell uit Zuid-Afrika weg 
te krijgen. Maar de direktie van de multina
tional heeft tot op heden weinig stappen 
ondernomen. Via Zuid -Afrika is Shell er ook 
een van de belangrijkste schuldigen va n dat 
de olieboykot van Rhodesie volledig in het 
honderd loopt. Deze boykot werd door de 
Verenigde Naties afgekondigd om het regiem 
van Ian Smith op de knieen te krijgen , 

Shell hel pt de verkeerde men sen 
Ondanks de wettelijke sankties die Nederland 
en Engeland kennen heeft Shell aldoor vrolijk 
doorgeleverd aan Rhodesie. Topmjln De 
Bruyne wast zijn handen in onschuld door 
voortdurend te beweren dat Shell in Rho
desie niets met de rest van Shell te maken 
heeft. Maar de onzin van deze bewering is 
duidelijk aangetoond . Zo werd in opdracht 
van de Engelse regering he*genaamde 
Bingham ~rapport samenges ld. In dit rap
port wordt aangetoond da Shell wei dege-
lijk verantwoordelijk is voor de levering van 
olie aan Rhodesie. Over)gens is het Bingham
rapport nog een weinin krities stuk geworden. 
Zo maakt het rapport melding van een be
zoek van Shell-direkteur De Bruyne aan Rho
desie in 1965. Het zou om een strikt be
leefdheidsbezoek gaan. Toevalligerwijs was 
dat wei vijf weken voor de eenzijdige onaf
hankelijkheidsverklaring door lan Smith. 
De Nederlandse Tweede Kamer heeft naar 
aanleiding van het Bingham-rapport besloten 
een eigen onderzoek in te stellen naar de prak
tijken van Shell. Om hier nag wat extra druk 
achter te zetten, organiseert het komitee 
Zuidelijk Afrika de komende weken een 
aktie om de aandacht te vestigen op de rol 
van Shell. Een prima zaak. Want de Shell 
helpt precies de verkeerde mensen. • 
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Dertigduizend mensen stierven in 1976 in Nederland aan kanker. Bij de huidige 
kansen op genezing betekent dat, dat ongeveer 45.000 mensen in dat jaar kanker 
hadden. Koele cijfers waarachter veel menselijk leed, ook voor vrienden en fami
lia schuilgaat. Reden genoeg voor een krachtige aanpak van het kankerprobleem. 
Wat gebeurt er eigenlijk op dat gebied in Nederland? 

Het vroegtijdig o~s~oren van kanker 
staat nog in de k1nllerschoenen 
Kankerbestrijding 
Bij dat woord horen we de kollektebussen 
op de achtergrond al rinkelen . Wat moeten 
we ons er precies bij voorstellen? 

. In de eerste plaats natuurlijk de behandeling 
van de mensen, die door de zi e kte worden 
getroffen. En, voortdurend onderzoek naar 
betere methodes van behandeling. Dit onder
zoek wordt voornamelijk gedaan in de (aka
demiese) ziekenhuizen. 
De praktijk wijst echter helaas uit, dat weer 
veel te vaak te laat bij zijn als het om kanker 
gaat. Daarom is een tweede heel belangrijk 
onderdeel van de kankerbestrijding het vroeg 
opsporen van kanker . 

Vroeg opsporen 
Voorbeeld van een goede methode hiervoor 
is het uitstrijkje, waarmee afwijkingen van de 
baarmoederhals zonder risi ko kunnen worden 
opgespoord. Hierdoor hoeft baarmoederhals
kanker geen dodel ijke ziekte meer te zijn. 
Macht je het krijgen, dan ben jeer, als je ten
mi,nste onder kontrole staat, altijd bijtijds bij. 
Een a~;~dere vorm van kanker, die veelal bij
tijds kan wdrden opgespoord is borstkanker. 
Naast het zelf-onderzoeken van de borsten 
is hier de mammografie (foto's van de bor
sten) het middel. In Nijmegen wordt dit op 
proef als bevolkingsonderzoek gedaan . We 
schreven hierover al eerder in de Tribune. De 
kans op genezing van borstkanker is door de
ze vroege opsporing veel grater geworden. 
Het onderzoek op zich is mits vakkundig en 
met de goede apparatuur uitgevoerd vrijwel 
onqevaarlijk . 
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Andere methoden voor het vroeg opsporen 
van kanker zijn helaas nog nauwelijks alge
meen brui kbaar. Er bestaat wei een ontlas
tingtest, die onder andere ook darmkanker 
kan opsporen, maar deze test staat eigenlijk 
nog in de kinderschoenn. We weten name
lijk niet, hoe vaak bij d€ e tests darmkanker 
over het hoofd wordt gezien. Onderzoek 
naar de bruikbaarheid van de test wordt op 
het ogenblik gedaan als bevolkingsonderzoek 
in Zoetermeer. 
Voor longkanker, de vorm van kanker die 
de zwaarste tol eist (bijna een kwart van de 
mensen die aan kanker overlijden, hadden 
longkanker) bestaat ook nog geen opsporings
test. Aan rontgenfoto's kleven bezwaren : ze 
zouden erg vaak gemaakt moeten worden, 
omdat longkanker zich vaak heel snel ont
wikkelt. Maar al te vaak longfoto's maken 
geeft een te grote hoeveelheid stralen op het 
lichaam. Het is mogelijk dat het onderzoek 
van sputum (sl ijm uit de Iangen) in de toe
komst wei een goede methode zal worden. 
Onderzoek hiernaar wordt momenteel ge
daan in Nijmegen. Net als bij het uitstrijkje 
voor baarmoederhalskanker wordt in dit ge
val in het longslijm gezocht naar eel len, die 
op kanker kunnen wijzen. Met deze test moet 
nog veel meer ervaring worden opgedaan. 
Uit dit povere rijtje - meer is er op dit ogen
blik nog niet te melden - blijkt wei, dater 
nog erg veel gedaan moet worden op dit ge · 
bied . Of de kankerbestrijding in Nederland 
zich hier voldoende mee bezighoudt, Is een 
vraag waar we later nog op terug komen. 

Kanker 
inNe 

stiefki 
gezond~ 

Kanker voork6men 
Eerst willen we nog een andere taak van de 
kankerbestrijding nader bekijken. We bedoe-_ 
len : het voork6men, dat kanker ontstaat. 
Nu is in de meeste gevallen niet eens precies 
bekend wat de oorzaak van kanker is. V..\:!1 
geeft de lflereldgezondheids Organisatie aan, 
dat rand tachtig procent van de oorzaken 
moeten worden gezocht in ons leefmilieu. Dit 
dan in de ruimste zin van het woord: hieron
der wordt beha!ve woon- en werkomstandig
heden ook verstaan bijvoorbeeld onze voe
ding. Over het verband tussen voeding en 
kanker is wei wat onderzoek gedaan. Tot nu 
toe is dit het beste bestudeerd voor borst
kanker en kanker van de dikke darm. Van 
dikke-darm-kanker wordt zelfs gezegd, dat 
de voeding een van de belangrijkste oorzaken 
is . Vooral gebruik van veel vet zou een grate 
schadel ij ke i nvloed hebben. 
Ook voor borstkanker (althans de vorm van 
borstkanker, die bij oudere vrouwen voor
komt) geldt, dat veel vet in de voeding waar
schijnlijk een kwalijke rol speelt. Ook blijkt 
deze vorm van kanker meer voor te komen 
bij de oudere vrouwen die te zwaar zijn. 
De vaagheid waarmee deze voorbeelden zijn 
omgeven, toont al aan, dat de wetenschap
pers eigenlijk nog in geen enkel geval precies 
het naadje van de kous weten. Veel vraag
stukken vragen nog om een oplossing. Zo 
zijn er ruim twee miljoen bekende chemiese 
verbindingen, stoffen dus waar je mee werkt, 
of die door onze voeding zitten. Van deze 
twee miljoen zijn er hooguit 6000 onderzocht 



t 
' 

strijding 
rland: 
van de 
·dszorg 

op kankerverwekkende eigenschappen. 
Hier ligt een probleem dat het hele kanker
onderzoek treft. Omdat het naar verhouding 
gemakkelijker is om de behandeling van de 
ziekte te onderzoeken en zo te verbeteren, 
wordt daaraan al gauw veel meer aandacht 
besteed dan aan het voork6men. Voor Neder-. 
land zijn de cijfers niet precies bekend, maar 
in Amerika (VS) is bijvoorbeeld berekend, 
dat het nationale kankerinstituut daar slechts 
een procent van zijn geld uitgeeft aan onder
zoek naar verband tussen voeding en kanker . 
Terwijl voor de VS grofweg kan worden ge
zegd, dat de helft van aile vormen van kanker 
daarmee te maken heeft. 
Ook in Nederland kan op het gebied van de 
preventie veel meer gebeuren . Zo is bijvoor
beeld het maken van kanker-landkaarten een 
goed middel . ...13 krijgt er een overzicht door 
in welke streek bepaalde vormen van kanker 
meer v66rkomen. Dan kan je daar weer de 
oorzaak van trachten te ·achterhalen. Hiervoor 
zou om te beginnen een meldingsplicht voor 
kanker moeten worden ingesteld, zoals die 
nu al bestaat voor infektieziekten. Hierop is 
al door verschillende instanties bij de regering 
aangedrongen. De KNMG, vakbond van 
artsen, heeft zich zelfs bereid verklaard hier
voor maatregelen van de overheid te zullen 
aksepteren. De maatregelen zijn tot nu toe 
echter uitgebleven. 

Ronduit ernstig is ook l')et feit, dat het vaak 
een moeizamc en lange weg is, om een stof, 
die bekend staat als kankerverwekkend, uit 

Tabel I - Sterfte wegens kanker in 1976 (CBS-gegevens) 

lokalisatie in procent mannen vrouwen 
van totaal 

maag 10 1819 1130 
dunne en dikke darm 8 1136 1312 
endeldarm 4 603 468 
alvleesklier 6 750 681 
Iangen 23 6308 479 
borstklieren 9 23 2479 
baarmoedermond 1 1/2 400 
baarmoederl ichaam 1 367 
eierstokken 3 869 
prostaat 5 1677 
nieren 2 333 223 
urineblaas 3 627 229 
ziekte van Hodgkin 1/2 87 82 
leukemie 3 518 410 
overige lokalisaties 22 3499 3060 

Totaal 100 17279 12049 

Tabel II- Gemiddelde genezingskansen, zonder bevolkingsonderzoek 

lokalisatie 

huidkanker 
baarmoedermond 
borstklieren 
maag 
longen 

genezingskans in procent 

tenminste 90 
60 
40 
10 
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Bekende kankerverwekkende 
stoffen worden niet verboden 

het milieu of de voeding verwijderd te krij
gen, ook al zijn er goede andere mogelijkhe
den . 
Een bekend voorbeeld hiervan is de asbest, 
waarover weal meermalen in de Tribune 
schreven. Hoewel al tientallen jaren bekend 
is, dat deze stof kanker van het longvlies 
(mesothelioom) kan verwekken, is pas vorig 
jaar een wet aangenomen, die het gebruik er
van aan banden wil leggen. En deze wet op 
zich is dan nog veruit onvoldoende, omdat de 
grootste asbest-verwerkende industrie een 
ontheffing kreeg, en dus gewoon op de oude 
voet doorgaat . 

Farmaceutiese industrie kan lachen 
Kortgeleden heeft de speciale asbestkommis
sie van TNO een nieuw advies gegeven aan de 
de minister. Hierin staat, dat een groot aan
tal produkten, die asbest bevatten, verboden 
zouden moeten worden. Hiervoor is dan 
weer een wetswijziging nodig. Dit zal, als het 
al doorgaat nog zeker tot 1980 duren, onder 
andere omdat de minister hierover ook nog 
moet overleggen met de industrie. Eerder 
zagen weal, wat dat voor gevolgen kan heb
ben :de ondernemers hebben nog vaak suk
ses bij hun pogingen, ook de ministers naar 
hun pijpen te Iaten dansen. We zullen zien 
water met dit nieuwe voorstel gebeurt. 
Hetzelfde geldt voor een hoopvolle tijding 
die de kra~ ~e n vorig jaar op de val reep brach
ten: "Verwekkers kanker moeten uit voeding 
en milieu!" 
In een advies van de gezondhetdsraad aan de 

minister wordt hiervoor uitvoerig gepleit. 
Vooral interessant is, dat de gezondheidsraad 
vindt, dat stoffen, die vermoedelijk kanker
verwekkend zijn hier ook onder val len . In 
ieder geval, tot een nader onderzoek heeft 
aangetoond, hoe het er met die stof precies 
voorstaat. Oat klinkt allemaal veelbelovend, 
maar wat zal ervan terecht komen? 
Vers in ons geheugen ligt nog de ontdekking, 
dat phenacetine (een stof, die zich in vele 
pijnstillers bevindt, bijvoorbeeld chefarine 4, 
wittekruispoeders, APC, sanlgin, saridon) 
nierbekkenkanker kan veroorzaken bij men
sen die erg veel van de stof gebruiken. 
Dr. De Ruyter, de Dordrechtse internist, die 
een onderzo'ek naar deze kankerverwekkende 
eigenschap van deze stof deed, vindt, dat de 
stof uit de handel genomen moet worden. 
Aileen in heel speciale gevallen zou het op 
doktersvoorschrift mogen worden toegestaan. 
Hierover zijn ook vragen gesteld in ons parle
ment. Tot nu toe kunnen we de stof echter 
nog steeds overal kopen. De farmaceutiese 
industrie lacht in zijn vuistje en ziet zijn geld 
binnenkomen. Hoe lang nog? 

Roken 
Een hoofdstuk apart is natuurlijk het roken. 
Dit is een van de weinige middelen, waarvan 
vaststaat dat ze kankerverwekkend zijn. 
Moet de sigaret daarom uit onze maatschap
pij verdwijnen? Als het advies van de Gezond
heidsraad zou worden uitgevoerd strikt ge
nomen wei. De zware rokers hoeven echter 
nog geen voorraden aan te leggen, als weal-+ 
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Overheid besteedt te weinig 
geld aan Nationaal Kankerprogramma 
leen al kijken hoeveel diskus;;ie er gekomen 
is op het voorstel om nicotine en teergehaltes 
van ieder merk op de verpakking aan te ge
ven! Overigens is er natuurlijk wei een ver
schil met-kankerverwekkende stoffen, die er 
door onze voeding zitten :die kan je er niet 
uit halen als ze er eenmaal inzitten, en eten 
moeten we nu eenmaal, terwijl je altijd nog 
kan kiezen of je rookt of niet. 

Vltte stuurt de kankerbestrijding? 
Uit al het voorgaande blijkt wei, dater nog 
zeer veel moet gebeuren willen we het kan
kerprobleem werkelijk aanpakken. Gezame:-~
lijke inspanning van ieder die op dit gebied 
iets doet, zou natuurlijk de beste mogelijkhe
den geven. Dit laatste komt echter maar zeer 
moeizaam van de grand. De overheid begint 
er pas sinds enkele jaren van doordrongen te 
raken dater hier een taak voor haar is wegge
legd. In 1976 is er door de overheid een Na
tionaal l<ankerprogramma opgesteld . 
Daarin staat aangegeven, hoe aile i nstanties 
die zich met het kankerprobleem bezighou
den hun werk op elkaar moeten afstemmen. 
Een van de middelen is het oprichten van 
zogenaamde integrale kankercentra, die werk
zaam moeten zijn voor een bepaald gedeelte 
van hetland. Er zijn op het ogenblik twee 
van dergelijke centra :in Rotterdam en in Gro
ningen. Verder zijn er nog twee in de maak: 
in Amsterdam en in Leiden. Dit zijn geen 
nieuwe ziekenhuizen, maar samenwerkings
verbanden. Het centrum in Rotterdam zegt 
in zijn folder: ,De beschikbare middelen 
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worden besteed aan de verbetering van op
sporing en behandeling, wetenschappelijk on
derzoek en begeleiding van patienten en hun 
familie. v~rder aan informatie over kanker 
aan iedereen, die er iets over te vragen heeft ." 
Voor dit laatste heeft het integrale kanker
centrum in Rotterfam een speciaal telefoon
nummer beschikbaar. Dit telefoonbaken, zo
als het wordt genoemd blijkt erg nuttig. Als 
het nodig is wordt er vanuit het centrum ook 
kontakt opgenomen met de huisarts of spe
cialist. Verder kan jeer aile informatie krij
gen over bepaalde vormen van behandeling, 
werking en bijwerking van kankermedicijnen 
enzovoorts . Ronduit bedroevend is het dan 
weer om te merken, dat dergelijke goede ini
tiatieven al weer snel om zeep geholpen drei 
gen te worden door geldgebrek. Want terwijl 
deze werkwijze met integrale kankercentra . 
in het door de overheid aangenomen nationale 
kankerprogramma wordt bepleit, zegt die
zelfde overheid dat ze er aileen geen geld 
voor heeft. Men vindt in Den Haag kennelijk 
dat de financiering maar door andere instan
ties gedaan moet worden. Zo'n afschuifsys
teem is mogelijk, omdat er ~n Nederland nog 
verschillende bronnen zijn voor geld voor de 
kankerbestrijding. Naast de overheid, akade
miese ziekenhuizen, preventiefonds en andere , 
is dat vooral het Koningin Wilhelmina Fonds, 
u weet wei, die van Geven voor Leven. En 
hoewel er dus op papier een nationaal kanker
programma bestaat, is er helaas nog geen ge
zamenlijke portemor,r,ee. Een zaak waarin 
snel vera·ndering dient te komen. • 

--- - - ~-- -- ------ --~-~~ - -

Kankerafdeling 
moet vrouwen 

• we1geren 
Van onze verslaggever 

GRONINGEN - De kankerafde. 
ling van de chirurgische kliniek van 
bet Academiscb Ziekenhuis in Gro
ningen zal voorlopig geen vrouwelij
ke patienten meer aannemen voor 
onderzoek en bebandeling. Bet aan
tal bedden en de operatieruimte 
voor de vrouwenafdeling van de kli
iliek is ontoereikend. Prof. dr Old
hoff, hoofd van de kankerafdeling 
deelde dit woensdag mee. 

Wanneer ik nieuwe patienten op 
het spreekuur laat komen en ik on
derzoek ze betekent dat, dat ik ook de 
verantwoordelijkheid voor deze pa
tienten draag. In de huidige omstan
digheden kan ik die niet dragen, al
dus Oldhoff. De patienten zouden 
volgens hem een maand of langer 

~ moeten w~chten voor ze behandeld 
zouden kunnen word~n en dat is bij 
kankergezwellen onverantwoord. 
Oldhoff verwijst de patienten nu 
weer door naar de huisarts in de hoop 
dat die een plaats kan vinden waar de 
patient wel op korte termijn kan wor-, 
den onderzocht en behandeld. 

Geachte redaktie, 

Hierbij een reaktie op bijgaand artikel 
uit de Volkskrant van 14 december 
1978. 
Er werd gekonstateerd dat ik een snel 
groeiend gezwel aan de slokdarm heb. 
Vanuit het ziekenhuis in Almelo werd 
geprobeerd mij in Groningen voor ver
dere behandeling te plaatsen. 
Toen bleek dater minstens een wacht
tijd van een maand was, en dat is in 
mijn geval niet verantwoord. 
Gelukkig blijkt er nu in Leidim voor 
mij een plaats te zijn. 
Nu is mijn vraag, hoe dit mogelijk is.
Te weinig geld, ruimte of personee/ of 
andere oorzaken? 
Zijn er ook mogelijkheden voor de SP 
of de V/8 om hier achter te komen? 

Mevr. M.B. te Almelo 

Uit uw brief naar aanleiding van het ar
tikel in de krant blijkt weer eens, dat 
er voor de ziekte, waar zoveel mensen 
van te lijden hebben, in feite in Neder
land onvoldoende opvangmogelijkhe
den zijn. 
We zijn blij dat voor u in ieder geval 
wei geregeld is, dat u, al is het dan ver
der van huis, toch nog geholpen kunt 
worden . 
Maar het is duidelijk, dater ook op dit 
gebied van de kankerbestrijding nog 
heel wat moet verbeteren. Des te meer 
reden voor een krachtige aanpak, waar
bij de inzet van iedereen, die met kan
ker te maken heeft, noodzakelijk is, 
zonder persoonlijk belang of dat van 
aileen het eigen instituut voorop te 
stellen. Hoe de situatie voor wat dat 
betreft er nu in Nederland voorstaat, 
kunt u elders in de Tribune lezen. 

De redaktie 



TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann * Piet Wigman 

E kolenhaard is wei haast voorgoed 
uit onze huiskamer verdwenen. Mijn 
herinnering aan dit gezellige erfstuk 

uit de vijftiger jaren werd de afgelopen we
ken weer eens zeer levendig toen ik in de 
krant las over de gevallen van kolendamp
vergiftiging met dodelijke afloop. De ver
giftigingen werden veroorzaakt door een 
slecht w~rkende gaskachel of ondeugdelijke 
gasgeisers. 
Per jaar komen in ons land nog zo'n 200 
tot 300 mensen om door kolendampvergifti
ging, terwijl het aantal mensen dat klachten 
heeft over chroniese geringe kolendampver
giftigingen tientallen malen groter moet 
zijn! Voldoende reden om er aandacht aan 
te besteden. 
Een goed werkende gaskachel of geiser ge
bruikt veel zuurstof. Deze zuurstof wordt 
over het algemeen onttrokken aan de hoe
veelheid die in de ruimte waar het apparaat 
staat aanwezig is. Theoreties bestaat er de 

HOLEN DAMP 
STUNK HET MAAR EEN KLEIN BEETJE ... 

mogelijkheid dat de personen in deze ruimte .14-....,.~ ..... r.~Wioii.WiiU~-6::::;::;;-o"" 
een zuurstoftekort krijgen. Er dreigt echter 
een veel groter gevaar . Wanneer deze appa
raten in een slecht geventileerde ruimte 
staan, of wat veel vaker het geval blijkt, 
wanneer ze onvoldoende worden schoonge
maakt, is het gevaar van kolendampontwik
keling bijzonder groot. Bij slecht onderhou
den gasapparaten (vooral centrale verwar
ming, geisers) treedt onvoldoende verbran
ding op waardoor kolendamp wordt ge
vormd. 

Verraderl ijk 
Kolendamp (koolmonoxide of CO) is een 
kleurloos , smaakloos en vooral reukloos gas, 
dat ontstaat door onvolledige verbranding 
van koolstof . Het koolmonoxide als zodanig 
komt in het Nederlandse aardgas niet voor, 
maar het kan er wei door onvoldoende ver
branding uit ontstaan! 

Koolmonoxide 
konkurrent van zuurstof 
De rode bloedkleurstof in ons bloed dient als 
transportmidde l voor de ingeademde zuur
stof. Wanneer wij via inademing kolendamp 
binnen krijgen wordt de zuurstof door het 
koolmonoxide verdrongen. De opname van 
koolmonoxide door de rode bloedkleurstof 
gaat namelijk veel sneller en gemakkelijker 
dan de opname van zuurstof . Een vorm van 
konkurrentie waarbij de zuurstof het altijd 
verl iest . In de weefsels van ons lichaam ont
staat zodoende een zuurstofgebrek. Omdat 
de hersonen en het hart van al onze weef
sels het meest gevoelig zijn voor zuurstofge
brek , worden de verschijnselen van kolen
dampvergiftiging het eerst merkbaar door 
stoornissen in de werking van hart en herse
nen. Zo kan een hartaanval daarvan het ge
volg zijn. 
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Ouderen, kinderen en zieke mensen 
lopen extra risiko 
Als gevolg van het verouderingsproces zijn de 
bloedvaten oudere mensen van wat mindere 
kwaliteit vergeleken met kinderen en jonge 
volwassenen. Bij ouderen is dan ook de re
serve in de bloedvoorziening van hart en 
hersenen beperkt. Zuurstoftekort treedt 
eerder op. Bij kinderen is de behoefte aan 
zuurstof extra groot. In geval van vergifti
ging is bij hen de kritiese grens gauw be
reikt. Ook de mensen die vanwege een hart
of longaandoening onder normale omstan
digheden al een zuurstofgebrek hebben, lo
pen bij kolendamp vergiftig ing extra risiko 's. 

De verschijnselen en gevolgen 
Bij zeer hoge kolendampkoncentraties kan er 
plotseling een dodelijke vergiftiging optre
den. Vaker echter- komt het voor dat de 
verschijnselen geleidelijk aan ontstaan . In 
het beginstadium bemerkt men eerst hoofd
pijn, duizeligheid, kortademigheid en hart
kloppingen, soms oorsuizen en flikkeringen 
voor de ogen. Spoedig daarna treedt er 
spierzwakte op, al zou je het willen, vluch
ten kan niet meer! In dit stadium ontstaat 
ook verwardheid d ie later overgaat in be
wusteloosheid. Hoe Ianger dit koma duurt, 
hoe groter de kans op fatale hersen- en hart
beschadigingen. 

Chroniese blootstelling 
aan koolmonoxide 
Blijft de koolmonoxidekoncentratie in het 
bloed onde1 Cle tien procent dan doen zich 
geen merkbare verschijnselen voor. Bij kon-

centraties tussen de tien en twintig procent 
kunnen er klacbten ontstaan als kortademig
heid en hoofdpijn. Boven de twintig pro
cent treedt naast hevige hoofdpijn, prikkel
baarheid op, bovendien verwarring en snelle 
vermoeidheid. Percentages boven de veertig 
procent voeren tot bewusteloosheid en zijn 
dan snel dodelijk . Zo'n chroniese vergifti
ging hoeft niet altijd het gevolg te zijn 
van een slechttrekkende kachel of ondeug
delijke gasapparaten . Ook de uitlaatgassen 
van auto's bevatten hoge percentages kool 
monoxide . Bij stevige sigarettenrokers wor
den waarden van wei tien procent gevonden, 
filtersigaretten zijn (zo is pas ontdekt) in 
dat verband nog schadelijker. 

Voorkomen is beter 
Om de gevaren van kolendampvergiftiging 
tot een minimum te beperken, is regelmati
ge kontrole en onderhoud van geisers en 
gaskachels een belangrijke zaak. Voor de 
meeste huurders van huizen geldt, dat een 
deel van de huur bestemd is voor dit on
derhoud. Zo 'n onderhoudsbeurt dient jaar
lijks te geschieden, en omvat meer dan even 
de schoorsteen vegen I Omdat helaas niet 
aile huisbazen deze plicht serieus nemen, 
doet u er goed aan dit zelf in de gaten te 
houden . 

Tenslotte nog dit. V.anneer er een vermoe
den bestaat dat er kolendampvergiftiging in 
het spel is, moet als eerste maatregel ge
zorgd worden voor frisse Iucht, dus ruim 
venti!eren. ramen en deuren tegen elkaar 
open zetten en geisers en kachels uitdoen• 
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op stapel? 
,Onze strijdkrachten ontmoeten op het slagveld tegenwoordig niet meer de troe
pen van Smith, maar ze vechten nu tegen de Zuidafrikanen en tegen huurlingen 
uit Engeland, Amerika, Belgie, Australie en andere Ianden." Aldus de Ieider van de 
Rhodesiese bevrijdingsbeweging de ZANU, op een moment dat de laatste berich
ten wijzen op een komende agressie van de troepen van Zuid-Afrika tegen Angola. 
Robert Mugabe, de Ieider van het Afrikaans Nationaal Front van Zimbabwe, de 
ZANU en samen met Joshua Nkomo voorzitter van het Patriotties Front van Zim
babwe (Rhodesie), bracht in oktober een bezoek van enkele dagen aan Luanda, 
om de banden tussen zijn beweging en de MPLA aan te halen. Bij die gelegenheid 
werd de ZANU-Ieider gevraagd naar zijn mening over de nieuwe pogingen van de 
westerse mogendheden om verdeeldheid te zaaien tussen de frontlijn-staten en in 
de bevrijdingsbeweging van Zimbabwe zelf. 

- Allereerst: hoe denkt u over het bezoek 
van ian Smith aan de Verenigde Staten en 
over de heropening van de grens tussen 
Zambia en Rhodesie'? 

,.Volgens ons blijkt uit die gebeurtenissen 
dat de rechtse krachten hun rijen willen slui
ten. Vroeger werden Smith en zijn handlan
gers in het geheim door de Verenigde Staten 
en Engel and gesteund; nu gebeurt dat in het 
openbaar. Door het hoofd van de racistiese 
en illegale regering van Salisbury toe te staan 
in de Verenigde Staten te verb I ijven, heeft 
men tegelijkertijd met een pennestreek de 
rechten van het volk van Zimbabwe ontkend 
-de rechten die zowel door de Engelsen als 
door de Amerikanen erkend waren. Daarin 
werd bepaald dat lan Smith moet verdwijnen 
en dat zijn Ieger moet worden ontmanteld, 
om plaats te maken voor het Patriotties Front 
en zijn strijdkrachten als nationaal Ieger. 
Nu zien we dat de westerse Ianden de rich
ting van de 'interne oplossing' op gaan. Hun 
doel is het konflikt te 'afrikaniseren', volgens 
de methode die ook in Vietnam is gebruikt 
in de laatste fase van de oorlog. 
Dat de imperialistiese mogendheden snel Wil
len handelen, komt doordat onze bevrijdings
oorlog zich zover heeft ontwikkeld dat het 
duidelijk wordt, dat het laatste uur voor 
Smith geslagen heeft en dat zijn regiem op de 
rand van de instorting staat. 
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De herhaalde militaire aanvallen van Salisbury 
tegen Mozambique en Zambia passen in de 
taktiek die Smith steeds heeft gevolgd, met 
de bedoeling de ruggegraat van ons achter
land, die gevormd wordt door de frontlijn
staten, te breken. Maar vergis je niet: die ag
gressie van de kant van ian Smith is geen be
wijs van kracht, maar van zwakheid. In het 
binnenland moet iedereen - inklusief de 
waarnemers van de westerse pers - de kracht 
van onze guerrilla erkennen. 

- - ---~----

Robert Mugabe 

Op mil itair vlak is er geen stukje van het land 
waar wij niet aktief zijn. Tweeduizend blan
ken per maand (en niet 1000 zoals de offi
ciele statistieken willen doen geloven) vluch
ten weg. Slechts zelden botsen wij op Rho
desiese troepen in het binnenland. We hebben 
ons stevig genesteld in de plattelandsgebie
den en we hebben de steden omsingeld. 
Op ekonomies gebied is het land volledig 
verlamd. De spoorlijnen en de wegen zijn 
niet meer veilig voor bezettingstroepen. Maar 
er is nag meer: zoals de Engelse minister van 
Buitenlandse Zaken zelf bevestigd heeft, ne
men de Zuidafrikaanse troepen aktief deel 
aan de oorlog. In werkelijkheid is het niet het 
Ieger van Smith waar we tegen vechten, het 
zijn de Zuidafrikanen en huurlingen uit Ame
rika, Engeland, Frankrijk, Belgie, Australie, 
Canada en West-Dui1sland. Het zijn niet meer 
de Rhodesiese kolonisten, het zijn kapitalis
tiese krachten, die een verbond tegen ons 
f:iin aangegaan. Het zal ze duur komen te 
staan." 

/an Smith met 
westers wapen 



Hoe denkt u over het opnieuw openstel
len van de spoorlijn Rhodesiif-Zambia? 
Denkt u dater, behalve de ekonomiese 
redenen die aangevoerd worden ook nog 
andere doe/en betoogd worden? 

.,lk zal me houden aan de verklaringen van 
Zambia, dat zich beroepen heeft op zijn drin
gende behoefte aan mest voor het begin van 
de landbouwkampagne. Oat begrijpen we 
heel goed. Maar tegelijkertijd zijn we bezorgd 
over deze beslissing om de grens weer te ope
nen . En we hebben er op aangedrongen dat 
de internationale gemeenschap, en in het bij
zonder Afrika, Zambia helpt de situatie te 
verbeteren en andere wegen te vinden voor 
zijn in- en uitvoer. 
De heropenstelling van deze grens brengt 
voor ons gevolgen met zich mee . Zij verschaft 
een belangrijke psychologiese en materiele 
steun aan de vijand. Oat alles, plus het feit 
dat van ons verlangd wordt dat we de spoor
lijn Zambia-Rhodesie ongemoeid Iaten, is 
lastig voor ons. Maar we hopen dat Zambia 
vroeger of later van gedachte zal veranderen." 

- Terwijl de westerse mogendheden hun 
krachten bundelen, is er een nieuw En
gels-Amerikaans plan gelanceerd ... 

.,Daarvan zijn ons maar een paar aspekten 
bekend. Het is wei bijzonder vreemd : de 
Britten zijn nu plotsel ing tegen het houden 
van demokratiese verkiezi ngen v66r de onaf
han l~~lijkheid. Vroeger beschuldigden zij ons 
ervan dat we geen verkiezingen wi I den. Nu 
zijn zij degenen die terugschrikken voor het 
vooruitzicht van algemene verkiezingen. 
Maar niemand zal ons er ooit toe kunnen over
hal en om ons neer te leggen bij een onafhan
kel ijkheid die gebaseerd is op een overgangs
regering waarin aan de ene kant de !eiders 
van het Patriotties Front zitten en aan de an
dere kant de voorstanders van het 'interne 
akkoord.' 
Niet aileen druist dat in tegen het punt waar
over wij met de Engelsen tot overeenstem
ming waren gekomen, namelijk het huidige 
regiem moet zich terug trek ken, maar ook 
gaat dit nieuwe plan in tegen het belangrij kste 
principe, dat de Engelsen altijd hebben on
dersteund en dat wii. van onze kant herhaal
delijk hebben benadrukt: het vol k van Zim
babwe moet gebruik kunnen maken van zijn 
recht om door middel van demokratiese ver
kiezingen een regering te kiezen. 

Welke voorwaarden acht u noodzake/ijk 
voor het houden van een konferentie van 
aile partijen? 

.. Ten eerste: het is duidelijk dat Groot-Brit
tannie, als koloniale macht, de gesprekspart
ner is waarmee wij zullen onderhandelen. Wij 
zullen dus geen oplossing aksepteren waarbij 
Londen probeert onder zijn verantwoorde
lijkheden uit te komen, door de rol van 
scheidsrechter op zich te nemen, of die van 
koppelaar tussen ons en de groep van Smith 
en konsorten. Verder is er geen sprake van 
dat we gaan onderhandelen op een andere 
basis dan die van de Engels-Ameri kaanse voor
stellen. Ten tweede: we hebben veel punten 
van het Engels-Amerikaanse plan verworpen, 
maar we hebben er ook enkele van geaksep
teerd, die ons positief leken . 
Wii. op onze beurt, hebben op Malta en Dar
es-Salaam onze voorstellen aan de Engelsen 
voorgelegd. We zijn met de Engelsen en Ame
ri kanen overeengekomen dat de regering Smith 
in de overgangsfase de macht uit hand en 
moet geven en dat de strijdkrachten moeten 

worden ontmanteld. Bepaalde elementen van 
die strijdkrachten zullen wei kunnen blijven, 
maar het is aan het Patriotties Front om te 
beslissen welke dat zullen zijn. Oat zijn onze 
basiseisen, de voorwaarden die wij stellen 
voor het bijeenroepen van een konferentie 
van aile partijen. Met andere woorden: de En
gelsen en Amerikanen moeten die eisen er
kennen en Smith en zijn vrienden moeten 
zich er goed rekenschap van geven, v66r ze 
met ons rond de tafel gaan zitten. 
Toch zien we tegenwoordig dat de Engelsen 
en Amerikanen terugkrabbelen en steeds meer 
in de richting gaan van het 'interne akkoord'. 
Dat we ten we heel goed! Maar we bl ijven bij 
ons standpunt en we zullen vasthouden aan 
wat al is overeengekomen:· 

Vorster en zijn premier, Pieter Botha, pro
beren de indruk te wekken dat het nu om 
de laatste krachtmeting gaat ... 

.,lnderdaad. De regering Smith loopt op zijn 
eind. En voor Vorster zijn in Namibie de da-

gen ook geteld. De leiders in Pretoria zullen 
proberen een laatste grote slag in scene te 
zetten. Daarom staan wij nu in ons land te
genover Zuidafrikaanse soldaten, vooral langs 
de Limpopo, waar zij proberen een bufferzo
ne van tien kilometer te vestigen . Maar er is 
natuurlijk geen sprake van dat ze daarin zullen 
slagen." 

Hebben de britten en Amerikanen van 
hun kant ook niet een plan? 
Het Patriotties Front heeft de pogingen 
om een operatie van westerse inmenging 
zoa/s dat in Shaba is gebeurd onder het 
voorwendsel 'red de blanken', op te zet
ten, van de hand gewezen. 

.,Het is moeilijk te zeggen wat ze aan het voor
bereiden zijn. Maar Owen heeft al wat proef
ballonnetjes opgelaten. Hij heeft na de oor-
log in Shaba (Zaire) voorgesteld dat Groot
Brittannie een reddingsploeg naar Rhodesie 
zou zenden. Om wie te redden? Blank en 
zwart zegt hij. Maar wij beschouwen dat pro
jekt als een poging om interventie-bases in te 
richten, voor als het regiem-Smith ineenstort. 
Persoonlijk ben ik ervan overtuigd, dat als 
dat gebeurt, Groot-Brittannie en de Verenig
de Staten zullen proberen de situatie te red
den door een interventieleger te stur.en, om 
te verhinderen dat wij gewapenderhand de 
macht grijpen:' 

Acht u het mogelijk dat, ondanks de sma
de/ijke nederlaag die zein Angola geleden 
hebben, de belangstellende mach ten weer 
aan een dergelijke operatie beginnen, op
nieuw samen met Zuid-Afrika, om een in
vasie te plegen in Zimbabwe? 

.,Ja, absoluut. lk acht het heel waarschijnlijk 
dater een interventieleger op de been wordt 
gebracht, bestaande uit troepen uit Engeland, 
Amerika, Zuid-Afrika en andere Ianden. Een 
dergelijke tussenkomst heeft ook plaatsge
vonden in Zai"re, en het is ook heel goed mo
gel ijk in de situatie die wij hier kennen. Na
tuurlijk zullen de Verenigde Staten niet di
rekt gevechtstroepen sturen, maar zullen ze 
helpen bij het samenstellen en de bevoorra
ding ervan. Oat kan ik me heel goed inden
ken. Net zo goed als ik voorzie dat Zuid-Afri
ka en de andere buurlanden gebruikt zullen 
worden als basis van waaruit de interventie 
gepleegd gaat worden. • 

Bron: Afrique-Asie 
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Als we te maken krijgen met het ge
recht is het vaak het kantongerecht. 
Daar komen zaken aan de orde zoals 
arbeidsovereenkomst (ontslag, loon) 
huurzaken (huurverhogingen, ontrui
ming) koop of huurkoop (Boek en 
Plaat en dergelijke). 
In deze aflevering van Tribune rechten 
zullen we ingaan op het kantongerecht 
en op zaken die daar behandeld wor
den. 

De kantonrechter 
De kantonrechter behandelt de zaken die 
aan hem worden voorgelegd; hij verdient 
daarvoor rand de f 110.000,-. Er zijn 62 
kantongerechten in Nederland. 
Hij wordt bijgestaan door de griffier, zijn 
sekretaris. De administratie wordt gevoerd 
door de Griffie. Huurkoop en ontslagzaken 
worden genoemd 'civiele zaken'. Naast deze 
zaken behandelt de kantonrechter oak straf
zaken en zogenaamde familiezaken zoals bij
voorbeeld voogdij. 
We bespreken hier alleen·de civiele zaken. 
De kantonrechter komt pas in aktie als bij 
hem een zaak wordt aangebracht. 

Het begin van een procedure 
Een procedure kan beginnen op drie manie
ren. Met een dagvaarding, met een verzoek
schrift, en met een verzoek om een gerechte
lijk bevel tot betaling. 
In de meeste gevallen wordt een proces be
gonnen met een dagvaarding. Deze wordt 
uitgebracht door een ambtenaar, de deur
waarder. In de dagvaarding staat vermeld wie 
het proces begint, tegen wie het wordt aan
gespannen, en om welke redenen . Daarnaast 
staat er een oproep in om op een bepaalde 
dattJm bij de kantonrechter te verschijnen. 
In deze dagvaarding, die voor een normaal 
mens vaak onleesbaar is, staan een aantal 
termen die om een nadere uitleg vragen. 
De rekwirant: dat is degeen die het proces 
aanspant :oak wei eiser of eisende partij ge
noemd; 
De gerekwestreerde : Dat is degeen tegen wie 
het proces wordt aangespannen, ofwel de ge· 
daagde; 
Exploot doende: De dagvaarding uitbrengen 
bij de gedaagde persoon (door de deurwaar
der); 
Bij voorraad op de minuut uitvoerbaar: Als 
de eisende partij wint, kan hij met het von
nisin de hand het gevorderde opeisen, oak 
als de verliezende partij in hager beroep 
gaat. 

Wat te doen als u een dagvaarding 
hebt ontvangen 
In de dagvaarding staat vermeld wanneer en 
waar u moet komen. Als u zelf uw eigen ver· 
weer voert (bij de kantonrechter kan dit, bij 
de rechtbank moet je een advokaat hebben) 
is het aan te raden op de dag van de zitting 
aan de kantonrechter te vragen om enige we
ken uitstel om het verweer op schrift te stel
len. Dit wordt altijd toegestaan. Na het door 
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HEY KANTDNGERECHT 
de rechter bepaalde uitstel, moet u dan uw 
verweer indienen. U kunt oak mondeling 
verweer voeren, maar dit valt af te raden, 
omdat dan niet is na te gaan water allemaal 
gezegd is op de zitting. Kunt u zelf niet naar 
de zitting, dan kunt u iemand anders sturen 
met een schriftelijke machtiging. 
Via een bewijs van onvermogen is het oak 
mage I ijk juridiese bijstand te krijgen van een 
advokaat of een deurwaarder. Dit is in be
langrijke zaken wei nodi •· . Het bewijs van on
vermogen krijgt u bij de . ~meentelijke sociale 
dienst. Het buro voor rechtshulp helpt u bij 
het zoe ken naar een advokaat of deurwaar
der. 
Is er geen tijd voor het ophalen van een be· 
wijs van onvermogen of om snel een toevoe· 
ging te krijgen, dan kunt u oak rechtstreeks 
naar een advokaat of deurwaarder gaan, die 
dan op verzoek de toevoeging zal regelen. 
Zelf naar de zitting gaan en uitstel vragen om 
juridiese bijstand te verkrijgen wordt oak al
tijd toegestaan. 
Het proces gaat verder door de uitwisseling 
van schriftelijke stukken die in het juridies 
spraakgebruik konklusies worden genoemd. 
Daarna wijst de rechter vonnis, ofwel door 
de vordering toe te wijzen of af te wijzen, of 
om een bepaalde partij bewijs op te dragen 
of om verschijnen van partijen te gelasten 
om inlichtingen te verstrekken of om een 
schikking te proberen. 

Wat te doen als een schuldeiser 
aan de kantonrechter heeft verzocht 
een gerechtelijk bev~l tot betaling 
uit te vaardigen? 
Als een leverancier geld wil zien kan hij om 
een gerechtelijk bevel tot betaling verzoeken. 
De kantonrechter zendt een kopie van dit 

verzoek aan de schuldenaar, met een brief 
waarin hij verzoekt mede te delen ·of de vor
dering betwist wordt, en zo ja de gronden 
van betwisting op te geven. Als blijkt datu 
verweer wenst te voeren, dan verwijst de kan
tonrechter de zaak naar een gewone terecht
zitting, waarvan u van de griffie dan een op
roep krijgt. Betwist u de vordering niet, dan 
krijgt de schuldeiser zijn gevraagde bevel tot 
betaling, die dezelfde kracht heeft als een 
vonnis. 
Het is wei zaak goed aan te geven dat u ver
weer wenst te voeren, en er bij twijfel nog 
aan toe te voegen dat het om een principiele 
zaak gaat. 
Deze manier van procederen kan je als arbei
der oak gebruiken om achterstallig loon van 
je baas te vorderen. 

Wat te doen als je bij verstek 
veroordeeld bent? 
Het kan voorkomen dat men veroordeeld 
wordt tot betaling van een bepaald bedrag, 
zonder dat men het weet, of omdat men ver
geten is om naar de zitting te gaan . Men kan 
namelijk te laat een dagVaarding ontvangen 
omdat men verhuisd is of met vakantie is 
geweest. 
Namelijk, wanneer de deurwaarder niemand 
thuis treft, stuurt hij de dagvaarding naar de 
burgemeester, die bij aangetekend schrijven 
dan meedeelt, dater een dagvaarding op het 
stadhuis ligt. Bent u met vakantie of haalt u 
te laat de aangetekende brief op, dan kan de 
zitting al geweest zijn. Oak is het mogelijk 
dat een aangetekend schrijven van het gerecht 
te lang blijft liggen op het postkantoor. 
In die gevallen wordt men dan veroordeeld 
of wordt een bevel tot betaling uitgevaardigd, 
zonder dat men het weet. Dit heet bij ver-
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stek veroordeeld zijn. Hiertegen kun je iets 
doen. Dit wordt genoemd in verzet gaan. 
!llarvoor staat een termijn van veertien da
gen, die begint te I open na het tijdstip, waar
op het vonnis aan de schuldenaar 'betekend' 
wordt door een deurwaarder of het tijdstip 
waarop uit een daad van de schuldenaar 
blijkt dat hij van het vonnis op de hoogte is. 
Dit verzet gebeurt door het uitbrengen van 
een verzetdagvaarding. Dit is geen eenvoudi
ge procedure, en aan te raden is om via een 
bewijs van onvermogen en toevoeging een 
rechtskundige in de arm te nemen. 
Is daar geen tijd meer voor, dan is het het bes
te om direkt naar een deurwaarder te gaan en 
hem vragen voor u in verzet te gaan en de toe
voeging te regelen. De hele zaak wordt weer 
opnieuw behandeld, volgens de gewone regels 
van de procesvoering voor de kantonrechter. 

De gerechtskosten 
Het is natuurlijk van belang te weten wat de 
kosten zijn van een procedure als u het pro
ces verliest. In dat geval komen de kosten 
van de tegenpartij voor rekening van de ver
liezende partij. Dit varieert naar gelang de 
procedure ingewikkeld is, lang duurt, of om 
een aanzienlijk bedrag gaat. In de meeste ge
vallen varieert dat van 50 tot 600 gulden. • 

.,Jk heb zeven weken in een hotel gewerkt. 
Er is geen schrifte/ijke arbeidsovereenkomst 
gesloten. Na zeven weken werd ik ziek. Mijn 
baas heeft me toen ontslagen, met de mede
deling: 'Zulke mensen kunnen we niet ge
bruiken.' 
Kan mijn baas mij zomaar ontstaan en hoe 
zit het met de proeftijd?" 

Op u is van toepassing de CAO voor de Hore
ka. Aangezien deze CAO algemeen verbin
dend is verklaard, geldt hij voor iedereen of 
hij nu georganiseerd of ongeorganiseerd is. 
In deze CAO staat dat de arbeidsovereen
komst schriftelijk moet worden aangegaan. 
Als er een proeftijd wordt bedongen, moet 
hij zijn opgenomen in een schriftelijke over
eenkomst. lndien er geen schriftelijke over
eenkomst is, geldt dater geen proeftijd is 
overeengekomen en datu voor onbepaalde 
tijd in dienst bent. Dit betekent voor u dat 
uw baas u niet mocht ontslaan: 
1. omdat er geen proeftijd was; 
2. hij geen ontslagvergunning van het ge

westelijk arbeidsburo had; 
3. u ziek was, en een werkgever dan niet mag 

ontslaan, behalve bij ontslag op staande 
voet. 

Zo u wilt, dient u te protesteren tegen het 
ontslag (schriftelijk) en loon vorderen, want 
u bent nog steeds in dienst. 
Rijzen er nog moeilijkheden, informeer dan 
bij de SP Hulp- en lnformatiedienst. 

Regering, 
neem een centen van 
zieken ondspatienten! 
Opnieuw is de regering van plan om ons per een april van dit jaar het eigen risiko 
op te dringen. De honderd gulden eigen risiko, die ze eerst in petto had, is - al
thans voor 1979 - van de baan. De reden hiervoor laat zich raden. Een storm van 
protesten deed staatssekretaris mevr. Veder-Smit snel de honderd gulden eigen ri
siko inslikken. Samen met de vereniging Voorkomen is Beter was de SP onder 
het motto: ,regering neem geen centen van ziekenfondspatienten" een kaarten
aktie gestart. Ruim 100.000 kaarten kwamen op het Binnenhof aan: de reaktie 
van de bevolking. Nu probeert de regering het opnieuw, het wordt aileen anders 
ingekleed. Daarbij baseerde Veder-Smit zich op een zeer voorlopig tussenverslag 
van de Ziekenfondsraad. 

De plannen 
Het besluit van de regering ziet er als volgt 
uit: 

Ziekenfondsverzekerden, die in een zieken
huis verpleegd worden, moeten vanaf 
1 april vijf gulden per dag bijbetalen. 
Vrijgesteld van deze eigen bijdrage zijn : 
ongehuwden beneden de 18 jaar 
ongehuwden boven de 18 jaar, die geen 
eigen inkomen hebben 
gehuwden en ongehuwden, die aanspraak 
maken op kinderbijslag of daarop aan
spraak zouden kunnen maken, als ze ver
zekerd zouden zijn in de zin van de kin
derbijslagwet voor /oontrekkenden 

- De vijf gulden eigen bijdrage geldt verder 
voor : 
diegenen, die Ianger dan drie maanden in 
een ABWZ-inrichting verb/ijven. Dat z1jn 
verpleeginrichtingen, zwakzinnigeninrich
tingen, inrichtingen voor zintuiglijk gehan
dikapten, het Dorp in Arnhem, gezinsver
vangende tehuizen voor gehandikapten en 
ziekenhuizen als men daar Ianger dan een 
jaar wordt verpleegd. 

Momenteel geldt pas een eigen bijdrage als 
men Ianger dan 1 jaar in een AWBZ-inrich-

ting verblijft en dan bovendien nog naar 
draagkracht. Vanaf 1 april wordt dat dus vijf 
gulden per dag. 
Uitzonderingen zijn volgens Veder-Smit niet 
mogelijk. Aile ontheffingen, die bestaan, 
worden per 1 april ingetrokken. 

Zo'n regering verdient aktie 
Bejaarden, langdurig zieken, alleenstaande 
gehandikapten, ziekenfondsverzekerden. Zij 
mogen opdraaien voor de bezuinigingen in 
de gezondheidszorg. En maar praten over de 
sterkste schouders en de zwaarste lasten . Het 
ware gezicht van deze regering, ten voeten 
uit. 
Geen maatregelen om de kosten van de medi
cijnen die enorm hoog zijn te beteugelen. 
De farmaceutiese industrie lacht. 
Geen maatregelen in de richt ing van normale 
salarissen voor artsen en apothekers. 
Het is maar , met wiens belangen je rekening 
wilt houden . Zo te zien moeten de zieken
fondspatienten voor hun eigen bel angen op
komen . 
De SP en de vereniging Voorkomen is Beter 
willen daarbij graag een handje helpen: de 
protestkaartenaktie gaat dan ook nog op 
voile kracht door. • 
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Vervolg van 
pag. 7 ,Zwakzinnigen zijn geen 

gevaar voor hun omgeving" 
Een bedrijf 
.,Nogmaals wij voelen ons geen verplegers, 
wij begeleiden de pupillen gewoon . Aileen 
hier op Boldershof is dat zo verdomd moei
lijk . Het is hier zo'r) grote inrichting; de direk
tie leidt hier een bedrijf, dat ze ekonomies 
zo goed mogelijk proberen te runnen. Neem 
nu bijvoorbeeld het overplaatsen van pupil 
len naar een andere groep. Dat wordt vaak 
aan de ouders verkocht op de manier van: 
'Het is beter voor het kind.' Nou, vaak klopt 
dat gewoon niet. Organisatoriese en ekono 
miese redenen zijn de ware achtergronden. 
Tenslotte zijn wij degenen die dag en nacht 
met de pupillen optrekken . De direktie bij 
ons heeft eigenlijk geen kaas gegeten van de 
zwakzinnigenzorg. Het zijn mensen die pra
ten in de ' 3est van 'we moeten ze (de zwak
zinnigen) liefde geven.' Nee, de tijd van liefde 
geven hebben we gehad. Het gaat erom dat 
we de zwakzinnige mens aksepteren als 
iemand, die aileen minder begaafd is, maar 
die daarom niet minder kans zou mogen 
krijgen om te Ieven ." 

Bezuinigingen 
.,Neem nu dit kabinet, die heren willen ' lek
ker' bezuinigen in de gezondheidszorg . Voor 
ons betekent dat, dat de groepen waarmee 
we werken steeds groter worden. Op Bolders
hof hebben we groepen van zes pupillen, 
maar ook van twaalf. In andere inrichtingen 
in hetland zijn er vaak nog grotere groepen. 
Bij een groep van zes pupillen zitten hier 
vier begeleiders, dat betekent dan dat je best 
veel persoonlijke aandacht aan de pupil kunt 
besteden. Worden de groepen groter, bijvoor
beeld twintig pupillen dan kun je met tien 
man personeel een rooster rond krijgen, maar 
daar is dan ook alles meegezegd. Kijk, in een 
kleine groep kun je iemand leren zichzelf uit 
te kleden, zich te wassen, zich af te drogen 
na een bad, aankleden enzovoorts. Kom je 
nu in zo'n grote groep terecht, dan betekent 
dat, dat er een soort lopende band werk ont-
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staat : Een groepsleider ontkleedt de pupillen, 
de andere wast ze, droogt ze af, enzovoorts. 
De kinderen krijgen dus in zo'n geval niet de 
kans zelf iets te leren, zelf ervaringen op te 
doen . Nee, ze worden verzorgd en daar is dan 
alles meegezegd . Wat moet je later van de 
jonge pupillen verwachten als zein het begin 
al te weinig aandacht krijgen . 
De praktijk toont aan dater met kleinere 
groepen beter~ resultaten zijn te bereiken. 
Die hele bezuinigingsronde in de gezondheids
zorg is belachelijk. Ze maken in feite aileen 
meer mensen ziek. Op Boldershof werken op 
dit moment zeker honderd mensen minder 
als voor de bezuinigingen (het kabinet Den 
Uyl is daarmee al begonnen) . Wij werken hier 
tegen de klippen op. Groepsleiding wordt 
ziek, vakantiedagen raken achter en er is kon
tinu sprake van overwerk. Natuurlijk wordt 
die hele toestand nog belachelijker, als je . 
weet dat er vele verpleegkundigen in de WW 
zitten, omdat ze geen werk kunnen vinden ." 

Lange weg 
.,In de nota gezondheidszorg van dit kabinet 
staat bijna niets geschreven over de zwakzin
nigenzorg, terwijl er toch zoveel te doen is. 
Kruisverenigingen zouden bijvoorbeeld de 
kans moeten kunnen krijgen voorlichting te 
geven over zwakzinnigheid, bijvoorbeeld aan 
moeders. IJok zouden er veel meer mogelijk
heden geschapen moeten worden voor thuis
begeleiding van de zwakzinnige, want hoe 
dan ook, thuis is vaak de beste plaats voor de 
pupil. Wil dat laatste kunnen, dan is het na
tuurlijk nodig dat de bevolking in Nederland 
veel meer informatie krijgt over zwakzinnigen, 
dat ze geleerd krijgen dat zwakzinnigen geen 
gevaar zijn voor de omgeving. En zijn er al 
inrichtingen nodig, dan moeten die klein zijn, 
overzichtelijk en zonder muren. Het moet 
mogelijk worden dat zwal<zinnigen, met be
geleiding in buurten wonen. Maar ja, voordat 
we zover zijn zal nog wei een lange weg afge
legd moeten worden." • 

------~- - - - -- -----

IJSKDUDE AKTIE 
Drie dagen en nachten bovenop het dak 
van 'n tien-hoge flat, met flinke vorst 
en een ijskoude wind. Bevroren boter
hammen en 'n straalkacheltje, waarvan 
de elektriciteit ook nog afgesloten 
wordt. Aileen een klein gaskacheltje 
en stapels slaapzakken verwarmen een 
groepje jonge mensen, die in hun vrije 
tijd aktie voeren tegen ontslag van drie 
van hun kollega's. 

De Tribune ging voor u ook even het dak op 
en sprak met enkele mensen van de ABVA
bedrijfsledengroep, die de aktie organiseert . 
Een aktie tegen het ontslag van !eden van 

· lijst vier, een groep die keihard aktie voert 
tegen het inrichtingswezen. Een nota met de 
bedoelingen van lijst vier en enkele demon
straties, war en voor dedi rektie redenen, de
ze mensen hun ontslag aan te zeggen. 

Vandaag zij en morgen wij 
De aktievoerders van de ABVA nu, waaron
der ook enkele SP-Ieden, zijn het zeker niet 
eens met ideeen en methoden van lijst vier, 
maar zullen desnoods harde akties voeren 
om hun ontslag tegen te gaan . 
,Het is natuur!ijk een absurde zaak dat deze 
mensen aileen omdat ze een andere mening 
hebben, onts/agen worden," vertelt Wim 
Brouwer, lid van de ondernemingsraad van 
Boldershof. ,Bovendien," zegt hij verder 
,worden zij vandaag ontslagen, morgen kun
nen wij het zijn omdat we een te grate mond 
hebben." 

Direktie geeft niet thuis 
Verder over de aktie: ,Zo'n 2/3 van het Bol
dershof-personee/ heeft hun handtekening 
gezet tegen het ontslag van de mensen van 
lijst vier en tot driemaal toe werd ons een 
gesprek met de direktie geweigerd. Reden 
voor ons, midde/s deze 'dakaktie' duidelijk 
te maken dat het ons menens is. 'Of we de 
boel niet kapot wilde maken op het dak,' 
was het enige wat de direktie te zeggen had. 
Over hetgeen we te zeggen hadden geen 
woord. .. !" 

Wij gaan door 
,Een grote inrichting is een slechte inrichting, 
een grate organisatie, waar geldzaken en orga
nisatie-eisen het winnen van de persoonlijke 
wensen van bewoonsters, zoa/s ieder mens 
die heeft. Kortgezegd waar dat soort zaken 
voorgaan op broodnodige menselijkheid." 
,Deze dingen geven in ieder geval aan," zegt 
Wim tenslotte ,dater nog ve81 moet veran
deren aan Boldershof a/s inrichting, deze ak
tie was er een rechtstreekse reaktie op en wij 
gaan door!" • 

Boven op deze 
10-hoge flat 
bivakkeerden 
de aktievoer
ders 



*stout1 
Het jaar 1978 was voor Den Haag het jaar 
van de politieke schandalen. Terugblikkend 
op dat jaar meende kamervoorzitter Vonde
ling een vermanende kritiek te moeten uit
spreken. 
Hij hekelde echter niet de belastingontdui
kende, omgekochte, liegende en gratis vlie
gende politici, maar de jongens van de pers, 
die dit soort praktJj'ken aan de kaak gesteld 
l?ebben. 
Dat zij dit doen mag eerder een verdienste 
van de Nederlandse pers genoemd worden 
dan een gebrek. 
Als Vondeling deze smaadberichten wi/ voor
komen is er maar een juist middel voor. Zor
gen dat palitici de misdragingen niet begaan. 
Vondeling denkt echter te kunnen volstaan 
met een berisping aan de gezamenlijke pers
media. Voor het fJf!!mak gooit hij daarbij
nu het om Zijn Kamer gaat -aile journal is
ten op een hoop met de vuilspuiers van de 
Te/egraaf. ,Het moet maar afgelopen zijn 
met de ongekontroleerde beweringen over 
politici. Smade/ijke berichtgeving over pu
blieke personen dient te worden gestaakt. 
Onfrisse zaken kunnen gebeuren. Maar als 
ze niet verboden zijn, zijn ze dus geoorloofd. 
Ook voor politici." 
Als het aan Vondeling ligt mogen journal is
ten pas een affaire me/den zodra aile bewij
zen op tafel/iggen. Beschuldigingen mogen 
pas worden geuit als de rechter een veroorde
ling heeft uitgesproken. 
Nu is de moei/ijkheid met Haagse schandalen, 
dat ze meestal in een sjieke kommissie ver
verdwijnen. Of er verschijnt een rapport van 
de kamervoorzitter. Vondeling dus. Die kon
kludeert dan in een vloek en een zucht, dat 
de beroering rond de KLM-tickets 'gelukkig' 

uit de Iucht gegrepen is. Nu is dat met lucht
vaartzaken zeer gebruike/ijk. Zeker met de 
koninklijke. 
Maar Vondeling beschouwt de zaak voor af
gedaan. De K LM kan weer opgelucht adem 
halen. Hoewel. 
Enkele dagen later ontvangt Vrij Nederland 
een anoniem briefje, waarin Vondelings vlieg
ticket inzit uit Griekenland. De kamervoor
zitter zou dit retourtje gekregen hebben als 
dank voor het mooie rapport dat hij over de 
KLM geschreven heeft. 
Vrij Nederland nam de tip niet serieus en ver
dacht Vondeling er zelf van een grap te heb
ben willen uithalen om journalisten terug te 
pakken. 
Publikatie zou Vondelings bewijs zijn hoe 
gemakkelijk de pers politici beschuldigt. 
Aile andere beschuldigingen zoals over smeer
gelden en koopsompolissen zouden dan ook 
als een misstap van de pers kunnen worden 
opgevat. 
Arme Vondeling, de goochelaar van de mis
lukte verdwijntruk. 
Een andere truk van hem slaagde overigens 
beter. 
De verovering van het lijsttrekkersschap van 
de PvdA voor de Europese verkiezingen. 
,Wee degene die mij niet kiest," sprak Vonde
ling. 
De verlosser van Europa is opgestaan .•.. Niet 
het kapitalisme bedreigt Europa, maar het 
nationalisme." Dat is Vondelings leus voor 
de Euroverkiezingen. Daar zal hij ze zeker 
mee halen. De stemmen van Frits Philips en 
aile andere multinationals. 
Die hebben a/ jaren een wereldregering. En een 
aardige voorzitter is nooit weg. Vooral niet 
a/s je hem niet eens hoeft om te kopen. 

*stout2 
Een dezer dagen plofte een brief op onze bu
relen waar we niet goed raad mee wisten. Hij 
bevat enige zware beschuldigingen aan het 
adres van Vondeling, die niet worden bewe
zen maar we/ aanneme/ljk gemaakt. De uit
spraken zijn dan ook voor rekening van de 
ingezonden-brief-schrijver. 

.,Beste Tribune-redaktie, 
Vrij Nederland ontving begin januari een ano
niem briefje, waarin kamervoorzitter Vonde
ling ervan beschuldigd werd, gratis met de 
KLM te reizen. Later bleek dat Vondeling 
zelf dit bri-efje had geschreven. Het was be
doeld als een grap, verklaarde de snel door 
Vrij Nederland ontmaskerde schrijver. lltar
mee was de zaak afgedaan. 
Maar niet voor mij, want het was helemaal 
geen grap. Het is gewoon een knappe truk 
van Vondeling. En geef het maar toe, u bent 
er ook ingetrapt. Wie zou Vondeling na deze 
'grap' nog verdenken van gratis rei zen met de 
KLM ? 
Kijk dat is precies wat hij wilde bereiken. 
Hij heeft het verduiveld knap gespeeld. Om
dat de onthullingen over steekpenningen 
aan kamerleden steeds verder om zich heen 
begonnen te grijpen, zou het niet lang meer 
duren of ook Vondelings doopcel zou worden 
gelicht. Daarom is hij in de aanval gegaan. 
De zogenaamde grap moest iedere verden king 
tegen hemzelf de kop indrukken. En het af
kraken van de pers in het algemeen en het 
proces tegen de Volkskrant in het llijzonder 
had als doe I de el kaar snel opvolgende ont
hullingen over kamerleden te Iaten ophou
den . Het wordt de hoogste tijd dat de gan
gen van deze kamervoorzitter eens worden 
nagegaan. 
Want toevallig zat ik naast hem op de bewus
te reis. Aanvankelijk herkende ik hem niet, 
omdat ik geen kleurentelevisie heb, maar 
daarover later. 
We raakten in gesprek en ik moet toegeven 
dat het een vlotte prater is. Misschien een 
beetje betweterig, maar verder gaat het wei. 
lk had nog nooit gevlogen en toen ik na on
ze derde konsumptie (hij kan er trouwens 
goed mee overweg) opmerkte dat zo'n vlieg
biljet toch wei veel geld kostte voor een ge
woon mens, zei hij dat het ook voor hem een 
hoop geld was (wat ik me nauwelijks kan 
voorstellen met zo'n inkomen), maar dat hij 
gratis vl iegbiljetten kreeg van de KLM. Hij 
bewees de KLM wei eens kleine diensten en 
in ruil daarvoor, enzovoorts, enzovoorts. 
Mijn mond viel open van verbazing. AI snel 
sloeg mijn verbazing om in boosheid, maar 
hij zat me gewoon in mijn gezicht uit te Ia
che~. 'Dat ga ik aan de grote klok hangen,' 
zei 1k. 'U hebt geen schijn van kans,' ant
woordde hij 'wie zal u geloven.' Daarom doe 
ik een beroep op uw blad om dit te publice
ren . Maar dit is nog niet alles. Heeft u die 
neus van hem wei eens gezien. Daar moet je 
echt kleurentelevisie voor hebben. Zo'n neus 
is onbetaalbaar. Een normaal mens kan zich 
zoiets niet permitteren zonder geschenken 
van Bois, Bokma, Sonnema Beerenburgh en 
aldie andere Friese drankmakers. Zoals u 
weet is Vondel ing ook een Fries. En dat te 
bedenken dat de heer Vondeling vooraan in 
de rij staat als het erom gaat de shirtreklame 
te verbieden . Zeker nooit in de spiegel geke
ken. Want als die neus van hem geen shirtre
klame is, dan is het toch zeker sluikreklame." 

Naam en adres bij de redaktie bekend • 
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Brief 

WELOF 
GEENFLUOR? 
In ons artikel over Jeugdtandverzorging in 
Tribune 22/1978 pleitte tandarts Carpay 
voor het gebruik van fluoride in tabletten en 
tandpasta's, met daarbij een halfjaarlijkse 
fluoride behandeling bij de tandarts. Hiermee 
zou volgens hem het tandbederf tot meer 
dan de helft teruggedrongen kunnen worden, 
terwijl enige schadelijkheid van fluoride in 
deze koncentratie nooit is aangetoond. 
We kregen hierop de volgende reaktie (de ge
achte briefschrijfster zal het ons niet kwalijk 
nemen, als we haar brief gezien de lengte er
van, hier verkort weergeven): 

,Beste mensen 
Na lezlng van het artike/ over fluorbehande
ling in de Tribune rezen mij toch wei even de 
haren te berge. 
/k heb altijd gedai:ht dat jullie de zaken waar
over jul/ie schrijven grondig onderzoeken 

Suksesvolle bezettingsaktie van de Drumband en Majorettekorps Rivierenwijk in Utrecht 

Brief 

DRUM BAND 
RIVIERENWIJK 
Geachte lezers en lezeressen van de SP, 

Hierbij wil/en wij: /eden, ouders, donateurs 
en bestuur van Drumband en Majorette
korps -Rivierenwijk te Utrecht de /eden van 
de SP hartelijk bedanken voor hun mede
werking aan onze kraakaktie van de HZU 
school aan de Noordzeestraat te Utrecht. 
Niets was hen teveel om onze aktie te doen 
slagen. 
Het is dan ook een ieder aan te raden die 
grate problemen heeft, de SP in te schake
len. 

Mevr. P. te Utrecht 
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Drumband en Majorettekorps Rivierenwijk 
in Utrecht is een bloeiende vereniging die erg 
veel goed werk doet voor de jeugd. Maar 
een ding zat ze dwars : er was geen behoor
lijke oefenruimte. Ze klopten drie jaar gele
den bij de gemeente aan, maar het enige 
dat ze kregen waren brieven met mooie 
woorden. 
Teneinde raad.besloot het bestuur van de 
drumband mtrl steun van de hele buurt, een 
leegstaande school te kraken. Het werd een 
prachtaktie: 200 ouderen en kinderen bezet
ten onder vrolijk tromgeroffel de school. 
-De gemeente wilde eerst niet toegeven, 
maar tegen de buurt, die als een man achter 
de drumband stond, kon de gemeente niet 
op. Het huurkontrakt was al snel getekend 
en de drumband heeft nu een prachtige 
oefenruimte. Proficiat. 

De redaktie 

voor er over gepubliceerd wordt. Maar dit is 
tach we/ een erg eenzijdige voorlichting, die 
ten koste kan gaan van vele mensen. 
Vol gens tandarts Ca!pay is nog nooit aange
tOJJnd dat fluor op we/ke wijze dan ook scha
de/ijk is voor de gezondheid. Mag ik als reak
tie hierop verwijzen naar het blad van de · 
Over/evingsbeweging d.d. februari 1976. In 
dit artikel gaat 't over fluoridering van het 
drinkwater, maar dat maakt voor de gevol
gen niets uit. Zelfs als je aileen maar met 
fluor zou spoelen, heb je een verhoogde kans 
op lip- of kee/kanker. Waarom besteden jut
lie daar geen aandacht aan? 
Het mag allemaal erg mooi he/pen voor je ge
bit, maar kijk eens naar de gevolgen voor de 
rest van het lichaaml Over 'voorkomen is be
ter' gesproken I" 

L.v.B te Groningen 

In 1976 is er over het voor- en nadeel van 
fluoride veel gezegd en geschreven. Een 
voorstel, om het drinkwater te fluorideren, 
is door de Tweede Kamer afgewezen, omdat 
niet iedereen er voorstander van was, en men 
fluoride niet op wilde dringen aan tegenstan
ders ervan. Vandaar dat de diskussie nu meer 
gaat over het gebruik van fluoride in tablet
ten en tandpasta's. 
Vooral de Amerikaanse dr. Burk heeft des
tijds veel onrust over fluoride teweeggebracht. 
In het blad van de Overlevingsbeweging 
wordt zijn onderzoek aangehaald als bewijs 
dat fluor kankerverwekkend is. Ook heeft dr. 
Burk in ons land voor de televisie over zijn 
onderzoek gesproken. Hoe serieus moeten 
we dr. Burk nemen? 
Het blijkt dat hij eenvoudigweg de sterfte 
aan aile soorten kanker heeft opgeteld van de 
steden met en van de steden zonder gefluori
deerd drinkwater. Omdat in het algemeen 
meer kankersterfte voorkwam in steden met 
gefluorideerd drinkwater, trok dr. Burk zon
der meer de konklusie dat fluor daar de oor
zaak van is. Hij trekt die konklusie, zonder 
rekening te houden met andere kankerver
wekkende faktoren, zoals radioaktiviteit, 
leefgewoonten (bijvoorbeeld roken) of che
miese stoffen. Evenmin hield hij rekening 
met de leeftijd, en op oudere leeftijd komt 
bijvoorbeeld meer kanker voor dan op jonge
re leeftijd. 
Van aile kanten is er kritiek op zijn onder
zoek gekomen. Zo verklaarde het Amerikaan
se 'National Cancer Institute' in 1975 dat dr. 
Burk de gegevens verkeerd heeft uitgelegd en 
daardoor misleidende statistieken heeft sa
mengesteld. Het National Cancer Institute 
heeft aile beweringen grondig onderzocht en 
heeft geen verband tussen fluoridering van 
het drinkwater en kankersterfte kunnen vin
den. 
Ook hebben de wereldgezondheidsorganisa
tie en de Nederlandse Maatschappij ter Be
vordering van de Tandheelkunde zich uitge.:
sproken v66r fluoride toepassing ten behoeve 
van de gebitsgezondheid en het verband met 
kanker ontkend. 
Naar de mening van tandarts Carpay en ook 
van--de redaktie kunnen we gezien deze gege
vens toch wei met een gerust hart fluoride in 
de voorgeschreven hoeveelheid gebruiken 
voor onze tanden. Voor uw bewering, verder
op in uw brief, dat de gewone man hier mis
leid zou worden, hebben wij dan ook geen 
bewijzen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat 
bijvoorbeeld beroepsmatige blootstelling aan 
grotere hoeveelheden fluoride of aan zuivere 
fluor, niet schadelijk kan zijn. 

De redaktie 
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Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J . M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

**********•******************** ' 

Voor Tribune-lezers die meer willen /ezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in elkaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socia/istiese /itera
tuur. Adressen en telefoonnummeFs vindt u in 
de ko/ommen hieronder. 

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

Deregering 
V~n gt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders)te zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J. v .Stol bergstr .60 111 

Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Doetinchem Postbus 11 0 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
0 1720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 
08350-4661 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Em men Laan v.d . Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 
Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat 5 
Heemskerk Maasstraat 134 
Heerlen Maastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Post bus 17 5 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe. Doelenstr . 24 
Hoensbroek Pr . Hendrikstr. 22 
Horst Zwaluwstraat 159 
Kerkrade St . Joannesstr. 11 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 
Leiden Groenesteeg 31 
Leidschendam St. Raphaelstr. 11 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 

050-713547 
070-465966 
023-379506 
02510-37228 
045-712778 
01882-447 
04920-42761 
05400-21042 
035-19578 
045-214067 
04709-3679 
045-412732 
05100-81867 
071 -134640 
070-276656 
08879-2245 

Maarssenbroek Bloemstede 640 
Maastricht Jupiterhof 93 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 
Renkum Dorpsstraat 123 

03465-67099 
043-78224 
04102-2065 
080-229388 

04120-32631 

Roosendaal Wouwseweg 15 01650-3984 7 
Rotterdam Vijverhofstraat 65 010-673150 
Rijswijk Min. Talmalaan 67 070-948252 
Sas van Gent Statenlaan 27 01158-1455 
Scheveningen Ooststraat 2E 070-460827 
Schijndel Andoornstraat 3 041 04-3998 
Soest Valeriaanstr. 189 02155-17838 
Spijkenisse Merelstraat 18 01880-10328 
Terneuzen v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Tilburg Havendijk 58 013-435380 
Uden W.AI exanderhof367 04132-68996 
Utrecht Wolfstraat 3 030-313624 
Veldhoven Wal 1 040-532022 
Venlo Past. Gadiotstr . 21 077-40764 
Venray Mackenhof 3 04780-7270 
Vlaardingen I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
Wageningen C.v.d .Lindenstr. 23 08370-11790 
Woerden Meulmansweg 10 03480-16642 
Wijchen Startvenseweg 49 08894-6675 
Wijk bij Du. Anskarstraat 4 
Zeist Bogaerdlaan 6 
Zwolle Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij: 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65, 
3032 SC Rotterdam, tel. 010- 673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst: Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010 - 668068 

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



*** ' 
over 
isme 
'ete
'JSP 
tera
u in 

*** 

•• 

'099 
4 
66 
88 

631 

B47 
50 
52 
56 
27 
}8 
338 
~28 
752 
m 
196 
!4 
!2 

'0 
:3 
90 
42 
5 

79 

, 
) 

* 

N6geen 
zetel biJ Dikkers 

Begin november van vorig jaar werden bij het Hengelose metaalbedrijf Dikkers ver
kiezingen gehouden voor een nieuwe ondernemingsraad. De Tribune kon toen be
richten dat deze verkiezingen een groot sukses opleverden voor de vrije lijst van 
Jean Rouwet (36) van de SP en zijn kollega Gerrit Meulman. De 'socialistiese 
lijst', zoals ze in de plaatselijke krant werd genoemd, behaalde toen 111 van de 
312 uitgebrachte stemmen, goed voor vier van de elf zetels. Dus twee meer dan er 
kandidaten waren gesteld. Een uitzonderlijke situatie. Goede raad was duur. Ten
slotte werd besloten om nieuwe verkiezingen te houden. 
De vrije lijst werd met vier kandidaten uitgebreid tot zes. Hun oproep was om te 
kiezen voor een wakkere ondernemingsraad. Het resultaat - op donderdag 1 fe
bruari - was dat het reeds eerder behaalde sukses aanmerkelijk werd overtroffen. 
Devrije lijst bleek niet minder dan 148 stemmen behaald te hebben, goed voor vijf 
zetels. Oat betekende evenveel zetels als de lijst van de industriebonden NVV en 
NKV. De laatste van de elf te verdelen zetels ging naar de gezamenlijke lijst van 
CNV en Unie BLHP. 

zoals we in ons verkiezingspamflet schreven, 
nog genoeg werk aan de winkel voor een wak
kere OR. Met onze ploeg die erg enthousiast 
is door het vertrouwen dat zoveel kollega's 
ons gegeven hebben," besluit Jean Rouwet 
,moeten we een heel ei nd komen." • 

Direkt na het sukses spreken we met lijstaan
voerder Jean Rouwet. Nog onder de indruk 
van het behaalde resultaat, vertelt hij: 
,Net als bij de eerste verkiezing had ik aileen 
maar durven hopen dat we zoveel stemmen 
zouden krijgen. Achteraf gezien lijkt de voor
naamste reden daarvoor dat we onze lijst met 
goede, betrouwbare kandidaten hebben uit
gebreid. Aile afdelingen waren vertegenwoor
digd. Bijzonder was ook dat wij een vrouw, 
Jos Dekter-van Otten, als kandidaat op de 

V.LB.NSUKSES IN AMERSFOORT 

lijst hadden staan. Op de vijfde plaats stond 
bovendien een Turkse kollega als kandidaat. 
Een tweede verklaring voor het sukses van 
onze lijst kan zijn dat de mensen nog eens 
een keer hebben willen duidelijk maken, dat 
er nog steeds grote ontevredenheid heerst. 
Direkt na de vorige verkiezing hebben we in 
onze afdeling een handtekeningenaktie ge
houden voor de eisen : f 100,- erbij voor 
de funktieklassen vier en vijf en afschaffing 
van klasse drie. Het antwoord van de direktie 
hierop was dat dit een zaak was van overleg 
tussen werkgevers en werknemersorganisa
ties . Nog voor kerstmis werd bekend gemaakt 
dat iedereen er ongeveer f 40,- bijkreeg met 
ingang van januari '79. Voor de laagstbetaal
den werd dus niets extra gedaan en die veer
tig gulden bruto in de vier weken is aan de 
ene kant meegenomen maar nog lang niet ge
noeg. Ook zou er met ingang van dit jaar voor 
de meeste men sen 2 1 /2 of 5 procent extra 
als beoordelingspremie bij het loon opgeko
men moeten zijn. Ook dat is nog steeds niet 
rond. Voorlopig nog genoeg te doen dus voor 
ons. 
Maar naast de centen zijn er nog heel wat an
dere zaken niet in de haak. Zo bestaat er 
heel wat kritiek op de manier van Ieiding ge
ven van verschillende chefs en bazen. Daar
voor zijn echt geen geldverslindende buro's 
nodig, zoals de direktie weer van plan is, 
maar moet gewoon beter naar de mensen in 
het bedrijf worden geluisterd. Kortom er is, 

J. J. Lodewijks van de VIB {met baard) Iicht wethouders en ambtenaren in over de overlast 

Na anderha/f jaar vechten tegen de stankoverlast van de knakworstfabriek Manon 8V achter in 
het Soesterkwartier in Amersfoort, /ijkt er voor de bewoners nu een frissere toekomst in zicht. 
8 & W van Amersfoort hebben - gedwongen door de herhaalde stug vo/gehouden akties van het 
V/8-buurtkomitee- besloten om nu einde/ijk in te grijpen tegen een ondernemer, die zich als 
een God in Frankrijk waant en aile wetten en overleggen aan zijn /aars /apt. 
Dit is een groot sukses voor de aktievoerende bewoners. De ramen kunnen weer open en klach
ten a/s benauwuheid, kee/pijn, misselijkheid, moeilijk slapen en prikke/ende ogen behoren tot 
het verleden. • 
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NAVO-straaljagers niet we/kom 

SCHINVELD ZIET ZE~ 
NOG ET VLIEGEN 

Schinveld is een plaatsje in de Oostelijke Mijnstrr:ek, waar ruim 5000 mensen wo
nen. Het dorp grenst aan de ene kant aan Brunssum, aan de andere kant ligt het 
tegen de Duitse grens aan. Langs de rand van Schinveld liggen bossen, die samen 
met de Brunssumerheide een uniek natuur- en rekreatiegebied vormen. Vele dui
zenden toeristen brengen hier jaarlijks hun vakantie door. Vlak over de grens, bij 
het Duitse plaatsje Geilenkirchen, ligt het vliegveld Teveren. Tegen het opnieuw · 
in gebruik nemen van dit vliegveld voor militaire doeleinden voeren de inwoners 
van Schinveld en Brunssum al ruim een half jaar aktie. Een voorlopig hoogtepunt 
vond die aktie in een massale demonstratie op 18 januari op het Wilhelminaplein 
in Schinveld. 

lf&~KtUI6£1C 0 
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Die dag kwam staatssekretaris Van Eekelen, 
op uitnodiging van de Schinveldse gemeente
raad naar het zuiden. Een speciale raadsver
gadering was georganiseerd om de staatsse
kretaris de gelegenheid te geven het NAVO
en regeringsbeleid aan de Schinveldenaren te 
verkopen. 
Terwijl een ijskoude wind over het plein 
joeg, volgden naar schatting 800 mensen via 
luidsprekers urenlang de raadsvergaderi ng. 
Er waren jongeren, verontruste ouders met 
hun kinderen en bejaarden, die gedacht had
den in Schinveld een rustige oude dag te kun
nen doorbrengen. 
Zoals de heer Poelsma. Bijna 30 jaar geleden 
kwam hij vanuit Friesland naar Limburg. Hij 
werkte sindsdien op de mijn en woont al 22 
jaar in Schinveld. ,.lk voel me hier thuis, heb 
kinderen, kleinkinderen en vrienden hier in 
het dorp . lk zou hier graag mijn oude dag 
doorgebracht hebben. Maar als die AWACS
Boeiings komen, dan vertrek ik, dan ga ik 
terug naar Friesland. Toen in de zestiger ja
ren straaljagers in Geilenkirchen lagen was 
de situatie al cmhoudbaar. Met zo'n lawaai 
kan ik niet Ieven. En om dat te voorkomen 
ben ik vanmiddag hier, en ik blijf hier staan, 
al verga ik van de kou." 
In het gemeentehuis zaten ondertussen de 
staatssekretaris en de gemeenteraad er duide
lijk warmer bij. Ze hadden kennelijk tijd ge
noeg . Buiten li~ten ze de mensen letterlijk en 
figuurlijk in de kou staan. 

Vogelverschrikkerskanon 
Misschien heeft de staatssekretaris die dag 
voor het eerst in zijn Ieven aan den lijve er
varen wat geluidshinder betekent. Toen hij 
om twee uur op het Wilhelminaplein in 
Schinveld arriveerde, werd hij door de de
monstranten met een oorverdovend lawaai 
ontvangen. Toeters, sirenes, oude pannen, 
trammels, een vogelverschrikkerskanon, 
kortom alles wat maar lawaai kan maken 
was meegebracht om de staatssekretaris dui
delijk te maken dat Schinveld niet gediend is 
van een NAVO-bulderbaan vlak voor de neus. 

Boeiings 
Waar gaat het allemaal om? 
Het NAVO-onderdeel AWACS bestaat onder 
andere uit een aantal zware Boeiing-707-toe
stellen, toegerust met een opsporings- en ge
leidingssysteem. Met dit soort radar-systeem 
kunnen vooral laagvliegende vliegtuigen wor
den onderschept. 
Vol gens de NA VO-plannen zullen in 1985 
12 Boeiings in Teveren hun vaste standplaats 
hebben. De eerste vliegtuigen arriveren al in 
1980/1981. Daarnaast is het de bedoeling 
dat Teveren ook als reparati€basis dienst 
gaat doen. De aanvliegroutes van en naar het 
vliegveld zullen precies boven Schinveld en 
een gedeelte van Brunssum liggen. 
Deze plannen kwamen voor het eerst in het 
openbaar op 2 juni 1978. Toen verstuurde 
het kollege van B & W van Brunssum een no
ta a an de raadsleden waarin melding werd ge
maakt van de reaktivering van het vliegveld. 
De bestuurders van Brunssum bleken erg in
genomen met de nota. In Brunssum staan 
nog voor 8 miljoen gulden gebouwen leeg die 
destijds alvast werden neergezet om een an
der NAVO-onderdeel, AAFCE, te ontvangen. 
AAFCE kwam niet, de gebouwen bleven 

+De Schinveldse bossen vormen samen met 
de Brunsummer en Teverner Heide een 
prachtig natuurgebied, dat nu bedreigd 
wordt door straaljagers. 

- --



1, leeg. Met de komst van AWACS zouden zij 
tte- ook gevuld worden. 
r- Bovendien werd in de nota gepleit voor samen

voeging van een zestal dorpen die in de in· 
)- vloedsfeer van het vliegveld liggen in een gro-
te te gemeente Brunssum. 

Moeiteloos werd de nota dan ook een week 
later door de Brunssumse raad aangenomen. 

ia De gevolgen voor de inwoners van de dorpen 
kwamen nauwelijks aan de orde. 
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Loopjongen 
Spoedig bleek echter dat de NAVO-plannen 
geen plannen waren, maar besluiten. De Ne
derlandse rege1·ing, noch de plaatseliN<e auto
titeiten, laat staan de bevolking hadden ook 
maar iets in te brengen. 
De Duitse gezagsdragers daarentegen blijken 
via een riante volksvertegenwoordiging in de 
NAVO-top pun eisen te kunnen stellen. Zo is 
er voor gezorgd dat men in Duitsland weinig 
hinder zal ondervinden van het vliegveld en 
bovendien ontvangt de Duitse industrie voor 
1 miljard aan tegenorders. 
Staatssekretaris Van Eekelen bngeerde die 
middag in Schinveld als vertegenwoordiger 
van de Nederlandse regering, dan ook slechts 
als gewillige loopjongen. Alsof hij al eerder 
bij de Duitsers in de leer was: Befehl ist Be
fehl. Daarbij had hij nog het lef zijn aanwezig
heid als een ,teken van demokraties hande
len" te betitelen. 
Pratend alsof hij een kleuterklas voor zich 
had, probeerde de staatssekretaris de mensen 
ervan te overtuigen dat verdediging en bewa
pening juist in vredestijd nodig zijn. ,.Oat 
brengt natuurlijk ongemakken met zich mee, 
maar we moeten per slot van rekening wat 
overhebben voor het handhaven van de vre
de," aldus Van Eekelen. Op bezwaren die 
door de protesterende Limburgers naar voren 
werden gebracht, ging hij nauwelijks serieus 
in : de men sen hoefden niet bang te zijn, de 
vliegtuigen hadden immers geen bommen aan 
boord; de lawaaioverlast zou heus wei mee
vallen: zes tot acht vliegbewegingen per dag, 
en tegen het lawaai kan ge i'soleerd worden. 
De door een overheidskommissie vastgestelde 
normen voor geluidshinder zijn, wegens de 
bijzondere situatie (!) voor Schinveld niet 
van toepassing. 
,De 160 miljoen die de Nederlandse regering 
op tafel gaat leggen om de Boeiings te bekos
tigen is," ald•Js Van Eekelen ,.een kleinig
heid." 

Bevolking gaat door 
Het aktiekomitee 'Stop reaktivering vliegveld 
Geilenkirchen' deelde na het vertrek van Van 
Eekelen mee geen enkele reden te zien om de 
akties te beeindigen. ,.Ons doel is AWACS 
uit de buurt van de Oostelijke Mijnstreek te 
houden. Zolang dat doel niet bereikt is, gaan 
we door met het organiseren van de mensen, 
en het voeren van akties ." 
Daarbij verwacht de aktiegroep weinig steun 
van de plaatselijke gemeenteraad . Burgemees
ter en raadsleden waren druk doende een 
,zwaar eisenpakket te formuleren om de 
overlast te beperken." Zij vroegen aan Van 
Eekelen een rampenplan voor de regia, meer 
geld voor isolatie, een bunker als bescherming 
tegen giftige stoffen, verlegging van de start
baan, meer dan de 150 a 200 toegezegde ar
beidsplaatsen. 
Een waslijst met lapmiddelen waarbij de 
raadsleden niet de moed bleken te kunnen 
opbrengen konsekwent achter hun kiezers te 
gaan staan. De kiezers willen geen lapmidde
len. Ze willen Schinveld houden zoals het is: 
eer. prettig dorp om in te Ieven en te wonen, 
zonder AWACS. • 

Groot was de opkomst op de patiiintenvergadering van Ons Medies Centrum in Nijmegen 

Patiintenkollektief 
gaat zelf aan de slag 
De naam die Ons Medies Centrum in 
Nijmegen heeft gemaakt en de toeloop 
van patienten is niet ta danken aan een 
reklamekampagne, maar louter en ai
leen aan de opzet van deze artsenprak
tijk en aan de manier van werken. De 
patienten zijn zich ervan bewust, dat 
zij erbij horen en mede het beleid van 
de praktijk kunnen bepalen. De eerste 
patientenvergadering was meteen al 
een groot sukses. 

De zaal was val in het wijkcentrum Titus 
Brandsma ·en uit deze drukbezochte vergade
ring kwamen 50 mensen tevoorschijn die ak
tief willen meewerken . 
Deze vrijwilligers gaan zo snel mogelijk star
ten met een algemeen onderzoek naar de ge
zondheidst0estand van aile patienten van 
Ons Medies Centrum . Na een korte mediese 
scholing in de verschillende onderzoek-me
thoden, kan deze groep aan de slag. 
Hoewel de groei van de artsenpraktijk aan de 
Koninginnelaan zich in stilte heeft voltrok-

ken, kunnen we tach spreken van een storm
achtige ontwikkeling. In een half jaar tijd 
uit het niets een praktijk van de grand tillen, 
is normaal gesproken onmogelijk. Tach is 
Ons Medies Centrum in Nijmegen in staat ge
weest dit ,onmogelijke" te presteren. 
Natuurlijk staat dit sukses niet los van het 
vele werk van de SP en de landelijke bekend
heid van Ons Medies Centrum in Oss. Maar 
oak de Koninginnelaan 90 begint een begrip 
te worden in Nijmegen . Een begrip dat na de 
patientenvergadering op steeds meer aanhang 
en enthousiasme kan rekenen. 
Want niet aileen werd daar besloten om een 
periodiek onderzoek te doen naar de gezond
heidstoestand van aile patienten, maar oak 
werd een patientenraad ingesteld die samen 
met de vaste medewerkers van Ons Medies 
Centrum het beleid gaat bepalen. Tevens 
werd daar afgesproken om regelmatig voor
lichtingsavonden te houden over specifieke 
mediese onderwerpen. 
En tenslotte komt er een medies spreekuur 
voor aile Nijmegenaren, in het kader van de 
SP Hulp- en lnformatiedienst. • 

Een vijftigtal vrijwilligers gaf zich op om mee te he/pen aan het gezondheidsonderzoek 
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Amsterdam telt meer dan 30.000 ur~ente 
woningzoekenden. Deze mensen, vaak jonge· 
ren, hebben geen enkele kans om aan een wo
ning te komen. Een van de weinige oplossin
gen is het kraken van een pand. De vele leeg
staande kantoorpanden in de hoofdstad bie
den daar aile aanleiding voor. 
Tientallen peperdure gebouwen staan vaak 
jaren leeg. Ze zijn door allerlei beleggers aan
gekocht uit spekulatieve overwegi ngen. Het 
is daarom niet meer dan logies dat deze pan
den worden gekraakt. De huiseigenaren schu
wen echter geen enkel middel meer om de 
krakers uit hun huis te zetten. Juridies kun
nen zij weinig beginnen. Er is een jarenlange 
procedure nodig om krakers uit een pand te 
Iaten zetten. Daarvoor is het bovendien no
dig dat je de id3rititeit van de krakers achter
haalt. En dat gaat niet zo eenvoudig. 

Wurgstokjes 
De bewoners van de Amsterdamse kraakpan
den spreken elkaar- wijs geworden door de 
praktijk- aller>n aan bij de voornaam. Van
daar dat de huisbazen hun toevlucht hebben 
genomen tot ordinaire knokploegen. Vorig 
jaar oktober probeerde een van deze knok
ploegen tot drie keer toe het pand Singel 114 
met geweld te ontruimen. Een van de aanwe
zige krakers: .,De eerste keer stonrlen er vier 
man voor onze neus, die erop los begonnen 
te slaan. De laatste keer verscheen er plotse
ling een twaalf man sterke karateploeg. Die 
zijn als beesten tekeer gegaan. Twee van on
ze mensen zijn het ziekenhuis ingeslagen; 
eentje had een nierafwijking. Die gasten "on
den ongestoord hun gang gaan zonder dat de 
politie op tijd ingreep." 
Begin januari sloeg een knokploeg aile meu
bels van krakers op de Brouwersgracht 53 in 
elkaar. De knokploeg- 14 man sterk- drong 
het pand binnen nadat een iemand zich als 
een reparateur van het waterleidingbedrijf 
had uitgegeven. Nadat de deur eenmaal was 
opengegaan stormde de rest naar binnen, be
wapend met breekijzers, wurgstokjes en een 
hond. Een meisje werd aan haar haren over 
de grond gesleurd. De knokploeg vernielde 
een groot deel van de persoonlijke papieren 
van de krakers. Pas na 20 minuten arriveer
den er twee agenten die de knokploeg som
meerde het pand te verlaten. Pas later werd 
de bende gearresteerd. 

Waarschuwingssysteem 
Dit zijn slechts twee voorbeelden uit een 
lange rij van gewelddadigheden. Steevast 
duikt daarbij de naam op van Harry Gouds
waard. Deze voormalige koopman organi
seert in opdracht van grote huizenbezitters de 
Knokploegen. 
Volgens Goudswaard zelf inkasseert hij zo'n 
14.000 gulden per uitzetting. Ieder bendelid 
krijgt 500 gulden per karwei. 
Rooie Arie, zoals Harry Goudswaard in de 
wandeling wordt genoemd, trekt er aktief op 
uit om klanten te winnen. 
Zodra een pand wordt gekraakt biedt hij de 
eigenaar zijn diensten aan. Zo ook aan mr. 
Evers, voormalig direkteur van de Grenswis
selkantoren, die eigenaar is van een grachten
pand aan het Singel. Evers ging niet op het 
aanbod van Rooie Arie in, maar veel andere 
spekulanten doen dat maar al te graag. Om 
zich enigszins te weren tegen de praktijken 
van knokploegen hebben krakers een 'kraak
pandendienst' gevormd. Deze dienst waar
schuwt bewoners zodra er aktie van de knok
ploegen wordt vermoed. Een woordvoerder 
van de KPD: .,De aktiviteiten van Rooie Arie 
hebben tot paniek onder veel krakers geleid. 
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Knokploeg-organisator .,Rooie" Harry Goudswaard (rechts) met rechterhand Piet Hendriks 

Huisbazenterreur in Amsterdam 

KnokP.Ioe 
tegenk 
Huiseigenaren maken in Amsterdam gebruik van steeds grovere middelen om be
woners van kraakpanden te bestrijden. Zo zijn er in de hoofdstad knokploegen te 
huur die voor veel geld mensen in elkaar slaan. In verschillende gevallen hebben 
knokploegen krakers gemolesteerd en het interieur vernield onder het toeziend 
oog van de politie. Het OGEM-koncern maakte het ook bont door een voormalig 
sociaal-werker bij krakers te Iaten infiltreren. Een gemeentelijke kommissie heeft 
het bestaan van allerlei maffia-methodes in de Amsterdamse huizenhandel nu of
ficieel toegegeven en er een schokkend rapport over geschreven. 

De methodes van cieze jongens zijn zo grof, 
dat een aantal mensen het kraken op hebben 
gegeven. Het ergste is dat we geen enkele be
scherming van de politie krijgen. We hebben 

informatie dater op het ogenblik een knok
ploeg van honderd man wordt gevormd om 
een massale aanval op een paar kraakpanden 
te doen." 

----- ------ --- -- - ~ 
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OGEM huurt 
knokploegen en infiltranten 
De naam Harry Goudswaard du ikt ook op in 
het schandaal Keizersgracht. Het gaat hier 
weliswaar niet om een gewelddadige huisui t
zetting, maar dat maakt het optreden van de 
OGEM (de mult inational die zoveel cud-mi
nisters en oud-kamerleden in haar Ieiding 
telt zoals Ud ink en Hannie van Leeuwen) 
niet minder schandel ijk. Wat is er gebeurd? 
Enige tijd geleden kocht OGEM-dochter de 
Techniese Unie een paar panden aan de Kei 
zersgracht. De OG EM he eft de pan den in
middels verkocht aan een Spaanse belegger 
voor 2,7 miljoen gulden . In het koopkontrakt 
is echter een klausule opgenomen dat de 
OGEM elke dag 9000 gulden boete moet be
talen zolang het gebouw niet leeg wordt opge
leverd. Sinds geruime tijd is het gebouw ge
kraakt en de woningzoekenden zijn niet van 
plan vrijwillig te vertrekken. Omdat de OGEM 
geen proces wilde afwachten, huurde het be
drijf de voormalig sociaal-werker Hans van 
Wissen in als infiltrant. Hij moest zich voo r 
een vergoeding van vijftig gulden per dag 
voordoen als kraker en op zo'n manier achter 
de namen van de krakers zien te komen. Na 
een maand denkt Van Wissen genoeg infor
matie verzameld te hebben. Hij treedt zelfs 
nog als woordvoerder op namens de krakers 
als Harry Goudswaard het pand Singe! 114 
probeert te ontruimen. De verontwaardiging 
van de krakers is natuurlijk groot als Van 
Wissen zich op een proces ontpopt als regel
rechte spion. Hij heeft zijn werk echter niet 
goed genoeg gedaan, en de krakers kunnen 
blijven zitten . Tijdens de zitting blijkt dat 
Van Wissen nauwe kontakten onderhoudt 
met de knokploeg van Rooie Arie. 
Harry Goudswaard ( Rooie Arie dus) heeft na
melijk aan de OGEM aangeboden om een 
paar van zijn mensen valse getuigenissen te 
Iaten afleggen. Oat idee ging zelfs de OGEM
juristen iets te ver. Maar Van Wissen blijkt 
ook deel uit te maken van de bende van 
Goudswaard. Tijdens de rechtszitting wordt 
hij beschermd door enkele zware jongens. 
De knokploegen van Goudswaard bestaan 
voornamelijk uit werkloze jongeren die niet 
veel te doen hebben. Ze leren karate en Ia-
ten zich - veelal niets vermoedend - mis
bruiken door de bende. Hen is het zeker niet 
in de eerste plaats kwalijk te nemen. Wei de 
spekulanten en de politie, die toestaan dat 
dergelijke Amerikaanse toestanden in Amster
dam kunnen heersen. • 

/nfiltrant Paul van Wissen 

De V/8 zat in de buurten niet stil 

ENSCHEDESE RAAD IN&ESLAPEN 
Normaal is het erg stil op de publieke 
tribune van de Enschedese gemeente
raad. Maar in het plaatselijk dagblad 
konden de Enschedeers onlangs een 
twee pagina's grote advertentie vinden, 
waarin onder de kop .,Welterusten, 
burgemeester en wethouders!" onder 
andere het volgende te lezen was: 
,Wel/icht behoort u tot de mensen die poli
tiek maar een slaapverwekkende vertoning 
vinden. En de vergaderingen van de gemeente
raad maar een oever/oos gedram. Jammer. 
Want het tegendee/ is waar. U zou voor de 
aardigheid eens zo'n vergadering moeten mee
maken. De vonken vliegen er soms af! Tus
sen haakjes: U weet tach, dat die vergaderin
gen opiJnbaar zijn? En binnenkort worden ze 
zelfs extra interessant, als de begroting '19 
aan de orde komt. Dan gaan we praten over 
water dit jaar in Enschede al/emaal gedaan 
moet worden. En hoe we aan het benodigde 
geld denken te komen .. .. En nu wilt u natuur
/ijk dekse/s graag weten, of dat geld we/ zo 
goed moge/ijk besteed wordt. Akkoord. Daar 
heeft u gewoon recht op. " 
Kortom het was een twee pagina's grote uit
nodiging om eens naar de begrotingsvergade
ring te komen. 

30.000 Handtekeningen 
Dit kwam de Enschedese vereniging Voorko
men is Beter goed uit . Zij had onder de En
schedese bevolking 30.000 handtekeningen 
verzameld onder de eis dat het onderzoek 
naar baarmoederhalskanker uitgebreid dien
de te worden . En in november had zij al deze 
handtekeningen aan de wethouder aangebo
den, twee maanden v66r de begrotingsbehan
delingen . Zo zou de wethouder er in het op
stellen van zijn begroting rekening mee kun
nen houden . 
Op vrijdagmorgen 19 januari bezette dan een 
grote afvaardiging van de VIB m instens de 

helft van de publieke tribune, benleuwd om te 
horen water van zo'n duidelijke uitspraak 
van de bevol king terug te vi nden zou zijn in 
de begroting van volksgezondheid. 
T evoren had de VI B de gemeente vergeefs ge
vraagd wanneer het hoofdstuk van de volks
gezondheid aan de orde zou komen om het 
de vele huismoeders onder haar medewerkers 
makkelijker te maken om te komen luisteren. 
Want juist voor hen geldt nadrukkelijk dat 
het ondoenlijk is een hele morgen te zitten 
wachten, als bovendien nog de kans bestaat, 
dat het onderwerp pas's middags aan de orde 
komt. Aangezien de gemeente, ondanks z' n 
mooie advertentie, niet op het idee kwam de 
agenda aan te passen, was de VIB wei genood
zaakt met een bandrekorder een opname van 
de vergadering te maken. Hetgeen nogal wat 
opschudding onder de raadsleden veroorzaak
te . Eindelijk kwam volksgezondheid aan de 
orde. Bandrekorder gestart, intussen toch al 
ingeslapen mensen gewekt, en gespannen aan
dacht op de Tribune. 

Welterusten 
Tevergeefs . Het onderzoek naar baarmoeder
halskanker kwam gewoon niet ter sprake. 
30.000 Handtekeningen en de dames en he
ren volksvertegenwoordigers praatten er niet 
eens over . De VI B was dan ook danig teleur
gesteld en verontwaardigd over deze manier 
van doen. Ze gaat aile handtekeningen terug 
vragen om te bekijken of er niet een betere 
bestemming voor gevonden kan worden. De 
Enschedese gemeenteraad lijkt in ieder geval 
niet de meest aangewezen plaats om de ver
langens van de bevolking aan de orde te stel
len. 
Welterusten burgemeester, wethouders en ge
meenteraadsleden! Trek je maar niets aan 
van al die mensen die jullie salaris betalen en 
jullie gekozen hebben. Tegen de tijd van de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen zetten 
jullie vast wei weer een leuke advertentie. • 
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De Waddenzee. Een onbeschrijfelijk mooi 
natuurgebied, dat zich uitstrekt van Den Hel
der tot aan de Esjberg in Noord-Denemarken. 
Bij iedere vloed perst het Noordzeewater zich 
tussen de eilanden door om de miljarden 
wormen en schelpdieren, die in de wadbo
dem Ieven, van vers voedsel en zuurstof te 
voorzien. En die vormen op hun beurt weer 
het voedsel van de andere bewoners van het 
Waddengebied: ontelbare Noordzee-vissen, 
die in dit grootste natuurgebied van Europa 
volwassen worden. Maar liefst drie a vier mil
joen trekvogels zoeken jaarlijks de Wadden 
op om er uit te rusten, te broeden of te over
winteren. Om de grutto's, tureluurs, kluten, 
sterns en al die andere steeds meer bedreigde 

Militaire oefeningen 
De Wadden, tot Europees natuurgebied uitge
roepen, zijn oefenbasis voor Ieger, marine en 
luchtmacht. Op maar liefst drie eilanden wor
den schietoefeningen gehouden: Texel, Vlie
land en Terschelling. 
De luchtmacht oefent op Vlieland enTer
schelling, de landmacht houdt mortier-schiet
oefeningen op Texel. Door de marine wordt 
verder random Texel met diepte-bommen ge
oefend. 
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vogels niet te vergeten. Het is niet moeilijk te 
begrijpen dat het natuurlijke evenwicht, da.t 
hier gedurende eeuwen zorgvuldig opge
bouwd werd, bijzonder gauw ernstig ver
stoord kan worden. 
Opeenvolgende regeringen gebruikten en ge
bruiken de mooiste woorden om aan te geven 
hoeveel belang zij wei hechten aan een 
schoon milieu, en aan het ongeschonden blij
ven van de Waddenzee. In 1976 verscheen 
onder het kabinet Den Uyl de 'Pianologiese 
kernbeslissing Waddenzee', waarin te lezen 
was dat dit gebied vanwege zijn unieke waar
de zo goed mogelijk bewaard moest blijven. 
Mooie woorden ook van de regering Van Agt: 
,Bij nog te nemen beslissingen met betrek-

king tot de Waddenzee blijft ~et behoud als 
onvervangbaar natuurgebied zowel uitgangs
punt als ei nddoel." 
Mqoie woorden, die bepaald.niet overeen
stemmen met het beleid, dat in werkelijkheid 
gevoerd wordt. Want terwijl het natuurlijke . 
Ieven in de Waddenzee nu al danig verstoord 
wordt door militaire oefeningen, proefborin
gen en vuillozingen, dreigt er van de waarde 
van dit gebied weinig meer over te blijven 
als de plannen van de regering inderdaad uit
gevoerd gaan worden. Die plannen betreffen 
onder andere de aanleg van nog meer militaire 
oefenterreinen, het op grotere schaal winnen 
van aardgas, de aanvoer van LNG-gas in de 
Eemshaven en de bouw·van kerncentrales. 

addenzee 
Het landschap wordt door afgeschoten gra
naten vervuild en verwoest. De rust die broe
dende vogels zo hard nodig hebben wordt 
verstoord. Grote gebieden worden voor be
zoekers ontoegankelijk. 
De rustverstoring heeft vooral een vernietigen
de invloed op de zeehonden in de Waddenzee. 
Voor het ter wereld brengen en voeden van 
hun jongen hebben zeehonden de ongestoor
de rust van de zandplaten nodig. Als zoog
dier is de jonge zeehond nog vol komen afhan-

kelijk van de moeder. Wordt de rust verstoord, 
dan kan de moeder haar kind uit het oog ver
liezen. De jongen raken dan vaak verdwaald 
en spoelen vaak aan. Om het klagelijke ge-
luid dat ze voortbrengen, worden deze veri o
ren geraakte jongen 'huilers' genoemd. 
Op Texel en in het Groningse Pieterburen 
zijn opvangcentra waar men deze 'huilers' 
probeert te redden. 
Erg genoeg zijn er plannen voor nog meer 
oefenterreinen: in het Balgzand bij Den He I-
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der, in de vroegere nu ingepolderde Lauwers
zee en in een nog in te polderen strook langs 
de Groningse kust. 
Als dit alles inderdaad doorgaat zal er van de 
rust in dit prachtige gebied niet veel overblij
ven. 

Gaswinning 
Het Waddengebied is nu ook exploitatieveld 
geworden voor olie- en aardgasmaatschappij
en. Op drie plaatsen in het Waddengebied is 
aardgas aangetroffen: in de westel ijke Wad
denzee (de zogenaamde Zuidwal). op Arne
land en op de Noordsvaarder op West-Ter
schelling. 
In 1974 werden tegen de boorplannen op 
Ameland 28.000 bezwaarschriften ingediend. 
Toen werden de boringen tegengehouden. 
Maar de NAM (Nederlandse Aardolie Maat
schappii. waarvan de Nederlandse staat samen 
met de reuzen Esso en Shell de aandelen be
zit) en het ministerie van Ekonomiese Zaken 
blijven bezig hun zin door te drukken. Ook 
tegen de nieuwe plannen is door duizenden 
geprotesteerd. 
Van de bevolking van Ameland is tachtig 
procent tegen de boorplannen, ondanks de 
chantage van de Gasunie: .,Geen boringen, 
dan ook geen aardgas voor de bevol king van 
Ameland." 
Het boren op Ameland zou moeten gebeuren 
op het Oerd, het mooiste gedeelte van het 
eiland; en ook nog op de westpunt van Arne
land. Over het hele eiland moeten pijpleidin· 
gen komen van de boorputten naar een gas
behandelings-station. Van dit station moeten 
er dan gasleidingen gelegd worden door de 
Waddenzee naar het vasteland. 
Ook in de Noordzee ten noorden van Arne
land wil men gas aanboren. Dit gas zal dan 
ook met pijpleidingen via Ameland naar de 
kust vervoerd moeten worden. 
Voor verdere gaswinning op de Noordzee 
wil men leidingen aanleggen, dwars door Rot· 
tumeroog naar de Emmapolder aan de noord
kust van Groningen. 

, Voor de Zuidwalboringen moeten twee plat-

forms in de Waddenzee worden gebouwd met 
twee torens van 70 meter hoog. Vanaf die 
platforms wil men dan ook weer gasleidingen 
aanleggen naar een gasstation bij Kimswerd 
in Friesland, vlak bij een prachtig natuurge
bied. Ook tegen deze plannen zijn destijds 
bijna 9000 (!) bezwaarschriften ingediend. 
In een eerste regeringsnota werden deze bo
ringen toen afgewezen, maar later kwam men 
daar weer op terug. 
De maatschappijen die het gas winnen voeren 
als argument steeds aan dat het Waddengas 
nodig is voor 'Onze nationale energievoor
ziening' en voor de opbouw van een 'strate
giese reserve'. 
Waar het om werkelijkheid om gaat is dat de 
Gasunie de grootste gashandelaar van Europa 
wil blijven. Energie is een veel gevraagd pro
dukt. De prijzen en dus ook de winsten zijn 
hoog. 
De Gasunie wil niet aileen al het Nederlandse 
gas hebben, maar elk gas .,Waar dat ook ter 
wereld maar wordt aangeboden." Aldus ir. C. 
Klaassen, direkteur van de Gasunie. 
Natuur en milieu worden niet opgeofferd ter
wille van 'onze nationale energievoorziening', 
zoals men ons wil doen geloven, maar om de 
winsthonger van de Gasunie te stillen. 

Kernenergie 
De toepassing van kernenergie voor elektrici
teits-opwekking op grote schaal gaat een 
nieuwe bedreiging vormen voor het Noordne
derlandse en Noordduitse kustgebied. 
Omdat de Rijn wat betreft koelwaterkapaci
teit al bijna niet meer te gebruiken is, worden 
in Duitsland veel kerncentrales gepland aan 
de noordelijke kust en aan de monding van 
de Eems. 
Ook andere installaties voor kernenergie zijn 
hier gepland en in de zout-formaties in Gro
ningen en Drente wil men radio-aktief afval 
gaan opslaan. 
In een nog in te polderen deel van de Wad
denzee in Duitsland, de Rysumer Nacken, in 
de buurt van Emden, wil men in de komende 
jaren kerncentrales gaan bouwen. 

De Duitse onderneming Dornier onderzoekt 
de mogelijkheden om in de Waddenzee, de 
Noordzee en de Oostzee maar liefst 50 kern
centrales te bouwen. Het Duitse Wadden
eiland Sylt wordt als een ideale vestigings
plaats beschouwd. Verder zouden er kerncen
trales moeten worden gebouwd bij de eilan
den Helgoland en Borkum. 
In Nederland wil men radio-aktief afval gaan 
opslaan in zoutkoepels in Groningen en Dren
te. Daartoe moet dan eerst het zout uit de 
koepels verwijderd worden. Men doet dit 
door het zout op te lossen in water. De zo 
ontstane peke! moet dan voor het grootste 
deel geloosd worden in ... precies : de Wadden
zee. 

LNG 
De regering heeft besloten dat het LNG 
(vloeibaar aardgas) met tankers aangevoerd 
gaat worden in de Eemshaven in Noord-Gro
ningen. Dit moet gaan gebeuren in tankers 
van 125.000 m3, vergelijkbaar met olietan
kers van 230.000 ton, zo groot dus als de be
ruchte ramp-tanker Amoco Cadiz. 
Zou ~en zo'n tanker met vloeibaar gas leeg
lopen, dan zou er een zeer explosieve gaswolk 
ontstaan van 12 1/2 miljoen (I) kubieke me
ter. 
Bij proefnemingen bij de Eemshaven bleek 
van de 48 gesimuleerde manoeuvres er een 
op een stranding op het havenhoofd uit te 
!open. In de uiteindelijke uitslag van de proef
nemingen bleek men dit ene geval niet 'mee-
gerekend' te hebbenl -
Op verschillende manieren wbrden de men
sen belazerd. In Duitsland bijvoorbeeld is het 
Nederlandse aardgas goedkoper beschikbaar 
dan in Nederland. Vandaar dat een bedrijf 
als Akzo-Chemie een deel van haar produktie 
naar vestigingen in Duitsland verplaatst. 
En vervolgens gebruikt de regering 'het 
scheppen van werkgelegenheid' als argument 
om de LNG-aanleghaven in het noorden te 
bouwen. Door met de werkgelegenheid te 
schermen, of anders gezegd: door met werk
loosheid te dreigen, probeert men de mensen 
murw te krijgen, zodat zij de bezwaren tegen 
de LNG Iaten varen. 
Bekijken we in dit Iicht dan rogmaals de uit
spraak van de huidige regering, dat het be
houd van de Waddenzee zowel uitgangspunt 
als einddoel zou zijn. Wei, uitgangspunt zal 
het best zijn geweest, maar wat betreft het 
einddoel lijkt het er veel op dat de regering 
ervan uit is gegaan dat de onvervangbaarheid 
van dit natuurgebied snel om zeep geholpen 
moet worden. • 

Nu de aanvallen op de natuur en het 
milieu in het Waddengebied toenemen, 
wordt ook de verdediging steeds beter 
georganiseerd. Zowel in Nederland als 
in Duitsland en Denemarken zijn aktie
groepen bezig het Waddengebied als 
natuurgebied te behouden. De grootste 
en belangrijkste van deze organisaties 
is de Lande/ijke Vereniging tot behoud 
van de Waddenzee, in de wande/ing 
kortweg de Waddenvereniging genoemd. 
De Waddenvereniging werd opgericht 
in 1965 en heeft 35.000 /eden. Wilt u 
meer weten van deze vereniging, schrijf 
of bel dan naar: Het Waddenhuis in 
Harlingen. 
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Onlangs verscheen op de Nederlandse boekenmarkt een opvallend boek: ,Mijnwerkers, verhalen om te onthouden." Het boek r. 
is samengesteld door ex-mijnwerker Wim Nijsten en door Jos Sours en Marlies Hautvast, beiden kinderen uit een mijnwerkers- • 
gezin. Zij verzamelden de verhalen van zestig oud-mijnwerkers en hun vrouwen. Het zijn verhalen over hat Ieven in en rond de ~ 
mijnen toen die nog volop in produktie waren. En over de huidige situatie, nu de mijnen gesloten en de schachten en de torens 
met de grond gelijk gemaakt zijn, de Steenbergen afgegraven worden en de mijnwerkers, veelal met stoflongen, thuis zitten. 

I 

Verhalen over een Ieven dat toen een bijna 
mensonwaardige realiteit was. Een realiteit 
waarvan de gevolgen voor de mensen die er 
nu nog bij betrokken zijn, bijna even mens
onwaardig zijn . De overheid doet alsof er 
niets aan de hand is, en is blijkbaar niet be
reid de gevolgen van haar eigen beleid werke
lijk serieus te nemen en aan te pakken. Ten 
koste van de duizenden mijnwerkers en hun 
gezinnen, die eens Nederland uit de misere 
moesten halen. 
Als zodanig is het boek .,Mijnwerkers, verha
len om te onthouden" een schrijnende aan
k:acht tegen regering, kerk en mijnbazen, die 
vroeger niets deden en nu nog niets doen om 
het Ieven van hun 'zwarte, blanke slaven' te 
verbeteren. 
De uitgave van het boek was voor de Tribune 
reden om te gaan praten met Wim Nijsten, 
een van de samenstellers. 

Waarom zijn jullie dit boek gaan schrijven, 
en hoe ging dat in zijn werk? 

.,Uit de pensioenaktie die door aktieleider 
Hub Cobben is aangezwengeld en geleid, is 
eigenlijk het idee voortgekomen om in dit 
boek de mijnwerkers zelf aan het woord te 
Iaten . We hebben daarbij nergens geselek· 
teerd . De ene mijnwerker verwees ons door 
naar de andere. De mensen hebben vrij kun 
nen spreken. Ze waren blij dater iemand was 
aan wie ze hun leed konden vertellen, en het 
gaf hen tegelijk hoop op een verbetering van 
hun situatie . 
We hebben het boek samengeste ld uit de over· 
tuiging dat Limburg en heel Nederland zich 
nog steeds niet genoeg realiseren wat hier 
met de oud-mijnwerkers gaande is." 

Als oude vodden 
in 'n hoek getrapt 
.,lk geef je de verzekering dat de situatie van 
de oud-mijnwerkers op het ogenblik ellendig 
is . Negenennegentig procent van de oud-mijn· 
werkers heeft allerlei soort klachten. En uit· 
eindelijk komen al die klachten voort uit het 
feit dater gewoon te weinig geld is. Er zijn 
mensen die met een pensioentje van f 600,
tot f 1000,- per maand moeten rondkomen. 
Daar doe je niet veel van. Veel oud-mijnwer· 
kers hebben uit geldgebrek hun hobby moe· 
ten opgeven. Ze zitten voor het raam naar 
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Wim Nijsten 

buiten te kijken, of ze zoeken hun oud-kol · 
!ega's uit de buurt op om samen een praatje 
te maken. Ze voelen zich als oude vodden in 
een hoek getrapt, uitgerangeerd en afgeschre· 
ven. Ze worden prikkelbaar en soms lastig, 
voor zichzelf en voor hun gezin. 
En dante bedenken dater bij het AMF 
(Aigemeen Mijnwerkers Fonds) nog ongeveer 
12 1/2 miljard aan pensioengelden zit. Onze 
cent en! We hebben kapitalen a an pensioen· 
gel den betaald : el ke maand tien procent van 
ons brutoloon. lk ken iemand die zeven jaar 
op de mijn gewerkt heeft. Hij krijgt nu negen 
gulden per maand pensioen. 
Wat hier gebeurt is diefstal. De staat en het 
AMF eigenen zich geld toe wat van de mijn· 
werkers is. De eisen uit de pensioenaktie van 
1975 gel den nog steeds : de pensioenkassen 
moeten open, het beheer ervan moet in han· 
den van de gepensioneerden komen, en er 
moet een gedegen onderzoek plaatsvinden 
naar de werkelijke bezittingen van het AMF ." 

,Wat die van het AMF van ons hebben 
getrokken, da:;,· hebben ze kastelen 
van gebouwd en winkelpanden. Van 
die ene gulden van ons hebben ze er 
honderd gemaakt. Ze hebben toch 

+ overal grote gebouwen neergezet en op + het ogenblik trekken ze er een massa 

I 
geld van - en dan maar zeggen dat ze 
geen geld hebben. DSM en SBB, de hele 
chemie daar, dat is toch van het geld 

, van de mijnwerkers gebouwd? Oat is 
toch van 6ns werk? Wij hebben dat be-

l 
drijf toch groot gemaakt! En dan de 
staat, die heeft 66k de miljarden ge-
trokken, via de belastingen. En ze 
doen allemaal• niks voor de mijnwerkers; 
ze hebben er allemaal schijt aan." 

(Uit: Mijnwerkers) 

Zuurstoffles 
naast het bed 
.,Zitten de ex-mijnwerkers er financieel dus 
beroerd bii. urt het boek blijkt ook dat het 
er met hun gezondheid eveneens niet zo best 
voorstaat. 
Honderden ex-mijnwerkers zitten thuis met 
versleten wervels en kapotte ruggen, maar 
het ergste er aan toe zijn de mensen die sili· 
cose, stoflongen, hebben . Duizenden zijn er 
al veel te jong aan gestorven. Zo'n dood dat 
gun ik niemand. Die mensen stikken gewoon. 
Het hart wil het niet begeven, maar de lon· 
gen kunnen niet meer werken. 
Er zijn nu nog zo'n 1500 zware sil icose·pa
tienten. Die hebben de zuurstoffles naast het 
bed staan. Daar komt nog eens het dubbel 
aantal mensen bij die het ergste stadium nog 
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niet bereikt hebben. Als je stoflongen hebt, 
kan het aileen maar slechter met je gaan . Ge-
nezen kun je niet. 
Zo'n lijdensweg hadden ze de mijnwerkers 
kunnen besparen, maar dan hadden de mijn
direkties maatregelen moeten nemen. En dat 
kostte geld. Daarom gebeurde er niets noe
menswaardig. Gekeurd werd je maa r een keer 
per jaar, en dan was er nooit wat aan de hand, 
o.f je kreeg te horen dat je zware bronchitis 
had. 
Op de mijn telde aileen de produktie, op 
veiligheid en gezondheid werd nooit gelet. 
Voor al die meters kolen die we eruit gehaald 
hebben, voor al die winst die we de bazen be
zorgden, kregen weals tegenprestatie lage lo
nen en een kapot lijf." 

,Het is algemeen bekend he, dat een 
mijnwerker niet oud wordt. En zij die 
ouder dan 55 jaar worden, die gaan ge
bukt door het Ieven. Want allemaal 
hebben ze wei een ongeval gehad. 
Maar dan werd er niets gekonstateerd 
- zo zeiden ze dat - door die mijn
artsen. Of het werd niet als ongeval aan
gemerkt - bijvoorbeeld als je stof had. 
Want normaal kreeg je daar extra geld 
voor: hoe meer stof, hoe meer geld. 
Maar die mijnartsen gaven dat gewoon 
niet op, dus dan had je geen stof! En dus 
ook minder geld, maar je moest wei ge· 
woon werken. En dat merken we nu 
in het pensioen nog steeds!" 

(Uit: Mijnwerkers) 

U moet niet denken, 
dat doen wij wei 
,Je had niets te kiezen. Er was gewoon geen 
ander werk. In Limburg was aileen 'de koel', 
de mijn. Als je je mond opendeed, protesteer
de tegen het een of ander, stond je zo op 
straat. Zonder werklozengeld! 
Daar komt natuurlijk ook nog bij dat de kerk 
en het kapitaal goede bondgenoten waren. 
die zeiden tegen elkaar: 'Hou jij ze dom, dan 
houd ik ze arm.' ledere mijnwerker kan je 
daar staaltjes van verteilen. Het begon al op 
de OVS, de Ondergrondse Vakschool, waar 
je godsdienstles kreeg van de pater en waar 
je de OVS-wet moest leren, een soort tien 
geboden . Daar kwam iets in voor van god en 
dat je niet mocht tegenspreken, en dat soort 
dingen. 
lk heb het zelf meegemaakt dat mijn kinde
ren niet meer naar de nonnenschool mochten 
in het dorp waar ik toen woonde, omdat hun 
vader als 'de rode' bekend stond. 
En dr. Poels, de grote Ieider van de katho
lieke mijnwerkers. Die heeft ons levend ver
kocht. Hij zei eens tegen een mijnwerker, 
toen die hem zei hoe hij over een bepaalde 
zaak dacht : 'U moet niet denken, dat doen 
wij wei voor u! Zo was Poels, hij dacht en 

deed voor de mijnwerkers, maar niet veel 
goeds." 

,Die dokter Poels bijvoorbeeld. Vorige 
week ben ik nog naar Heerlen geweest, 
en daar staat ie dan in de hoek. En dat 
beeld van die arme man was helemaal 
besmeurd met verf. En ik stond daar 
zo voor te kijken en toen dacht ik: 
mijne lieve man, als jij het vroeger zo 
goed had gedaan, dan zou niemand 
zich kuren (afgeven) aan zo'n stom 
beeld. Maar dat hij het slecht heeft ge
daan, dat wijst zich met zoiets uit. Na 
vijftig jaar!" 

(Uit: Mijno,verkers) 

Typies voor het denken van Dohmen is 't 
bee/din zijn tuin: de kruipende koempel 

Kerk en direktie 
kozen onze leiders 
,.En dan de bonden. Frans Dohmen die ja
renlang voorzitter was van de Katholieke 
Mijnwerkers Bond, die is nooit tot voorzitter 
gekozen. Die is daar neergezet door de kerk 
en de mijndirekties. De katholieke bond 
heeft veel verpest voor de mijnwerkers . En nu 
stapt tliezelfde Dohmen uit het N KV omdat 
hij vindt dat een vakbond vanuit christeiijke 
overwegingen moet werken . Nou wat hij in 
het verleden heeft gedaan is alles behalve 
christelijk. 
lk ben zelf vanaf de oprichting lid geweest 
van de Algemene Bond van Werknemers in 
het Mijnbedrijf (ABWM, tegenwoordig ABW 
geheten) en daarvan zal ik ook altijd lid blij
ven. I k ben voor recht en eerlijkheid. Daar
voor heeft ook de ABWM altijd gevochten 
en doet dat nog . Met katholiek of protestant 
zijn heeft dat niets te maken. 
Na de bevrijding werden er duizenden leden 
van de ABWM ingeschreven. De mensen had
den tijdens de oorlog leren inzien dat je een 
moest zijn, wilde je wat bereiken. Maar de 
geestelijkheid zag een gevaar in de groei van 
de ABWM. Ze zetten hele gezinnen waarvan 
de man bij de ABWM was, onder druk. Ze 
dwongen de mensen om lid te worden van de 
katholieke bond. Anders konden de kinderen 
niet naar een hogere school, je werd in het 
dorp met de vinger nagewezen, en op de koel 
geboykot, in de kerk werd je de kommunie 
geweigerd." 

,Na de oorlog, dat was een periode 
waarin de mijnwerkers macht hadden 
kunnen vormen, toen waren ze daar 
rijp voor. Maar de katholieke geestelijk
heid heeft dat voorkomen. Die braken 
dat af, en dat is mede een van de oor
zaken geweest dat ze nu in de stront 
zitten. Want pak nu eens Dohmen he, 
wat heeft die ons niet besodemieterd. 

Die man, die daar onder sterke druk 
van de bisschop is neergezet, die nooit 
gekozen werd, nooit verantwoording 
hoefde af te leggen aan zijn leden. Die 
is daar blijven zitten. Oat was een 
soort diktator. Wat heeft die ons aange
daan! Die heeft er duizenden de nek 
omgedraaid." 

+ (Uit: Mijno,verkers) 

Onze vrouwen 
zaten met de angst 

In het boek komen ook vee/ mijnwerkers
vrouwen aan het woord. 

,Ja, dat is logies . Die vrouwen hadden even
min een prettig Ieven. De hele dag sjouwen 
en werken in het huishouden en voor de kin
deren zorgen. Daar stonden ze meestal aileen 
voor. Hun mannen waren kapot, moe als ze 
van de mijn thuis kwamen . Die vielen als een 
blok in slaap. 
En het ergste was nog de angst. lk weet nog 
goed dat mijn moeder, iedere dag tegen de 
tijd dat we thuis moesten komen, mijn vader, 
mijn twee broers en ik, aan de deur stond te 
kijken . Als ze dan maar vier hoofden telde, 
was het goed. 
De angst voor een ongeluk zat er diep in. 
Want wat moesten ze, als ze a is weduwe ach· 
terbleven met een stel kinderen en een aal· 
moes om van te Ieven? 
Het is precies zo als een vrouw in het boek 
het uitdrukt: 'De vrouwen waren net zo 
goed in dienst van de mijn als de man, maar 
dan onbetaald." 
Over de toekomst voor Limburg en voor de 
ex-mijnwerkers, zegt Wim Nijsten: 
,Ronduit slecht. Kijk, vroeger al zeiden ze 
tegen een meisje dat met een mijnwerker 
wilde trouwen: 'Laat die jongen lopen, want 
die is mijnwerker, daar zit geen toekomst in.' 
En ze hebben gelijk gehad! 
Het grootste knelpunt hier in Limburg is nog 
steeds de mijnproblematiek. Zo'n 70.000 
mensen zijn daarbij betrokken . Niet aileen 
de ex-mi]nwerkers, maar ook de midden
stand en de kleinere bedrijfjes. Hier was toch 
ailes en iedereen van de mijn afhankelijk. 
Toen de hoge heren de kolen nodig hadden, 
waren we hier in Limburg de mensen. Nu 
hoort Limburg er niet meer bij. Nu Iaten ze 
ons met de eilende zitten. Oat hoeven we 
toch niet te nemen ?" • 

Wie belangstelling heeft voor het 
boek ,Mijnwerkers, verhalen om 
te onthouden" kan daarvoor te
recht bij: 
Uitgeverij Link, 
Postbus 1144, 
Nijmegen 
Tel. 080- 234742. 
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/ERLAND 
Gewe/dig dat jullie nu eens inlichtingen ge
ven over gevangen IRA-/eden in de gevange
nis van Long Kesh (zie Tribune 2). 
Wat ik nu mis is, dat het bij een mededeling 
blijft. Waarom geen oproep om naar de En
gelse minister van Justitie te schrijven over 
dit schandaal? 
Misschien in een volgend nummer? 
Groeten en hou het links. 

Ria de H .. te Almelo 

Het was niet de eerste keer en zal ook wei 
niet de laats~ keer zijn, dat we aandacht be
steden aan de 'situatie in Noord-lerland en de 
niet zo fraaie rbl van Engeland daar. 
Wat betreft uw oproep tot aktie. Er bestaat 
in Nederland het lerland Komitee, waarbij 
men terecht kan voor specifieke informatie. 
Het adres is: lerland Komitee 

De redaktie 

Postbus 1344 
Nijmegen 
of 
Postbus 618 
Amsterdam 

EUTANASIE 
In de Tribune nummer 20 van vorig jaar liet 
u enige jonge mensen aan het woord die voor
stander zijn van eutanasie. 
Deze mensen bekijken de kwestie aileen van
uit het standpunt van iemand die uit zijn Iii
den verlost wi/ worden. 
Volgens mij kan echter de opheffing van het 
verbod op eutanasie ook tot kwalijke situa
ties /eiden. 
Het is he/emaal niet denkbee/dig dater dan 
op oudere mensen, juist in omstandigheden 
waarin ze nauwelijks weerbaar zijn, druk 
uitgeoefend gaat worden om een 'zachte' 
dood te aanvaarden. 
Chantage; zo kun je het noemen. lk zal twee 
voorbee/den geven. 

Stet een ziekenfondspatiiint is langdurig 
en ongeneeslijk ziek. De Jig- en verzorgings
kosten zijn zeer hoog. Wie verhindert dat 
artsen en/of verzorgers op aandrang van 
het ziekenfonds zo'n hulpe/oos mens 
eutanasie aan gaan praten? Zo in de trant 
van: ,Nou, mijnheer, wij kunnen niks 
meer voor u doen. Het kan aileen nog 
maar erger worden. Wij kunnen niet a/ on
ze aandacht op u rich ten. Zou het niet be
ter zijn als u zich liet ... eh ... ?" 
De liefhebbende kinderen van een aftake
lend besje in een verzorgingstehuis zien 
hun erfenis als sneeuw voor de zon weg
smelten. Ze vinden dat ze er bovendien at 
lang genoeg op hebben moeten wachten. 
Als moe nog jaren doorsukkelt ... , ze moe
ten er niet aan den ken! ,Dokter het wordt 
zeker niks meer met moeder, he?" 
,Maeder, waarom zou je je nog zo lang 
kwellen? Annie en ik kunnen echt niet el
ke dag bij je tangs komen; de afstand, het 
werk, de kinderen ... moeder /aat je toch uit 
je lijden verlossen!" 

Als eutanasie niet meer strafbaar zal zijn, is 
de kans groot dat (oude) mensen met weinig 
verweer onder zware druk gezet worden. Van 
allerlei kanten kan een beroep gedaan worden 
op het toch at bij vee/ oudere mensen /evende 
gevoel dat ze lastig, overbodig en te duur aan 
het worden zijn. 
lk ben zelf 73 en ik wit niet dat /eeftijdgeno-
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ten met een slechtere gezondheid dan ik door 
anderen gechanteerd gaan worden. En dat 
die anderen vervolgens vrij uit gaan omdat 
eutanasie niet meer strafbaar is. 
lk vind dat je bij deze dingen net zo goed de 
maatschappij waarin wij Ieven, erin moet be
trekken; en die maatschappij is nog altijd 
niet zo best, zeker niet voor ouden van da
gen! 

F.K. te Groningen 

Opheffing van het verbod op eutanasie kan 
tot kwalijke situaties lijden, zo schrijft u. 
Mensen zouden het voorwerp van chantage van 
artsen of van hun kinderen kunnen wordef\ 
om feitelijk tegen hun zin een zachte dood 
te aanvaarden. 
Het moet ons van het hart, dat het artikel 
over eutanasie voor ons geen gemakkelijke 
zaak was. Ook, omdat je je inderdaad de ar
gumenten ertegen realiseert, die u in uw brief 
ook aanhaalt . 
Toch hebben wij gemeend enkele voorstan
ders van de legalisatie van vrijwillige eutana
sie in de Tribune aan het woord te moeten 
Iaten. Het waren betrokkenen, die dit uit 
liefde voor hun ouders naar voren brachten. 
Familieleden, die vertelden hoe de uitdruk
kelijke wens van hun ouders, om uit hun ho
peloos lijden verlost te worden, niet geres
pekteerd werd. Het recht op een menswaar
dig sterven, waarom zij en niemand anders 
gesmeekt hadden, werd hen daarmee ont
zegd. 
Omdat de wet hierin niet voorziet, is voor 
velen het laatste stukje Ieven een hel. Nog
maals in het artikel lag de nadruk op vrijwil
lige eutanasie. Het is absoluut niet de bedoe
ling, dat anderen die beslissing voor iemand 
nemen. Met u zijn we daarbij van mening 
dater waarborgen moeten komen tegen mis
bruik of excessen. 

De redaktie 

ARBEIDSBURO 
Het volgende maakte ik eind januari mee: 
ik kreeg een oproap van het arbeidsburo om 
bij Philips-Nijmegen op sollicitatie-gesprek 
te verschijnen. Blij met deze zeldzame en 
vlotte arbeidsbemiddeling (de eerste na slechts 
drie jaar) ben ik naar Philips gegaan, waar 
nog zo'n 15 andere gegadigden waren. Alles 
ingeschreven bij het arbeidsburo als admini
stratieve kracht. Een man van het arbeidsbu
ro /egde uit dat men overging tot 'n heel 
nieuwe aanpak. Gezien het grote aantal werk
lozen in de administratieve sektor, had men 
besloten dezen produktiewerk aan te bieden. 
En aangezien Philips geen mensen kon krij
gen, had men nu de kans. 
lk wist dat Philips in advertenties mensen in 
de plo"Jgendienst vroeg. lk vroeg of men ons 
in de ploegendienst wilde Iaten werken. Na 
er wat omheen te hebben gedraaid, bleek dit 
inderdaad het geval te zijn. Het GAB had dit 
verzwegen omdat zij ons niet wi/de afschrik
ken. Bovendien moesten we eerst maar eens 
ontdekken dat 't bij Philips erg fijn werken 

was met zeer goeie arbeidsvoorwaarden. /k 
had geen zin om Ianger naar dit soort propa
gandapraatjes te luisteren en zei dus dat ik 
niks in die baan zag en dat ik bezwaar tegen 
deze vreemde gang van zaken had. 
Men verzekerde mij dat deze w_eigering geen 
konsekwenties had voor mijn uitkering. ,Dit 
is geen sollicitatiegesprek, maar een oriente
rend gf!sprek." 
Maar na een week kreeg ik een brief van het 
arbeidsburo: lk was niet bij Philips geweest. 
Een kopij werd naar de sociale dienst ge
stuurd. Dat zou korting op mijn uitkering 
kunnen betekenen. Na zeer lang aandringen 
en ve9/ geruzie ginger eindelijk een berichtje 
naar de sociale dienst dat de brief als niet 
geschreven moest worden beschouwd. 
Het arbeidsburo knapt dus niet aileen het 
vuile werk op voor Philips, maar als je Wei
gert hieraan mee te werken, proberen ze je 
nog een hak te zetten ook. 
Dus werklozen, wees op /e hoede. 

R.W. te Nijmegen. 

POSTKODE 
Vol gens de PTT zal de postkode ertoe bijdra
gen, dat de postbestellingen sneller en akku
rater zul/en veri open. 
Dat zal we/, maar water niet bij verteld 
wordt, is dat bij invoering van zo'n postkode 
een aantal mensen minder nodig zullen zijn 
bij de postverwerking. 
Bij mij is dus de vraag gerezen: Is de postkode 
ingevoerd vanwege het efficie'nter werken of 
is het misschien om arbeidskrachten (geld) 
uit te sparen? 
Als ik deze brief nu post, is hij morgen bij 
jul/ie. Voor mij is dat sne/ genoeg. 
Blijft de tweede reden over. 
Verder zegt de PTT dat deze postkode vooral 
met het oog op de toekomst is ingevoerd, ze 
verwachten zelf dat het over ongeveer tien 
jaar vol/edig ingeburgerd is. Vee/ mensen, die 
hier mee bezig zijn (laat ik ze deskundig noe
men) beweren dat deze postkode over tien 
jaar sterk verouderd is. 
Dit alles is voor mij vo/doende reden om de 
postkode niet te gebruiken, ook niet bij ver
me/ding van mijn eigen adres. Voelen jullie 
dat ook zo? 
Je moet dit niet zien als muggezifterij en zo 
is dit zeker niet bedoeld, want vier cijfers en 
twee letters betekenen meer als je denkt. 
Harte/ijke groeten en vee/ sukses. 

B. V. te Leiden 

Zoals bij vele bedrijven, wordt er ook bij de 
PTT geautomatiseerd. Op zich is er natuur
lijk niks tegen, dat tegenwoordig a lies zoveel 
efficienter en sneller aangepakt kan worden. 
Aileen mag dat niet ten koste van de mensen 
gaan. Zij zijn het, die zouden moeten kunnen 
profiteren van de automatisering. 
Garanties hiervoor zijn : Behoud van het loon 
en eventueel korter werken. 
Met deze garanties is de PTT niet zo snel. 
Wei worden we regelmatig gekonfronteerd 
met stijgende tarieven. 
Of de postkode over tien jaar sterk verouderd 
is, zoals u stelt, is ons niet bekend . 
Overigens zult u het ons niet kwalijk nemen , 
dat onze abonnees de Tribune ontvangen, 
voorzien van postkode. 
Dit is namelijk de enige mogelijkheid, dat zij 
via de PTT de Tribune kunnen ontvangen. 

De redaktie • 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen 
* Paul Pollmann * Piet Wigman 

G) W met mascara, eye-liner en oogscha
duw zorgvuldig opgemaakte ogen zien 
er toch maar een beetje zielig uit als ze 

ontstoken zijn. AI uw pogingen ten spijt om 
ze mooi groat en glanzend te Iaten kijken, 
zijn ze klein, gezwollen, rood en tranend. Het 
is maar wat vervelend. 
Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, zo luidt 
de uitdrukking en soms is dat van toepassing 
.:>p het gebruik van oog-make-up . Sommigen 
verdragen dat spul niet en dan geeft het ont
stekingsreakties met het hierboven beschreven 
resultaat. Zeker als er dan wat eye-liner in 
het oog is gekomen, zal het slijmvlies, dat 
aJs een dun doorzichtig Jaagje over pnze OOQ

boJJigt, rood en gezwollen raken. Het doet 
dan branderig pijn en ons oog gaan tranen . 
Soms, als we 's morgens wakker worden zit 
het dichtgeplakt. De uitgedroogde pus, want 
dat is het eigenlijk, kunnen we dan als kor
reltjes uit onze ogen wrijven. ,.Het zand van 
Klaas Vaak," zeiden we vroeger. Overdag 
krijgt die pus geen kans om uit te drogen, 
omdat de ogen steeds traanvocht Iaten vloei
en . En meestal in zo 'n geval nogal overvloe
dig. 
De bedoeling daarvan is duidelijk : Het oog 
schoon spoelen. Door het traanbu isje in onze 
ooghoeken loopt het dan weg naar de neus. 
De wat dikkere pus blijft in het hoekje zit
ten . Het is een gelig, groenig kloddertje slijm. 
Dat veegt u aan uw zakdoek af. 

Ontstekingsreaktie 
Of het nu mascara, het beruchte spaanplaat
gas, een ander vuiltje of een bakterie of virus 
is dat uw oog raakt, als het irriteert ontstaat 
er een g.ntstekingsreaktie. Het slijmvlies 
zwelt. De haarvaatjes, die je eerst niet kunt 
zien omdat ze te klein zijn, zetten uit en wor
den daardoor zichtbaar . En er groeien meer 

vaatjes het slijmvlies in. Uw oog is rood ge
worden. Oat is lastig, want het brandt, maar 
het is in ons voordeel. Want door de verwij
de vaatjes worden de witte bloedcellen aan
gevoerd die de ontsteking bestrijden. En door 
de zwelling van het slijmvlies kunnen ze ook 
beter daarin doordringen. En des te sneller 
is ons oog hersteld. 
In vee! gevallen gaat dat dan ook helemaal 
vanzelf. Behandeling is dan ook niet altijd 
nodig. Als er een vuiltje in het oog zit, moet 
dater wei uitgehaald worden omdat dat an
ders de ontsteking zal onderhouden en het 
dan niet geneest. 

Metaalsplinter · 
Een typies voorbeeld daarvan is de metaal
splinter. Op het spreekuur zien we die be
trekkelijk vaak, waarschijnlijk omdat die er 
niet zo makkelijk vanzelf uitspoelen, de 
klachten dus aanhouden en de mensen dus 
naar de dokter komen. 
Meestal is het dan zo dat ze de dag ervoor 
iets in hun oog voelden springen toen ze op 
een stuk ijzer aan het slaan waren. Het sprang 

DNTSTDKEN OGEN 

er echter meteen weer uit . Tenminste, dat 
dachten ze . Want toen ze de volgende dag 
wakker werden zat het er weer in. Wat is er 
dan gebeurd? 
Een ijzersplinter sprang in het oog. Het is 
een scherpe splinter die met gemak door het 
slijmvlies heensnijdt. Het bindvlies dat daar
onder ligt is een stuk taaier en stugger; daar 
blijft hij bovenop liggen . De splinter ligt dan 
mooi ingebed in het slijmvlies en je voelt hem 
niet meer. De volgende morgen als hij daar 
een nacht heeft liggen roesten merk je pas 
dat je verkeerd dacht, toen je meende dat hij 
er meteen weer uitgesprongen was. Je voelt 
het nu duidelijk zitten, het oog doet pijn, 
ziet rood en je gaat naar de dokter . 
Deze kijkt in je oog, ,.Aha," ziet de splinter 
en ook de roestring die zich er omheen ge
vormd heeft en begint met druppelen. Die 
druppels zijn bedoeld om het oog te verdo
ven. Even wachten tot het is ingewerkt en met 
een watje uittesten of het gevoel inderdaad 
verdwenen is. Dan de lamp erop en even 
strak omhoog kijken en met een bot gutsje 
wipt hij de splinter eruit . Klaar is kees, zult 
u denken, maar nou zit die roestring er nog. 
Niet aileen omdat uw dokter zijn werk net-
jes wil afleveren maar vooral omdat die ring 
u nog last genoeg kan bezorgen als hij er 
blijft, moet die ook nog weg. 
Oat gebeurt met een klein tandartsenboortje: 
voorzichtig wordt het slijmvlies daar waar de 
roest zit weggefreesd. U hoeft niet bang te 
zijn dat hij er met zijn boortje doorheen zal 
schieten want het bindvlies is taai. Daar zou 
je nog aardig je best op moeten doen om er 
doorheen te komen. Nou zalf erop en het 
oog dichtgeplakt en klaar is kees dan nu wei. 
Morgen terug komen en het oog op ontste
king kontroleren en dan is het verder aan u 
om de volgende keer een bril op te zetten 
als de metaalsplinters in het rond vliegen. 

Griep. en verkoudheid 
en tranende ogen 
Tranende ogen heb je als er meer traanvocht 
wordt aangemaakt dan er wordt afgevoerd. 

En dat komt voor als de traanbuisjes verstopt 
zitten, als we neusverkouden zijn bijvoor
beeld en als we huilen. En bij ontstoken o
gen. 
Nogal eens een keer zijn dat virus-infekties 
zoals ook de griep en verkoudheden dat zijn. 
Een virus heeft namelijk voorkeur voor slijm
vliezen. Oat kunnen de slijmvliezen van 
mond, neus, keel of ogen zijn. 
Ergens moeten ze het lichaam binnenkomen. 
Als dat toevallig de ogen zijn, krijg je een 
paar dagen een of twee rode ogen die een 
beetje branden en daarna wordt je bijvoor
beeld verkouden. Die rode ogen zijn meestal 
met twee dagen weer hersteld. Daar hoef je 
dus niet mee naar de dokter. 

Hooikoorts 
Lastiger en hardnekkiger zijn de gezwollen 
tranende ogen waar hooikoorts-patienten 
nogal een last van kunnen hebben. Het stuif
meel van gras of andere planten komt net als 
in hun neus ook in hun ogen. Die neus prik
kelt het zodat ze gaan niezen en de ogen 
prikkelt het zodat ze eru it komen te zien zo
als hierboven beschreven. De behandeling 
hiervan is niet zo eenvoudig. Je moet de 
hoolkoorts behandelen dari verminderd ook 
de last aan de ogen. 
Ben je toevallig allergies (overgevoelig) voor 
oogdruppels, die de dokter je gaf juist voor 
je ontstoken ogen, dan wordt het alsmaar 
erger . Je oogleden zijn gezwollen en de huid 
rond je ogen vertoont rode vlekjes. Binnen 
de kortste keren ben je terug bij je dokter en 
heb je andere druppels met als het nodig is 
nog een middel om de overgevoeligheid tegen 
te gaan. 
Kortom, ogen zijn mooi, ze zijn sprekend, 
staan waterig of kijken flets, ze kunnen aile 
kleuren hebben en als je twee ree-bruine hebt 
wordt er zelfs een liedje van je gezongen, 
maar als ze rood zijn beleef jeer weinig ple
zier van. En mooi is het ook al niet. In de 
meeste gevallen heeft het echter niet veel be
tekenis en gaat het vanzelf over. In een enkel 
geval is het werk voor een dokter. • 
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Verontrustende militarisering 

De politie: een 
tweede Ieger? 
De laatste maanden worden we overspoeld met onthullingen over geheime ont
wikkelingen bij de politie. Zo is de rijkspolitie bezig met het c. lZetten van zeven
tien speciale arrestatie-teams, waarvan er enkele al in werking zijn. Een van deze 
teams trad in september met dodelijk gevolg op in Breukelen. Bovendien werd be
kend dat de politie sinds kort beschikt over nieuwe geweren, die uitsluitend het 
doel hebben te doden. Politie en Ieger werken steeds nauwer samen en de grens 
tussen hun taken is moeilijker te trekken. Een verontrustende ontwikkeling want, 
zoals een kamerlid zegt: ,We hebben aan een Ieger genoeg." 

Jarenlang horeri weal hoe moeilijk de politie 
het heeft. Met name COA en VVD klagen 
steen en been over het gebrek aan mankracht 
en de gebrekkige faciliteiten van de politie. 
Dater een aantal zaken in het diepste geheim 
en pijlsnel worden geregeld komt echter min
der in de publlciteit. 
Zo werd na een aktie in Breukelen, waarbij 
enkele doden vielen, voor het eerst officieel 
het bestaan van speciale arrestatie-teams van 
de rijkspolitie toegegeven. Overigens niet van 
harte. Journalisten werden aanvankelijk van 
de plaats van aktie geweerd en filmrolletjes 
Werden in beslag genomen. Maar 'nu heeft de 
minister van Justitie eindelijk toegegeven dat 
in elk pol itiedistri kt in ons land een speciaal 
'terreurteam' wordt gevormd. 

James Bond opleiding 
Wat de taken van deze teams zijn is voorals
nog onduidelijk. Officieel moeten ze de harde 
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misdaad bestrijden. Gelukkig is Nederland 
nog een tamelijk rustig land. Het arresteren 
van zware misdadigers kan dan ook nooit een 
dagtaak zijn van deze zwaar getrainde politie
mannen, die allemaal een soort James Bond 
opleiding krijgen. Wat deze agenten dan wei 
gaan doen is tot op heden duister. Zoals trou
wens veel meer bij de politie. Zeker onder de 
huidige VVD-CDA regering heeft de politie
top vrij spel om haar apparaat op militaire 
leest te schoeien. Er zijn steeds meer aanwij
zingen dat de dienstverlening aan het publiek 
op een laag pitje wordt gezet en Amerikaanse 
toestanden gaan overheersen. Er zijn vele 
duizenden guldens beschi kbaar voor de aan
schaf van dodelijke automatiese wapens en de 
training van Speciale agenten, tot in Engeland 
toe. De politie gaat daardoor steeds meer op 
een filiaal van het Ieger lijken in plaats van 
op een dienstverlenend bedrijf . 

Mobiele eenheden 
Eigenlijk is deze ontwikkeling al begonnen in 
de zestiger jaren met de introdu'ktie van de 
Mobiele Eenheden. 
Deze ME's bestaan uit gewone politiemensen 
die bij rellen of onlusten opgeroepen kunnen 
worden. Regelmatig ontvangen zij een specia
le opleiding in trainingscentra in Woensdrecht 
en Neerijnen. De men sen van de ME's be
schikken over rieten schilden, lange latten, 
traangas, waterkanonnen en karabijnen . Op 
papier bestaan de ME's uit tienduizenden 
agenten die binnen een paar dagen gemobili
seerd kunnen worden. Ze treden nu vooral 
op bij het ontruimen van kraakpanden en het 
beeindigen van bezettingsakties. 
Daarnaast is enige tijd geleden de Bijzondere 
Bijstandseenheid Rijkspolitie gevormd. Deze 
eenheid bestaat uit scherpschutters en wordt 
ingezet bij gijzelingen. De leden van deze po
litie-eenheid worden gerekruteerd uit gewone 
agenten, maar ze volgen een speciale oplei
ding die gericht is op dodend schieten. De 
bijzondere bijstandseenheid beschikt over 
het zuiver militaire HK33 geweer. Onlangs 
werd bekend dat een deel van de training van 
deze agenten in een school in Landen plaats 
vindt, waar ook Engelse militairen voor 
Noord-lerland worden getraind. 

Schieten om te doden 
De nieuwste uitvinding van de politie zijn dus 
de Speciale Arrestatie-teams, waarvan er bin
nenkort zeventien zullen zijn. Deze teams 
bestaan uit zo ,._n tien 'paniekbestendige 
rechercheurs. Zij zijn in het Ieven geroepen 
voor de bestrijding van terrorisme en de har
de misdaad. De heren beschikken over het 
snelvurende MP5 machinepistool. Net zoals 
de bovengenoemde wapens is ook dit wapen 
gericht op het doden van mensen. Dat druist 
recht tegen d~ bedoelingen van de politie in. 



Die moet juist proberen mensen met zo wei
nig mogelijk letsel te arresteren zodat ze een 
eerlijk proces kunnen krijgen (aileen in een 
oorlog mag men schieten om te doden). Des
ondanks heeft de gemeentepolitie nu ook al 
te kennen gegeven snelvuurwapens te willen 
hebben voor nieuw op te richten teams. 
Voor verkenningsdiensten heeft de politie 
ook nog Observatieteams aan het werk. Dan 
is er nog een Bijzondere Techoiese Bijstands
eenheid Rijkspolitie, die de nodige hulpmid
delen verschaft als er tegen 'terroristen' moet 
worden opgetreden. En niet te vergeten is er 
de Centrale Recherche lnformatiedienst (CR I) 
waar een komputer aile gegevens over misdaad 
en politieke aktivisten verzamelt. 
Hoezeer politie en Ieger de laatste tijd door 
elkaar zijn gaan lopen, blijkt uit het bestaan 
van de volgende legereenheden: 

een- Bijzondere Bijstandseenheid Krijgs
macht, bestaande uit beroepsmilitairen, 
die voor bijvoorbeeld afzettingen kunnen 
worden ingezet; 

- een Bijzondere Bijstandseenheid Korps 
Mariniers, bekend van de gijzelingen in De 
Punt en Amsterdam; 
een Bijzondere Afzettingseenheid Konink
lijke Landmacht. Oat is een heel bataljon 
soldaten die o.a. bij de Molukse gijzelin
gen werden ingezet. 

Gevaarlijke ontwikkeling 
Het bovenstaande overzicht maakt wei duide
lijk welk een wildgroei er de laatste tijd bin
nen de politie is ontstaan. Wat de zaak zo 
ernstig maakt, is dat alles zich volkomen 
buiten het gezichtsveld van het publiek af
speelt. Zelfs de Tweede Kamer-leden weten 
niet het fijne van de jongste ontwikkelingen. 
De bewapening van de politie vindt plaats 
onder het mom van de terreurbestrijding. 
Met name de RAF-akties vormen een dank
baar exkuus om in een sneltreinvaart de po· 
litie te militariseren. 
Oat er ook andere oplossingen bestaan om 
zogenaamde terreurakties tegen te gaan - een 
rechtvaardiger maatschappij bijvoorbeeld -
komt niet aan de orde. Bovendien staat de 
plotselinge bewapening van de politie in geen 
verhouding tot de aktiviteiten van de RAF, 
die zeker in ons land minimaal zijn. 

Boven: De HK 33, precislegeweer voor 
lange afstand, sinds 1974 In gebruik bij de 
Bijzondere Bijstandseenheid Rijkspolitie. 
Het wapen is simpel om te bouwen tot een 
snelvuurwapen. 

Rechts: Het pistool dat het nieuwe hand· 
vuurwapen van de politie lijkt te gaan wor
den, de Sig Sauer 9 mm. Het is een wapen 
van Zwitsers fabrikaat en In hetland van her
komst al blj de politie in gebruik. Het wapen 
schlet zulve~<i<: ·, heeft een grotere stopping 
power en kar; bovendlen meer patronen be· 
vatten dan het verouderde FN-plstool. 

Op de achtergrond speelt een nog veel ge
vaarlijker ontwikkeling. Binnen politiekrin
gen bestaat namelijk al tijden de wens om de 
rijks- en gemeentepolitie op te heffen. Daar
voor in de plaats zou er een scheiding moeten 
komen tussen de normale politietaken en het 
optreden van de speciale teams. AI die teams 
zouden in een soort politielegertje gebundeld 
moeten worden. Spanje en Belgie kennen 
reeds een dergelijke opzet; de Guardia Civil 
en de Rijkswacht. Het is geen geheim dat deze 
politielegertjes tot de meest reaktionaire 
machten in die Ianden behoren. 

Duitse situatie 
Het is denkbaar dat in Nederland de bijzon
dere bijstandteams, de arrestatieteams, de 
Centrale Recherche lnformatiedienst, de ob
serva\iedienst en dergelijke worden samenge
voegd tot een hard en snel optredend Ieger, 
dat terrorisme en de zware misdaad te lijf 
moet gaan. Gelukkig bestaan er bij veel men-

Leen van der Linden van de FNV-politie
bond: ,Er dreigt een Duitse situatie." 

sen grote weerstanden tegen een dergelijke 
opzet. De voorzitter van de FNV-politiebond 
Leen van der Linden ziet bijvoorbeeld niets 
in de vorming van een politieleger. 
,,Ais er uit de huidige diensten van de rijks
politie die onder Justitie valt, een dergelijk 
nationaa/ politie/egertje gevormd zou worden, 
dan is het gevaar voor militariserif!g van zeker 
die politie groot," aldus Vander Linden. ,We 
moeten niet naar de Duitse situatie waar po· 
litiemensen we/ erg gemakkelijk met automa
tiese wapens de straat op gaan," voegt de vak
bondsman daar nog aan toe. 
Ook het PvdA-kamerlid Stoffelen heeft zich 
krities uitgelaten. Stoffelen: ,Nederland heeft 
aan een Ieger genoeg." 
Het is de vraag of deze kritiese gel uiden nog 
wat uithalen. Reeds in het kabinet-Oen Uyl 
heeft de toenmalige minister van Justitie Van 
Agt een begin gemaakt met de oprichting van 
allerlei arrestatieteams. Als minister-president 
is Van Agt nu helemaal niet meer te stuiten. 

PvdA-kamerlid Stoffe/en: ,Nederland 
heeft aan een Ieger genoeg." 

• 
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Naast de partikuliere verzekeringen, 
bijvoorbeeld tegen brand of diefstal of 
voor een levensverzekering, hebben we 
ook verze~eringen waarbij het winst
oogmerk o~tbreekt: de sociale verze
keringen. Deze verzekeringen zijn van 
groot belang omdat ze de werkende 
mensen een uitkering garanderen bij 
ziekte, invaliditeit en werkloosheid. 
Maar er zitten ook minder sociale kan
ten aan de sociale verzekeringen, voor
al werkende vrouwen ervaren dat als 
ze ziek worden. Zoals eerder beloofd, 
richten wij nu de schijnwerpers op: 
ziek en toch geen ziekengeld. 

Tien jaar geleden ging mevrouw E. uit Wage
ningen voor het eerst bij een baas werken; 
ze began bij een schoonmaakbedrijf en bleef 
daar vijf jaar. Daarna werkte .ze anderhalf 
jaar in de horeka en stopte toen een half jaar 
met werken. Op 10 juni 1974 pakte mevrouw 
E. de draad en het werk weer op in een ver
zorgingsflat in Wageningen. Na korte tijd 
daar gewerkt te hebben werd zij ziek en na 
een jaar ziekengeld ging zij over naar de WAO. 
In 1977 liet de bedrijfsvereniging mevrouw E. 
onderzoeken door een psychiater en toen de
ze zijn rapport had opgesteld, trok de be
drijfsvereniging de WAO-uitkering van me
vrouw E. in. Want de psychiater had vastge
steld dat mevrouw E. al mediese klachten 
had gehad op 10 juni 1974 en de klachten 
van mevrouw E. waren in 1977 dezelfde als 
op 10 juni 1974. Deze laatste datum was 
voor de WAO de begindatum van de verzeke
ring. 
Heeft men bij de aanvang van de verzekering 
reeds klachten, dan- zo zegt de WAO- kun
nen deze klachten later niet meer meetellen 
als men zi'ek wordt. 
Voor mevrouw E. bijzonder sneu, want het 
feit dat zij vroeger al meer dan zes jaar ge
werkt had, telde voor de WAO gewoon niet 
mee. Dit is bij de WAO (en ook bij de ziekte
wet) mogelijk omdat je aileen verzekerd bent 
als je werkt; zodra je ophoudt met werken 
eindigt de verzekering. Ga je weer beginnen 
dan begint een nieuwe verzekeringsperiode. 
Maar heb je dan al klachten, bijvoorbeeld 
door oudere leeftijd of slijtage, dan tellen de 
klachten niet mee voor de WAO, ook al heb 
je ze door het vroegere werk gekregen. Ge
volg: wei ziek, geen uitkering. 

Kennelijk te verwachten 
Mevrouw S. uit Enschede ging op 1 april 1978 
bij een supermarkt werken. In augustus 
wordt zij ziek en komt onder behandeling 
van een uroloog. De bedrijfsvereniging wei-
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gert ziekengeld te betalen. Op grond van ar
tikel 44 van de ziektewet; de niet eenvoudige 
tekst van dit artikel is als volgt: 
,lndien de ongeschiktheid tot werken bin
nen een half jaar na het tijdstip, dat de ver
zekering een aanvang nam, is ingetreden, ter
wijl de gezondheidstoestand van de betfok
kene ten tijde van de aanvang van zijn verze
kering het intreden van ongeschiktheid tat 
werken binnen een half jaar kennelijk moest 
doen verwachten, is de bedrijfsveremgmg be
voegd om uitkering van ziekengeld te weige
ren." 
Even een voorbeeld ter verduidelijking: een 
vrouw heeft een zwakke rug en gaat bij een 
baas werken waarbij zij veel en zwaar moet 
tillen en bukken. Na een paar maande'n gaat 
ze door haar rug en wordt ziek. Ze krijgt dan 
geen ziekengeld, want, zegt de bedrijfsvereni
ging, het zat er dik in dat zij met haar zwakke 
rug dat werk niet aankon. 
Terug naar mevrouw S. De bedrijfsvereniging 
stelt dat haar ziekte kennelijk te verwachten 
was. Wat moeten we daar onder verstaan? 
De Centrale Raad van Beroep, de hoogste 
rechter in de sociale verzekeringen, staat op 
het standpunt dat de gezondheidstoestand 
zodanig moet zijn dat het naar medies por-

deel stellig te verwachten is dat de betrokke
ne binnen een half jaar ziek wordt. Verder 
moet er natuurlijk verband bestaan tussen 
de gezondheidstoestand bij aanvang van de 
verzekering en de ingetreden arbeidsonge
schiktheid: iemand met een zwakke rug die 
met zijn fiets uitglijdt en een been breekt, 
heeft met deze regeling niets te maken, deze 
arbeidsongeschiktheid 'was kennelijk niet te 
verwachten. 
Bij mevrouw S. was het echter helemaal niet 
duidelijk dat zij ziek moest worden van het 
werk in de supermarkt. Daarom heeft zij met 
hulp van de SP Hulp- er lnformatiedienst be
roep aangetekend bij d• Raad van Beroep. 

Vijfeneenhalf jaar 
Mevrouw A. uit Utrecht is iets soortgelijks 
overkomen. Zij began op 5 juni 1972 als 
schoonmaakster bij de Jaarbeurs te werken 
en werd op 9 augustus van dat jaar ziek. Zij 
kreeg ziekengeld, een heel jaar lang, en daar
na WAO. Op 30 maart 1978 kreeg zij bericht 
dat de WAO-uitkering werd ingetrokken. Dus 
na ruim 5 1/2 jaar ineens niets meer, een zwa
re slag voor het gezin A. 
Hoe kon dat nou? In 1977 was mevrouw A. 
onderzocht door dr. Herngreen, een zenuw
arts in Amersfoort. Hij zei: .,De toestand van 
mevrouw A. is nu dezelfde als toen zij began 
te werken." Anders gezegd: mevrouw A. is 
wei ziek, maar dat was ze al toen ze began te 
werken. En verder zei de bedrijfsvereniging: 
.,En mocht ze toen bij het begin al niet ziek 
zijn geweest, het was in ieder geval te ver
wachten dat ze binnen een half jaar ziek zou 
worden." Dus: wei ziek, geen WAO. 
In dit geval kwam de klap extra hard aan om
dater al zo'n lange tijd verstreken was tus
sen het begin van de ziekte en het intrekken 
van de uitkering. Eigenlijk zou zoiets niet 
mogen gebeuren, want het huishouden van 
familie A. was na dl die jaren op de inkomsten 
van die uitkering ingesteld en nu moesten ze 

ineens een grote stap terug doen. 

AAW 
Zoals we al zeiden worden vooral huisvrou
wen die buitenshuis gaan werken door deze 
regeling getroffen. Als een man dit overkomt, 
heeft hij altijd nog de AAW om op terug te 
val len, maar die AAW sluit de huisvrouwen 
uit (niet de alleenstaande vrouwen). Toen de 
AAW op 1 oktober 1976 werd inge"oerd, 
stand er in deze wet, die voor volksverzeke
ring. moet doorgaan, dat op 1 januari 1979 
ook de huisvrouwen recht op AAW zouden 
krijgen. Vlak voor 1 januari 1979 heeft de 
minister deze belofte voorlopig weer onge
daan gemaakt en hij is van plan een groat 
deel van de huisvrouwen er helemaal buiten 
te Iaten. Het kost teveel, zegt hij, en zo ziet 
u maar weer wat de bezuinigingen van Be-
stek '81 voor u betekenen. • 

Mijn dochter van 16 studeert sinds augustus 
aan de MEAO. lk kreeg van deze school een 
aanslag van 330 gulden. lk heb gehoord dat 
het-moge/ijk is om eim studiekostenvergoe
ding te krijgen. Hoe hoog is die vergoeding 
en bij we/ke instantie moet ik aank/oppen? 

Het ministerie van Onderwijs en Wetenschap
pen verleent onder bepaalde voorwaarden 
tegemoetkomingen in de studiekosten. Ou
ders van leerlingen van scholen voor voortge
zet onderwijs, met uitzondering van hoger 
beroepsonderwijs, kunnen zo'n tegemoetko
ming krijgen. 
Onder studiekosten verstaat het ministerie de 
direkte studiekosten (boeken, leermiddelen), 
eventueel reiskosten en voor uitwonende leer
lingen de meerkosten van het uitwonend 
zijn. 
Voor leerplichtige leerlingen gelden geen 
eisen ten aanzien van de studiegeschi ktheid, 
bij niet-leerplichtige leerlingen wei. 
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk 
van het inkomen van de ouders, gekeken 
wordt naar het belastbare inkomen van beide 
ouders en het aantal kinderen dat op 31 de
cember van het voorgaande jaar ten laste van 
de ouders kwam. De maximale vergoeding 
voor de studiekosten van uw dochter was 
voor het schooljaar 78/79 330 gulden per 
jaar. Men moet de vergoeding voor een vol
gend schooljaar het liefst voor 31 januari daar
aan voorafgaand aanvragen, maar het kan 
uiterlijk tot 15 september. Voor het lopende 
jaar bent u dus te laat, maar u kunt nog een 
beroep op de gemeente doen. 
De aanvraagformulieren voor het jaar 79/80 
kan uw dochter op school krijgen. Als u meer 
inlichtingen wilt hebben, dan kunt u beUen 
met de afdeling studiefinanciering van het 
ministerie in Groningen, telefoon: 
050-269269. • 
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Een Suya-Jndiaan - in oorlogsk/euren geverfd - voert een dans uit om 
z1jn woede te uiten over de aanleg van nieuwe wegen door zijn gebied 

,Emancipatie" in Brazilie 

Uitroeiing 
bedreigt 
Amazone
lndianen 

Brazilie is een zich in razendsnel tempo ontwikkelend land. De diktatoriale macht
hebbers van deze grootste L.atijns-amerikaanse natie dromen ervan om in korte 
tijd het rijke westen in te halen. Op grote schaal wordt gei"ndustrialiseerd en West
Duitsland staat op het punt aan Brazilie kerncentrales te leveren. President Geisel 
heeft in zijn ijver om van Brazilie een machtig land te maken echter weinig oog 
voor de belangen van de gewone bevolking. De armoede van de duizenden krot
tenbewoners is onvoorstelbaar groot en door de miljardeninvesteringen van Brazi
lie wordt dat aileen maar erger. Ondanks de enorme bodemschatten van Brazilie 
baadt slechts een klein groepje machthebbers zich in weelde. Wat dat betreft 
dringt zich een parallel met Iran op. Speciaal voor Brazilie is de uitroeiing van de 
nog resterende lndianen. Enorme stukken oerwoud worden weggekapt waardoor 
deze oorspronkelijke bewoners van Brazilie hun land verliezen. De verwoesting 
van het Amazone-oerwoud betekent tevens een milieuramp waarvan de gevolgen 
nauwelijks zijn te overzien. 

De lndianen zijn verreweg de oudste bewo
ners van Brazilie. Naar schatting 12.000 jaar 
geleden vestigden zij zich in de tropiese oer· 
wouden van het Amazone-gebied . 
Eeuwenlang leidden zij een rustig bestaan 
tot het koloniale tijdperk aanbrak . Rand 
1500 woonden er naar schatting nog 3,5 
miljoen lndianen in Brazilie . Oat aantal is nu 
teruggelopen tot 120.000. En het ziet er 
naar uit dat ook dit resterend groepje lndia
nen het niet lang zal maken. 
Onder het mom van emancipatie bereidt de 
Brazil iaanse regering namelijk een nieuwe 
volkerenmoord voor. 

Doodsteek voor de lndianen 
De lndianen, die vroeger verspreid woonden 
in Brazilie, hebben zich de laatste jaren nood
gedwongen teruggetrokken in het onherberg
zame westen van hetland. 
Hier was de westerse 'beschaving' nog niet 
doorgedrongen. De expansiedrift van de vele 
in Brazilie opererende multinationals hebben 
de rijkdom van deze bosgebieden echter ont
dekt . In hoog tempo kopen ze enorme stuk
ken land op om ze vervolgens te ontbossen. 
Op de kale stukken grand starten deze multi 
nationals exportbedrijven voor vee en voor 
landbouwgewassen. De plaatselijke bevolking 
profiteert hier niet van. Voor de lndianen be
tekent dez~ontwikkeling de doodsteek. Een 
goed voorbeeld van de desastreuze aktivitei
ten van multinationals is het zogenaamde 

Ludwig-projekt. Verantwoordelijk hiervoor 
is de 82-jarige K Ludwig, die wordt be
schouwd als een van de rijkste mannen van 
Zuid-Amerika. De afgelopen jaren kocht hij 
naar schatting zes miljoen hectare Amazone
oerwoud. Oat is een gebied twee keer zo 
groat als Nederland . Ludwig liet de meeste 
bossen kappen en verbranden . On dit proces 
wat sneller te Iaten lopen gebruikte hij oak 
ontbladeringsmiddelen, die door de Amerika· 

Super-ondernemer Daniel K. Ludwig 

nen in Vietnam werden gebruikt. Toen dit 
eenmaal was gebeurd startte hij een giganties 
landbouwprojekt en began hij een veebedrijf 
met 15.000 stuks vee. Bovendien nam Lud
wig een aanvang met de ontginning van delf
stoffen als bauxiet en calcium. Het hele Lud
wig-projekt werd medegefinancierd door de 
Braziliaanse overheid en kostte naar schat
ting een miljard dollar. Daardoor zorgde Lud
wig voor bijna 60 procent van het handelste
kort van Brazilie. 

Milieuramp 
Volgens Braziliaanse milieudeskundigen heb· 
ben wij hier te maken met een ongelob lijke 
ramp. 
Niet aileen het evenwicht tussen mens en 
dier wordt verstoord (denk aan de uitroeiing 
van wilde dieren als panters), ook de hele 
zuurstofvoorziening in dit deel van de we
reid door de uitgestrekte bossen loopt in het 
honderd. 
De gevolgen zijn nu nog niet te zien, maar 
zouden over enige tijd wei eens zeer ernstig 
kunnen zijn. De bewoners in deze Amazone
gebieden kunnen uitsluitend als kontrakt
arbeider bij de multinationals terecht. Hun 
Ieven gaat er bepaald niet op vooruit. Natuur
lijk is er niets op tegen om bepaalde gebieden 
van het Amazone-oerwoud te ontginnen en 
geschikt te maken voor landbouw. Maar dat 
dient dan evenwichtig te gebeuren en in het 
belang van de bevolking. Dergelijke mam
moetprojekten als van Ludwig zijn uitsluitend 
ontworpen om de belangen van multinatio
nals te dienen. In West-Suriname speelt zich 
overigens precies zoiets af, en dan nog gefi
nancierd door de Nederlandse belastingbeta
ler. 

Misdadig projekt 
Een nieuwe stap om de uitroe iing van de ln
dianen in dit Amazone-gebied te vergemakke· 
lijken is het 'emancipatie-beleid' van de Bra
ziliaanse regering. Onder het mom van eman
cipatie van de veelal ongeletterde lndianen 
bedrijft Brazilie volkerenmoord. Oat zit zo. 
Volgens de Braziliaanse wet worden de ln
dianen nu als minderjarigen beschouwd. 
Het betekent dat ze geen stemrecht hebben. 
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De Rijksmunt probeert ook munt te slaan 
uit de feestelijkheden 

BRAZILl E - vervolg 

enzovoorts, maar aan de andere kant worden 
de lndianen hierdoor extra beschermd. De 
staat is namelijk verantwoordelijk voor hun 
verzorging. Hier wil de Braziliaanse regering 
een einde aan maken. ledere zogenaamd ge
emancipeerde lndiaan krijgt voortaan de nor
male burgerrechten, maar verliest tegelijk ai
le speciale bescherming. De regering wil de 
lndianendorpen Iaten emanciperen middels 
die lndianen die een beetje portugees spre
ken. Als in een gemeenschap twee lndianen 
een beetje portugees spreken, dan kunnen die 
beslissen over het lot van het hele dorp. Als 
een dorp eenmaal geemancipeerd is, betekent 
dat dat het land niet Ianger beschermd is. Nu 
is het nog zo dat lndianen officieel niet van 
hun land verdreven mogen worden . Oat land 
is eenvoudig niet te koop. Maar met geeman
cipeerde lndianen ligt dat anders. Die heb
ben immers officiele burgerrechten en zijn 
dus vrij hun land te verkopen. Het is duide
lijk dat deze zwakke lndianendorpjes niet 
opgewassen zijn tegen de listige truks van 
grootgrondbezitters. Achter het zogenaamd 
idealistiese emancipatie-projekt van de Brazi
liaanse regering gaat dus heel wat anders 
schuil. De Bisschop van Goias, Dom Tomaz 
Balduino, drukte het als volgt uit: 
,Het is een misdadig en moorddadig projekt, 
al komen er geen wapens of arsenicum aan 
te pas." 
De lndianen hebben dit zelf ook zeer goed in 
de gaten. Op steeds grotere schaal organiseren 
zij zich om indringers uit hun gebied te hou
den. Op dit moment zijn akties voor behoud 
van land niet strafbaar. Maar als de lndianen 
eenmaal geemancipeerd zijn, vallen ze net 
als iedere andere Braziliaan onder de wet op 
de nationale vei ligheid. De regering kan dan 
de lndia~nbeweging gaan onderdrukken. 
Daarom zegt de lndianen-leider Daniel Oni
zokbab: ,Dit emancipatie-projekt ontneemt 
ons zelfs het recht om voor onze rechten op 
te komen. Emancipatie kunnen we aileen 
maar zelf bereiken door onze eigen strijd," • 
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UNIE VAN UTRECHT 
Hollandse elite. 
viert400 jaar 
winstmakerij 
Op dinsdag 23 januari was in de stad Utrecht het hale verkeer ontwricht door glad
heid en ijzel; het openbaar vervoer funktioneerde niet en vela Utrechters probeer
den ondanks de kou lopend en vallend naar hun vyerk te gaan. ·Maar niet iedereen 
had het zo moeilijk: het gemeentepersoneel was opgetrommeld om de weg vrij te 
maken voor de koningin, ministers, kamerleden._en de plaatselijke autoriteiten, die 
de viering van het 400-jarig bestaan van de Unie van Utrecht kwamen bijwonen. 
Dit voorval is typerend voor de hele feestviering die van 23 januari tot 4 juni zal 
duren en die maar liefst 2 1/2 miljoen gulden kost\· · · 

In 1579 besloten de Hollandse rijke kooplie
den en regenten, die de steeds hogere Spaanse 
belastingen beu waren, hun belangen veilig te 
stellen en richtten de Unie van Utrecht op. 
Daarbij wisten zij handig gebruik te maken 
van de onvrede onoer de verarmde bevolking, 
maar voor die bevolking veranderde er in 
feite niets. Want de macht ging over van de 
Spaanse adel naar de Hollandse regenten. En 
in een opzicht waren de regenten de adel 
vooruit; ze waren echte kapitalisten met If· 
maar een doe I: zoveel mogelijk winst. De 
enorme rijkdom van de ,Gouden Eeuw" be
tekende onbeschrijfelijke verpaupering en 
uitbuiting voor de gewone arbeiders en boe
ren. 
Schreef Marx hierover al niet in zijn Het Kapi
taal: ,De Hollandse volksmassa was in 1648 
reeds meer overwerkt, verarmd en wreder 
onderdrukt dan die van de rest van Europa 
bij elkaar." 

Viering 
In 1579 betekende de L: ie voor de gewone 
bewoner van Utrecht dus helemaal geen 
heuglijk feit. Je vraagt je dan ook af water 
in 1979 voor de Utrechtse bevolking te her-

Vonhoff en Juliana vieren mee 

jenken valt. Nog steeds heersen de regenten, 
al heten ze nu dan direkteuren, kommissaris
-sen en burgemeester. Nog steeds ontbreekt 
het de Utrechtse bevolking aan vele, normale 
voorzieningen. 
We doen slechts een greep: 

Er zijn in Utrecht 17.000 woningzoeken
den, van wie er 3000 urgent zijn en de 
woningnood stijgt nog steeds. 
De metaalindustrie is nagenoeg opgedoekt 
en vele, geschoolde arbeiders zijn aange
wezen op werkloosheidsuitkeringen. 
Bezuinigingen in de gezondheidszorg ne
men hand over hand toe: steeds vaker klop
pen hulpvragenden aan een gesloten deur 
of moeten hogere eigen bijdragen betalen. 

Daarnaast krijgen Utrechters die voor hun 
belangen opkomen, steevast van de gemeente 
het antwoord: er is geen geld. Er is geen geld 
voor maatregelen tegen geluidshinder, er is 
geen geld om bevolkingsonderzoeken te doen 
en daarmee ziekten te voorkomen en op te 
sporen, er is geen geld voor behoorlijk open
baar vervoer voor bejaarden, er is geen geld 
voor veilige speelplaatsen en buurthuizen, er 
is geen geld om de duizenden gebrekkige 
flats in Overvecht te herstellen, enzovoorts, 
enzovoorts. 
Voorzieningen die er zijn, hoe beperkt ook, 
worden zelfs ingekrompen: Preventicon, het 
universitaire gezondheidscentrum voor onder
zoek naar baarmoederhalskanker, wordt door 
bezuinigingen bedreigd. 

Herdenking 
Maar de gemeente heeft wei geld voor andere 
zaken: 
- Een peperduur winkelcentrum Hoog Ca

tharijne, met een financiele strop voor de 
Utrechtse bevolking van drie miljoen per 
jaar. 
Een nieuw muziekcentrum op het Vree
burg: het visitekaartje van Utr-echt, kos
ten 30 miljoen. De toegangspr'ijzen zijn 
zo hoog dat de gewone man het wei uit 
zijn hoofd kan Iaten daarheen te gaan. 

En nu dan een feest van 2 1/2 miljoen. Onder 
Ieiding van VVD-burgemeester Vonhoff en 
gesteund met 1 miljoen gulden, nog van het 
kabinet Den Uyl, bouwt de Hollandse elite 
een feest, op kosten van de Utrechtse bevel
king tot meerdere eer en glorie van diezelfde 
~~- . 

wo:::::-- - - -
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*kerk1 
,Hij die door zijn orgaan slechts pist 
heeft steeds voor duizenden beslist." 
Als ik Gijsen hoor of lees dan ruik ik weer de 
trooste/oze kerke/ijke gebouwen. Vermengd 
met de zwarte rok is het herinneringsbeeld 
kompleet. Want dat is typies voor mensen die 
een orthodoxe katholieke opvoeding hebben 
genoten. De herinnering bestaat uit geuren 
en geurtjes. Dat ik bij Gijsen weer van al!es 
begin te ruiken, zal na het voorgaande wet 
d1,1ide/ijk zijn. En om eerlijk te zijn: het zaak
je stinkt. Kijk als deze man nu gekozen had 
voor een of andere strenge orde, die zichzelf 
op een rantsoen gezet heeft dat nauwelijks 
het water en brood te boven gaat, dan had 
ik er nog vrede mee kunnen hebben. 
In die strenge k/oosters mogen ze ook niet 
praten en dat zou ik ook zeer passend en bil
lijk hebben gevonden voor de heer Gijsen. 
Maar nee hoor, mijnheer wordt, god beter het, 
wereldgeeste/ijke en begint prompt zijn door 
de pijp scheef getrokken mondje te roeren. 
En dan vooral over zaken waar hij uit hoofde 
van zijn funktie niets van kan begrijpen. Wat 
te den ken van uitspraken over de pi/, abor
tus, huwelijk en sexualiteit? Waar haalt de 
man de wetenschap vandaan? Zeker van ho
ren zeggen. En dan maar banvloekend om 
zich heen slaan om de beminde gelovigen in 
zijn onsmake/ijk garee/ te krijgen. 
En het za/ hem zeker pijn doen dat hij niet 
meer midde/en tot zijn beschikking heeft. 
En dan bedoel ik middelen als broodroof 
die nog maar dertig jaar geleden door de kerk 
in Limburg werden toegepast op arbeiders 
die zich niet in de katholieke bond wi/den 
organiseren (lees het boek 'Mijnwerkers', 
dat elders in de Tribune wordt besproken). 
Het is ook niet toevallig dat officiiile katho
lieke staten tegelijk fascistiese staten zijn. 
Denk maar eens aan het Spanje van Franco 
en het Portugal van Salazar. Nu zult u zeggen 
,Maak je niet druk, die Gijsen heeft geen 
schijn van kans" en wellicht heeft u gelijk. 
Maar het is opval/end dat steeds meer reak
tionaire personen uit hun schuilhoek tevoor-

schijn komen. En Gijsen is de eerste die weer 
met dreigementen op de proppen komt. De 
heren achten zich kenne/ijk weer sterk ge
noeg om terug te slaan. Laat ze maar komen, 
we lusten ze rauw. 

*kerk2 
Paus Johannes Paulus II is onlangs in Mexico 
geweest ter ge/egenheid van de Latijns-Ameri
kaanse bisschoppenkonferentie. 
Nu zijn er in Zuid-Amerika -net a/s avera/
katho/ieken met zeer uiteenlopende stand
punten. Aan de ene kant heeft de paus te rna
ken met katho/ieken als Vide/a en Pinochet. 
Machthebbers van het kaliber waar de katho
lieke kerk a/ eeuwen op steunt. 
Aan de andere kant zijn er de armen en rech
telozen en de geestelijken die zich soms met 
levensgevaar achter de bevolking hebben ge
schaard en waarvan een groeiend aantal b/oot
staat aan de verschrikkingen van de dikta
tuur. 
De 'glimlachende' paus hield in Mexico ver
schillende toespraken. Voor een gehoor van 
100.000 arbeiders deed hij een beroep op de 
rijken om hun bezit aan te wenden om dear
men een beter bestaan te geven. 
De arbeiders hield hij voor, dat het hun recht 
is op te komen voor hun rechten. ,Maar de 

arbeider moet we/ beseffen dat hij plichten 
te vervullen heeft want arbeid is geen vloek 
maar e~n zegen van god. Een roeping om de 
were/d om te vormen tot een we reid van vre
de en rechtvaardigheid." 
En tot de geeste/ijken sprak hij: ,Priesters 
en religieuzen zijn geen politieke of socia/e 
/eiders van een wereldse macht." De paus 
waarschuwde hen zich 11iet te buiten te gaan 
aan radikalisme als midde/ om onderdrukking 
en uitbuiting tegen te gaan. De Vide/a's en 
de Pinochets kunnen gerust zijn. Johannes 
Paulus biedt de mi/joenen arme gelovigen dus 
geen enke/e hoop dan af te wachten tot de 
rijken hun bezit aan de armen zullen wegge
ven. /Jdele hoop. En,de priesters moeten zich 
niet met de wereldlijke politiek ophouden. 
Hoe Ianger je het tot je door laat dringen, des 
te verbazender is het dat dezelfde paus de Ne
derlandse priesters blijft ophitsen om zich 
juist zo vee/ mogelijk in de (abortus)-poli
tiek te mengen. 

*Philips1 
Wie horen we toch steeds zeggen, dater in 
deze tijd van ernstige ekonomiese moei/ijkhe
den niets extra :S meer afkan? 
Nou mensen, bij Philips kan 't nog wei ... , 
tenmiste als het om topmannen gaat. 
Pas gel eden was de heer Simon 25 jaar bij 
Philips in dienst. Hij is de topman van de hele 
internationale armaturengroep van Philips, 
waar de vestiging Oss ook onder valt. 
De Osse direktie besloot er iets bijzonders 
van te maken. Want dit was per slot van reke
ning geen gewone arbeider. 
Maar wat te geven? 
Er werd gekozen voor een monumentaal 
hardhouten wandbord met daarin een grate 
wereldkaart gevat. Hierin zaten weer allerlei 
k/okken gebouwd, zodat je (overal op de we
reid) kon zien hoe /aat het was. 
~aar dat was nog niet genoeg. Radio's, spot
}es enzovoorts moesten er ook nog in ver
werkt worden. Het resultaat was dat de heer 
Simon vanachter zijn kop koffie in Eindho
ven de krant kon lezen bij het Iicht van dit 
wandmeube/, vaststel!en hoe laat het dan 
was in Singapore en luisteren naar de nieuws
berichten uit New York. Alles tegelijk na
tuur/ijk. 
Dat dit grapje heel wat gekost heeft, laat zich 
raden. Volgens betrouwbare bron zeker 
f 30.000,-. Tien dit direkteur Bouwman door 
de OR onder zijn neus gewreven werd, was 
zijn reaktie: ,Jullie moeten niet zo kleinzie
lig en flauw doen. Bij het Ieven hoort nu een
maal een beetje versiering. Als dat niet meer 
mag, wat blijft er dan nog over. Bovendien 
die man heeft altijd hard gewerkt en vee/ 
zorgen ge{lad. Dat kan je niet goedmaken 
met een groat safaris. En als je dan niks zou 
doen dan zitten de heren van de :Raad van 
Bestuur, die ook bij het jubileum aanwezig 
zijn, zich gauw te verve/en. Want die hebben 
a/ zo vee/ recepties. 
Hij voegde hier nog aan toe: ,Bovendien, 
als ik ooit kijk naar wat de top in Eindhoven 
voor elkaar doet, dan schieten mij ook de tra
nen in de ogen." 

*Philips2 
Philips heeft vorig jaar 20,8 miljoen gulden 
bespaard door gebruik te maken van ideeiin 
van het personeel. 
Daarvoor werd 2,1 miljoen gulden aan belo
ning uitbetaald. 
Het verschil van 18,7 miljoen is uiteraard het 
idee van Philips ze/f geweest. • 
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Het nu al vele weken met welhaast ongekende hardnekkigheid voortdurende win
terweer brengt vele mensen in de problemen. Een van de zwaarst gedupeerde groe
pen vormen ongetwijfeld de honderdduizenden bouwvakkers, die tengevolge van 
de vorst tot thuisblijven zijn veroordeeld en nu gekonfronteerd worden met een 
geweldige daling van de wekelijkse inkomsten. Honderden guldens zijn velen van 
hen er al in de afgelopen maand op achteruit gegaan. En wanneer de winter nog 
enige tijd zal voortduren, dan kan 1979 nu al tot rampjaar voor de bouwvakker 
worden uitgeroepen. ' · 
Om een beeld te geven van de in de kou gezette bouwvakkers sprak de Tribune 
met vakbonden, uitkerende instanties en natuurlijk met enige gedupeerden zelf. 
Hieronder het verslag van onze bevindingen. 

368 gulden bruto over." 

.Telefoon staat niet stil 

.,De telefoon staat bij ons niet stil," horen 
we van de Hout- en Bouwbonden FNV in 
Woerden . .,De mensen kunnen gewoonweg 
niet begrijpen dat zo'n lage uitkering in over· 
eenstemming is met de wettelijke bepali , 
Toch kunnen wij ze niks anders ve rtellen. We 
zitten nog steeds met een welhaast antiek 
vorstverlet-systeem te kijken dater vanuit 
gaat dat het basisloon ongeveer ge lijk is aan 
het verdiende loon. Als vakbond hebben we 
allang gewezen op dat pr.obleem. Veel verbe· 
tering hebben we echter nog niet bereikt, 
omdat de werkgevers dwars liggen en blijven 
liggen . · 
Zo hebben we op 1 januari een verhogin~ van 
het basisloon met 10 procent bereikt, maar 
de werkgevers wilden daarna meteen de vorst· 
ver.letuitkering naar beneden brengen, zodat 
.per saldo d~ bouwvakker er niks op vooruit 

- zou gaan. Gelukkig hebben we dat tegen 
ktmnen -houden, maar het tekent wei de ver
houdingen ." 

Bevroren loon 
Leo Visser uit het Groningse Haren is ook een 
van de mensen die niet kunnen begrijpen hoe 
dit allemaal mogelijk is. Honderdtien gulden 
minder per week beurt hij . Oat blijft niet zon· 
der gevolgen voor het gezin Visser (twee kind
jes). Leo, tegelzetter van zijn vak, zit ook al 
weer enige tijd gedwongen thuis . 

Leo Visser: .. . een schandalige zaak ... Wil van Wijk : ... extra vakantie? Vergeet het maar 

.,Op zijn laatst waren we aan het werk in 
Zuid-Laren, in de nieuwbouw. Waar het nog 
verwarmd was, hebben we alles klaargemaakt. 
Maar op een gegeven moment kun je niet ver
der werken . Mag je trouwens ook niet verder 
werken, want anders vriest a lies wat je .er nog 
op plakt of legt; kapot." 

Als we met Wil van Wijk praten in zijn wo
ning aan de Tilburgse Bellinistraat, worden 
de problemen al snel duidelijk. Het gezin Van 
Wijk (vader, moeder, twee kinderen) voelt 
de vorst tot ver in de huishoudportemonnee 
doordri ngen. 
.,Normaal werk ik bij een bedrijf dat wissel
bouw doet voor de spoorwegen. Per week 
hou ik daar bijna 400 gulden over. Metdit 
weer kun je natuurlijk onmogelijk werken, 
dus zijn we in het vorstverlet gestopt. Som
mige mensen denken misschien dat dat een 
soort extra vakantie is. Maar dan moeten ze 
wei bedenken dat het een dure vakantie is . 
Per maand geef ik zo'n 400 gulden toe dank
zij de vorst. Omdat het uitkeringssysteem 
van het vorstverlet helemaal niet is afgestemd 
op de loonopbouw in de bouwvak. 
Je zult begrijpen dat zoiets zeker zo kort na 
al die dure feestdagen helemaal niet uitkomt. 
Temeer omdat niemand, ook ik niet, met 
zo'n strenge winter rekening had gehouden." 
Gevraagd naar zijn mening over het idee 'dat 
aile bouwvakkers toch bijscharr':!!en ' , vertelt 
Wil: .,Bijkarweien met dit weer? I k geef het 
iedereen te doen. Maar veel fatsoenlijks zal 
er niet geproduceerd worden . Als dat name
lijk kon, dan liet mijn baas me niet thuis. 
Maar zelfs al zou het hier en daar gebeuren, 
dan nog vind ik dat ze niet in de eerste in-

20 

stantie die bouwvakker moeten aanpakken, 
maar degene die hem gedwongen heeft om 
bij te gaan llverken, door zijn uitkering op 
een minimum-nivo te brengen." 

Lage basislonen oorzaak 
De problemen van Wil van Wijk zijn identiek 
aan die van talloze kollega's. Maar hoe wordt 
zo'n financiele terugval nu veroorzaakt. We 
vragen dat aan het Sociaal Fonds Bouwnijver
heid , de bedrijfsvereniging voor de bouwvak. 
,De oorzaak van het grote verschil tussen 
loon en vorstverletuitkering zit in het feit 
dat bij de uitkeringsberekening niet wordt 
uitgegaan van het normale loon, maar van 
het basisloon. En als u dan weet dat vaak 40 
tot 70 procent van het loon vc: " een bouw
vakker uit premietoeslag bestaat, dan kunt 
u de gevolgen snappen. Wanneer iemand met 
een loon van 600 gulden bruto en met een 
basisloon van 400 gulden in het vorstverlet 
komt, en zijn loon bestaat voor eenderde uit 
premie, dan beurt hij slechts 440 gulden bru
to. Het vorstverlet geeft namelijk slechts 10 
procent toeslag boven het basisloon. 
Mensen, die nog geen 117 dagen in de bouw 
werken, krijgen nog minder uitkering. De zo
genaamde vorstverlet WW-uitkering bedraagt 
maar 92 procent van het basisloon. In het ge
geven voorbeeld houdt zo iemand dan slechts 

Leo is niet g te spreken over de uitkering 
die hij nu ontvangt . .,lk vind het een schanda
lige zaak. Kijk, als je ziek bent, kun je niet 
werken. Maar dan krijg je je gewone week
geld. En terecht. Bij het vorstverlet is het in 
wezen niet anders . Je wilt best aan het werk, 
maar je kunt niet en je mag niet . Buiten je 
schuld. Maar even goed moeten we het nou 
wei met 110 gulden minder in de week doen. 
De rekeningen, de levensmiddelen, de huur -
we betalen hier 320 gulden -a lies moet ge
woon doorbetaald worden." 

Oplossing 
Van het Sociaal Fonds vernemen we .,dat het 
probleem onderkend wordt. " Oplossingen 
kent men echter van die kant nog niet. De 
vakbond wei. .,Er is eigenlijk maar een goede 
oplossing. En dat is dat de toeslagen zoveel 
mogelijk in het basisloon ondergebracht wor
den . Dan krijg je dit soort treurige situaties 
niet meer. Maar we hebben geen illusies dat 
zoiets makkelijk zal gaan. Daarvoor verzetten 
de werkgevers zich te sterk." 

Nieuwe problemen 
De financiele aderlatingen zijn sterk. Oat al
les zal niet zonder gevolgen blijven. Talloze 
bouwvakkers vragen aan hun bond om nu al 
vakantiebonnen in te mogen leveren. Oat zal 
echter wei betekenen dat in de zomer nieuwe 
financiele problemen zullen rijzen. Andere 
bouwvakkers zullen een beroep doen op fi 
nancieringsmaatschappijen. Wat voor ge '!,.ol
gen dat heeft beschreven we in de vorige Tri
bune. 
In zijn totaliteit gaat het om miljoenen gul- . 
dens die de bouwvakkers minder te besteden 
hebben . En dat allemaal omdat anno 1979, 
dankzij de tegenwerking van de werkgevers, 
er geen veranderingen in het antieke vorstver
let-systeem zijn aangebracht. • 
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Jaargang 15, nummer 5 

Uitgave van de Socialist.iese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J. M. Bag· 
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri· 
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

De regering. 
Van Agt-Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen: Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

******************************* 
Voor Tribune-lezers die meer willen /ezen over ~ 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in elkaar steekt, en over de strijd voor een bete· 
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoeveelheid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 072-614084 Renkum Dorpsstraat 123 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490·18954 Roosendaal Wouwseweg 1 5 01650-39847 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 Rotterdam Vijverhofstraat 65 010-673150 
Amersfoort Lupinestraat 32 033·14665 Rijswijk Min. Talmalaan 67 070-948252 
Amsterdam J.v .Stolbergstr .60111 020-826422 Sas van Gent Statenlaan 27 01158·1465 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 Scheveningen Ooststraat 2E 070-460827 
Den Bosch Koestraat 45 073-218818 Schijndel Andoornstraat 3 04104-3998 
Borne Landmanstraat 1 0 05409-5271 Soest Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Box tel Baroniestraat 81 04116-78167 Spijkenisse Merelstraat 18 0 1880·1 0328 
Coevorden Troelstralaan 66 05240·2161 Terneuzen v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Does burg Kraakselaan 139 Til burg Havendijk 58 013-435380 
Doetinchem Postbus 110 Uden W. Alexanderhof367 04132-68996 
Dongen Hoge Ham 135 rood Utrecht Wolfstraat 3 030-313624 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 Veldhoven Wal1 040-532022 
Eindhoven Echternachlaan 162 040·814807 Vento Past. Gadiotstr. 21 077-40764 
Em men Laan v.d. Bork 292 05910-25345 Venray Mackenhof 3 04780-7270 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 Vlaardingen I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
Grave Zitterstraat 16 Wageningen C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-713547 Woerden Meul mansweg 1 0 03480-16642 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 Wijchen Startvenseweg 49 08894-6675 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 Wijk bij Du. Anskarstraat 4 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 Zeist Bogaerdlaan 6 
Heerlen Maastrichtstraat 8 045-712778 Zwolle Eigenhaardstr. 28 05200·1 0179 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882·447 
Helmond Zoutmanstraat 37 04920-42761 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 Centraal adres van de Socialistiese Partij Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 045·214067 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 ,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 

Kerkrade St. Joannerstr. 11 045-412732 3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

leeuwarden Eikenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 

SP Hulp- en lnformatiedienst lei den Groenesteeg 31 071-134640 
leidschendam St. Raphaelstr. 11 070-276656 Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 
MaarssenbroekBioemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 

Ons Medies Centrum Nuland Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 Oss: Linkensweg 40 tel. 04120-24555 
Oldenzaal Markt 23 Nijmegen: Koninginnelaan 90 tel. 080· 778811 
Oss Peperstraat 7 04120·32631 
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Grote onrust over Broomchemie bleek op deze vergadering in Terneuzen in april '78 

Almelo's drinkwater 
ernstig verontreinigd 
BRODMCHEMIE SPEELT MET LEVENS 

Opschudding in Almelo. Nu eens niet vanwege de UC, maar vanwege de Broom
chemie, een zeer gevaarlijk chemies bedrijf dat tot eind '77 in Wierden gevestigd 
was. Het is namelijk gebleken dat dit bedrijf verantwoordelijk is vqor de veront
reiniging met het tribroometheen van het Wierdense zwaar giftige waterwingebied, 
waar Almelo zijn drinkwater aan onttrekt. 

De Wierdense bevolking zal de aanwezigheid 
van de Broomchemie in hun gemeente nog 
lang heugen. In de tijd dat het bedrijf in Wier
den gevestigd was, zijn er een reeks van onge
lukken gebeurd. Na een ervan bijvoorbeeld 
belandden minstens 7 arbeiders in het zieken
huis met gevaarlijke vergiftigingsverschijnse
len. Hun hersenen bleken ernstig aangetast. 
Later werd de Broomchemie veroordeeld 
tot het betalen van f 70.000,- smartegeld 
aan een van de slachtoffers. 

Alarm in Terneuzen 

de omliggende bedrijven werden ijlings be
richt dat ze moesten maken dat ze wegkwa
men. Daarbij werd een nabijgelegen depot 
over het hoofd gezien : een aantal mensen 
moest in het ziekenhuis worden opgenomen 
met klachten als braakneigingen, keelpijn, 
hoofdpijn en blaasjes op de tong. 

Ockeloen, 
kampioen ondemokraties handelen 
Toen hetMAN de gang van zaken ging uit
zoeken bleek dat de Broomchemie gedeelte
lijk zonder vergunning werkte. Maar goede 
maatregelen van de overheid bleven uit. Ook 
nadat in augustus en in september weer op
nieuw broomwolken ontsnapten, trad de 

overheid niet op. 
In de loop van '78 zijn een ongelofelijk aan
tal instellingen en inspekties zich met het be-
drijf gaan bemoeien . Maar er was geen enkele 
koordinatie: al die onderzoeken liepen door 
elkaar heen. 
In januari jongstleden vond de Officier van 
Justitie het eindelijk tijd om het bedrijf, dat 
m.i zelfs ook nog wilde gaan uitbreiden, ge
rechtelijk te gaan vervolgen. Maar het rap
port, dat op verzoek van het gemeentebe
stuur en de direktie van Broomchemie door 
TNO/TH h Delft werd opgesteld, bleef op 
enkele onderdelen na geheim. 
Andre van der Veeke, woordvoerder namens 
hetMAN en de SPin Terneuzen, zegt over 
deze houding: .,In het verleden heeft het ge
meentebestuur hier het bedrijf altijd de hand 
boven het hoofd gehouden. Talloze malen 
hebben wij akties gevoerd, brieven geschre
ven. Steevast wast burgemeester Ockeloen 
de handen in onschuld. De uitslag van het 
deelrapport van TNO/TH Delft heeft hij 
niet eens bekend gemaakt. We hebben deze 
Ockeloen - notabene een PvdA-man - in 
ons laatste schrijven dan ook ~itgeroepen tot 
kampioen ondemokraties handelen van Ter
neuzen. De mensen hier gunnen hem die ti
tel van harte . 

Ook geheimen 
voor de bevolking in Almelo 
Ook in Almelo worden de feiten uit de open
baarheid gehouden. Een rapport van de Rijks
inspektie Volksgezondheid over de veront
reiniging van Almelo's drinkwater kon blijk
baar het daglicht niet verdragen, en werd ge
heim gehouden . In dat rapport wordt geadvi
seerd om het verontreinigde water maar 'ge
woon' te lozen in een naburige Vriezeveense 
sloot. Maar de Twentse TH en de Wageningse 
Landbouw Hogeschool, die een eigen onder
zoek instelden, kwamen tot heel andere kon
klusies en menen dat filtreren van het water 
een veel betere oplossing zou zijn, maar wei 
veel duurder . 
De gemeenteraad val') Almelo houdt het 
hoofd nog enigszins koel. Ze is van mening 
dat het probleem niet wordt opgelost door 
een andere gemeente er mee op te schepen, 
en stelt een eigen onderzoek in . 

Broomchemie speelt met Ievens 
Het is te hopen dat het drinkwater van Alme
lo snel gereinigd wordt op een verantwoorde 
manier . 
Maar nog beter zou het zijn als bedrijven als 
de Broomchemie geplaatst zouden worden 
onder strenge overheidskontrole. AI jaren
lang heeft de Broomchemie letterlijk gespeeld 
met de Ievens van de bevolking, voorheen in 
Wierden en nu in Terneuzen. Het is jammer
genoeg gebleken dat de enige manier, om de 
overheid tot aktie te dwingen is, dat de be-
volking zelf in aktie komt. · • 

Ook bij de inwoners van Terneuzen heeft de 
Broomchemie in de korte tijd, dat het bedrijf 
hier gevestigd is, een zeer slechte reputatie 
opgebouwd . Eind '77 kwam het bedrijf naar 
Terneuzen . AI in juli '75 werden door de SP 
5000 bezwaarschriften tegen de komst van het 
bedrijf aangeboden aan Gedeputeerde Staten 
namens de bewoners van Terneuzen en Sluis
kil. 

De Broomchemie-fabrieken: na Wierden nu Terneuzen vergiftigen? 

In januari '78 sloegen het MAN en de SP 
alarm, nadat uit gesprekken met werknemers 
gebleken was hoe slecht de, werkomstandig
heden in het bedrijf waren. Broomchemie 
kreeg drie maanden de tijd om het produktie
proces te verbeteren. 
In april '78 ontsnapte Terneuzen op 't nip
pertje aan een ramp. Een giftige wolk van 80 
kilogram broom kwam toen vrij. De levensge
vaarlijke broomdamp (die zwaar is, dus laag 
over de grond trekt) werd door een gunstige 
wind van Terneuzen afgedreven. Mensen op 
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Dezer dagen is het weer zover. Bij miljoenen Nederlanders 
rolt de bekende blauwe vensterenvelop in de bus. De belas
tingaanslag voor 1978. V66r 1 april dient deze aanslag bij 
de inspekteur te zijn ingeleverd. Rondom deze tijd neemt 
het protest over de hoogte van de belastingdruk in ons land 
ook steevast toe. En niet geheel ten onrechte. Voor de ge
wone man zijn de vele belastingen nauwelijks meer op te 
brengen. Bruto mag je dan tegenwoordig aardig wat verdie
nen, maar in het handje is dat meestal nauwelijks te zien. 
Ruim 30 procent van ons loon kunnen we bij de fiskus 
afdragen. 
De meeste klachten over de hoogte van de belastingen ko
men echter van de bedrijven. Nederland zou, als we de on
dernemers mogen geloven, op belastinggebied zo'n beetje 
het ongunstigste land van de hele wereld zijn. 
De waarheid ligt even anders. Voor mensen met een gemid
deld inkomen is er inderdaad nauwelijks een ontkomen aan 
de belastingen. Maar voor bedrijven zijn er sluipwegen te 
over om het betalen van belastingen te vermijden. Hoe 
meer winst, hoe meer mogelijkheden om van de miljarden-

mazen in de Nederlandse belastingwetgeving gebruik te rna
ken. En dat gebeurt ook op grate schaal. Jaarlijks wordt de 
gemeenschap voor miljarden guldens door de neus geboord. 
Zoals altijd is de kleine man weer de sigaar, want voor hem 
zijn er geen belastingkonstrukties weggelegd met verbin
dingen naar Liechtenstein of de Antillen. 
Het is geen overdreven stelling om te beweren dat Neder
land voor multinationale ondernemingen in feite een belas
tingparadijs is. Maar ook voor mensen met hoge inkomens 
als artsen, advokaten enz. zijn er mogelijkheden te over om 
het betalen van belasting te beperken. 
De TRIBUNE zet in drie nummers aile feiten op een rijtje. 
In dit eerste deel gaan we in op diverse financiele konstruk
ties die door bedrijverr worden gebruikt. Het tweede deel 
van onze belastingserie gaat over · de mogelijkheden van 
mensen met hoge inkomens om de belasting te ontduiken. 
En het derde deel gaat uiteindelijk over de gewone werk
nemer, van wie de belastinginspekteurs naar aanleiding van 
de koopsompolissen-affaire dat hij feitelijk de enige 
is, die aan zijn belastin 

Hoe het becl•
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(GEEN) BELASTING BETALEN 
IN NEDERLAND * DEEL 1 
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Belastingen zijn er in ons land te over. Denkt 
u maar aan de meest voor de hand liggende: 
loonbelasting, sociale premies. Maar ook de 
BTW is een belasting; je hebt de vennoot
schapsbelasting, de omzetbelasting, de accijn
zen, de wegenbelasting. En zo kan je nog wei 
even doorgaan. In totaal int de overheid per 
jaar zo'n 60 miljard gulden aan belastingen. 
Een enorme hoeveelheid geld. 
ledere burger in Nederland moet belasting 
betalen. En iedereen zal natuurlijk proberen 
om dat zo weinig mogelijk te doen. Door aile 
verschillende belastingen en allerlei wetten is 
het betalen van belasting een zeer ingewik
kelde zaak geworden. Kijk aileen maar eens 
even naar uw loonstrook. Er is nauwelijks 
meer een touw vast te knopen aan aile afkor
tingen, berekeningen en inhoudingen. Bij een 
bedrijf is dat natuurlijk nog veel ingewikkel
der. 

• 

Bedrijfsleven koopt 
. kennisweg 

In ons land houden zo'n 27.000 mensen zich 
bezig met het innen van belastingen. Een 
dikke 5.000 van die 27.000 ambtenaren hou
den zich daadwerkelijk bezig met het vast
stellen van het bedrag datu moet betalen. Ze 
worden geleid door een korps van zo'n 600 
inspekteurs. Dat is niet veel als men weet dat 
nog eens 27.000 Nederlanders hun brood ver
dienen met het proberen de belasting slim
mer af te zijn: de konsulenten, adviseurs. 
Slechts 500 van hen zijn akademies gevormd. 
Zij werken uiteraard voor de kapitaalkrach
tige bedrijven. Het zijn vaak oud-belasting
inspekteurs, die op kosten van de overheid 
het klappen van de zweep hebben geleerd. 
Zij worden voor veel geld weggekocht om in 
dienst van een firma de opgedane kennis te 
gebruiken. 
De voornaamste belastingadviseur van C&A 
is bijvoorbeeld zo'n oud-inspekteur. 
Dan zijn er ook nog 20 hoogleraren en een 
groepje wetenschappers die zich met belas
tingrecht bezighouden. Maar deze heren kun
nen totaal geen dam opwerpen tegen het toe
nemende misbruik van onze belastingwetten. 
Want dat steeds meer bedrijven op bekwame 
manier de belasting weten te omzeilen, staat 
wei vast. Officiele cijfers bestaan er uiteraard 

niet, maar deskundigen spreken over miljar
den guldens. Volgens direkteur-generaal Bijs
terveld van het ministerie van Financien cir
kuleert er in ons land zo'n dikke 6 tot 9 mil
jard aan zwart geld. En dan hebben we het 
nog niet eens over de .nassale ontduiking van 
de vennootschapsbelasting door bedrijven. 
Als we over belastingontduiking praten, moe
ten we eigenlijk twee zaken onderscheiden. 
De eerste is het rechtuit oplichten van de be
lasting. Dit kan bijvoorbeeld door zwart loon 
te betalen, verkeerde bedragen aan de belas
ting opgeven, enz. Voor de grote jongens is 
deze manier weinig aantrekkelijk. Voor hen 
is dat rommelen om een paar centen. Zij rna
ken veel liever gebruik van de mogelijkheden 
die de wet biedt. Voor veel geld ingehuurde 
konsulenten kunnen volkomen legaal enorme 
winsten wegwerken naar het buitenland. Even 
wat anders dus dan de paar tientjes die een 
schilder noodgedwongen 's avonds bijklust. 
Maar die schi lder is strafbaar, en dat grote 
bedrijf niet. 
Over die bedrijven gaan we het nu verder 
hebben. Wat voor mogelijkheden bestaan er 
om zo weinig mogelijk belasting te betalen? 
We zetten wat mogelijkheden op een rij. 

• 

Besloten 
Vennootschap 

Wie een bedrijf heeft dat een beetje aardig 
loopt, zal al snel besluiten er een besloten 
vennootschap (BV) van te maken . De voor
delen van zo'n BV zijn legio. 
In de eerste plaats is de eigenaar- vaak ook 
tegelijk direkteur- niet persoonlijk aanspra
kelijk voor gemaakte schulden . Als het bedrijf 
dus failliet gaat, hoeft de eigenaar dus niet al 
zijn persoonl ijke bezittingen te verkopen. 
Bovendien kan de eigenaar bij zijn eigen BV 
in dienst gaan. Hij wordt dan gewoon werk
nemer en profiteert automaties van zaken als 
een WW-uitkering, ziektewet enz. 
Bovendien kunnen allerlei zaken die voor 
prive-gebruik kunnen worden aangewend, 
beta aid worden door de BV. Een h uis of een 
luxueuze auto bijvoorbeeld. In het tweede 
deel komen we hier nog op terug. 
Het inkomen van de eigenaar/direkteur 
wordt afgetrokken van de winst. Over dat 
inkomen moet veel belasting worden be-

taald, maar de vennootschapsbelasting is een 
stuk lager. Alweer een reden om op een BV 
over te gaan. Voor het oprichten van een 1:)'/ 
heb je ongeveer 30.000 gulden nodig. 
Vooral in de bouw zijn heel wat voorbeelden 
bekend van mensen die een BV expres failliet 
Iaten gaan. Daar deze mensen niet persoon
lijk aansprakelijk zijn, moeten de belastingen 
en de bedrijfsfondsen dan voor de schulden 
opdraaien. Alles bij elkaar liep dat vorig jaar 
in de tientallen miljoenen guldens. 

• 

Belastingparadijzen 
Het oprichten van een BV is echter slechts 
de eerste stap voor de ondernemer die ernst 
maakt met het ontduiken van de belastingen. 
Door het ontwerpen van allerlei financiele 
konstrukties kan er een heleboel worden ge
daan om de vennootschapsbelasting (altijd 
oplopend tot zo'n 48 procent) te ontlopen. 
In de hele wereld zijn er belasting-oases die 
wat dit betreft uitkomst bieden. En de ar
chiefkasten daar worden steeds voller. In 
Liechtenstein bijvoorbeeld staan nu ongeveer 
30.000 basisvennootschappen ingeschreven. 
Er zijn meer vennootschappen dan inwoners! 
In Zwitserland staan 100.000 bedrijven inge
schreven. In Luxemburg zijn er dat gngeveer 
12.000, op de Bermuda's 1800 en de Neder
landse Anti lien herbergen zo'n 4.000 schijn
ondernemingen. 
Er zijn in de wereld in totaal zo'n 50 van de
ze belastingparadijzen. Van Barbados tot het 
oliesjeikdom Bahrein en van Hong Kong tot 
de Ryukyu-ei Ianden. Het gemeenschappelijke 
kenmerk van al die vaak exotiese plaatsen is, 
dat niemand goed zicht heeft op wat er zich 
precies afspeelt. Het ministerie van Financien 
in Nederland al helemaal niet. Bewijzen van 
onregelmatigheden kunnen dan ook nauwe
lijks geleverd worden. En dat terwijl al die 
buitenlandse ondernemingen meestal niet 
meer dan een postbus zijn. Ze zijn uitsluitend 
in het Ieven geroepen met het doel om de be
lasting in ons land te omzeilen. De Neder
landse wet is wat dat betreft buitengewoon 
ideaal. Niet voor niets is Nederland de hoofd
zetel van vele multinationals. Met een rekord 
aantal belastingverdragen met het buitenland 
en een volkomen inkompetent belastingappa
raat is het voor bedrijven uiterst aantrekke
lijk om vanuit ons land te opereren. + 

**************************************** 
EENMODEL 

De 
f/:jPPY-
In hun boek ,De Miljoenendans" 
hebben de verslaggevers Rien Ro
bijns en Geert-Jan Laan een uit
voerig onderzoek gedaan naar 
het in de handel brengen van de 
Skippy-bal. Zij ontdekten een 
model, zoals dat door vele andere 
bedrijven wordt toegepast. We 
citeren uit bovengenoemd boek: 

)) Tegen het einde van de zesti
ger jaren kwam in Nederland een 
vrolijk stuk kinderspee/goed op 
de markt: de Skippy-bal. Een 
grate plastic bot in frisse kleuren 
met een handvat eraan, waarmee 
kinderen a/s kangoeroes konden 
springen. Na een aarzelend begin 
van de verkoop ontstond er een 
ware rage toen de ballen bij de 
benzinepompen van Shell terecht
kwamen: geen vader kon er met 
droge ogen aan voorbijgaan. Zo 
werden de laatste jaren voorna
me/ijk in Nederland bijna 600.000 
van deze ballen verkocht. 
Aanvanke/ijk had de Skippy-bat 
gewoon in de warenhuizen ge/e
gen. Voor niet minder dan 

f 29,75 werd hij daar verkocht. 
Dat werd anders toen de reusach
tige verende stuiter in het Vuist
programma van Willem Duys 
werd gepresenteerd voor die prijs. 
Uitvinder-zanger Joop van der 
Mare/ zat te kijken, realiseerde 
zich dat de Nederlandse konsu
ment te vee/ aan het beta/en was 
en toog onder het eenvoudige 
motto ,verrek, dat moet goed
koper kunnen"aan het werk. 
Samen met een kompagnon ont
wikke/de hij inderdaad een bat die 
ver onder het tientje kon blijven. 
Shell raakte gei'nteresseerd, met 
name de Shell Nederland Ver
koopmaatschappij. lets voor de 
benzinestations, nietwaar, een 

k/antenbindertje. Van der Mare/ 
liet het produkt in Nederland 
fabriceren en bracht de ballen in 
de beginfase zelf rand. Voorals
nog een onderneming van vrij 
geringe omvang. 

Maar dat veranderde toen media 
1969 het Schiedams bedrijfje 
Marplast ten tone/e verscheen. 
Een familiebedrijfje van de Schie
damse zakenman John A. Schol
te en zijn vrouw. Scholte rook 
zijn kans. Hij slaagde erin - na 
samenspraak met de uitvinders
een eksklusief kontrakt te ver
werven voor de levering van 
200.000 ballen aan Shell. Als 
technies adviseur trok hij C.J. + 
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En de multinationals 
maar schuiven 

Een vaste weg om de be last ing te ontduiken 
bestaat er niet. Ieder pr• dukt is immers an 
ders, en ieder bedrijf bieJt weer nieuwe mo
gel ijkheden . Dat maakt het voor de belastin
gen ook zo moeilijk om iets aan de ontdui
king te doen. 
Het oprichten van dochterondernemingen in 
belastingparadijzen loopt nog in het oog. He
lemaal moeilijk wordt het echter bij multi -

nationale ondernemingen, di e overal in de 
wereld zijn gevestigd. 
Neem nou Philips. In de fabr iek in Eindho· 
ven worden bijvoorbeeld TL-buizen in elkaar 
gezet, waarvan de onderdelen· uit Taiwan ko· 
men. Philips-Ein.dhoven betaalt .aan Philips
Taiwan een bepaald bedrag voor die onder
delen. Daar de belastingen in Taiwan heel 
wat milder zijn dan in ons land, ligt het voor 
de hand om de prijs die Phil ips-E indhoven 
moet betalen, flink op te schroeven. Dan 
wordt immers de Philips-winst in Nederland 
kleiner en hoeft er dus minder belasting .te 
worden ·betaald. Het hierboven genoemde 
verzonnen voorbeeldje komt in de praktijk 
eindeloos voor. Elke multinational schuift 
op deze manier de winst van het ene naar het 
andere land . 
In zijn boe kl ,De Zeven Zusters" doet de 
journalist Thompson bijvoorbeeld uit de doe· 
ken hoe de bliemaatschappijen erin zijn ge
slaagd de Amerikaanse belastingen op grate 
schaal te til len. Zo is het zelfs mogel ijk om 
dochtermaatschappijen verlies te Iaten rna
ken, .terwijl een koncern als geheel met enor
me winst draait. 

• 

Van Puyenbroek 
. enC&A 

Niet aileen met buitenlandse dochters, maar 
ook met holdings en dochtermaatschappijen 
in eigen land kan flink met de winst worden 
geschoveh. Het textielbedrijf Van Puyenbroek 
deed dat bijvoorbeeld . De gebouwen van deze 
in Goirle gevestigde onderneming waren zo 
oud dat ze niet meer in de boekhouding kon
den worden afgeschreven . Dat was natuurlijk 
nadelig voor de winst. Daarom richtte direk
trice Troud van Puyenbroek in 1971 een 
exploitatiemaatschappij open liet ze de fa 
brieksgebouwen op naam zetten van deze 
maatschappij. Vervolgens berekende ze de 
fabriek 300.000 gulden aan huur voor de ge
bouwen, zodat de winst alsnog zakte . 
Dergelijke onroerend-goed-transakties zijn 
allang gemeen goed geworden. C&A bijvoor
beeld heeft al haar panden ook in exploitatie
maatschappijen ondergebracht, die een forse 
huur berekenen. Macht dat ongunstig uitko
men, dan kan de huur natuurlijk omlaag gaan . 
Want een ding hebben de bedrijven in de ga
ten: je moet snel kunnen schuiven. 

**************************************** 
van Dalen uit Doorn aan. En hi] 
vond een nieuwe fabrikant: het 
Duitse bedrijf Kusto GmbH uit 
Hannover, dat de bat voor bijna 
vier gulden kon maken. Vanaf 
dat moment hobbelde de Skippy
bat niet aileen massaa/ over kin
derspee/plaatsen, maar even zo 
vrolijk over verschillende fiskale 
grenzen. En ontging zo de aan
slagen van de Neder/andse belas
tingdienst. 

Shell kreeg de ball en aangeboden 
voor ongeveer f 7,50 per stuk, 
eksklusief BTW. 81jna het dubbe
le van de kostprijs. Een opmerke
!ijk verschil, maar cp 1 ju!i 1969 
werd het koopkontrakt met Shell 
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getekend. Een woordvoerder 
achteraf: ,Ach, het leek ons een 
/euk produkt voor een /euke prijs 
en de rest interesseerde ons niet. 
Oat er bijna vier gulden tussen
zat? We vonden de pnjs redelijk, 
we wisten niet voor hoe vee/ de 
ballen werden gemaakt." 
Maar wie snel rijk wit worden 
moet niet met de Nederlandse 
fisk us in zee gaan, zo beseften 
Scholte en Van Dalen. Ze had
den een jaar tevoren de met de 
republiek der Zuidmolukkers 
sympathiserende belastingadvi
seur Hendrik Owe/ ontmoet. De
ze had voor hen de papieren ven
nootschap Franchises Unlimited · 
Establishment in Liechtenstein 

gekonstrueerd. Via deze firma 
zouden de fakturen van Kusto 
naar Marp/ast kunnen gaan. Uit 
het oog en dus voor een belang
rijk dee/ uit de portemonnee van 
de Nederlandse fiskus. Oprichter 
en eigenaars waren Scholte en 
Van Dalen. Liechtenstein was de 
eerste ha/teplaats voor de winst. 
Maar omdat de Nederlandse fis 
kus de stekels op gaat zetten 
wanneer de naam Liechtenstein 
in het geding komt, zette Owe/ 
zich voor de opgave om de zaak 
nag ondoorzichtiger te maken. 
,Om belastingtechniese redenen" 
liet hij de transakties over nag 
twee firma's !open : in Baarle Her
tog, de Be/giese enklave in Neder-

land, via de firma Sairin & Cie. 
Beheerders: Owe/ en zijn vrouw 
Asjah Sairin. En later verscheen 
oak Soccomtri Compagnie de 
Commerce Triangu/aire SPR L in 
Luik in bee/d. Beheerder: Owe/. 
Vanuit Liechtenstein gingen de 
fakturen naar deze twee firma's, 
die uiteinde/ijk - op papier 
aan Marplast in Schiedam lever
den. 

In plaats dat Kusto in Hannover 
de rekeningen direkt naar Mar
p/ast stuurde waren er nu drie 
tussenschakels ingebouwd om de 
Nederlandse belastingen om de 
tuin te lei den en de winst in het 
buitenland (met een fiskaal mil-
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Commanditaire 
Vennootschap 

Naast de BV-vorm bestaat er ook de Com
manditaire Vennootschap (CV). Deze bedrijfs· 
vorm biedt het enorme voordeel dat er nooit 
jaarcijfers gepubliceerd hoeven worden. 
Nadeel is echter dat de direktie persoonlijk 
aansprakelijk blijft, rpaar ook daar is juridies 
een mouw aan te passen door een BV als di· 
rekteur te benoemen. Omdat de CV nooit 
cijfers hoeft te publiceren, hoeft men bij
voorbeeld geen vermogensaanwasdeling (VAD) 
te betalen . 
Steeds meer bedrijven gaan ertoe over om de 
CV-vorm aan te schaffen. De gigant SHV bij
voorbeeld telt nu een aantal CV's en er zijn 
er meer in oprichting. Als niet gepubliceerd 
hoeft te worden, is kontrole op de vaak kron· 
·kelige weggetjes waarop winsten worden 
weggewerkt uiteraard zeer moeilijk . 

• 

oo" 
Hoe zwart geld 
weer wit wordt 

In het begin van dit verhaal spraken weal 
over zwart geld. Naar schatting cirkuleert er 
in ons land 6 tot 9 miljard gulden. Natuur
lijk is er niets zwarts aan de bankbiljetten, 
maar met de term zwart geld wordt bedoeld 
dat van dit geld niets bekend is bij de belas· 
tingen . Het is, met andere woorden, buiten 
de normale boekhouding gehouden. 
We kennen allemaal voorbeelden van zwart 
geld. Een kinder-oppas die je bijvoorbeeld 
een paar tientjes voor het oppassen geeft. 
Maar die klusjes zorgen natuurlijk niet voor 
9 miljard gulden. 

Commanditaire Vennootschap C&A: panden in aparte exploitatiemaatschappijen 

In het zakenleven is het gebrui k van zwart 
geld gemeengoed geworden. Vele bedrijven 
werken met een zogenaamde zwarte kas. 
Een schoonmaakonderneming die bijvoor· 
beeld met illegale gastarbeiders werkt, ont· 
vangt grote hoeveelheden zwart geld. Over 
de inkomsten hadden immers anders diverse 
premies moeten worden betaald. 

gemaakt door het te beleggen in waardevolle 
zaken als kunst en diamanten. Daarvan wordt 
geen centrale registratie bijgehouden, dus de 
belastingen weten van niets. Het voordeel 

We hebben nu een aantal mogelijkheden op 
een rij gezet om de belasting te ontwijken. 
De meeste zijn volkomen legaal; de wet staat 
allerlei konstrukties toe en het belastingappa
radt is niet in staat om precies te kontroleren 
water gebeurt. Miljarden guldens gaan zo 
jaarlijks aan onze neus voorbij. Een extra re
den om ons niet druk te maken over de men
sen die er in de avonduren bijklussen. • Zwart geld kan heel eenvoudig wit worden 

van beleggingen in diamanten is natuurlijk 
dat ze hun waarde behouden en dat je ze 
stukje bij beetje kunt verkopen . 
Ook in de kasino's kan je zwart geld wit rna
ken, maar dan met iets meer risiko. 

**************************************** 
der klimaat) te Iaten val/en. Toen 
de ballen via Sairin en Soccomtri 
Nederland op papier binnenkwa
men, lag de prijs op ongeveer ze
ven gulden. Voor de Nederlandse 
belastingdienst kocht Marplast 
ze voor dat bedrag. Scholte hoef
de nu geen belasting in Nederland 
te beta/en over bijna vier gulden 
per bat, maar slechts over onge· 
veer vijtig cent. Niet over in to· 
taal acht ton dus, maar over een 
kleine ton, waar hij dan nag at 
zijn onkosten van kon aftrekken. 

Voor de Nederlandse fisk us was 
de zaak rand. Officiee/ betrok 
Marplast de ballen uit Luik of 
Baarle-Hertog van derden. Een 

eis van onze belastingdienst. Het 
is weliswaar zo, dat de Neder· 
landse fiskus a/tijd argwanend de 
in- en verkoopprijs van een pro· 
dukt bekijkt, omdat de waarde 
in overeenstemming moet zijn 
met de winst. De twee kwartjes 
winst, die Marplast opgaf, wek
ten geen argwaan. Van een auto 
I!Veet je immers hoevee/ die kost. 
Maar een Skippy-bat ,daar kan 
je ons natuur/ijk vee! meer bij 
wijsmaken," aldus het ministerie 
van Financie'n. 
Om oak voor de uitvinders betas· 
tingvrij en voordelig te zorgen 
richtte Owe/ in die tussentijd nag 
een andere firma in Liechten
stein op: Skippy Ball lnternatio· 

nat Establishment. Beheerder: 
o.a. Owe!. Wie er echter achter 
deze schijnfirma zaten laat zich 
raden. Skippy Ball International, 
opgericht om de paten ten vei/ig 
te stel/en, ontving de royalties: 
f 1,75 per bal. In totaa/350.000 
gulden. Een transaktie tussen 
Franchises en Skippy Ball Inter
national onderling in het belas
tinglichte Alpenstaatje. Ver weg 
van Nederland. 

Voor de Nederlandse konsument 
is het tot slot aardig te weten, 
hoevee/ deze Skippy-bat uiteinde
!ijk kostte. Nadat hij voor bijna 
vier gulden was gemaakt en door 
Marplast voor f 7,50 (eksk/usie'f 

BTW) aan de Shell was verkocht, 
liet Shell - oak nooit mis als het 
om winstmaken gaat - de pomp
houders f 10,75 eksklusief BTW 
beta/en. Die brachten de bat op 
de markt voor f 13,75 ink/usief 
BTW. Bijna een tientje duurder 
dan hij had gekost. 
De Skippy-bat: een eenvoudige 
konstruktie voor kleine hande
laars die op een bepaald moment 
Liechtenstein gebruikten als 
draaischijf om de Nederlandse 
fiskus te ant/open. Et!n voor
beeld van de tienduizenden die 
op dit plekje in Midden-Europa 
met zovee/ diskretie gekoesterd 
worden. Een klein staatit;,. maar 
een gigant in het geniep.t'l 
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LPG-station op slechts enke/e tientallen meters van de Sterrebosflat in Oss 

De onaanvaardbare 
risiko's van LPG 

in de woonwijken 
,In de leidraad (voor het afgeven van hinderwetvergunningen) van 1972 is wei re
kening gehouden met het brandrisiko, maar niet met de explosieve eigenschappen 
van LPG. Hoewel het onderzoek naar de omstandigheden waarbij zich een explo
sie in of nabij LPG-stations kan voordoen is nog niet afgerond, maar op grond van 
de huidige inzichten moet het niet Ianger verantwoord geacht worden het risiko 
van explosies voor de omgeving te riskeren." 
Aan het woord is dr. N.J.A. Groen, hoofdinspekteur van de Volksgezondheid in 
ons land. Hij is een van de steeds tak'ijker wordende groep mensen, die zich bijzon
der ongerust maakt over de gevaren die omwonenden van een LPG-tankstation be
dreigen. Het is geen ongegronde ongerustheid. lntegendeel. De Tribune ging op 
onderzoek uit en konstateerde dater maar een goede oplossing mogelijk is: LPG 
WEG UIT DE BEBOUWDE KOM. Maar oordeelt u zelf aan de hand van onder
staand artikel. 
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EXPLOS/EGEVAAR 
LPG is vloeibaar gemaakt propaangas. 
Oat betekent dater aanzien/ijk grotere 
gevaren aan verbonden zijn dan aan de 
gebruike/ijke gassen als Iicht- en aard
gas. De explosiekansen zijn aanzienlijk 
uitgebreider. Oat komt omdat propaan 
zwaarder is dan Iucht en dus de neiging 
zal hebben wanneer het vrijkomt zich 
nabij de bodem of in ke/der,s en kui/en 
te verzame/en. Een mengsel van onge- · 
veer 2,1 tot 9,5 procent propaan met 
Iucht is at ontplofbaar, zodat reeds bij 
een geringe koncentratie groot gevaar 
voor ontploffingen aan.wezig is. 

LPG, vloeibaar petroleumgas. Afkomstig van 
de aardolievelden en meer en meer aange
wend als motorbrandstof en grondstof voor 
de petrochemiese industrie. Een nuttig pro
duj(t dus. Toch krijgt de afkorting LPG een 
steeds sinister klinkende naam. Omdat meer 
en meer men'seo gaan inzien dat ze in de 
vorm van een LPG-station een levensgevaar
lijke bortl in hun direkte omgeving hebben 
gekregen. De risiko's waarop dr. Groen in het 

. hierboven geplaatste citaat op doe It, zijn na
melijk geensziris theoreties . In de afgelopen 
vier jaar deden zich 15 min of meer ernstige 
ongelukken met LPG voor, die voor hetzelf
de geld tot ware katastrofes hadden kunnen 
leiden. 
Een paar voorbeelden: 
• In 1976 explodeert in het Gelderse Ede 

een geparkeerde tankauto tengevolge van 
brand in een andere LPG-wagen. De delen 
van de tank worden tot op honderd me
ter weggeslingerd. Een persoon raakt ge
wond, de schade aan materiaal is enorm. 
Wat echter niet gebeurde maar net zo goed 
mogelijk was geweest, was dat de wegge
slingerde· tankautodelen een grate gasop
slagplaats (300.000 liter) hadden getrof
fen. Het gevolg zou een geweldige explosie 
zijn geweest met hoogstwaarschijnlijk do
delijke gewonden. 

• Een jaar eerder raakt in het Friese Grouw 
de afsluiter van een tankauto lek. Een gra
te gaswol k verspreidt zich tot over een 
nabijgelegen 'Spoorlijn. Pas op het laatste 
moment slaagt men erin de aankomende 
trein te doen stoppen. Was dit niet gelukt, 
dan zou de rijdende trein het gas tot ont
steking hebben gebracht met katastrofale 
gevolgen voor mens en materiaal. 

• In 1978 wordt in Almelo een LPG-afle
veringszuil door een achteruitrijdende 
vrachtauto omver gedrukt. De LPG-Ieiding 
raakt lek tengevolge waarvan 300 liter 
vloeibaar petroleumgas uitstroomt. Wan
neer door wat dan ook het gas tot ontste
king zou zijn gebracht, waren bijzonder 
ernstige gevolgen waarschijnlijkheidshalve 
opgetreden omdat het tankstation in het 
centrum van de stad I igt. 

In de woonwijken 
Zo'n veertienhonderd LPG-tankstations be
vinden zich er momenteel in ons land. Voor 
achthonderd nieuwe installaties is een aan
vraag voor een vergunning ingediend. Veel 
van deze stations zijn midden in de bebouw
de kom geplaatst op onwaarachtig kleine af
standen van huizen, scholen, fabrieken en 
ziekenhuizen. We spraken hierover met Jan 
Heijwegen, medewerker van het Milieu Ak
tiecentrum Nederland (MAN) en de Hulp
en lnformatiedienst van de Socialistiese Par
tij. 
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Aktievoerende ouders in Huissen boekten sukses: het LPG-station bij de school gaat verhuizenl 

Winsthonger oliemaatschappijen en 
kortzichtigheid overheid oorzaak 

l
in Spijkenisse staat een LPG-station op 
maar 25 meter afstand van het gemeente
huis. Pikant detail hierbij is dat de afdeling 
Rampenbestrijding het dichtste bij de pomp 
is gelegen ... 

,,Ja, onwaarachtig kleine afstanden, zeg dat 
wei. Als je bedenkt dat bij een ontploffing 
van een LPG-opslagplaats tot in een straal 
van honderden meters mensen dodelijk ge
wond kunnen worden, en je ziet dan dat op 
dit moment de meeste tanks doorgaans 
slechts enkele tientallen meters van allerlei 
gebouwen afliggen, dan kun je terecht spre
ken van een potentieellevensgevaarlijke si· 
tuatie. Temeer omdat de tijd tussen het be
kend worden van een mogelijke ontploffing 
en de explosie zelf vaak maar enige minuten 
bedraagt, zodat de kans om de omwonenden 
ta waarschuwen wei uiterst minimaal is. Als 
je daaraan koppelt dat de meeste mensen die 
in de omgeving van zo'n opslagplaats wonen, 
nooit is verteld water aan gevaren mogel ijk 
is, dan is het geenszins overdreven om van 
een volkomen falen van de overheid op dit 
gebied te spreken." 

- Waarom zijn de eisen die bij het verlenen 
van een hinderwetvergunning geste/d wor
den, niet op dit soort toestanden bere
kend? 

.,Officieel is de verklaring dater destijds 
slechts rekening is gehouden met de moge
lijkheid van brand en niet met explosiegevaar. 
Daarom is de bebouwing al na zo'n vijftien 
meter van een LPG-tank toegestaan. Toch 
bevalt die verklaring mij niet. Als je ziet hoe 
indrukwekkend de lijst van ongelukken is, 
hier maar vooral ook in het buitenland en 
hoe lang er al duidelijke gegevens over de ri
siko's van LPG bekend zijn, dan kun je niet 
alles verklaren vanuit de onwetendheid van 
de overheid. Naar mijn mening speelt het 
financiele belang van grote leveranciers een 
erg belangrijke rol . Door strengere eisen op 
dit gebied moeten zij aanzienlijk grotere in
vesteringen doen om tankstations mogelijk 
te maken . En dat past natuurlijk niet in hun 
straatje. Hoewel het al jarenlang bij deze on
dernemingen tot in aile details bekend is wat 
voor katastrofale gevolgen een LPG-explosie 
kan hebben, zijn ze toch gewoon doorgegaan 
met het bouwen en bevoorraden van de tank
stations. En tot nu toe zijn ze er ook in ge-

slaagd vloeibaar petroleumgas buiten de lijst 
van gevaarlijke stoffen te houden. Daardoor 
zijn er geen voorgeschreven transportroutes. 
Oat betekent snell ere vervoersmogel ijkheden, 
maar opnieuw ook enorm veel grotere risi
ko's." 

Uit de woonwijken 
Geenszins verwonderlijk is dat het bekend 
worden van al deze belastende gegevens meer 
en meer mensen door het hele land aanzet 
tot het ondernemen van tegenmaatregelen. 
• In Huissen (Gelderland) hielden de ouders 
van 130 kinderen op de openbare kleuter- en 
lagere school uit protest tegen de onmiddellij
ke nabijheid (15 meter) van een LPG-tank
station hun kinderen thuis. Ze eisten sluiting 
van de pomp. Onder druk van de onderno
men akties en de publieke opinie moest de ge
meente toegeven en de pomp sluiten. 
• In Oss (Brabant) zijn de omwonenden 
van een LPG-tank aan de Joost van Vondel
laan handtekeningen gaan ophalen ' in samen
werking met de Hulp- en lnformatiedienst 
van de SP. Op slechts enkele tientallen meters 
van de Sterrebosflat ligt deze pas in gebruik 
genomen installatie. Ondanks aile berichten 
zag de gemeente Oss geen reden om een hin
derwetvergunning te weigeren. De bewoners 
blijven echter bij hun standpunt dat de pomp 
moet verdwijnen . 
• In Nijmegen ontplofte eind december 1978 
een LPG-tankauto vlak voor een tankstation . 
Steekvlammen van zeven meter, een enorme 
vuurbol van honderd meter doorsnede en 
wegschietende delen van de opengereten 
tankwagen zorgden voor een angstaanjagend 
schouwspel. De brandweer durfde het eerste 
uur de tank niet"te naderen, bevreesd als zij 
was dat ook het station uit elkaar zou spat· 
ten. Gelukkig gebeurde dat laatste niet, maar 
voor de Nijmegenaren was het duidelijk ge
noeg dat er maatregelen getroffen moesten 
worden. Voor een door de Hulp- en lnforma
tiendienst van de SP georganiseerde handte
keningenaktie werd vrijwel deur aan deur ge
tekend . 

Officieel is er een verandering in de wetge
ving met betrekking tot LPG in studie. 
Typerend voor het den ken van de over
heid is echter dat dit onderzoek al jaren 
voortsleept en waarschijnlijk nog maanden 
of zelfs jaren op een definitieve uitkomst 
zal Iaten wachten. 

Een van de redenen dat zo weinig mensen 
op de hoogte zijn van de gevaren van LPG, 
is dat bij het verlenen van hinderwetv:.-r
gunningen volstrekt onvoldoende voorlich
ting aan de omwonenden wordt gegeven. 
Daardoor krijgen de mensen de indruk dat 
er een simpel bedrijfje in de buurt komt in 
plaats van een levensgevaarlijke gasopslag
plaats. 

Soortgelijke akties vinden op dit moment 
plaats in bijvoorbeeld Rijswijk, Den Bosch, 
Spijkenisse en Tilburg. Een duidelijk teken 
hoe groot de ongerustheid is geworden bij de 
bevolking. 

Angstpsychose 
Hoe groot de plank voor het hoofd van een 
aantal overheidsbestuurders is, blijkt wei uit 
het volgende voorbeeld uit Oss. 
Naar aanleiding van de akties tegen de nieuwe 
LPG-tank bij de Sterrebosflat waarschuwde 
wethouder P. Elemans de SP ervoor dater 
een soort angstpsychose ontwikkeld wordt 
door dit soort aktiviteiten . .,I k zou u tot 
rust willen manen en geen hysterie veroor
zaken." Burgemeester Jansen, die zojuist de 
honderden opgehaalde handtekeningen voor 
verwijdering van het tankstation uit de wijk 
in ontvangst had genomen, reageerde daarop 
met de verklaring dat oudere mensen in die 
buurt door de akties van de SP niet meer 
durven slapen omdat er in hun omgeving een 
LPG-tank is komen te staan. Volgens de bur
gemeester moet deze zaak .,menselijk" en 
niet .,pol itiek" bekeken worden ... 
SP-fraktievoorzitter in de gemeenteraad, Jan 
Marijnissen, hierover : .,De burgemeester ver
geet dan wei dat het een politieke beslissing 
was om vergunning voor deze opslagplaats 
af te geven. Door het kollege van B & W is 
toen niks gezegd over het 'menselijke' aspekt 
van de zaak. Niet onza akties veroorzaken 
de ongerustheid, maar juist het falend beleid 
van de overheid is daar schuld aan." En in 
een pamflet voor de bewoners lezen we het 
volgende kommentaar op de uitspraak van 

+ 
RICHTLIJNEN 
STAATSTOEZ/CHT 
EN RIJNMONDRAAD 
Gealarmeerd door de stroom ongunstige 
gegevens over LPG, hebben zowel het 
Staatstoezicht voor de Volksgezond
heid als de Dienst Centraa/ Milieube-
heer Rijnmond (DCMR) onderzoekingen 
naar het gas gedaan en op grond daar
van richt/ijnen voorgeste/d die bij het 
bezierl van een hinderwetsvergunning 
voor een LPG-station in de toekomst 
gehanteerd zouden moeten worden. In 
beide voorstel/en wordt van vee/ grotere 
afstanden uitgegaan dan de gemeente 
plegen te doen (15 tegen 100 en 150 
meter). De richt/ijnen van het Staats· 
toezicht zijn inmiddels bindend gewor
den voor de gemeente bij nieuwe aan
vragen. Daarmee wordt echter nog 
geen verandering gebracht in de be
staande installaties. Hoe groot het ge: 
vaar is blijkt we/ uit het volgende: wan
neer de richtlijnen van Staatstoezicht 
respektievelijk DCMR toegepast zou
den worden op de 34 LPG-installaties 
in Rotterdam/Rijnmond, zouden er 
slechts 7 respektievelijk 3 open mogen 
blijven. De rest zou moeten verdwijnen. 
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Vrijdag 16 februari togen een honderdtal bewoners van de bejaardenflat Sterrebos en andere omwonenden van een pas nieuw in gebruik genomen 
LPG-instal/atie naar het gemeentehuis om te protesteren tegen deze tank in hun direkte omgeving. Op de daaropvolgende bijeenkomst met aile wet
houders, werd op niet mis te verstane wijze door de betrokkenen duidelijk gemaakt, dat zij niet zullen rusten voordat de tank is verwijderd. 
SP-raadslid /ding op de bijeenkomst: ,De gevaren van het LPG zijn ontoelaatbaar. Zo snel mogelijk dienen aile installaties op zijn minst uit de be
bouwde kom te worden verwijderd." 

I 
Delen van een ontploffende tank kunnen 
over grote afstand worden weggeslingerd. 
In Amerikll zijn 84 tankwagonsexplosies 
onderzocht. Een konklusie was dat 95 pro- _ 
cent van de tankscherven binnen een af
stand van 600 meter neerkwam. 

de burgervader: ,Dus we hadden beter thuis 
bij de kachel kunnen blijven zitten. Wat niet 
weet, wat niet deert. Laat het maar aan de 
'deskundigen' over, dan komt het wei goed. 
Ja, dat hebben we de laatste jaren kunnen 
zien aan de vele LPG-ongelukken die er ge
beurd zijn." 

Politieke zaak 
Niet aileen het Osse gemeentebestuur demon
streert de nodige kortzichtigheid . In Nijmegen 
belette de ontploffing aan de Wijchenseweg 
en de vierduizend door de SP aangeboden 
handtekeningen het kollege niet om ,instem
ming met het gevoerde beleid" aan de ge
meenteraad te vragen. Als we hierover met 
een nog steeds verontwaardigde Hans van 
Hooft, raadslid voor de SP, praten, zegt hij: 
,Kennelijk moeten er eerst doden in Nijme
gen val len vootdat hier een aantal bestuurders 
de ogen open gaan. Trouwens, dat geldt ook 
voor een hele reeks andere pol itici. Geen van 
de partijen in de raad durfde onze eis te on
dersteunen dat de LPG-stations uit de be
bouwde kom moeten verdwijnen. Dafis te 
vergaand, hoor je dan. Maar dat Ieven en ge
zondheid van talloze burgers dag in dag uit 
bedreigd worden, schijnt dan niet te vergaand 
te zijn. En de mening van de vierduizend men
sen, die van het hun bedreigde gevaar verlost 
willen worden, schijnt dan ook niet belang-
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rijk genoeg te zijn voor de geachte raadsle
den. Deur voor deur tekenen de mensen, 
maar de volksvertegenwoordiging meent dat 
zomaar opzij te kunnen ·schuiven. Hoe zoiets 
valt bij de bevolking kun je je ook zonder 
veel fantasie bijzonder goed voorstellen ... " 

Alternatieven 
Door sommige mensen Nordt het voorgesteld 
alsof dit soort gevaren : 1 de tegenwoordige 
maatschappij nu eenmaal onvermijdelijk zijn. 
,De prijs van de welvaart" wordt dat dan ge
noemd. Jan Heijwegen van het MAN kan 
zich daarmee niet verenigen: ,De oorzaak 
van de nu bestaande gevaren voor de veilig
heid van de bevolking liggen niet in de wel
vaart, maar in de doelstellingen van de heren 
en meesters over die welvaart . Bijvoorbeeld 
de grote oliemaatschappijen die slechts kijken 
naar de goedkoopste oplossingen en zaken als 
veiligheid op het tweede plan zetten. Hoewel 
bijvoorbeeld door Shell en Esso proefonder
vindelijk op de Noordzee is bewezen dat 
transport per gasleiding van petroleumgas, 
dat veel veiliger is dan per schip en per tank
wagen, technies mogelijk is, worden er ·geen 

Omdat LPG zwaarder is dan Iucht is het 
gevaar niet denkbeeldig dat bij lekkage van 
een tank het gas in het riool stroomt. Daar 
het mogelijk is dat het gas zich over een 
afstand van kilometers ondergronds gaat 
verspreiden, zal bij een ontploffing van het 
gas tot op grote afstand van de bron scha
de aan straten en bebouwing ontstaan ten
gevolge van de explosie en de daarop vol
gende sekundaire branden. 

I 
,.Roken en open vuur verboden" is de 
waarschuwing bij LPG-tanks. Hoe belang
rijk het is dat men zich hieraan absoluut 
houdt, wordt duidelijk als men weet dat 
LPG dat i~rijgekomen is ook op afstand 
tot onuteking gebracht kan worden. 

initiatieven ondernomen om deze mogelijk
heid in de praktijk te gaan brengen. Uit winst· 
overwegingen. lntegendeel. Zojuist is bekend 
geworden dat Shell en BP een gigantiese over
slagplaats vc::1 LPG op de Maasvlakte willen 
gaan vestigen. En dat met de verhitte diskus
sie over de opslag van vloeibaar aardgas, dat 
uiteindelijk minder gevaarlijk is dan LPG, net 
achter de rug. Oat er bij een ongeval duizen
den en duizenden doden en gewonden in het 
van chemiese industrie vergeven Rijnmond
gebied kunnen val len, schijnt deze oliebaron
nen bar weinig te interesseren." 

De behoudzuchtige en kortzichtige 'argumen
ten' van bepaalde partijen en bestuurders 
kunnen echter de toenemende golf van ver
ontwaardiging niet remmen. lntegendeel, om 
maar eens een toepasselijk spreekwoord te ge
bruiken fungeren zij vaak als olie op het vuur. 
In veel plaatsen worden met behulp van de 
SP Hulp- en lnformatiedienst al akties onder
nomen om de LPG-opslagplaatsen uit de be
bouwde kom te krijgen. ledereen die verdere 
informatie over de gevaren van LPG en de 
mogelijkheden er iets tegen te ondernemen 
wil hebben, kan kontakt opnemen met de 
plaatselijke kontaktadressen of met de cen
trale van de SP Hulp- en lnformatiedienst, 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, telefoonnum
mer 01 0 - 668068. • 
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De Ultra-Centrifuge in Almelo blijkt toch geen ,vinger in de pap" 

PDLITIEK STEEKSPEL OM 
URANIUMVERRIJKIN& 

Het een paar jaar geleden gestarte Amsterdam-700 Tournooi is voor de voetbal
liejhebbers een begrip. We kennen het Hoogoven-tournooi, dan wordt er ge
schaakt, het Suikerdamtournooi en niet te vergeten het tournooi om de Gouden 
Schaats. In een donkergrijs verleden was het de naam voor een periodiek ridder
feestje. Een regelmatig terugkerend 'oorlogje spelen met regels'. Eigenlijk was zo'n 
tournooi een uitkomst voor de heren ridders: je kon er eens even flink heldhaftig 
doen, tussendoor een jonkvrouw veroveren, om in tijden dat het echt menens 
werd het gewone volk de kokende pek in te sturen. Bij de behandeling van de be
"oting van Buitenlandse Zaken in de afgelopen weken had het er veel van wag dat 
dit oude gebru ik in ere hersteld was. 
We stellen de edelen van nu even aan u voor: Van der Klaauw, op een paard mElt 
een blauw ideed, fans onder de arm en gesponsord door Uranit. Van der Stoel, op 
een paard met een rose kleed, ook zo'n steekding onder de arm en gesponsord 
door Urenco. Haya van Someren als bevallige jonkvrouw, Van Houwelingen schild
knaap van Van der Klaauw enTer Seek als het hulpje van Vander Stoel. De kern
industrie glimlachend op de tribune en de gewone mensen mogen, net als toen, 
het gelag betalen. 

Nederland doet met Duitsland en Engeland 
en een aantal grote koncerns mee aan de zo
genaamde verrijking van uranium. Deze sa
menwerking gebeurt bij ons onder de naam 
Urenco. Zo betaalde de Nederlandse regering 
jarenlang het proefdraaien van de verrijkings
fabriek in Almelo. 
Op een gegeven moment bleek zo'n UC-fa
briek, want zo noemen ze hem, niet aileen 
in staat om uranium te verrijken maar ook 
een goede winstmaker te zijn. 
Bij een toenemend aantal kerncentrales is het 
goed om de leverancier van de brandstof 
daarvoor te zijn. Aangezien de brandstof uit 
zo'n verrijkingsfabriek komt, zagen Philips, 
RSV, Shell, VMF en DSM goede mogelijkhe
den om er met verrijkt uranium warmpjes 
bij te zitten. 

Vinger in de pap 
Wat gebeurt? De UC-fabriek in Almelo wordt 
uitgebreid. Wat kan ons die protesten sche
len, moeten ze gedacht hebben. Atoombom
men voor Brazilie? Oat zien we dan wei weer. 
Een riskante uitbreiding van kernenergie 
waarin moeilijk een weg terug is te vinden? 
WiP.. dan leeft, wie dan zorgt. 
Dreiging van een derae wereldoorlog? Oat 

regelen wij wei. He bah, al dat gezeur. 
En ... de regering Den Uyl komt met Max van 
der Stoel die verklaart dat we juist mee moe
ten doen aan de uitbreiding van Almelo. 
,Dan houden we een vinger in de pap," zegt 
hij. ,Dan is er straks geen verrijkingsfabriek 
nodig in Duitsland," fluistert hij, misschien 
ook niet gerust over de mogelijkheid om met 
verrijkt uranium makkelijker kernwapens te 
kunnen maken. En je weet maar nooit ... 
Je hoort het ze ·nog zeggen. Daar ergens aan 
het begin van 1977 toen er al wat donderwol
ken boven het kabinet Den Uyl kwamen han
gen . Een vinger in de pap, jazeker, maar ·niet 
bij de kernbonzen. 

Over de grens 
Misschien wisten ze dat toen niet, of wilden 
ze het niet weten, maar Urenco heeft ook 
nog een broertje. Uranit heet die. 'Made in 
Germany' staat daarop. Die had zijn zaakjes 
grondig voor elkaar. Terwijl er in Nederland 
nog wat gemompeld werd over 'vinger in de 
pap' en 'geen verrijkingsfabriek nodig in 
.Ouitsland', was het slimme broertje van Uren
co al lang en breed aan het onderhandelen 
met de stad Gronau over een UC-fabriek op 
Duitse bodem. 

Op 10 maart 1977, jazeker, toen het kabinet 
Den Uyl nog maar net over de grond was ge
struikeld, diende Uranit een aanvraag voor een 
vergu.nning in bij het ministerie van Arbeid, 
Gezondheid en Sociale Zaken in Dusseldorf. 
Terwijl ridder Max het oog had over een vin· 
ger in de pap, had Uranit al vriendschap ge
sloten met de volksvertegenwoordigers in de 
raad van Gronau, in het landsparlement en de 
gewestraad. Ze waren er bijna allemaal vier
kant v66r. Oat zou nog eens werkgelegenheid 
opleveren . 
Terwijl hier nog wat gefluisterd werd over 
'geen verrijkingsfabriek in Duitsland', bleek 
het slimme broertje van Urenco grote plan
nen te hebben. Die UC-fabriek in Gronau 
moest maar gelijk groots opgezet worden. 
Almelo was daar maar een klein opdondertje 
bij . De vergunning vroeg Uranit aan voor een 
fabriek met een startkapaciteit van 1 000 ton, 
met uitbreidingsmogelijkheden naar 5000 ton. 
Het broertje mocht in Gronau komen logeren, 
nee sterker nog, werd in Gronau in de watten 
gelegd. En in dezelfde tijd nog riep ridder 
Max ... , nou ja, u weet het zo langzamerhand 
wei. Hij werd beduveld of hij liet zich bedu
velen, vult u zelf maar in. En met hem het 
Nederlandse parlement. 
Oat lijkt een leuk hoofdstukje voor een ge
schiedenisboekje in 2056: Hoe de kernindu
strie in Almelo en in Gronau zijn schaapjes 
op het droge kreeg. 

Weer terug 
Het duurde nog een hele tijd voordat de kern
industrie met een andere ridder te maken 
kreeg. Maar eindelijk was hij er dan toch. 
Ridder Vander Klaauw verscheen in de poli
tieke arena. En je kunt veel van bern zeggen, 
maar niet dat hij geen gevoel voor timing 
heeft. Precies op het moment dat het even 
pijnlijk werd voor de kernjongens, -boys en 
-burschen gooide hij ridder Max de hand
schoen in het gezicht. Net toen iets van het 
hele handeltje aan de oppervlakte kwam door
dat de gemeente Gronau met 42 van de 43 
raadsstemmen akkoord ging met het geven 
van kadootjes aan het slimme broertje, en 
de regering Van Agt daarop, zo aardig als ze 
is, haar fiat gaf, net op dat moment begon 
ridder Van der Klaauw te roepen dat hij veel 
beter was dan ridder Max. 
Prompt volgt er een politiek steekspel tussen 
die twee waar de kernbonzen rustig glimla
chend bij toe kunnen kijken, en de belasting
betaler de experimenten en de risi ko's van 
zo'n gang van zaken met de kernenergie moet 
betalen. 
Een lachwekkend steekspel? Maar wei vee I 
gevaarlijker als in de Middeleeuwen. • 

Ridder Van "der Klaauw 
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Brief 

GELD 
LEN EN 
Tribune redaktie, 

Graag wit ik reageren op het arti
kel ,Geld /enen, van arm' toter
ger." 
De mensen die in dat artikel aan
gehaald worden, ik kan er geen 
mede/ijden mee hebben, wan( 
waarvoor hebben zij het geleende 
geld gebruikt? 
Nummer 1: inrichting huis, num
mer 2: een bootie van 3500 gul
den! En een buitenboordmotor 
van 2500 gulden! Waarom niet ge
wacht tot de boot afgelost was? 
Maar nee, de mensen moe ten nu 
eenmaa/ alles hebben wat ze 
zien. Nummer 3: haar man ver
dient schoon 2100 gulden per 
maand. Dat haar ziekte en be
handeling 80 gulden per maand 
kosten, is bij zo'n inkomen toch 
we/ overkoombaar, maar als je 
ook nog je huis op wilt knappen 
en tegelijk opnieuw inrichten, 
een nieuwe auto koopt (later dan 
we/ weer verkocht, maar toch ... ) 
en nog een bootje onderhoudt, 
vind ik dat het je eigen schuld is 
dat je moet lenen en zo van 
kwaad tot erger wordt. Waarom 
moeten de mensen toch alles en 
a lies hebben? 
Ons verhaa/ (en zo zijn er in deze 
flat van 48 woningen nog drie ge
zinnen met een ongeveer gelijk
/uidend verhaal): 
Wij kwamen juni 1977 hier wo
nen. Ons ink omen 967 gulden 
netto per maand. Mijn man is 
blind en krfjgt 80 procent WAO. 
/k kwam van school, kreeg geen 
WWV want ik had nog geen zes 
weken gewerkt en geen RWW 
want volgens de wet woonde ik 
samen (trouwen kan door om
standigheden niet, mijn man is 
buitenlander en dat gar proble
men) en werken kon niet want 
ik was vijf maanden zwanger. 
Daar zaten we: flathuur 308 
gulden per maand en gas, Iicht 
en water 43 gulden per maand. 
Tota/e fasten 350 gulden. 
Rekensommetje 967 min 350 is 
617 gulden um met z'n tweeifn 
van te Ieven en de flat in te rich-

ten en voor de baby-uitzet te 
zorgen! (Huursubsidie kregen we 
niet want volgens de wet woonde 
mijn man aileen/. Het vakantie
geld van mijn man gebruikten 
we om de verzekeringen te kun
nen beta/en, en de 1000 gulden 
gespaard geld om de eerste huur 
(308 gulden) en sleute/geld (250 
gulden) en verf en behang te ko
pen, want de flat was zo uitge
leefd dat de poep van de hond 
/etterlijk tot bovenaan de muur 
zat. Met hulp van kennissen (een 
oude bank, een matras en een 
lamp) en met een geleende wieg 
en tweede-, derde- en vierde
handse babyuitzet zijn we be
gonnen. Pas nadat de baby in 
november geboren werd, kregen 
we aanvullende bijstand tot 
1059,25 gulden per maand, maar 
kinderbijs/ag was er niet bij om
dat ik niet getrouwd was. Juni 
1978 zijn we in aile stilte ge
trouwd voor de 100 gulden die 
ik in a/ die maanden had kunnen 
'sparen'. Mijn man droeg een uit
verkooppak, de baby een uitver
koopjurkje enjk een uitverkoop
bloesje en een ze/fgemaakte rok. 
Na de trouwerij kregen de getui
gen en mijn vader en zusje (dus 
vier 'gasten') een kopje koffie en 
ze/fgemaakt gebak en toen kon
den ze naar huis want meer was 
er niet. Toen werd het loon 1196 
per maand en dat is nu nog zo, 
we/ krijgen we nu huursubsidie 
en kinderbijs/ag. Kortgeleden 
hebben we een nieuwe 2-zitter 
kunnen kopen en een wandkast 
bij een postorderbedrijf, omdat 
we het met dit safaris we/ aan
durfden om een afbeta/ing van 
f 55,- per maand aan te gaan. 

We zitten nog steeds krap en nu 
loop ik met de kinderwagen stad 
en land af om zo goed en goed
koop moge/ijk te kunnen eten en 
gek/eed te kunnen gaan. Het is 
hier nog geen vetpot, maar de 
mensen komen hier graag (een 
kopje koffie is gauw gezet en 
biskwietjes zijn ook niet zo duur), 
als er geen plaats (of liever geen 
stoel) meer is, gaan ze we/ op de 
grond zitten en gezelligheid is 
kostbaar maar we/ gratis. 
Wij zijn ge/ukkig zonder: auto, 
(kleuren) televisie, bootje, duur 
ingerichte flat en modieuse k/e
ding en lening. En daarom snap
pen wij niet dat mensen zich en 

hun omgeving ongelukkig maken 
door dat al/emaa/ we/ te Willen 
hebben en te kopen. 
Wij (man 24, vrouw 21 en doch
tertje 15 maanden) zijn gelukkig 
met e/kaar en met onze vrienden 
en kennissen en met soberheid. 
En dat is iets dat volgens ons nog 
vee! mensen moeten leren. 

C. v. d. H. te Helmond 

p.s. lk heb de genoemde mensen 
in mijn brief nummers genoemd, 
omdat ik niet hen persoon/ijk 
aan wilde val/en, maar voor de 
duidelijkheid. Zij zijn slechts en
kele van de duizenden. 

Beste bri efschri jfster, 

U heeft er moeite mee, dater in 
ons land zoveel mensen zijn, die 
tegenwoordig geld lenen. U bent 
gelukkig, zonder geld te hoeven 
te lenen. ,De mensen zouden 
meer soberheid moeten betrach
ten en niet alles willen hebben 
en kopen." Wat het Tribune-arti·· 
kel over lenen betreft, begrijpt u 
de gezinnen dan oak niet die wij 
aan het woord Iaten. Het 111oet 
ons van het hart, dat we het een 
prestatie vinden, hoe u uw gezin 
heeft draaiende weten te houden . 
Tach kunnen we het niet met u 
eens zijn als u de mensen de 
schuld geeft van het feit dat ze 
door lenen in de problemen zijn 
gekomen. 
Zoals u zelf zegt, durfde u het -
na een financieel erg moeilijke 

periode - onlangs aan om een 
wandkast bij een postorder be· 
drUf te kopen. Een belangrijke 
uif gave voor u, maar u had hem 
nodig. En hier ligt de kern van de 
zaak. U heeft op zo'n produkt het 
volste recht, het is immers ook 
door de arbeiders geproduceerd . 
Gelijk van het loon ging het niet 
en dus deed u het na zorgvuldige 
berekening op afbetaling. Maar 
er hoeft maar weinig te gebeuren 
of u zit in de problemen, iets wat 
we u natuurlijk njet gunnen. 
Maar in principe maakt het niet 
zoveel verschil uit met de aoor 
ons aangehaalde gezinnen. Hun 
loon is niet toerei kend . De rekla
me van banken springt daar dan 
handig op in . Zij ruiken immers 
hun woekerwinst. Pas dan kun
nen arbeiders vanzelfsprekende, 
door hen zelf geproduceerqe, za
ken aans haffen. Die gezi nnen 
hadden daarvoor nag een grondi· 
ge reden oak: de inrichting van 
het huis na een gedwongen ver
huizing, een slecht uitgevoerde 
renovatie, een ziekte, die een du 
re mediese behandeling vereist. 
beze mensen gingen - eveneens 
na vele malen rekenen - ervan 
uit, dat ze het met de lening wei 
zouden redden. 
Maar oak als er sprake is-van een 

. kleuren -TV, een auto, caravan 
of een bootje, kunnen we het de 
mensen niet kwalijk nemen, dat 
.ze zich na lang dubben, via een 
lening ·deze zaken, die zij en nie-

·mand anders gemaakt hebben, 
aanschaffen. Neem nu dat bootje, 
het vraagt niet teveel voorstel
lingsvermogen, hoe iemand na 
een week hard werken naar zijn 
weekend toeleeft om te ontspan· 

· nen. Oak WAO-ers of mensen die 
werkloos zijn hebben recht op 
or~tspanning. Buiten hun schuld 
zijn ze buiten het produktiepro
~es gevallen._ Voor velen tach al 
een uiterst moeilijk te verwerken 
ervaring. Mogen ze dan van dat 
bootje, \Jat zoveel voor hen be
tekent, genieten . Zoals u dat op 
uw manier doet. 

Nogmaals niet de mensen zijn de 
schuld, dat ze door dit leningen

.systeem eventueel in de proble
men raken. Zij zijn niet abnor
maal, maar ons systeem is abnor
maal, omdat je niet met je loon 
de dingen kunt kopen die je zelf 
maakt. Redaktie 

Kleine Joost kan in zijn eigen buurt op zwetnles 
Einde/ijk wordt in Amersfoort de achterstel· 
ling van de grote arbeiderswijk Soesterkwar
tier aangepakt. Jarenlang heeft de gemeente 
deze wijk links Iaten liggen, maar nude men
sen zich steeds meer en beter gaan organise
ren, moet de gemeente we/ overstag gaan. 

Het laatste wapenfeit van de buurt is de bouw 
van een overdekt zwembad in deze wijk. AI 
jaren wordt erover gepraat, maar daar kom je 
niet verder mee. De vereniging Voorkomen is 
Beter ging- gesteund door de SP- de wijk 
in om handtekeningen te verzamelen voor 
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zo'n zwembad. Dat /everde huis aan huis 
handtekeningen op. 
Vorig jaar november bood Joost 8/oemen 
(2 jaar) sa men met zijn vader de handteke
ningen aan aan de wethouder. In de hoop dat 
hij kan leren zwemmen in de wijk. 
De 1700 handtekeningen hebben geholpen. 
Evenals het fraaie affiche dat we ken lang bij 
iedereen voor het raam hing. De gemeente 
kon er niet meer.omheen. En eind januari 
kwam dan ook het voorstel om een overdekt 
zwembad te bouwen in deze wijk. Het zoe-
ken is nog naar een geschikte ruimte. • 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

"(:( Anneke de Langen 
"(:( Paul Pollmann 

"(:( Piet Wigman 

AATST kregen we een nummer in han
den van het weekblad MIX. Kompleet 
met Cocktaii-Medisch! Zoiets prikkelt 

altijd onze nieuwsgierigheid. 
De titelluidde: ,Een blote rug geeft blaas
ontsteking de kans." Verder ging het: ,In de 
tijd van minirok en hotpants werd blaasont
steking bijna een volksziekte." Daarna volgt 
een waarschuwing, dat ,de blaas, die erg van 
warmte houdt, ook gevoelig is voor een blote 
rug." 
Even afgezien van het feit, dat destijds toch 
hooguit de helft van het volk zich in hot
pants of minirok heeft gehuld, dergelijke op
merkingen zijn medies gezien gewoon onwaar. 
Hoewel kou een geringe rol kan spelen, is het 
echt niet de belangrijkste oorzaak voor een 
blaasontsteking. 

Hoe ontstaat blaasontsteking? 
Een blaasontsteking ontstaat door bakterien. 
Deze komen van buitenaf door de pisbuis 
(urethra) omhoog de blaas in. Omdat deze 
weg bij vrouwen korter is dan bij mannen, 
hebben vrouwen gemakkelijker bakterien in 
de urine. Een potje vrijen kan de bakterien 
een handje helpen hun weg naar de blaas van 
de vrouw te vinden. Als een blaasontsteking 
hiervan het gevolg is, spreken de dokters 
knipogend van een ,wittebroods-blaasontste
king" ofwel ,honeymoon-cystitis". 
Ook een infektie in de witte vloed in de vagi
na kan zorgen, dat een vrouw gemakkelijk 
een blaasontsteking krijgt. In dat geval zal 
ook deze infektie behandeld moeten worden. 
Nu veroorzaken een paar bakteri~n in de 
urine echt niet meteen een infektie. Het 
wordt pas oppassen als er meer dan een be
paald aantal (namelijk 100.000), bakterien in 
een milliliter urine te vinden zijn. Oat wordt 
je meteen pijnlijk duidelijk, als je daar dan 
klachten door krijgt. Dat kan zijn: pijn bij 
het plassen, of juist vlak erna, vaak kleine 
beetjes moeten plassen, soms met bloed erbij, 
of de plas niet kunnen ophouden. 

Soms geen klachten? 
Heel belangrijk is, dat je ook een urineweg
infektie kan hebben zonder dat je daar zo 
duidelijk wat van merkt. Ook hebben veel 
mensen de ervaring, dat de pijn bij het plas
sen na een paar dagen vanzelf weer verdwijnt. 
Helaas wil dat niet automaties zeggen, dat de 
infektie ook verdwenen is. Als zo'n infektie, 
ook zonder klachten, blijft voortbestaan, is 
de schade die daardoor op de duur kan ont
staan er niet minder om: de kans op nierbe
schadiging op latere leeftijd is groat. Urine
kontrole door de arts is daarom erg belang
rijk. 

Urine-kontrole 
Wanneer moet deze kontrole zeker plaatsvin
den? Ten eerste bij iedere klacht van het pi as
sen. Ook bij een onderzoek voor buikklach-

~- ...... ·• --.,...,._.,.. ............ ................ _,...,..., __ ,, 

Zo presenteert MIX zijn onwaarheden over blaasontsteking 

ten moet o.a. de urine worden nagekeken . 
Verder als je voor een blaasontsteking een 
medicijnenkuur achter de rug hebt. De urine 
moet dan ongeveer een week nadat aile pil
len op zijn, weer worden nagekeken. 
Er valt veel voor te zeggen om ook als je geen 
klachten hebt, de urine af en toe te Iaten 
kontroleren. De specialisten zijn het er aileen 
niet over eens hoe, wanneer en bij wie dit 
zou moeten. Een regelmatige gezondheids
test met urine-onderzoek zou een goede ge
legenheid zijn om in deze kwestie wijzer te 
worden. 

Als ~~n kuur niet helpt 
Als de infektie na een medicijnkuur blijft be
staan, moet verder onderzoek volgen. We 
moeten dan namelijk nagaan wat daarvan de 
oorzaak is. 
Soms is de bakterie ongevoelig voor het me
dicijn dat je geslikt hebt. Dit kan in het labo
ratorium worden nagekeken. In die gevallen 
is een kuur met een ander middel voldoende, 
natuurlijk weer met de gebruikelijke na
kontrole. 
Het kan ook zijn dat bepaalde afwijkingen 
van de urine-wegen de infektie als het ware 
vasthouden. Heel vaak is dat een vernauwing 
rond de uitgang van de blaas. Een dergelijke 
vernauwing kan door een kleine operatieve 
ingreep worden opgeheven. Ook komt het 
voor, dat tijdens het plassen kleine hoeveel
heden urine terug worden geperst in de urine
leiders, die van de nier naar de blaas !open 
(dit wordt reflux genoemd). Ook hier kan 
een operatie vaak verbetering geven. 
Soms zijn stenen in de urinewegen de boos
doeners. Deze moeten we dan, al dan niet via 
operatie, kwijt zien te raken. 
Vergroting van de prostaat kan de afvoer van 
de urine belemmeren en zo een infektie in de 
hand werken. 
Om te kunnen ontdekken of een van deze 
oorzaken in het spel is, zijn nier- en blaas-

toto's nodig, en vaak een inwendig blaas
onderzoek (custoscopie). 

Nierbeschadiging voorkomen 
Voor aile duidelijkheid : zo'n heel onderzoek 
is erg belangrijk om namelijk nierbeschadi
ging op latere leeftijd te voorkomen. Als de 
urineweg-infekties steeds terug komen is de 
kans daarop aanzienlijk. Van de andere kant 
moeten we ook weer niet overdrijven: een 
blaasontsteking kan in dit opzicht wer.kelijk 
geen kwaad . Als we maar door middel van 
gedegen kontrole zeker weten dat het daarbij 
blijft. We hoeven echt niet angstvallig aller
hande maatregelen te nemen om toch alsje
blieft nooit blaasontsteking te krijgen. Als de 
urinewegen daar aanleiding voor geven, dan 
krijg je het toch. 
Nog even terug naar MIX. Hierin wordt na
melijk juist wei de nadruk gelegd op het voor
k6men van een blaasontsteking. Onder andere 
- ZD."IS de titel al zegt -door ten strijde te 
trekken tegen een blote rug door te korte 
truitjes. Natuurlijk kan het geen kwaad om 
een hemd te dragen, maar uit het voorgaande 
zal duidel i'jk zijn, dat veel belangrijker is hoe 
bij jou de urinewegen precies gevormd zijn. 
Onder het veelbelovende kopje ,Voorkomen 
beter dan genezen" zegt MIX nog iets over 
goede hygiene. We lezen: ,Gebruik voor het 
wassen van het onderlichaam een goede des
infekterende zeep. Een intiemspray aileen is 
natuurlijk niet voldoende." 
Met goede mediese voorlichting heeft dit let
terlijk niets meer te maken. Zeep, of die nou 
desinfekterend is of niet, is helemaal niet no
dig. Gewoon water voldoet even goed, zoniet 
beter. Zeep kan namelijk nogal eens irriterend 
werken op de slijmvliezen van de penis en de 
vagina. Nog sterker geldt dit voor de inti em
sprays. De irritatie daardoor doet juist vaak 
eerder een infektie ontstaan! 
Meer dan een vriendelijk gebaar van MIX naar 
haar adverteerders voor dergelijke spullen 
kunnen wij er dan ook niet in zien. • 
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Demonstrerende stakers van British Leyland 

AI vele weken ligt een groot deel van het openbare Ieven en de industrie in Enge
land plat. De laagstbetaalden pikken het niet Ianger dat de ,socialistiese" Labour • 
regering de krisis van het kapitalisme op hun rug wil afwentelen. De Britse arbei
ders, die wij altijd voor zo ,flegmatiek" hielden, blijken niet aileen bij een voet
balwedstrijd, maar ook in de klassenstrijd een enorme geestdrift en el;!nsgezindheid 
op te brengen. Wat drijft hen tot zo'n vastberaden houding? 
Om eens precies te horen wat er in Engeland aan de hand is, ging Tribune-verslag
gever Bob Ruers naar de overkant, hield zijn auto links op de weg en sprak in Lon
den uilgebreid met Engelse arbeiders, over hun lonen en over hun problemen vim 
alledag. 

PAY! 

Onze verslaQgever Bob Ruers (midden) 

Massale staki g in Engeland 
Als ik in Londen aankom zijn er net twee 
grote stakingen achter de rug: de arbeiders 
in de Ford-fabrieken hebben negen weken 
gestaakt en wisten 17 procent loonsverho
ging te krijgen, de vrachtwagenchauffeurs 
zelfs 21 procent, maar die staat binnenkort 
een loonsverlaging van 10 procent te wachten 
als de nieuwe wet op het wegvervoer wordt 
ingevoerd. 
De winkels zijn goed gevuld en afgezien van 
suiker is er geen sprake van tekorten. Het te
kort aan suiker, zo vertelde mij een huisvrouw 
was ook het gevolg van het hamsteren van de 
huisvrouwen. 
Echt opvallend zijn de massale akties die aan 
de gang zijn bij het gemeentepersoneel. Voor
al de laagstbetaalden zijn met duidelijke loon
eisen gekomen: de ambulancechauffeurs, het 
ziekenhuispersoneel, de doodgravers, de vuil
nisophalers, de arbeiders van de waterleidings
bedrijven en vele anderen die dezelfde slechte 
lonen hebben. 
Hoe ziet Engeland er in 1979 uit? Aan de ene 
kant hoge inflatie, 1,2 miljoen werklozen en 
sterke prijsstijgingen, aan de andere kant lage 
lonen, geen w&ttelijk minimumloon en een 
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lange w~rkweek. En dat allemaal onder een 
Labour-regering waar Van Agt en Wiegel ja
loers op zouden zijn. 

In het Normansfield Hospital in Hampton 
Wick aan de zuidwest kant van Landen praat 
ik met de heer Palmer , hij is distri ktsbestuur
der van de Bond van Ziekenhuispersoneel. 
Boven in zijn overvolle werkkamer in het bijna 
antieke ziekenhuis, geeft hi j mij uitleg over 
de lonen en de akties. 
,De lonen," zegt hij ,zijn ver achtergebleven 
bij de prijsstijgingen. De regering houdt ons al 
drie jaar aan het lijntje en biedt nu een scha
mele 5 procent. Oat hebben we volledig van 
de hand gewezen. We moeten er minimaal 1 E 
procent bijkrijgen." 
Palmer, een lichtgrijzende vijftiger, duikt in 
de boeken en laat mij de loontabellen zien 
van het ziekenhuispersoneel. Achttien loon
klassen zijn er, voor de laagste groep geldt een 
basis weekloon van f 120,- bruto en voor de 
hoogste f 183,-. 
,Wij kennen hier inderdaad aileen maar loons
verhogingen in procenten en niet in centen, ik 
ben het er helemaal niet mee eens . We zouden 

een bepaald bedrag erbij moeten hebben, 
maar zover zijn we helaas nog niet." 
Als ik hem vraag naar de negatieve berichten 
in de Engelse pers over hun akties, zegt Pal 
mer : ,Ze proberen ons zwart te maken, maar 
het ziekenhuispersoneel is zeer toegewijd per
soneel. Onze mensen hebben allemaal hart 
voor hun werk, juist daarom hebben wij zo
lang geaarzeld voor wij aktie gingen voeren 
en zelfs nu nog worden aile vitale afdelingen 
volledig verzorgd . De buitenwereld moet zich 
maar eens afvragen wat wij met zo' n laag 
loon kunnen doen." 

,We schaamden ons 
dat we die beslissing moesten nemen." 
Ziekenvervoer is een zaak van groat belang 
en de chauffeurs van de ziekenauto's dragen 
vaak een grate verantwoordelijkheid. Hoe 
komt het dat een man die jaar in jaar uit zich 
volledig inzet, tach het aandurft om te gaan 
staken. 
Harrie Telling, een 63-jarige Londense ambu
lancebestuurder vertelt openhartig hoe hij tot 
dat besluit gekomen is . 
,Op 20 januari heb ik voor het eerst van mijn 
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Ieven gestaakt. ledereen met wie ik werk 
vond de staking afschuwelijk. We schaamden 
ons dat we die beslissing moesten nemen , 
maar we schaamden ons net zo hard dat we 
iedere week met ons schamele loon thuis 
moesten komen en tegen ons gezin moesten 
zeggen: 'Dat is alles wat ik verdien ." 
Harrie rijdt al 20 jaar op de ambulance en hij 
doet zijn werk met toewijding en trots. AI 
verscheidene keren is hij gehuldigd vanwege 
zijn inzet en plichtsbetrachting. Hij beschouwt 
de Londense ambulancedienst als een van de 
beste ter wereld. Vroeger was hij buschauf
feur maar hij koos in '59 voor de ambulance 
van~ege de zekerheid en'de betrokkenheid 
bij de maatschappij . 

Zekerheid vond ik essentieel ," zegt Harrie 
::als je je kunt herinneren dat familieleden 
van jeer bijna aan onderdoor gingen als je 
maanden zonder werk zat." 
Op de vraag hoeveel een ambulancechauffeur 
verdient, zegt Harrie: ,tk verdien bruto 78 
pond in de week (f 312,-, red.), dat is inklu
sief ploegendienst, weekenddienst, Eerste 
Hulp-toeslag en de 'Londen-toeslag'. Het is 
15 pond minder dan het nationale gemiddel 
de en veel minder dan het loon dat de brand
weer en de politie verdient, twee diensten 
waarmee wij altijd vergeleken worden. 
Sommige van de mensen die ik ken hebben 
een gezin met twee kinderen en een hypo
theek van 100 pond (f 400,-) per maand. Je 
kunt natuurlijk zeggen: dan moet je die las
ten .niet op je nemen, maar iedere man heeft 
zijn trots en het recht om zich te verbeteren. 
En dat recht mag je hem niet ontnemen . 
Wei, voor velen van hen is het onmogelijk 
rand te komen . Als je op de onderste trede 
van de ladder staat, dan kun je niet meer la
ger . Het was juist de angst die ons tenslotte 
gedwongen heeft onze stem te Iaten horen. 
Angst en het !Jeloof in ons werk ." 
,,k zou ," zegt hij ,meer kunnen verdienen . 
door over te werken, maar mijn vrouw en ik 
hebben er vroeger erg hard voor gevochten, 
wij kunnen het ons nu permitteren om geen 
overwerk meer te doen. Maar zelfs als over
werk nodig zou zijn voor mijn gezin, dan zou 
ik het nog uit principe niet doen. Voor een 

week werken moet een man een behoorlijk 
loon krijgen, hij moet niet Ianger hoeven te 
werken. En hoe kan een man zijn eigenlijke 
werk goed doen als hij zo moe is dat hij nau
welijks wakker kan blijven?" 
Zijn zorg voor de goede reputatie van de 
dienst is de hoofdreden waarom Harrie ten
slotte besloot om te staken. En het is ook 
zijn verweer tegen de vraag : 'Geef jeer niet 
om als men sen sterven ?' 

,lk ben er goed ziek van 
dat we deze aktie moeten voeren." 
,Het steeds lagere loon," zegt Harrie ,heeft 
ertoe geleid dat de ambulancedienst lager ge
kwalificeerd personeel aanneemt. lk heb de
zelfde achteruitgang in kwaliteit gezien toen 
ik op de bus werkte. En nu zie ik het weer 
gebeuren, ik kan er wei om jan ken. 
De mensen zeggen dat de stakingsakties do
den veroorzaakt heeft, ze zeggen dat opera
ties uitgesteld zijn en ziekenhuizen gesloten 
zijn door het posten van de stakers . Maar 
realiseren ze zich wei dat het sowieso aan het 
gebeuren was? 
De bezuinigingen in de gezondheidszorg in de 
afgelopen jaren hebben veel meer bijgedragen 
tot de lange wachttijden en hebben veel meer 
sluitingen veroorzaakt dan iets wat wij ge
daan hebben. 
lk ben geschokt en ziek dat we deze aktie 
hebben moeten voeren, - het ging in tegen 
a lies waarin i k geloof -maar als daardoor de 
mensen gaan begrijpen dat als we een goede 
gezondheidszorg willen hebbe:n, we er meer 
voor moeten betalen en voor betere lonen 
moeten zorgen, dan zal dat op lange termijn 
veel meer mensen redden, zelfs al moeten som
migen er nu onder lijden." 

Hij had gehoopt , zegt hij dat de vrije loon
politiek die vijf jaar geleden van- start ging, 
een verander ing zou betekenen , maar die hoop, 
zegt hij nu, was misplaatst. 
,lk heb een bord in mijn ziekenauto waarop 
staat 'Fooien zijn niet toegestaan'. lk denk 
dat dat volkomen terecht is. Maar als ik in 
de krant lees dat Sir Eric Miller aan Sir 

Ambulance~bestuurder Harry Telling: ,We schaamden 
ons ervoor, maar we moesten we/ gaan staken" 

DE NATIONALE 
GEZONDHEIDSZORG 
IN ENGELAND 

De gezondheidszorg in Engeland is ge
nationaliseerd. Oat kan op zich een 
goede zaak zijn, maar helaas hebben de 
regeringen, zowel van Labour als van 
de Conservatieven, er een bedroevende 
zaak van gemaakt: 

Sedert 1972 is er door de regeringen 
ieder jaar minder geld besteed aan 
de gezondheidszorg. 
Op de wachtlijsten staan momenteel 
al 600.000 wachtende patienten, 
ziekenhuizen behandelen noodge
dwongen voornamelijk spoedgeval
len. In Birmingham moeten patien
ten voor een behandeling in de poli
kliniek voor oog- en oorziekten meer 
dan 1 jaar wachten. 
Twee van iedere drie nierpatienten 
lopen een grote kans aan die ziekte 
te sterven omdat de regering niet ge
noeg geld investeert in nierappara
tuur. 
Meer dan 5000 geschoolde verpleeg
sters zijn werkloos, terwijl er een te
kort aan verpleegster~ is van 75.000. 
Tussen 1971 en 1977 verhoogde 
Hofmann La Roche, de grootste 
leverancier van kalmerende midde
len, zijn winsten van 46 miljoen 
gulden naar 350 miljoen gulden; ai
le andere farmaceutiese bedrijven 
zagen in de laatste jaren hun winsten 
enorm stijgen. 
Het hulppersoneel in de soms meer 
dan 100 jaar oude ziekenhuizen 
heeft een basisloon per week van tus
sen de f 140,- en f 183,- bruto (ver
deeld over 181oonklassen!). 

Ha rold Wilson champagne kado heeft gedaan 
met een waarde van drieduizend pond .. . en al 
die grote maatschappijen zulke enorme win
sten maken ... " 
Harrie zegt dat hij bereid is om weer te sta
ken als dat nodig is, dat hij bereid is om 
meer ongemak te riskeren als dat het herstel 
zou betekenen van zijn dienst en hem een 
eerlijker beloning zou geven dan de 3 1/2 
pond die hem en zijn kollega's nu is aangebo
den. Wat hij zou willen is een basisloon van 60 
pond per week, meer geld voor de nationale 
gezondheidszorg en een instelling gericht op 
het behandelen van aile looneisen in de open
bare sektor . 
,Het kan nog erger worden ," zegt hij met de 
oprecht~ spijt van een vakman die niet in 
staat is zijn werk goed te doen, ,maar uitein
delijk denk ik, zal het publiek 't begrijpen 
en druk gaan uitoefenen , niet op ons maar 
op de regering. Andere mensen hebben ook 
moeten vechten voor een behoorlijk loon, zij 
zullen toch zeker moeten begrijpen wat wij 
proberen te zeggen? Het is tragies dat ambu
lance-chauffeurs zo ver hebben moeten gaan, 
maar niemand schijnt ge i'nteresseerd te zijn 
in de vraag waarom?" 

Vier maanden sparen 
voor nieuwe schoenen 
In Worcester Park, een voorstad van Londen , 
ben ik te gast bij Bob en Cathy Bailey. Cathy, 
30 jaar, werkt in een ziekenhuis als hulpver
pleegster. Zij is aktief lid van een van de 
grootste vakbonden voor ziekenhuisperso
neel, COSHE (Confederation of Health Ser-+ 
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viee Employees) , een bond met 230.000 le
den . 

Cathy, de ak~ies van het ziekenhuisperso
nee/ hebben nogal de aandacht getrokken. 
Waarom zijn ju/lie in aktie gekomen? 

,We zijn met de akties begonnen omdat de 
regering ons maar 5 proc~nt loonsverhoging 
wil geven. Dat is veel en veel te weinig . lk 
werk sinds 1972 in het ziekenhuis en ieder 
jaar is mijn loon minder waard g·eworden. 
Het loon stijgt wei, maar de prijzen stijgen 
nog vee I harder . Vorig jaar hebben we 4 1/2 
procent loonsverhoging gehad en door de 
prijsstijgingen hebben we er gewoon op moe
ten toeleggen . 
De regering Callaghan is onze werkgever en 
die zegt: 5 procent en niet meer . In het parti-
kul iere bedrijfsleven zijn loonsverhogingen 
be rei kt van 17 procent en meer . N·u wil de 
regering haar politiek doordrijven in de open
bare sektor en ons met 5 procent afschepen ." 

lk heb begrepen dat vee/ van het zieken
huispersonee/ tot de laagstbetaa/den be
horen in Engeland. Hoevee/ verdien jij nu 
precies? 

,Hier heb ik mijn loonstrookje over de maand 
december. lk heb 130 uur gewerkt, allemaal 
's nachts, en aan basisloon heb ik 141 pond 
(f 564,-), daarbij komen de nacht- en week
endtoeslagen en de 'Londentoeslag', bij el 
kaar 215 pond. Schoon houd ik over 191 
pond ( f 764,-). En dan hoef ik geen inkom
stenbelasting te betalen vanwege de hypo
theek op ons huis ." 
Cathy vertelt mij dat ze is gaan werken om
dat haar man door een ongeluk invalide was 
geworden en maar een lage invaliditeitsuitke
ring krijgt. Bob krijgt nu een uitkering van 
34 pond (f 136,-) per week, 10 pond (f 40,-) 
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VROUWEN IN LOONDIENST 

- Van de 24 miljoen arbeiders in En
geland zijn er bijna 10 miljoen vrouwen. 
De meeste vrouwen werken aileen in 
loondienst omdat hun gezin het extra 
geld hard nodig heeft. 
- Drieenzestig procent van de werken
de vrouwen zouden hun baan op wil· 
len geven als hun mannen genoeg zou
den verdienen. 
- Drie jaar na de invoering van de wet 
op gelijk loon voor mannen en vrou
wen, verdienen vrouwen nog steeds 
maar 73,9 procent van het loon van de 
mannen. 
- Het gemiddelde loon per week is 
voor de vrouwen 56 pond ( f 224,-) 
voor een volledige werkweek, inklusief 
overwerk, in vergelijking met 89 pond 
(f 356,-) voor mannen. 
- Een toenemend aantal huisvrouwen 
gaat buitenshuis werken, momenteel 
4 miljoen meer dan in 1951; meer dan 
4 miljoen moeders hebben een volledige 
baan en bijna 9,5 miljoen moeders 
werken part-time. Slechts 15 procent 
van de moeders zeggen dat zij niet van 
plan zijn om ooit buitenshuis te gaan 
werken. 
- Vrouwen vormen bijna 30 procent 
van aile vakbondsleden. 
- In fabrieken worden de meeste van 
de ongeschoolde, steeds terugkerende 
en slaafse werkzaamheden door vrou
wen en meisjes gedaan. 

Hulpverpleegster Cathy 
Bailey en haar man Bob: 

,Uitgaan of vakantie 
is er niet meer bij" 

Postende verpleegsters roepen patiifnten op tot solidariteit met hun strijd 

extra voor vervoerskosten en nog wat kleinere 
toeslagen . Bij elkaar absoluut te weinig om 
behoorlijk van te kunnen Ieven . · 
,Vier jaar geleden ," legt Cathy uit ,hielden 
wij nog wei eens wat over van mijn loon, 
maar dat is er nu niet meer bij . lk ben al blij 
als vve aan het einde van de week zijn rond
gekomen. Vroeger konden we nog wei eens 
uit gaan eten of naar de film gaan, maar dat 
is verleden tijd, we kunnen tegenwoordig 
niet eens meer op vakantie . Bob was laatst 
hard aan nieuwe schoenen toe . Een gewoon 
paar schoenen kost 12 pond ( f 48,- ) daar 
hebben we vier maanden voor moeten spa
ren." 
Op mijn vraag naar de vaste lasten krijg i k 
de volgende cijfers te horen: gemeentelijke 
belastingen f 36,- per maand, afbetaling op 
de auto f 220,- per maand, benzine f 20,
per week, gas, Iicht en telefoon f 100,- per 
maand, hypotheek en levensverzekering 
f 464,- per maand. En gisteren was net be
kend geworden dat de bankrente gestegen was 
van 12 1/2 naar 14 procent! 

- Jullie hebben geen kinderen, maar hoe 
moet een gezin met kinderen van een ge
woon loon rondkonl(]n? 

Bob en Cathy tegelijk : ,Dat kan gewoon 
niet, onmogelijk. De vrouw moet dan ook 
gaan werken. En de man moet overwerken 
of zwart wat bijverdienen als dat mogelijk is. 
Veel mensen hebben een hypotheek en dat 
is een zware last, wij kunnen er van meepra 
ten . Dat zie je ook bij de stakingen die er de 
laatste tijd veel zijn, door de I age stakings
uitkering en de hoge hypotheek kunnen veel 
arbeiders niet gaan staken . Bovendien ligt bij 

ons de hypotheekrente niet vast, we houden 
ons hart vast dat de hypotheekrente weer 
gaat stijgen ,nu de bankrente weer fors geste~ 
gen is." 
Cathy gaat. de kamer uit en komt even later 
terug met twee schattige jonge hondjes. Ze 
vertelt me dat ze een nest van vijf hondjes 
hebben, ecnte rashondjes die ze verkopen om 
zo een extraatje te kunnen sparen. ,Je moet 
er t~genwoordig wat bij doen als je wat wilt 
spa ~en , andere mensen werken erbij, wij doen 
het op doze manier. " 
Het gesprek komt weer op de gezondheids
zorg, het is duidelijk dat Cathy zich erg be
trokken voelt bij haar werk: ,Waar ik me zo 
kwaad ~>Ver kan maken is dat de regering zo 
weinig geld over heeft voor de nationale ge
zondheidszorg (National Health Service). 
Door het gebrek aan geld is er te weinig per
soneel en zijn de gebouwen en de uitrusting 
sterk verouderd. Dat is een zware ·belasting 
voor de mensen die in de gezondheidszorg 
werken, ik zie dat iedere dag . Wat we wei 
hebben is een enorme burokratie : voor iedere 
twee werkers in de mediese verzorging zijn er 
vijf administratieve krachten . En de wacht
tijden voor opname in het ziekenhuis zijn op
gelopen tot soms drie jaar of meer . Dat vind 
i k verschri kkel ijk." 
,Kijk, er wordt veel geld verspild, maar tegen 
ons, de slechtst betaalden, zegt de regering : 
'Sorry er is geen geld , als we jull ie meer loon 
geven gaat de ekonomie kapot .' Maar wij 
verdienen een basisloon van 40 pond (f 160,- ) 
bruto in de week, dat is 20 pond onder het 
landelijk gemiddelde, wij komen nog veel te 
kort en daarom voeren wij nu aktie ." 
En ze voegt er aan toe : ,Dat moet je de men
sen in Nederland goed vertellen, want dat 



KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD: 
een vergelijking tussen Engeland en 
Nederland. 

In het bijgaande verslag houden we de 
bedragen aan in Engelse ponden en bij 
de omrekening naar Nederlands geld 
gaan we uit van 4 gulden voor 1 pond. 
Natuurlijk zegt dat nog niets! Je moet 
kijken wat je in een bepaald land voor 
een bepaald loon kunt kopen. Daarom 
enkele vergelijkingen. 
- Het gemiddelde loon v~n een Engel · 
se arbeider is omgerekend 300 gulden 
bruto per week, inklu'sief overwerk, de 
inhoudingen aan sociale uitkeringen 
zijn lager dan in Nederland. 
- De huren zijn niet veel lager, de ge· 
middelde huur voor een arbeiderswo
ning is 250 gulden per maand. 
- De prijzen voor de dagelijkse Ievens· 
behoeften (voedsel, kleding) zijn in En· 
geland ongeveer 20 procent lager. 
- De prijsstijgingen zijn momenteel in 
Engeland beslist hoger, uw Tribunever
slaggever die een jaar geleden ook in 
Landen was, kon dit uit eigen ervaring 
vaststellen. 
- De hypotheek· en bankrenten liggen 
in Engeland veel hoger. 
- De kinderbijslag is in Engeland te
genwoordig 3 pond (f 12,-) per week 
per kind, vanaf 1 april wordt dat 4 
pond; voor het tweede en de velgende 
kinderen geldt hetzelfde bedrag, de be· 
lastingaftrek is net als in Nederland 
onlangs afgeschaft. 
- Men kent in Engeland geen wette· 
lijk minimumloon en loonsverhogingen 
worden aileen in procenten uitgedrukt, 
het verschil tussen laag· en hoogbetaal· 
den wordt dus aileen maar groter. 

lees je niet in de krant en dat hoor je ook 
niet op de radio of de TV. We vechten voor 
een fatsoenlijk loon en dat is een eerlijke 
zaak." 

,.Sinds Engeland in de EEG is, 
is het Ieven voor ons 
veel duurder geworden." 
Op vrijdag 9 februari besluiten de 60 vuilnis
ophalers in de gemeente Epsom, een klein 
plaatsje ten zuiden van Londen unaniem in 

staking te gaan voor een week. Een opvallen· 
de gebeurtenis voor de gemeente Epsom, 
want het is de eerste staking sinds 1947. Een 
van de stakende vuilnisophalers is Don, ge
trouwd en vader van een twee-jarige zoon. 
Zaterdag 10 februari zoek ik Don thuis op. 
.,lk breng per week 50 pond ( f 200,-) 
schoon mee naar huis. Dat is inklusief over
werktoeslag en de toeslag die ik krijg voor 
het besturen van de vuilnisauto. We werken 
in ploegen van vijf man , 1 chauffeur en 4 op
halers . We beginnen 's ochtends om kwart 
over zes en zijn tegen 1 uur klaar . Officieel 
werken we 40 uur per week, maar als het 
werk klaar is mogen we naar huis en daarom 
doen we het zo dat we zonder lunchpauze 
gewoon ineens doorwerken en als weer flink 
aan trekken komt het feit'elijk aantal werk
uren op 6 per dag ." 
.,lk ben lid van de bond NUPE, dat is de Na
tional Union of Public Employees. Bij de 
NUPE zijn vooral georganiseerd de mensen in 
gemeentedienst die handenarbeid verrichten, 
zoals de waterleidingsbedrijven, de doodgra
vers, keukenpersoneel, de schoonmakers, enz. 
lk krijg van de bond een stakingsuitkering 
van 10 pond per week, we leggen er dus 
flink op toe nu we staken." 

Don vertelt dat hij vroeger stoffeerder is ge
weest en vrachtwagenchauffeur op het bui
tenland. Die chauffeursbaan verloor hij om
dat het bedrijf waar hij werkte, werd geslo
ten . Omdat zijn loon niet hoog is en hij vroeg 
thuis is iedere dag, klust hij er wat bij: .,lk 
moet wei," stelt hij .,ik betaal voor dit huis 25 
pond ( f 1 00,-) hypotheek per week. lk heb 
dit huis twee jaar geleden goedkoop kunnen 
krijgen, het was helemaal uitgewoond en er 
was in geen jaren iets aan opgeknapt . lk heb 
het toen zelf helemaal gerenoveerd." 
.,Een huis huren," vertelt Don .,is heel erg 
moeilijk. Er zijn wei huurhuizen, die zijn van 
de gemeente, maar er is een enorme wacht
lijst . Het kan jaren duren ee r je een huis kunt 
huren . De gemiddelde huur is f 60,- per 
week ." 
Naast de hypotheek betaalt Don aan gemeen
telijke belastingen f 20,- per maand, gas, elek
tra enz. kosten hem f 160,- per maand. 
Op mijn vraag wat hij vindt van de Labour· 
regering zegt Don : .,Het is onder Labour ai
leen maar slechter geworden voo r de mensen. 
De kosten van levensonderhoud stijgen met 
12 procent per jaar, de belastingen blijven ma<1r 
omhoog gaan . Maar water vooral op inhakt 
iijn de steeds stijgende prijzen van voedsel en 

kledir.g . Sinds Engeland in de EEG is, is het 
le11en vee I duurder geworden: een pond bo
ter werd in een half jaar in prijs verhoogd 
van f 2,10 naar f 2,60 en dat gaat nog steeds 
door." 
.,De bond vraagt nu een basisloon van 60 
pond per week voor een 35-urige werkweek. 
Dat zou een loonsverhoging van 40 procent 
betekenen . lk denk dat we zo'n 15 procent 
zullen krijgen ." Don's schoonvader die het 
gesprek tot nu toe heeft aangehoord, begint 
zich ook te roeren: .,De cijfers die de politici 
noemen zijn niet te vertrouwen. Zij knoeien 
met de cijfers zoals het hen uitkomt. Het eni
ge waar zij op uit zijn is stemmen te winnen 
voor de komende verkiezingen en zodra de 
verkiezingen achter de rug zijn, horen we 
weer heel andere cijfers. Hoe groot de inflatie 
momenteel precies is, weten we gewoon niet, 
wat we wei zien is dat de voedselprijzen om
hoog schieten . Het loon dat Don verdient is 
gewoon veel te weinig." 

,Er wordt een hoop geld verspild in de ge
meente," zo gaat hij verder . .,En er wordt 
geknoeid met ons geld, dat weet ik zeker." 
Don vertelt dat hij de komende week maar 
wat gaat klussen . .,Je moet wei met zo'n lage 
uitkering . Bovendien als ik op vakantie wil 
dit jaar, dan kan ik dat niet van mijn loon." 
Don heeft vroeger als vrachtwagenchauffeur 
veel op het vaste land gereden en is erg gei·n
teresseerd naar de toestand in Europa, daar
mee bedoelt hij als echte Engelsman het vas
te land van Europa. Hij vraagt naar de prijzen 
in Nederland en naar de kosten van levenson
derhoud . Hij wil weten wat de Socialistiese 
Partij doet en hoe groot de oplage van de Tri
bune is. Hij wil ook graag eens een Tribune 
lezen. lk beloof hem een Tribune te sturen. 
.,Is het Nederlands een moeilijke taal?" vraagt 
hij. lk zeg: .,Dat valt wei mee, maar ik weet 
wei iemand die het voor je vertaalt." Oat 
vindt hij prachtig en als we naar buiten !open 
voor een foto, pakt hij zijn pet en zet hem 
op . .,Dat is mijn werkpet," zegt hij .,dan kun
nen de mensen in Nederland zien hoe ik werk." 

Don wenst mij een veilige reis naar hu is en ik 
slade weg naar Dover in. Bij het laatste ben
zinestation koop ik nog gauw wat Engelse 
kranten . De Daily Mail brengt goed nieuws : 
de arbeiders bij de waterleidingsbedrijven 
hebben 16 procent loonsverhoging gekregen. 
De bond en roe pen nu: ,We all want 16 per
cent ." De akties in Engeland zullen dus nog 
wei even doorgaan . • 

Don, stakende vuilnisophaler: ,Het is onder Labour aileen maar slechter geworden" 
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Brief 

EIGEN 
RISIKO 

zuinigingen in de gezondheids
zorg. 

mocht ik dan de weekends naar 
huis. Tevens moest er een paar 

maa/300 gulden en dit aileen 
nog maar verpleegkosten. 

Bij mij is onlangs, dankzij een 
urinetest, van de vereniging Voor
komen is Beter, eiwit. in de urine 
gekonstateerd. 

keer bloed geprikt en urine ge
spaard worden. 
Naar mijn mening kon dit alles 
ook po/iklinies gedaan worden 
als het maar goed georganiseerd 
we rd. 

Vreemd dat zo'n geldverslindende 
organisatie niet wordt aangepakt 
als er zonodi!J bezuinigd moet 
worden, maar we/ de mensen met 
de minste inkomens zoals bejaar
den, gehandicapten, zieken en 
zieken fondsmensen. Geachte redaktie, 

Hierbij een reaktie op het artikel 
in de Tribune nummer 3 over be-

lk moest opgenomen worden 
vodr een nieronderzoek in het 
ziekenhuis. lk heber drie weken 
ingelegen voor vier onderzoeken, 
er waren dagen bij dat ze met mij 
niets deden en op aandringen 

Behalve dat het voor mij ook 
prettiger geweest zou zijn, zou 
het ook kostenbesparend gewees; 
zijn; reken maar uit 21 dagen 

D. V. te Woerden 

Wegmet 
de f5,-

,En als je dan de pech hebt, om naar 
het ziekenhuis e moeten, word je nog 
eens extra gepakt door die vijf gulden 
iedere dag erbij". 

Een veelgehoorde reaktie, die onze mensen 
overal krijgen op de plannen van deze rege
ring om juist de ziekenfondspatienten op te 
Iaten draaien voor de bezuinigingen in de 
gezondheidszorg. Niet verwonderlijk dan 
ook dat de door de vereniging Voorkomen 
is Beter en de Socialistiese Partij gestarte ak
tie tegen deze plannen een ongehoord suk
ses blijkt. Maar liefst 125.000 protestkaarten 
vonden inmiddels hun weg naar het Binnen
hof. 
Bij die ondertekenaars hoort ook het uit Arn
hem afkomstige echtpaar Steven en Bertha 
v.d. Born. Tussen de drukte door bij de in
formatiestand van de plaatselijke VIB en SP 
afdeling geven zij hun mening: ,We hadden 
vroeger een schip op de binnenvaart. Later 
ben ik op de beruchte Vanadium-afdeling 
van de Billiton komen te werken. Vandaar 
dat ik nu arbeidsongeschikt ben. Die WAO 
gaat nu drie maal een half procent omlaag. 
Ook de kinderbijslag wordt verlaagd. Maar 
wat je moet betalen gaat omhoog; mijn huur, 
gas en Iicht, onroerend goed-belasting, mi
liel,lbelasting. De portemonnee van een zie
kenfondspatient heeft het toch al zwaar te 
verduren ... en als ik met mijn zwakke gezond
heid, die ik door mijn werk heb gekregen en 
waar ik niet om gevraagd heb, moet worden 

lS 

AKTIE TEGEN 
STOOKKOSTENVERHOGING 
Januari is de maand van de prijsstijgin
gen en tariefsverhogingen. Bouwvereni
ging Licht en Lucht doet daar dan ook 
aan mee en verhoogde de stookkosten 
voor de centrale verwarming van de be
woners aan de Maanstraat in Enschede 
van 50 gulden naar 70 gulden. Een ver
hoging van maar lief~ t 40 procent. 

Steven en Bertha v.d. Born 

opgenomen, kan ik nog eens extra betalen 
ook. 
Die Van Agt, daar wordt je pas goed ziek 
van, die zou ons eigenlijk daarvoor iedere 
dag vijf gulden toe moeten geven." 
Zover zal het wei niet komen, al wijst het er
op dat na de 100 gulden- en 10 gulden-plan
nen, nu ook de eigen bijdrage van 5 gulden 
geen lang Ieven beschoren is. Van Agt heeft 
inmiddels Iaten weten, het regeringsvoorstel 
ook niet het neusje van de zalm te vinden. 
De man twijfelt dus en wij kunnen hem daar
vanaf helpen: Gewoon door hem een kaartje 
te sturen. • 

Toch gaat hetde bouwvereniging niet zo ge
makkelijk af als ze misschien wei gehoo-pt had. 
Want het resultaat is nu dat de meeste men
sen de verhqging weigeren. Als reden voerde 
de bouwvereniging aan .dat de gasprijzen met 
2 cent per m3 gestegen waren. Maar een re
kensom(Tfetje leer'de al snel, dat de verhoging 
dan maar 5 gulden per maand zou mogen be
dragen. Een vreemde zaak, aldus het pas op
gerichte buurtk<?mitee . 

Weigering . 
Op de goedbezochte buurtvergadering werd 
met algemene stemmen besloten de verhoging 
te weigeren . De bouwverenigi ng moest eerst 
maar eens uit de doeken doen hoe het in el
kaar ·zat. Ook kwamen er nogal wat klachten 
naar voren over de slecht te regelen verwar
ming en het tochten van de woningen . 
bp de tweede vergadering waren twee mensen 
van de bouwvereniging aanwezig. Hun verkla
ring was dat de bouwvereniging de afgelopen 
jaren nogal wat verliezen had geleden op de 
stookkosten. Met ingang van 1979 moest het 
voile pond betaald worden. Volgens de aan 
wezige bewoners een vreemde gang van za
ken. Jarenlang hoor je niets, en dan ineens 
20 gulden per maand erbij . En dat in een tijd 
waarin de lonen nauwelijks stijgen. Aile 
loonsverhoging gaat nu onmiddellijk op aan 
de stookkostenverhoging . Het buurtkomitee 
gaat nude cijfers van de bouwvereniging be
kijken en verder komt er een onderzoek 
naar de klachten. 
Want het zit er di k in, dat er door de slecht 
werkende verwarming en door de tochtende 
woningen veel warmte verloren gaat, waar
voor de bewoners toch moeten opdraaien. • 
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*lift 
In Leiden zijn de bouwkundige werkzaam-

1 heden gestart van het Witte Singei-Doelen 
komplex van de Rijksuniversiteit. 
Om de wetenschappers hogerop te brengen 
zullen diverse liften aangebracht worden. 
Daar zou niets op tegen zijn als het niet zu/ke 
uitzonderlijk dure liften betrof. pe bedoeling 
is om de liften uit te voeren met ronde en 
ovate glazen schachten en kooien en speciale 
halfronde automatiese deuren. Verschillende 
materia/en moeten speciaal ontwikkeld wor
den, waarbij de kosten zeer hoog oplopen. 
Zouden deze liften met normale vierkante 
kooien en schachten uitgevoerd worden, dan 
zou hiermee een half mi/joen bezuinigd zijn. 
En dat aileen voor de liften. Het /ijkt erop 
dat het mes van Andriessen en Van Agt aan 
de deur van de Rijksgebouwendienst voorbij
gaat. 
We/ snijdt het gretig 'n miljoen weg bij het 
Open School-projekt, waardoor wederom 
een voorziening voor 'Kansarmen' op de tocht 
komt te staan. Voor wie nog niet weet wat 
een konservatief be/eid betekent: 
Hoog wordt hager en laag wordt lager. 

Senator Frank Church, nog welbekend uit de 
Watergate-affaire, is boos op het Amerikaanse 
Ministerie van Justitie. Op 9 februari besloot 
dit ministerie af te zien van vervolging van 
Robert Berrellez van het ITT-koncern in 
Chili, dat in 1970 mi/joenen heeft uitbetaald 
aan de tegenstanders van Allende, om diens 
verkiezing te verhinderen. Toen de Senaats
kommissie Berrellez in 1973 hierover aan de 
tand voelde, legde hij onder valse ede verkla
ringen af, en probeerde met behulp van de 
CIA het onderzoek tegen te werken. 
Wat hem in 1973/ukte, /ukt hem ook nu in 
1979. . 
Een woedende Frank Church: ,Een schan
dalige beslissing. Dit betekent dat getuigen 
voortaan ongestraft het Congres kunnen mis
leiden door met valse overwegingen een be
roep te doen op de nationale veiligheid." 
De motivatie van het ministerie /uidde: ,Ber
rellez's verdedigers zouden zich kunnen be
roepen op de hulp die hij destijds van de 
CIA kreeg. Zodoende zouden nieuwe feiten 
bekend worden over de praktijken van deze 
inlichtingendienst. "En de Amerikaanse rege
ring is uiteraard niet happig op verdere ont
hullingen over de coup waarmee de CIA in 
september '13 de regering Allende om zeep 
hielp. 
Amerika kan moeilijk een van haar trouwste 
pilaren, de ITT, straffen voor meineden en 
samenzweringen, die het zelf in vee/ ernstiger 
mate gep/eegd heeft. 

I 

*dochter 
Een machtig bedrijf die ITT. Dat merken nu 
ook de arbeiders van Standard Electric in 
Den Haag. Deze dochter van ITT kondigde 
aan per 1 januari 1980 155 werknemers te 
zullen onts/aan. Er gaan ze/fs geruchten dat 
dit nag maar het begin is van een groot
scheeps reorganisatiep/an van ITT in Europa. 
Aile produktieaktiviteiten in Nederland zou
den gestopt worden vo/gens dit plan. Aileen 
een verkoopapparaat mag hier nog overb/ij
ven. De werknemers zijn zeer verontwaar
digd: ,Wij hebben altijd voor goede winsten 
mogen zorgen. Vorig jaar heeft de direktie 
nog vijf miljoen de oceaan overges/eept naar 
het moederbedrijf in Amerika." 
Bij ITT-Nederland werken nu nog 1100 
mensen. ITT wil haar produktie centraliseren 
in Ianden waar ze vee/ grotere vestigingen 
heeft. In Chili misschien? 

*gat 
Verkiezingsbeloftes van politieke partijen 
vinden meestal een roem/oos einde in fraaie 
volzinnen in de Tweede Kamer. Daarmee is 
niet gezegd dat onze parlementsleden geen 
initiatieven durven nemen. Neem nu PvdA
senator De Cloe. Bij de behandeling van de 
wet op de geluidshinder in de Eerste Kamer 
hie/d hij een g/oedvol pleidooi voor de be
strijding van geluidsoverlast op en door 
toiletten! 
De PvdA ontdekt het gat van Nederland. 
Een wet over het toilet zou mooi aansluiten 
op de milieubelasting. Werd daarmee bereikt 
dat wij voor het eerst in de geschiedenis 
moesten gaan beta/en voor onze ontlasting, 
nu zal ons stra"., ook nog worden voorge
schreven dat wij er geen ge/uid meer bij mo-
gen maken. • 

Lt:-~._. ___ ~~ 
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Bevrijders Perziese ambassade: 

,,Wij zijn trots 
opo volk'~ 

Haast ongelooflijk, hoe snel zaken zich kunnen keren. Teheran 1979: 25 jaar, na
dat hij door de Amerikaanse CIA aan de macht geholpen was, bewees de Sjah van 
Perzie met zijn smadelijke en overhaaste vlucht de wereld, dat de Pauwentroon ge
vallen was. Lang heeft het Perziese volk moeten wachten en veel moeten verduren, 
vooraleer het zover was. Het op Amerikaanse leest geschoeide Perziese Ieger, de · 
Gestapo-achtige geheime dienst SAVAK, tanks, kogels, ook Carter en de CIA niet: 
niets kon tenslotte het Perziese volk stuiten in zijn drang het gehate Sjah-regiem 
te vernietigen. 

Wassenaar 1979. Sneeuw, een sproo kjesach
tige witte omgeving, mooie bossen, fantastie
se villa's. De lraanse ambassade, prachtig ge
legen aan de Rust en Vreugdeweg. 
De omgedraaide wereld: Binnen, achter het 
buro van de ambassadeur zit nu trots en par
mantig Mehran . De ambassadeur zelf zien we 
niet. Hij heeft zich met hoofdpijn terugge
trokken in zijn privewoning. 

Ambassadeur afgezet 
Mehran is een van de jonge Perzen, die die 
dag gekomen zijn, om de ambassade te be
zetten, te bevrijden, zoals hij zelf zegt. Dit 
in navolging van de bevrijding, die in zijn va
derland plaatsvindt . ,.We hebben de ambas
sadeur afgezet . Zo eenvoudig ligt dat. Die 
man heeft niet het recht meer, om ons volk 
hier in Nederland te vertegenwoordigen. Al
tijd heeft hij zich ondubbelzinnig een Sjah
aanhanger getoond en met de SAV AK in het 
buitenland samengewerkt." 
Dat de ambassadeur zich eerder deze week 
demonstratief achter Khomeiny schaarde, 
kon de bezetters niet vermurwen. Begrijpe
lijk. ,.Diverse malen hebben we in het verle
den deze Sjah-ambassade bezet. Steeds heeft 
hij ons met geweld door de politie hier in 
Wassenaar eruit Iaten slepen. De politie nam 
onze paspoorten in en gaf de namen aan de 
ambassadeur door ." · 
De gevolgen daarvan zijn bekend. De progres
sieve Perzen konden niet meer naar hun va-
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derland terug. Zij, die het wei deden, zijn ge
folterd of omgebracht. Snel somt Mehran de 

namen op van zijn overleden vrienden. Het 
kost hem moeite. Hij lacht daarentegen, als 
hij kan vertellen over diegenen, die nu uit de 
gevangenissen bevrijd zijn. 

Komitee 
. Zij hebben het al die jaren in h'et buitenland 
niet makkelijk gehad, deze jongens. Toch 
waren ze niet bang om de aandacht te vesti
gen op de misdaden van het Sjah-bewind. 
Mehran: ,.Op el ke Perziese ambassade ih het 
buitenland zaten SAV AK-agenten. Zij hi el
den ons in de gaten, infiltreerden in onze or-

. ganisaties en traden met lijfelijk geweld te
gen ons op. In veel lande11 keek de politie 
daarbij rustig to~. In Duitsland, de VS, Zwe
den stond ze niet aan onze kant. Zelfs van
daag nog'Wilde de Wassen'aarse politie graag 
iRgrijpen. De ambassadeur·heett haar bezwo
ren dat niet te doen. Die man voelt ook wei, 
hoe laat het is. Enkele personeelsleden van 
de ambas·sade hebben zich solidair m·et onze 
aktie verklaard. Met hen hebben we een ko
mitee gevoimd om de zaak hier te Iaten door· 
!open. We hebben v.erbinding met Iran en 
wachten op instrukties." 

Ze zullen ons niet ctegE!nhouden 
De telef,oon rinkelt. Mehran wachf met op
nemen. Als ik tegen hem zeg: .. Het is mis
schien je moeder, die vraagt of je naar huis 
komt," glimlacht hij en vertelt verder: ,.Tach
tig procent van onze mensen in .het buiten
land is de laatste maanden teruggekeerd en 
heeft zich bij de revolutie aangesloten. De 
rijkdom van Iran hoort aan het volk, daar 
vechten we voor. De tienduizenden Ameri
kaanse adviseurs, de korrupte legertop, de 
geheime dienst: ze houden ons niet tegen. 
Niet Ianger. zal een lraanse regering de poli
tie-agent van Amerii<a zijn. We zijn vastbe

-sloten van ons land een werkelijke demokra-
tie te rnaken . We hebben er te lang op moe
ten Wqchten." 

/' 

De Pet zen gaan voor de Tribune op. de foto. 
Aari de muur hangt nu het portret van Kho
meiny. Ze zijn trots . De rollen zijn omge
draaid. Het is nog maar vier maanden geleden, 
dat ze. voor een· foto de han den beschermend 
voor het gezicht hielden. Ze hoeven nu niet 
meer bang te zijn om herkend te worden. • 

-~ - ~ - -
----=----- - -
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GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp· en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
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De regering . 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij, Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaat&elijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vel~ werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet ~m met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800. ten name van 
penningmeester SP .te Rotterdam met vermelding: ondersteunencHid. 

******************************* 
Voof Tribune-lezers die meer willen lezen over 
de Soeialistiese Partij, over-hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de st(iid voor een bete· 
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socialistiese litera· 
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

***********************************!***************************** 

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J .v.Stolbergstr.60''' 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 1 0 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Doetinchem Postbus 110 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 . 
05490·18954 
0 1720·44085 
033·14665 
020·826422 
085-433364 
073·218818 
05409·5271 
04116·78167 
05240·2161 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389·7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040·814807 
Elst (Gid) A.v .Solmsstr. 31 08819-3785 
Em men La an v .d. Bork 292 0591 0·25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 

., Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat 5 
Heemskerk Maasshaat 134 
Heerlen M(lastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Postbus 175 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 
Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 
Horst Zwaluwstraat 159 
Kerkrade St. Joannerstr . 11 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 
Leiden Groenesteeg 33 
Leidschendam St. Raphaelstr . 11 
MaarssenbroekBioemstede 640 
Maastricht Rooseveltlaan 235 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 

050·713547 
070·465966 
023·379506 
02510-37228 
045·712778 
01882-447 
04920-42761 
05400·21 042 
035-19578 
045·214067 
04709-3679 
045-412732 
051 00·81867 
08879·2245 
071 ·134640 
070-276656 
03465-67099 
043-627558 
04102·2065 
080·229388 

04120-32631 

Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Rijswijk 
Sas van · Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 

· Tilburg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zwolle 

Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 1 5 0 1650·3984 7 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Min. Talmalaan 67 070-948252 
Statenlaan27 01158· 1455 
Oo.ststraat 2E 070·460827 
Andoornstraat 3 04104-3998 
Valeriaanstraat 189 02155·17838 
Merelstraat 18 01880·1 0328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150·17752 
Havendijk 58 013-435380 
W. Alexanderhof 367 04132·68996 
Woitstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr . 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-7270 
I.M . de Raathstr . 6 01 0·345483 
C.v.d.Lindenstr. 23 08370·11790 
Meul mansweg 1 0 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894·6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,De Vijverhof"- Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 

Ons Medias Centrum 
Oss: Linkensweg 40 tel. 04120-24555 
Nijmegen : Koninginnelaan 90 tel. 080-778811 
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E venals in andere steden is ook in Oss de 
nodige beroering ontstaan over LPG

tanks, die zich gevaarlijk dicht en dus op on
veilige afstand in woonbuurten bevinden . . 
Onder de bejaarden van de Sterrebosflat en 

langstelling van de pers en onder andere het 
NOS-journaal naar het gemeentehuis. De SP 
Hulp- en lnformatiedienst deed haar naam 
eer aan door vanwege de kou ook een taxi
dienst te organiseren. En de bejaarden zon
gen eerst nog spontaan het Sterreboslied. 

G een wonder dus dat de Ossenaren de 
raadsvergadering van een week later aan

grepen en die meteen tot de drukstbezochte 
in de geschiedenis van Oss maakten. De pu
blieke tribune puilde uit, velen konden geen 
plaats meer krijgen en bleven wachten. 

bewoners in de direkte omgeving haalde de 
SP 686 handtekeningen op. Geprotesteerd 
werd tegen het feit dat de bewuste LPG-tank 
tegen de officie/e norm in op slechts 75 me
ter van de flat afstaat. 

E en van de oudste demonstranten: ,Een 
mens is nooit te oud ... " 

E en motie van de vier man sterke SP
fraktie om de LPG-tank zoals die er nu 

btl ligt. gesloten te krijgen, werd door aile 
andere frakties (PvdA, VVD, CDA en D'66) 
verworpen. Een boze bewoner vroeg toen het 
woord, maar Oss is naast wijze wethouders 

lll.loensdag 14 februari: een drukbezochte 
rr voorlichtingsavond. Besloten werd een 
bezoek te brengen aan het gemeentehuis. 

Z o gezegd, zo gedaan en die vrijdag hier
op toog een lange stoet onder grote be-

G rote drukte in de hal. In Oss heeft men 
wijze bestuurders, zoals wethouder Van 

Xanten, die de mensen toesprak: ,Mensen, 
gaat u nu rustig slapen, er is niks aan de hand, 
dit is de veiligste tank van Nederland." Zien
de blind en horende doof dus. 

ook een taktvol/e burgemeester rijk, die zei: 
,U krijgt niet het woord; het publiek bestaat 
niet voor mij. " 
Een andere bewoner: ,Dat zul/en we u in de 
toekomst nog we/ bewijzen!" • 
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Brief 

VROUWEN 
SAM EN 
STERK? 
Beste Tribune, 

Gisteravond sloeg ik de vrouwen
pagina op van de krant. Het ging 
over opvoeding. Er werd een 
vrouwaan het woord gelaten, die 
,bekeerd" was tot het feminisme. 
Vroeger was zij een huissloof ge.
weest met een ,beperkt /eventje" 
terwijl haar man een leuke baan 
bij het onderwijs had. Over haar 
zoontje k/aagt zij: ,,k was meer 
bezig met zijn ge/uk, dan met het 
mijne. "Aan die wantoestand 
heeft deze vrouw dus een eind 
gemaakt, en nu draait alles vee/ 
beter. Haar man is minder gaan 
werken om zijn steentje tot de 
huishouding en de opvoeding bij 
te dragen . Zodat zij nu ook haar 
eigen Ieven heeft, voorname/ijk 
in het vrouwenhuis. ,lk heb nu 
ook een eigen kamertje in huis. 
Daar kan ik mij in terugtrekken 
en ongestoord mijn eigen dingen 
doen, mijn eigen mensen ontvan
gen, aan mijzelf toekomen. " 
Over de opvoeding merkt zij op : 
,lk wit niet praten over de pro
blemen van het opvoeden van 
kinderen, maar over wat ik moei
lijk en fijn vind." Of haar man 
nog we/ aan zichzelf toekomt, 
staat niet verme/d. ,lk wit zoe
ken naar mijn eigen ge/uk." 
Laatst kreeg ik een Vrouwen
krant onder ogen. Het nummer 
ging helemaal over vrouwen en 
kinderen. Weer van hetzelfde 
Ia ken een pak als het bovenstaan
de verhaal. Een greep uit de 
Vrouwenkrant: ,Het is kwart 
voor elf. lk zit achter m'n buro. 
Tot kwart voor twaalf heb ik de 
tijd om iets te presteren, om te 
bewijzen dat ik toch besta. Want 
om half een moet ik Tijmen ha
len, moet ik weer moeder zijn. 
Een onmogelijke opdracht, in 
anderhalf uur je bestaan veilig 
stellen." Enzovoort. Tijmen blijkt 
een knulletje van anderhalf jaar 
te zijn. De moeders in deze krant 
hebben soms we/ eens last van 
schuldgevoelens. Maar daar moet 
maar eens een eind aan komen, 
vinden ze. 
Een tijd geleden werd ik persoon
lijk met dit soort meningen ge
konfronteerd. In onze woonplaats 
werden vrouwen van tussen de 
30 en 60 jaar onderzoch t op 
baarmoederhalskanker. Plotseling 
werd dit teruggedraaid: voortaan 
kwamen aileen de vrouwen van 
35 tot 55 jaar in aanmerking. De 
SP organiseerde a/s an twoord 
hierop een handtekeningenaktie 
om ui tstrijkjes voor aile vrouwen 
te krijgen. lk hielp mee met die 
aktie. Met een vriendin ging ik 
naar het vrouwenkafe om ook 
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, Vrouwen werken voor de poen. Mevrouwen voor ontplooiing" . 

daar handtekeningen op te halen. 
/k had wat handtekeningen ver
zameld, toen de barkeepster zei 
dat ze twijfelde aan het nut van 
uitstrijkjes. Dat kan natuurlijk. 
lk antwoordde dat ik in mijn 
buurt een paar vrouwen ken, bij 
wie baarmoederha/skanker was 
opgespoord door zo 'n simpe/ 

- uitstrijkje. Vrouwen met jonge 
kinderen; stet je eens voor dat 
die hun moeder zouden verliezen, 
zei ik. De barkeepster werd woe
dend. Drie vrouwen, die hun 
handtekening a/ hadden gezet, 
gristen me het papier uit handen 
en streepten hun handtekening 
door! Stomverbaasd vroeg ik wat 
dat te betekenen had. We/, het 
zat zo: als een vrouw een uit
strijkje laat doen, dan doet zij 
dit voor zichzelf, en ze denkt 
daarbij zeker niet aan haar kinde
ren. Vrouwen hadden lang genoeg 
aan hun kinderen gedacht, dat 
moest maar eens afgelopen z1jn! 
/k zei: ,Jullie zijn een goed eind 
heen. " 
Diskussie mocht niet baten. Toen 
werd me een kollektebus onder 
de neus geschoven. De vrouwen 
van het vrouwenkafe hadden na
melijk op een muur gekalkt: 
VROUWEN SAMEN STERK. 
De politie had ze betrapt, vandaar 
die kollektebus om de boete te 
beta/en. lk zei: ,,k voel me niet 
samen sterk met Pien Wiegel, dus 
van mij krijg je geen cent." 
Oh wat fout, Pien werd ook on
derdrukt, door Hans! ,Het zal 
me een zorg zijn," zei ik. Kortom, 
het vrouwenkafe was voor een 
vrouw zoals ik geen sukses. 
Maar ja, ik ben dan ook maar een 
gewone vrouw, zo'n huissloof 
met drie kinderen. En deze huis
sloof heeft schoon genoeg van 
die feministiese praatjes in kran 
ten en op de TV. Vooral als ze 
zo afgeven op de kinderen, dan 
word ik boos (zacht gezegd). Als 
een TV-programma mij voor
houdt, dat ik 7 8 jaar van mijn Ie
ven moet opofferen voor de op
voeding van een kind, dan is me 
dit werkelijk te dol. Kinderen 
worden in deze visie beschouwd 

a/s lastige sponzen, die a/ je aan
dacht opzuigen. Het feit, dat een 
kind ook zeer vee/ aandac'ht an 
de moeder besteedt, daar staan 
deze dames niet bij stil. Nee, ze . 
bedenken van alles om zich van 
dit blok aan het been te ont
doen. Ze wil/en er a/s vrouw niet 
meer voor opdraaien. Ze Willen 
einde/ijk zichzelf ontdekken en 
zichzelf ontp/ooien, zoals dat zo 
mooi heet. Weg met de onder
drukking van de vrouw d9or de 
man en de kinderen. 
/k woon in een arbeidersbuurt 
en ik heb vee/ kontakt met de 
mensen. /k werk mee met de ver
koop van de Tribune in onze wijk, 
en zodoende hoor en zie ik vee/. 
Jammer voor de femin isten moet 
ik zeggen,dat ik derge/ijke !J(llui- . 
den hier nooit hoar. /ntegendeel. · 
/k heb de feministiese wijsheden 
wei bediskussieerd met vrouwen 
in de buurt. Het blijkt dat die 
ideeen totaal niet aanspreken, 
omdat arbeidersvrouwen heel an
dere problemen hebben. Onder
drukking door de man? Ze moe
ten erom lachen. De vrouw moet 
zich kunnen ontplooien in het 
arbeidsproces? Vee/ mannen 
werken hier in de ploegendienst. 
/k ken niet een vrouw die met 
haar man wit rui/en. Vrouwen 
vertellen bijvoorbeeld over het 
werk dat zij vroeger deden, in de 
sigarenfabriek, op naaiate/iers, 
in de koekfabriek, in winkels. 
Werk waarbij van ,ontplooiing" 
geen sprake was. Ze werden op
gejaagd voor een paar rotcenten. 
Het huwe/ijk betekende voor de
ze vrouwen een moge/ijkheid om 
uit deze toestand te ontsnappen. 
Het doen van de huishouding en 
het opvoeden van kindere11 vin 
den ze een werk waar ze meer 
voldoening van hebben. 
Maar een huishouden kost vee/ 
geld, reden waarom vee/ vrouwen 
uiteinde/ijk toch weer gaan wer
ken. Meestal in de schoonmaak, 
in openbare gebouwen of bij par
tikulieren. /k heb zelf ook jaren
lang schoongemaakt, ook bij par
tikulieren. Dus bij vrouwen die 
het werk weer hadden opgevat, 

waarin zij hun ontplooiing vin
den. Daarom hadden ze mij nodig 
om hun huis schoon te maken. 
Beste dames, hoe zit het dan met 
mijn ontplooiing? Vrouwen zijn 
tach sameri sterk ?? 
Kijk, het is al/emaal een lachertje. 
Als arbeidersyrouwen gaan wer
ken, dan doen ze dit in de eerste 
p/aats voor de poen. Omdat de 
arbeidersmannen geen loon naar 
werken krijgen, zoeken hun vrou
wen er een baantje bij. Bijvoor
beeld schoonmaakster bij een ge
studeerde mevrouw. 
Zijn wij vrouwen tegen onze man
nen? Wij zijn met onze mannen 
tegen de kapitalisten die de arbei
ders ondeibetalen en zelf met de 
winst gaan strijken. En daar heb
ben we nu het grate verschil tus
sen vrouwen e,ri vrouwen. Vrou
wen werken voor poen. Mevrou
wen voor ontplooiing. 
Zoals ik a! zei, werken in onze 
buurt vee/ mannen in p/oegen
dienst /k konstateer dat deze 
mannen vaak vee/ bijdragen aan 
de huishouding Vf!n hun gezin en 
aan de opvoedinp van de. kinde
ren. En eerlijk gezegd is het dik
wijls zo dat de vrouw bevoorrecht 
is. De man verricht de arbeid voor 
het inkomen en de vrouw heeft 
meer moge/ijkheden om fijne 
dingen te doen. lk ken een aantal 
vrouwen die de moedermavo 
volgen. Hun mannen hebben 
hiervoor geen kans. 
Natuurlijk ken ik we/ vrouwen 
die door hun man ·onderdrukt 
worden. /k ken oak mannen die 
door hun vrouw onderdrukt wor
den. Beide zaken komen voor. 
Maar wat de kinderen in de 
schoenen wordt geschoven zit 
mij nog het meest dwars. Kinde
ren zijn, als ze nog klein zijn, he
lemaal afhanke/ijk. Ze kunnen 
zich no[j niet verdedigen en voor . 
hun rechten opkomen. Een kind 
heeft in de eerste plaats recht op 
veiligheid, d. w.z. hij moet zeker 
kunnen zijn van de liefde en de 

·zorg van zijn ouders. Een moeder 
die haar kinderen dit recht ont
iegt, is voor mij een kinderonder
drukker van het ergste soort. 
lk voel me 'door mijn kinderen 
niet in een eng were/dje geplaatst. 
lntegendee/, er is een wereld voor 
me opengegaan. Omgaan met 
kinderen is erg f ijn. Maar als je in 
het enge wereldje van jezelf b/ijft 
steken, ja, dan krijg je dat nooit 
in de gaten. 
Deze brief is erg lang-geworden, 
en jullie zullen hem dus we/ niet 
p/aatsen in de Tribune. Maar ik 
moest mijn hart even luchten. 

Mevr. J. v.d.M. te Wageningen 

U ziet, we hebben uw brief toch 
in de Tribune geplaatst . En niet 
zonder instemming. Wat dat be
treft zal er binnenkort een door 
ons uitgegeven brochure verschij
nen, die dieper op het femin isme 
en op de positie die vrouwen in 
de maatschappij innemen, zal in-
gaan. Redaktie • 
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BeKa ... gesloten ... 

·aE WINSTGEVENDE 
ONDERGANG VAN 
DE TILBURGSE 
TEXTIELINDUSTRIE 
De nagenoeg volledige afbraak van de Tilburgse textielindustrie is zo langzamerhand een even 
berucht gegeven geworden als de mijnsluitingen in Zuid-Limburg. In 1958 nog zorgden zo'n 65 
fabrieken ervoor dat een 18.000 mensen in de regio Tilburg hun brood in de textiel konden ver
dienen. De schamele 1200 arbeidsplaatsen, die daar nu nog van overgebleven zijn, vormen de 
laatste resten van een wereld die in een rekordtempo is afgebroken. Na de .,gouden tijd" voor 
de textielfabrikanten - beweerd wordt dat de winsten in die tijd groter waren als de totale 
loonsom - begon het in het begin van de jaren zestig bergafwaarts te gaan in de textiel. De fa
miliebedrijven hadden al die jaren sterk op zichzelf geopereerd. Geen enkele inmenging van bui
tenaf werd geduld. Versnelde veranderingen in de prQduktietechnieken en in de afzetmarkt be
gonnen hen meer en meer boven het hoofd te groeien. De families kwamen tot de konklusie 
dat het misschien verstandiger was om hun kapitalen uit de bedrijven terug te trekken om ze in 
meer winstgevender zaken te stoppen. Het uiteindelijke resultaat is bekend: een nagenoeg gehe
le industrietak is in nauwelijks twintig jaar tijd voor de Walstad verloren gegaan. In de laatste 
fase van het proces van afbraak, heeft de overheid nog een handje meegeholpen. De herstruktu
rering die ze heeft willen doorvoeren en waarin vele miljoenen gestoken zijn, is een fiasko ge
worden. Het heeft de Tilburgse wollenstoffen-industrie versneld naar de ondergang gevoerd. 

Tientallen miljoenen overheidssteun 
spoorloos: de overheid kijkt toe 
Een van de bedrijven, die na een tijdje 'ge
zondmaken' haar poorten heeft dichtgego"id, 
is de HTI in Goirle. Aan het woord: Henk 
Hendriks, hij is molensteller geweest bij de 
HTI: .,Daar sta je dan! Van de ene dag op de 
andere is a lies weg. Toen i k 14 jaar was, 
werd ik als oudste zoon de textiel ingestuurd, 
want mijn vader werkte daar ook. Vanaf die 
tijd heb ik moeizaam een bestaan kunnen op
bouwen. Zeker, ik had het zien aankomen. 
Maar je wilt er toch niet in geloven, totdat 
het werkelijkheid wordt! De straat op. Alles 
weg. Dertig jaar ervaring, 18 jaar op dezelfde 
plaats. Diploma's, kollega's, sociale zeker
heid. I k ben nu 46, vader van zes kinderen, 
waarvan enkele studerenden, en ben zuiver 
textieltechnies ingericht, dus weinig kans op 
ander werk. lk vraag me wei een ding af: 
Was dit alles wei nodig geweest! Neem nu de 
HTI. In een paar jaar tijd zijn er miljoenen 
guldens ingestopt en toen de tent dichtging 
was er een schuld van zo'n 19 miljoen. Waar 
is al dat geld gebleven ?" 
Als begin jaren zeventig de bedrijfssluitingen 
in de textiel elkaar nog steeds in snel tempo 
opvolgen, wordt er een beroep gedaan op de 
overheid om plannen te maken die deze ont
wikkeling zouden kunnen keren. Begin '74 
komen van overheidswege de eerste ideeen op 
tafel. Bedrijven zouden ondergebracht moe
ten worden in een houdstermaatschappij . 
Daarbij zouden de textielfamilies eigen zeg
genschap moeten overdragen. Diverse fami
lies voelen zich bedreigd en zagen hierin een 
aanleiding om hun bedrijf financieel zodanig 
te verzwakken dat op elk gewenst moment 
tot sluiting zou kunnen worden overgegaan. 
En er waren nogal wat mogelijkheden om ka
pitaal uit de onderneming te onttrekken. 

De laatste meter stof 
wordt hier gemaakt 
Een manier is het rechtstreeks onttrekken 
van ~andelenkapitaal. De familie Enneking 
heeft het op deze manier gespeeld. Kijken 
we naar het verloop van het aandelenkapi
taal van Textielfabrieken HFC Enneking: 
Gestort en geplaatst kapitaal in: 
1948 f 1.000.000,-
1952 f 2.000.000,-
1961 f 7.360.000,-
1966 f 1. 104.000,-
1971 f 353.280,-
Een verklaring voor deze afname waste vin
den in het Handelsregister: terugbetaling in 
kontanten aan de enige aandeelhoudster. 
Een oud-Enneking wever: .,Ze hebben ons 
altijd besodemieterd. Aile belangrijke beslis· 
singen werden volledig buiten ons om geno
men. Wij zagen op het laatst ook wei dat het 
goed fout zat met het bedrijf. Volgens de di
rektie was er ni ks aan de hand: de laatste me· 
ter stof in Tilburg werd hier gemaakt! Nou, 
het was zo bekeken ." 
In 1974 gaf Enneking de voorkeur aan slui
ten in plaats van herstruktureren. Tweehon· 
derdvijfenzeventig mensen kwamen op straat 
te staan, zonder dat de noodzaak van sluiting 
ooit is aangetoond. 
Een andere methode van kapitaalonttrekking 
is het omzetten van het aandelenkapitaal in 
een persoonlijke lening. H. van Puyenbroek 
heeft van deze juridiese truk gebruik gemaakt . 
Hij bracht zijn aandelenkapitaal drasties te-
rug tot f 1.000.000,-, terwijl er een persoon· 
lijke lening werd gekreeerd van 11 miljoen. 
Het bedrijf had plotseling een enorme schuld 
aan de eigenaar gekregen, een schuld waar-
over rente betaald moest worden. In 1974 
moest het bedrijf over deze schuld 8 procent + 
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De weverijen betekenden eenszo'n 18.000arbeidsplaatsen 

rente betalen, een kleine miljoen gulden. 
Geen wonder, dat een bedrijf dan in de rode 
cijfers komt. 
Blijven we bij Van Puyenbroek. In 1971 is 
de textielfabriek Van Puyenbroek omgezet 
in een exploitatiemaatschappij . De gebou· 
wen werden ook eigendom van die maat· 
schappij . De textielfabriek moest dus vanaf 
dat moment de gebouwen gaan huren. De 
jaarlijkse lasten van de fabriek stegen daar
door plotsel ing met enkele tonnen. 
Nog voor er ook maar iets aan herstrukture
ring was gedaan, waren een aantal textielfa
brikanten al druk bezig om via juridiese en 
financiele slimmigheden, hun kapitale be
langen veilig te stellen . Er werden kunstma
tig verliezen gekreeerd, waarna het leegge
molken bedrijf op ieder gewenst moment ge
sloten zou kunnen worden. De doelmatig
heid van de herstrukturering werd voor een 
groot deel afhankelijk gemaakt van de wen
sen van de textieleigenaren . 

We zijn op een zaterdagmiddag 
tussen 1 en 2 uur 
met kooi en al verkocht 
AI dit geschuifel met kapitalen ging natuur
lijk volledig buiten de arbeiders om. Ze had
den zich nergens mee te bemoeien . Als er al 
een ondernemingsraad bestond, dan bleef de
ze toch volledig verstoken van belangrijke 
noodzakelijke informatie . 
Henk Hendriks: ,De HTI is alt ijd in handen 
geweest van de Van Broekhovens. Rond 
1970 begon de markt te verslechteren. Op 
een gegeven moment gingen we 's zaterdags
middags naar huis. Toen we 's maandags 
terug kwamen, bleken we opeens bij Artex 
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te werken . ledereen was met stomheid gesla
gen. We zijn op een zaterdagmiddag tussen 
1 en 2 uur verkocht met kooi en al! Ze lfs de 
onderdirekteur wister niets van. De Van 
Broekhovens hebben hun centen veilig ge
steld . Het Artexkoncern heeft ons opge
kocht met enkele miljoenen overheidssteun. 
Wij konden een keer slikken en dan door
werken." 
Hoe de herstrukturering werd opgezet? Eind -
1974 wordt door overheid, werkgevers en 
vakbonden de stichting Wolcon opgericht, 
om de wolindustrie een betere struktuur te 
geven en zo de werkgelegenheid veilig te 
stellen. Voorzitter wordt de heer Vander 
Lande. Vervolgens wordt er een holding op
gericht die de samenwerking tussen de in 
nood verkerende bedrijven tot stand moet 
brengen: de Sigmacon . Tot de holding treden 
toe : Tilburgs grootste wolbedrijf de AaBe, 
A & N Mutsaerts, en Janssens de Horion, 
met respektievelijk 600,200 en 100 man per
soneel. President-direkteur van de Sigmacon 
wordt de heer Feenstra, die direkteur van de 
AaBe is. Feenstra krijgt een vetorecht bij de 
vraag of een bedrijf al dan niet toegelaten 
moet worden bij de holding. Dan formuleren 
Van der Lande en Feenstra snel een aantal 
voorwaarden waar bedrijven aan moeten vol 
doen om te kunnen toetreden. Zij moet op 
z'n minst quitte spelen en mag geen negatief 
vermogen hebben. Anders zou de basis vim 
Sigmacon aangetast worden. Voorts moet 
ieder bedrijf 20 nodig afslanken . Hetgeen vrij
wel steeds zal betekenen dater ontslagen 
vallen . Om het een en ander te kunnen be
oordelen, wordt het onderzoeksburo Kewill 
Systems i ngescha kel d. 

Binnen de textielwereld was dit buro een 
-volslagen onbekende . Later is gebleken dat 
dit buro speciaal voor dit doel was opgericht 
door Feenstra en enkele anderen . Direkteur 
van dit onderzoeksburo werd de heer Loef
fen. Adviezen van Kewill moesten 'dwingend 
opgevolgd worden, wilde een bedrijf voor 
herstrukturering in aanmerking komen. 

De mensen weg, het verlies ook weg! 
Henk Hendriks: ,Ais Kewill geweest was, 
dan vielen er klappen . Geen wonder als je 
ziet hoe -ze te werk gin gen. Leed een onder
neming verlies, bijvoorbeeld f 100.000,- per 
jaar, dan deeloen ze dit veriies door het ge
middelde loon van een arbeider, bijvoorbeeld 
f 20.000,-. Dan moeten er voigens hen vijf 
man uit. En wat Loeffen voor een figuur 
is, hebben we ook geweten. T~en de HTI 
dicht ging, werd er de Goirle Textiel opge
richt, waarin een deel van de HTI-mensen ge
plaatst werd. Loef.fen hadden ze er neergezet 
l(oor de dagelijkse Ieiding. Ondanks de enor
me problemen die de GT had bij de start, was 
het eerste wat Loeffen deed : twee en een hal 
ve week op vakantie gaan. Daar werd hij nog 
voor betaald ook!" 

Feenstra zorgt goed voor zijn AaBe 
De basis voor de herstrukturering was ge
legd, het spel kon beginnen. Vooral Feenstra 
en Van der Lande kregen grote bewegings
vrijheid en zouden een duidelijk stempel 
drukken op het verdere verloop. De over
heid gaf deze heren vrij spel en zou regelma
tig met veie miljoenen bijspringen. Het re
sultaat is dat er tijdens de herstrukturering 
nog eens zo'n 1300 mensen weggesaneerd 
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zijn. Deze hele operatie was prakties geheel 
in handen gegeven van een kleine groep be
langhebbenden. Want zetten we de funkties 
van deze heren eens op een rijtje, die ze de 
afgelopen jaren vervuld hebben, dan komen 
we tot het volgende: 
Van der Lande: 
- voorzitter Wolcon 
- kommissaris Sigmacon 
- kommissaris ·Spinnerij Swabo 
- direkteur en later kommissaris bij spinne-

rij De Wijs 
- direkteur en kommissaris bij Goirle Tex-

tiel -
voorzitter Raad van Bestuur bij Gamma 
Holding 
voorzitter Fenewol 

- kommissaris Hebox-Boxtel 
- kommissaris Clos en Leembruggen 
Feenstra: 
- voormalig direkteur bij Haes Holland, ge

deeltelijk overgegaan naar Gamma Hol-
ding " 

- voormalig direkteur bij Scholten en TKT, 
beide van de KNTU 

- president-direkteur van Sigmacon, met 
vetorecht voor toetreding bedrijven 

- mede-oprichter van Kewi/1-Systems 
Direkteur Loeffen van Kewi/1 Systems, had 
of kreeg de volgende funkties: 
- adviseur Wolcon 
- adviseur Sigmacon 
- direkteur Goirle Tex tiel 
Feenstra, als direkteur van AaBe, kwam aan 
het hoofd van Sigmacon, dat in de praktijk 
een vooral met overheidsgeld versterkt AaBe 
is gebleken . De andere twee bedrijven die in 
de Sigmacon waren ondergebracht, Werden 
Jangzaam maar zeker ontmanteld, terwijl de 
beste bedrijfsonderdelen naar de AaBe over
geplaatst werden. De AaBe zelf kon met be
hulp van de 12,3 mi ljoen overheidsgelden, 
een groot aantal nieuwe produkten ontwik
kelen, waarvan een deel buiten het traditio
nele textielgebied valt . 

Zakenvriendjes en konnekties 
met Haagse kringen 
Feenstra en Van der Lande kenden elkaar al. 
Beiden hadden namelijk vooraanstaande 
funkties bij Gamma Holding, dat prakties 
geheel in handen is van Unilever. Andere in
vloedrijke personen waren de heren Loopuyt, 

Staking in de Tilburgse textiel in 1917: de mannen vergaderen in de Boterhal ... 

Pruyt en Kroese, die afwisselend kommissaris
sen bij de AaBe waren namens Gamma Hol
ding. Deze drie heren staan weer in direkte 
verbinding met de top van het internationale 
bedrijfsleven via tal van kommissariaten . 
Door de AaBe binnen de Sigmacon te halen, 
kreeg de overheid te maken met groepen die 
ook belangen hebben buiten de textielwereld . 
Toch moet de overheid wei op de hoogte zijn 
geweest van de hele gang van zaken, vanwege 
de intensieve kontakten die de textielfabri 
kanten en -families vaak hadden en nog heb
ben met de kringen uit Den Haag. Te den ken 
valt hierbij aan Hoefnagels, Roolvink, Schmel
zer, Van Thiel, De Quay. 
De afbraak van de Tilburgse textielindustrie 
wijst er weer eens op dat het overheidsbedrijf 
erop gericht is, dat arbeidsintensieve, vaak 
verouderde en slecht konkurrerende del en van 
een industrie le sektor moeten verdwijnen . 
Het 'gezondmaken ' van zo'n sektor betekent 
dan dat veela l met overheidsgelden aile zwak
ke bedrijven weggesaneerd worden . Over 

... de vrouwen in de zaal van de Gi!debond 

blijft dan een kapitaalkrachtige kern met een 
goede winst en konkurrentiepositie. Zoals 
in dit geval de AaBe. In de Twentse textiel 
dreigt zich hetzelfde te voltrekken. Ook in 
de scheepsbouw en in de metaal zien we een 
gelijksoortige ontwikkeling. Daarbij staat 
steeds de winst centraal, en niet de mensen. 
Zijn de winsten verdwenen, dan moeten ook 
de mensen verdwijnen. In Tilburg en omstre
ken zijn op deze manier in de textiel al dui 
zenden mensen afgedankt. 
Henk Hendriks ; .,VIak na de oolog was het 
hard werken en weinig verdienen. Toen de 
bloeiperiodes aanbraken, hebben wij echter 
maar nauwelijks mee kunnen profiteren van 
de enorme winsten die toen gemaakt werden. 
We hebben nooit een dikke boterham kunnen 
verdienen. En als het dan slechter gaat, dan 
kun je ondanks aile mooie beloftes en over
heidssteun, toch mooi opstappen. Een half 
jaar v66r de sluiting van de HTI zeiden ze nog 
dat er dat jaar waarschijnlijk weer voor het 
eerst met winst gedraaid zou worden . Nou, 
de bekendmaking van de sluiting bracht ons 
de trieste winst dat we voorgoed uit elkaar 
konden gaan ." 

In de afgelopen jaren hebben de reorganisa
ties de gemeenschap zo'n 100 miljoen ge
kost. Vele miljoenen hiepan zi;n weg. Het is 
niet duidelijk waar veel van dit geld is geble
ven. Wei duidelijk is, dat een groot deel in 
de zakken van textieleigenaren terecht is ge
komen . ' 
Het is tevens duidelijk dat de overheid door 
haar optreden een kleine groep kapitaalkrach
tigen zeer nadrukkelijk in de kaart heeft ge
speeld, en niet is opgekomen voor de belan
gen van de werkende bevolking. Het wordt 
hoog tijd dat die werkende bevolking het 
zelf eens voor het zeggen krijgt. 

Onlangs hebben voormalige ondernemings
raden van diverse gesloten textielfabrieken 
door middel van een open brief de overheid 
ter verantwoording geroepen voor de misluk
te herstrukturering. 
Zij dringen aan op een uitgebreid onderzoek 
in de vorm van een parlementaire enquete. 
Het bovenstaand artikel is voor een deel ge
baseerd op gegevens die neergelegd zijn in 
deze open brief. • 
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Het is 1 uur in de nacht als we de Franse grens bereiken. De vriendelijke douane
beambte is van oorsprong geen Frnasman. Behoudens de onvermijdelijke vraag of 

Jos van Rens en Hans van 
Hooft (onder) reisden voor 
de Tribune naar Longwy. 

we iets aan te geven hebben is er verder geen kontrole. Oat verendert als we 500 
meter verder zijn. De weg is geblokkeerd. Om een houtvuur van spoorbielzen 
drommen mannen. De wegversmalling is simpel maar effektief geblokkeerd door 
een omgekeerde eg waarvan de scherpe punten dreigend naar de banden wijzen. 
Een man steekt zijn baardige hoofd door het raampje en zegt: ,Wij zoeken var
kens." Wij kijken elkaar verbaasd aan. ,Varkens?" vragen wij. ,Ja varkens en niet 
aileen varkens, aile soorten vlees." lk denk nog: ,Zo'n honger zullen_ze t~ch niet 
hebben." Maar tegelijkertijd ontdekken we een spandoek met het woord 'agricul
teurs'. Het zijn Franse boeren die de grens blokkeren. lnmiddels staan ze allemaal . 
om de bus. Een van hen was eens in Amsterdam geweest en waarschijnlijk heeft 
hij nu nog berouw van die opmerking. Onder bulderend gelach vertelde een _van 
zijn kameraden enkele details van dit uitstapje. De omgekeerde eg werd van de 
weg getrokken en we reden na een paar minuten het uitgestorven Longwy binnen. 
Een van de staalbekkens van Lothariogen waar een harde strijd gevoerd wordt te
gen de dreigende massaontslagen. Wij zijn naar Longwy gegaan om ooggetuige te 

' zijn van die strijd. Oe hotels zijn vol en we slapen in de bus. 

Regeringspolitiek · 
veroorzaakt upstand 
Longwy bestaat eigenlijk uit twee stadjes. 
Een deel ligt in het dal, een ander op de heu
velrug. 
Longwy heeft 100.000 inwoners en is voor 
de werkgelegenheid volledig afhan kelijk van 
de verwerking van ijzererts . De hele produk
tieketen is aanwezig. Vanaf het erts tot aan 
het eindprodukt. Aileen al in Longwy drei 
gen 8000 ontslagen in de metaal. Dat is een 
ramp voor Longwy. De werkloosheid is nu al 
tien procent. 
AI vanaf december voerden metaalarbeiders 
akties. Wegblokkades, demonstratie naar Pa . 
rijs, bezetting van een televisie-station. Te
vens lieten zij een goederentrein vol ijzer-
erts leeglopen in een tunnel, waardoor het 
spoor voor een week werd geblokkeerd. De 
regering stuurt de mobiele eenheid. De staal 
arbeiders bezetten uit protest het politieburo. 
De plaatselijke politie verlaat zonder tegen
stand het buro. De mobiele eenheid grijpt 
opnieuw in . Het antwoord blijft niet lang 
uit. Woedende staalarbeiders bestormen met 
behulp van bundozers en gewapend met mo
lotovcocktails het politieburo. De 'garde mo
bile' schiet 800 traangasgranaten af. De strijd 
is hard en er vallen gewonden. 
Dan volgt het parool : Bestorm de direktiege
bouwen. Die liggen maar een paar honderd 
meter van het politieburo . De menigte ver
plaatst zich snel. Kasten, buro's en geheime 
dokumenten vliegen over de straat. De kern
mandant van d~ mobiele eenheid slaakt een 
zucht van verlichting. ,We konden het geen 
uur meer volhouden," verklaarde hij later 
tegen een verslaggever van Le Monde. 
Het is nu vier dagen na de opstand, maar de 
stille getuigen zijn nog aanwezig . De ver
trouwelijke papieren uit de direktiekamers 
vvaaien nog steeds door Longwv en bouw
vakkers en schilders (veel ruiten sneuvelden) 
herstellen het verminkte politieburo. 
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Een komplete te stad dreigt geofferd te worden aan de heilige wetten van de konkurrentie ... 

Artsen betalen mee 
aan strijdfonds 
Vlakbij het politieburo woont dokter Tam
burini. Hij is arts. Een bezadigd man van om
streeks 55 jaar. ,Ais die ontslagen doorgaan 
is het gebeurd met Longwy. AITe toeleverings
bedrijven (zowel grote als kleine) van de staal
industrie zullen ook hun poorten moeten slui · 
ten. De hele bevolking staat achter de strijd 
van de metaalwerkers, daarom kan de strijd 
ook zo hard gevoerd worden . Neem nu de 
artsen, die hebben een aktiekomitee opge
richt voor hulp aan de bevolking. Aile artsen 
van het staalbekken doen zonder uitzonde
ring mee . Daar zitten er zelfs tussen die voor 
de rechtse partij van Giscard d'Estai ng kandi
daat hebben gestaan. Maar dat is nu voorbij. 
De regering in Parijs denkt, laat ze maar wat 

herrie maken daar in het noorden, dat gaat 
wei over en dan sluiten we de zaak. Maar ze 
vergissen zich. De arbeiders hebben zich in
gesteld op een lange strijd. Daarom heeft het 
aktiekomitee van de artsen een fonds in het 
Ieven geroepen waarin de artsen regelmatig 
een bijdrage storten om de strijd te onder
steunen . Als er konfrontaties zijn met de 
mobiele eenheid gaan vier artsen naar een 
speciaal gebouw om de gewonden te behan
delen. Die mobiele eenheid hebben ze uit een 
andere plaats moeten halen, want de plaatse· 
lijke politie steekt geen hand uit naar de 
staalarbeiders. De dreigende massaontslagen 
hebben de mensen flink aangegrepen . Je ziet 
dat niet aileen aan de harde strijd maar ook 
in de wachtkamer. Nadat vorig jaar het plan 
voor sluiting van de fabrieken bekend werd, 
is het aantal maagklachten en maagzweren 
duidelijk toegenomen. Ook mensen met de
pressies en nerveuze spanningen zie je vaker, 
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AI die zaken hebben ook hun negatieve Wer
king op het gezinsleven. Bij kinderen komen 
vaker astma-krisissen voor . 
Maar als de solidariteit groot genoeg is, moe
ten we kunnen winnen. Daarom zijn we blij 
dater ook in Nederland belangstelling is voor 
onze problemen ." 

Mitterand houdt 
verkiezingspraatjes 
Woensdagavond 28 februari komt Mitterand 
naar Longwy om te praten met de arbei ders, 
zo staat te lezen op een spandoek. De Ieider 
van de Franse PvdA komt een uur te laat. 
De zaal is voornamelijk gevuld met aanhan
gers. Zij hebben het herkenningsteken van een 
roos in de vuist op hun revers . Als hij binnen
komt zwermen een 30-tal persfotografen en 
televisie-mensen om hem heen. Hij is het 
kennelijk gewend, want hoewel felle lampen 
zijn gezicht beschijnen, begint hij aan zijn 
verhaal . 
,De staalproduktie kan gered worden na mo
derniseringen. Na modernisering kunnen we 
best mee in de wereldproduktie ." 
Maar dat is het hem nu juist . Er wordt niet 
planmatig geproduceerd in de wereld. Het is 
juist die konkurrentie, die borg staat voor 
overproduktie . Het is de konkurrentie waar
door fabrieken moeten sluiten en arbeiders 
werkloos worden. 
,De Franse arbeiders zijn net zo goed als de 
Duitsers en de Japanners ." 
Ja, dat geloven we graag, maar het kapitaal 
is even slecht ook als het gemoderniseerd ka-

pitaal is. 
,We hebben het probleem van de metaalin
dustrie aan de orde gesteld in het parlement, 
maar wij zijn in de minderheid en het is ons 
niet gelukt ." 
In de zaal reageert iemand: ,De strijd wordt 
hier gestreden, wat doen jullie daaraan ?" 
,Ais wij in het parlement niets kunnen be
rei ken en als de strijd aan de basis doorgaat, 

dan verliezen de politieke partijen het initia
tief. Dan moeten ze zelfs het initiatief aan 
anderen overlaten." 
De wegblijvers van die avond hadden gelijk. 
Mitterand besluit met een grapje. Een journa
list had hem gevraagd of hij niet bang was om 
naar Longwy te gaan. Welnee, hij was niet 
bang, want zijn partij stand aan de kant van 
de arbeiders. 
Wij kregen eerder de indruk dat zijn partij 
aan de kant stond en die indruk werd nog 
versterkt toen we even later in het cafe vroe
gen of de mensen ook naar Mitterand ge
weest waren. ,Nee," zeiden ze ,wij zijn aan 
het knokken en hij komt verkiezingspraatjes 
houden." 

Parijs is nog niet 
klaar met Longwy 
Wanneer er nieuwe akties komen, weet nie
mand. De akties zijn gedeeltelijk spontaan en 
gedeeltelijk georganiseerd. Je kunt oak zeg
gen dat ;r spontaan georganiseerd worden, 
zodat de mobiele eenheid geen maatregelen 
vooraf kan treffen . 
De burgemeester van Longwy zit ook niet 
stil. Hij heeft aan de prefekt van het distrikt 
gevraagd om de hoofdkommissaris van poli
tie te vervangen. Deze hoofdkommissaris is 
mede verantwoordelijk voor het optreden van 
de mobiele eenheid . Desgevraagd zegt de bur
gemeester: ,De aanwezigheid van deze man 
is een gevaar voor de bevol king. Deze man 
moet de stad verlaten. Zijn doen en Iaten is 
ernstig genoeg om dat te vragen. l"'et is een 
provokateur." 
De mensen van Longwy hebben in ieder geval 
een goede burgemeester. 
Als we weer naar huis gaan, is alles rustig in 
Longwy. Maar die rust is bedriegelijk. Overal 
staan leuzen en hangen spandoeken met 
,Longwy zal Ieven." Nieuwe opstanden zul
len niet uitblijven . Parijs is nag niet klaar met 
Longwy en Longwy nag niet met Parijs . 
Aan de grens staan nag steeds Franse boeren. 
Er komt geen kilo vlees binnen . De strijd gaat 
door in Frankrijk. • 
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Onlangs was het weer zover. Bij miljoenen Nederlanders 
rolde de bekende blauwe vensterenvelop in de bus. De belas
tingaanslag voor 1978. V66r 1 april dient deze aanslag bij 
de inspekteur te zijn ingeleverd. Rondom deze tijd neemt 
het protest over de hoogte van de belastingdruk in ons land 
ook steevast toe. En niet geheel ten onrechte. Voor de ge
wone man zijn de vele belastingen nauwelijks meer op te 
brengen. Bruto mag je dan tegenwoordig aardig wat verdie
nen, maar in het handje is dat meestal nauwelijks te zien. 
Ruim 30 procent van ons loon kunnen we bij de fiskus 
afdragen. ' 
De meeste klachten over de hoogte van de belastingen ko
men echter van de bedrijven. Nederland zou, als we de on
dernemers mogen geloven, op belastinggebied zo'n beetje 
het ongunstigste land van de hele wereld zijn. 
De waarheid ligt even anders. Voor mensen met een gemid
deld inkomen is er inderdaad nauwelijks een 6ntkomen aan 
de belastingen. Maar voor bedrijven zijn er sluipwegen te 
over om het betalen van belastingen te vermijden. Hoe 
meer winst, hoe meer mogelijkheden om van de miljarden-

rnazen in de Nederlandse belastingwetgeving gebruik te rna
ken. En dat gebeurt ook op grote schaal. Jaarlijks wordt de 
gemeenschap voor miljarden guldens door de neus geboord. 
Zoals altijd is de kleine man weer de sigaar, want voor hem 
zijn er geen belastingkonstrukties weggelegd met verbin
dingen naar Liechtenstein of de Antillen. 
Het is geen overdreven stelling om te beweren dat Neder
land voor multinationale ondernemingen in feite een belas
tingparadijs is. Maar ook voor mensen met hoge inkomens 
als artsen, advokaten enz. zijn er mogelijkheden te over om 
het betalen van belasting te beperken. 
De TRIBUNE zet in drie nummers aile feiten op een rijtje. 
In 't eerste deel gingen we in op di_verse financiEU~ konstruk
ties die door bedrijven worden gebruikt. Het tweede deal 
va,n onze belastingserie gaat over de ' mogelijkheden van 
mensen met hoge inkomens om de 'belasting te ontduiken. 
En het derde deel gaat uiteindelijk over de gewone werk
nemer, van wie de belastinginspekteurs naar aanleiding van 
de koopsompolissen-affaire zeic;len, dat hij ·feitelijk de enige 
is, die aan zijn belastingverplichting voldoet . . 

Hoe topinkomens 
hun .belastin icht 

(GEEN) BELASTING BETALEN 
IN NEDERLAND * DEEL 2 
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Eigentijk is het belastingstelsel zoals wij dat 
nu kennen vrij nieuw. In de vorige eeuw was 
de positie van de overheid veel zwakker. Toen 
bestonden er nog nauwelijks openbare dien
sten, die vanuit een gemeenschapspot be-
taald moesten worden . Belasting betalen was 
er dus voor weinig mensen bij; laat staan dat 
de belastingdruk zo hoog was. Zaken als on
derwijs werden bij!Joorbeeld vanuit de kerk 
gefinancierd. En van de werkloosheidsuitke
ringen had nog nooit iemand gehoord. 
Toen de overheid in deze eeuw inkomsten
belasting ging heffen, gebeurde. dat dan ook 
op zeer bescheiden schaaJ. ·D.? topinkomens 
betaalden hooguit vijf procent van hun safa
ris aan belasting. 
Na de oorlog is dat snel veranderd. Mede on
der druk van de akties van de arbeidersbewe
ging kennen we nu een zogenaamd 'progres
sief belastingstelsel.' Oat betekent dat je naar 
verhouding meer belasting gaat beta len als je 
meer verdient. lemand met een modaal in
komen betaalt al snel 25 procent a an premies 
en belastingen, maar voGlr topinkomens kan 
dat oplopen tot meer dan tachtig procent. 
In Engeland loopt de tabel voor inkomsten
belasting zelfs op tot 98 procent. Het is dui
delijk 'dat het voor mensen met een hoog in
komen weinig aantrekkelijk is om tachtig tot 
negentig procent van hun inkomen naar de 
belasting te brengen. Er zijn dan ook heel 
wat foefjes om zo'n topinkomen enigszins 
te reduceren. Kern daarbij is dat zoveel mo
gelijk aftrekposten worden gekreeerd . In Ne- -
derland wordt namelijk belasting geheven 
over het netto inkomen. Als je er nu maar 
in slaagt om voldoende onkosten aanneme-
lijk te maken tegenover de belastinginspek
teur is een topinkomen flink terug te schroe
ven. En hoeft er dientengevolge minder be
lasting betaald te worden. Hoe gaat dat pre
cies in zijn werk? 

De BV's rijzen 
de pan uit 

Zoals we in de vorige Tribune al uiteenzetten 
hoeven bedrijven minder belasting te betalen 
dan partikulieren . Terwijl de vennootschaps
belasting oploopt tot 48 procent, gaat de 
schaal van de inkomstenbelasting over de 80 
procent. Voor iemand met l!en inkomen van 
een paar honderdduizendend gulden is het 
dan ook zeer aantrekkelijk een besloten ven
nootschap op te richten. Met name onder 
mensen in vrije beroepen, zoals artsen, archi
tekten etc, wordt de BV -vorm steeds popu
lairder. De oprichter van de BV komt stee
vast in dienst van zijn eigen bedrijf. Het sa
faris wordt altijd aan de lage kant gehouden 
omdat daarover immers inkomstenbelasting 
betaald moet worden. En om de winst van de 
SV te drukken zijn tal van mogelijkheden. 
We"'VVemen er enkele: 

De pensioenpremie kan worden afgetrok
ken van de bedrijfswinst, een kleine zelf
standige mag zo'n 10.000 gulden oude
dagsreserve van de inkomstenbelasting 
aftrekken, maar een pensioenpremie van 
30.000 gulden is heel normaal. 
Op kosten van de BV kan een dure auto 
worden aangeschaft, eventueel zelfs met 
chauffeur. De BV kan dit van de winst af
trekken. 
Voor een partikulier zijn de onderhouds
kosten voor eigen woning sinds 1971 niet 
meer aftrekbaar. Op kosten van de BV 
kan echter wei een dure villa neergezet 
worden. Aile fasten, rente en onderhouds
kosten zijn bij de BV wei aftrekbaar van 
de winst. 

Zo kunnen we nog wei een tijdje doorgaan. 
Maar de gedachte is duidelijk genoeg: het is 
voor een beoefenaar van een vrij beroep het 
meest aantrekkelijk om een BV op te richten. 
Gezien de tienduizenden BY's die er momen
teel in ons land uit de grond springen, heeft 
men dat ook zeer goed in de gaten. Als een 
BV eenmaal is uitgegroeid tot een flink be
drijf, zijn aile truks toepasbaar die we in ons 
vorige deel uiteengezet hebben. Voor een 
aantal welvarende lieden is het echter niet 
goed mogelijk om een eigen BV op te rich
ten. Bi]voorbeeld omdat ze zelf al in loon
dienst zijn. De direkteuren van grote kon
cerns als Phi lips, Shell of Uni lever bijvoor
beeld. Belastingtechnies gesproken zijn zij 
ook gewone werknemers. Uiteraard met een 
veel hoger inkomen. Daarom is het voor deze 
heren zaak om dat inkomen enigszins naar 
beneden te schroeven. Anders blijft er te wei
nig over om luxueuze jachten, auto's met 
chauffeur en buitenhuizen erop na te hou
den. 

Diners, auto's, 
jachten en huizen, 

allemaal van de zaak 
De beste manier om je rijkdom te verhogen 
is allerlei luxe zaken door het bedrijf te Ia
ten betalen. 
Onder het mom van 'standing' of 'konkurren
tieoverwegingen' kan een boel bij de belastin
gen worden bereikt. 
Een voorbeeldje. De meeste grote fabrieks
direkteuren van ons land rijden in een dure 
wagen met chauffeur. Die auto wordt door 
het bedrijf betaald. Het loon van de chauf
feur ook. De direkteur hoeft op zijn belas
tingformulier geen cent op te voeren voor het 
gebruik van die wagen. 
Gewone mensen daarentegen moeten een 
auto uit hun eigen zak betalen. En mochten 
ze in een wagen van de zaak rijden, dan die
nen ze een bepaald percentage voor partiku
lier gebruik te betalen. 

Veel bedrijven houden er ook luxe jachten op 
na, offici eel om gasten te ontvangen. Natuur
lijk worden die boten meestal voor prive ge
bruikt, maar het bedrijf draait voor de onder
houdskosten op. Reizen naar het buitenland 
is ook zoiets. Hoe vaak wordt niet een studie
kongres gekombineerd met een aantrekkelijke 
vakantie? 
Allemaal mogelijkheden om het inkomen via 
een achterdeur flink te verhogen zonder dat 
er extra belasting betaald hoeft te worden. 
De belastinginspektie staat meestal machte
loos tegenover dit soort indirekte salarisver
hogingen. Zodra er wat van gezegd wordt, 
wijst zo'n bedrijf immers op de harde kon
kurrentiestrijd en de noodzaak om potentiele 
klanten royaal te onthalen. Auto's met chauf
feur, dure eetpartijen, zeiljachten en buiten
huizen zijn watdat betreft volkomen norm~
le zaken. 

Beleggen in huizen 
is ook niet gek 

Als aile BV-vormen en geschenken van het 
bedrijf uitgeput zijn, blijft er niets anders 
over dan toch maar die inkomstenbelasting 
te beta len. Hoewel: er bl ijven nader bekeken 
nog mogelijkheden over het inkomen terug te 
schroeven. Een daarvan is het kopen van een 
eigen huis. Uiteraard is een eigen huis niet ai
leen weggelegd voor zeer rijke mensen. Hon
derdduizenden Nederlanders bezitten een 
huis, maar het is wei zo dat hoe duurder het 
huis des te gunstiger zit je met de belasting. 
De rente van de hypotheek is namelijk aftrek
baar van de inkomstenbelasting. 
Het is een tegenvaller voor eigen-huis-bezit
ters dat een paar jaar geleden de aftrek van 
onderhoudskosten werden afgeschaft. Oat 
moet nu dus uit eigen zak worden betaald. 
Voor mensen met een dikke beurs blijft het 
beleggen in eigen huizen echter aantrekkelijk. 
Voor een chirurg kan het bijvoorbeeld zeer 
gunstig zijn om voor zoon of dochter een 
huis te kopen. Aile onderhoudskosten en 
rente kunnen in dit geval wei van de belas
ting worden afgetrokken. 
Met name als je op zo'n manier een oud pand 
koopt en opknapt, kan het voordeel in de 
tienduizenden guldens lopen. Het gerestau
reerde pand kan name I ijk later belastingvrij 
voor een vette prijs worden verkocht. 
Voor mensen met een ei9en huis is het van 
belang dat ze rente blijven beta len. Die is im
mers aftrekbaar. Maar na 20 jaar is een hypo
theek meestal afgelopen, en dan valt er niets 
meer van de belasting af te trekken. Om dit 
op te vangen is een systeem bedacht van een 
levensverzekering annex hypotheek. Daar
door blijf je premie betalen (met aftrekmoge
lijkheden) en heb je tevens een verzekering 
afgesloten. Vroeger was er nog de zogenaam
de koopsompolis, die eenzelfde mogelijkheid 
inhield. Maar die is nu afgeschaft. + 
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Obligaties 
Tot voor kart was de aankoop van obligaties 
zeer populair. Obligaties zijn te vergelijken 
met aandelen, maar ze hebben wei een vast
gestelde rentewaarde. Er kan dus niet, zoals 
met aandelen, mee gespekuleerd worden. 
De rente van obligaties wordt uitgekeerd mid
de Is zogenaamde rentecoupons. 
De truk was nu om deze coupons op de dag 
te verkopen voordat een obligatietermijn af
liep. Oat leverde voor de volgende termijn 
een groat belastingvoordeel op. Door een 
nieuwe wetgeving is dit lek echter onlangs ge
dicht. 
Een ander populair middel om de belasting 
te ontduiken was om eerst in Nederland obli
gaties te kopen en vervolgens te emigreren. 
Als je dan later de obligaties in Nederland 
komt verzilveren hoef je geen belasting over 
de te ontvangen rente te. betalen. Voor al on
ze landgenoten in Zwitserland een uiterst 
aantrekkelijke mogelijkheid . Maar gelukkig 
heeft de fiscus oak hier onlangs een stokje 
voor gestoken. 

Rentevoordelen 
Bij de obligaties kwam de rente al even naar 
voren . Voor mensen met veel poen speelt de 
rente een belangrijke rol in de strijd tegen de 
fiscus. Door geld te beleggen ontvang je na
melijk rente, maar die rente wordt stevig be
last. Aan de andere kant is rente die moet 
worden betaald omdat je bijvoorbeeld een 
lening hebt afgesloten, aftrekbaar van de be
lasting. Vandaar dater diverse mogelijkh!!den 
zijn om met rente te stoeien. Een paar voor
beelden: 
Zoals we net zeiden is rente die je moet be
talen aftrekbaar van de belasting. Oat bete
kent dat het soms voordelig kan zijn om je
zelf in de schulden te steken. We bedoelen 
natuurlijk niet de mensen die noodgedwongen 
schulden maken omdat ze te weinig verdienen. 
Nee, juist mensen met een dikke portemon
nee maken vaak expres schulden om de be
lasting te ontlopen. Een voorbeeldja. Een no
taris wil graag een zeiljacht van een paar ton 
kopen. Hij sluit daarvoor een lening. Over die 
lening moet hij uiteraard rente betalen. Zeg 
8000 gulden over een lening van 100.000 gul
den . Die 8000 gulden is nu aftrekbaar voor de 
belasting. 
lndirekt betaalt de belastingbetaler dus mee 
aan de financiering van het luxe zeiljacht. 
Zelfs als de notaris het zeiljacht zonder enige 
lening zou kunnen bekostigen, dan nag kan 
het voor hem gunstig zijn om een lening af 
te sluiten. De aftrekpost verlaagt immers zijn 
inkomen en dat scheelt weer een hoop be
lasting. Voor een zeiljacht kunnen oneindig 
veel andere zaken worden ingevuld: huizen, 
buitenhuizen, dure auto's, bankstellen en 
noem maar op. 
Voor een beetje handige jongen is het tO' een 

Bij aankoop van een huis kan de rente van het belastbaar inkomen worden afgetrokken 
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koud kunstje om een dee I van zijn . prive-be
zit door de belastingen te Iaten betalen. We 
moeten hierbij niet uit het oog verliezen dat 

.-je met lenen natuurlijk nooit geld verdient. 
Je bereikt er echter wei mee dat je minder 
hoeft te betalen. 

Sp.ekuleren 
Nag een stapje verder en iets riskanter is spe
kuleren. Je sluit een lening af waarvan de 
rente aftrekbaar is Met het geld van de lening 
koop je bijvoorbeeld goud. Dat gaud verkoop 
je na enige tijd als het in waarde is gestegen. 
Dan sla je dus twee vliege.n in een klap. Je. 
vangt het r.entevoordeel van de belasting en 
je verdient aan de goudtransaktie. Dit is dus 
eigenlijk spekuleren op kosten van de over
heid. Het is natuurlijk een riskantere methode 
omdat je maar moet hopen dat het beleggings
objekt geld oplevert, maar toch is deze me
thode voor veel rijke heren de moeite waard. 

Kasbiljetten 
Heel anders gaat het met de kasbiljetten. Dat 
zijn papieren die je bij de bank kunt kopen 
en waarmee je geld voor langere termijn vast
zet. Di!=! kasbiljetten leveren uiteraard rente 
op. En die rente zou officieel belast moeten 
worden. 
Het is een publiek geheim dat hier op grote 
schaal de hand mee wordt gelicht . De ban
ken gelien namelijk niet a an de ·be lasting door 
wie er precies een 1<asbiljet heeft . 
En veel belastingbetalers geven niet op dat 
zij rente ontvangen. Hierdoor ontstaat ZWart 
geld. Eigenaren van zo'n kasbiljet vangen na 
een paar jaar de rente zonder dat de belasting 
hiervan op de hoogte is . Kasbi ljetten kunnen 
zeer profijtelijk zijn. Is de rente op een gewo
ne spaarrekening vier pro~;ent, bij een kasbil 
jet kan dat oplopen tot 8,5 procent. 
Voor de besteding van de vrijgekomen rente 
(als zwart geld) is wei een oplossing te vin
den. Diamanten, kunstwerken, jachten etc. 
zijn ideale oplossingen . 
Die goederen worden namelijk niet centraal 
geregistreerd en het is daardoor voor de be
lasting ondoenlijk om nate gaan hoe het is 
gefinancierd . • 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Poll mann 
* Piet Wigman 

[} 

ET ene kind is eerder zindelijk dan het 
.andere . Sommige ouders vinden dat 
verontrustend, maar eigenlijk is dat 

heel gewoon. Zindelijk zijn is net zo goed 
een stap in de ontwikk.eling van het kind als 
kruipen, praten of lopen. En niemand maakt 
zich er zorgen over als zijn kind een paar 
maanden later loopt als een ander. 

. Hoe gaat het zindelijk worden 
in zijn werk? 
Blaas en darmen worden afgesloten door een 
sluitspier. Een voile blaas en een voile darm 
prikkelen de sluitspier om zich te openen. 
Bij een klein kind gebeurt dat automaties. · 
Pas wanneer een kind ongeveer twee jaar is, 
is het zenuwstelsel zo ver ontwikkeld dat het 
gaat voelen dat zijn blaas vol is . 
Langzaamaan kan het kind dan gaan.leren 
de sluitspier toch dicht te houden bij een 
voile blaas en hem paste openen als het op 
't potje zit. Sommige kinderen bereiken dit 
stadium al voordat zij twee jaar zijn, maar de 
meeste pas daarna. 
Toch kent iedereen de verhalen van het kind 
van 14 maanden datal alles op de pot deed. 
En dat zal ook best, maar di.t zijn kinderen 
met een zeer regelmatige spijsvertering. 
De darm en blaas zijn altijd op dezelfde tijd 
vol en de moeder is hier zo op ingespeeld 
dat het eigenlijk de moeder is die het kind 
droog houdt . Zelf heeft het kind nog niet die 
kontrole over de sluitspier zoals we hierbo
ven hebben beschreven . 

Wennen 
Het is natuurlijk niet verstandig om een kind 
als het twee jaar is plotseling op de po te zet
ten en te verwachten dat het daar wat op 
gaat doen, omdat het daar met twee jaar nu 
wei aan toe is. 
Laat uw kind langzaam aan de po wennen, 
zet het al eerder van tijd tot tijd eens op de 
po. Niet te lang natuurlijk, en het hoeft er 
niet perse in te plassen. Het kind went eraan 
om daarop te zitten, en als het af en toe wei 
iets op het potje doet, leert het langzaamaan 
waar zo'n ding voor is. Op een bepaald mo
ment ga je merken dat je kind Ianger droog 
blijft. Verschoonde u uw kind eerst bijvoor
beeld om een uur of half elf, dan merkt u nu 
dat het dan nog droog is, om half twaalf is 
het zelfs nog droog. 
De blaas kan de plas dus Ianger vasthouden. 
Het kind zal dan gaan voelen dat zijn blaas 
vol is. 

Sa mens pel 
Het gaat er nu om dat het kind leert water 
van hem verwacht wordt . Dit is een samen
spel tussen de moeder en haar kind . Het weet 
inmiddels dat een potje iets is om op te zit
ten en datu blij bent als hij of zij er dan een 
plasje in doet . 

Robbie wordt zindelijk 

Zet het op het potje als u merkt dat het 
lang droog is geweest of als het iets aangeeft. 
Als ze moeten poepen Iaten ze dit eerder mer
ken dan wanneer ze moeten plassen. In het 
begin gaat het vaak tout omdat het kind het 
te laat voelt. Wordt daar niet boos om, ze 
doen dat echt niet om u te pesten . 
Laat het merken dat het deze keer niet ge
lukt is en de volgende keer misschien wei, 
u wordt toch ook niet boos als het, op zijn 
wankele beentjes, omvalt omdat het zijn 
spieren nog niet voldoende beheerst. 
Soms merkt u dat uw kind helemaal zinde
lijk is en dan ineens kan er weer een periode 
komen dat het veel in zijn broek doet. De 
reden daarvan kan zijn: 

een verkoudheid of ziekte die op komst 
is 
vochtig of kouder weer 
met koude voetjes lopen 
te harde ontlasting, waardoor persen pijn 
heeft gedaan (in overleg met de wijkver
pleegster of uw dokter kunt u het eten 
zo samenstellen dat de ontlasting zachter 
wordt) 
door spanningen bijvoorbeeld een nieuw 
broertje of zusje, voor het eerst naar de 

kresj, in het ziekenhuis geweest, sinter
klaas, maar ook een oma die op visite 
komt, te veel indrukken op een dag 

Nog enkele tips 
laat uw kind niet te warm slapen 
zorg dat de po niet te koud is 
begin met de zindelijkheidstraining niet in 
een periode dat u het zelf erg druk hebt 
's avonds om elf uur nog een keer Iaten 
plassen, beperk dit wei tot een keer per 
nacht anders is het te onrustig voor uw 
kind en u 
niet te veel Iaten drinken in de namiddag 
en avonduren 

Als het allemaal niet willukken, bedenk dan 
dat: 
Zes procent van aile zesjarigen meer dan twee 
van de vier nachten in bed plast. 
Twaalf procent van aile zesjarigen plast meer 
dan een van de tien nachten in bed. 
Zes procent van aile twaalfjarige jongens plast 
een op de tien nachten in bed: 
Tot slot: vindt u dat het te lang duurt voor
dat uw kind zindelijk is, praat erover met uw 
huis- of schoolarts! • 
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Jan Heerdink, heftruckchauffeur bij Stork Gieterij Henge/o 

,Eike 
dag 
werk 

kande 
laatste 

zijn" 
AI meer dan een eeuw bepaalt 
rnachinefabriek Stork het Ieven 
van duizenden gezinnen in Hen
gelo. Generaties van metaalbe
werkers verdienden er een be
trekkelijk goede boterham en 
voor de meisjes was het een eer 
om met een Storkiaan te trou

wen. Oat is nu wei veranderd. ,Het werken in de Stork gieterij Hengelo (SGH) is 
net als werken voor een uitzendburo. Je weet nooit wanneer het de laatste dag 
zal zijn." Oat zegt Jan Heerdink, een heftrukchauffeur bij de SGH. Die veranda
ring begon eigenlijk al toen Stork in de jaren vijftig met zijn grootste konkurrent 
opging in de Verenigde Machine Fabrieken {VMF). De verschillende afdelingen 
van Stork werden zelfstandige werkmaatschappijen met als overkoepelend moe
derbedrijf de VMF. Door dit systeem kan de VMF haar dochters (werkmaatschap
pijen) die niet genoeg winst maken makkelijk afstoten. De eerste werkmaatschap
pij die op deze manier gesloten werd was Stork-Werkspoor-Utrecht (1971 ). In 
1976 begon het gedonder voor de arbeiders van twee Stork bedrijven in Hengelo, 
de SPPM en de gieterij. 

Het verhaal van Jc.., Heerdink begint in sep
tember 1973 wanneer hij bij de gieterij komt 
te werken als zandmenger (het machinaal be
reiden van zand waarin de vorm voor het 
gietwerk gemaakt wordt). 
.,De eerste tijd was er werk zat . We moesten 
zelfs vaak overwerken. Maar dan als een don 
derslag bij heldere hemel gingen de meesten 
van ons eind van dat jaar de werktijdverkor
ting in. 
Tot dan had iedereen gedacht dat het met 
Stork niet mis kon gaan. Nadat de werktijd
verkorting was ingegaan kwam er een nieuwe 
direktie . Direkteur Van Egeraat nam het roer 
over. 
AI snel bleek dat deze nieuwe direktie ons 
moest voorbereiden op sluiting van de gieterij. 
Dit gebeurde onder andere door het houden 
van algemene vergaderingen in de kantine 
waar de direktie aan de hand van ekonomiese 
schema's van de gieterij en verhalen over de 
wereldekonomie, uitlegde dat het met de gie
terij een aflopende zaak was. Waar echter 
nooit over gepraat werd, was hoe het sys 
teem van werkmaatschappijen dit soort situ
aties in de hand werkt en of de VM F de gie
terij er niet bovenop kon helpen ." 
Dit bleef zo doorgaan totdat het besluit 
kwam dat de twee VMF-gieterijen (Utrecht 
en Hengelo) dicht moesten. Het besluit tot 
deze sluiting kwam tegelijk met het besluit 
da-t de- Sl'l'M (een werkmaatschappii. waar 
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spuitmachines voor plastic gemaakt wor
den) eveneens gesloten zou worden. 

De bezetting 
Toen dit besluit bekend werd, organiseerde 
de bond een demonstratie naqc het hoofd
kantoor van de VMF in Amsterdam. Samen 
met enkele anderen organiseerde Jan die dag 
dater in Hengelo niet werd gewerkt als on
dersteuning van de demonstratie. Kort daarna 
werd de SPPM bezet. Bij de gieterij was 
iedereen toen al op non-aktief gezet. 
.,We hebben toen een open dag gehouden 
waar we iedereen uitlegden water aan de hand 
was. De bezetting heeft niet aileen in Henge
lo veel aandacht getrokken . Onder de bevel
king werd een handtekeningenaktie gehou
den uit solidariteit met de bezetters en door 
de stad hingen dagenlang spandoeken met 
leu zen als Stork moet bl ijven . 
Na anderhalve dag maakte de bond een einde 
aan de bezetting. De overeenkomst was dat 
de gieterij in Utrecht dicht zou gaan, de 
SPPM en de gieterij in Hengelo zouden wor
den gehalveerd en ieder zou tien miljoen • 
overheidssubsidie krijgen voor modern iseri ng 
metals enige voorwaarde dat het werk voor 
de overgebleven mensen tot januari 1979 ge
gegarandeerd moest worden." 

Werkloos en weer terug in de gieterij 
Bij de gieterij werden 125 man ontslagen. 

Ook Jan kreeg de zak. Een sociaal plan voor
zag tijdelijk in een aanvulling van de WW tot 
100 procent van het loon . 
Dan volgt er een tijd van werk zoe ken. Dat 
wordt steeds moeilijker naarmate je Ianger in 
de WW zit. Tenslotte vond hij werk als wal 
ser bij Vredesteijn autobanden. Maar niet 
voor lang, het werk was te smerig, te zwaar 
en te gevaarlijk. Je moest levensgevaarlijke 
toeren uithalen om niet onder de wals te ko
men. 
Daarna kwam een tijd van voortdurende on
zekerheid door het werken via uitzendburo's. 
Op een zeker moment vroeg de gieterij ·weer 
mensen en zo kwam Jan er weer terug. In de 
met overheidssubsidie gemoderniseerde gie
terij bleek aan de slechh! werkomstandighe
den van vroeger niets ver-beterd te zijn. In de 
winter [s het er nog altijd veel te koud, de 
branddouches worden nooit gekontroleerd, 
het gevaarlijke formaldehydegas dat vrijkomt 
bij qe harsen die gebruikt worden bij het 
vormzand, is in veel te hoge koncentratie 
aanwezig . 
De laatste ri:laanden van '78 p'robeerde de di
rektie nou oj: allerlei milnieren zoveel moge
lijk uit het bedrijf te halen . In het direktie
blaadje .,De Lezermot" werd voortdurend 
gehamerd op kwaliteitsverbe.tering, arbeiders 
tegen el kaar opgejut en verteld dat werkloos 
zijn nog lang niet zo erg is als in de derde 
wereld wonen. 
Maar het allergrofste was wei dat de direktie 
een loonsverlaging van f 150,- probeerde 
door te drukken door afschaffing van de OGT 
(gieterij toes lag) . Oat is tot nu toe niet gelukt 
door het protest van het personeel. Ook de 
OR en de bond zijn er niet mee akkoord ge
gaan omdat er al een paar jaar geen loonsver
hoging was geweest. 
Na enkele maanden gewerkt te hebben, werd 

_ wederom een werktijdverkorting ingevoerd 
en bleef het onzeker of de gieterij na januari 
1979 nog wei open zou blijven . 
Jan Heerdink hierover: .,Begin januari deelde 
de direktie mee 'dat de gieterij voor de VMF 
n'iet meer van strategies belang is', met andere 
woorden de gieterij gaat dicht . Daarna is de 
bond druk gaah uitoefenen op de regering 
om het bedrijf alsnog open te houden ." · 
Maar ondanks al het heen en weer gepraat 
van de laatste maanden waardoor de onzeker
heid van de mensen in de gieterij alsmaar gra
ter werd, is de sluiting van de gieterij voor de 
VMF een vaststaand feit . • 

------ - -~ - - - - --~- -- -
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OP EEN ONGEPAST OPTREDE 
PAST EEN GEPAST AFTREDEN 
De debatten over een van 's lands grootste problemen, de volkshuisvesting, zijn weer ten einde 
gekomen. Grote krante-arti kelen, uitgebreide reportages op radio en televisie, 'woedende' : ka
merleden en talloze moties, hebben het hele spektakel begeleid. De uitkomst ervan: niks. De 
regering heeft precies bereikt wat ze wilde. Voor de debatten maakte ze bekend het bouwpro
gramma met 2500 woningen te verlagen, tijdens de debatten 'offerde' ze die verlaging weer aan 
de oppositie, plus nog 500 huizen meer. Huizen, die onder andere vanwege de langdurige vorst
periode toch niet gebouwd zullen worden. Kortom, de parlementariers blijven praten en de wo
ningnood stijgen. Opvallende rollen in de debatten werden gespeeld door de beide bewilldslie
den van Volkshuisvesting: minister Beelaerts van Blokland en staatssekretaris Brokx. Evenals de 
huidige minister-president vaak beschreven als klunsige figuren. Maar evenals minister-president 
Van Agt figuren die de buit voor hun trouwste kompagnons, de werkgevers, de geldbezitters, 
feilloos binnenhalen. De Tribune verhaalt ervan. 

Een Jonkheer op Volkshuisvesting 

Staatssekretaris Brokx 

Jonkheer Pieter Adriaan Cornelis Beelaerts 
van Blokland werd ter elfde ure door de he
ren Van Agt en Wiegel aangezocht als minis
ter voor de post Volkshuisvesting en Ruimte
lijke Ordening. Hij komplementeerde het 'ka
binet dat Nederland nooit gewild had', waarna 
de nieuwe regering aan de slag kon. 
In zijn nieuwe funktie zou de jonkheer 
(voormalig burgemeester van Amstelveen) 
terzijde gestaan worden door mr. Gerrit 
Brokx, voormalig lid van het kollege van Ge
deputeerde Staten van de provincie Noord
Brabant, daarvoor wethouder van de oerdege
lijke KVP-gemeente Oosterhout. 
Voor velen leek dit koppel een 'alles is beter 
dan niks-keuze.' Wie had er immers ooit van 
de Amstelveense jonker gehoord? En was de 
Brabantse gedeputeerde niet veel meer voor
bestemd om voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond te worden? 
Wie echter wat verder zoekt, komt tot de 
konklusie dater hier geenszins sprake is van 
toevalligheid . 

Nauwe banden 
Sinds Beelaerts van Blokland opklom tot de 

Minister Bee/aerts van 8/ok/and 

hoogste autoriteit op het gebied van de vol ks
huisvesting is er nog niet een nota van zijn 
hand verschenen. De ambtenaren op het mi
nisterie klagen steen en been over deze initia
tiefloze minister, met zijn dichterlijke dag
boeknotities (Het is een eenzame Post- Mi
nister zijn ... ). 
Die initiatiefloosheid is echter bijzonder 
gunstig voor degenen die erbij gebaat zijn 
dat in de vol kshuisvesti ng a lies bij het oude 
blijft. Zoals de grote beleggers in onroerend 
goed en de projektontwikkelaars. Welnu, 
juist aan deze groepen is de huidige minister 
duidelijk verbonden. 
Zelf was hij kommissaris bij de Westland
Friesland-Hypotheekbank. Zijn schoonvader, 
mr. C.A. Baron Bentinck tot Buckhorst is 
president-kommissaris bij het verzekerings
koncern Stad Rotterdam . Zijn politieke ver
wanten van de CHU, voorzitter Van Leeuwen 
en vice-voorzitter De Cruyf, zijn respektieve
lijk verbonden aan Stad Rotterdam en Ennia, 
eveneens een verzekeri ngsmaatschappij die 
haar gelden pleegt te beleggen in onroerend 
goed en die eveneens aktief is op het terrein 
van projektontwikkeling. 

Dat bracht er de initiatiefloze minister toe 
om al kort na zijn installatie te verklaren: 
,.lk zou het zonder meer een pluspunt vin
den als je de grote beleggers in de stadver
nieuwing zou kunnen krijgen. Maar dan moet 
je het voor die beleggers wei aantrekkelijker 
maken, financieel gezien. Het rendement zal 
omhoog moeten ... " 

Bliksemafleider Brokx 
De werkloosheid van de minister roept na
tuurlijk weerstanden op. Om die op te van
gen. doet staatssekretaris Brokx uitstekende 
dienst. Keer op keer steekt hij zijn hoofd 
weer uit als iemand zijn gram over het huis
vestingsbeleid kwijt moet. En net als bij zijn 
grote baas Van Agt leidt dater toe dat meer 
en meer mensen medelijden gaan krijgen met 
'de arme man'. Wie Brokx echter nog kent 
uit zijn periode als gedeputeerde, weet dat 
aile drukte hem koud laat. Als bliksemaflei
der werkt hij echter uitstekend. 
Kortom, het duo op volkshuisvesting werkt 
uitstekend. Tesamen weten zij er zorg voor 
te dragen dat alles fijntjes bij het oude blijft. 
En eveneens weten zij dat hen straks als dank 
een zeer warme stoel in het bedrijfsleven te 
wachten staat. 

,.lk denk dat hij ons beschouwt 
als onbehouwen pummels" 
Tijdens de debatten zorgde de minister-jonk
heer voor de nodige opschudding door vragen 
van ex-staatssekretaris Van Dam onbeant
woord te Iaten. Van Dam stelde in een drie
tal vragen duidelijk de positie van het huidige 
bewindsduo ter diskussie . De minister deed 
dit af met een citaat van de Duitse dichter 
Goethe: ,Wie altijd zoekend voorwaarts 
streeft, mag op ver/ossing hopen." 
Een woedende Van Dam beantwoordde dit 
met: ,U zoekt niet, u streeft nergens naar, 
laat staan dat u voorwaarts gaat. De enige 
hoop is dan ook datu verdwijnt!" 
Later verdedigde de minister zich met de uit
spraak: .,Op een ongepast spreken, heb ik 
een gepast zwijgen Iaten volgen .. .'' 
Een ongepast spreken? Wanneer Beelaerts 
had bedoeld dat Van Dam wei eens wat rus
tiger aan mocht doen, gezien het door deze 
ten tijde van het kabinet Den Uyl gevoerde 
beleid (dat eveneens de woede van veel be
woners opriep, en principieel weinig verschil
de van het huidige beleid), zouden wij de mi
nister nog'eens geen al te groot ongelijk heb
ben kunnen geven. Maar de minister bedoelde 
het niet zo. Veel meer uitte hij met zijn ver
klaringen zijn minachting voor de volksver
tegenwoordiging. Aanwijzing daarvoor vormt 
de verklaring van een kamerlid, notabene van 
het CDA: .,lk denk dat hij ons beschouwt 
als onbehouwen pummels." 
In ieder geval vormt het beleid van de huidi-
ge bewindslieden een regelrechte aanfluiting 
voor aldie honderdduizenden mensen in ons 
land die el ke dag met de ernstige gevolgen 
van de kwantitatieve en kwalitatieve woning
nood worden gekonfronteerd. 
Volkskrant-tekenaar Opland drukte zich 
weer eens treffend uit naar aanleitling van het 
optreden van de minister in de Tweede Kamer: 
.,Op een ongepast optreden past een gepast 
aftreden ." • 
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In 1977 bestonden de Raden van Be
roep 75 jaar. Oat was aanleiding voor 
prof. C. Schuyt uit Nijmegen om een 
onderzoek in te stellen naar het funk
tioneren van de Raden. Het resultaat 
van dit onderzoek liegt er niet om: er 
heerst op grote schaal ontevredenheid 
over de Raden van Beroep. Deze kon
klusie van prof. Schuyt bevestigt de 
ervaringen van de SP Hulp- en lnforma
tiedienst: de gewone mensen komen er 
bij de Raad van Beroep bekaaid af; het 
resultaat is dat 3 van de 4 mensen hun 
beroepszaak verliezen. 

RAAD VAN BERDEP: 
RECHT OF SLECHT? 

Beroepswet 
Een verzekerde werknemer komt bij de Raad 
van Beroep terecht als hij problemen krijgt 
door arbeidsongeschi ktheid (Ziektewet, WAO 
en AAW) of door werkloosheid (WW en WWV). 
De tegenpartij is daarbij de bedrijfsvereniging 
of, als het om de WWV gaat, de gemeente. 
Deze instanties maken zelf uit of de uitkering 
doorgaat of stopgezet wordt: de verzekerde 
krijgt dan een voo1 beroep vatbare beslissing 
en door middel van een klaagschrift kan de 
verzekerde vervolgens beroep aantekenen bij 
de Raad van Beroep. 
Zo'n Raad van Beroep bestaat uit: een voor
zitter, die jurist moet zijn, hij zit in de rechts
zaal in het midden en heeft een lange zwarte 
jurk a an, toga geheten, en verder uit twee I e
den, een namens de werkgevers en een namens 
de werknemers. Zij hoeven geen jurist te zijn 
en dragen geen toga. Voorts treffen wij op 
het podium in de rechtszaal een grittier aan, 
hij zit terzijde (in toga) en moet a lies op
schrijven water op de zitting gezegd wordt. 
Althans, dat deden ze misschien 75 jaar gele
den zo, maar tegenwoordig bedienen ze zich 
van bandrekorders. 
De bedoeling van de Beroepswet van 1902, 
die deze rechterlijke kolleges instelde, was 
onder meer de toenmalige sociale problemen 
in te dammen door de arbeiders te garande
ren dat zij tegenover de werkgevers zoveel 
mogelijk gelijke invloed zouden hebben in dit 
soort n!chtsprekende instellingen. Vandaar 
die werknemers- en werkgeversvertegenwoor
digers in de Raden van Beroep. De werkne
mersleden zijn trouwens doorgaans vakbonds
mensen. 

Dokters 
Een van de grootste knelpunten bij de Ziekte
wet, de WAO en de AAW is de rol van de 
rlokters, bij de Ziektewet zijn dat de dokters 
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van de bedrijfsvereniging, bij de WAO en AAW 
de dokters van de GMD (Gemeenschappelijke 
Mediese Dienst). In de Tribune hebben al dik
wijls verhalen gestaan over het onderzoek bij 
de ,dokters van het GAK". Sprekende verha
len over onzorgvuldige en onnauwkeurige on
derzoeken, over dokters die de mensen op 
onbehoorlijke wijze te woord staan, over 
dokters die je al hebben gekeurd voordat ze 
je hebben onderzocht. Hoeveel mensen heb
ben zich al niet beklaagd dat ze al na 5 minu
ten buiten stonden of dat ze hun jas niet eens 
uit hadden hoeven te doe . 
Veel artsen kijken neer op de sociale verzeke
ringen, en een arts die daarvoor werkt wordt
door zijn kollega's niet voor vol aangezien. 
Bij de bedrijfsvereniging zuchten ze vaak: het 
lijkt wei of aile kneusjes van de artsen bij de 
bedrijfsverenigingen terecht komen. Een kwa
lijke praktijk zien we ook bij huisartsen die er 
wat kontroles voor de ziektewet ,bij doen", 
om zo zonder veel moeite een extraatje te 
verdienen. De artsen onder elkaar spreken 
daarbij veelzeggend over ,gezond schrijven" 
en er zijn huisartsen die 30 tot 40 kontroles 
per uur doen. Artsen die nog nooit een fabriek 
van binnen hebben gezien, bepalen of een ar
beider weer geschikt is om te werken. Wie 
het slachtoffer is van deze praktijken, laat 
zich niet moeilijk raden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het 
rapport van prof. Schuyt de dokters er zo 
slecht afkomen: 64 procent van de onder
zochte mensen oordeelde negatief over deze 
artsen. En toch spelen bij de Raad van'Beroep 
de rapporten van de dokters een heel belang
rijke rol . 

Vaste deskundige 
Een andere zaak die nogal raar in elkaar steekt 
bij de procedure bij de Raad van Beroep is de 
inschakeling van de eigen huisarts en specia-

list. Oat gaat als volgt: de Raad van Beroep is 
op een bepaald moment van meni ng dat er 
nog een medies onderzoek moet komen. 
Daarvoor wordt de verzekerde gestuurd naar 
een specialist die vast verbonden is aan de 
Raad van Beroep, de zo!:)enaamde vaste des
kundige. Deze arts moet de zieke werknemer 
onderzoeken en verder moet deze vaste des
kundige aan de behandelende huisarts en spe
cialist ,de gelegenheid geven hem van hun 
oordeel te doen blijken". 
Wat betekenen deze dure woorden nu? 

_ Het betekent dat de deskundige een briefje 
schrijft naar die artsen met enkele vragen. De 
eigen huisarts en specialist kunnen daarop 
antwoorden, ze hoeven echter niet. Maar ook 
als ze niet of niet op tijd antwoorden, gaat de 
rechter er van uit dat zij ,van hun oordeel 
hebben doen blijken", anders gezegd : geen 
antwoord wordt een antwoord. 
Maar Iaten weer van uitgaan dat ze antwoor
den. Oat antwoord krijgt de zieke werknemer 

) nooit te zien. Hij weet dus niet wat er over 
zijn gezondheid gezegd wordt en ook weet 
hij niet hoe de vaste deskundige de antwoor
den beoordeeit. Totdat hij in de uitspraak 
van de Raad van Beroep leest: de vaste des
kundige is in zijn advies tot de slotsom geko
men dat klager niet ongeschikt was tot het 
verrichten van zijn arbeid. En dan is het, 
vooral in de Ziektewet, vaak niet meer moge
lijk om. tegen de uitspraak wat te doen. 

WWenWWV 
Als men niet-onvrijwillig (dus vrijwillig) werk
loos is, krijgt men geen uitkering; heeft men 
als werkloze een nieuwe baan geweigerd of 
heeft mente weinig gesolliciteerd dan trekt 
de bedrijfsvereniging of de gemeente de uit
kering in. 
ln' dit soort gevallen gebeurt het meer dan 
eens dat de lezing van de feiten volgens de 
werknemer anders is dan volgens de werkge
ver. De rechter moet dan de feiten nauwkeu
rig onderzoeken en zal dan vaak tot het ho
ren van getuigen overgaan. En bij dit getui
genverhoor staat de arbeider doorgaans zwak
ker dan zijn baas, omdat de arbeider die ge
tuigen niet heeft en de baas wei. Natuurlijk 
moeten de instanties eerst zelf een onderzoek 
doen voor ze een beslissing nemen, maar 
daarbij worden beslissingen genomen op een 
wijze die de toets van de kritiek niet kunnen 
doorstaan. Er zijn gemeenten die het preste-
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ren om een werkgever op te bellen e!"' aileen 
op grond van zijn verhaal de WWV -uitkering 
intrekken. En dan moet die werknemer maar 
gaan procederen om aan zijn centen te ko
men. 

Geld 
Prof. Schuyt richt in zijn rapport ook de 
aandacht op de lange duur van de processen. 
Hij becijfert dat het gemiddeld 23 weken 
duurt voor 70 procent van de zaken was af
gedaan, en 37 weken voor 90 pr0cent was af
gedaan. 
Omdat de instanties de hand op de beurs 
hebben, is de verzekerde sowieso in het na
deel. Als de instanties menen - terecht of 
onterecht - dat de verzekerde geen uitkering 
toekomt, dan draaien ze gewoon de geldkraan 
dicht. Daar sta je dan, zie maar dat je het redt, 
ga je hand maar ophouden bij de Sociale 
Dienst. Daardoor, en door de lange proces
gang, worden de lasten gelegd op schouders, 
waarop ze niet thuishoren . -

Rechtshulp 
Opmerkelijk is ook de konstatering van prof. 
Schuyt dat de meeste mensen geen hulp van 
advokaten of vakbeweging vragen a is ze naar 
de Raad van Beroep stappen: slechts 20 pro
cent van de men sen krijgt juridiese hulp . 
Prof. Schuyt : ,Hier ligt een leemte . Dever
zekerden kunnen processen tegen de bedrijfs
verenigingen verliezen omdat ze geen proces- · 
ervaring· hebben en te weinig wetskennis be
zitten . De bedrijfsverenigingen zitten wat dat 
betreft op rozen . Die ongelijkheid van beide 
partijen is geen goede zaak." . 
Een van de weinige positieve punten uit het 
rapport van prof. Schuyt is dat het best wei 
gunstig kan zijn als je steun hebt van iemand 
die thuis is in de sociale verzekeringen . Voor 
u, als Tribune-lezer, is het dus goed om te 
onthouden dat u voor die problemen altijd 
terecht kunt bij de SP Hulp- en lnformatie-
dienst; die is er voor u. • 

/k werk in de bouw en ben momentee/ ziek. 
Het Sociaal Fonds betaalt het ziekengeld aan 
mijn baas, maar nu blijkt mijn baas een dee/ 
van het ziekengeld achter gehouden te heb
ben. /k ben er achteraan gegaan, maar mijn 
baas blijkt met de noorderzon vertrokken te 
zijn, niemand weet waar hij is. 
Over een paar dagen kan ik weer aan het 
werk. /k heb tegen de plaatse!ijke vertegen
woordiger het verhaal verteld en gevraagd of 
ik WW krijg. Hij beweert van niet, ik moet 
eerst een ontslagbriefje van mijn baas Iaten 
zien. Maar hoe kan ik dat als mijn baas pleite 
is? 

U hebt als verzekerde recht op ziekengeld, 
uw baas funktioneert aileen als doorgeefsta
tion, tenminste als hij doet wat hij doen moet. 
De bedrijfsvereniging blijft tegenover u voile
dig aansprakelijk voor het volledige zieken
geld. Daar kunt u uw geld krijgen en zij moe
ten maar zien dat ze het van die baas terug
krijgen. 
Wat de WW betreft heeft de vertegenwoordi
ger ongelijk. Voor WW is geen ontslagbewijs 
vereist. Als u buiten uw schuld zonder werk 
bent hebt u recht op WW. U kunt het beste 
zo snel mogelijk een brief sturen aan het be
stuur van het Sociaal Fonds in Amsterdam .• 

Lakse gemeente 
krijgt op z'n kop 
Huisvrouwen uit de Oude Bennekel en 
de Kruidenbuurt zijn opnieuw naar het 
stadhuis geweest om te protesteren te
gen de lakse houding, die de gemeente 
blijft aannemen tegenover het spaan
plaatprobleem. 

De gemeente had drie maanden de tijd gekre
gen om te zorgen dat het gift ige spaanplaat 
uit de woningen verwijderd zou worden en te 
beginnen met de verbouwing . En nog steeds 
was er niks gebeurd . 
Dit maal tapten de vrouwen uit een ander 
vaatje: ,Omdat onze woonsituatie steeds 
slechter wordt en omdat u uw belofte kenne
lijk tel kens vergeet, blijven we zitten tot de 
zaak goed geregeld is," beten ze de verant
woordelijke wethouder toe. 
Die zag dat letterlijk en figuurlijk niet zitten. 
Speelgoed en stripverhalen werden echter 
uitgepakt, de kinderen zochten onder het ge
not van een boterhammetje een gezellig hoek
je op. Men had kennelijk op een langdurig 
verblijf gerekend . 
En zie : de eerste toezeggingen druppelden al 
ras binnen . Binnen-een week zou een keuze 
over vervangend materiaal gemaakt zijn; als er 
door de verbouwing schade geleden werd, 
zou die vergoed worden ; zieke mensen wer
den met voorrang behandeld; in het weekend 
zouden de bewoners geen last ondervinden 
en er werd met vakanties rekening gehouden. 
Niet gek dus, maar ... 
,We kunnen," zei de wethouder ,niet bin
nen twee weken starten, dat gaat zo snel 
n iet met aannemers . Trouwens, dat kunnen 
jull ie prima in een projektgroep bespreken . 
Bij deze zijn jullie uitgenodigd . Zo en ga nu 
maar weer naar huis ." 
Op deze kronkel hadden de bezoekers dus 
gerekend en ze gaven de wethouder een lijst 
van aannemers, die binnen een week een kos
tenberekening klaar hadden en vervolgens 

aan de slag wilden. 
De normale, trage gemeentelijke weg van de 
wethouder, die altijd al tegen de vervanging 
van het spaanplaat gaweest was, liep dus 
dood. 
De limonade werd tevoorschijn gehaald, de 
kleintjes kregen voor zover nodig een schone 
broek en de tijd verstreek. Het liep tegen 
zessen . Net toen een vriendelijke loco-bur
gemeester langs kwam en de gasten sommeer
de eventueel onder begeleiding van de sterke 
arm het stadhuis te verlaten , ging de wethou
der - na 4 uur- overstag . Per 27 maart zou 
met de verbouwing begonnen worden. • 

Wethouder Eefje Klaasen-Posthuma (PvdA) 
ziet het niet meer zitten. De eisen worden 
stuk voor stuk ingewilligd. 
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VELDHOVENSEFLATBEVVONERS 
WEIGEREN STDDKKDSTENVERHDGING 
AI jarenlang klagen de bewoners van de 192 flats in de Veldhovense wijk Zonder
wijk over hun centrale verwarming. Sommigen van hen hebben last van te hoge 
temperaturen, anderen krijgen hun woning niet warm gestookt. In juni '78 krijgen 
de bewoners een brief van de Woningstichting Aert Swaens, waarin hen wordt 
meegedeeld, dat per 1 juli, naast de huurverhoging van 8 procent, ook de stookkos
ten met 45,3 procent verhoogd zullen worden. Dat betekent dat de bewoners zo
maar 35 tot 50 gulden meer moeten gaan betalen voor een slecht funktionerende 
verwarming. 

Harry Vlemmix aan het woord op een 
buurtvergadering 

Verschillende bewoflers wijzen de mensen 
van het GEB op de geringe warmte in hun 
flat . De onderzoekers verklaren dit door het 
warmteverlies tengevolge van tocht. Harry 
Vlemmix : .,De bewoners zijn van mening dat 
de Woningstichting de tocht door ramen, 
deuren, kieren en spleten, die het gevolg is 
van achterstallig onderhoud, moet verhelpen. 
Maar hier had de stichting weer geen ant
woord op. Wat ze wei in petto had was het 
voorstel om de flats te Iaten isoleren op kos
ten van de bewoners. Daar willen ze natuur
lijk nooit aan meewerken! 
Aert Swaens moet de kosten maar betalen 
van zijn eigen nalatigheid, tengevolge waarvan 
wi j al jarenlang teveel hebben betaald ." 

Nog een kans 
De bewoners hebben Aert Swaens nog een 
kans gegeven om met een goed antwoord te 
komen. Uiterlijk begin maart zal hij een voor
stel moeten doen om op kosten van de stich
ting afdoende maatregelen te treffen. 
Voldoet het antwoord niet aan de verwach
t ingen van de bewoners, dan hebben zij een 
beter antwoord in petto : verdere aktie. 
De SP in Veldhoven zal de flatbewoners ook 
van harte steunen. • 

ex-openlueht 
zwembad 

Het ges/oopte open/ucht-bad 

Boxtel in aktie 
voor z.wembad 
Het klinkt ongelofelij.k, maar al vijf 
jaar lang zit Box_ tel, een gemeente met 
meer dan 23.000 inwoners, zonder 
zwE!mbad. Met het gevolg dat je als je 
als moeder uit Box,tel eens een middag
je wilt gaan zwemmen met je kinderen, 
je eerst zo'n 10 kilometer moet fietsen 
naar Gestel of Schijndel, veel kleinere 
plaatsen die wei een openlucht zwem
bad hebben. Hoe is dat mogelijk? 

I N het verleden heeft de gemeente het 
- 'openlucht zwembad Iaten slopen met de 

belofte dat er op korte termijn een nieuw 
openluchtbad zou komen . Jarenlang zegt de 
gemeente te wachten op rijkssubsidie hier
voor . Oat heeft zo lang geduurd dat het er 
nu naar uit ziet dat er helemaal geen subsidie 
meer komt. 

Met de hulp van de S~ wordt een flatkomitee 
opgericht, dat een gesprek aanvraagt met de 
Woningstichting. Tijdens het gesprek laat de· 
ze zich slechts vertegenwoordigen door de 
boekhouder, die geen enkel antwoord kan 
geven op de urgente vragen van de bewoners. 
Harry Vlemmix, voorzitte r van het flatkom i
tee en lid van de SP hierover: .,We hebben 
hem bijvoorbeeld gevraagd waarom dezelfde 
soort flats in een 1ndere Veldhovense wijk 
een veellager stook kostenverbruik hebben. 
Daar kon hij geen zinnig woord over zeggen. 
Volgens ons m6ast er iets mankeren aan de 
verwarmingsinstallatie. De bewoners hebben 
na dit gesprek besloten de stookkostenverho
ging te gaan weigeren vanaf de ingangsdatum . 
En dat doen we nog steeds . Oat is ons ant
woord op de onwil van de Woningstichting ." 
Daarna Iaten de bewoners een onderzoek uit
voeren door de Stichting Bouwhulp in Eind
hoven, waaruit blijkt dat het stookkostenver
bruik maar liefst 35 procent te hoog is . Dit 
wordt veroorzaakt doordat de stookinstalla
tie niet goed funktioneert en door het warm
teverlies door kieren en spleten rondom de 
kozijnen. Kommentaar van de Woningstich 
ting : .,Het onderzoek is te theoreties en be
wijst niets." 

WIJCHENAREN 
TEGENZEVEN 
L.P.G.~STATIONS 

lntussen heeft de gemeente wei grootse plan
nen gemaakt voor de bouw van een ni euw ge
meentehuis en een nieuwe bibliotheek. Om 
een en ander. te bekostigen heeft ze alvast 
maar de onroerend goed-belasting 'met 40 
procent verhoogd. Met de bouw van een 
zwembad kan volgens haar nog wei zekeN pt 
1984 gewacht worden . 
De nieuwbouw van het gemeentehuis, die 
maar liefst 10 miljoen moet gaan kosten , 
heeft· de voorrang. Motivatie van de gemeen
te: de jaarlijkse lasten van een nieuw zwem
bad zouden zo hoog zijn dat daardoor de fi
nanciering van de andere projekten in de knel 
zou komen . 

Weer geen antwoord 
Dan eist het flatkomitee van de Woningstich
ting een specialisties onderzoek . Aert Swaens 
moet dit onder druk toegeven . Als het Eind
hovense GEB, dat met het onderzoek belast 
wordt, in februari verslag uitbrengt, zijn 45 
bewoners aanwezig . Het G EB he eft vastge
steld dat de distributie van de warmte zeer 
slecht is. Het bedrijf heeft door vervanging 
van thermostaten en goed afstellen van de re
gelapparatuur de stookkosten al met 10 tot 13 
procent weten terug te brengen! 
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Ook in Wijchen wordt aktie gevoerd tegen 
LPG in de woonwijken. Op woensdag 14 fe
bruari werden 750 handtekeningen aangebo
den aan de burgemeester. Wijchen 'telt zeven 
LPG-stations en het achtste is op komst. Dat 
is erg vee/ voor een gemeente van 24.000 in
woners. De meeste LPCJ-tanks /iggen onaan
vaardbaar dicht bij bebouwing. Daarom gaat 
de Hulp- en lnformatiedienst van de Socia
listiese Partij ondanks de weinig bemoedigen
de woorden van de burgervader onverdroten 
door met de handtekeningenaktie. • 

De burgemeester ontvangt de handtekeningen 

Frits' rv.anders, die voor de SP in Boxtel in de 
gemeenteraad zit, hierover: .,Volgens ons 
zijn niet het zwembad en de bibl iotheek de 
oorzaak, maar het giganties bedrag dat voor 
het gemeentehuis uitgetrokken wordt. Als 
daarop zo'n drie tot vier miljoen bezuinigd 
zou worden , zou er samen met de 4,5 mil -

' joen die ·de gemeente de laatste jaren ge
spaard heeft, dit jaar al gestart kunnen wor
den met de bouw van het zwembad en de 
bibliotheek." 
Om de bouw van het zwembad te versnellen 
is de Boxtelse afdel ing van de SP een kaarten
aktie gestart onder het motto: .,Zwembad 
voorop!" De aktie belooft een groot sukses 
te worden . Ruim duizend kaarten zijn inmid
dels al getekend . 
Nogmaals Frits Manders : .,Ook nu er geen 
verkiezingen zijn, geven we de mensen zo de 
gelegenheid hun stem te Iaten horen!" • 
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Een moeder mag 
maar aileen op het .TV-scherm ... 

*napels 
Eerst Napels zien en dan sterven. Deze toe
ristenslogan is nu a/ voor 71 baby's en kleu
t~rs in Napels tragiese waarheid geworden. 
De armeluisziekte heerst. Kinderen tot drie 
jaar worden zwaar ziek. Schijnbaar een griep
je met hoge koorts, benauwdheid en vee/ 
hoesten. In Napels werd het niet nodig ge
acht de kinderen in het ziekenhuis te Iaten 
onderzoeken. Totdat de eerste 'bambini' 
dood gingen. Allemaal kleintjes uit de over
bevolkte achterbuurten. Ondervoed en ver
stoken van hygiene kunnen zij geen weer
stand bieden aan het synctiee/ virus, dat voor
a/ in koude winters de kop opsteekt bij jonge 
kinderen. Pasgeboren baby's die moedermelk 
drinken, ontvangen nag wat afweerstoffen. 
Maar door de aanhoudende rek/ame van de 
poedermelkfabrikanten wordt de zuigeling 
steeds vaker flessevoeding gegeven, die dan 
eerst wordt aangemaakt met niet a/ te fris 
water. Zodoende verdwijnt oak het laatste 
beetje bescherming dat de baby's tegen ziek
tes hadden. 
/nfekties kunnen ongestoord hun gang gaan, 
de patie'ntjes raken in coma en bij het zieken
huis aangekomen is het meestal te laat voor 
infusen en beademing. Het oude Santa Bou
ma ziekenhuis ligt midden in de stad. Midden 
in de rotzooi. In de ke/der, een vertrek waar 
men in Nederland nag geen mud kolen op 
zou slaan, mogen de ouders naar de monitor 
kijken. Boven, op de zaal waar de kinderen 
in quarantaine zijn, wordt van tijd tot tijd de 
monitor op een k/eintje gericht. Dat is de eni
ge manier voor ouders om te zien hoe het 
met hun kind gaat. Ze mogen er niet bij. Nag 
steeds sterven er twee of drie 'bambini' per 
dag. 
Op steun van de kerk hoeven de ouders oak 
niet te rekenen. Zo heeft kardinaa/ Ursi van 
Nape/s zich boos gemaakt over zijn gelovigen, 
die zich zo druk maken over de ruim 70 over
/eden kinderen. Kardinaal Ursi heeft het abor
tus-prob/eem erbij ges/eept en hij zegt onver
schrokken dat vee/ meer kinderen gedood 
worden door abortus dan door deze geheim
zinnige ziekte. Dat kleine kinderen soms aan 
een ziekte overlijden is jammer, zegt de kar
dinaal, maar dat gebeurt we/ vaker. 
Mochten de kinderen beter worden, dan 
wacht hen een weinig florissante toekomst. 
Terug naar de s/oppen waar ze vandaan ko
men. De Bassi, de achterbuurten van Napels, 
waar men a/ vertrouwd was met het feit dat 
een op de tien kinderen zijn eerste verjaardag 
niet haalt. 

*carter 
- ,Mager en sober," zo kenschetste Carter zelf 

de door hem bij het Congres ingediende be-
' grating voor 1980. Dat ,,mager" slaat vast 

niet op de defensie-uitgaven. Defensie krijgt 
maar /iefst een kwart van de he/e begroting 
toebedeeld, te weten 125.800.000.000 dol
lar, waarmee de tinnen so/datenfami/ie uitge
breid kan worden met de nodige cobra's, pa
triots, stingers, santinelles, titans, polarissen, 
poseidons en tridents oftewe/ tanks, bom
menwerpers, raketten, atoom-onderzeeers, 
gewerefl en ander wapentuig. Allemaal voor 
de defensie. 
Wat de defensie betreft zijn de Amerikanen 
altijd zeer ruimdenkend geweest. Voor hen 
echter betekent defensie niet het verdedigen 
van eigen grondgebied tegen aanvallen van 
buitenaf. De Yankees zijn oak paraat als het 
gaat om het veilig stellen van Amerikaanse 
belangen buiten hun grenzen. En zoals be
kend strekken deze belangen zich minimaal 
uit tot onze gehele aardbol, tot Pepsi Moskou 
en Coca Peking toe. 
Nu namen de openlijke Amerikaanse inter
venties sinds het Vietnamdebakel en Water
gate wat af. Het image van de westerse vre
desbtenger heeft gevoe/ige klappen gehad. 
Daarom is het opletten geblazen nu Carter 
en zijn ministers om de haverklap ronduit 
verklaren dat het om de o/ie gdat. Wordt die 
olie niet thuis bezorgd, dan komt Uncle Sam's 
Army het we/ halen. De Arabieren zijn ge
waarschuwd. Carter heeft zijn tanden Iaten 
zien. Een gebit van$ 125.800.000.000,-. 

*buur 
Een goeie buur is altijd nag beter dan een ver
re 'vriend'. Dat moet Carter gedacht hebben 
toen hij het vliegtuig nam naar Mexico, zijn 
sombrero opzette en bij president Lopez Par
til/a op visite ging. Deze reageerde echter 
nogal koeltjes op de p/otselinge belangstel
ling van zijn grate buurman. De betrekkin
gen waren meestal niet zo vriendelijk. Door 
annexaties, invasies en strafexpedities is Me
xico zijn hele noorde/ijke gebied aan de VS 
kwijtgeraakt en wordt het voor de rest ge
heel beheerst door Amerikaanse bedrijven. 
Een tekenend voorbeeld is de landbouw. Het 
vee dat op de Mexicaanse wei den graast, 
dient uitsluitend om aan de andere kant van 
de grens tot hot-dog te worden verwerkt, 
terwijl 70 procent van Mexico's eigen bevol
king ondervoed is. 
Maar Carter was niet gekomen om daarover 
te praten en even min over de mensonterende 
situatie van de Mexicaanse gastarbeiders in 
zijn land. Nee, de vriendel1jkheid van Jimmy 
Carter was ingegeverrdoor de recente golf 
van olievondsten, waar Mexico op blijkt te 
drijven. Deze enorme voorraden zijn dankzij 
hun gunstige Jigging ten opzichte van de VS 
door Carter tot de strategiese reserves van de 
VS gebombardeerd. 
Na afloop van zijn visitie verklaarde Carter 
dat het een eerlijke dia/oog geweest was en dat 
de Amerikanen bereid z1jn voor de olie een 

------------------

rede/ijke en rechtvaardige prijs te beta/en. 
Vriendelijke woorden, maar de Mexicanen 
kennen hun buurman Ianger dan vandaag. 

*nadeel 
Meer dan eens is in de Tribune aandacht be
steed aan het onfrisse bednjf Broomchemie. 
Het /iet een spoor van vergiftiging achter in 
het Twentse Wierden. Waarna het zich ver
volgens in Terneuzen vestigde. Oak hier was 
haar slechte reputatie snel opgebouwd, ge
zien de regelmaat waarmee de giftige broom
wolken ontsnapten. Tengevolge waarvan 
onder andere mensen in het ziekenhuis moes
ten worden opgenomen. Maatregelen bleven 
steevast uit. Protesten van bewoners, het 
MAN en de SP werden genegeerd. De plaatse
/ijke overheid greep oak niet in, toen bleek 
dat Broomchemie gedeeltelijk zonder vergun
ning werkte. Op aile mogelijke manieren 
werd Broomchemie de hand boven het hoofd 
gehouden. Het geheimhouden van de uitslag 
van een rapport van TNO!TH Delft was voor 
de SP aanleiding om het gemeentebestuur 
nogmaals op haar p/ichten ten opzichte van 
de bevolking te w1jzen. 
Burgemeester Ocke/oen werd het predikaat 
'kampioen ondemokraties handelen' toege
kend. Die brief nu is in de gemeenteraad niet 
zo goed gevallen. Fraktievoorzitter van het 
CDA drs. 'J. Hamel ink: ,Kan dit nu maar al
lemaa/ zo, dat een onderwijzer aan een lagere 
school dit soort aktiviteiten ontplooit?" Hij 
doe/de hiermee op de betrekkingen van An
dre v.d. Veeken, die namens de SP de brief 
ondertekend had. 
,Ja dit kan allemaal," antwoordde burge
meester Ockeloen van de PvdA. ,Dit is het 
nadee/ van de vrijheid die we allemaa/ heb
ben. We/ is het zo dat vrijheid oak verant
woordelijkheid veronderste/t, en u mag best 
weten dat wij ons zorgen maken over het 
feit dat mensen met zo'n mentaliteit onze 
kinderen moeten opvoeden." 
Over verantwoorde/ijkheid gesproken. Je 
vraagt je af of dit maar allemaa/ zo door kan 
gaan. Een fabriek die de vrijheid krijgt om de 
gezondheid van ouders en kinderen schade 
toe te brengen en notabelen die zulke prak-
tJjken verdedigen. • 



Het Komitee Zuidelijk Afrika en de Werkgroep Kairos zullen dit jaar een 
grote nationale kampagne voeren voor een effektieve olieboykot tegen Zuid
Afrika. Daarbij zal de Nederlands-Engelse oliemultinational Shell worden 
aangeklaagd vanwege haar direkte betrokkenheid bij de onderdrukking in 
zuidelijk Afrika. De Socialistiese Partij kan deze aktie van harte ondersteu
nen. Voor de lezers van de Tribune geven wij daarom de tekst weer van een 
informatiefolder, die bij de aktie wordt uitgegeven. 

Shel helpt 
a artheidsre iems van 
R odesii en uid·Afrika 
Olie-embargo Zuid-Afrika 
Aardolie is voor Zuid-Afrika, voor Namibie 
en voor Rhodesie een essentiele grondstof, 
die in deze Ianden niet wordt gewonnen. 

. Meer dan 99 procent van de aardolieproduk
ten die in deze Ianden worden gebruikt, wor
den via Zuid-Afrika van overzee ingevoerd. 
Deze olieaanvoer is onmisbaar voor het ver
voer, de industrie en de landbouw. Daarnaast 
is de olieaanvoer van vitaal belang voor het 
onderdrukkingsapparaat van de blanke regi
mes in deze Ianden: voor de politie, het Ieger, 
de luchtmacht en de marine. De bevrijdings
bewegingen van zuidelijk Afrika dringen 
daarom aan op een olie-embargo als logiese 
voortzetting van het wapenembargo. 
Het is daarom te begrijpen dater bij de dis
kussie over het toepassen van sankties tegen
over Zuid-Afrika tel kens weer in de eerste 
plaats wordt gedacht aan een olieboykot. In 
een recente studie van de Verenigde Naties 
wordt aangetoond dat een olieboy kot het 
meest effektieve wapen tegen Zuid-Afrika is, 
dat met relatief geringe kosten en inspanning 
kan worden toegepast. Deze studie wordt 
binnenkort door het Komitee Zuidelijk Afri
ka in Nederlandse vertaling uitgebracht. On
danks de opgebouwde reserve aan olie in 
Zuid-Afrika zal hetland binnen twee jaar 
door een olieboykot volledig op de knieen 
te krijgen zijn. 

Noodzaak 

westerse Ianden, waaronder de regering van 
Nederland, spraken zich minder negatief uit 
over een olieboykot tegen Zuid-Afrika. Daar
naast vormen de grate oliemaatschappijen 
een geducht strui kelblok bij het toepassen 
van oliesankties. Oat heeft dertien jaar erva
ring met de ol iesankties tegen Rhodesie wei 
bewezen. 
Daarom is voor het realiseren van een olie
boykot tegen Zuid-Afrika het mobiliseren 
van de publieke opinie in de westerse Ianden 
noodzakelijk. Zij zullen druk op de regerin
gen en op de oliemultinationals moeten uit
oefenen. 

Nederland 
Doordat Shell voor 60 
procent eigendom is van 
een Nederlandse onder
neming, draagt Neder
land naast Frankrijk, 
Engeland en de Verenig
de Staten de verantwoor
ding voor het doorbre
ken van de oliesankties 
tegen Rhodesie door de 
oliemultinationals. Ook 
in geval van een olie
boykot tegen Zuid
Afrika zal de houding 
van Nederland mE...;., 
bepalend zijn voor het 
sukses. 

dere Nederlandse maatschappijen spelen bij 
de bevoorrading van Zu.id-Afrika. In hoeverre 
wordt door de research-afdelingen van Shell 
in Nederland onderzoekwerk verricht voor 
Sheii-Rhodesie en Sheii-Zuid-Afrika. De Ne
derlandse Shell lntemationale Petroleum
Maatschappij te Den Haag is ver11ntwoordelijk 
voor het management en de service van de 
raffinaderij van Shell-BP in Durban, Zuid
Afrika. Deze onderneming houdt zich ook 
bezig met de planning v;m de olieshoom en 
leveranties van geraffineerde olieprodukten 
van en naar de verschillende raffinaderijen en 
Ianden. Welke rol speelt deze onderneming 
t.a.v. het doorbreken van oliesankties tegen 
Rhodesie en Zuid-Afrika? Welke olieproduk
ten worden uit Nederland aan Zuid-Afrika 
geleverd? 

.Aktie 
Vit voorjaar wordt een grote nationale kam
pagne gestart v66r ee·n olieboykot tegen Zuid
Afri ka en tegen de steun van onze nationale 
olie-gigant"Shell aan de blanke minderheids
regiems in zuidelijk Afrika.-De aktie wordt 
gevoerd doo~ het komjtee Zuidelijk Afrika 
en de Werkgroep Kairos in samenwerking met 
een groat aantal landelijke en plaatselijke or
ganisaties. 
De yoorjaarsaktie gaat van start op woensdag 
21 maart, een belangrijke dag in de geschie
denis van het verzet in Zuid-Afrika, omdat op 
die dag de gebeurtenissen in 1960 in Sharp
ville herdacht worden. Op deze datum maak
te de Zuidafrikaanse politie een bloedig einde 
aan een grate geweldloze betoging en werd 
de periode van uitsluitend geweldloos verzet 
in Zuid-Afri ka afgesloten. 
ledereen die de aktie plaatselijk wil onder
steunen, kan kontakt opnemen met: 
Komitee Zuidelijk Afrika 
Da Costastraat 88 
Amsterdam, tel. 020-183598 • 

Een olieboykot tegen Zuid-Afrika is noodza
kelijk om drie doeleinden tegelijk te bereiken: 
• Het illegale regiem-Smith in Rhodesie, dat 
nu al zijn olie uit Zuid-Afrika ontvangt, zal 
gedwongen worden een eind te maken aan 
zijn oorlog en terreur, en moe ten i nstemmen 
met een machtsoverdracht aan het Patriotties 
Front. 

Si nds 1973 voert de 
Werkgroep Kairos in 
Nederland aktie tegim 
Shell. Er vonden een 
aantal gesprekken met 
de direktie plaats, en 
aandeelhoudersvergade
ringen werden aangegre
pen om de bezwaren 
tegen het optreden van 
Shell in zuidelijk Afrika 
kenbaar te maken. De 
eis van Kairos was: 
terugtrekking van Shell 
uit Zuid-Afrika. In 1977 
sloot het Komitee Zui
delijk Afrika zich bij de 
aktie van Kairos aan. 

aparthei 
• Zuid-Afrika zal een einde moeten maken 
aan de illegale bezetting van Namibie. 
• Het blanke regiem in Zuid-Afrika zal een 
eind moeten maken aan het apartheidssys
teem en de macht moeten overdragen aan de 
rechtmatige vertegenwoordigers van het volk. 

Effektieve sankties tegen Zuid-Afrika zijn tot 
nu toe tegengehouden door de westerse ian
den Frankrijk, Engeland en de Verenigde Sta
ten, die door het uitspreken van een veto in 
de Veiligheidsraad het Zuidafrikaanse regiem 
in bescherming namen. Een aantal andere 
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Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J. M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wet 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hooven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor onsf 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Dona tie. 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

******************************* 
Voor Tribun.e-lezers die meer willen lezen over 
de Socia./istiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grote hoevee/heid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J.v.Stolbergstr.60111 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Does burg Kraa kselaan 139 
Doetinchem Postbus 11 0 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid) A.v .Solmsstr. 31 08819-3785 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 
Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat p 
Heemskerk Maasstraat 134 
Heerlen Maastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Postbus 175 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 
Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 
Horst Zwaluwstraat 159 
Kerkrade St. Joannerstr. 11 
Leeuwarden Eikenstraat 26b 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 
Leiden Groenesteeg 33 
Leidschendam St. Raphaelstr. 11 
MaarssenbroekBioemstede 640 
Maastricht Rooseveltlaan 235 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 

050-713547 
070-465966 
023-379506 
02510-37228 
045-712778 
01882-447 
04920-42761 
05400-21042 
035-19578 
045-214067 
04709-3679 
045-412732 
05100-81867 
08879-2245 
071-134640 
070-276656 
03465-67099 
043-627558 
04102-2065 
080-229388 

04120-32631 

Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Rijswijk 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Vento 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zwolle 

Stellingmolen 183 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 1 5 01650-3984 7 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Min. Talmalaan 67 070-948252 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Mere lstraat 18 01880-1 0328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
W. Alexanderhof367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past. Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-7270 
I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Meul mansweg 1 0 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss: Linkensweg 40 tel. 04120-24555 
Nijmegen: Koninginnelaan 90 tel. 080-778811 
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Voorbeelden van de /evensgevaar/ijke gebreken aan de IBC-flats in de Tilburgse Stokhasselt 

NE&EN NIEUWE FLATS 
TE&EN DE VLAKTE? 
In het Brabantse Tilburg komt op dit moment een van de grootste na-oorlogse 
bouwschandalen in een beslissend stadium. Op korte termijn zal de beslissing moe
ten vallen of negen uit de jaren zestig daterende flats, die woonruimte aan 558 
gezinnen bieden, gerestaureerd of afgebroken worden. Met beide mogelijkheden 
zijn gigantiese bedragen gemoeid. De oorzaak: de en or me fouten in de konstruktie 
van de bouw. 

Om een beeld te geven van het schandaal 
moeten we terug naar 17 december 1965. 
Op die dag biedt het kollege van 8 & W aan de 
gemeenteraad een voorstel tot bouw van een 
serie flats in de nog te bouwen njeuwe Wijk 
Stokhasselt aan. In het raadsverslag zien we 
dat er niet erg lang over gepraat wordt. Een 
aantal lichtelijk verontruste raadsleden wordt 
door wethouder Vriends gerustgesteld: , 
,Zaak is dat bij de bouw alles zo goed moge
lijk bekeken en gekontroleerd wordt." Als 
dat gebeurt, is de wethouder ervan overtuigd 
dat de nieuwe flats ruimschoots zullen vol
doen aan de gestelde eisen. De raad, die nim
mer de neiging heeft om het kollege voor de 
voeten te lopen, beslist dan ook zonder 
hoofdelijke stemming v66r de bouw. 
En dan lijkt, voor wat de gemeente betreft, 
iedereen in slaap te val len. 
,Bekeken en gekontroleerd," had de wet
houder gezegd. Oat is ook wei nodig omdat 
bouwmaatschappij IBC een nieuwe bouwme
thode gaat toepassen, die zij nog niet elders 
beproefd heeft. Aile voor de flats benodigde 
betonelementen worden in de fabriek in 
Best vervaardigd en daarna kant en klaar 
naar Tilburg getransporteerd . Hoe dat in 
werkalijkheid in zijn werk zal gaan, weet 
niemand. Kontrole is dus hoogst noodzake
lijk. Maar tach blijft die achterwege. Ook 
als een flat op zes hoog van de rest dreigt 
los te scheuren, of wanneer een van dear
beiders verongelukt, wordt de kontrole van 
gemeentewege niet verscherpt. I BC kan ge· 
rust haar gangetje gaan. De gevolgen zullen 
desastreus zi j n. 

Een opvallend hoog klachtenpercentage 
Wanneer eind 1969 aile flats bewoond zijn, 
aan belangstellenden is geen gebrek tenge
volge van de enorme woningnood in de star:!, 
beginnen de problemen pas goed . De Stich
ting Verenigde Woningkorporaties SVW, die 
de woningen van de gemeente in beheer heeft 
gekregen, herinnert zich later : ,Opvallend 
was het hoge percentage klachten, dat we 
juist van deze flats binnenkregen." Oat vormt 
echter geen reden voor de verhuurder om 

een diepgaand onderzoek in te stellen naar 
de waar die haar zojuist geleverd is. 
In juni 1975 is de maat voor de bewoners 
vol. Ze zijn het zat jarenlang te klagen over 
allerlei mankementen die ze in huis konsta· 
teren, zonder dat daar ook maar ooit afdoen
de op wordt gereageerd door de SVW. Het 
enige wat steevast van die kant binnenkomt 
is het jaarlijks bericht dat de huren verhoogd 
worden. Met behulp van de Social istiese Par
tij richten ze een buurtkomitee van de Bond 
van Huurders en Woningzoekenden op. Wan
neer de bouwvereniging, die niet gewend is 
dat 'huurders een grote mond opentrekken' 
weigert om te onderhandelen over verbete
ringen aan de flats, verscherpt het nieuwe 
kornitee de tegenmaatregelen. Vanaf dan 
worden zowel de in juni van dat jaar als in 
september opgelegde huurverhogingen gewei· 
gerd . De huurstrijd zal zich -met groot suk
ses- tot in 1979 voortzetten. Voortaan zul
len aile jaarl ij kse- huurverhogi ngen achterwe
ge blijven. Daarvoor moet echter veel strijd 
geleverd worden. De huurstrijd is echter 
slechts de ene kant van de zaak. De andere 
kant is de strijd voor bewoonbare huizen. En 
die strijd zal tot verbazingwekkende gevol
gen leiden. 

Een geheim rapport 
In 1974 laat SVW, verontrust nu toch door 
de voortdurende stroom klachten, door TNO 
een onderzoek instellen naar een aantal kwa
liteitsaspekten van de flats. De konklusies 
van deze instelling zijn dusdanig bezwarend 
voor de bouwvereniging, dat zij het rapport 
zo ver mogelijk wegbergt. Pas. twee jaar later 
zal het weer boven tafel komen. 
Ook de bewoners wensen een beter inzicht 
in de aard van de door hun ervaarde klachten. 
Op verzoek van de .BHW stelt het Bouwkun
dig Adviesburo voor Buurtbewoners (BAS) 
uit Eindhoven een onderzoek in. De konklu
sie daarvan is dater bijzonder grote manke
menten aan de flats kleven, zodat een grote 
opknapbeurt onvermijdelijk is. Reeds dan 
tekent zich af dat het hier om een duur zaak
je gaat. 
Nadat het buurtkomitee door een bezetting 
van het stichtingskantoor in mei 1976 nieu
we onderhandelingen met de SVW heeft af
gedwongen, beginnen de gesprekken over 
mogelijke woningverbetering. Renovatie van 
op 'dat moment nog geen tien jaar oude flats 
betekent ;,p zich al een schandaal. Het zal 
echter nog ernstiger worden. 

Levensgevaarl ijk 
Wanneer de bouwvereniging in 1977 toch 
weer achter de rug van de bewoners om een 
renovatieplan ontwikkelt, geeft zij aan bouw
kundig adviesburo Veuger uit Tilburg op
dracht te onderzoeken wat de gevolgen van 
het aanbrengen van de noodzakelijke verbe
teringen voor de konstruktie van de flats zal 
zijn. Hoewel alles in het grootste geheim 
plaats vindt, lekt het rapport, dat naar aan
leiding hiervan door Veuger wordt opgemaakt, 
toch uit. 
DaA'tTnee komt het schandaal in zijn voile om
vang tot uitdrukking: aanbrengen van de ge
wenste verbeteringen zal desastreuze gevol
gen voor de konstruktie kunnen hebben. Naar 
de mening van het adviesburo zijn de flats 
levensgevaarlijk en moeten er onmiddellijk 
maatregelen genomen worden om verande
ring in de bijzonder on veil ige toestand te 
brengen. 
De bouwvereniging laat per brief de bewo
ners weten inderdaad sloop als een van de 
toekomstmogelijkheden te zien. 

Mooie woorden en fraaie toezeggingen 
Begrijpelijkerwijs zijn de bewoners woedend. 
Na jarenlang bezig te zijn geweest voor ver
betering van de woonkwaliteit, blijkt nu dan 
dat zo'n verbetering onmogelijk is, omdat de 
konstruktie van de flats niet deugt en er in
stortingsgevaar komt bij nieuwe werkzaam
heden. In de gemeentelijke kommissie voor 
huisvestingszaken van de gemeenteraad richt + 
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de BHW een vlammend protest tot bouw
maatschappij IBC, de gemeente Tilburg en 
verhuurder SVW, die steeds alles gedaan heb
ben om hun eigen hachje veilig te stellen, en 
nooit omgekeken hebben naar de grote pro
blemen waarmee de bewoners dag in dag uit 
gekonfronteerd werden. 
De gemeenteraadsleden, wakker geworden 
uit hun jarenlange slaap, waarin zij sedert de 
dag dat zij de bouw van de flats goedkeur
den, beloven beterschap. Wethouder Evertse 
belooft 'dat de zaak tot de grond toe uitge
zocht zal worden'. Een nieuw TNO-onder
zoek wordt toegezegd en maatregelen zullen 
op zeer korte termijn genomen worden om de 
veiligheid van de bewoners te waarborgen. 
Mooie woorden en toezeggingen te over . 
Maar wat komt ervan terecht? 

Anderhalf jaar later 
Anderhalf jaar later, voorjaar 1979. Twaalf 
jaar na de bouw zijn er verstreken, vier na
dat de bewoners in aktie kwamen. De toe
stand is in zoverre veranderd dat niemand het 
nog waagt de stellingen van de bewoners af 
te doen met 'onzin' en 'oproerkraaien'. Maar 
de flats verkeren nog in precies dezelfde toe
stand als voorheen. Er is geen spijker aan ver
timmerd. De in 1977-78 door TNO noodza
kelijk geachte stutting van een aantal flats 
heeft niet plaatsgevonden. De onderhande
lingen tussen gemeente en IBC over moge
lijke schadevergoeding zijn geen stap verder. 
Ue SVW zegt niets te kunnen doen zonder 
toestemming val) plaatselijke en rijksover
heid. 

Hetbruine 
Ieven van 

De bewoners zijn het spuugzat. Massaal eisen.J h 
zij een spoedvergadering met het stichtings- ose· p 
bestuur van SVW. 

Slechts ~~n oplossing: afbreken 
Tijdens deze vergadering komt het hoge 
woord voor wat SVW betreft, eruit. Stich-

Lu 
tingsvoorzitter o 1ggerman verklaart onom
wonden dater naar zijn mening maar een re
delijke oplossing is: afbreken, en liefst zo 
snel mogelijk. 
Elke andere oplossing is naar zijn mening on
realisties. Verbetering van de konstruktie zal 
per woning zestigduizend gulden gaan kos
ten. En dan hebben de bewoners een kleiner, 
nog minder komfortabel huis terug zoals het 
zich laat aanzien. 
Afbraak. Oat zal betekenen dat woonruimte 
voor 558 gezinnen verdwijnt. Oat zal ook be
tekenen dater een enorme hoeveelheid geld 
verspild is. De huizen die berekend waren op 
een levensduur van dertig tot veertig jaar, zijn 
twaalf jaar oud geworden. 

Somber 
Een dezer dagen zal er een vergadering plaats 
vinden tussen de wethouder van huisvestings
zaken, het stichtingsbestuur van de SVW en 
de BHW. In die vergadering zal de BHW eisen 
om een onmiddellijke uitspraak van de be
trokken partijen over de toekomst van de 
flats. 
Oat die toekomst er somberder dan ooit uit
ziet, is iedereen onderhand wei duidelijk ge
worden. De bouwcenten zitten bij IBC, de 
huurcenten bij SVW en overheid. Lege han
den zijn er voor de bewoners, de enigen die 
part noch deel aan het hele schandaal heb-
ben. • 
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Het gaat allemaal snel. De machthebbers in ons land hebben het er maar moeilijk 
mee. Nauwelijks is het ene schandaal achter de rug - wat heet - of het andere 
dient zich weer aar •. De vrijlating van Menten, het SS-Iidmaatschap van Aantjes, 
de handel en wandel van prins Bernhard; parlementariers, als Lubbers, Van Zeil, 
Albeda, Roolvink en Schmelzer, die zich in een te innige omarming met het be
drijfsleven bevonden. En of het nog niet genoeg is, worden we nu weer gekon-
fronteerd met de zaak Luns. . 
De sekretaris-generaal van de NAVO, de man, die bijna 20 jaar lang minister van 
Buitenlandse Zaken was, blijkt lid te zijn geweest van een fascistiese· organisatie, 
de NSB. De reakties van zijn politieke vrienden Iaten zich raden: ,Het is niet waar 
en als het wei waar is, is het niet zo erg." 

Luns zelf had voor zijn Nazi-voorkeur een 
originele smoes. Verklaarde hij aanvankelijk: 
.,zo zijn eigen ideeen te hebben over de ma
nier waarop ik op de ledenlijst terecht ben 
gekomen," later heette het dat zijn broer 
hem destijds als lid bij de NSB ingeschreven 
had. Hij zelf had van niks geweten. 
Nu is dat een beetje moeilijk aangezien uit de 
gegevens van het Rijksinstituut voor Oorlogs
dokumentatie (RIOD) zonneklaar bleek dat 
Luns een lager inschrijfnummer bij de NSB 
had als zijn broer H.F.B. (Huib) Luns. 
De vraag dringt zich bovendien op, hoe het 
mogelijk is, dat iemand drie jaar lang onge
merkt lid kan zijn van een politieke oartii. 
zonder ooit de krantjes te zien, die je wor
den toegestuurd. Uitnodigingen voor bijeen
komsten of verzoeken om kontributie te be-

talen, zullen ook wei niet stiekum door Luns' 
broer uit de brievenbus gegrist zijn . 

1933: Luns juicht de moord 
op matrozen toe 

Nee, Luns heeft altijd prima geweten aan 
welke kant hij stond en wiens belangen ver
dedigd moesten worden. Zijn hele Ieven lang 
heeft hij zich een fervent aanhanger van fas
cistiese u:giems betoond en heeft hij het ka
pitalistlese systeem zo nodig met geweld ver
dedigd tegen al diegenen, die streden voor 
een rechtvaardige maatschappij. 
In 1933 kwamen op de Nederlandse kruiser 
De Zeven Provincien matrozen in opstand 
tegen de voortdurende loonsverlagingen van 
de regering Colijn. Deze liet toen een misda
dig bombardement uitvoeren, waarbij 23 
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matrozen de dood vonden. Naar aanleiding 
van deze gebeurtenissen leverde Luns het 
volgende opgewonden kommentaar in het 
Amsterdamse studentenblad Propria Cures: 
,.Men kan zich verheugen dat het tot een 
bloedvergieten is gekomen, daar dit hopelijk 
een rem zal zijn tegen een dergelijke rechts
verkrachting. De grote schuldigen lopen he
laas nog los. Dat zijn de lieden die 1 minuut 
eerbiedige stilte aan de gevallen heiden be
wijzen. Dat zijn de lieden, die ongestraft met 
hun hersenschimmige utopien de arbeiders· 
massa's mogen vergiftigen. Dat zijn de lieden, 
die in ltalie het fascisme en in Duitsland het 
nationaal-socialisme als reaktie oproepen en 
noodzakelijk maakten." Tot zover Luns . Een 
NSB'er zou zich er niet voor hoeven te scha
men. 

Luns met Shell en Duitsland 
tegen Rusland 
In 1938 trouwde Luns met baronesse Elisa· 
beth van Heemstra, een gefortuneerde dame · 
uit de Shell-adel. Zij was het, die een belang
rijke bijdrage leverde aan Luns' diplomatieke 
karriere. 
De Shell-top en met name Henri Deterding 
juichten het toenemende Nazi-geweld in die 
jaren toe. Zij koesterden de stille hoop samen 
met Hitler de verloren olie-rijkdommen in 
Rusland te heroveren. 
Deterding financierde daarom sabotagedaden 
in het socialistiese Rusland en sympathiseer
de onverholen met het Duitse fascisme, ge
zien de tien miljoen die hij aan Hitlers Win
terhulp schonk. 
Shell-bankier E. Menten financierde de NSB 
en haar knokploegen via haar vertegenwoor
diger Jacques Overwijn, een NSB'er die later 
als zovelen in de boeken van het·R IOD als 
verzetsheld uit de bus komt. 
Ook de gouverneur-generaal in Nederlands
lndie, DeJonge, die de Ieider van de NSB, 
Mussert, in 1935 een grootse ontvangst be
reidde, was een topman van de Shell. Het
zelfde geldt voor de beruchte minister-presi
dent Colijn, de man die verantwoordelijk was 
voor het bombardement op de Zeven Pro
vincien. 
In deze kringen waar regeringsbelangen, Shell
invloeden, diplomatie, geheime diensten , 
anti-socialisme en Nazi-sympathieen soepel 
met elkaar verweven waren, kwam de jonge 
Luns terecht en voelde er zich wonderwel 
thuis. 
Na zijn diplomatieke opleiding onder andere 
in Hitler-Duitsland aan het Deutsches lnstitut 
fUr Auslander in Berlijn gekregen te hebben, 
werd Luns in 1941 in het fascistiese Portu-
gal van Salazar gestat ioneerd. De betrekkin
gen met deze diktator waren ook niet slecht 
gezien de militaire orde van Christus waar- ' 
mee Salazar Luns in 1942 dekoreerde. Een 
prestatie, die Luns in 1968 wist te evenaren. 

Luns a/s rektor van het studentenkorps, 7936 
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Luns en De Quay tijdens het Nieuw-Guinea
debat in 1962: leugens 

Nieuw Guinea: Luns liegt 
In 1952 werd Luns voor de KVP minister 
van Buitenlandse Zaken, een funktie die hij 
tot 1971, 19 jaar dus, zou bekleden. Ook 
dan blijft hij rechtlijnig in zijn opvattingen. 
Mentale steun kreeg hij van Colijn, De Geer, 
DeJonge, Goseling, Roiill, Deterding, Staf, 
De Quai, Kortenhorst en Romme; allen figu
ren met een niet onbesproken oorlogsverle
den. Luns toen over Romme: .,Hij heeft mij 
altijd in de juiste koers gehouden." Romme 
nu over Luns : .,Luns kan geen lid van de 
NSB geweest zijn. Het komt mij allemaal 
voor als zeer onbelangrijk. Er waren zoveel 
mensen lid van de NSB . Ook veel van mijn 
kennissen. lkzelf niet hoor ." Soort zoekt 
soort dus. 
Luns heeft nooit kunnen verkroppen dat ln
donesie zich van Nederland vrij vocht. Als 
het in het begin van de 'jaren zestig dan ook 
aan hem had gele9en, had h ij Nederland in 
een Vietnam-achtige .oorlog gestort om Nieuw 
Guinea te behouden en lndonesie te herove
ren . Daarvoor was hij zelfs be reid in de Ka
mer t e liegen, als zouden de Verenigde Sta
ten en Engeland ons land hierbij steunen . 
Zijn optreden kostte soldatenlevens. Neder
land werd voor haar optreden in de Verenig-

• de Naties veroordeeld. Met de generaals
coupe in 1965, die de moord op honderd
duizenden arbeiders en boeren tot gevolg 
had, was Luns dan ook zo blij als een kind . 

Luns steunt de apartheidspolitiek 
van Zuid-Afrika 
In de loop der jaren heeft Luns zich ontpopt 
als een trouwe uitvoerder en propagandist 
van de westerse ondernemersbelangen. 
Voor het Amerikaanse optreden in Vietnam in 
al zijn sinistere uitwassen heeft hij in ons 
land steeds begrip gevraagd. Zuid-Afrika kon 
wat Luns betreft altijd op wapens rekenen om 
haar apartheidspolitiek met geweld door te 

kunnen voeren. Tegen de publieke opinie in, 
betoonde Luns in 1968 opnieuw zijn instem
ming met het regiem van Salazar in Portugal 
en verdedigde de koloniale obrlog in Angola. 
Aile kranten, behalve natuurlijk zijn lijfblad 
de Telegraaf, spraken hierover schande. 
Ook voor bloedige diktaturen in Griekenland 
en Turkije heeft Luns steeds zijn warme ge
negenheid verkondigd. 
Met Luns als Ieider van de NAVO heeft de 
wapenindustrie het dan ook niet slecht ge
schoten. Steeds opnieuw weet hij de miljar
den los te krijgen, waarmee zijn misdadige 
opvattingen gesteund moeten worden. Ook 
zijn vurige pleidooien voor de invoering van 
de Neutronenbom pasten in dit kader. 
Het heeft Luns nooit gedeerd dat het volk 
voor deze onzinnige bewapeningswedloop 
krom moet liggen. Zoals het deze .11erbeten 
anti-socialist niet deerde dat deze wapens 
30 jaar lang gebruikt werden om de vrijheids
strijd van vol keren in bloed te smoren. 

PvdA: de fascist Luns hoeft niet weg 
De behandeling van het NSB-Iidmaatschap 
van Luns in het parlement verdient nog wei 
enkele opmerkingen . 
De regering Van Agt/Wiegel gelooft Luns, 
die hardnekkig blijft ontkennen op zijn 
woord. 
Van een regering, die zoveel partijpolitieke 
relaties heeft met foute en korrupte politici, 
valt een dergelijk standpunt te verwachten . 
Van Agt maakte slechts even een schoon
heidsfoutje toen hij verklaarde : .,Zelfs al zou 
blijken dat de verklaring van Luns over zijn 
lidmaatschap van de NSB niet juist is, dan 
nog zal de regering daarom de sekretaris-ge
neraal n iet wegsturen ." 
Minstens zo erg is het standpunt dat Den Uyl 
van de PvdA innam: 
.,Luns hoeft niet weg omdat hij lid was van 
de NSB . Aileen als blijkt dat hij nu liegt, die
nen daaraan konsekwenties verbonden te 
worden . Daarvoor is een onde rzoek nodig. 
Luns schaadt het aanzie n va n Nederland in 
het buitenland ." 
In goed NE!derlands : A Is blijkt dat Luns ge
logen heeft, was h ij dus wei een volwaardig 
lid van de NSB. Voor dat laatste feit hoeft 
Luns naar de men ing van de PvdA niet te · 
vertrekken . 
Daarmee miskent Den Uyl willens en wetens 
het ware karakter van het fascisme, dat
ook al in de jaren 30 - er op uit was het so
cial isme met geweld te vernietigen. Daarvoor 
kan hij te rade gaan bij Luns, die wat dat be
treft wei wist wie zijn vijanden waren. 
Over de leugens van Luns in 1979 : We hopen 
in het voorafgaande genoegzaam duidelijk 
gemaakt te hebben dat deze Luns zijn hele 
politieke karriere gelogen en gedraaid heeft. 
Vele malen heeft de PvdA dan mogelijkheden 
onbenut gelaten om het aftreden te eisen 
van de man, die zolang hij politieke macht 
bezat, het belang van het Nederlandse volk 
op aile fronten geschaad heeft. • 
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Het echtpaar Van Ham. Andries werkte bijna 
40 jaar op de steenoven. 

Armoede en zwaar werk 
,De eigenaar van de steenoven noemden we 
altijd de Heer. Zo was er de heer Costerus, 
dat was een hele slechte. Arbeiders moest je 
's winters, net als bieten, in kunnen kuilen, 
zei hij altijd. I k beg on als vijftienjarige op de 
oven te werken voor 17 cent per uur. Bij een 
bui regen was het werken gebeurd. Je kon 
naar huis en kreeg geen cent. 's Winters Wer
den we naar huis geschopt. Zes weken v66r 
en zes weken na nieuwjaar kregen we een 
uitkering van de bond. Verder kregen we 
niets. Pas als je verrekte van de honger, kon 
je bij het armenbestuur van de gemeente te
recht, bij juffrouw StrOber. De ouwe Geurt 
heeft haar wei eens uit woede bij de haren 
gegrepen. Ze moest alles weten en je moest 
haar nog bedanken ook. Van staarten en oren 
(zo noemden wij dat, het waren resten van 
geslacht vee of vis) werd soep gekookt." 
,lk werkte op blote voeten, korte broek en 
zonder onderbroek. Blote voeten beschadig
den de rauwe steen (ongebakken steen) niet. 
Wij begonnen soms al om vier uur - half vijf. 
De hele dag opzetten. Dat was bukken, zes 
rauwe stenen in de linkerarm en twee in de 
rechterhand, overeind komen en de stenen 
op de haag of on, 'er de hut zetten een tien
tal meters verder. en weer opnieuw, de hele 
dag." 
,In onze tijd was er ook kinder- en vrouwen
arbeid. Op achtjarige leeftijd moest ik als 
meisje al meehelpen, opsnijden. Dat was de 
rauwe stenen op hun kant zetten, zodat ze 
beter droogden. De hele dag stond je gebukt. 
Die stenen lagen in lange rijen op de grond in 
de zon. Z6 dicht bij elkaar, dat de baas het 
liefst kinderen en vrouwen dit werk liet doen 
vanwege het smalle kinder- of vrouwenvoetje." 
,lk was als elfjarig meisje al opsnijder. lk 
verdiende zes gulden per week. Toen ik daar
na in betrekking wilde bij een wasserij in Dru
ten, durfden ze me bijna niet aan te nemen, 
zo mager was ik. Mijn moeder heeft het mee
gemaakt, dat vrouwen met een dikke buik 
nog kilometers liepen naar de oven en de hele 
dag gingen opsnijden." 

Van natte klei tot steen 
Prakties aile Nederlandse huizen zijn opge
trokken uit bakstenen. Een baksteen is hard 
gebakken klei. De meest geschikte klei wordt 
gewonnen in de uiterwaarden van de grote 
rivieren. In de buurt van Wageningen aan de 
Rijn staan of stonden meer dan tien steen
fabrieken. De natte klei werd in een vorm ge
drukt, afgestreken en op de baan uit de vorm 
gestampt, het neerslaan. Daar lagen de rauwe 
stenen op de platte kant in de zon te drogen. 
Na enkele dagen werden ze op hun zij gezet, 
het opsnijden, en weer later onder de hut ge-
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De steenfabrieken op de uiterwaarden van de Rijn bij Wageningen 

,ARBEIDERS MOEST JE 
IN KUNNEN KUILEN" 

Dit artikel gaat over-mensen die van de WAO of AOW moeten Ieven. Het gaat over 
oudere arbeiders, die veelal ten koste van hun lichaam het fundament hebben ge
legd en de stenen hebben bijgedragen voor de huidige zogenaamde welvaartsstaat. 
Letterlijk de stenen hebben aan.gedragen, want we zullen het hebben over de steen
oven-arbeiders uit Wageningen en omgeving. Als dank voor hun onmenselijk zware 
arbeid krijgen ze nu een schamele WAO- of AOW-uitkering, waarop dan per 1 ja
nuari ook nog eens is beknabbeld. Vele van deze oudere arbeiders en arbeidsters 
droegen (opnieuw) hun steen bij aan de tot standkoming van dit artikel. 

zet, het opzetten, in afv 1chting van het bak
ken. Dit gedeelte van het werk gebeurde ai 
leen 's zomers. Deze seizoenarbeiders werden 
zo half oktober ontslagen. Het bakken van de 
rauwe steen gebeurde in de oven bij een tem
peratuur tot 1200 graden Celsius . Het inzet
ten van de rauwe steen en het uitkruien van 
de gebakken steen ging het hele jaar door. 
De uitkruiers werkten altijd in .het stof en 
soms bij meer dan 60 graden Celsius. 
,Vooral aan het eind van de week waren 
de stenen zo heet, dat je ze snel uit je handen 
liet vallen, anders stonden de koetjes (hand
leren) in brand." 

Negentig procent georganiseerd 
,In de krisistijd hadden wij arbeiders weinig 
te zeggen . Er lagen toen miljoenen stenen in 
voorraad. Na de oorlog verbeterden de om
standigheden langzamerhand . De bazen en de 
Heren moesten wei veranderen, anders kregen 
ze een bos stenen in de nek. Bovendien, toen 
had de heer ons nodig. Wij hebben toen wei 
eens zes, zeven weken gestaakt tegen tien 
procent loonsverlaging. Negentig procent was 
lid van de EVC. De andere bonden stonden er 
toen niet achter." 
,Een andere keer, ik geloof dat het nog voor 
de oorlog was: we hadden een stormachtige 
vergadering in het Volkshuis. We waren zo 
kwaad op De Bruin van het NVV, dat Bertus 

hem van de trap wilde duwen. Kollega's die 
gingen werken, gingen de sloot in. Ja, wij wa
ren harde lui." 

De ministerhuizen 
Op de steenoven-arbeiders werd vroeger neer
gekeken. 
,Wij woonden vroeger in de armenhuizen in 
de Mennonietenbuurt. Wij noemden ze mi
nisterhuizen. Het was net een schuur, een ka
mer met bedstee, een gangetje met een keu
kentje, waarin de WC met een ton . 's Winters 
hadden we sneeuw op zolder, stookte je, dan 
was het net een douche." 
,Wij woonden vroeger op de oven . Mijn va
der was stoker. 's Winters als de uiterwaarden 
onderliepen en het water tot de drempel van 
de oven kwam, stond het bij ons al 1 1/2 me
ter in de kamer. Het was vreselijk. We heb-
ben wei eens geschaatst in de kamer. Mijn 
ouders hebben zelfs nog in de oven gewoond." 
Een heel bekende steenoven-arbeidersbuurt 
was Lombok. 
,We hebben ook veel gezelligheid gehad in 
de oude buurten. In een groot gezin lagen 
Annie en Jos in een getimmerde krib (bedde
plank) in de bedstee en waren zo getuige van 
liefde en leed van vader en moeder. Als het 
weer zo ver was, zei Jos: 'Pas op Annie, vader 
begi nt weer.' 
Als je de voordeur van een ministerhuis open-
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deed, fietste je zo de kamer in en door de 
achterdeur er weer uit . Zo fietste de Kont van 
Seves eens door de voordeur van Kaatje Vut
sel naar binnen. Greep de pan met konijn van 
de kachel en reed zo weer naar buiten. 
We voetbalden met een papieren bal en ieder
een had een bijnaam. Het kwam vaak voor 
dat je aileen die bijnaam kende : de Zwevert, 
de Bul, de Vreterd, de Oetel, de Lange , de 
Ford, de Mottige Kees, de Blauwe, Grosje, 
Reusje, de Drummel, de Stier, enzovoorts, 
enzovoorts." -
,Wij werden de zwartnekken genoemd. Wij 
voetbalden hard, maar altijd sportief." Sjak 
stond tussen 1928 en 1935 in de goal bij 
WAVV. ,Ze noemden mij de beste keeper 
van de Westerhof. Dat kon ook gemakkelijk, 
want toendertijd stonden er maar twee hui
zen. Op een keer speelden we tegen de Dieren
se Boys. lk stond op de goal en de Ford 
stond te backen. Achter me gooiden ze met 
stenen, maar ik durfde niks te doen . De Ford 
(dat was zijn bijnaam omdat hij overal door
heen liep) ging tussen de goal en het publiek 
staan en riep : 'Kom het veld op met twee te
gelijk, dan zal ik julliel" De Ford was niet 
bang. Ergens in de Betuwe kreeg ik aan het 
begin van een wedstrijd een schop in mijn 
nek van een tegenstander. lk was gelijk kasje 
zes. De Ford zei tegen die vent: 'Ais je hier 
vanmiddag weer komt , schop ik je kapot.' En 
we hebben hem ook niet meer gezien. De 
dokter van een Betuws dorp zei eens: 'lk kan 
iedere zondag wei voor jullie reserveren ." 

Tabak strippen 
In de kleine huisjes van de steenoven-arbei
ders werd ook nog aan tabakstrippen gedaan. 
Deze 'huisindustrie' gebeurde in het ene ver
trek, tegelijk dus woonkamer, slaapkamer en 
werkruimte. Vanwege de bittere armoede 
ging het arbeidersgezin er toe over deze 'zwij
flerij' in huis te halen . 
,Ais we uit school kwamen, moesten we 
eerst 25 bossen tabak strippen (de hoofdnerf 
uit het tabaksblad halen). Als we in slaap 
vielen, gooide vader ons een natte doek of 
een hand met water in het gezicht . Mijn moe
der zat zo: met de ene voet de wieg te wiegen 
en met de beide handen druk te strippen. 
Soms stopte ik een bos blad onder de blouse 
en gooide die in de WC, dan Waren we eerder 
klaar en konden we spelen. De partij werd 
dan met water op gewicht gebracht." 

Vanwege de bittere armoede moesten de 
kinderen thuis bijverdienen door tabak te 
strippen in de huis/slaapkamer. 
Onder: de AOW'ers van nu gefotografeerd 
voor een steenarbeidershuis in 1925. De 
stoel werd ge/eend voor de foto ... 

lnvaliditeit 
Je kunt zeggen dat zeer weinig steenoven-ar-
beiders de 65 jaar werkend_gehaald hebben. 
Bijna allemaal zijn ze ver voor de 65 jaar in
valide geworden. De meeste kregen klachten 
aan de rug, kregen het aan de longen of aan 
het hart. 
,Een heleboel van mijn leeftijd hebben de 
65 zelfs niet eens mogen beleven. lk wijt dat 
aan het ongewoon zware werk en de vrese
lijke zorgen en zenuwEin die je had vanwege 
de armoede. Bomen van kerels waren het, 
die Van Meynen, maar ze waren voor hun 
zestigste al overleden. 
Hent Hendriksen, 62 jaar geworden, Dirk 
Hendriksen, 49 jaar geworden, Bertus v.d . 
Kolk, 38 jaar geworden, enzovoorts." 
Het huidige werk in de steenovens is niet te 
vergelijken met vroeger . Het meeste werk is 
nu gemechaniseerd, geautomatiseerd, en er is 
een CAO. Waar de steenoven de Koebongerd 
vroeger zeven miljoen stenen per jaar maakte, 
maakt de Wolfswaard er nu een miljoen per 
week. Een enorme vooruitgang dus . Zoals ge
zegd wilden wij in dit artikel het Ieven en 
werken van die mensen schetsen, die nog op 
de oude steenovens hebben gewerkt. Uit diep 
respekt voor hun inspanningen . 
Zo de korters op de sociale uitkeringen dit 
verhaal lezen, zullen ze met hun hart van 
steen wei weinig last van hun geweten heb-
ben. • 
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Op het ogenblik zijn er twee Chili's: het ene van de uiterlijke rust en orde, van 
de ,winkels vol met luxe goederen, de ogenschijnlijke afwezigheid van militairen 
in de straten van de grote Chileense steden en in de dorpen op het platteland. 
Het tweede Chili, is het Chili van de armoede, de honger en de ondervoeding, van 
de stille, maar onverbiddelijke terreur, van de angst." 
Met deze woorden kenschetst -een pater de situatie in Chili. Hij werkt er al vele 
jaren. Van nabij heeft hij meegemaakt hoe de vreedzame poging van Allende om 
het socialisme in Chili te vestigen stuk moest lopen op de coup die fascistiese 
generaals, met behulp van de CIA, uitvoerden. Nu ervaart hij dagelijks hoe het 
kapitalisme in zijn meest afschuwelijke vorm regeert en een land en zijn volk 

I 

kapot maakt. 
Pater Raoul; zijn werkelijke naam maakt hij liever niet bekend. De Chileense ge
heime dienst spaart ook de buitenlanders en geestelijken niet als die .openlijk'" " 
kritiek leveren op de junta. Op het ogenblik is Raoul voor enige maanden in 
Nederland. Straks vertrekt hij weer om in Chili zijn werk onder het volk voort te 
zetten. 
Aan de TRIBUNE vertelt hij over de ekonomiese en politieke situatie in Chili 
en over het verzet, dat langzaam maar zeker begint op te laaien. 

Diktator Pinochet 

PATER RAOUL OVER DE TOESTAND IN CHILl 

Luxe en armoede, 
rust en verzet 

.,Het meest schrijnend is eigenlijk de bittere 
armoede waarin het grootste gedeelte van de 
Chileense bevolking leeft. Honderdduizenden 
Ieven onder het bestaansminimum. Aileen al 
in Santiago heeft de kerk 300 kindergaarkeu· 
kens. Daar krijgen kinderen tussen 2 en 11 
jaar een keer per dag een maaltijd. Vaak is 
dat ook het enige voedsel dat ze krijgen. Het 
komt regelmatig voor dater kinderen op 
school komen die 's morgens aileen een kop· 
je slappe thee op hebben. 
Volgens de officiele regeringscijfers is 15 pro· 
cent van de berot. psbevolking werkloos. In 
werkelijkheid ligt dit aantal vee! hager. Werk· 
lozen krijgen in Chili geen uit ~<ering. De ge· 
zinnen van de werklozen zijn aangewezen op 
de gaarkeukens. Door te bedelen of met aller· 
lei handeltjes proberen ze tach nog aan wat 
geld te komen om een beetje eten te kunnen 
kopen. Vee! valt er niet te halen, want de 
prijzen van de levensmiddelen zijn schrikba· 
rend hoog . Een kilo brood bijvoorbeeld kost 
14 pesos (17 pesos is f 1 ,-). Brood is in Chi· 
li een belangrijk volksvoedsel en wordt dan 
ook ontzettend vee! gegeten . Een gezin met 
5 a 6 kinderen heeft al gauw zo'n 4 kilo 
brood per dag nodig. 
De verarmde arbeidersbevol king krijpt niet 
aileen vee! te weinig voedsel naar bi 'n, 
maar hun menu· is bovendien zeer c:enzijdig. 
Vlees bijvoorbeeld kan men zich allang niet 
meer veroorloven . Kun je je voorstellen wat 
dat alles betekent voor de gezondheid van de 
mensen? 
Daarbij is de gezondheidszorg, en trouwens 
ook het onderwijs, een voorrecht voor de 
rijken geworden. Voor een arbeider is een 
arts niet te be,talen ; zeer vee! kleine kinderen 
gaan helemaal niet meer naar school. 
Ondertussen liggen de winkels barstensvol 
levensmiddelen, en vooral vee! luxe-goederen. 
Maar voor de arbeiders, die al die spullen 
produceren zijn ze onbereikbaar . Ze hebben 
geen geld om er iets van te kopen ." 
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Aderlating 
.,De enorm hoge werkloosheid heeft uiter· 
aard ook zijn weerslag op de totale produktie 
van het land. Geen enkel land, geen enkel 
politiek systeem kan zich op den duur onge· 
straft de 'luxe' veroorloven bijna een vijfde 
van de beroepsbevol king langs de kant te Ia· 
ten staan. De werkloosheid onder de werken· 
de bevolking laat ook de middenklasse niet 
ongemoeid . Je ziet dan ook dat vele Chile· 
nen, die men tot de middenklasse rekent, bij· 
voorbeeld artsen, advokaten, onderwijzers, 
ingenieurs en hoog-geschoolde arbeiders bij 
duizenden het land verlaten. Zij trekken 
naar andere Zuidameri l 'lanse staten en naar 
Australie. Voor Chili be.ekent de leegloop 
van de middengroepen een enorme aderla· 
ting." 

Junta zoekt zijn heil 
bij de multinationals 
.,De ekonomiese politiek van Pinochet en 

zijn junta is een uiterst rechtse, zeg maar 
fascistiese politiek. Aile vitale bedrijven, zo. 
als de koperwinning, de gasindustrie, de aard· 
olie, de elektriese centrales en de banken, 
die onder Allende aan de staat behoorden, 
zijn weer verkocht of teruggegeven aan parti· 
kulieren . De landhervormingswetten zijn af· 
geschaft. Het land werd teruggegeven aan de 
grootgrondbezitters. 
De Chileense junta zoekt zijn heil vooral bij 
de grate multinationals . Deze krijgen vrij 
spel wat betreft investeringen, in· en uitvoer. 
Om die reden is Chili ook uit het zogenaamde 
Andes-Pact (een soort Zuidamerikaanse EEG) 
gestapt . Een van de bepalingen van dit ver· 
drag houdt in dat het overgrote dee! van de 
winsten van de multinationals in het eigen 
land moeten blijven. Bovendien zijn hun in· 
vesteringen aan een maximum gebonden om 
te voorkomen dat de multinationa Is een te 
grate (politieke) macht krijgen: 
Nu deze beperkende maatregelen zijn wegge-
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vallen, komen de buitenlandse bedrijven en 
banken als bijen op de honing af. Zo hebben 
bijvoorbeeld de Ford-fabrieken opnieuw in 
Chili gei'nvesteerd, en zijn veel Duitse en 
Amerikaanse banken heropend. 
In de bedrijven hebben de arbeiders totaal 
geen rechten. Er is een officiele, door de jun
ta ingestelde vakbond . Daarbuiten mogen de 
arbeiders zich niet organiseren. Gebruik ma
kend van de enorme werkloosheid en de wet
telijke mogelijkheden worden de arbeiders 
door de bedrijven meer en meer uitgebuit en 
tegen elkaar opgezet. Elke arbeider heeft bij
voorbeeld een proeftijd van 30 dagen, daar
na moet hij een kontrakt krijgen van zes 
maanden . Binnen de proeftijd hoeven de be 
drijven geen sociale premies at te dragen. Wat 
je nu ziet gebeuren is dat de bedrijven men
sen in dienst nemen en na 27,28 dagen weer 
ontslaaa. Zodoende hoeven ze prakties voor 
niemand premies at te dragen . .,Bestrijding 
van de werkloosheid" noemen de bedrijven 
deze schandalige handelswijze. 
Pinochet probeert de mensen wijs te maken 
datal die maatregelen nodig zijn om de ekono
mie weer omhoog te brengen, de welvaart 
van hetland te vergroten. 
~en handje vol rijken, ik schat het op 6 pro
cent van de totale bevolking, vaart er inder
daad wei bij. Voor de massa van de Chilenen 
is het een fatale ontwikkeling." 

Ze komen de informatie halen 
met de stengun in de hand 
.,Een regering kan een dergel ijke verwoesten
de politiek niet anders dan met de meest gro
ve middelen opleggen. De onderdrukking 
van de bevolking heeft in Chili dan ook on
menselijke vormen aangenomen. _ 
Sinds de dood van Allende is in Chili de nood
toestand van kracht. Dat betekent dat er 
geen vr:jheid is van meningsuiting, geen pers
vrijheid, geen vrijheid van vereniging en ver
gadering, dater 's nachts een uitgaansverbod 
is. ledereen kan plotseling opgepakt worden 
en zonder vorm van proces vijf dagen worden 
vastgehouden. In die vijf dagen worden de 
gevangenen dan verhoord en daarbij meestal 
gemarteld. Vaak worden ze gedwongen ver
klaringen at te leggen en papieren te onder
tekenen waaruit blijkt dat ze de 'waarheid' 
gesproken hebben en niet mishandeld zijn. 
De mannen worden bedreigd met gevangen
neming van hun vrouw en kinderen. De ker
ken hebben een I ijst opgesteld van 618 ver
misten. In werkelijkheid zijn er vele honder
den meer verdwenen, maar van deze 618 lig
gen er de bewijzen dat ze door de geheime 
politie zijn opgepakt en definitief verdwenen 
zijn. 
De geheime politie vormt een staat in de 
staat. Zij staat buiten elke rechtsorde. Voor
heen was het de DINA, nu heet het Natio
naal Centrum voor lnformatie . De agenten 
komen hun informatie halen met de stengun 
in de hand. Ze dringen de huizen binnen en 
nemen zonder meer mannen en vrouwen ge
vangen, hoewel ze officieel een arrestatiebe
vel moeten hebben. Zij houden razzia's in de 
buurten en infiltreren in elke buurt en fa
briek. Het onderling wantrouwen van de be
volking is daardoor sterk toegenomen. Nie
mand is meer te vertrouwen en de angst zit 
er diep in." 

Ook de kerk moet een keuze maken 
voor of tegen het volk 
.,Ondanks de verschrikkelijke onderdrukking 
begint toch van aile kanten openlijk verzet 
te groeien . Geen wonder overigens. In Chili 
zelf is een grate meerderheid van de bevel
king tegen Pinochet . Zelfs de groepen die er 

,Rust" in fascisties Chili 

aan meegewerkt hebben dat de regering van 
Allende ten val kwam, keren zich nu tegen 
de junta. Bovendien is de druk vanuit het 
buitenland groot. 
Op de universiteiten in Chili verzetten de 
studenten zich tegen de totale afwezigheid 
van enige inspraak. Bovendien willen zij een 
ruimere inhoud geven aan hun studie-pro
gramma's. Ze willen niet opgeleid worden 
tot vakidioten die zich verder niet met de 
maatschappij kunnen en mogen bemoeien. 
De vrouwen en moeders van de vermisten 
hebben een eigen bond opgericht. Openlijk 
houden zij betogingen en demonstraties. On
langs zijn ze in hongerstaking gegaan om de 
aandacht van de publieke opinie in binnen- en 
buitenland te vestigen op het probleem van 
de vermisten. Bij hun akties ondervonden ze 
veel steun van de kerken . 
Voor de kerken is het inmiddels wei duidelijk 
dat ze er niet aan ontkomen een keuze te 
maken. Als zij het evangelie volgen, dan kun
nen ze niet anders als kiezen voor de armen, 
dus tegen de rijken en daarmee ook tegen de 
junta. Op het ogenblik wordt de kerk in Chi-

li sterk bekritiseerd door' de junta. Pinochet 
verwijt de kerken dat zij zich met politiek 
bemoeien . Kennelijk vormt de steun van de 
kerk aan de armen en onderdrukten een be
dreiging voor het voortbestaan van de junta. 
De grootste dreiging komt echter vanuit de 
twee nieuwe, nog illegale vakbonden. Mede 
onder druk van het lnternationaal Verbond 
van Vakverenigingen (IVV) is Pinochet ge
dwongen op dit moment een zekere, beperkte 
mate van vakbondsvrijheid toe te staan. 
Het IVV heeft gedreigd met een volledige 
boykot van aile in- en uitvoer van en naar 
Chili, als er op 9 juli aanstaande geen volledi
ge vakbondsvrijheid is. De bonden eisen dan 
een CAO, het recht van staken, recht van 
vrije vergadering en volledige vrijheid om 
hun eigen !eiders te kiezen. Allemaal zaken 
die nu totaal niet zijn toegestaan. 
Vooral het verzet van de vakbonden en ook 
van de kerken vormen voor Pinochet ernstige 
obsta !<els, machten waar hij nu al niet meer 
omheen kan. Met het groeiende openlijke 
verzet, groeit ook de hoop op een spoedig ein-
de van deze fascistiese diktatuur." • 
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Nederhorst groeit groat 
Als in het jaar 1871 het bouwbedrijf Neder· 
horst wordt opgericht, kan niemand vermoe
d~n welk een bewogen ontwikkeling deze 
onderneming in de komende honderd jaren 
door zal gaan maken . Een ontwikkelin_g die 
gekenmerkt wordt door een onverzadigbare 
winsthonger van de bezitters en een schier 
oneindige ellende voor de producenten van 
die winst, de arbeiders. 
Tot de Tweede Wereldoorlog maakt het be
drijf een gestage, doch rustige ontwikkeling 
door, zonder al te veel hoogstandjes. Oat ver
andert wanneer na de oorlogsjaren een in 
puin gegooid Nederland ,wederopgebouwd" 
moet worden. 
Nederhorst profiteert daarvan en vooral wan
neer de zestiger jaren ingezet zijn, krijgt het 
bedrijf gigantiese groeistuipen. Het traditio· 
nele bouwbedrijf verliest aile grenzen uit het 
oog en slokt het ene na het andere bedrijf op. 
In 1967 wordt de Delftse pletterij Enthoven 
overgenomen, het jaar daarop Staalprojekt, 
Spoorijzer, de Hollandse Basaltine- en Tegel
fabriek, de Rotterdamse Machinefabriek Braat 
en ue Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
voor Havenwerken. In 1969 dijt het bedrijf 
verder uit door overname van Will em ten 
Cate, Betonindustrie Nederhemert en de 
Beheermaatschappij Muijs & Winter. Weer 
een jaar later wordt het Duitse bedrijf Tor
kret overgenomen, in 1971 vervolgt zich de 
ontwikkeling met het opslokken van Neder
veen, bouwbedrijf J. van Gent, bouwbedrijf 
Delta en C.J. van der Hoeven. 
Nog is de vraatzucht van het buiten aile pro
parties groeiende bedrijf niet gestild. In 1972 
wordt de Noord-Nederlandse Machinefabriek, 
Schipper & Meyerink, konstruktiewerkplaats 
Landman, grondboorbedrijf Reinders, roest· 
vrijstaalgieterij Stork-Friesland, Frits Meinard· 
Duisburg en het enorme De Vries-Robbe bij 
de Verenigde Nederhorstbedrijven gevoegd. 
Als in 1973 dan nog staal- en kunststofbedrijf 
Holvrieka wordt overgenomen, is het beschei
den bouwbedrijf tot een gigant met 16.000 
arbeiders in binnen- en buitenland uitgegroeid. 

OG EM: van oude 
naar nieuwe kolonien 
De ontwikkeling van de ,Overzeese Gas- en 
Elektriciteitsmaatschappij", de OGEM, speelt 
zich in de eerste negentig jaren na haar op
richting voornamelijk af in de kolonien, die 
ons land dan nog rijk is. De door een aantal 
Rotterdamse fabrikanten opgerichte onder
neming richt zich voornamelijk op het exploi
teren van gas- en later ook elektriciteitsonder
nemingen in Oost- en West-lndie. Dankzij het 
optreden van de overheid hebben onderne
mingen als OGEM in deze gebieden een vrij
brief voor ongelimiteerde uitbuiting, waarvan 
dan ook druk gebruik wordt gemaakt. 
Die toestand verandert na de Tweede Wereld
oorlog, en met name wanneer lndonesie onaf
hankelijk wordt. Met pijn in het hart moet 
ook OGEM afscheid nemen van dit winst
paradijs. 
De direktie gaat echter dapper op zoek naar 
nieuwe kolonien. Die vindt zein West-Europa. 
En ook bij dit bedrijf, evenals bij de Verenig
de Nederhorst-Bedrijven, komen dan de 
groeistuipen. Naast de energie-poot wordt er 
een handelspoot (o.a. door opkoop van Stok
vis) en een bouwpoot (door overname van 

. bouwbedrijf Van Eesteren) opgericht. Ook 
voor OG EM g~ldt het motto data lies wat 
winstgevend is, in aanmerking komt om in· 
gepikt te worden. 
In de zeventiger jaren ziet OGEM het gat 
dat met name in het nabije en Verre Oosten 
ontstaat, doordat de prijzen van de olie ver-
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Hoe OGEM/CDA-politici weer 
fatsoen in het ondernemen brengen 
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viervoudigen en de olieproducerende Ianden 
interesse gaan krijgen in eigen industrialisatie 
en andere ontwikkeling. Grote projekten 
moeten gebouwd worden en ,de Overzeese" 
likt al haar lippen als ze denkt aan de winsten 
die daarmee te behalen zijn . Een probleem is 
er echter: OGEM beschikt over onvoldoende 
kennis en internationale kontakten van de 
bouwwereld om de nieuwe mogelijkheden 
volledig uit te buiten. Beide zaken zijn echter 
wei voorradig bij de bouwpoot van de Vere
nigde Nederhorst-Bedrijven. Oat Nederhorst 
juist rand deze tijd op de rand van de finan· 
ciele afgrond terechtkomt, komt OG EM dan 
ook wei bijzonder goed uit. 

Een proefhuwelijk 
De ongebreidelde winsthonger van Neder
horst, gepaard gaande met overmaatse uit· 
breiding, wordt het bedrijf noodlottig. AI in 
1972 komen de eerste grate reorganisaties -
500 man op straat. Twee jaar later moeten er 
weer 150 man verdwijnen. Eind 1974 start 
het in sneltreinvaart opgebouwde Nederhorst
imperium in elkaar. Het bedrijf leidt enorme 
verliezen en slechts doordat de regering-Den 
Uyl een slordige zeventig miljoen gulden be
schikbaar stelt, kan de zaak overeind blijven. 

VAN LEEUWEN 

Het is echter duidelijk dat zonder bijzonder 
ingrijpende maatregelen het bedrijf regelrecht 
op haar dood afstevent. 
De staal -divisie van het bedrijf wordt overge
nomen door Hollandia, het bedrijf waarin de 
minister van Ekonomiese Zaken van het ka· 
binet-Den Uyl, drs. R. Lubbers (de huidige 
CDA-fraktievoorzitter) de lakens uitdeelt. 
Met gefronste wenkbrauwen slaan velen deze 
transaktie gade, maar het kabinet-Den Uyl 
betoogt in aile toonaarden dat alles volgens 
,de regels van het fatsoen" gegaan is. Oat 
fatsoen zal in een volgend stadium weer om 
de hoek komen kijken. Maar daarover straks 
meer. 
Nadat de staal-divisie ondergebracht is, rijst 
de vraag wat er met de bouwpoot van Neder
horst moet gebeuren. En dan biedt OGEM 
zich aan om de zaak over te nemen. Althans, 
ze wil bezien of er mogelijkheden zijn haar 
bouwbedrijven samen met die van Nederhorst 
in een nieuw bedrijf, de Ogem-Nederhorst· 
Bouw, samen te brengen. Vereiste is dan wei 
dat de overheid financieel bijspringt, zodat 
OGEM niet de dupe wordt van haar gocdwil· 
lendheid. En de overheid verklaart zich ak· 
koord, denkend aan de gevolgen die een fail
lissement voor het prestige van de regering 
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Het laatste oordeel lijkt geveld over bouwgigant Nederhorst- 7.500 werknemers, 
waarvan 3.500 in Nederland. Door het afketsen van een fusie met de ekonomiese 
grootmacht OGEM is een uitverkoop van het eertijds zo bloeiende bedrijf welhaast 
onvermijdelijk geworden. 
Daarmee is de volgende stap in het Nederhorst-drama gezet. Een drama, waarin de 
hoofdrollen worden gespeeld door het oppermachtige kapitaal en de gedienstige 
overheid, en waarin de figurentenrol voor de duizenden arbeiders is weggelegd, die 
opgeofferd worden waar en wanneer het de regisseurs van dit trieste schouwspel 
uitkomt. 
De TRIBUNE doet verslag van dit schoolvoorbeeld van kapitalistiese willekeur. 

LUBBERS 

- waaronder de werkloosheid toch al angst
aanjagend hoog is geworden -en daarmee 
voor de toekomstige verkiezingen kan heb
ben. 
Dat betekent dater een proefhuwel ijk wordt 
gesloten tussen OGEM en Nederhorst. Een 
proefhuwelijk, waarvan iedereen hoopt dat 
het tot een definitieve verbintenis zal leiden, 
maar waarvan de basis bijzonder wankel is. 
lmmers, aile plichten zijn voor de overheid, 
aile rechten voor OGEM. Hoewel laatstge
noemd bedrijf zich aile moeite getroost om 
de we reid te doen den ken dat hier een staal
tje van sociaal ondernemerschap ten beste 
wordt gegeven, is duidelijk dat het een bij
:~;onder lukratieve handel voor de Overzeese 
is: van tle ene op de andere dag krijgt zij de 
beschikking over aile kennis, ervaring en kon
takten van het Nederhorst-bouwbedrijf. Za
ken, die ze nodig heeft om elders haar slag te 
kunnen slaan . 
Dat OGEM dit alles binnen kan halen, is ze
ker niet op de laatste plaats te dan ken aan 
het legertje oud-CDA-politici, dat bij het be
drijf onderdak heeft gevonden. 

Bolwerk der politici 
Bij OGEM vinden we op het moment dat de 

BOERSMA 

LANSER 

Nederhorst-transaktie plaatsvi ndt een cud
minister-president- Biesheuvel - en een 
cud-minister van Volkshuisvesting -Udink. 
Dankzij hun goede relaties met de overheid 
wordt OGEM natuurlijk in een bevoorrechte 
positie gebracht wanneer het om handel drij
ven met de overheid gaat. Dat het aantrekken 
van politici het bedrijf geen windeieren legt, 
wordt bewezen door de ontwikkelingen daar
na. Steeds meer mensen van het CDA worden 
door het bedrijf aangetrokken, zodat we er 
op dit moment naast de al genoemde Biesheu
vel en Udink ook nog vinden een oud-CDA
kamerlid- mevr. Van Leeuwen -en een 
cud-minister van Sociale Zaken - Boersma. 
Om het stel te kompleteren heeft OG EM ook 
nog oud-wf1rkgeversvoorzitter Bartels aange
trokken. Daarnaast maakt ook oud-CNV
voorzitter Lanser een tijdlang deel uit van 
,het schaduwkabinet van OGEM". 

Kortom, een hele batterij oud-politici, die 
onder het slaken van de CDA-verkiezingskreet 
,Niet bij brood aileen" een bijzondet goed 
belegde boterham bij de Overzeese mogen 
verdienen. Zij allen worden weer in Stelling 
gebracht als de volgende ontwikkeling zich 
voor gaat doen. 

,De bedrijven van Nederhorst zijn ge· 
woon uitgehold, daar weet ik talloze 
voorbeelden van. Direkteuren, uitvoer
ders, kalkulatoren, goede bouwers, en
zovoort zijn naar OGEM verhuisd, vaak 
nadat ze op allerlei manieren onder 
druk gezet zijn ( ... ) Zelf ken ik geval
len waarin OGEM:(Iochters opdrachten 
die Nederhorst-dochters prakties bin
nengehaald hadden, overnamen," Een 
uitvoerder van bouwbedrijf Van Gent. 

,Niemand weet beter dan de vampier 
dat er voor lijkenpikkers nog maar wei
nig te halen is." Kommentaar van de 
Bouwbonden op de uitlating van OGEM
direkteur Boersma. 

,De limietloze afspraak die het kabinet
Den Uyl heeft gemaakt, gaf OG EM de 
mogelijkheid een bedrijf met duizenden 
werknemers jarenlang 'op zicht' te heb
ben, zonder dat het OGEM geld zou 
kosten." Kommentaar van de Volks
krant op het niet doorgaan van OGEM
Nederhorst-Bou w. 

,Er vielen grote gaten bij Van Gent. 
Die deskundigheid hadden ze gewoon 
nodig, bijvoorbeeld voor het OGEM
projekt in Saoedi-Arabie. Onze hele af
deling Techniese lnstallatie is in een 
paar jaar tijd afgebouwd ( ... ) De ont
brekende vakkennis moesten we toen 
van buiten aantrekken, via onderaan
nemers." Een FNV-kader/id bij bouw
bedrijf Van Gent in de Groene Amster
dammer. 

Nederhorst krijgt de bons 
Als iedereen ervan overtuigd is dat binnen 
enkele dagen het huwelijk tussen de Neder
horst- en OGEM-bouwpoot een feit zal wor
den, kondigen de heren Udink en Boersma 
op dinsdag 27 februari 1979 aan dat afgezien 
wordt van verdere samenwerking met Neder
horst. De uitdrukking ,als een donderslag bij 
heldere hemel" schiet op dat moment duide
lijk tekort om aan te geven hoe heel Neder
land stomverbaasd dit gedrag gadeslaat. 
ledereen was er immers van overtuigd dat 
OGEM en Nederhorst nagelvast aan elkaar 
geklonken waren sinds de overeenkomst van 
1 oktober 1975. De feiten bewijzen echter 
het tegendeel . OG EM is juridies gezien vol
komen gerechtigd om zo over het lot van 
7.500 asbeiders en de inmiddels honderden 
miljoenen in het bedrijf van Nederhorst ge
pompte guldens te beschikken. 
PvdA en GOA eisen en krijgen een spoed
debat in de Kamer. Nederland is echter niet 
vergeten dat onder een kabinet waarin deze 
partijen de lakens uitdeelden, de nu waarde
loos gebleken overeenkomst tot stand is ge
komen. De VVD'er Van Aardenne, de huidi
ge minister van Ekonomiese Zaken, verwijst 
daar dan ook niet zonder leedvermaak naar, 
wanneer hij de vele vragen van de wakkerge
schrokken politici beantwoordt. Hij slaagt er 
dan ook in met een paar dooddoeners het 
debat af te ronden. OGEM blijft buiten schot 
en de overheid zal ook nog voor zo'n 300 
miljoen gulden opdraaien. Geld dat benodigd 
is om het eertijds zo trotse Nederhorst-kon
cern definitief naar de ondergang te helpen. 
Want door het •etsen van een samengaan 
tussen OGEM en ~ederhorst moet laatstge
noemd bedrijf naar aile waarschijnlijkheid 
opgesplitst worden. Dat betekent dat de + 
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winstgevende onderdelen verkocht kunnen 
worden en de overige op kortere of langere 
termijn de poorten zullen moeten sluiten. 
Daarmee komt de werkgelegenheid van dui
zenden mensen in binnen- en buitenland op 
het spel te staan . 

Een leeggezogen bedrijf 
Direkteur Boersma van de OGEM haast zich 
te verklaren dat zijn bedrijf geen enkel onder
dee! van Nederhorst zal overnemen . .,Wij zijn 
geen lijkenpikkers," verklaart hij, En hij ver
volgt: .,Er bestaat ook nog zoiets als fatsoen 
in het ondernemen ," waarbij hij zelf nog toe
voegt dat daar nog slechts weinigen in dit 
land aan schijnen te geloven. Het lijkt te ver 
gezocht dat Boersma er zelf wei in gelooft. 
Want met name Boersma is op de hoogte van 
het schaamteloze leegzuigen dat OGEM in de 
voorafgaande vier jaren heeft gepleegd met 
het door de centen van de gemeenschap over
eind gehouden Nederhorst-bedrijf. In vi er 
jaar tijd zijn ve le deskundigen van dat bedrijf 
door OGEM overgenomen, zijn opdrachten 
die voor de Nederhorst-bedrijven bestemd 
waren, bij de Overzeese terechtgekomen, is 
de internationale ervaring van de een op de 
ander overgegaan, tengevolge waarvan OGEM 
opdrachten in onder andere Saoedi -Arabie e11 
lndonesie kon krijgen. In die tijd ook heb
ben talloze Nederhorst -arbeiders moeten 
werken voor het belang van OGEM, of ze 
wilden of niet. 
Daarbij heeft OGEM vier jaar lang mogen 
experimenteren met Nederhorst, op kosten 
van de overheid, heeft zij voldoende kunnen 
zoeken naar waar wei en waar geen mogelijk
heden in de bouw liggen. Mogelijkheden die 
door haar ten voile benut kunnen worden. 
Op grond van die ervari ngen heeft OGEM nu 
ook een reorganisatie van haar bouwpoot 
aangekondigd. Een reorganisatie die onver
mijdelijk mensen het werk zal kosten. Een 
reorgar:isatie die n·ogf:lijk is doordat de beste 
elementen van het Nederhorst-koncern nu bij 
OGEM gekoncentreerd zitten, en de konkur
rentie daardoor een heel stuk achter is komen 
te liggen. 
De rekening van dit alles is voor de overheid. 
Een overheid die met oogkleppen op steeds 
precies datgene heeft gedaan wat de Over
zeese van haar verwachtte . Wegbereiders 
daarvoor vormden de clan van ex-CDA-poli
tici, alsmede het kabinet-Den Uyl. Het is niet 
teveel gezegd als men stelt dat de grote poli
tieke partijen danig gekompromitteerd zijn 
door het Nederhorst-schandaal. Triest genoeg 
worden ze niet geplaagd door schuldgevoe
lens ... 

De volgende stap 
Nog is de zaak niet afgelopen. Wat de gevol 
gen van opsplitsing van het Nederhorst-bedrijf 
zullen zijl"), hebben weal aangegeven . Maar 
wei Iicht komen er toch nog kopers voor het 
bedrijf in zijn geheel . Genoemd als belang
ste11enden worden onder andere de Hollandse 
Beton-Groep en het nieuwe grootmachten
koncern Volker-Stevin . Maar ook dan lijkt 
het drama niet teneinde. Want ongetwijfeld 
zullen ook deze ondernemingen het kunst
stukje zoals dat door OGEM gefikst werd, 
proberen te herhalen. Want hoe hard de heer 
Boersma ook roept, feit blijft dat .,het fat
seen in het ondernemen" volledig bepaald 
wordt door de portemonnee van de winst. • 
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SP-arts Anneke de Langen ontvangt een kleuterklas op Ons .Medies Centrum in Oss 

S.P.·ARTSEN TEGEN 
,ZELFMEDIKATIE'' 
Kortgeleden heeft de Nefarma, die 90 
procent van de Nederlandse farmaceu
tiese industrie vertegenwoordigt, een 
boekje rondgestuurd aan de Nederland
se artsen getiteld: ,Zelfmedicatie". 
Over het gebruik dus van medicijnen, 
die men zonder rece t kan kopen. Naar 
aanleiding hiervan stt urden de artsen 
van de SP aan de staatssekretaris van 
Volksgezondheid, mevrouw Veder-Smit, 
de volgende brief. 

.,De strekking van het boekje is, dat deze · 
zelfmedikatie een goede zaak is, een patien
tenrecht wordt het zelfs genoemd. De grotere 
zelfstandigheid van de moderne mens moet 
deze verantwoordelijkheid zelf kunnen dra
gen, etc. 
Wat kan de beweegreden zijn voor deze fraaie 
woorden? 
Het zal wei niet toevall ig zijn dat enige maan
den tevoren de pijnstillende middelen, die 
men zelf kan kopen, weer eens in het nieuws 
kwamen. Aan de stof phenacetine (onder an
dere in APC, Witte Kruispoeders en Chefarine-
4) berucht wegens beschadigende werking op 
denier, werd een nieuwe gevaarlijke bijwer
king toegevoegd. Ook nierkanker kan er door 
ontstaan. De artsen die het bekend maakten, 

· pleitten dan ook voor het uit de vrije verkoop 
nemen van deze stof. Een maatregel die door 
de overheid genomen dient te worden. 
We begrijpen nu ook beter waarom het ge
noemde boekje ook toegestuurd werd aan de 
staatssekretaris van Volksgezondheid. Wij ho
pen echter datu zich niet in de war laat 
brengen, en willen hiertoe enkele aspekten 

onder de aandacht brengen. 
Ten eerste blijft nog steeds de noodzaak om 
middelen als phenacetine vanwege de ernsti
ge bijwerkingen uit de vrije verkoop te ne
men . 
Voorts willen wij, nu over verantwoordelijk
heid van de patient gesproken is, eens zien 
hoe de farmaceutiese industrie zijn verant
woordelijkheid waarmaakt. Dan zien we bij
voorbeeld dat,deze in de reklame voor be
paalde medicijnen valse illusies wekt over het 
gebruik ervan. Neem bijvoorbeeld Antigrip
pine en dergelijke . Geneest dit de griep? 
Geenszins! Je voelt je er aileen mi'nder be
roerd door . En dan de reklame ·toor keelta
bletten: .,Neem meteen Floxi; etc. Zonder 
geneesmiddelen gaat de pijn evengoed weg 
(of niet) en zout water gorgelen verzacht net 
zo goed en is vei I iger . 
Kortom, weer blijkt dat het de farmaceutiese 
industrie meer om het opdrijven van het ge
bruik van die middelen te doen is, dan om 
werkelijke voorlichting in het belang van de 
vol ksgezondheid . 
Ook genoemde brochure kunnen wij aileen 

· in dit Iicht zien . Vooral als we weten dat van 
de 900 .000.000 gulden die de totale omzet 
is van de Nederlandse farmaceutiese industrie, 
slechts 104.000.000 gulden komt uit de vrije 
verkoop-middelen. 
De konklusie ligt voor de hand : De Nefarma 
schenkt ons een patientenrecht om hun 
winsten uit de vrije verkoop te verhogen. 
Nogmaals, we hopen datu als staatssekreta
ris zich door deze mooie praatjes niet van de 
wijs laat brengen. 

Namens de SP-artsen, Anneke de Langen:·• 



TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen * Paul Pollmann 
* Piet Wigman 

E meeste mensen weten wei wat een 
middenoorontsteking is. Ze herinneren 
zich dat vaak uit hun eigen jeugd, of 

ze kennen de narigheid bij hun eigen kinde
ren: hevige oorpijn, hoge koorts, sonis ook 
,doorprikken" door de dokter. Waar je min
der over hoort, maar wat minstens even vaak 
voorkomt, is ~en ontsteking van de uitwen
dige gehoorgang. Je kunt dan akuut hevige 
pijn hebben, maar het kan ook een langduri-

. ge, zeurende kwaal zijn, waar je maar niet 
vanaf komt. Daarover gaat nu dit artikel. 

Peuteren 
Veel mensen menen dat oorsmeer viezigheid 
is, zodat ze met aile mogelijke middelen pro
beren het uit hun oren te peuteren. Watten
stokjes, lucifers, haarspelden, van alles wordt 
erbij gehaald om het oor maar schoon te 
krijgen. Met zo'n wattenstokje of lucifer kun 
je echter gemakkelijk een wondje in de ge
hoorgang maken, dat kan gaan ontsteken. 
Sommige mensen prikken zelfs op die manier 
een gaatje in hun trommelvlies! 
AI dat schoonmaken is nergens voor nodig. 
Oorsmeer is geen viezigheid . Het is een soort 
wasacntige stof die door bepaalde cellen van 
de uitwendige gehoorgang wordt gemaakt. 
Deze kleverige massa neemt stofdeeltjes op 
die in de gehoorgang terechtkomen, droogt 
dan in en valt vanzelf in kleine korreltjes uit 
het oor. Door de oorsmeer wordt het oor 
dus schoongehouden zonder dat we er zelf 
iets aan hoeven te doen . Juist als we er zelf 
wat aan willen doen, krijgen we vaak narig
heid. 

Pijn of jeuk 
Als je klachten van je oren hebt, gaat de dok
ter met een lampje en een oordopje kijken 
hoe het er van binnen uitziet. Het gangetje 
waar hij het oordopje inbrengt is de uitwen
dige gehoorgang en aan het einde daarvan zit 
een grijzig vliesje, het trommelvlies. Als je 
geen klachten hebt, doet dat onderzoek geen 
pijn. Tenminste, dat hangt ook van de dokter 
af natuurlijk .. . 
Heb je een ontsteking, dan kun je flinke pijn 
hebben. Soms zijn er opgezette kliertjes on
der het oor te voelen. De gehoorgang kan zo 
opgezwollen zijn dat de dokter er nauwelijks 
in kan kijken. Bovendien doet dat kijken dan 
wei flink pijn. Het is dan een kwestie van 
even op je tanden bijten. 
Soms is het wei goed mogelijk om in het oor 
te kijken. Het is dan ook wat minder pijnlijk 
en water dante zien is, is een rode, gei·rri
teerde wand van de uitwendige gehoorgang 
en een witte afscheiding in het oor. Die witte 
afsche.iding wordt door de ontstoken gehoor
gang geproduceerd en soms zoveel dat het als 
een vieze plakkerige troep je oor u itloopt. Op 
je hoofdkussen vind je het dan's morgens 
terug. Het trommelvlies is over het algemeen 
niet ontstoken. Meestal kun je ook gewoon 
goed horen . 

Dntsteking van de 
uitwendige gehoorgang 

Staat bij een akute ontsteking van de uitwen
dige gehoorgang de pijn meestal op de voor
grond, bij minder akute, en ook bij chroniese, 
langdurige ontstekingen is het vooral_ de jeuk 
waar je last van hebt. Door die jeuk ga je dan 
weer peuteren, waardoor je het aileen maar 
erger maakt. Afblijven dus! 

Oorzaken 
Overal in het lichaam, ook in het oor, zitten 
bakterien. Deze doen normaal geen kwaad 
en je hebt er geen last van. Ontstaat er nu 
ergens een wondje, dan dringen die bakterien 
daar naar binnen en kunnen zo een ontste
king veroorzaken . 
Wanneer er nu bijvoorbeeld bij het douchen 
of bij het zwemmen water in het oor komt, 
dan kan dit water de buitenste huidlaag die 
de gehoorgang bedekt, binnendringen en daar 
de huidcellen doen opzwellen. Die cellen van 
de huid Iaten dan van el kaar los en de anders 
zo onschuldige bakterien en schimmels drin
gen via die openingen, net als bij een wondje, 
naar binnen en veroorzaken zo een ontste
king. 
Zo is het ook te begrijpen dat in ean vochtige 
omgeving, bijvoorbeeld in een oud huis waar
van de muren konstant nat zijn, je gauwer 
last kunt krijgen van zo'n ontsteking. De 
vochtige Iucht maakt de gehoorgang meer 
vatbaar voor infekties. Zo'n huis is dus be
halve voor je longen (als je bijvoorbeeld 
astmatiese bronchitis hebt) ook slecht voor 
je oren, vooral als je al gauw last hebt van 
zo'n gehoorontsteking. En de een heeft er 
meer last van dan de ander. Vooral zo'n 
chroniese ontsteking treedt nogal eens op bij 
mensen die er een zekere aanleg voor heb
ben. Eigenlijk is zo'n chroniese ontsteking 
een soort ekzeem en iedereen weet dat daar
bij erfelijkheid en aanleg vaak een belangrijke 
rol spelen . 

Bij een loopoor als gevolg van een doorge
broken middenoorontsteking treedt nogal 
eens een ontsteking van de uitwendige ge
hoorgang op. De etter loopt via een gat in 
het trommelvlies naar buiten en irriteert dan 
de gehoorgang, waardoor die kan gaan ont
steken. 

Steenpuist 
Een steenpuist in het oor is een ware nacht
merrie. De pijn is daarbij zo hevig dat de 
dokter er maar naar hoeft te wijzen en je 
gilt het uit. 
Vaak zul je dan aan de dokter moeten beken
nen dat je in je oren hebt zitten peuteren. 
Niet meer doen dus, hoewel eenieder die 
ooit zo'n steenpuist heeft gehad zich wei 
tien keer bedenkt voor hij weer in z'n oren 
gaat peuteren! 

Wat is er aan te doen? 
Is de gehoorgang dik en gezwollen, dan 
brengt de 'dokter een gaasje in het oor en 
geeft oordruppels die de zwelling en de pijn 
verminderen. Je zult dan de volgende dag 
terug moeten komen om te Iaten zien of het 
beter gaat. Zit er erg veel witte afscheiding in 
het oor, dan zal de dokter het oor eerst uit
spuiten om het schoon te maken. Daarna 
krijg je oordruppels mee die je om de paar 
uur in het oor moet druppelen. 
Bij een steenpuist zal de dokter, als de pijn 
dit tenminste toelaat, een gaasje met trek
zalf in het oor aanbrengen. 
Een oud, maar erg goed middel is azijn, de 
gewone azijn die je in de keuken hebt staan. 
Oat blijkt nogal eens goed te helpen. 
Soms is een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld 
suikerziekte, er de oorzaak van dat zo'n ont
steking steeds maar weer terugkomt. Als de 
suikerziekte dan goed behandeld wordt, gaat 
het vaak met de oorontsteking ook beter. • 
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Onlangs was het weer zover. Bij miljoenen Nederlanders 
rolde de bekende blauwe vensterenvelop in de bus. De belas
tingaanslag voor 1978. V66r 1 april dient deze aanslag bij 
de inspekteur te zijn ingeleverd . . Rondom deze tijd neemt 
het protest over de hoogte van de belastingdruk in ons land 
ook steevast toe. En niet geheel ten onrechte. Voor de ge
wone man zijn de vele belastingen nauwelijks meer op te 
brengen. Bruto mag je dan tegenwoordig aardig wat verdie
nen, maar in het handje is dat meestal nauwelijks te zien. 
Ruim 30 procent van ons loon kunnen we bij de fiskus 
afdragen. 
De meeste klachten over de hoogte van de belastingen ko
men echter van de bedrijven. Nederland zou, als we de on
dernemers mogen geloven, op belastinggebied zo'n beetje 
het ongunstigste land van de hele wereld zijn. 
De waarheid ligt even anders. Voor mensen met een gemid
deld inkomen is er inderdaad nauwelijks een ontkomen aan 
de belastingen. Maar voor bedrijven zijn er sluipwegen te 
over om het betalen van belastingen te vermijden. Hoe 
meer winst, hoe meer mogelijkheden om van de miljarden-

mazen in de Nederlandse belastingwetgeving gebruik te rna
ken. En dat gebeurt ook op grote schaal. Jaarlijks wordt d;' 
gemeenschap voor miljarden guldens door-de neus geboord. 
Zoals altijd is.. de kleine man weer de sig~r, want voor hem 
zijn er geen belastingkonstrukties wem;elegd met verbi_n
dingen naar Liechtenstein of de Antillen. 
Het is geen overdreven stefling om te beweren dat Neder
land voor multinationale ondernemingen in feite een belas
tingparadijs is. Maar ook voor mensen met hoge inkomens 
als artsen, advokaten enz. ~ijn er mogelijkheden te over om 
het betalen van belasting te beperken. 
De .TRJBU.I\LE .zet in drie nummers aile feiten op een rijtje. 
ln/ t eerste deel gingen we in op diverse financi~te konstruk
ties die door bedrijven worden gebruikt. Het tweede deel 
van onze belastingserie ging over de mogelijkhec;ten van 
mensen met hoge inkomens om de belasting te ontduiken. 
En het derde deel gaat. uiteindelijk over de gewone werk
nemer, van wie de belastinginspekteurs naar aanleiding van 
de koopsompolissen-affaire zeiden, dat hij feitelijk de enige 
is, die aan zijn belastingverplichting voldoet. 

~:rsELASTINGBETALEN ae· · k ·lel·ne 
IN NEDERLAND * DEEL3 
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mogelijkheden van 
de kleine man 
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In dit derde deel van onze belastingserie gaan 
we nader in op de mogelijkheden voor de 
normale werknemer om wat minder belasting 
te betalen. Het zal u vermoedelijk niet verba
zen, dat dit artikel een stuk korter is dan de 
vorige twee afleveringen. Want voor de gewo· 
ne man zijn er maar erg weinig mogelijkhe
den om aan de fiscus te ontsnappen. 
Oat ligt ook voor de hand. De meeste belas
ting wordt immers al door de werkgever inge
houden: premies, volksverzekeringen, loon
belasting en dergelijke. Toch betalen vele 
mensen met een gemiddeld inkomen te veel 
belasting. ~ij maken namelijk onvoldoende 
gebruik van de mogelijkheden om aftrekpos
ten op te voeren. Overigens moet vooraf di
rekt worden gezegd dat het over het algemeen 
om kleine bedragen gaat. 
Terwijl de multinationals met miljoenen gul
dens goochelen, is het voor u mogelijk om 
misschien honderd gulden van de belasting 
terug te krijgen: een buitengewoon ongelijke 
strijd. 

Het makkel ijkst is natuurlijk om uw belas
tingproblemen door een bonafide belasting
konsulent te Iaten verzorgen . Die haalt er 
over het algemeen wei uit water in zit. 
Zo 'n belastingkonsulent is echter vaak duur 
en voor mensen met een gemiddeld inkomen 
derhalve weinig aantrekkelijk . 
Duizenden mensen Iaten daarom hun papieren 
invullen door vrienden of kennissen. Hun 
vaak goed bedoelde advies helpt u echter 
soms meer in het schip, dan dat het u helpt. 
Het is daarom goed zelf ook te proberen enig 
inzicht te krijgen in uw financiele situatie. 
Een eenvoudige belasting almanak is daarbij 
een onmisbare steun. Bij de plaatselijke af
deling van de SP Hulp- en lnformatiedienst 
kunt u natuurlijk ook altijd, gratis, op weg 
geholpen worden. 



Almanak 
Niet iedereen krijgt automaties een belasting
aangifteformulier toegestuurd. In veel geval
len is het ook niet nodig om zo'n formulier 
aan te vragen, maar wilt u geld terug krijgen 
van de belasting, dan moet u wei het T·biljet 
aanvragen. Nadeel is datu er dan wei zeker 
van kunt zijn, dat een ander formulier 
voortaan in de bus blijft rollen, het zogenaam
de A-biljet. Ook als uw inkomen boven de 
loongrens (zo'n 40.000 gulden) zit of als u 
in een jaar meer da'n 600 gulden bijverdient, 
krijgt u automaties een A-biljet in de bus. 
Door middel van een A· of een T-formulier 
kunt u aan de belastinginspekteur meedelen 
datu allerlei kosten heeft gemaakt, waardoor 
u recht heeft op verminderfng van belasting. 
Om te onderzoeken of dat in uw geval ook 
opgaat is het goed om eens een belastingalma
nak door te lopen. Bij zo'n almanak zit mees
al een aangifteformulier. Als u denkt geld 
terug te kunnen krijgen, vult u dat formulier 
in. Anders" niet natuurlijkl · 

lngewikkeld 
Hoe groot is nou de kans dat iemand met 
een gemiddeld inkomen iets terug kan krij-

. gen van de belasting? 
Een voorbeeldje. Als man en vrouw beiden 
werken, wordt bij de berekening premiehef
fing het inkomen van de vrouw bij dat van 
de man opgeteld. Er bestaat een maximum
bedrag van zo'n 40.000 gulden. Verdient u 
samen bijvoorbeeld 50.000 gulden, dan kan 
de teveel betaalde premie worden terugge
vraagd. U moet dan een zogenaamde PL
biljet bij de belasting in uw woonplaats aan
vragen. Vult u ieder jaar een A-biljet in, dan 
komt het vanzelf in orde. _ 
Belangrijk is ook om rekening te houden met 
de aftrei' van reiskosten en buitengewone 
lasten. Ook hierover staan in de almanak uit
gebreide aanwijzingen. Vooral deze aftrek
posten zitten echter zeer ingewikkeld in el
kaar en vragen voor ieder een aparte oplos
sing. Belangrijk is het om niet te vergeten om 
de betaalde premie-heffing van het vorige 
jaar af te trekken. 
Het kan ook beslist geen kwaad om als u pro
blemen heeft met het invullen van uw formu
lier naar het belastingkantoor te stappen. 
Veel ambtenaren will en u best ·een handje 
helpen. In een aantal gemeentes zijn er zelfs 
speciale voorlichtingsavonden. 
U merkt al dat het moeilijk is om konkrete 
richtlijnen te geven omdat ieder gezin anders 
is. Mede daarom is het logies dat veel mensen 
er schrik van hebben om een aangifteformu
lier in te vullen. Toch geven we hier nog en
kele tips. 

T-biljet 
Als u in 1979 geen aangiftebiljet heeft gekre
gen is het in een aantal gevallen gunstig een 
T-biljet aan te vragen. Het T-biljet kan tot twee 
jaar na-het jaar, waarover de belasting is be
taald, ingediend worden (voor 1978 dus voor 
31 decel]lber 1980). 
Een aantal gevallen, waarbij u eventueel be
lasting kunt terugkrijgen en er dus een T-bil
jet ingediend kan worden, Willen we hieron
der noemen. 
1. U heeft in 1978 slechts een gedeelte van 

het jaar inkomen gehad. Bijvoorbeeld bij 
het opkomen in of vedaten van de mili
taire dienst, door het verlaten van de 
school of universiteit, of werkende gehuw
de vrouwen. 

2. U heeft in 1978 sterk wisselende inkom
sten gehad. 

3. U bent in 1978 gehuwd, gescheiden of 
kreeg gezinsuitbreiding. 

4. U bent vrijgezel en werd in 1978 35 jaar. 
5. Bij emigratie, immigrade of overlijden. 

Dan wordt het inkomen over het hele jaar 
uitgesmeerd. 

6. U bent in 1978 65 jaar geworden. 
7. U heeft bijzondere aftrekposten, die nog 

niet bij de loonbelasting zijn ingehouden. 
Wij denken bijvoorbeeld aan beroepskos
ten, reiskosten, persoqnlijke verplichtin
gen als alimentatie en hypotheekrente 
van een eigen huis en buitengewone lasten 
zoals bijvoorbeeld ziektekosten. 

Huursubsidie 
Bij d.e aanvraag van huursubsidie voor 1979 
wordt uitgegaan van uw belastbaar inkomen 
over 1978. U moet het belastbaar inkomen 
invullen zoals u het zelf berekent voor uw 
aangiftebiljet. 
Mocht dit belastbaar inkomen later door de 
belastingdienst hoger gesteld worden, dan 
wordt ook de huursubsidie opnieuw bekeken. 
En loopt u alsnog kans een deel van de huur
subsidie terug te moeten betalen. Het is dus 
zaak, dit belastbaar inkomen goed te kontro
leren of te Iaten kontroleren. 

Bijverdiensten 
Wanneer uw bijverdiensten hoger zijn dan 
600 gulden per jaar, krijgt u een aangiftebil
jet. Dit is meestal ongunstig omdat over de 
bijverdienste door de werkgever te weinig be
lasting wordt betaald. Ook bij werkgevers, 
waar een grocit personeelverloop is en waar 
je een deel van .hetjaar gewerkt hebt is het 
oppassen geblazen. Vaak wordt er dante wei
nig belasting afgedragen (de werkgever smeert 
dan namelijk de inkomsten van het gedeelte
lijk jaar werken uit over het hele jaar). U 
moet daarom altijd een loonstrookje vragen 
en dit kontroleren. 

Bezwaar- en beroepschriften 
Als u het niet eens bent met de belastingaan
slag, dan kunt u daartegen bezwaar maken 
door middel van een bezwaarschrift bij de 
inspekteur van de belastingen. Zo'n bezwaar
schrift kan bestaan uit een gewone brief waar· 
in u uw bezwaren toelicht. 
Het bezwaarschrift tegen een aanslag moet 
door de inspekteur zijn ontvangen binnen 
twee kalendermaanden (niet binnen zestig 
dagen) na de dagtekening van het aanslagbil
jet. Valt de laatste dag van de termijn op 
een zaterdag, zondag of erkende feestdag, 
dan wordt de termijn verlengd tot en met 

de eerst volgende werkdag. 
Na onderzoek van uw bezwaren deelt de in
spekteur zijn beslissing m~e per aangeteken
de brief, dit wordt de uitspraak op het be
zwaarschrift genoemd. Tegen de uitspraak 
van de inspekteur kan men een beroepschrift 
indienen bij het op de achterzijde van de uit
spraak vermelde Gerechtshof. Het Gerechts
hof moet het beroepschrift ontvangen heb
ben binnen twee kalendermaanden nadat de 
uitspraak van de inspekteur per post is be
zorgd. Bewaar de envelop waarin de uitspraak 
werd toegezonden. 
Na verloop van tijd krijgt men via het Ge
rechtshof het verweer van de inspekteur. U 
kunt daarop zonodig schriftelijk reageren, 
waarna de inspekteur op zijn beurt weer kan 
reageren. Bij de zitting op het Hof krijgt men 
de gelegenheid voor het geven van een mon
delinge toelichting. Men kan dit doen door 
het voorlezen van een pleitnota ; als men af
schriften van de pleitnota bij zich heeft voor 
het Hof en de inspekteur, dan kan de pleit· 
nota tot de processtukken gerekend worden. 
De procedure voor het Hot is overigens kos
teloos. 
Tegen de uitspraak van het Hof kan men be
roep instellen bij de Hoge Raad te Den Haag . 
Men moet dan een afschrift van de uitspraak 
overleggen. Het beroepschrift dat tut de Hoge 
Raad gericht is, moet bij het Hof ingediend 
worden en moet daar zijn ontvangen binnen 
een kalendermaand nadat het afsc)lrift vau 
de uitspraak van het Hof ter post is bezorgd. 
Het beroep in cassatie kost, behalve in geval 
van onvermogen, f 10,-. 

Uitstel 
Men moet wei goed in de gaten houden dat 
door het indierien van een bezwaarschrift de 
verplichting tot betaling van de aanslag niet 
wordt opgeschort. Wil men uitstel van beta
ling krijgen dan moet men een verzoek hier
toe indienen bij de ontvanger van de belas
tingen. Het is aan te raden bij dit verzoek 
een afschrift van het bezwaarschrift over te 
leggen. Ook indien men niet in staat is de 
verschuldigde belasting op tijd te voldoen, 
kan men uitstel aanvragen. Heeft men uitstel 
gekregen, dan i·s men, als het gaat om aansla
gen van 1200 gulden of meer, rente schuldig 
tegen 10 procent per jaar. De rente wordt 
berekend vanaf de eerste kalenderdag na de 
vervaldag tot aan de dag van betaling. 

Kwijtschelding 
lndien men van mening is dat men vanwege 
persoonlijke en financiele omstandigheden 
de belasting niet of niet volledig kan betalen, 
kan men de direkteur der rijksbelastingen 
schriftelijk verz0eken om gehele of gedeel
telijke kwijtschelding. In het verzoek om 
kwijtschelding moet men omschrijven waar
om men de aanslag niet kan betalen. 
Doorgaans verleent de direkteur aileen kwijt
schelding indien de middelen om te betalen 
ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd 
kunnen worden verwacht. 
Bij afwijzing van het verzoek kan men de 
zaak eventueel voorleggen aan het ministerie 
van Financien. Bij het ministerie kan men 
ook terecht als men van mening is dat de 
wettelijke bepalingen tot een onbillijke uit· 
komst leiden in dat speciale geval. Men kan 
dan het ministerie verzoeken de zogenaam~e 
hardheidtclausule toe te passen, om zodoen
de een van de wettelijke bepalingen afwijken
de, maar billijker regeling te treffen. Het adres 
van het ministerie van Financien·is: 
Korte Voorhout 7, Casuariestraat 32, 2511 
VB te 's Gravenhage. 
Veel mensen dienen zo'n verzoek in. • 
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De verzekeringsmaats.chappijen hebben 
een nieuwe markt ontdekt, waarop 
veel winst valt te rna ken: 
Het is een bekend feit, dat onze maat
schappij niet zo geolied loopt als het 
schijnt: de problemen rijzen de pan uit, 
vooral voor hen, die niet zo veel te ver
tellen hebben. 
Ontslagen zijn aan de orde van de dag, 
op uitkeringen wordt fors bezuinigd, 
de prijzen stijgen, de woningnood is 
nog steeds even nijpend als altijd. 
Vandaar: ,Wordt u een loer gedraaid, 
bent u bij de neus genomen, laat men 
u in de kou staan? Neem een abonne
ment op rechtshulp." 
Voor gemiddeld zo'n 160 gulden per 
jaar kan men zich bij 34 verzekerings
rnaatschappijen tegen de kosten van 
rechtshulp verzekeren; en de polissen 
gaan over de toonbank als warme 
broodjes. 
De Tribune wil bij dit verschijnsel een 
paar kritiese kanttekeningen maken. 
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RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 
of: hoe sla ik een slaatje 

uit andermans ellende 
De wet: rechtshulp is gratis 
Het is helemaal niet nodig dat u 160 gulden 
per jaar neertelt om tegen juridiese ongeval
len verzekerd te zijn: wanneer u minder dan 
3600 vuil verd ient (de ziekenfondsgrens). 
dan hebt u recht op gratis rechtshulp : de 
staat befaalt u advokaat en overige kosten; 
de advokaat mag u wei een klein bedragje 
aan kantoorkosten rekenen (25 gulden is 
vaak voldoende). 
U kunt met uw problemen gewoon naar een 
advokaat stappen als u hem een zogenaamde 
verklaring van onvermogen Ievert (aan te vra-
gen op het gemeentehuis). ' 
In hun reklame vertellen fie verzekerings
maatschappijen dit er niet bij; integendeel! 
Let maar eens op de voorbeelden, waarmee 
zij u lekker proberen te maken: een typiste 
die op staande voet wordt ontslagen, een stu
dent die van zijn kamer af moet, ieman9 die 
zijn uitkering kwijtraakt: het zijn allemaal 
voorbeelden van mensen, die voor gratis 
rechtshulp in aanmerking komen. 
Echte misleidende reklame dus; en het 
spreekt vanzelf, dat dit niet in uw voordeel 
is . Er is dan oak een klacht ingedienci bij de 
Reklame Codekommissie tegen de 'adverten 
tie van Delta Lloyd, waarbiLdeze maatschap
pij zich verdedigde met: .,Je hoeft iemand, 
die een ouderdomsverzekering wil afsluiten, 
tach ook niet te wijzen op het bestaan van de 
AOW!" Je moet maar durven ; alsof iedereerl 
weet, dat hij gratis rechtshulp kan krijgen; 
ju ist van de onbekendheid met deze regeling 
maken de verzekeringsmaatschappijen dank
baar misbruik. 

Verzekering zeer beperkt 
Ook tegen de inhoud van de verzekeringen 
kan men nogal wat bezwaren aanvoeren : 
1. Men kan niet onbeperkt bij de verzekering 
aankloppen. 
2. In eerste instantie wordt de zaak behan
deld door medewerkers-niet advokaten; op 
hun kundigheid bestaat geen enkele kontrole ; 
de verzekeringsmaatschappij beslist of er een 
advokaat zal worden ingeschakeld en zal in 
de praktijk ook beslissen welke advokaat : 
dus geen vrije advokatenkeuze meer. 
3 . De advokaat, die dan aan het werk gaat, 
krijgt een zaak waar al aan gesleuteld is: er 
kunnen in de eerdere behandeling fouten 
zijn gemaakt. 
4 . De verzekering dekt niet aile kwesties, dat 
verschilt trouwens per maatschappij. DAS 
en Royal Nederland sluiten bijvoorbeeld per
sonen- en familierecht, faillisement, belasting
recht en administratief recht (behalve so
ciaal verzekeringsrecht) uit; ook geldt bij de
ze maatschappijen een wachttijd; ze dekken 
de kosten van een echtscheiding pas nadat u 
een jaar verzekerd bent geweest en voor erf
recht, huurrecht, arbeidsrecht en burenrecht 
na drie maanden. 
5. Zaken tot een schadebedrag van 250 gul
den (dus veel konsumentenzaken) zijn vaak 
uitgesloten. 

------

Winst op uw kosten 
AI deze bezwaren kan men lezen; ze staan in 
de polis. Wat daar echter niet in staat is; dat 
het wei eens in het belang van de verzekerings
maatschappij kan zijn om u van de wal in de 
slopt te helpen . 
·u hebt bijvoorbeeld een rechtsbijstandsver
zekering bij de Delta Lloyd afgesloten en u 
bent bij deze maatschappij in dienst; ze wil
len u echte, kwijt en ontslaan u op staande 
voet wegens een of ander onbeduidend akke
vietje; t.t meldt u dus met uw polis bij een 
van de medewerkers van uw werkgever om 
dat ontsJag aan te vechten. Dacht u, dat hij 
zich voor u zou inspannen? ... Wij oak niet. 
Dezelfde belangentegenstelling doet zich 
voor als u een huis van Delta Lloyd huurt ; 
de maatschappij wil het pand leeg verkopen 
en zegt u de huur op. 

Of wat zou u van het volgende geval zeggen: 
u wordt aangereden door iemand , die bij 
Delta Lloyd een WA-verzekering heeft geslo
ten; de maatschappij zou dan moeten zorgen 
datu een zo groat mogelijk bedrag uitge
keerd krijgt en dat dan vervolgens ook zelf 
aan u uitbetalen ; we 9eloven het nog steeds 

· niet: het is heel goed mogelijk, dat de verze
keringsmaatschappij de procedure voor u 
verliest (dat is niet zo moeilijk) en dus niets 
aan u hoeft te betalen, terwijl ze oak nog die 
jaarlijkse verzekeringspremie van u opstrijkt. 
Daar zitten miljoenen winst in! 
Het is dus niet aan te raden een dergelijke 
rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, zeker 
niet wanneer u beneden de ziekenfondsgrens 
zit. Ga in voorkomende gevallen naar een ad
vokaat, maar kijk ook daarmee uit: Lang 
niet aile advokaten zijn zuiver op de graat: 
Maar weer een voorbeeld op het verzekerings
gebied : U bent aangereden en hebt een scha
decla im.; u komt voor die zaak toevallig bij 
een advokaat terecht, die veel werk doet voor 
de verzekeringsmaatschappij die u moet uit
betalen, waar zou die advokaat meer mee ver
dienen: U helpen of de verzeketingsmaat
schappij? 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
tel. 01 0 - 668068 
Er zijn advokaten, d ie zonder meer aan uw 
kant staan en voor u knokken, zonder dat 
het u een cent kost en die er geen winstge
vende relatie met verzekeringsmaatschappij
en op na wensen te houden. 
Het beste doet u daarom de Hulp- en lnfor
matied ienst van de Socialistiese Partij even te 
bellen . • 
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BHW-informatiemiddag over de renovatie in de Transvaalbuurt 

SPAANPLAATGAS in 
TRANSVAALBUURT 
Gebruik van spaanplaat heeft in de Amsterdamse Transvaalbuurt geleid tot ernsti
ge klachten van bewoners over hun gezondheid. Hoofdpijn, misselijkheid en ont
stoken ogen zijn een normaal verschijnsel geworden voor de bewoners van twee 
renovatieblokken, gelegen tussen de Tugelaweg en de Retiefstraat. Metingen van 
het Centraal Milieulaboratorium in Amsterdam hebben inmiddels uitgewezen dat 
de geadviseerde norm tot meer dan 100 procent wordt overschreden. Dankzij ak
tie van de bewoners is de gemeente inmiddels begonnen met het vervangen van het 
gevaarlijke spaanplaat. De twee blokken in de Transvaalbuurt maken deel uit van de 
grote renovatie die in deze buurt plaats vindt. Hoewel het bij deze woningen ging 
om een 'hoogwaardige reriovatie' (kosten 80.000 gulden per woning) hebben de 
bewoners niets dan ellende gekend sinds hun terugkeer. 

Vanaf het allereerste ogenblik dater bewo
ners in de nieuwe blokken kwamen, regende 
het klachten. Een standaard opmerking in de 
eerste vergaderingen na de renovatie was dan 
ook: ,Wanneer begint de renovatie?" 
Afgezien van de veel hogere huren dan be
loofd, is de hele renovatie slecht uitgevoerd. 
Het begon met scheve kozijnen, scheuren in 
muren, lekkages etc. Dit waste wijten aan het 
gebruik van goedkope bouwmaterialen. De 
Bond van Huurders en Woningzoekenden 
wees van het begin van de renovatie aan al 
op de onvoldoende kontrole die van de kant 
van de gemeente plaats vond. 
Niemand kon toen vermoeden dat naast de 
hinderlijke overlast, ook de gezondheid van 
de bewoners op het spel stond. 

Spaanplaat 
Een half jaar geleden sloeg een van de bewo
ners alarm . Een groot deel van zijn kanaries 
was namelijk op zolder op onverklaarbare 
wijze doodgegaan. 
Naar aanleiding hiervan werd door de Socia
listiese Partij een onderzoek gedaan bij de 
andere bewoners. Daaruit kwamen meer klach
ten naar voren die konden wijzen op een te 
hoge koncentratie spaanplaatgas. 

Zoals bekend is spaanplaat een zeer popu-
lair materiaal voor de afwerking van wonin
gen. Een vervelende bijkomstigheid is echter 
dat uit de goedkopere soorten spaanplaat 
het zogenaamde formaldehydegas vrijkomt. 
Dit gas heeft een uiterst schadelijk effekt op 
de gezondheid. Met name de vereniging Voor
komen is Beter en de Socialistiese Partij heb
ben het afgelopen jaar in diverse steden van 
ons land aktie gevoerd tegen het gebruik van 
spaanplaat. De ervaringen die tijdens de ak
ties in onder andere Haarlem, Eindhoven en 
Leeuwarden werden opgedaan brachten het 
buurtkomitee in de Transvaalbuurt op het 
idee dat de klachten in Amsterdam ook af
komstig konden zijn van spaanplaat. 
Een van de voorbeelden kwam van mevrouw 
Hulsebos in de Magerfonteinstraat. Zij kreeg 
vorig jaar plotseling last van ontstoken ogen . 
Op advies van haar huisarts ging zij oogdrup
pels gebruiken. Die hielpen echter niets. De 
klachten hielden aan tot mevrouw Hulsebos 
op vakantie ging . In een klap waren de oog
klachten over. Zodra zij weer thuis was, be
gan de ellende opnieuw. ,Het moest dus een 
stof in huis zijn, die de ontsteking veroor
zaakte," konkludeerde zij. ,Toevallig hoorde 
ik een radio-uitzending over spaanplaatgas 

en de daarmee gepaard gaande ziektever
schijnselen. I k dacht meteen: dat moet hier 
ook aan de hand zijn." 
Nader onderzoek leerde dat in de renovatie
blokken vrijwel overal spaanplaat was ge
bruikt. Waarvan 90 procent behoort tot de 
UF-spaanplaat . Dit is het spaimplaat dat het 
gevaarlijke formaldehydegas afgeeft. Niet ai
leen op zolder, maar ook in gangen, woonka
mers, slaapkamers -er)Z . Op een algemene be
wonersvergadering werd de gemeente gealar
meerd. Die zegde toe metingen te Iaten ver
richten. Dat is inmiddels gebeurd en de re
sultaten zijn schokkend . Het Centraal Mi 
lieulaboratorium heeft in de drie woningen 
die de meeste last opleverden een duidelijke 
overschrijding van de geadviseerde norm ge
konstateerd. De door een departementale 
kommissie geadviseerde norm bedraagt 120 
microgram per kubieke meter. 
Het Centraal Milieulaboratorium meette in 
de Transvaalbuurt waarden tussen de 150 en 
250 microgram per kubieke meter. Naar aan
leiding van deze meetresultaten is de gemeen
te, die de eigenaar is van deze woningen be
gonnen met de vervanging van het gevaarlijke 
spaanplaat in deze drie woningen. 

Aktie 
Op 21 februari was de heer Baas, direkteur 
van Volkshuisvesting, aanwezig op een be
wonersvergadering om aile klachten in de re
novatiewoningen te bespreken. In een brief 
aan Baas hadden de bewoners en hun organi
saties geeist dat in aile woningen waarin de 
norm van 120 overschreden wordt, overge
gaan wordt tot vervanging van het gevaarlijke 
spaanplaat . 
Onder druk van de voile vergadering moest 
hij toezeggen, dat in elke waning een meting 
wordt verricht, dater een persoonlijke en
quete gehouden zal worden naar eventuele 
klachten van de bewoners over de gezond
heid, dat bij overschrijding van de norm over
gegaan wordt tot vervanging, en ·dat indien 
er last voor de gezondheid bestaat, onafhan
kelijk van de uitslag van de meting overgegaan 
wordt tot vervanging. 
Voorwaar een schitterende overwinning voor 
de bewoners. Maar beloftes aileen kunnen 
de gemeente niet meer helpen. De bewoners 
beraden zich over harde akties indien de ge
meente deze keer niet grondig te werk gaat. 

• 
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KAARTENAKTIE 
IN DEN HAAG 
In Den Haag is de Socialistiese Partij samen 
met de vereniging Voorkomen is Beter een 
aktie gestart voor de uitbreiding van het baar
moederhalskankeronderzoek__, dat door het 
gewest wordt uitgevoerd onder vrouwen tus
sen 35 en 55 jaar. Men kan om financiele re
denen niet aile vrouwen onderzoeken, zo 
wordt er gezegd. 
De kaartenaktie is tot dus ver zeer positief 
ontvangen. Toen de aktie twee weken liep, 
hadden zo'n 150 medewerkers al 6000 gete
kende kaarten verzameld. Deze kaatren zul
len terzijnertijd aan het gemeentebestuur 
worden aangeboden. 
Dr. Blok, de arts die het lopende onderzoek 
koordineert, heeft zijn instemming met de 
aktie betuigt. Ook het ziekenfonds Azivo ver
leent haar medewerking. • 

EIGEN RISIKO 
Mijne heren, 

In de Tribune nummer 3 staat een stukje 
over het eigen risiko die de regering ons per 
1 april wil opdringen. Daar maakt iedereen 
zich momenteel erg druk over, maar er is 
iets anders in de gezondheidszorg, wat ik 
minstens even erg vind. 
Jaarlijks gaan duizenden mensen naar her
stel/ingsoorden. Zij worden daar door de 
huisdokter, maar meestal door de specialist 
van het ziekenhuis waar ze behandeld zijn, 
naar toegezonden. Dus a/tijd op mediese in
dikatie. De verpleegprijs ligt zoom de 100 
gulden per dag en de verblijfsduur is meestal 
vier tot zes weken. In de meeste gevallen is 
het dan ook zes weken. Van de patiiinten 
wordt dan een eigen bijdrage verwacht, of 
liever gez·~gd berekend, naar draagkracht. 
lemand met een sociale uitkering moet voor 
die zes we ken maar liefst 450 gulden beta/en. 
Koffie en thee is daar te koop en heb je het 
ge/uk wat visite te krijgen, ben je in het wee
kend soms f 9,75 aan consumpties kwijt. De 
prijs van een beker koffie uit de automaat is 
75 cent, als ook een kopje thee, wat sommi
ge gasten 'kaal' drinken. 
Een patient die er ook door de specialist 
naar toe was gestuurd, werd na zes weken 
gevraagd 4200 gulden op tafel te /eggen. 
De sociale dienst adviseerde, toen bleek dat 
het geld niet disponibe/ was, maar een hypo
theek op het huis te nemen. 
Dit vind ik vee/ erger dan die vijf gulden eigen 
bijdrage, a/ za/ ik de laatste zijn om dit goed 
te keuren. 
Bij mijn weten is er maar een ziekenfonds in 
Nederland die de kosten voor opname in her
stellingsoorden voor zijn rekening neemt en 
dat is in Enschede en omstreken. Verder, 
ook al heb je een aanvullende premie, doet 
het ziekenfonds er niets aan. 
/nmidde/s teken ik met vriende/ijke groeten, 

R.A. W. te Utrecht 
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Hinke Panjer uit Arnhem 
moet voorlopig met de taxi 
naar haar werk, want een 
stelletje vandalen h~ft 
haar aangepaste autootje 
deze week volkomen ver-

gesloopt. En om bet nog 
· erger te maken hadden ze 

er ook nog een paar deu
ken in getrapt", vertelt 
zij. 

"Hinke zit nu met haar han
den in bet haar. De taxirit nield. · 

De invalide vrouw kwam tot 
die ontstellende ontdek
king toen ze donderdag
middag een ritje wilde 
gaan maken. ' · 

aar en van haar werk 
wordt vergoed, maar 
priv~ritten niet. ,Het erg
ste is dat mijn man Joop 

. juist nu in bet ziekenhuis 
ligt", zegt zij. ,Hem op
zoeken kan financieel niet 
meer". 

,1-k schrok verschrikkelijk. 
Alles was er uit mijn auto 

TELEGRAAF 
Hoe kofT}t dit sappige, mee/ijwekkende, dee/s 
op onwaarheden berustende, artikeltje in de 
Telegraaf, en nog we/ op de voorpagina. 
Ongeveer drie we ken geleaen vond ik mijn 
auto ges/oopt op de parkeerplaats bij mijn 
flat. lk zal even schrijven water aan gesloopt 
was. De bumper eraf, de koplampen en voor
gri/1. Ook wi/de de auto niet meer rijden. 
Natuurlijk was ik razend. In mijn woede heb 
ik toen de Arnhemse Courant opgebeld en 
gevraagd of ze namens mij de mensen die dit 

, gedaan hadden, wilden bedanken. Dat heeft 
deze krant toen gedaan met een foto van 
mijn auto erbij. Achteraf bekeken, was dit 
eigen/ijk onzin, want ik heb ar natuurlijk 
mijn auto niet mee terug, maar ik deed dit 
in radeloze woede. Nou, dit artikeltje had 
we/ een sneeuwbaleffekt. 
Een paar dagen later werd ik opgebeld door 
de APA (Arnhems Persagentschap), welke 
mij vroeg of ik het goed vond dat ·er een ar
tike/tje in de Te/egraaf kwam en of ze een 
foto van me mochten maken. In eerste in
stantie vond ik het niet goed, want ik zag 
daar totaal het nut niet van in en ook ben ik 
nou niet bepaald een Telegraaf/iefhebber. 
Maar tegelijkertijd dacht ik; de Telegraaf 
wordt door een groat dee/ van de Nederlan
ders gelezen, via de Te/egraaf kan ik de Ne
derlanders eens Iaten zien wat voor wantoe
standen er in Arnhem heersen om trent het 
gehandikaptenvervoer, en iets vertellen van 
het werk van ons aktiekomitee 'Verbeter Ge
handikaptenvervoer'. lk zou dan kunnen ver
tellen dat de mensen uit het Dorp en verpleeg
tehuizen in het weekend niet weg kunnen, 
afijn de moei/ijkheden die hier omheen him
gen zou ik dan kwijt kunnen. 
Op vrijdagochtend kwam er op mijn werk 
een fotograaf van de Telegraaf. Toen hij een 
foto had gemaakt zei hij dater vrijdagmid
dag een verslaggever zou komen. /k heb de 
hele middag gewacht, doch er kwam niemand. 
Hieruit konk/udeerde ik dat hij zaterdag we/ 
zou komen. Zaterdagochtend werd ik ge-

Voo"1111g 
Een lichtpuntje is dat de ga

ragehouder die de auto 
van mevr. Panjer onder 
handen heeft (de schade 
van f 2000 wordt gedekt) 
beloofd heeft, dit karwei 
met voorrang te zullen be
handelen. De politie heeft 
nog geen spoor van de da
ders. 

beld door familie, dat ik de voorpagina had 
gehaald. lk was werkelijk sprakeloos. Hoe 
kan er nu een arti.~e/ komen buiten mij om? 
Nou voor mij weer een bewijs dat deze 'krant' 
op een zeer vreemde manier aan zijn bladvul
ling komt. 
lk wordt er zelfs in geciteerd. lk zou gezegd 
hebben dater deuken in getrapt waren en 
dat alles uit mijn auto was gesloopt. De scha
de was 2000 gulden, klopt ook niet, en dat 
de garagehouder mij voorrang zou geven, is 
ook gezwets. /k ben de auto drie weken 
Kwijt geweest. Het meest vervelende vind ik 
we/ dat ik het gevoe/ had me voor iedereen 
te moeten ve.rexcuseren en vooral duidelijk 
te maken dat ik hier buiten stand. Het leek 
wei een bedelverhaal, alsof ik er geld uit wil
de s/aan of een nieuwe auto wilde of zo. 
Wat gebeurt er nou, ik krijg ook nog het be
wijs van mijn bedelangst, ik krijg namelijk 
een cheque van 100 gulden toegestuurd, van 
de 'Stichting Medeleven Gedupeerden ten 
gevolge van Misdrijven'. Natuurlijk vind ik 
het erg aardig van deze k/ub en 100 gulden 
is ook a/tijd welkom, maar het was voor mij 
we/ een bewijs dat men inderdaad heeft ge
dacht dat ik er geld uit wilde halen. 
Nou via de Tribune bedank ik dan de Tele
graaf voor hqt duide/ijke en eerlijke verhaal. 
In ieder geval voor mij een reden temeer om 
deze /eugenachtige krant nooit meer aan te 
raken. 

H. P. te Arnhem 
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*verleiden 
In West-Duitsland wordt door de overheid 
gewaarschuwd tegen een groat gevaar. Voor
al alleenstaande vrouwen die bp belangrijke 
ministeries werken, gaat dat aan. Ze !open 
grote kans verleid te worden. Er zouden 
knappe mannw op hen afgestuurd worden 
die de hoofden van de vrouwen op hoi bren
gen. De vrouwen afhanke/ijk van deze 'liefde' 
geworden, kunnen dan gemakkelijk aangezet 
worden om allerlei belangrijke informatie 
door te spelen aan hun 'ge/iefden~ Het gaat 
hier vooral om militaire geheimen die op de
ze wijze naar het Oostblok verdwijnen. Dit 
zouhet land vee/ schade bezorgen. Daarom 
de waarschuwing, ze/fs door midde/ van af
fiesjes op kantoren: ,Er is een s/eutel voor 
iedere k/uis, liefde!" 
Als je nu tach grate schade aan een land wilt 
tegengaan, hebben wij een beter idee. Wat 
dacht u van waarschuwingen tegen verleiding 
van ministers, staatssekretarissen, hoge ambte
naren en parlementariiirs door dikke koppen 
met knappe geldbuidels. Beloningen als geld, 
snoepreisjes, promotie en kommissariaten 
zijn geen uitzonderingen. Deals ruil daarvoor 
gegeven informatie Ievert de ondernemingen 
miljoenen winst op. Dat geld moet ergens 
vandaan komen. U weet wei van wie, uitein
Jelijk. 

* vijfjes 
Strooien met vats geld lijkt traditie te wor
den tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht in 
Nijmegen. Vorig jaar dee/de de 'e/fjeskoning
in' 260.000 op tientjes lijkende 'elfjes' uit. 
Dit jaar was het een varia tie op ons vijfje. Het 
ziekenhuisvijfje. Het biljet verschilt met de 
andere vijfjes door de toevoeging: gratis 
eerste eigen risiko. De regering. Gedrukt 
door de carna VALSbank Nijmegen '79. 

5 nijmegen, februan 1979 
secretaris presider'l 

hans peter jE1n 

Er loopt dus heel wat meer 'zwak vlees' rand 
op de ministeries dan alleenstaande sekreta
ressen. Vonde/ing heeft inmiddels de staats
drukkerij opdrac'ht gegeven affiesjes te druk
ken waarop staat: ,Laat niet de liefde voor 
de k/uis 'n s/eute/ worden voor 't kapitaal." 

*lunsb 
,Er moet sprake van een misverstand zijn. lk 
ben in mijn studententijd niet betrokken ge- · 
weest bij welke partij dan ook. lk heb me po
litiek geheel afzijdig gehouden in de jaren 
dertig. lk ontken dat ik mezelf voor het NSB
Iidmaatschap heb opgegeven." 
Tot zover de verklaring van sekretaris-gene
raal van de NA VO Joseph Luns op 1 maart 
voor de A VRO-televisie. 
De enig moge/ijke verklaring voor het voor
komen van zijn naam op de NSB-Ieden/ijst 
was volgens Luns dat zijn broer hem buiten 
zijn medeweten moest hebben opgegeven. 
De volgorde op de ledenlijst wijst echter het 
omgekeerde. Joseph was eerder lid dan zijn 
broer Huib. Ook Luns' verklaring als zou hij 
zich in z(jn studententijd afzijdig van de poli
tiek gehouden hebben, is onjuist. Felle be
schuldigingen deed hij aan de socialisten toe
komen, na de opstand op de Zeven Provin· 
cie'n in '33. Of zou iemand anders dat artikel 

De briefjes waren bestemd voor de eerste 
50.000 s/achtoffers die volgens Bestek '81 
een eigen bijdrage moesten gaan leveren in 
de ziekenhuiskosten. Behalve het bedenken 
van derge/ijke zotte maatrege/en heeft het 
kabinet weinig gevoe/ voor humor. De rijks
politie werd op het spoor van de carnavals
drukkers gezet en de drukp/aten werden in 
beslag genomen. De drukkers hadden er geen 
moeite mee te bekennen dat hun bankbiljet
ten net zo vats waren als de p/annen van het 
huidige kabinet. 

de carnavals bank 

ziekenl1uis vijfje 
gratis eerste eigen risico de regering 

in de studentenkrant Propria Cures uitge
bracht hebben onder de naam van Joseph 
Luns? 
Luns, die /etterlijk en figuurlijk door leugens 
groot geworden is, moet uit die dagen toch een 
benauwd gevoe/ overgehouden hebben. 
Enkele van zijn medestudenten herinneren 
zich namelijk nog Joseph Lvns met een NSB
spe!dje op zijn jas gezien te hebben. 
Die jas zal hem hoe dan ook niet lekker ge
zeten hebben. Zo'n buitengewoon lange 
rechtse student in het ko/bertje van zijn jon
gere broertje... • 
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Overslag van goedkope ,)1atuur"zwavel 

' 

URE 
GEN 

VERSTDDRT 
HETLEVEN" 

Onze auto's, treinen, schepen, TV-antennes, dakgoten, fabrieksinstallaties roesten · 
steeds sneller weg. De vruchtbaarheid van de grond wordt ernstig aan,getast. Ons 
drinkwater verzuurt. Dichtbevolkte gebieden worden steeds vaker geplaagd door 
verstikkende wolken :z:waveldioxide, zoals in januari, toen vanuit het Ruhrgebied 
de giftige mist zich uitbreidde tot diep in Li~burg. De totale schade in Nederland 
door de zure regen wordt per jaar op 2,6 miljard gulden geschat. Wat is dat voor 
verschijnsel, die zure regen? 

In aardolie en steenkool, en de produkten 
hiervan, zit zwavel die bij verbranding vrij
komt in de vorm van zwaveldioxide (S02). 
Doordat er steeds meer aardolie en steenkool 
verbruikt wordt, stijgt het zwaveldioxide-ge
halte in de Iucht gestaag. Zo blaast de SHELL 
in de Rijnmond per maand zo'n 8.000.000 
kilo zwavel de Iucht in. De energiecentrales 
die 30 procent van de stokers vormen, leveren 
ook hun deel: 300.000.000 kilo per jaar. AI 
deze zwaveldioxide wordt in de Iucht zwavel
zuur en komt bij regen of mist in grote hoe
veelheden over ons heen. 
De koncentratie van zwaveldioxide in de 
Iucht wordt in Nederland op vele plaatsen 
gemeten. Een ambtenaar van Rijkswaterstaat, 
de heer Vermeulen, nam eens de moeite al 
die metingen op een rijtje te zetten. Hij be
rekende dat de hoeveelheid zwavelzuur in 
regen of mist tussen 1975 en 1985 zal ver
vijfvoudigen. Tot het jaar 2000 zal het nog 
vijftien maal zo erg worden . Dit heeft enorme 
gevolgen : het zuur vreet zich in aile stoffen 
in . 

Wat doet de overheid? 
De regering probeert de hoeveelheid zwavel 
die de Iucht ingaat, te verkleinen door wetten 
at te kondigen. In 1972 werd het 'Heffing2n
besluit brandstoffen luchtverontreiniging' in
gevoerd, en in 1974 het 'Besluit zwavelge
halte brandstoffen' . De verbruiker moest be
lasting gaan betalen in overeenstemming met 
de hoogte van het percentage zwavel in de 
brandstof. 
Ook werd er een vergunningenstelsel voor 
het gebruik van brandstoffen ingevoerd . Na 
de afkondiging van de wetten volgde een 
stroom van protesten van met name de gro-
te ondernemers, die prompt allerlei onthef
fingen kregen. Ook de kleinverbruikers moes- , 
ten verontreinigingsbelasting gaan betalen op 
huisbrand- en gasolie, maar ook op het veel 
schonere aardgas. Zij betalen per m3 zelfs 
meer als de grootverbrui kers. 

Hogere schoorstenen 
Als gevolg van de groeiende protesten van 
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de bevolking maakten steeds meer industrie- II i 
en hun schoorstenen hoger. Het enige resul·· /

1 

taat is dat de zwaveluitworp, over een groter 
)lebied verspreid wordt, dus in de direkte 
omgeving minder merkbaar. De SHELL in 
Rijnmond liet schoorstenen bouwen van 
maar liefst 210 meter hoog (de kosten kun
nen natuurlijk in de prijzen doorberekend 
worden) . 
Maar het zwavelprobleem wordt hiermee na
tuuriijk niet opgelost. De zure regens vallen 
nu tot in Noord-Zweden, ten gevolge waar
van het vroeger zo rijkel ijk aanwezige ren
diermos steeds z~zamer wordt. De rendieren 
dreigen nu van ·hun voornaamste voedselbron 
verstoken te ra-ken. In Noorwegen, dat in de 
reisgidsen steeds staat aangeprezen als het 
land met natuurzuiver, helder water, in dat 
Noorwegen zijn van de ;266 meren in het Tov
dal er al 175 morsdood door verzuring. 
Het is niet verwonderlijk dat ambtenaar Ver
meulen tot de konklusie komt dat de Wet 
op de luchtverontreiniging, die nu 10 jaar 

• bestaat, niets heeft uitgehaald. 

· Te duur 
Het is technies heel goed mogelijk om de zwa
vel, die de fabrieken nu als afval de Iucht in 
'dumpen', op te vangen en weer nuttig te ge
bruiken . De uitvinding van de eerste bruikba
re installatie om rookgas te ontzwavelen 
werd gedaan in de fabriek met de hoogste 
schoorstenen van Nederland: SHELL-R ijn
mond. 
Het zwavelprobleem zou dus heel makkelijk 
op te lossen zijn door de verbruikers eenvou
dig te verpl ichten zo'n installatie a an te leg
gen. Maar de bezitters van deze bedrijven 
weigeren hun eigen uitvindingen toe te pas
sen, omdat dit te grote investeringen zou ver
gen, die ten koste gaan van de winst. Want de 
belangen van de samenleving zijn onderge
schikt aan de winst. Een zure realiteit. 

Naapers 
B & W van Rotterdam (allen PvdA) apen 
wat dit betreft precies de ondernemers na. 
De elektriciteitscentrale op de Maasvlakte, 
die gestookt wordt op het goedkope Groning
se aardgas, moet het duurdere gas uit Alge
rije gaan gebruiken. Mede daarom wil B & W 
weer overgaan op oliestook. 
De provincie Zuid-Holland nu vindt dater 
dan een ontzwavelingsinstallatie aangeschaft 
moet worden. Het 'progressief' kollege heeft 
in navolging van de grote industrieen direkt 
een zielige brief naar de provincie gestuurd, 
waarin ze stellen dat dit een te grote belas
ting voor de gemeente zou zijn. Ze vergaten 
in de brief te vermelden dat het Rotterdamse 
GEB bijvoorbeeld in 1974 60 miljoen winst 
heeft gemaakt. Blijkbaar zijn deze bestuur
ders het helemaal eens met de fabrieksdirek
teuren die zich aileen maar bezorgd maken 
om de winst. 
Ze maken het zelfs nog bonter. De provincie 
eiste de aanleg van een ontzwavelingsinstal
latie, omdat de koncentratie S02 in de Rijn
mond toch al zo hoog is. Het stadsbestuur 
vindt dit onrechtvaardig omdat, zo schrijven 
zii, 'voorbijgegaan is aan het feit dat de grote 
koncentratie in de Rijnmond voor 20 tot 40 
procent veroorzaakt wordt door fabrieken in 
het Ruhrgebied en Antwerpen. Met andere 
woorden : als bij onze buren de fabrieken de 
Iucht zo erg mogen vervuilen dat wij er in de 
Rijnmond nog last van hebben, mogen wij 
het dan ook niet? 
Zo kunnen we natuurlijk nog wei een poosje 
in de zure regen blijven zitten. • 
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Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune doorf 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J. M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel -~rg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regerlng 

verdit;mt aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling ctf. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

' · 
******************************* 
Voor Tribune-lezers die meer willen /ezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in elkaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grote hoevee/heid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490-18954 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 
Amersfoort Lupi nestraat 32 033-14665 
Amsterdam J .v.Stolbergstr .60111 020-826422 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 
Den Bosch Koestraat 45 073-218818 
Borne Landmanstraat 10 05409-5271 
Boxtel Baroniestraat 81 04116-78167 
Coevorden Troelstralaan 66 05240-2161 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) A.v.Solmsstraat 31 08819-3785 
Emmen Laan v.d . Bor k 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 
Groningen Bedumerstraat 6a 
Den Haag Schapenlaan 120 
Haarlem Kedoestraat 5 
Heemskerk Maasstraat 134 
Heerlen Maastrichtstraat 8 
Hellevoetsluis Postbus 175 
Helmond Zoutmanstraat 37 
Hengelo Cronjestraat 12 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 
Hoensbroek Pr. Hendri kstr. 22 
Horst Zwaluwstraat 159 
Kerkrade St . Joannesstr . 11 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 
Leiden Groenesteeg 33 
MaarssenbroekBioemstede 640 
Maastricht Rooseveltlaan 235 
Nuland Rijksweg 5 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 
Papendrecht Stellingmolen 183 

050-713547 
070-465966 
023-379506 
02510-37228 
045-712778 
01882-447 
04920-42761 
05400-21042 
035-19578 
045-214067 
04709-3679 
045-412732 
05100-81867 
08879-2245 
071-134640 
03465-67099 
043-627558 
04102-2065 
080-229388 

04120-32631 

Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
·Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past. Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-7270 
I.M . de Raathstr . 6 010-345483 
C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr . 769 079-166608 
Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
.,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam - tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 01 0-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Vee is 
vervuiling beu 
De aardappelmeel- en strokartonfabrieken zijn belangrijke industrieen voor Oost
Groningen. ledereen zal zich dat nog kunnen herinneren van de aardrijkskundeles
sen op de lagere school. Oat het tevens enorme vervuilers zijn, is er waarschijnlijk 
nooit bij verteld. Vooral de aardappelzetmeelgigant AVEBE bezorgt Oost-Gronin
gers enorme overlast. AI het afvalwater wat bij de produktie vrijkomt, wordt zon
der meer in de kanalen geloosd. 

Bewoners Veendam in aktie 
.,1 k ben grootgebracht in de Veen kolonien 
en het is·hier altijd een vuile boel geweest. 
Vooral in de tijd van de kampagnes, wanneer 
de aardappelen voor de winter verwerkt moe
ten worden, is het vreselijk. We vergaan hier 
altijd van de stank. 
De akties zijn begon:1en toen gedeputeerde 

. Bartelds van de PvdA het smerige afvalwater 
van de aardappelmeelfabriek P & 0 van de 
Pekela's met een noodleiding in het A.G. 
Wildervanckkanaal liet lozen. Dat is hier in 
de buurt. Hij zal wei gedacht hebben, het is 
hier toch zo smerig, een beetje erbij merken 
ze niet. 
Voor ons was dat de druppel die de emmer 
deed overlopen. Toen de aanslag van de mi· 
lieubelasting kwam, konden we niet meer 
stil blijven zitten. U moet niet vergeten dat 
we hier ook de DWM-fabriek van AVEBE 
hebben en die vervuilt nog meer dan P & 0 
(ook van AVEBE)." 
Aan het woord is Ge Lamein, voorzitster van 
de Aktiegroep Molenstreek. De akties zijn 
begonnen met het weigeren van de milieube
lasting. Daarna volgden andere wapenfeiten, 
waaronder de bezetting van de brug bij de 
Molenstreek op 11 november verleden jaar. 
De provinciale en gemeentebestuurders zit 
dit niet lekker . Van tijd tot tijd komen ze met 
plannen om de Veendammers van de stank 
te verlossen . Het blijft iedere keer bij het 
verzinnen van noodoplossinger:1, die dan toch 
weer niet doorgevoerd worden . 
Van vervuiling bij de bron aanpakken, heb
ben de bestuurders nog nooit gehoord, zou 
je haast denken. Waarschijnlijker is dat ze de 
AVEBE-direktie niet onder druk durven te 
zetten. 
De bewoners zijn niet verder van plan zich te 
Iaten afschepen met allerlei loze plannen . De 
akties breiden zich uit naar andere wijken in 

Ge Lamein aan de Molenstreek 

De vergadering op 28 maart in hotel Van 
Kreel werd druk bezocht. Joke van Balle
gooijen, arts van Ons Medies Centrum in 
Oss, besprak de uitslag van de enquete met 
de mensen. Ze haalde ook naar voren dat 
de gevolgen van de milieuvervuiling voor 
kinderen vaak nog ernstiger zijn. Naar aan
leiding daarvan besloot de vergadering dat 
er kontakt opgenomen moet worden met 
schooladviesdiensten en kruisverenigingen 
om te horen of die, wat dat betreft, verde
re informatie kunnen geven over de Veen
damse jeugd. 
Verder werd besloten dat tijdens de ver
spreiding van de speciale VIB-krant voor 
Veendam met de mensen een datum ge
prikt wordt om met z'n allen naar een ver
gadering van de Provinciale Staten te gaan. 
De heer Boekhoven, burgemeester van 
Veendam, kon vertellen dat Klauwen, de 
inspekteur van Volksgezondheid, de eis 
van de VIB en de Aktiegroep Molenstreek, 
Noord-Oost om een gesprek ingewilligd 
heeft. Alhoewel Klauwen zich altijd afwij· 
zend opgesteld heeft, had hij nu toegege
ven dat de vervuiling te erg is; hij heeft 
toegezegd aile cijfers van de onlangs door 
het RIV (Rijks lnstituut voor de Volksge-

Op verzoek van de Aktieyroep Molenstreek 
en Noord-Oost heeft de VIB een onderzoek 
gedaan naar de lichamelijke klachten. De cij
fers zijn verontrustend . In verschillende stra
ten heeft meer dan 90 procent van de mensen 
lichamelijke klachten. 
Veel voorkomende klachten zijn: hoofdpijn, 
misselijkheid, slapeloosheid, ontstoken slijm
vliezen, keelpijn, benauwdheid en ontstoken 
ogen. 
De VI 8 heeft de resultaten van het onderzoek 
voorgelegd aan de artsen van Ons Medies Cen
trum te Oss en ze daarnaast de gegevens ver
strekt over de vervuiling. 
Volgens hen wijzen de klachten duidelijk in 
de richting van H2S (zwavelwaterstof) en 
PH3 (fosfine). 
Het is de eerste keer dat er een verband ge
legd wordt tussen de gezondheid van de men
sen en de vervuiling . 

Hoe verder 
De VIB heeft de resultaten van het onder
zoek opgestuurd r.'lar de diverse overheidsin
stanties die verantwoordelijk zijn voor de si-
tuatie in Veendam . + 

zondheid) verrichte metingen dan bekend 
te maken. 
De meeste mensen gaven zich opals lid 
van de VIB. 
De vergadering werd besloten met de vol
gende motie : 
,De bewoners van Molenstreek en Noord
Oost uit Veendam in vergadering bijeen, 
zijn van mening dat ·er een onverantwoor
de overla'st wordt veroorzaakt en gevaar 
bestaat voor de gezondheid door de ver
vuiling en dringen er met kracht op aan 
dater op korte termijn verandering moet 
komen. In elk geval zal er voor de komen
de kampagne een oplossing of noodoplos
sing moeten worden aangebracht bijvoor
beeld dc or een noodpijpleiding aan te slui
ten op de smeerpijp door het bedrijf 
AVEBE, zoals ook gesteld wordt in het 
noodplan van de gezamenlijke stankge- · 
meenten. De provinciale overheid is ver
antwoordelijk voor onze gezondheid wat 
dit betreft, en zal moeten zorgen dat de 
noodzakelijke maatregelen genomen 
worden. Overigens zijn we van mening 
dat de vervuiling bij de bron moet wor
den aangepakt." 
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REAKTIES 

t;Je eerste reaktie van gedeputeerde 
Meyer op het V/8-onderzoek was: _,We· 
weten niet beter dan dat stank lastig is, 
maar niet gevaar/ijk. "De heer K/auwen, 
inspekteur van Volksgezondheid en Mi
lieuhygie"ne te Groningen, deed de vol
gende uitlating: ,Och, die lui van de 
V/8 zijn welleuke aktievoerders, maar~ 
wetenschappelijk zijn ze niet. '' 
Het is niet de eerste keer dat de .over
heid zo reageert als er een link gelegd 
wordt tussen 'de gezondheid van de 
mensen en de vervuiling. Achteraf 
moest de V/8 dan tach in het gelijk 
gesteld worden, zoals in Tiel, Sas van 
Gent en bij 8illiton in Arnhem. 

Er zijn een aantal zeer duidelijke eisen ge
steld: 

Oat de vervuiling var. !:et veenkoloniale 
water op korte termijn beeindigd moet 
worden. Niet door diverse noodoplossin
gen maar door de vervuiling bij de bron 
aan te pakken. Dit mag niet ten koste 
gaan van de werkgelegenheid. 
Oat er onmiddellijk een gedegen onder, 
z:Jek moet komen naar aile in het"'Water 
voorkomende en uit het wate.r/ opstijgende 
stoffen en de uitwerking ervan op de ge
zondheid van de omwonenden en het mi
lieu. 
Oat de mogelijkheid geschapen moet wor
den voor een vrijwillig jaarlijks bevolkings
onderzoek voor iedereen om eventuele 
schadelijke gevolgen op langere termijn te 
kunnen ontdekken. 

Eva Cremers, voorzitster van de VIB in Gro
ningen: ,We hebben weinig vertrouwen meer 
in de overheidsinstanties. De manier waarop 
ze de Veendammers altijd afgescheept heb
ben, spreekt voor zich. 
Maar het moet nu wei afgelopen zijn . Er moe
ten nu maatregelen getroffen worden. Op 
28 maart is op de grate buurtvergadering, 
waar de arts Joke van Ballegooijen de uitslag 
van de enquete bekend maakte, gebleken 
dat de bewoners het behoorl ijk beu zijn . 
De enquete was in ieder geval voor veel meer 
mensen aanleiding om zich oak aktief met de 
hele zaak te gaan bemoeien. Oat is een goed 
teken, want hoe massaler de aktie, des te 
grater is de kans op een goede afloop. Die er
varing hebben weal." • 

'\ 

Harm Fluyt en Marie1/e Janmaat kijken de stapels post door 

In de psychiatrie is aktie 
harder nodig dan pillen 
Het rommelt in de psychiatriese inrichtingen; er is steeds minder personeel voor 
steeds meer mensen, die de spanningen als gevolg van de maatschappij waarin ze 
Ieven niet meer aankunnen: de maatschappij van werkloosheid, eenzaamheid, ru
zie met de baas, te kleine waning. 

KLAP staat voor: Kollektief Landelijke Ak
tie in de Psychiatrie. Een van de werkgroepen 
van het KLAP organiseert al vijf jaar lang op 
14 februari de Dag van de Psychiatrie uit on
tevredenheid met de gang van zaken in de in
richtingen: behandeling, medicijnen, zeggen
schap enz. Het is ontstaan als reaktie op de 
Dag van de Verpleging op 12 mei, waarbij de· 
direkteur een toespraakje houdt en de patien
ten een eitje bij het ontbijt krijgen; een soort 

feestdag dus. 
In plaats van een aktiedag werd het dit jaar 
een aktieweek met als motto: Baas in eigen 
brein. De aktiviteiten speelden zich niet ai
leen af in de inrichtingen. Ook de buiten
wacht werd erbij betrokken. De Tribune 
sprak naar aanleiding hiervan met twee leden 
van de werkgroep: Harm Fluyt en Marielle 
Janinaat. 

+ 
Tijdens de kampagne wordt het A. G. Wildervanckkanaal enorm vervuild 
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METINGEN 

Tijdens de kampagne van 1976/ 1977 
zijn metingei1 verricht naar het zwave/
waterstofgehalte. Het hoogst gemeten 
gehalte was toen 298 ppb. Terwijl de 
gezondheidsaspektennorm volgens de 
provincie 52 ppb is. 
Onder druk van de Aktiegroep Mo/en
streek werden tl}dens de afgelopen 
kampagne oak weer metingen verricht. 
De inspektie van Volksgezondheid en 
Milieuhygie"ne heeft deze cijfers niet 
openbaar wil/en maken. Na vee/ gezeur 
van de V/8 Wilden ze eindelljk een cijfer 
noemen. Oat kwam neer op 350 ppb. 
Volgens de inspektie was dat het hoog
ste zwavelwaterstofgehalte die dag in 
de Iucht gemeten. Zwavelwaterstof is 
trouwens de enige stof waar metingen 
naar verricht zijn. 
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- Is er in de afgelopen vijf jaar, dat ju/lie 
aktie voeren iets veranderd in de inrich
tingen? 

.. Wei wat, maar naar onze mening nog te wei
nig. Er zijn nog veel misstanden, aileen wat 
minder duidelijk dan vijf jaar geleden. Vroe
ger lagen de mensen in de inrichtingen vast
gebonden op hun bed, maar nu is het er een 
grote sufboel: iedereen zit nu onder de che
miese middelen. Vastbinden is vaak daardoor 
niet meer nodig. Er is nog steeds nauwelijks 
aandacht voor de reden waarom mensen zijn 
opgenomen. Ook zijn er inmiddels leerlingen
en/of patientenraden. Maar net als onderne
mingsraden zijn die vaak een wassen neus. 
Ze hebben aileen iets te vertellen als het om 
onbelangrijke dingen gaat . De direkteur van 
een inrichting met zo'n raad voelt zich ge
weldig progressief, laat zich Karel noemen, 
zonder kloppen zijn kamer binnenkomen. 
Maar voor de patienten verandert dat niets 
aan de behandeling. Ze leren niet hun proble
men op te lossen en voor zichzelf op te ko
men . Daarom is een aktie als deze hard nodig 
en gelukkig zijn er elk jaar meer inrichtingen 
die hieraan meedoen. " 

Valiumvrije dag 

- Wat hebben ju/lie in de aktieweek allemaal 
gedaan? 

.. Er was een dag met aktiviteiten in diverse 
inrichtingen, een brievendag, een valiumvrije 
vrijdag en een landelijke dag met aktiviteiten 
in Utrecht. 
Op de nationale brievendag konden mensen 
binnen en buiten de inrichtingen brieven stu
ren naar elkaar, naar een onbekende dus, via 
ons centraal adres. Wij stuurden de brieven 
vanuit de inrichtingen naar iemand daarbuiten 
en omgekeerd. Het doel daarvan was om 
mensen in de inrichtingen meer kontakten te 
Iaten leggen met de maatschappij daarbuiten, 
want ze zitten meestal erg afgesloten van de 
buitenwereld. En verder om mensen buiten 
de inrichting te Iaten zien dater in de inrich
ting mensen zitten die niet zo wezenlijk ver
sch ill en van henzelf. 
Deze aktie was een groot sukses en loopt nog 
steeds. We hebben nu zo'n 300 brieven gehad 

en dat was eigenlijk pas de eerste aanzet. 
Afgezien van de bijzondere problemen waar 
je in een inrichtingssysteem mee te maken 
hebt, is een opname vaak het gevolg van pro
blemen die iedereen kan hebben: problemen 
thuis en op het werk. De een is aileen beter 
in staat of wordt beter geholpen die op te 
lossen dan de andere. Verder worden er ZO' 

wei binnen als buiten de inrichting vreselijk 
veel kalmeringsmiddelen voorgeschreven." 

Die middelen maken de mensen suf 

Hebben ju/lie dit medicijngebruik in de 
aktieweek ook aan de orde gesteld? 

,,Ja, op de zogenaamde valiumvrije dag, met 
als motto: sta eens stil bij die pil. De bedoeling 
was dat de mensen zich eens afvroegen of ze 
die medicijnen eigenlijk wei zo nodig hadden 
en of er geen andere oplossingen waren voor 
de problemen die de oorzaak zijn . We konden 
hierover ook opgebeld worden en zonder 
overdrijven: de telefoon heeft roodgloeiend 
gestaan, ook na de aktieweek nog. Het ging 
om honderden reakties en vragen . 
De meeste mensen wilden weten wat voor 
tabletten het waren die ze slikten en wilden 
van hun kalmeringsmedicijnen af. Ze vroegen 
ons of dat kon, wat er dan zou gebeuren, of 
ze die medicijnen eigenlijk wei nodig hadden. 
Van mensen in inrichtingen hoorden we veel 
dat ze hun medicijnen wei moesten nemen. 
Ze zijn bang en vaak terecht, dat ze gedwon
gen zullen worden medicijnen te slikken of 
op andere manier onder druk gezet te wor
den. 
Het bleek dat veel mensen niet op de hoogte 
waren van bijwerkingen en van de risiko's 
van verslaving. Ook dater heel veel al vijf tot 
twintig jaar dezelfde medicijnen gebruiken, 
soms aileen via een herhalingsrecept, zonder 
ooit gezien te worden door de dokter. Als 
wij dan vroegen waarom ze die boel allemaal 
slikten, kregen we heel wat te horen . En dan 
nog mensen, die vanwege de voortdurende 
sufheid door hun medicijnen overdag pep
pillen kregen en omdat ze daar 's nachts niet 
van konden slapen, daarop weer een slaap
middel kregen ." 

Kunnen mensen met a/ hun vragen niet 
beter naar hun dokter gaan? 

..Natuurlijk, dat hebben we ze vaak aangera
den. Maar er was altijd wei een duidelijke 
reden waarom dat niet gebeurde. Vaak bleek 
de dokter geen tijd te hebben en zonder ver
der te vragen een recept mee te geven. Als de 
mensen verder wilden praten, kregen ze vaak 
te horen: 'Dat hebt u nodig' en 'anders moet 
u weer in de inrichting opgenomen worden.' 
Veel mensen Iaten het daar dan maar bij om
dat ze ook denken: nou ja, de dokter zal 't 
toch wei het beste weten en aan mij zal wei 
niets te doen zijn. In plaats van: weet die man 
wei wat ie doet en kan mijn probleem hem 
wei iets schelen en ik heb recht om meer te 
weten." 

Voorschrijven is het makkelijkste 

.,Wij vinden dat de meeste artsen te grote 
praktijken hebben. Als er 's morgens dertig 
mensen in de wachtkamer zitten, is er te wei
nig tijd om uitgebreid op psychiese proble
men en hun oorzaken in te gaan. Zijn oplei
ding is er ook vooral op gericht om medicij
nen voor te schrijven. Voorschrijven is ook 
veel makkelijker dan praten. Daarnaast wordt 
hij ook nog bestookt met stapels reklame 
van de farmaceutiese industrie: geen bijwer
king, stemmingstabiliserend en noem de 
mooie leuzen maar op. 
Wat er ook zou moeten gebeuren is een bete
re nazorg als mensen van een inrichting weer 
in het dagelijkse Ieven terugkeren. We werden 
gebeld door een vrouw, die ongeveer tegelijk 
met een man, die in dezelfde straat woonde, 
uit een inrichting was ontslagen. Die man 
kon het rustig aandoen, werkte de eerste tijd 
niet en hoefde in het huishouden niets te 
doen, terwijl zij direkt weer de zorg had voor 
een gezin met kinderen, waarvan ae man de 
hele dag moest werken. Het gezin kreeg geen 
gezinshulp. Het gevolg is, dat deze vrouw 
weer flink aan de medicijnen is gezet en daar 
voorlopig ook niet vanaf komt. 
Verder moet er ook meer opvang komen 
voor mensen die van hun valium en dergelijke 
afwillen . Die mensen krijgen namelijk te rna
ken met twee problemen : ze blijken min of 
meer verslaafd te zijn en kunnen er daardoor 
moeilijk meer buiten en het probleem waar
mee ze zaten is nog steeds niet opgelost. Het 
is dan haast onmogelijk om in je eentje te stop
pen met de pillen." • 
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Radboudziekenhuis 
Acht van de negentien zetels van de ondernemingsraad van het Radboudzieken
huis in Nijmegen, worden de komende jaren door leden van de vereniging Voorko
men is Beter bezet. Gezamenlijk behaalden de VIB-kandidaten 44 procent van de 
uitgebrachte stemmen. Het Radboudziekenhuis is met ongeveer 4000 werknemers 
het grootste bedrijf in de regio Nijmegen. Het opmerkelijke en toch ook wei ver
rassende verkiezingsresultaat was voor de Tribune reden om in Nijmegen met en
kele kersverse OR-Ieden te praten. 

Woensdagavond, 21 maart, 23.30 uur . In het 
verkiezingscentrum van het Radboudzieken· 
huis worden de uitslagen van de onderne
mingsraadverkiezingen bekend gemaakt. 
In het Vl8-kamp heerst grote opwinding en 
vreugde . De stemmen blijken overal vandaan 
te komen: van de verplegingsdienst, de civie
le dienst, de beheersdienst, de laboratoria en 
de mediese staf . In een klap de grootste frak· 
tie. Aile kandidaten van de vereniging geko· 
zen. Wie had dat kunnen denken. Zelfs de 
meest optimistiese Vl8-kandidaat had dit 
resultaat niet verwacht. 

Aktiveren 
We schieten Leon Jaspers aan, een van de 
gekozen I eden: 
,Dit is geweldig. We hebben gewoon dat ge· 
daan, wat we altijd doen. De mensen opge· 
zocht en met ze gepraat. Vandaag is er uitge
komen, dat de mensen vertrouwen hebben 
in de V18-kandidaten. Hier in Nijmegen ken
nen ze Voorkomen is 8eter al Ianger dan van
daag. We kunnen nu als fraktie, ook in de OR 
optreden tegen de hele bezuinigingsoperatie 
voor de ziekenhuizen. We willen trouwens 
in de OR niets aileen doen. We gaan door met 
het aktiveren van de mensen in het zieken
huis." 
Zo rond middernacht komt Manus van der 
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Linden het verkiezingscentrum binnenstap· 
pen. Manus stond als leerling-verpleegkundi
ge op de lijst van de VI8 .)Hij kan zijn oren 
bijna niet geloven als het resultaat aan hem 
verteld wordt. In het verkiezingskrantje, dat 
de vereniging onder het hele personeel had 
uitgedeeld, heeft Manus van der Linden ge
schreven over de gemeenschappelijke belan· 
gen van de patient -om wie het tenslotte 
gaat -en de (leerling) verpleegkundige. 
In dat artikel wordt erop gewezen dat het in 
niemands belang is, dater te weinig perso
neel is in het ziekenhuis . Met meer personeel 
kan er meer aandacht en zorg aan de patient 
besteed worden. Volgens de Vl8 kan er ook 
aileen goed gewerkt worden in een rustige 
omgeving. Daar is de rust en privacy van de 
patient gewaarborgd. Zalen met teveel patien
ten moeten dus eigenlijk uit den boze zijn. 
De VI 8 stelt verder, dater een dusdanig over
leg op de afdelingen moet zijn, dater niet be· 
sl ist wordt over de patient en voor de ver
pleegkundige, maar met de patient en met de 
verpleegkundige. 
Als leerling-verpleegkundige, wijst Manus van 
der Linden erop, dater een betere tentamen· 
regeling moet komen. De situaties, waarbij 
leer! ingen 'tegen het overspannen a an' over
dag werken en daarnaast 's avonds moeten 
studeren of hun vrije dagen daaraan moeten 

De V/8-ploeg die kompleet in de onderne
mingsraad werd gekozen. Staande v.l.n.r. 
Marjo Ruys, Ria Heeren, Jos Swartjes, Do 
van Schayk en Lex Knubben. Zittend 
Manus v.d. Linden en Leon Jaspers. Ben 
Lankwerden ontbreekt op deze toto. 

offeren , moeten uit de weg geruimd worden. 

lngeslagen 
De eerste dagen na de verkiezingen maken 
du ide I ijk dat het resultaat van de VI 8 als een 

' bom is ingeslagen. De Gelderlander, het 
plaatselijk dagblad schrijft onder meer dat 
,de vereniging Voorkomen is Beter, een ver
lengstuk van de Socialistiese Partij, de komen
de jaren de lakens gaat uitde/en in de onder
nemingsraad van het Radboudziekenhuis." 
De direktie van het ziekenhuis reageerde 
nogal lakoniek op het Vl8-sukses: ,De de· 
mokratie moet haar loop hebben. " 

Reakties 
De reakties in het ziekenhuis zelf zijn volgens 
de gekozen Vl8-leden geweldrg geweest. Do 
van Schayk, verpleegkundige op de afdeling 
kunstnier en een van de gekozen 0 R·leden: 
,Toen ik de volgende dag op mijn werk 
kwam, werd ik door allerlei mensen aange· 
schoten. ledereen feliciteerde me." 
Jos Swartjes. werkzaam op de transportdienst 
en ook gekozen: ,Het is gewoon te gek, al· 
lerlei mensen komen naar je toe om te vragen 
of wij ze niet kunnen helpen met hun pro· 
blemen. Zo kwam er vanochtend iemand van 
de schoonmaakdienst, die het niet eens was 
met de struktuurwijzigingen in het zieken
huis, waardoor je bij overwerk minder uitbe· 
taald krijgt. Het is de mensen duidelijk, dat 
ze ons kunnen vertrouwen. Daarbij moet wei 
gezegd worden, dat wij niet alles zo maar 
kunnen oplossen. De OR is een manier om 
er iets aan te doen." 
Ook Ria Heeren, laborante op de Radboud 
is van mening dat je niet te hoge verwachtin
gen moet hebben van de OR: 
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,Ais je meent, dat je in de OR wei even alles 
zult oplossen, zou je binnen de kortste keren 
enorme frustraties kunnen oplopen. Wij moe
ten met de mensen samen, op kleine schaal 

.desnoods, de omstandigheden aanpakken. 
Als OR-lid kun je je dan," legt Ria uit ,bij
voorbeeld verdienstelijk maken door mensen 
met gelijksoortige problemen met elkaar in 
kontakt te brengen, zodat ze sa men de pro· 
blemen kunnen aanpakken." 
Tot slot voegt Leon Jaspers er nog aan toe, 
dater voortaan in de OR tenminste een blok 
van acht man zal zijn. Oat wjl zeggen: ,Is er 
bijvoorbeeld iets aan de hand op de transport
dienst, dan krijgt ons OR-lid daar de steun 
van ons allemaal. Men zal voortaan rekening 
met ons moeten houden." • 

Aktie rond 
parkeer- . 
problemen 
Een van de kwesties, waar de VIB zich 
de laatste tijd mee heeft beziggehou
den, is de verkeersproblematiek rond 
het ziekenhuis. Volgens het adviesburo 
Haskoning is er maar een manier om 
er iets aan te doen: meer parkeerplaat
sen kreeren. Die parkeerplaatsen zou
den notabene moeten worden aange
legd op de aangrenzende sportten·ei
nen. Ook het laatste stukje bos in dit 
gebied zou moeten wijken voor het 
blik. De VIB is het met deze stelling
name niet eens en heeft de mening ge
peild onder het personeel van de Rad
boud. 
Op korte termijn werden 430 handte
keningen opgehaald onder de eis, dat 
er eerst maar eens alternatieven uitge
werkt moeten worden, voordat er be
sloten wordt het idee van Haskoning 
uit te werken. 
Tijdens de laatste OR-vergadering v66r 
de verkiezingen werden de handteke-

Onregelmatige diensten: 
Wat betelient dat? 

•n het Radboudziekenhu is kennen we een heel skala van onregelmatige werktij
den: wachten, slaapdiensten, avonddiensten, gebroken diensteA, afwisselend om 
de week dag- en nachtdiensten, bereikbaarheidsdiensten. Zo nu en dan is het goad 
om daar e~ns stil bij te blijven staan. Niet om de vraag te stellen of kontinu-dien
sten wei of niet afgeschaft moeten worden. De patientenzorg zou dan immers in 
gevaar komen. Waar het ons om gaat, is of er geen maatregelen genomen kunnen 
worden, waardoor het systeem van kontinu-diensten minder nadelige gevolgen 
heeft voor de mensen die in zo'n systeem werken. Gezondheid is tenslotte niet ai
leen afwezigheid van een duidelijke ziekte. 

lemand die in een normale dagdienst werkt, 
slaapt 's nachts. Week in week uit is dat een 
vast patroon waar het lichaam zich op instelt. 
Ook als iemand elke week aileen's nachts 
werkt en overdag slaapt, zal dit geen funeste 
gevolgen hebben voor het lichaam. Ook dit 
laatste systeem is namelijk een vast patroon. 
De situatie wordt anders wanneer je onregel
matige diensten gaat draaien. Op het Rad
boudziekenhuis is daar duidelijk sprake van. 
Uit het (weinige) onderzoek dater gedaan is 
naar de gevolgen van degenen die in deze kon
tinu-diensten werken, vallen een aantal pun
ten gelijk op. ledereen die zelf regelmatig in 
de nachtdienst of wachten meedraait, zal ze 
direkt herkennen. 

ningen aangeboden aan de OR. De 
vereniging heeft daarbij geeist dat de 
direktie van de Radboud en de Univer
siteit Uigt direkt naast het ziekenhuis) 
serieus de alternatieven zoals, eigen 
buslijnen en uitbreiding van het huidige 
openbaar vervoer, onderzoekt. Maar 
ook werd er gesteld, dat er voor de 
fietsers goede overdekte (bewaakte) 
fietsstallingen moeten komen. 
De nieuwgekozen VIB OR-Ieden zul
len de komende tijd nauwgezet in de 
gaten houden, dat de direktie kiest 
voor een verantwoorde oplossing van het 
vervoers- en parkeerprobleem. 

Het begint al met de dag dat je 's avonds de 
nachtdienst in moet. Wat doe je overdag, 
slaap je uit, ga je 's middags of 's avonds een 
paar uurtjes naar bed? Dan de dag na zo'n 
eerste nacht werken. Je gaat naar bed met 
als doel in het nieuwe slaapritme te komen. 
Sommigen lukt dat wei, anderen lukt dat 
niet. Feit is in elk geval wei, dater veel eerder 
sprake is van slaapstoornissen. Je kunt moei
lijker in slaap komen, wordt vaker wakker 
of veel te vroeg. Als je 's middags wakker 
wordt, wat doe je dan met je ontbijt? Een 
broodmaaltijd of beginnen met aardappels, 
vlees en groenten? Oat laatste vraagt om 
maagklachten, of eten we de hele week maar 
geen warme maaltijd meer? 
Oh ja, er zijn ook voordelen verbonden aan 
het draaien van onregelmatige diensten en 
niet aileen financiele. Als je bijvoorbeeld een 
late dienst hebt, kun je 's morgens ·heerlijk 
uitslapen. Hoewel het draaien van een late 
dienst op de verpleegafdelingen vaak betekent 
dat je met te weing mensen bent voor een 
werkelijk verantwoordelijke zorg voor de 
patienten en je je de hele avond rot loopt 
te sjouwen. 
Ook kun je, als je in de verpleging werkt, 
door het draaien van wachten een extra va
kantie plannen. Aileen ... de sociale kontak
ten zijn vaak verstoord. 

Gezond blijven 
In het bedrijfsleven gelden beperkende maat· 
regelen ten aanzien van het draaien van nacht
diensten door jeugdigen. In het Radboudzie
kenhuis (en uiteraard ook in andere instel
lingen op het gebied van de gezondheidszorg) 
gelden deze maatregelen niet. Daar zijn het 
juist veel jongeren, die onregelmatige werk
tijden kennen . Zou dit trouwens niet het ge
val zijn, dpn kan zo'n instell ing ook niet 
draaiende blijven. Het gaat er ons dan ook 
niet om om een diskussie te starten of er wei 
of niet kontinu gedraaid moet worden. Nee, 
we vinden aileen dater maatregelen genomen 
moeten worden, zodat oo~ de mensen die 
in de gezondheidszorg werken, gezond kun· 
nen blijven . 

Maatregelen 
De maatregelen zouden kunnen liggen in de 
steer van personeelsuitbreiding. Daardoor 
zou er een betere bezetting tijdens de avond· 
diensten gekreeerd kunnen worden en kan er 
gewerkt worden aan een betere spreiding on· 
der het beschikbaar personeel van de onregel
matige werktijden . Daarnaast denken we aan 
kompensatie in vrije tijd voor het draaien 
van nachtdiensten, naast de extra financiele 
beloning . • 

(Uit de 'verkiezingskrant' van de VI B) 

7 



{ 
~ ~

ill • 

( 

Onzejongens 
inlibanon 

Sinds enkele weken zitten de Nederl~ndse VN-troepen in Libanon. Behoudens een 
enkel schietincident is het tot op heden vrij rustig gebleven. Voor het vertrek van 
het VN-bataljon laaiden in Nederland de emoties hoog op. Met name het feit dat 
dienstplichtigen verplicht vverden om naar het Midden-Oosten te reizen zette veel 
kwaad bloed. Oak werden er de nodige vraagtekens achter de politieke konse
kwenties van de troepenuitzending gezet. Zou Nederland zich niet achter het kar
retje van Israel Iaten spannen en tegen de Palestijnen? Om die vragen te beant
woorden reisde Tribune-verslaggev~r Derk Sauer naar Libanon. Hij verbleef er en
kele weken en schreef de volgende reportage. 

lk had me de aankomst in Beiroet , de hoofd
stad van Libanon, heel anders voorgesteld . 
Uit de krant lees je immers dat Libanon een 
land in oorlog is en Bei roet in staat van ant
binding. Dat laatste is zeker niet waar. On
danks de alles verwoestende burgeroorlog is 
het Ieven in Beiroet vrijwel genormaliseerd. 
De winkels zijn gewoon open en de straten 
zijn overvol met luid toeterende auto's. Een 
nadere kennismaking leert echter dat Beiroet 
een verre van normale stad is . Je moet goed 

opletten welke straten je neemt want de stad 
is in twee helften verdeeld. Het oostelijke 
deel is in handen van de christen-rechtse mi 
lities en het westelijke deel staat onder be
stuur van linkse Libanezen en de Palestijnen. 
Tussen deze partijen in staan enkele duizen 
den troepen van de Arabiese vredesmacht, 
voornamelijk Syriers. 
De Arabiese vredesmacht kwam op het hoog
tepunt van de burgeroorlog tussenbeide om 
een nog groter bloedbad te voorkomen. In 

vrijwel elke straat is een kontrole-punt, dat 
je moet passeren . De meeste inwoners van 
Beiroet nemen dat voor lief in ruil voor een 
zekere rust. Een rondrit door de stad is even
eens een ontnuchterende ervaring. Dan zie 
je pas goed de gevolgen van de gevechten . 
Op de grens tussen Oost - en West-Beiroet zijn 
werkelijk aile huizen verwoest. 
Het is nog steeds gevaarlijk om je hier te be
geven, daar er nog dagelijks wordt gevoch
ten . Met name de christen-rechtse milities 
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proberen voortdurend hun gebied uit te brei
den. Het hotelcentrum ziet er ook verschrik
kelijk uit. Waar eens de rijken van Libanon 
bij elkaar kwamen om van de zon te genieten, 
staan nu slechts in puin geschoten hotels. 
Maar het ergste zijn toch wei de ru i"nes van 
Tai-AI-Zaater. Dit Palestijnse vluchtelingen
kamp aan de rand van Beiroet, waar 1 5.000 
mensen woonden, werd met de grond gelijk 
gemaakt door de christen-rechtse troepen. 
Ondanks heldhaftig verzet van de Palestijnen 
moesten ze uiteindelijk wijken voor de chris
telijke overmacht. Nu is Tai-~1-Zaater ver
anderd in een Qrote vuilnisbelt, waar weinig 
meer doet herinneren aan de vroegere Pales
tijnse wijk, 
Toch is Beiroet nog steeds een gezellige stad, 
met stallet]es op straat en terrassen. Het is 
opvallend hoe westers de meeste mensen er
bij loperi. Desondanks hangt op vele auto
ruiten een portretje van de lranese Ieider 
Khomeiny ~ Een schijnbare tegenstelling. 

Dagelijks 
beschietingen van 
lsraeliese zijde 
De Nederlandse soldaten zagen na hun aan
komst echter niets van Beiroet. Zij werden 
na een nachtje slapen op het vi iegveld direkt 
overgebracht naar het Unifilgebied in Zuid
Libanon. De tocht voerde langs de kustweg, 
een van de weinig goed berijdbare wegen in 
hetland. 
Ondanks het feit dat het maar 80 kilometer 
naar het zuiden is, duurt de tocht steevast 
zo'n 2,5 uur. Dit komt door de enorme ver
keerschaos. Langs de kustweg zijn de gevol
gen van de lsraeliese invasie van vorig jaar 
duidelijk te zien. Er staat geen huis zonder 
kogelgaten erin en de Israel iese mortieren 
hebben overal hun werk gedaan. 
Ook langs de kustweg wordt je voortdurend 
gekontroleerd door militairen. Dat gebeurt 
echter uiterst korrekt en vriendelijk, zodat 
je nergens het idee krijgt van een grimmige 
oorlogssfeer. Dat Libanon voortdurend in 
angst leeft, werd me duidel ijk tijdens een 
bezoek aan Sidon, een stad halverwege Bei
roet en het zuiden. Plotseling kwamen enkele 
lsraiiliese straaljagers overgevlogen. Overal 
hoorde ik schreeuwen. De kinderen van een 
vlakbij gelegen school holden meteen hun 
klas uit om een veilig heenkomen in de schuil
kelders te zoeken. Mensen gingen plat op de 
grond liggen. Gelukkig vlogen de bommen
werpers over, maar voor hetzelfde geld had
den ze hun bommenlast boven Sidon afge
worpen. De volgende dag las ik in de krant 
dat enkele dorpjes middenin Libanon waren 
gebombardeerd, waarbij veel doden Waren 
gevallen. De angst van de Libanezen is dus 
bepaald niet onterecht. Dagelijks staan ze 
bloot aan beschietingen van Israel iese zijde 

Onder de oppervlakte 
is de spanning te snijden 
Voor de Nederlandse troepen veri iep het 
transport echter zeer rustig. De soldaten 
moesten wei het idee krijgen dat ze zeer wel
kom bij de bevolking waren . 
In de kleine dorpjes stonden bewoners naar 
de Nederlanders te zwaaien. Er was geen 
spoor van agressie jegens de VN-militairen te 
bekennen. De soldaten verdeelden zich over 
een aantal posten binnen het aan Nederland 
toegewezen Unifil-geb1ed Dit is maar een 

klein stukje land van hooguit enkele tiental
len vierkante kilometers. Maar door de vele 
heuvels en nauwe valleien is het gebied wei
,,ig overzichtelijk. Overal kronkelen onher
bergzame paadjes door het gebied heen; 
ideale route voor vrijheidsstrijders. De prach
tige natuur en de schilderachtige dorpjes in 
Zuid-Libanon zouden je haast doen vergeten 
dat hier een staat van oorlog heerst. En op 
het eerste gezicht is ook a lies rustig. Deboe
ren doen gewoon hun werk en de kinderen 
gaan naar school. Toch zijn onder de opper
vlakte de spanningen te snijden. Want een 
paar kilometer verderop houden troepen van 
de rechtse majoor Haddad en de lsraiiliers 
een strook van Libanon bezet. Juist om daar 
een einde aan te maken, besloot de Verenigde 
Naties vorig jaar om troepen te sturen. 
Direkte aanleiding was toen de invasie van 
Israel in Zuid-Libanon. In een paging om het 
Palestijnse verzet uit te schakelen, denderden 
vorig jaar mei lsraeliese tanks het zuiden van 
Libanon binnen. De invasie wekte grote ver
ontwaardiging op in de hele wereld. In de VN 
werd Israel veroordeeld, maar zoals vaker 
trok dat land zich hier weinig van aan. De 
VN besloot eveneens tot het zenden van een 
troepenmacht. De VN-soldaten kregen de 
volgende drie taken: 

toezien op de terugtrekking van aile ls
raeliese militairen uit Zuid-Libanon 
het herstellen van vrede en veiligheid in 
het gebied 
het meewerken aan het herstel van het ge
zag van de Libanese regering. 

PLO krities maar 
niet afwijzend 
tegenover Unifil 
Van deze drie punten kwam maar weinig te
recht. Officieel trokken de lsraeliers zich wei 
terug uit Zuid-Libanon, maar in werkelijk
heid bleven ze er gewoon zitten. 
Met steun van Israel scheidde de rechtse 
majoor Haddad zich at van het officiele Li-

banese Ieger en bezette de grensstrook van 
Libanon. Het legertje van Haddad bestaat uit 
hooguit 500 man, maar lsraeliese officieren 
maken er de dienst uit . Van een echte terug
trekking is dus geen sprake. Sinds de komst 
van de VN-militairen is de rust wei enigszins 
teruggekeerd, maar van een herstel van het 
gezag van de Libanese regering kan ook nog 
lang niet gesproken worden. In Haddads ge
bied heeft Israel het voor het vertellen. Van 
het VN-mandaat is tot op heden dus weinig 
terecht gekomen en dat heeft ervoor gezorgd 
dat de Palestijnen nogal krities staan ten op
zichte van de VN-missie. Daarover sprak ik 
in Beiroet met dhr. Labadi van de PLO. 
,Wij zijn beslist niet tegen de so/daten van 
de Verenigde Naties," zagt deze ,maar het 
gevaar is wei steeds aanwezig dat deze troe
pen in het voordee/ van lsrae·l werken. Er 
dreigt nu namelijk een status quo positie te 
ontstaan. De bezetting van de grensstrook 
door Haddad en /srae·/ begint een permanent 
karaktBr aar; !FJ n~?men. Dat is natuurlijk on
verteerbaar. In het VlV-mandaat staat immers 
dat Israel zich u :t heel Libanon moet terug
trekken." Labadi wijst er voorts op dat de 
vredessituatie van di~ moment maar zeer re
latief is. ,Dagelijks worden Palestijnse en Li
banese dorpjes vanuit lsrae·l met mortieren 
bestookt. De meeste mortieren gaan over de 
hoofden van de VN heen. Alaar ze treffen 
we/ dege/ijk de burgerbevolking hier. Daarom 
is er van vrede geen sprake, en kan er oak 
geen sprake van zijn zolang de Palestijnse 
rechten niet worden erkend." 

De meeste mensen in het gebied 
zijn voor de PLO 
De PLO is niet de enige die het VN-optreden 
enigszins krities bekijkt. Ook binnen deze or
ganisatie realiseert men zich al te goed hoe 
beperkt de mogelijkheden zijn om de op
drachten goed uit te voeren. Bij de buren 
van Nederland, het lerse bataljon, sprak ik 
daarover met kommandant Grennan. Hij 
verblijft al sinds november in Libanon en is 
zeer goed op de hoogte. 
Grennan: ,Ons probleem is dat we een zoge
naamde peace-keeping force zijn. We mogen 
dus niet met geweld iets afdwingen. Daar-

Lees verder op pag. 20 
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De 
verzekerings 

maatschappijen 
verzekeren 

vooral 
hun . -

e1gen 
financ1ele 
. zekerheid 

,De hyena's van de moderne maat
schappij," zo noemde een topfunktio
naris in een onbewaakt ogenblik zijn 
broodheren, de verzekeringsmaatschap
pijen. Een weinig lovende uitlating, als 
men weet dat hyena's roofdieren zijn, 
die hun prooi aanvallen wanneer die 
het meest machteloos is ... 
Toch is de vergelijking treffend. Verze
keringsmaatschappijen spekuleren op 
de grotere en kleinere onzekerheden 
waarmee mensen in de huidige maat
schappij gekonfronteerd worden. Dood, 
invaliditeit, ziekte, brand, ongelukken 
zijn de trefwoorden in de verzekerings
branche. De verzekeringsbedrijven bie
den zekerheid te koop aan. Maar hun 
doel is niet het onze, maar hun eigen 
financiele zekerheid: winst. 
De verzekeringswereld is tot enorme 
proporties uitgegroeid en een financiele 
macht van betekenis geworden, met 
bijzonder veel wildgroei, waarbij be
drag, leugenachtigheid en het vals in
spelen op mensen in moeilijkheden tot 
deugden zijn geworden. 
In .een serie artikelen probeert de Tri
bune duidelijkheid te verschaffeil over 
verzekeringen en verzekerfngsmaat
schappijen, duidelijkheid over de ver
zekeringswereld, die lijkt op een jungle 
waarin hyena's hun prooi zoeken. 
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Een jungle, groat, verward en onoverzichte
lijk. Honderden maatschappijen, tienduizen
den verzekeringsagenten, de meest van elkaar 
verschillende polissen en voorwaarden, pre
mies varierend van een paar tientjes tot vele 
honderden guldens, premie-opbrengsten die 
in de miljarden lopen, beleggingen van het 
verzekeringsgeld in de meest uiteenlopende 
objekten, banden met de politiek en de rest 
van het bedrijfsleven. Data lies ontmoet de
gene die op-zoek gaat naar duidelijkheid in 
deze verwarde wereld. 
De ontelbare verzekeringsmaatschappijen 
in ons land leveren twee soorten verzekerin
gen, welke wettelijk niet door een en dezelf· 
de onderneming verkocht mogen worden: 
de levensverzekering en de schadeverzeke
ring. Op de eerste gaan we hieronder in, de 
tweede behandelen we later . 

DRDINAIRE ROMMEL 
Wei Iicht is geen enkele reklame zo indringend 
als die welke gemaakt wordt voor de levens
verzekering. Dood, ouderdom, een achter
blijvend gezin zijn de thema's waarom deze 
reklame draait. 11Vijf minuten voor later. 
Doe het! 11 en 110mdat het Ieven verder moet. II 

Dat soort leuzen treffen we aan op stations, 
in dag- en weekbladen, op de radio en de te
levisie. Wie geen levensverzekering sluit, ge
draagt zich onverantwoordelijk. Dat is het 
idee dat de verzekeringsmaatschappijen stap 
voor stap in de hoofden van de mensen Wil
len prenten. Op die manier zegt men het ech
ter niet. Het gaat allemaal veel slimmer: 
,Niet iedereen dekt zich in tegen de risiko's 
die het Ieven op de meest onverwachte mo-
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menten in petto heeft. Daar ligt lang niet al
tijd een gebrek aan verantwoordelijkheidsge
voel aan ten grondslag. Vaak stelt men de 
beslissing even uit, oak we/ om de verschi/
lende verzekeringsmogelijkheden te bestude
ren en vergeet men dan uiteindelijk de knoop 
door te hakken. Een mense/ijke gedachte is 
oak: 'Het zal allemaal niet zo 'n vaart /open.' 
Gelukkig is dat in vee/ gevallen oak zo. Maar 
niet altijd." (Buro Voorlichting levensverze
kering). - ' 
Dankzij de vele miljoenen guldens die het 
levensverzekeringswezen hiervoor uitgetrok
ken heeft, is het gelukt veleii van ons te 'over
tuigen' van de juistheid van deze stelling. Om 
precies te zijn: 53 procent van de bevolking. 
Aan hen is door dag in, dag uit op pad zijnde 
verzekeringsagenten (die zelf vaak niet het 
fijne weten, - kunnen weten - van de aspek
ten van de levensverzekering) een dergelijke 
overeenkomst verkocht. 
Toch zijn-er- veel minder luid klinkende
geluiden waar te nemen, die precies het te
genovergestelde van de levensverzekeraars 
beweren, name I ij k dat de doorsnee levens
verzekering fraai verpakte, goed gebrachte, 
maar ordinaire rommel is. 

DODD IN 
DESPAARPDT 
Degene die in ons land het eerst zi jn hoofd 
uit durfde te steken door de aanval op de 
levensverzekeraars in te zetten, was wonder
lijk genoeg iemand uit dat bedrijf zelf: de 
Goirlenaar Pieter C. Fortuin, ex-verzekerings· 
agent. Na zestien jaar 'katten in de zak' te 
hebben verkocht, zoals hij dat later aanduid
de, kreeg hij in de gaten waarmee hij bezig 
was. In een artikelenreeks in het toenmalige 
dagblad De Tijd, rekende hij de lezers voor 
dat levensverzekeringen oplichters-produkten 
waren. De strekking van zijn betoog was als 
volgt: 
Wanneer iemand het volgende voorstel ge
daan wordt: - u betaalt mij elk jaar een -Be
paald bedrag. Oat bedrag krijgt u van mij te
rug wanneer u 65 bent, en ik geef u een ren
te van zo'n drie procent per jaar. Gaat u ech
ter v66r uw 65e dood, dan treedt die dood 
ook in de opgebouwde spaarpot, met andere 
woorden, dan krijg ik al het door u betaalde 
geld, inklusief de rente- dan zal hij door
gaans de spreker aankijken en zich afvragen 
of die wei goed bij zijn hoofd is. Want het 
zal duidelijk zijn dat hij, wanneer hij op zijn 
65e een spaarpotje wil hebben, veel beter het 
geld op de bank kan zetten. Hij krijgt dan 
een hogere rente, en het geld is en bl ijft van 
hem, water ook gebeurt. Overlijdt hijzelf, 
dan valt het geld toe aan zijn gezin of aan 
zijn andere erfgenamen. 

TWEE PREMIES 
Maar toch, zegt Fortuin, zijn de levensverze
keraars erin geslaagd precies bovengeschreven 
aanbod door miljoenen mensen te doen ak
septeren! Natuurlijk hebben zij het voorstel 
niet z6 gedaan aan hun klanten. Fraaie, sen
timentele verhalen worden er omheen gebreid. 
En een andere verzekering wordt er aan ge
koppeld: een risikoverzekering die ervoor 
zorgt, dat bij overlijden de erfgenamen van 
de verzekerde een uitkering, ineens of perio
diek krijgen. 
Wanneer u dus zo'n verzekering (officieel een 
gemengde verzekering genoemd en veruit de 
meest verkochte) heeft, betaalt u een totaal 
premie, die samengesteld is uit twee afzon-

derlijke premies. De ene gaat in een potje dat 
uitgekeerd wordt wanneer u voor uw 65e 
overlijdt, de andere in een potje dat wordt 
uitgekeerd als u 65 wordt. Maar omdat u niet 
en 65 kunt worden en daarv66r kunt over
lijden, wordt slechts een potje uitgekeerd. 
Voor het andere roept de verzekeringsmaat
schappij: Kassa! en pi kt het binnen. 
Aan de hand van· de (geheime) tariefboeken 
van de verzekeraars kan dit glashard bewezen 
worden: de totaal premie wordt in werkelijk
heid door twee los van elkaar staande premies 
gevormd. Tegen u 0al dat echter nooit door 
een verzekeringsagent of -maatschappij wor
den verteld .. . 

VERWEER VAN DE 
MAATSCHAPPIJEN 
Wanneer iemand de illusie heeft, dat hij als 
hij met bovenstaande feiten naar zijn verze
keringsagent of -maatschappij stapt, daar te 
horen zal krijgen dat hij inderdaad voor het 
lapje gehouden is, vergist hij zich deerlijk. 

Want onmiddellijk nadat Fortuin zijn onthul
lingen begon te doen in De Tijd, begonnen 
bij de levensverzekeraars de fantaseermachi
nes op volle toeren te draaien. Wanneer u 
uw beklag komt doen, zal u te horen krijgen 
dat u zich onjuist hebt Iaten informeren. 
.. u vergeet uw belastingvoordeel als u deze 
verzekering hebt," zal men u zeggen . 
.. u ziet onze fantastiese winstdelingsregeling 
over het hoofd," zult u te horen krijgen. 
,Bekijkt u deze rendementsformule maar 
eens. Als u die narekent dan pas hebt u recht 
van spreken." En: ,Wanneer u bij een bank 
spaart en u betaalt niet meer, dan groeit uw 
kapitaal niet meer. Maar wanneer u ernstig 
arbeidsongeschi kt wordt en dus financieel 
moeilijk komt te zitten, hoeft u van ons geen 
premie meer te beta:en, terwijl u bij het be
rei ken van de 65-jarige leeftijd toch het toe
gezegde bedrag van ons krijgt." En als laatste 
argument zal men u voorhouden dat u altijd 
de verzekering kunt afkopen ,Dus u moet 
het helemaal zelf weten. De klant is koning." 

• BELASTINGVOORDEEL? 
Laten we de diverse verweren wat nader be
kijken. Over het zogenaamde belastingvoor
deel het volgende. 
lnderdaad kunt u de premie van een levens
verzekering aftrekken van de belasting, ter
wijl u het geld datu op de bank zou zetten, 
niet in mindering kunt brengen op uw inko
men. De belastingdienst maakt echter juist 
dat onderscheid vanwege het grote gokele
ment dater in de levensverzekering zit. (Pre
ciezer : de kans dat een nu 35-jarige man zijn 
pensioen niet haalt, is 22,7 procent). 
Over dat belastingvoordeel zegt de Konsu-
mentenbond verder: -
,Gemengde verzekering en spaarkasinschrij
ving (dus een spaar- en risikoverzekering te
samen, red.) kunnen voor de zeer hoge in
komens nag wei eens belastingvoordelen heb
ben, maar voor de lagere ink omens ontbreekt 
zelfs dat. Tach rich ten met name de spaarkas
sen zich met hun propaganda juist op de la
gere inkomens, op de groep dus die er het 
minst mee gediend is." 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
Konsumentenbond iedereen adviseert goed 
te onderzoeken of hij er niet wijzer aan doet 
een dergelijke verzekering op te zeggen. 

•wiNSTDELING? 
,Unieke stap bij /evensverzekering," schreef 
de Vol kskrant na een op 25 februari 1970 
door de levensverzekeraars belegde perskon
ferentie. Op deze konferentie kondigde de 
verzekeraars aan voortaan met een modern 
systeem van winstdeling te gaan werken. Een 
systeem dat er globaal op neer komt - vol
gens de verzekeraars - dat de verzekerde mee 
gaat delen in het verschil tussen de rente die 
h fj krijgt en de rente die de maatschappij 
ontvangt voor het door haar belegde verze
keringsgeld. Sedertdien worden we met deze 
winstdeling te pas en te onpas om de oren ge
slagen, om ons te bewijzen hoe goedgeefs de 
levensverzekeraars wei zijn. 
Terwijl ongeveer iedereen voetstoots aannam 
dat de verzekeraars de waarheid spraken, ging 
Vrij Nederland-journalist Vincent Bakker op 
onderzoek. Pas na talloze moeilijkheden (geen 
van de verzekeringsmaatschappijen was be
reid hem de werkelijke winstcijfers en de 
voordelen voor de verzekerde te Iaten zien) 
kreeg hij de beschikking over de cijfers van de 
cooperatieve, aan het NKV gelieerde verze
keringsmaatschappij Concordia. Daaruit 
bleek dat de zo groots aangekondigde winst
del ing neerkwam op ... 2 procent per jaar. 
En daarbij moet dan nog vermeld worden + 
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dat vaststaat dat de winstdeling van Concor
dia drie maal hager is dan die van de andere 
maatschappijen. Tellen we die winstdeling 
op bij het rentepercentage dat de verzekerde 
krijgt (volgens de laatste berekeningen is dat 
2 1 /2 tot 4 procent) dan komen we a an een 
rendement dat nog steeds niet boven dat van 
een spaarbank uitgaat. Terwijl de verzekerde 
de kans van 27,,7 procent heeft dat hij al zijn 
spaarcenten door vroegtijdig overlijden kwijt
raakt... 

•ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
Over het argument van het niet meer hoeven 
beta len bij ernstige arbeidsongesch i ktheid 
kunnen we kart zijn : op grand van kansbere
keningen hebben de levensverzekeraars hier 
een (geheime) premie voor berekend, die in 
de prijs van de levensverzekering wordt on
dergebracht. Smerig? Het is de normale werk
wijze in deze bedrijfstak. 

•AFKOPEN 
Blijft nog over het argument dat iedereen ten 
aile tijde zijn levensverzekering kan stopzet
ten, afkopen. Dat klopt inderdaad. Wat daar
bij echter niet vermeld wordt is dat de ver
zekerde een aardige financiele veer moet Ia
ten en slechts een gedeelte terugkrijgt van 
het opgebouwde kapitaal en rente. Ook dit 
wordt door de Konsumentenbond bevestigt: 
,Wilt u van de verzekering af, dan kunt u 
'afkopen'. Wat u dan echter terugkrijgt is ge
ring in verhouding tot de premie die u be
taald heeft." 

De konklusie kan kart zijn: de doorsnee le
vensverzekering verzekert maar een zaak: de 
winsten van de levensverzekeraars. 

NIET DE BAL MAAR 
DE MAN SPELEN 
Zoals gezegd zijn de levensverzekeraars erin 
geslaagd een zeer groat deel van de bevolking 
op te zadelen met een nagenoeg waardeloze 
polis. We gaven al aan dat zij daarvoor mil
joenen guldens in zeer doordachte en indrin
gende reklamekampagnes hebben moeten in
vesteren, alsmede een heel Ieger van goed ge
i:rainde verzekeringsagenten hebben moeten 
opbouwen. Een ander middel van deze on
dernemers heqben we nog niet genoemd, ter
wijl dat toch van belang is en een treffend 
beeld van het reilen en zeilen in..deze bee.ijfs
tak geeft. Dat is het genadeloos in de grand 
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boren van degenen die ee!l krities geluid dur
ven Iaten horen. Kort nadat ex-verzekerings
ag~tnt Fortuin in De Tijd uit dfl school began 
te klappen, schreef levensverzekeraarsorgani
satie NVBL een uiterst geheime nota waarin 
uitgelegd werd hoe men dit soort kritiese fi
guren aan diende te pakken. De tekst daarvan 
drukken we hieronder af . Hij spreekt voor 
zich. Het laatste punt geeft aan dat desnoods 
de kritikus onder de grand moet worden ge
schopt: het spelen van de man in plaats van 
de bal. Rucksichtslos, noemen onze Ooster
buren zoiets. 

STRIKT VERTROUWELIJK 

Aanvulling bij nota NVBL en public 
relations. 

Niet bij de nota gevoegd zoals deze in 
wat ruimere kring wordt verspreid, zijn 
drie aktiviteiten die profijtelijk kunnen 
zijn c.q. reeds af en toe zijn, maar 
waaraan nimmer bekendheid dient te 
worden gegeven. 
Deze punten zijn: 
N. Entameren kritiek: 

(kritiek is te sturen; minst gevaarlij
ke onderwerp selekteren, te dien 
aanzien verbeteringen of aanpassin
gen voorbereiden, dan kritiek op dit 
aspekt aanwakkeren en zo aandacht 
van ingrijpende zaken afwenden; 
dan tegemoet komen aan de kritiek 
en voorbereide aanpassingen inder
daad toepassen enzovoorts); 

0. Lobby richting journalistiek: 
(aanstelling van parttime 'journalis
tieke' lobbyist die niet als in dienst 
van de NVBL bekend staat en zo
d'Jende in bepaalde gevallen op on
verdachte en dus objektief-geachte 
wijze bepaalde informatie kan venti
leren; deze journalist dient als hoofd
beroep een funktie in de aktieve 
journalistiek te vervullen); 

P. Ondermijning kritici: 
(ten aanzien van de kritiek om de 
kritiek en de kritiek vanuit gesloten 
systemen zou het Buro wellicht 
autonomer moeten funktioneren 
dan nu het geval is, mede terwille 
van de snelheid van reaktie; boven
dien gaat het hier om het spelen 
van de man in plaats van de ball. 

Gedetailleerde informatie over het ver
zekeringswezen kunt u verder lezen in 
'Uw geld en uw le.ven' van Vincent 
Bakker, 'Do ad in de spaarpot' van P. C. 
Fortuin, terwijl ook,zowel de Konsu
mentenbond als het Konsumentenkon
takt over dit onderwerp brochures heb
ben uitgegeven. 

( . 

HET KDMMENTAAR 
VAN DE HOGE HEREN 
Dat de levensverzekeraars hun rlannen ook 
waar maken, kunnElJl zowel Fortuin als Bak
ker, die we_ hiervoor noemden, uit eigen on
dervinding beamen. 
Na zijn artikelenreeks in De Tijd werden de 
meest grove leugens en smeerlapperijen over 
Fortuin verteld. Mtn zri dat hij omgekocht 

·was om het verzekeringsw~zen in diskrediet 
te brengen, dat hij eer. zielig, gefrustreerd per
soon was die meende te moeten natrappen, 
enzovoorts. 
Vincent Bakker was eenzelfde lot beschoren 
toen hij met zijn bijzonder onthullende ver
halen in Vrij Nederland de levensverzekeraars 
te kijk zette. Door diverse 'heren' uit de ver
zekeringsbranche werd hem geadviseerd 
'maar naar het Oostblok te vertrek ken.' 
Mr. Nouwen van de Nationale Nederlanden 
meende te moeten meedelen dat Bakker 'een 
Selfkicker' was. Jonkheer mr. Huydecoper, 
advokaat van de NVBL vertelde dat de VN
journalist 'De boer en de buitenman be
droog.' 
D~rekteur Van Steensel van de Stad Rotter
dam vroeg zich af of Bekker er nu expres op 
los loog of dat hij gewoon ziek was. Volgens 
hem was de enige bedoeling geweest wat lek
kere stukjes te schrijven, omdat het kom
kommertijd voor de VN-journalisten was. 
Hij voegde daar nog eens aan toe: .,Nou Vin
centje, ventje, ik dacht, je doet maar hoar, 
als dat goed is voor je frustraties ... " 
Het kommentaar is steeds hetzelfde: schelden, 
vuil gooien en ... geen argumenten. 
Om de simpele reden dat ze die niet hebben. 
Dat werc:J.onder meer duidelijk toen de le
vensverzekeraars een kart geding tegen Bak
ker aanspanden. Ondanks. aile juridiese ka
nonnen die ze daarbij in stelling brachten, 
kon de rechter de journalist niet veroordelen. 
Want hij kon el ke letter die hij geschreven had, 
bewijzen. 

TENSLDTTE 
In het bovenstaande hebben we geprobeerd 
uiteen te zetten hoe de levensverzekeraars, 
handig inspelend op bijzonder gevoelig liggen
de zaken als ouderdom, overlijden, verant
woordelijkheidsbesef, erin slagen goeddeels 
waardeloze produkten en in ieder geval 
steeds produkten die meer waarde pretende
ren dan ze in de verste verte ook maar heb
ben, aan de bevolking te verkopen. Waar
schuwingen van de overheid zijn er niet . Op 
het waarom daarvan, alsmede op de gigantiese 
winsten (en de bestedingen daarvan), die 
door de levensverzekeraars worden gemaakt, 
zullen we in een later stadium terugkomen. 
Op dit moment kunnen we u reeds adviseren 
de mogelijke polissen die u in uw bezit hebt, 
eerst eens bijzonder krities door te lezen. 
Bijtijds optreden kan u heel veel geld opleve
ren . • 
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met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen 
*Paul Pollmann 

* Piet Wigman 

E stakker, moet ik onwillekeurig den
ken wanneer ik haar boven de toilet
spiegel zie tobben, of als we op handen 

en voeten behoedzaam de keukenvloer af
tasten op zo'ek naar zo'n rotlens van 150 gul
den. 
Maar aile begin is moeilijk, het komt nu ge
lukkig nog maar zelden voor dat we ergens 
te laat zijn omdat ze haar Ienzen moest in
doen. 
Naar schatting zo'n half miljoen Nederlan
ders draagt inmiddels kontaktlenzen. Dever
halen over de voor- en nadelen zijn welhaast 
net zo talrijk. 
Enkele veel gehoorde (voor)oordelen zijn: 
kontaktlenzen, vooral de zogenaamde zachte 
Ienzen zijn schadelijk voor het oog, de ogen 
zouden sneller achteruitgaan dan bij het dra
gen van een bril, je moet maar afwachten of 
jeer uiteindelijk aan kunt wennen, ze slijten 
snel, en Ienzen zijn aileen geschikt voor jon
ge mensen. 

Mode-artikel 
Als je kijkt naar de prijs die je voor kontakt· 
Ienzen moet betalen, dan mag je zeggen dat 
het gaat om een luxe-artikel. Het is zeker zo 
dat 90 procent van de mensen met kontakt
lenzen hiervoor gekozen heeft omdat ze in 
vergelijking met de bril een natuurlijker voor
komen verschaffen. Slechts 10 procent heeft 
ze om mediese redenen nodig. 
Behalve echter dat natuurlijker voorkomen 
biedt de kontaktlens een aantal andere voor
delen boven de bril. De meeste oogafwijkin
gen worden met kontaktlenzen beter verhol 
pen dan met een bril mogelijk is. Het ,zien" 
wordt er dus duidelijk beter op. Het voor
naamste bezwaar van Ienzen blijft de hoge 
kosten, al moet je niet vergeten dat de bril 
natuurlijk ook aan de mode onderhevig is en 
de prijs daarvan de laatste tijd fors gestegen 
is. 

Wie komen voor Ienzen in aanmerking? 
Vooropgesteld moet gezegd worden dat 
iedereen die wil doorzetten uiteindelijk kan 
wennen aan het dragen van Ienzen. Een be
trekkelijk gering aantal mensen zijn slechte 
kandidaten voor Ienzen . Dit zijn: 
• kinderen jonger dan 12 jaar 
e mensen met steeds terugkerende oogont

stekingen 
ezij die aileen onder bepaalde omstandighe

den een bril dragen, bijv. een leesbril en 
emensen die werken in een stoffige omgeving 

of die zijn blootgesteld aan prikkelende 
chemiese dampen. 

De voordelen van Ienzen 
Bij bepaalde oogafwijkingen , wordt door 
een bril het beeld in het ene oog groter afge
beeld dan in het andere oog. Kontaktlenzen 
lessen dit hinderlijke verschijnsel op, de 
beeldvergroting is in beide ogen gelijk . 

Kontaktlenzen 
nader bekeken 

Kontaktlenzen verschaffen ons een groter 
gezichtsveld dan de bril, doordat allerlei 
,blinde hoeken", veroorzaakt door het bril 
montuur, worden uitgeschakeld. 
Omdat Ienzen direkt op het oog ,drijven", 
verlenen zij ons een ,natuurlijker" zicht. 
Kontaktlenzeg zijn vrijwel onbreekbaar, bo
vendien beschermen zij ons oog. 

De nadelen van Ienzen 
Over de ,hoge" kosten van Ienzen, vergele
ken met brillen, hebben we het al even ge
had. Je mag zeggen dat de prijs van Ienzen 
wat zakt, terwijl die voor brillen de laatste 
tijd aanzienlijk is gestegen, zodat het ver
schil steeds kleiner wordt . Dit geldt dan voor
namelijk voor de zogenaamde harde Ienzen. 
Het zal dragers van Ienzen wei eens opgeval
len zijn dat de gezichtsscherpte plotseling 
kan afnemen wanneer de Ienzen worden ver
wisseld voor de bril. Dit verschijnsel doet 
zich vooral voor bij harde Ienzen. Het is hin
derlijk maar heeft geen ernstige betekenis. 

Zachte en harde Ienzen 
Zachte Ienzen bieden een belangrijk voor -

deel ten opzichte van harde Ienzen, want er 
is geen gewenningsperiode nodig voor het 
dragen van zachte Ienzen. Eenmaal goed aan
gemeten kunnen ze tot 18 uur per dag gedra
gen worden. Zachte Ienzen zijn bij uitstek 
geschikt voor het dragen bij sport. Doordat 
ze heel nauw op het oog aansluiten, is het 
onwaarschijnlijk dat ze uit het oog wippen 
of verschuiven. Bovendien komen verontrei
nigingen niet gemakkelijk onder de lens. 
Zachte Ienzen hebben ook enkele nadelen. 
Ten eerste zijn ze duurder dan harde Ienzen. 
In sommige gevallen geven zachte Ienzen een 
minder goed zicht dan harde Ienzen. Tenslot
te, zachte Ienzen moeten iedere nacht wor
den gedesinfekteerd, terwijl harde Ienzen 
's nachts aileen maar in een oplossing bewaard 
hoeven worden. Een nadeel van harde Ienzen 
is hun neiging om in de oogkas te verschuiven 
en eruit te wippen . Gekleurde Ienzen bieden 
hier uitkomst, als ze per ongeluk val len kan 
een gekleurde lens makkelijker op de vloer 
of straat worden gezien. 

Gevaren van kontaktlenzen 
Als je het grote aantal mensen dat kontakt
lenzen draagt in aanmerkrng neemt, dan zijn 
de komplikaties minimaal. De ernstigste kom
pl ikatie is ooginfektie, meestal het gevolg 
van onvoldoende reiniging, of van besmet
ting tijdens het bewaren van de Ienzen. Er 
wordt gewaarschuwd de Ienzen niet met 
speeksel nat te maken voor het inbrengen, 
een gevaarlijke maar veel voorkomende han
deling. 

Voorzorgsmaatregelen en kontrole 
Kontaktlensdragers, ongeacht wei k type Ien
zen, moeten geregeld terugkomen voor oog
heelkundig onderzoek, om te zien of de Ien
zen nog goed passen, het hoornvlies van het 
oog helder is en niet bekrast en of er geen 
andere beschadigingen zijn ontstaan. 
Onthoud dat Ienzen, zeker zachte Ienzen, 
moeten worden uitgedaan als er medicijnen 
(druppels ot zalf) in het oog worden gebracht. 
Op zachte Ienzen ontstaat gemakkelijk een 
verontreiniging, waardoor de kwaliteit ver
mindert. Een geneesmidd~ l kan in de lens 
trekken en her .. troebel maken. Een reiniging 
van de Ienzen is dan nodig. 

Beunhazerij 
Tenslotte nog dit . Het afleveren van kon
taktlenzen is hier in Nederland niet aan een 
wettelijke regeling gebonden . Beunhazerij 
op dit gebied is er volop . Omdat het aanme
ten en de kontrole van kontaktlenzen op ·een 
deskundige manier moet gebeuren is het ver
standig dat dit door de oogarts wordt gedaan, 
of dat aan de oogarts advies gevraagd wordt 
over bonafide instituten voor kontaktlenzen. 
Dit geldt natuurlijk zeker voor die mensen 
die op mediese indikatie kontaktlenzen moe
ten dragen. • 
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Breda 1972. Voor de poort van de ENKA
fabriel< staan grate borden. De teksten erop 
Iaten geen enkel misverstand bestaan. Bezet. 
In de kantine wordt, zoals vaker die dagen, 
vergaderd. Buiten staan groepjes journalisten 
op nieuws te wachten. Nederland is In rep en 
roer. Met steun van de industriebond is de 
ENKA-fabriek bezet om een dreigend massa
ontslag van 1800 werknemrrs tegen te gaan. 
De vezelfabriek ENKA, een valle dochter 
van het AKZO-koncern, lijdt verlies. Dat be, 
lette het bedrijf overigens niet om de aan
deelhouders over '71 nog 18 procent dividend 
uit te betalen. Er is overproduktie van tex
tielvezels, zo verklaart de direktie. Daarom 
moeten er ontslagen vallen. 
Maar het personeel en de vakbonden zien 
dat niet zitten. Vooral de enorme haast waar
mee de AKZO-direktie de sanering probeert 
door te voeren, stu it op verzet. Als de AKZO
top in haar plannen volhardt, wordt tot een 
bedrijfsbezetting besloten. Een in die dagen 
nogal unieke aktie, die veel steun krijgt. Van
uit het hele land komen solidariteitstelegram
men bij de ENKJ..--werkers binnen. Na een 
paar dagen ruikt het personeel de overwin
ning. De direktie gaat bijna door de knieen. 
En weer even later komt het blijde bericht 
binnen: de fabriek blijft open. AKZO heeft 
haar sluitingsplannen ingeslikt. Op het fa
brieksterrein zwaaien juichende meisjes met 
bossen bloemen. Maar achter de juichtonen 
klinkt al de angst dat AKZO andere wegen 
zal zoeken om haar plannen door te zetten. 
Nu, in 1979, bl ijkt die angst maar al te ge
rechtvaardigd te zijn geweest. De ENKA-fa
briek in Breda is nog steeds open. Maar van 
de 1800 personeelsleden in 1972 zijn er nog 
maar een handjevol over. Nog steeds lijdt 
ENKA grate verliezen. En ook wordt er bij 
de AKZO nog steeds over inkrimpingen, af
slankingen en reorganisaties (of wat voor 
mooie woorden ze daar steeds weer voor be
den ken) gesproken. Enkele cijfers tonen dat 
dramaties aan. In 1975 waren er nog 98.000 
mensen in dienst bij de AKZO. Dat aantal 
was in '77 tot 84.000 gezakt. In Nederland 
liep het personeelsbestand terug van bijna 
28.000 tot 25.000. Bedroevende getallen. En 
dat voor een bedrijf dat in 1969 zo optimis
ties aan haar geschiedenis began. 

Spektakulaire fusie 
Tot de herfst van dat jaar moeten we namelijk 
teruggaan voor de oprichting van de AKZO. 
In tegenstelling tot andere grate bedrijven 
als Philips of de Shell is de AKZO een vrij 
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Multinatio
nals. Neder .. 

. 
0 0 land heeft 

er heel '!'at van. Gigantie~e bedrijven die bet 
lot van t1enduizenden· gez1nnen 1n handen 
hebben. De Tribune maakte een aantal 

portretten. Deze week: 

De.AKZO 
Nederland heeft vier echte grate multinationale ondernemingen. Drie daarvan zijn 

• Shell, Unilever en Philips. In de Tribune hebben we a~n deze bedrijven uitvoerig 
aandacht besteed. De vierde multinational is AKZO. Een niet minder bekende 
naam. Vooral de laatste jaren is er heel wat over de AKZO afgeschreven. Centraal 
stonden steevast de reorganisaties die bij dit bedrijf aan de orde van de dag zijn. 
De Tribune ging de geschiedenis van de AKZO na en analyseerde de manier waar
op door knullig management duizenden arbeidsplaatsen verloren gingen. 

Van de overwinnaars bij Enka in 1972 werkt er nu nag maar een handjevo/ 

jong bedrijf zonder echte geschiedenis. Er is 
geen direkte oprichter pf stamvader aan te 
wijzen. De letters AKZO ontstonden na een 
fusie van de ondernemingen AKU (Aigemene 
Kunstzijde Unie) en de KZO (Koninklijke 
Zout Organon). Maar. deze AKU en KZO wa
ren op hun beurt ook weer het resultaat van 
een hele reeks fusies en opkopingen. Eerst 
was er (sinds 1911) de Nederlandsche Kunst
zijde fabriek. In 1929 werd door d it bedrijf 
de Duitse Glanzstoff overgenomen. Samen 
ging de kombinatie AKU heten (in de volks
mond ENKA). 
De Koninklijke Zoud Organon had een nog 
veel ingewikkelder voorgeschiedenis. Eerst 
was er Zwanenberg uit Oss. Uit de afvalstof
fenverwerking van Zwanenberg ontstond de 
chemiese industrie Organon. Deze groep 
breidde zich in de loop der jaren razendsnel 
uit, onder meer door het opkopen van en fu
seren met bedrijven als Dobbelman en 
Duyvis . Naast Zwanenberg ( in '7~ toegetre
den tot de Unilevergroep) bestond allang de 

Koninklijke Zoutindustrie en de Koninklijke 
Zwavelzuurindustrie, beter bekend als Ketjen. 
Samen met de verffabriek Sikkens ontstond 
in '67 de KZO. Twee jaar later ontstond dus 
de AKZO door de ongetwijfeld meest spek· 
takulaire fusie uit onze bedrijfsgeschiedenis. 

Sappige verhalen over de oude bazen 
Over de allereerste bazen van de bedrijven 
waaruit de AKZO is voortgekomen zijn heel 
wat anekdotes in omloop. 
In Oss kent men bijvoorbeeld de naam Zwa
nenberg nog heel goed. In de donkere dagen 
van Colijn heersten de Zwanenbergers over 
deze industriestad. Er is zelfs nog een keer 
een regeringskrisis ontstaan nadat een Zwanen· 
berg-direkteur beticht was van het aanranden 
van vrouwel ijke personeelsleden. 
In Arnhem was de oprichter van de AKU 
niet minder berucht. Dat was de industrieel 
Jacques Hartogs. Hij was een zeer harde en 
sluwe ondernemer, die weinig geliefd was bij 
zowel personeel als konkurrenten. In 1928 
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bijvoorbeeld sloten een groep Twentse tex· 
tielfabrikanten zich aaneen om wat tegen· 
wicht te bieden aan de groeiende macht van 
Hartogs. Ze stichtten de spinnerij Nyma . 
Hartogs, die buiten deze onderneming was 
gehouden, zon op wraak. Hij verzon een ver· 
nuftige tegenzet: hij kocht een strook van 
vijf meter grand op, precies rond het fabrieks· 
rein van Nyma; daarmee elke uitbreiding on· 
mogelijk makend . 
Vandaag de dag zijn er vrijwel geen nakome
lingen van de oude stichters in de AKZO te 
vinden. In de raad van kommissarissen zi t 
nog wei een mevrouw Schudei-Van Zwanen
berg. Maar zij is de enige. 

Lobby in Den Haag 
voor zoutjes en de pil 
De fusiegeschiedenis van de AKZO is meteen 
ook de oorzaak van aile problemen bij dit be· 
drijf. Op een kantoor met een handvol duur 
betaalde topmanagers na bestaat AKZO eigen· 
lijk niet. Het is veeleer een verzameling van 
verschillende bedrijven die officieel dezelfde 
naam hebben, maar eigenlijk niets met el-
kaar te maken hebben. Want wat moet de 
zoutjesfabriek Duyvis nou met de producent 
van de pil Organon? Of wat moet de ENKA 
met Zwitsal-babyvoeding. De topleiding van 
het bedrijf is er sinds '69 ook niet in geslaagd 
om wat meer verband in de AKZO te bren
gen. Het is altijd een los verband van werk· 
maatschappijen gebleven. 
Deze onsamenhangende manier van werken 
is de AKZO langzaam maar zeker gaan bre
ken. Want hierdoor is geen slagvaardige en 
snelle manier van opereren mogelijk. Aan 
topmanagers had het bedrijf overigens al die 
jaren geen gebrek. 
Jarenlang stond jonkheer Krayenhoff aan 
het hoofd van het bedrijf, maar hij trad on
langs terug. In de raad van kommissarissen 
hebben onder andere AM RO-topman Van den 
Brink zitting en cud-minister Scholten . De 
vroegere baas van een reorganisatie-kantoor 
Bakkenist is ook kommissaris na jarenlang 
direkteur te zijn geweest. Bovendien werd 
cud-minister Schmelzer onlangs als adviseur 
d:>or het bedrijf aangetrokken. Hij moest de 
lobby met Den Haag gaan verzorgen. 
Die lobby kon en kan de AKZO prima gebrui· 
ken. Want door het fa lend management ble
ven de verliezen zich de laatste jaren opho· 
pen. Ondanks de enorme winstgevendheid 
van onder meer de geneesmiddelen-sektor, 
ging het er voor de AKZO als geheel steeds 
somberder uitzien. Dat was met name te wij· 
ten aan de kunstvezelsektor. 

Onkunde van stelletje managers 
Europa kampt al sinds 1970 met een overpro· 
duktie van textielvezels. De Oostbloklanden 
en Azie leveren deze produkten heel wat goed· 
koper. Hoewel deze ontwikkeling al lang in 
de Iucht zat, werd er van AKZO-zijde te laat 
gereageerd. In plaats van naar nieuwe produk· 
tiemogelijkhed~ ~e zoeken, probeerde de 
AKZO in '72 in~ens honderden werknemers 
de straat op-._!e ze-tten . 
Dankzij het verzet van de arbeiders mislukte 
dit. Maar de bedrijfsbezetting in Breda was 
het begin van een eindeloze reeks reorgani· 
satieplannen en voorstellen. De houding van 
de AKZO-top was hierbij onbegrijpelijk. Men 
weigerde namelijk konsekwent op centraal 
nivo met de bonden te onderhandelen. ledere 
werkmaatschappij moest dus apart met de 
bonden in de slag, waardoor er nauwelijks 
een goE)d overzicht van de toestand waste 
krijgen. De houding van de AKZO-top leidde 
tot diverse akties van de centrale onderne
mingsraad. Na een anderhalfjaar durende oor· 

log tussen AKZO en de bonden, ging de di· 
rektie eind '76 eindelijk door de knieen: er 
volgde centraal overleg. Maar op internatio· 
naal nivo weigert het koncern nog steeds om 
met de bonden om de tafel te gaan zitten. 
De arbeiders waren niet de enigen die schoon 
genoeg kregen van de onbekwaamheid van 
de AKZO-direktie. Ook verschillende mana
gers verlieten teleurgesteld het bedrijf. 
In '76 schreef het N RC-Handelsblad over de 
problemen bij AKZO: ,Ook binnen de 
AKZO nemen de frustraties en weerstanden 
toe tegen het beleid van de topleiding die de 
laatste jaren tot weinig anders meer komt 
dan met het snoeimes achter de feiten aan
lopen." 

,Gebrul van de tribune" 
De verliesgevendheid van de ENKA leidde 
uiteindelijk tot de bekende gang naar Den 
Haag. De belastingbetaler moest weer eens 
opdraaien voor de onkunde van een stelletje 
managers . Zo stelde minister Lubbers geld 
beschikbaar voor een langdurige werktijdver· 
korting bij het AKZO-bedrijf in Emmen. 
Lubbers, net als Schmelzer KVP, maakte van 
de gelegenheid echter geen gebruik om de 
AKZO eens aan een krities onderzoek te on
derwerpen. Ook de huidige minister van Eko· 
nomiese Zaken, de VVD-er Van Aardenne, 
laat het bedrijf rustig doorklooien. 
Bij de AKZO zeit is men overigens nauwelijks 
verontrust over de kritiek die op het beleid 
wordt geleverd . Bij gelegenheid van zijn ver
trek haalde topman Krayenhoff in een inter
view met Elseviers Weekblad flink uit naar 
de bonden en de regering. Niet de AKZO, 
maar de arbeiders waren natuurlijk weer de 
schuld van de misere. 
Krayenhoff over de polarisatie: ,Het respekt 
voor el kaar is afgenomen. De vorige regering 
(Den Uyl) is teveel bezweken voor het gebrul 
van de tribune. 1-k hoop dat deze regering het 
hoofd koel weet te houden." In hetzelfde in· 
terview wijt Krayenhoff de huidige ekono· 
miese krisis aan de automatiese prijskompen· 
satie. Alsof de ondernemers niet zeit verant· 
woordel ijk zijn voor de chaos van over pro· 
duktie. ,De regering Den Uyl heeft teveel 
het oor naar de vakbonden Iaten hangen," 
aldus Krayenhoff. De AKZO-direkteur was 
overigens ook een van de initiatiefnemers 
van de beruchte brief aan Den Uyl van de 
'captains of industry'. In die brief werd het 

beleid van het vorige kabinet scherp aange· 
vallen . 

Ketjen: 
doorn in het oog van buurtbewoners 
Behalve de ellende bij ENKA is er uiteraard 
nog veel meer te vertellen over AKZO. In 
Amsterdam-Noord staat bijvoorbeeld de 
chemiese fabriek Ketjen, een volle AKZO
dochter . Ketjen is al jaren een doorn in het 
oog van de buurtbewoners. Afgezien-van het 
explosiegevaar, veroorzaakt het bedrijf dage
lijks veel overlast. De huizen in Noord staan 
vlakbij de fabriek. De machines maken een 
enorme herrie en de afvalpijpen van Ketjen 
stoten veel vuile Iucht uit. De aktiegroep Te
gengif in Amsterdam-No:>rd heeft al meer
malen aangetoond dat Ketjen zich niet aan 
de hinderwetvergunningen houdt. Maar tot 
nu toe hield de gemeente Amsterdam het be· 
drijf steeds de hand boven het hoofd. Werk· 
gelegenheid was het bekende argument . 
In Oss speelde zich de zogenaamde oestro· 
geen-affaire af. Een aantal arbeiders van de 
Organonfabriek, waar onder meer de pi I 
wordt geproduceerd, begonnen ineens ver
schijnselen van borstvorming te tonen. Dit 
kwam doordat de mensen blootgesteld Wa· 
ren aan hormonen. De geneesmiddelenafde
ling van AKZO is overigens de grote geldma
ker van het bedrijf. Dankzij het grote markt· 
aandeel kan AKZO de prijzen van genees· 
middelen onaanvaardbaar hoog houden. In 
Engeland, waar de overlieid een veel strenger 
prijsbeleid t~n aanzien van geneesmiddelen 
voert, zijn dezelfde soort geneesmiddelen 
als in ons land stukken goedkoper. 
De AKZO heeft er natuurlijk aile belang bij 
dat in ons land flink wat afgeslikt wordt. 
Dagelijks zijn dan ook tientallen artsenbe· 
zoekers op stap om hun spullen te slijten. 
De AKZO speelt in de verspilling van medi· 
cijnen een zeer belangrijke rol. 
De AKZO behoort tot de vier grootste mul
tinationals van ons land. Dat betekent dat 
het bedrijf ook over de landsgrenzen enorme 
belangen heeft. Van Brazilie tot Amerika 
zijn AKZO-vestigingen. Met name in Zuid· 
Amerika voelt het bedrijf zich prima thuis . 
Wat dat betreft onderscheidt de AKZO zich 
niet van kollega-bedrijven. Want daar waar 
de arbeiders het meest onderdrukt worden, 
voelen de multinationals zich het beste thuis. 

• 
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Echtscheiding is aan de orde van de 
dag. Praat je over echtscheiding dan 
heb je ook te maken met ~lies wat er 
mee samenhangt, zoals alimentatie, 
toewijzing van de kinderen, verdeling 
van de goederen en toewijzing van de 
woning. In dit verhaal beperken we 
ons tot de financiEne b'and tussen de 
ex-echtgenoten, de alimentatie, de 
band die tot in lengte van dagen kan 
duren. 

All ME 
Scheiding 
Als voorbeeld nemen we het gezin van de 
familie Jansen . Vader Jansen werkt en 
brengt schoon 1400 gulden naar huis, moe
der Jansen werkt niet buitenshuis, maar 
thuis, verzorgt het huishouden en heeft het 
druk met de drie kinderen van 5, 8 en 11 
jaar. Voor de aanschaf van de auto was een 
lening afgesloten en de aflossing betekent 
200 gulden per maand. Dan komt de schei
ding. 
Ze waren in gemeenschap van goederen ge
trouwd, zodat man en vrouw ieder recht heb
ben op de helft van de baten, maar ook de 
helft van de schulden voor zijn rekening 
moet nemen. Man en vrouw treffen hierover 
een regeling. Dat is wettelijk toegestaan. 
Omdat de vrouw niet bij een baas werkt, zal 
zij na de scheiding aangewezen zijn op de 
bijstandswet. Elke alimentatie die zij zal krij
gen zal echter in mindering worden gebracht 
op de bijstandsuitkering. Van het inkomen 
van de man - 1400 gulden - kan je geen 
twee huishoudens betalen. De vrouw zal dan 
in elk geval bij de bijstand f 1148,70 ontvan
gen, zijnde de uitkering voor een onvolledig 
gezin . Of de alimentatie nu nul is of 400 
gulden, ze zal niet boven die f 1148,70 per 
maand uitkomen . 
Voor het vaststellen van de hoogte van de ali
mentatie gebruikt men de volgende richtlijn. 
Men trekt van het netto-inkomen een bedrag 
van 900 gulden af, dat is ongeveer gelijk aan 
de bijstand voor een alleenstaande. Dat be
drag heeft de man in ieder geval nodig. De 
500 gulden die dan overblijven worden ver
deeld in een verhouding 70 - 30. Dat is 350 
gulden en 30 procent zelf houden, dus 150 
gulden. Verder wordt er rekening gehouden 
met de af te lossen schulden en met de huur 
die hij moet gaan betalen als hij de woning 
moet verLaten. Daardoor kan het alimenta
tiebedrag minder worden, bijvoorbeeld 300 
gulden per maand. 
Voor de kinderen wordt de bijdrage die de 
man moet betalen ruwweg als volgt geschat : 
Kinderen tot 6 jaar: 
50 tot 100 gulden per maand per kind. 
Kinderen van 6 tot 12 jaar : 
100 tot 150 gulden per maand per kind . 
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Kinderen boven 12 jaar : 
150 tot 200 gulden per maand per kind. 
In ons voorbeeld zou de man bij elkaar 250 
gulden per maand aan alimentatie vocir de 
kinderen moeten betalen, voor de vrouw zou 
dan nog 50 gulden overblijven. 
Naast de kinderbijdrage die de alimentatie
plichtige ouder moet bet3len is er ook nog 
de wettelijke kinderbijslag. 
Deze kinderbijslag moet altijd afgedragen 
worden aan die ouder die de kinderen daad-
werkelijk verzorgt. ' 

Hoe wordt de alimentatie betaald? 
De alimentatie moet in beginsel betaald wor
den aan diegene die er recht op heeft. De 
kinderbijdrage gaat naar de ouder bij wie de 
kinderen wonen. Je mag dus bijvoorbeeld 
niet de kinderbijdrage voor de kinderen op 
een spaarbankboekje zetten, waar ze zelf of · 
de verzorgende ouder het geld niet af kun
nen halen. Het moet kontant betaald Worden. 
In de praktijk is het zo dat de Raad ,voor de 
Kinderbescherming de alimentatie voor de 
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kinderen int. De alimentatie-plichtige ouder 
betaalt aan de Raad en die geeft het aan de 
verzorgende ouder. 
AI imentatie voor de ex-echtgenote kan a an 
haar zelf betaald worden. Vaak gebeurt het 
dat de ex-echtgenote een bijstandsuitkering 
krijgt. In ons voorbeeld zou de vrouw recht 
hebben op f 1148,70 per maand. Krijgt zij 
nu 50 gulden alimentatie van haar ex-man 
dan krijgt zij aan bijstand f 1148,70 min die 
f 50,-. De man kan overigens ook recht
streeks aan de sociale dienst betalen, dan be
taalt die dienst aan de vrouw f 1148,70 uit. 

Achterstand 
Soms ontstaat een achterstand in betaling 
van alimentatie, bijvoorbeeld omdat de ali
mentatie-plichtige plotseling voor grote uit
gaven komt te staan. Voor zo'n achterstand 
kan men dan een regeling treffen met de 
Raad van Kinderbesche· ·ning of de sociale 
dienst. Krijgt de vrouw uoor het niet beta
len van haar ex-man minder geld dan heeft 
ze recht op aanvulling van de bijstand. 

Hoe lang? 
De vraag hoe lang moet men alimentatie blij
ven betalen is de laatste tijd in het middel 
punt van de belangste)ling. 
Het wordt door de alimentatie-plichtigen 
vaak als onrechtvaardig ervaren dat zij voor 
de rest van hun Ieven alimentatie moeten be
talen, zeker als zij maar een gering aantal ja
ren gehuwd zijn geweest. Onlangs heeft de 
rechter nog beslist dat een man, die al 36 
jaar a an zijn vrouw betaalde, toch moest bl ij
ven betalen. 
Bij de duur van de alimentatie moet er on
derscheid gemaakt worden tussen de alimen
tatie aan de ex-vrouw en de bijdrage aan de 
kinderen. 
Normaal moet er voor de kinderen betaald 
worden tot ze meerderjarig, 21 jaar, zijn. 
Vaak gaan kinderen echter al eerder werken. 
Wanneer een kind werkt en daardoor in zijn 
eigen levensonderhoud voorziet, hoeft er 
voor dat kind niet meer betaald te worden. 
Hoelang de ex-echtgenote alimentatie krijgt, 
hangt van een aantal faktoren a f. In ieder ge
val houdt die alimentatie opals zij met een 

andere man trouwt of gaat samenwonen. Bij 
dat samenwonen doet zich natuurlijk het 
probleem van de bewijsvoering voor. 
Van belarig is ook of de vrouw zelf is gaan 
werken . lndien dat zo is en zij in haar eigen 
levensonderhoud kan voorzien, dan kan de 
alimentatie verminderd of stopgezet worden. 
Let wei: verandering van alimentatie maakt 
de rechter uit, dat kan men niet op eigen 
houtje vaststellen. 
Anders ligt het bij de wettelijke indexering 
van de alimentatie. Jaarlijks gaat de alimenta· 
tie met een door de minister vastgesteld per
centage omhoog, op 1 januari 1979 was dat 
6 procent. 

( Maar het is ook mogelijk om na de scheiding 
wijziging van de alimentatie te vragen op 
grond van gewijzigde omstandigheden. De 
man kan bijvoorbeeld opnieuw gehuwd zijn, 
de huur kan veel hoger zijn geworden, het 
inkomen veel minder geworden. Men moet dat 
wei met bewijzen bij de rechter kunnen staven. 

Beslag / 
Wat gebeurt als er niet betaald wordt? Dan 
kan er beslag worden gelegd op het inkomen. 
Niet aileen kan dat op het loon, ook uitke
ringen zijn voor beslag vatbaar, zelfs de bij
standsuitkering. Voor het verhaien van de 
wettelijke onderhoudsplicht zijn in aile wet
ten bijzondere bepalingen opgenomen. 
Het is dus beter, als het financieel niet meer 
haalbaar is-om de al imentatie te beta len, a an 
de rechter wijziging te vragen. Daarvoor 
heeft men wei een advokaat nodig. • 

lk heb twee vragen. lk ben een getrouwde 
vrouw en heb momentee/ een WW-uitkering. 
Binnenkort moet ik geopereerd worden. Hoe 

.zit dat dan met de ziektewet en de WW. 
De tweede vraag: als de WW afloopt, heb ik 
dan recht op WWV als gehuwde vrouw. lk 
verdien f 550,- per maand en het bruto loon 
van mijn man is f 1982,-, schoon is dat 
f 1650,-. 

Tijdens de WW bent u verzekerd voor de ziek
tewet. Als u ziek wordt, moet u dat melden 
aan de bedrijfsvereniging. De WW stopt dan 
en u gaat over naar de ziektewet. Bent u een
maal hersteld, dan gaat de WW gewoon door, 
tot u maximaal zes maanden WW hebt gehad. 
De periode van de ziektewet blijft buiten 
aanmerking bij de WW. 
Na de WW hebt u als gehuwde w~rkende 
vrouw aileen recht op WWV, als u voldoet 
aan de normen van het kostwinnersschap. 
Daarbij kent de WWV drie kategorien: 
1. Het loon van de man is minder dan 1 1/4 

maal het wettelijk minimumloon (is sedert 
1 januari 1979: f 1755 bruto per maand); 
de vrouw is dan kostwinner als zij ten
minste 25 procent van het loon van haar 
man verdient. 

2. Het loon van de man ligt tussen 1 1/4 en 
1 1/2 maal het minimumloon, de vrouw 
moet dan 50 procent van zijn loon verdie
nen. 

3. Het loon van de man is meer dan 1 1/2 
maal het minimumloon, de vrouw moet 
dan 75 pr-:x:ent of meer van zijn loon ver
dienen . 

In uw geval kijken we naar punt 1. Daaruit 
blijkt datu wei recht hebt op WWV. Oat kunt 
u aanvragen bij de gemeentelijke sociale 
~~~ . 
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Flats van woningbouwvereniging de Samenwerking in Hoograven 

De afgang van een 
woningvereniging 
De werkende mensen hebben altijd te lijden gehad van woningnood: te weinig hui
zen, slechte huizen, ongezonde huizen, te kleine huizen en te dure huizen. Rede-

en genoeg dus om _ op te komen voor sociale woningbouw. Door het oprichten 
van woningbouwverenigingen konden de arbeiders de woningbouw uit.handen van 
winstbeluste huisbazen houden. Helaas gedragen steeds meer woningbouwvereni
gingen zich tegenwoord~ niet erg sociaal, wat het verzet van huurders tot gevolg 
heeft. In Utrecht begonnen de huurders van de woningbouwvereniging 'De Samen
werking' vijf jaar geleden aktie te voeren tegen de verloedering van hun vereniging. 
Hun volhouden is nu met sukses bekroond. Leest u het verhaal van een woning
bouwvereniging die haar naam geen eer aan doet. 

Centrale verwarming 
Als de won ingbouwvereniging de Samenwer
king in 1972 met het voorstel komt om in 
aile huizen centrale verwarming aan te leg
gen, blijkt nog geen 25 procent van de huur
ders ervoor te voelen. Het bestuur gaat tach 
door en komt met prachtige verhalen over 
behaaglijke warmte in de hele waning voor 
weinig geld. In een modelwoning wordt cen
trale verwarming aangelegd om de huurders 
lekker te maken . Het sukses is matig, vooral 
omdat de huurverhoging de meeste mensen 
te bezwaa rlijk is . Dan besluit de Samenwer
king om geen huurverhoging over de CV te 
berekenen. Meer huurders gaan akkoord en 
de aanleg begint in 1974. 

- Jul/ie hebben ook naar de minister ge
schreven? 

,.Ja, we hebben een brief geschreven naar 
Schaefer en een brief naar Van Dam. Het ant
woord kwam hierop neer dat we het maar 
aan de rechter moesten voorleggen ." 

Proces 
- En dat hebben ju!lie gedaan? 

,In januari 1976 zijn we naar de rechter ge
stapt. Als advokaat hadden we mr. Jaap 
Woudstra van de SP Hulp- en lnformatie
dienst . In december 1978 kwam de uitspraak: 
de huurders hadden gelijk . De rechter beslis
te dater geen huurverhoging over de CV be
taald hoefde te worden, omdat wij konden 

aantonen dat ons dat beloofd was door de 
Samenwerking." 

- - Wat betekent dat voor de portemonnee? 

,Gemiddeld krijgen de huurders 500 gulden 
aan teveel betaalde huur terug en de huur 
gaat op 1 juli 1979 met ongeveer 25 gulden 
per maand omlaag. Maar dan zijn we er nag 
niet. Want ook de zogenaamde geyserkosten 
moeten we nog terugkrijgen. De Samenwer
king heeft ons vier jaar Iaten betalen voor 
een geyser die er niet is . Dat is bij el kaar ook 
nog eens zo'n 250 gulden per huurder. We 
hebben met het komitee een ultimatum ge
steld a an het bestuur. Kamen ze n iet over 
de brug dan gaan we weer naar de rechter. 
Bovendien zijn we nog aan het vechten dat 
we voor aile huurders met CV terugbetaling 
krijgen ; de Samenwerking heeft namelijk het 
rare idee dat een gedeelte van de huurders 
niet van het proces zou kunnen profiteren." 

Fusie 

De Samenwerking zou gaan fuseren met de 
Utrechtse Woningstichting, de UWS, tot 
een stichting Wonen 2000. Wat is daarmee 
aan de hand? 

,Buiten medeweten van de !eden heeft het 
bestuur in 1974 besprekingen over een fusie 
gevoerd met de UWS. Aileen al dat praten 
kostte toen f 372.000,-. De fusie zou op 
1 januari 1975 een feit zijn, maar het is nu 
1979 en het is nog niet rand. Ondertussen is 
het oude bestuur bijna helemaal verdwenen 
en hebben we te maken met een niet offi 
cieel bestaande stichting Wonen 2000. 
Wij zijn tegen deze fusie, want als huurders 
van een stichting gaan weer aileen maar op 
achteruit. Bovendien zijn wij als huurders 
volgens de nieuwe statuten in minderheid . 
We hebben de minister verzocht om de fusie 
krities te bekijken , we zijn benieuwd of we 
nu wei wat horen. Per slot van rekening is 
de minister verantwoordelijk voor de hele 
gang van zaken. 
Eigenl ijk is het een trieste bedoening bij de 
Samenwerking. De woningbouwvereniging is 
vroeger opgezet door en voor arbeiders uit de 
wijk Hoograven. Ze waren zeer zuinig en de
den alles om betaalbare en goede woningen 
neer te zetten. Bovendien was het een demo
kratiese vereniging. Toen ik onlangs met een + Juli 1975: de jaarlijkse huurverhoging, 66k 

over de CV! De bewoners van de huizen van 
de Samenwerking gel oven hun ogen niet : dat 
was niet afgesproken . Er komt een grate 
buurtvergadering en ze organiseren zich in Vergadering van de bewonerskommissie. Tweede van rechts Hen Vermeulen 
de Bond van Huurders en Won ingzoekenden 
(BHW). De vergadering besluit tot een proef
proces, Hen Vermeulen, 45 jaar en werkzaam 
bij de PTT, is de gelukkige . 

Normaal 
Vermeulen: ,We hebben de woningbouwver
en iging voorgerekend dat ze zelfs zonder huu r
verhoging nag winst maken op de CV, maar 
ze wilden niet luisteren . In de begroting was 
een post van 7 1/2 procent rente opgeno-
men, terwijl de hele investering uit de reser
ves van de vereniging betaald was . We moes-
ten dus oak nag rente betalen ove r ons eigen 
geld." 
,Maar", zo gaat hij verder ,het bestuur had 
een andere opvatting. Zij vond dat we niet 
aileen over de looptijd van 15 jaar de CV-ke
tel moesten afbetalen, we moesten in die 
vijftien jaar ook nag het geld voor de volgen
de ketel vooruitbetalen . Toen we het bestuur 
hierover aanvielen, kregen we a is antwoord : 
'dat is heel normaal, zo gaat het in het be
drijfsleven oak .. " 
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oud-bestuurslid sprak over de ellende van 
nu, zei hij verbitterd tegen me: 'Wat onze 
vaders met bloed, zweet en tranen hebben 
opgebouwd, wordt n.u vergooid.' 
En zo is het helaas. Aan het onderhoud van 
de huizen wordt veel te weinig gedaan. Hon
derden raamkozijnen zijn verrot, dat heeft 
het bestuur zelf al jaren geleden toegegeven, 
maar ze doen er niets aan. Wei hebben ze 
voor zichzelf een kantoorgebouw neergezet 
van 1,3 miljoen gulden." 

Rode stoel 
In de krant stond een groot artikel over het · 
gewonnen proces. Namens' de Samenwerking 
reageerde de heer Tramper van de 80-EX. 
Op de vraag hoe dat mogelijk is, zegt Vermeu
len: 
,Dat is ook weer zo.iets fraais. Een aantal 
woningbouwvereniginger},-.onder wie de Sa
menwerking, hebben het onderhoud en 
de administratie opgedragen aan de stichting 
80-EX, waarvan Tramper direkteur is. In de 
praktijk is het zo, dat de 80-EX de baas 
speelt en het bestuur van de Samenwerking 
er voor piet snot bij zit en aileen maar ja
knikt op wat Tramper zegt. We hebben daar
om geeist dat het kontrakt met de 80-EX ' 
opgezegd wordt. 
Er is nog een hoop werk te doen. Eerst moet 
het geld terugbetaald worden aan aile huur
ders. Verder moeten er demokratiese verkie
zingen komen. We hebben de gemeente 
Utrecht verzocht om in te grijpen en de zaak 
van de Samenwerking eens uit te pluizen. 
Wellicht moeten we akties gaan voeren om 
wat te vertellen te krijgen als huurders. De 
8HW-komitees in Hoograven hebben inmid
dels de koppen bij elkaar gestoken en zullen 
binnenkort een oproep doen aan aile inwo
ners van de stichting Wonen 2000. We kun
nen voorlopig dus vooruit." 
Vermeulen vertelt nog een hele tijd enthou
siast door. Het is duidelijk dat de 8HW in 
Utrecht een hele beste a an hem heeft. Op de 
vraag of hij er op zijn werk iets van merkt, 
zegt hij lachend: ,Het is al zover dat ik in de 
kantine de rode stoel krijg aangeboden." • 

Het kantoor van rfe 80-EX 
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,Solidair met het 
Surinaamse kind" 
Zoals bekend is 1979 door de VN uitgeroepen tot het lnternationaal Jaar van het 
Kind. Dit heeft de LOSON, de landelijke organisatie van Surinamers in Nederland, 
aangegrepen om een briefkaartenaktie te beginnen, 'Solidair met het Surinaamse 
kind.' Het is de bedoeling dat duizenden briefkaarten hun weg vinden naar de mi
nister-president van Suriname de heer H. Arron. 

Op deze briefkaarten staan een viertal eisen 
genoemd, die op dit moment in Suriname 
zeer aktueel zijn: 

Goede gezondheidsz• ·g en mediese voor
zieningen voor het S1. . inaamse kind. 
Kinderbijslag niet aileen op papier maar 
ook uitbetalen. 
Beter onderwijs voor aile Surinaamse kin
deren in stad en distrikt. 
Betere opvang en begeleiding voor ve~
waarloosde jeugd. 

Door deze grootscheep~e aktie wil men de 
Surinaamse regering duidelijk maken dater 
daden verlangd worden en geen woorden. 
Dat het in ct,e praktijk vaak bij woorden 
blijft zien wii, wanneer we een kijkje nemen 
in Suriname. 

Kind zijn in Suriname anno 1979 betekent 
voor de duizenden kinderen in de stad, de 
distrikten en de binnenlanden veelal een on
zekere toekomst. Het recht op kinderbijslag 
is er wei in woord, maar in de praktijk komt 
er niet vee! van terecht; het wordt zeer onre
gelmatig uitbetaald en in de administratie 
zijn veel rechthebbenden niet opgenomen. 
Kind zijn in Suriname betekent naar school 
gaan waar er onvoldoende materialen en 
leermiddelen zijn, tjokvolle klassen, zodat je 
niet de aandacht kan krijgen die je nodig 
hebt . In de distrikten is er een groot tekort 
aan lokalen en zo die er wei zijn verkeren zij 
in een zeer slechte staat, zodat de meerder-

heid van je klasgenootjes bestaat uit houtlui
zen. 
Met de gezondheidszorg is het niet veel beter 
gesteld. Tot nu toe is er in Suriname geen Al
gemene Ziektekosten Verzekering gereali
seerd, zodat de lasten van ziekte en ziekte
opnameR vaak op de schouders van de armen 
terechtkomen. Verschillende artsen en zieken
huizen en ziekenhuizen melden een groot 
aantal ondervoede kinderen. De voeding is 
eenzijdig· en vitaminegebrek verzwakt de kin
deren totaal. 
U begrijpt, het gaat om de kinderen van de 
armen, de arbeiders en landbouwers van 
Suriname. 
En dit, terwijl een kleine groep zwemt in 
weelde en rijkdom. De ontwikkelingsgelden 
worden, ondenks mooie woorden van Neder
landse en Sur;naamse regeringen niet aange
wend om de positie van de noodlijdende in 
Suriname te verbeteren. Neen, ook in Suri
name staan de kapitaalsbelangen voorop. De 
problemen van het Surinaamse kind hebben 
dan ook alles te maken met de hele onrecht
vaardige maatschappij. 
Om de Surinaamse ·::Jgering op hun verant
woordelijkheid te wijzen in dit kinderjaar is 
massaliteit van deze aktie geboden. 
U kunt solidair zijn met het Surinaamse kind. 
Voor bestellingen van kaarten: 10 voor 3 gul
den. Stort op giro 3602602 van Stichting 
Wrokoman te Amsterdam onder vermelding 
van 'Surinaams Kind.' • 
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* strausskohlenduits 
Van Agt staat in Nederland niet bepaald als 
progressief bekend. Maar als hij de Duitse 
grens passeert, dan gaan aile rem men los. 
Dat is het weer van ,Oh alte Burschen Her
lichkeit. "Zo verklaarde hij tijdens de kabi
netsformatie in 1977, dat hij niets moest heb
ben van de PvdA en ook dat hij een samen
werking CDA-PvdA he!emaa/ niet zag zitten. 
Op dat agenblik was Van Agt nog in onder
handeling met Den Uy/ over een nieuwe re
gering. Terug in Nederland vie! de hele pers 
over hem heen, maar dat was helemaal fout, 
want zijn Duits was niet zo sterk en daarom 
was het verkeerd overgekomen. 
/ntussen moet daar sterk aan getwij'{efd wor
den (niet aan zijn zwakke Duits, want da t 
klopt wei). De rot van onze minister-presi
dent in de geruchtmakende affaire Kohl -
onderstreept dat nog eens. ~ 
Vo/gens Helmut Kohl werd hij in Den Haag 
uitsluitend door kommunisten en socialisten 
ondervraagd. Van .Agt is het daar niet mee 
eens. ,Een oude bekende slogan," liet hij we
ten. ,Wie oud-Nazi's en Berufsverbote verde
digt, moet in Nederland op heftige reakties 
rekenen." Dat had de minister-pr(]sident nog 
niet zo gek gezien. Maar wat zegt diezelfde 
minister-president een paar weken later op 
het CDA-kongres in Kiel? 
,Mijn vriend Herr Doktor Kohl is in Den Haag 
zeer dapper opgetreden. De groep ondervra
gers was niet representatief voor Nederland. 
De meeste Neder/anders veroorde!en deze 
manier van vragen stel/en en zo kan men P.en 
gast uit een bevriend land niet behandelen." 
Maar die gast uit dat bevriende land wi!de 
Nazi-misdaden Iaten verjaren en is voor Be-
rufsverbote. . 
Die Van Agt is niet aileen een interessant 
maar ook een gevaarlijk verschijnsel. Nog 
maar nauwelijks de grens over of hij begint 
in zijn beste Strausskohlenduits dezelfde 
taal uit te s/aan als zijn reaktionaire CDU-

. vrienden. 

EO
Godfather 
ds. w. 
G!ashouwer 

*eo 
In de periode voor de zenderkleuring wilde 
het nog we! eens voorkomen dat een arge/oze 
luisteraar zich vrijdagsochtends afvroeg wel
ke extreme groepering de studio van Hi/ver
sum 3 had overgenomen. Zo kon het gebeuren 
dat je opeens tussen de muzikale fruitmand 
door een zelfverzekerde stem hoorde verkla
ren: 
,Wederom zijn wij vanochtend opgeschrikt 
door een koe!b!oedige moord van een zwarte 
terrorist op een van Gods eigen afstammelin
gen, een rechtschapen christe!ijke blanke, die 
een godsvruchtig Ieven /eidde hier in het 
Zuidafrikaanse aardsparadijs." 
Een vergissing? Een bezetting? Nee, gewoon 
de vers/ag_qever van EO- Tijdsein vanuit Preto
ria in Zuid-Afrika. Ge/ukkig blijken niet ai
leen de /uisteraars het een enge omroep te 
vinden. 
Eind maart liet het vakblad voor bedrijfslei
ders, Sociaal Ekonomies Management, een 
aantal ex-EO-medewerkers aan het woord. 
Zij deden een boekje open over de hemelter
gende tirannie die heerst binnen de Evange
liese Omroep, a! vanaf de oprichting tien 
jaar geleden tot nu toe. Volgens deze inge
wijden oefent ds. W. Glashouwer, de God
father van de EO, een waar schrikbewind uit, 
waardoor de 'door de EO uitgedragen chris
te!ijke idea/en van naasten/iefde, verdraag
zaamheid, vergevingsgezindheid en bekering, 
in de omroeppraktijk veranderen in macht, 
manipu/atie, wantrouwen en a-sociaal be
leid tegenover de eigen medewerkers. Mede
christenen die er een andere mening op na 
hie/den, werden genade!oos de vernieling in
gewerkt, "a/dus het blad. Het vers/ag eindigt 
met: ,De EO is een omroep waar de Heer 
zelf nooit van zijn Ieven lid van zou willen 
zijn." 
Een raadsel, hoe de Here Jezus zoiets kan 
toestaan. Hier dient van Hogerhand ingegre
pen te worden. 

Een van de Drie Wijzen van de Europese ge
meenschap is 'onze' mr. Barend Biesheuvel. 
Dit wijs-zijn is niet zijn voornaamste funktie, 
want Barend bek!eedt daarnaast nog talloze 
andere funkties. 
Zo is hij ook President-Kommissaris van de 
Reinbouwgroep, een bedrijf dat zich bezig
houdt met woningbouw, makelaardij en pro
jektontwikkeling. De Reinbouw bestaat 25 
jaar en mr. Barend had, attent als hij is, een 

originee/ kado gevonden. Hij had een plan 
bedacht waarmee de schade die tijdens deaf-
gelopen slechte winter was ontstaan, deze 
zomer nog vergoed zou kunnen worden. 
Nee, geen extra vakantietoeslag voor de ge
dupeerde bouwvakkers met hun /age vorst
verletuitkeringen, maar gewoon door ze een 
half uur per dag over te Iaten werken. ,AI
leen dan kan de achterstand worden wegge
werkt," vindt Barend. Ook vee/ woningzoe
kenden meent hij hiermee een plezier te 
doen. 
Barends feestrede bad bij de bonden gelijk de 
stemming voor die dag bedorven: ,In de 
nieuwe bouw-CAO zijn juist afspraken ge
maakt om het overwerk te beperken en meer 
mensen in dienst te nemen als het nodig is. 
Biesheuve/s voorstel is ronduit provocerend. 
Als hij zo begaan is met de woningnood, die 
door de lange winterpauze, waarin geen steen 
op de andere is gekomen, vers!echterd is, dan 
moet hij maar een tijdelijke stop invoeren 
voor de bouw van Ban ken en luxe Bunga
lows." 
Die B. B. We zul/en maar aannemen dat hij 
deze suggestie opperde als president-kom
missaris van het bedrijf en niet in zijn funk
tie van Wijze Man. 

*ehbo 
Dater nog heel wat werk aan de win kef is 
voor de V!B-p!oeg in de ondernemingsraad 
van het Radboudziekenhuis, b/eek bijvoor
beeld weer uit een verhaal in het nieuwsblad 
van de Nijmeegse universiteit. 
Op dinsdag 27 maart rond 11 uur 's morgens 
rijdt een loodzwaar transportkarretje over de 
voet van M. Zahradnik, werknemer bij de ln
strumente/e Dienst, een gezamenlijke dienst 
van de Radboud en de Mediese Faku!teit van 
de universiteit. De voet doet erg pijn en 
Zahradnik kan nauwelijks /open, maar het 
onge/uk gebeurde vlak bij de eerste hu/p en 
daar kon hij met moeite naar toe strompelen. 
De verp!eegkundige daar zegt hem echter dat 
hij eerst naar zijn bedrijfsarts moet, die hem 
dan naar de eerste hulp moet verwijzen. 
,Dan pas kunnen wij u he/pen. Zo zijn de 
voorschriften." 
Zahradnik gaat per transportkarretje terug 
naar zijn afdeling en belt vandaar de bedrijfs
arts van de mediese faku!teit. Er wordt niet 
opgenomen. Later nog eens gedraaid en nog 
eens, maar geen gehoor. Omdat zijn afdeling 
op 10 meter van de bedrijfsgeneeskundige 
dienst van de Radboud ligt, belt hij daarheen. 
Daar wordt we/ opgenomen. Of ze willen hel
pen, want de bedrijfsarts van de mediese fa
kulteit is onbereikbaar. ,Nee, u moet gehol
pen worden door uw eigen bedrijfsarts." 
Er is a/ een uur omgegaan, nog steeds vee/ 
pijn en ten einde raad wordt nog eens de 
eerste hu/p geprobeerd. Nee, het kan niet, de 
voorschriften. Toen kwam men op het lumi
neuze idee een ander nummer van de eerste 
hulp te bel/en, het nummer voor spoedgeval
len. Maar ook daar kende men de voorschrif
ten: eerst naar de bedrijfsarts. 
Hoog tijd om uit het vel te springen. Maar dat 
deed men niet, men dacht verder na en vond 
de op!ossing: voor de eerste hulp van het na
burige Canisius-ziekenhuis is Zahradnik een 
gewone burger van Nijmegen, geen perso
nee/s/id en daar zal hij we/ geho/pen worden. 
Dus in de auto en naar het Canisius a/ waar 
hij inderdaad als gewone burger geho!pen 
werd, zij het onder hilariteit. 
Zo zie je maar weer hoe een goede gezond
heidszorg toch zeker gewaarborgd is voor 
werknemers van een gezamenlijke dienst van 
een mediese fakulteit en een ziekenhuis. • 
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VERVDLG VAN PAG. 9 
door zijn we volledig afhan'<elijk van de·me
dewerking van de diverse oartijen in het kon
flikt. Majoor Haddad peinst er niet over om 
zijn bezetting van Zuid-Libanon op te geven. 
Daardoor hebben we weinig macht." 
Toch is Grennan een groot voorstander van 
de aanwezigheid van de VN-soldaten. ,Zeker 
voor de bevolking in dit gebied zijn wij de 
enige waarborg voor een zekere veiligheid. 
Anders zouden a/ de dorpjes hier dagelijks 
gebombardeerd worden." 
Uit gesprekken met talloze bewoners bleek 
me ook dat vrijwel iedereen instemt met de 
VN-aanwezigheid. De militairen garanderen 
niet aileen enige bescherming, ze hebben 
bovendien voor een flinke ekonomiese injek
tie gezorgd. In vrijwel elk dorpje zijn winkel 
tjes geopend waar soldaten van alles kunnen 
kopen; van radio's tot lekkere sandwiches. 
Deze bron van inkomsten zouden de Zuid
Libanezen niet graag will en missen. Deson
danks zijn de meeste mensen in het gebied 
ook voor de PLO. De bewoners behoren tra
ditioneel bijna allemaal tot het moslim-ge
loof en de onophoudelijke aanvallen vanuit 
Israel hebben de sympathieen voor dat land 
bepaald niet versterkt. De dorpelingen begrij
pen maar al te goed dat als de VN zich on
verhoopt terugtrekt, de PLO de enige organi
satie is die hen bescherming kan geven. 
Open I ijk uitkomen voor deze Palestijnse sym
pathieen doet men zeer mondjesmaat . Daar
voor is het te gevaarlijk. De lsraeliers be
schikken overal over spionnen en een al te 
openlijke pro-Palestijnse houding w-.rdt snel 
afgestraft. Oat bleek me tijdens een rondgang 
in het dorpje.Siddiqine, midden in 'Neder
lands' gebied. In dit dorpje van nog geen dui
zend inwoners zie je h ier en daar verwoeste 
huizen . Na de invasie van vorig jaar blies het 
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lsraeliese Ieger veertig huizen in het dorp op. 
De soldaten kozen feilloos die huizen uit 
waarin linkse families woonden. Dit gebeurde 
niet aileen in Siddiqine, maar ook in talloze 
andere dorpjes . De konstante dreiging vanuit 
Israel is er ook de reden voor dat de Palestij
nen hun stellingen in Zuid-Libanon zoveel 
mogelijk willen handhaven. Soms brengt ze 
dat in konflikt met de VN-troepen, die er 
juist voor moeten zorgen dater geen mili
taire transporten plaatsvinden . Daarover nog
maals Labadi: ,In de kranten lees ik altijd 
over infiltranten die door de VN-troepen te
gen gehouden moeten worden. lk vind dat 
begrip infiltrant nogal vreemd. De Pa/estijnen 
en linkse Libanezen hebben bepaa/de stel/in
gen binnen het Unifil-gebied. Die willen we 
behouden. Naar je eigen huizen en kampen ~ 
kan je natuurlijk nooit infiltreren. De Neder
/andse so/daten moeten dat goed in hun ach
terhoofd houden. Wi/zullen hen nooit aah
vallen, maar ze moeten ons ook niet weg 
proberen te jagen." Wat dit betreft bestaat er 
bij de PLO wei enige angst ten opzichte van 
de Nederlandse regering. ,.Het is natuurlijk 
niet uitgesloten dat Nederland het op een ak
koordje met Israel heeft gegooid . Om de be
trekkingen niet te Iaten verslechteren doen 
de Nederlandse VN-troepen niets tegen Had
dad en valt Haddad geen Nederlandse stellin
gen aan. Dan gaat aile aandacht naar de Pale
stijnen uit," zo redeneert men bij de PLO. 

's Nachts 
wachtlopen 
is peen lolletje 

In de. afgelopen weken is die stelling in zo
verre bevestigd dat majoor Haddad en zijn 
mannen zich opmerkelijk rustig hebben ge
houden . Zowel het lerse als het Franse ba
taljon hadden bij hun komst nogal wat te 
stellen met de christen-rechtse milities. Maar 
de Hollandse soldaten kregen van majoor 
Haddad een in Nederlands gesteld welkoms
stencil aangeboden. Een nogal verschillende 
benadering. De Nederlandse soldaten zijn 
uiteraard blij dat het tot nu toe vrij rustig is 
gebleven. Oat wil echter niet zeggen dat het 
verblijf in Libanon een grote vakantie is. 
Met name de gewone soldaten moeten flink 
aanpakken. Dit is voornamelijk te wijten aan 
de enigszins onevenwichtige opbouw van het 
batafjon . Op 400 soldaten heeft de legerlei
ding ook 400 man verzorging meegenomen. 
Op het hoofdkwartier van de Nederlanders 
in het dorpje Haris liepen de kaderleden el
kaar de eerste dagen voor de voeten, terwijl 
de soldaten zich op de buitenposten uit de 
naad werkten. Bij een zo'n post in het dorpje 
Yater verbleef ik een paar dagen. De solda
ten draaiden er diensten van steeds zes uur. 
Zes uur patrouille lopen en dan zes uur vrij. 
Daardoor kon je nooit eens lekker goed sla
pen : Bovendien is het knap vermoeiend om 
zes uur lang patrouille te moeten lopen door 
vaak onherbergzaam gebied. Vooral 's nachts 
is wachtlopen geen lolletje . Rond Yater is van 
24.00 tot 6.00 uur een avondklok van kracht. 
Ieder die dan nog op straat is, moet worden 
aangehouden. Gelukkig komt dat zelden voor, 
maar toch moeten de soldaten steeds op hun 
hoede zijn . 
Een soldaat vertelde me dat het ergste is dat 
je niet weet waar vandaan gevaar te verwach
ten is . ,Misschien is er we/ niets aan de hand, 
maar misschien is het ook we/ gevaarlijk. Dat 
weten we niet, en dat maakt het soms slo-
pend." • 
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Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Ro terdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J. M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen . 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hooven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

De regering · 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat v~le werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkhedifn ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U klfnt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningme~ster SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

******************************* 
Voor Tribune-lezers die meer willen lezen over 
de Sociatistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en o"er de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grote hoevee/heid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr, 24 072-614084 Renkum ' Dorpsstraat 123 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490-18954 Roosendaal Wouwseweg 15 01650-39847 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 Rotterdam Vijverhofstraat 65 010-673150 
Amersfoort Lupinestraat 32 033-14665 Sas van Gent Statenlaan 27 01158-1455 
Amsterdam J.v .Stolbergstr .60111 020-826422 Scheveningen Ooststraat 2E 070-460827 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 Schijndel Andoornstraat 3 04104-3998 
Den Bosch Koestraat 45 073-218818 Soest Va leriaanstraat 189 02155-17838 
Borne Landmanstraat 10 05409-5271 Spijkeniss11- Merelstraat 18 01 880-1 0328 
Boxtel Baroniestraat 81 04116-78167 Terneuzen v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Coevorden Troelstralaan 66 05240-2161 Til burg Havendijk 58 013-435380 
Does burg Kraakselaan 139 Uden Alexanderhof 367 04132-68996 
Dongen Hoge Ham 135 rood Utrecht Wolfstraat 3 030-313624 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 Veldhoven Wal1 040-532022 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 Venlo Past. Gadiotstr . 21 077-40764 
Elst (Gid.) A.v .Solmsstraat 31 08819-3785 Venray Mackenhof 3 04780-7270 
Em men Laan v.d. Bork 292 05910-25345 Vlaardingen I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 Wageningen C.v .d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Grave Zitterstraat 16 Woerden Meulmansweg 10 03480-16642 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-713547 Wijchen Startvenseweg 49 08894-6675 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 Wijk bij Du. Anskarstraat 4 
Haarlem Kedoestra.at 5 023-379506 Zeist Bogaerdlaan 6 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 Zoetermeer H. Dunantstr . 769 079-166608 
Heerlen Maastrichtstraat 8 045-712778 Zwolle Eigenhaardstr. 28 05200-10179 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-447 
Helmond Zoutmanstraat 37 04920-42761 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe . Doelenstr. 24 035-19578 

Centraal adres van de Socialistiese Partij Hoensbroek Pr. Hendrikstr. 22 045-214067 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 ,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 

Kerkrade St . Joannesstr . 11 045-412732 3032 SC Rotterdam - tel. 010-673150 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 08879·2245 

SP Hulp- en lnformatiedienst Lei den Groenesteeg 33 071 -134640 
MaarssenbroekBioemstede 640 03465-67099 Vijverhofstraat 65, Rotterdam. tel . 01 0-668068 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nul and Rijksweg 5 04102-2065 

Ons Medies Centrum Nijmegen Dominicanenstr . 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 Oss Linkensweg 40 

Oss Peperstraat 7 041 20-32631 Nijmegen Koninginnelaan 90 

Papendrecht Stellingmolen 183 
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Brief 
KDMITEE VERBETER GEHANDIKAPTENVERVOER KOLLEKTES 

--ZI 
het 
beu'' 
In Arnhem zullen volgend jaar de Olympiese 
Spelen voor Gehandikapten plaats vinder •. 
Je zou daarom verwachten dat op z'n minst 
het vervoer van de gehandikapte Arnhemmers 
goed geregeld is. Zoals voor al de mensen die 
wonen in het Dorp, de Johannastichting, de 
Hendrik Willem Landstichting en het Bio-re
validatiecentrum. Deze mensen zitten over 
het algemeen in een rolstoel en moeten zich 
verplaatsen in een aangep st busje. Maar wie 
denkt dat dat goed gerege dis, komt bedrogen 
uit. 

Een paar voorbeelden 
Als een inwoner van het Dorp op een zonni
ge middag er eens even uit wil, kan dat niet 
want een busje moet een paar dagen van te
voren besteld worden. En op zohdag rijden 
de busjes aileen maar naar de kerk. Als je 
's avonds uitgaat, komt het busje je weer om 
23.00 uur halen, of je wilt of niet. 
De bewoners van de Johannastichting kun
nen 's avonds helemaal niet weg, omdat de 
busjes daar aileen overdag gebruikt kunnen 
worden. En een taxi bellen gaat ook niet, 
omdat het Arnhems taxibedrijf weigert gehan· 
dikapten te vervoeren. Het taxibedrijf uit 
Velp wil wei rijden, maar is dus extra duur. 
De Hendrik Willem Landstichting heeft zelfs 
helemaal geen busje. · 

Beu 
Het is dus logies dat deze i nwoners van Arn
hem het goed beu zijn. Daarom hebben zij 
het komi tee Verbeter Gehandi kaptenvervoer 
opgericht, dat gesteund wordt door de VIB 
en de Socialistiese Partij. Het doe!: een zelf
standig taxibedrijf voor gehandikapten. 
De gemeente ging de problemen echter steeds 
uit de weg. Met name de verantwoordelijke 
wethouder Sta_eelkamp probeerde herhaalde
lijk een gesprek met het komitee te ontwij
ken. Uiteindelijk werd een afspraak voor een 
gesprek met hem vastgelegd, waaraan hij la
ter de voorwaarde verbond dat er niet meer 
als drie toehoorders aanwezig mochten zijn. 
Op het gemeentehuis stond men dus raar te 
kijken toen op het afgesproken tijdstip ruim 
50 man, waarvan 35 in rolstoelen, voor de 
deur stonden en men kon hen ook nauwe
lijks bergen in de vergaderzaal, want die bleek 
te klein te zijn. 
Wethouder Stapelkamp riep alsmaar: ,Dat 
kan toch niet, dit was de bedoeling niet." 
Maar iedereen bleef gewoon zitten. 

f 130,- voor een rit 
naar het gemeentehuis 
Een van de genodigden, mevrouw Molenaar 
(PvdA) vroeg zich af of er wei een vervoers
probleem was in Arnhem, want hoe kan het 

dan dater nog zoveel gehandikapten van· 
avond hierheen konden komen? De beste 
mevrouw Molenaar dacht zeker dat zoveel 
mensen naar het gemeentehuis waren geko
men om daar te vertellen hoe prima het ver
voer wei geregeld was! Terwijl notabene ko
miteeleden van de Hendrik Willem Landstich
ting er maar liefst f 130,- voor over hadden 
om even open neer naar het stadhuis te rij
den met een busje dat twee we ken van tevo
ren besteld was. 
Na afloop van de vergadering vertrouwde de 
wethouder een van zijn ambtenaren toe: ,Nu 
moeten we eigenlijk wei gauw iets gaan doen, 
want er waren zoveel mensen I" 
Naar aanleiding van het gesprek heeft de ge
meente een werkgroep samengesteld, waarin 
twee afgevaardigden van het komitee, die de 
problemen van het gehandikaptenvervoer ter 
hand zal gaan nemen. 
Het komitee Verbeter Gehandikaptenver
voer zal erop blijven toezien dat het pro
bleem niet nogmaals op de lange baan ge
schoven wordt. 
Daar het geen hoge dunk gekregen heeft van 
werkgroepen, samengesteld door de gemeen
te, heeft het een kaartenaktie gestart metals 
eis, dat v66r 1980 het vervoerprobleem op-
gelost dient te zijn. • 

Geachte Tribune, 

Afgelopen week werd er gebeld en voor m'n 
deur stond een aardige jongen die vroeg of 
ik een bijdrage wilde leveren aan de Hartstich
ting. Toevallig had ik daarover het een en an
der gehoord en gelezen en ik vond natuurlijk 
dat mijn bijdrage niet mocht ontbreken. 
Want iedereen weet dat preventie zeer be
langrijk is om bijvoorbeeld hart- en vaatziek
ten, maar ook kanker en derge/ijke op tange
re termijn terug te dringen. , Voorkomen is 
Beter", niet waar? 
Soms geef ik ook wei geld voor een gezond
heidsorganisatie waarvan ik de doelstellingen 
niet zo duidelijk weet, maar waarbij geweten 
en vertrouwen de doorslag geven. 
Dat je je daar behoorlijk in kunt vergissen, 
b/eek na de aktie 'geven voor Ieven '. Het Ne
derlandse volk bracht toen opnieuw ve/e mil
joenen bij e/kaar voor een goed doe/, en ach
teraf bleek uit publikaties via kranten en TV 
dat heel wat geld was blijven hangen bij een 
groot reklameburo en daarbij nog een hoop 
geruzie ook over de verde ling van het reste
rende geld, enzovoorts. 
Voor een normaal mens is niet uit elkaar te 
houden hoe a/ die organisaties werken en 
waar a/ dat geld naar toe gaat. 
Ongetwijfe/d zijn er vee/ organisaties op het 
gebied van de gezondheidszorg met prima be
doelingen en goede initiatieven, maar het is te 
gek dat zij voor het s/agen daarvan.afhanke
/ijk zijn van de goedgevigheid van het Neder
landse volk: een goedgevigheid waar minder 
bonafide organisaties ook rustig misbruik van 
maken. Gezondheidszorg en met name pre
ventie mag niet afhankelijk zijn van de lief
dadigheid van de gewone man, en daarmee 
gaat mijn kritiek dus niet naar bepaalde or
ganisaties, maar naar een regering die het bij
na noodzakelijk maakt dat wij mensen bij
springen in de gezondheidszorg om er niet 
een nog grotere puinhoop van te maken. 

E.L. te Nijmegen 

Grote interesse 
voor VIB Woerden 
Hanneke Hannink, SP-arts en medewerkster 
van de vereniging Voorkomen is Beter, had 
het samen met de andere medewerk(st)ers 
van de VIB erg druk op een feestelijke ken
nismakingsavond in Woerden, die kort gele
den werd gehouden in het Arsenaal. 

Hanneke Hannink geeft uitleg 

In de stand van de VIB kon iedereen gratis 
de bloeddruk Iaten meten. Allerlei vragen over 
wat nu eigenlijk hoge bloeddruk precies is, 
en wat je er aan kunt doen, werden uitvoerig 
beantwoord. ,Bij de dokter is hij altijd wat 
aan de hoge kant," vertelde een mevrouw ,ik 
ben nu minder gespannen, eens kijken of dat 
scheelt." 
Ook de handtekeningenaktie van de VIB ge
noot grote bijval van de mensen. Deze aktie 
wordt gevoerd om te be rei ken dat: 

Aile vrouwen vanaf 18 jaar een baarmoe
derhalspnderzoek krijgen; 
het medicijnenpaspoort ingevoerd wordt; 
er niet bezuinigd wordt in de gezondheids
zorg door welke vorm van eigen risiko ook. 

Binnenkort wil de VI B de plaatselijke artsen, 
apotheken en ziekenfondsen inlichten over 
de resultaten van de handtekeningenaktie 
en hun medewerking vragen. Ook gaat er in 
Woerden een brief naar aile politieke partij
en, waatin steun gevraagd wordt voor de eisen 
van de VIB. • 

3 



Barak in een Duits koncentratiekamp. De 
foto is na de bevrijding genomen. 

4 

naar de gaskamers. Vee/ jonge Duitsers weten er nauwelijks van. 

-Holocaust, 
Binnenkort begint de televisie met het uitzenden van de serie Holocaust. Dit Ame
rikaanse televisie-feuilleton gaat over de geschiedenis van de jodenvervolging in 
de Tweede Wereldoorlog. De film is in Amerika reeds een giganties sukses gewor
den. Ook in Israel en Belgie werd Holocaust veel bekeken. Maar voor de grootste 
opschudding zorgde de serie in West-Duitsland, waar mede dankzij Holocaust de 
diskussie over de verjaring van oorlogsmisdaden weer is losgebrand. Holocaust 
heeft tot nu toe zeer verschillende reakties opgeroepen. Sommigen vonden het 
schandelijk dat de afschuwelijke jodenvervolging tot onderwerp van een kommer
ciele speelfilm was gemaakt, anderen zagen in de film een middel om de wereld 
opnieuw met het nazisme te konfronteren. 

De serie Holocaust is gebaseerd op het gelijk
namige boek, van de auteur Weiss. Deze 
vluchtte aan het eind van de jaren dertig uit 
Berlijn weg toen de jodenvervolgingen op 
gang kwamen. De rest van zijn familie bleef 
achter, zoals zoveel joden, in de veronderstel
ling dat het zo vreselijk toch niet kon zijn. 
Weiss maakte tijdens de oorlog een enorme 
zwerftocht door Oost-Europa, voortdurend 
op de vlucht voor de nazi's. Hii kwam onder 
andere in Warschau terecht, waar de joden 
zich heldhaftig verweerden tegen de Duitsers. 
In Warschau ontmoette Weiss zijn vader, een 
arts die inmiddels Berlijn ook had verlaten. 
Deze arts is de hoofdpersoon in de film Holo
caust. Hij werd na de opstand in Warschau 
vermoord. De schrijver van het boek wist te 
ontkomen. Hij sloot zich een tijdje aan bij 
Russiese partisanen, maar werd later toch ge
pakt. Samen met zijn nieuwe vrouw wist hij 
uit een koncentratiekamp te ontsnappen. 

Als een van de weinige joden haalde Weiss 
het einde van de oorlog. Later vestigde hij 
zich in Israel. Door de persoonlijke ervarin
gen van de schrijver heen, zijn dagboekfrag
menten opgenomen van een SS-officier die 
mede verantwoordelijk was voor de koncen
tratiekampen in Oost-Europa . Deze nazi-of
ficier was in Berlijn tevens patient geweest 
van dokter Weiss . In de dagboekfragmenten 
komt naar voren met wei k een koele cijfer
matigheid de uitroeiing van de joden ter hana 
werd genomen. Het boek Holocaust is onge
twijfeld zeer aangrijpend en lezenswaardig. 

Typies Amerikaanse produktie 
Niemand keek er dan ook van op dat de Ame
rikaanse televisiemaatschappij CBS het boek 
als basis wilde gebruiken van een TV-serie. 
Maar bij velen ontstond wei meteen huiver 
voor de wijze waarop dat zou gebeuren. De 
Amerikanen zijn immers meesters in het pro-
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De nazi's hadden het niet aileen op joden voorzien. Oak zigeuners en homo fie/en werden massaal uitgeroeid. 

een schok door Duitsland 
duceren van kwasi-romantiese drama's a Ia 
Peyton Place. Kritici hielden dan ook hun 
hart vast voor wa.t er met Holocaust ging ge
beuren. 
Holocaust is een knap gemaakte film vol met 
drama en persoonlijke verwikkelingen. Val
gens mensen echter die de koncentratiekam
pen hebben overleefd is de film een slap af
treksel van de werkelijkheid . .,Holocaust is 
veel te mooi en veel te romanties," zo luidde 
de reaktie van de meeste ex-vervolgden. 
De film zit vol met details die de werkelijk
heid niet dekken. Bovendien is de geschiede
nis van de Tweede Wereldoorlog erg versim
peld. Nergens wordt bijvoorbeeld melding ge
maakt van de uitroeiing van miljoenen zigeu
ners en homofielen . De film wordt al hele
maal niet in een achtergrond kader geplaatst. 
De reden van het opkomend nazisme, de 
steun die de nazi's allerwegen van het groot
kapitaal ondervonden, bleven buiten schot . 
Aan zul k soort analyses waagt deze Ameri
kaanse serie zich niet. 

Holocaust schudde veel Du itsers wakker 
Ondanks aile kritiek moet het eindoordeel 
over Holocaust toch positief uitvallen . De 
belangrijkste reden daarvoor is dat door deze 
serie miljoenen mensen op de wereld aan het 
denken gezet zijn over het nazisme. 
Dit effekt is van zo'n groot belang dat we op 
de koop toe moeten nemen dat de film is ' 
overgoten met allerlei kommerciele sausjes . 
Bovendien was de serie in de eerste plaats be-

doelt voor Amerikaans publiek, die de be
zetting zelf niet heeft ervaren. Met name bij 
veel jongeren is nauwelijks bekend hoe gru
welijk de jodenvervolging eigenlijk was. Veel 
van die Amerikaanse jongeren zijn door Holo
caust wakker geschud. Voor West-Duitsland 
was het uitzenden van Holocaust nog belang
rijker. 
Sinds jaar en dag verdringen de meeste Duit
sers hun oorlogsverleden . Het is een onder
werp waar eenvoudigweg niet over wordt ge
sproken. Bovendien bestaat de laatste tijd 
de tendens om de gebeurtenissen in het Derde 
Rijk te kleineren . Steeds meer ultra-rechtse 
splintergroepjes beweren dat het allemaal wei 
meeviel en dater helemaal niet zoveel joden 
zijn vermoord. Een groeiend anti-semitisme 
daarbij opgeteld beangstigt heel wat mensen. 
Duitsland zakt steeds verder af naar rechts 
en daarmee daalt ook automaties de afschuw 
voor het Hitlerverleden. Holocaust heeft in 
dit proces voor een zeer ontnuchterend ef
fekt gezorgd . De Duitsers werden weer eens 
op de feiten gedrukt. En deze keer niet zon
der resul taat . 

Diskussie over verjaring 
oorlogsmisdadigers 
opnieuw ontbrand 
Het belang van Holocaust schuilt waarschiin· 
lijk ni et zozeer in de film zelf, als wei in de 
gevolgen daarvan. AI we ken achtereen werd 
in de Du itse pers e n televisi e aandacht be
steed aan de jodenvervolgingen. Vele Du it · 

sers schreven naar de televisie en de kranten 
om hun hart te luchten en stelden zich de 
vraag hoe het allemaal zo ver had kunnen ko
men. Koncentratiekamp-slachtoffers kregen 
voor het eerst sinds lange tijd de ruimte in de 
pe~s om over hun ervaringen te vertellen . In 
de invloedrijke bladen als Stern en Der Spie
gel verschenen uitgebreide series over de jo
denvervolgingen. Het belangrijkste daarbij 
was dat niet werd geprobeerd om de in Holo
caust getoonde beelden als sensatie at te doen. 
Ook kwam in de Duitse pers naar voren dat de 
film nog maar een slap aftreksel van de werke
lijkheid is. Oe Duitse kranten besteedden 
vooral aandacht aan de gruwelijke systema
tiek waarmee de massa-moorden werden be
drev.en. Als een fabriek, met lopende banden. 
Holocaust en de publiciteit er om heen heb
ben ongetwijfeld heel wat Duitsers wakker 
geschud. De diskussie over de verjaring van 
oorlogsmisdaden is weer geheel opnieuw ant
brand. Enquetes na de uitzending toonden 
aan dat een groeiend deel van de Duitse be-
val king zich uitspreekt tegen de verjaring 
van oorlogsmisdaden. De Duitse regering 
heeft onder druk van de steeds groter wor
dend e aktie beloofd om de beslissing geheel 
van het parl ement te Iaten afhangen . En 
steeds meer Duitse bondsdagafgevaardigden 
hebben Iaten weten tegen de verjaring te zijn. 
Ho locaust heeft dus een positi ef effekt ge· 
had op de anti-nazi beweg ing in Duitsland. 
En dat is zeer belangrijk, juist in een tijd dat 
rechts in Duitsland zich weer flink roert . • 
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•• 
OP BEZDEK BIJ EEN KODPERATIE 

Port~gese r~gering 
bedre1gt · ·. 

landhervorming 
Op 25 april wordt de vijfde verjaardag van de Portugese Anjerrevolutie herdacht. 
Voor de landarbeiders, die vanaf februari 1975 in de Alentejo (het zuiden van Por
tugal) landerijen bezetten en een nieuwe toekomst dachten te beginnen, ziet het 
er somber uit. De landhervorming wordt met rasse schreden teruggedraaid. Dit 
kunnen we onder andere afleiden uit het verslag van iemand uit de Steungroep 
Landhervorming Portugal, die in maart van dit jaar op bezoek was bij de 'coopera
tiva Che Guevara', waarmee vriendschappelijke banden onderhouden worden. 

Met 'n van spanning kloppend hart leg ik de 
laatste meters door het stoffige pad naar de 
kooperiltie af. Het geblaf van de honden en 
de gelu !den van de spelende kinderen wor
den steeds duidelijker. De manshoge muur
schildering op een witgekalkte achtergrond 
van Che Guevara, de bekende vrijheidsstrij
der uit Latijns-Amerika, is de eerste die mij 
begroet. Dan loop ik het erf op. Op de trap 
voor de huisjes zitten wat mannen uit te rus
ten van het werk op hetland en kinderen 
dol len er om heen . Er zijn blikken van her
kenning': .. Gilberta!" Als een lid van een 
grote familie wordt ik ontvangen door de 
toestromende bewoners. 

Tijdens het avondeten in de gemeenschappe
lijke eetzaal, hoor ik het wei en wee van 'Che 
G4.evara.' Jose Maria, de oudste bewoner 
die ook al in de tijd van het fascisme op het 
landgoed werkte, kijkt me met zijn gerimpel
de gezicht aan ... Gilberta," zegt hij bezorgd 
de tijden zijn er niet beter op geworden 
sinds de zomer. Overal horen we dat de 're
form agraria' vernietigd wordt . De Repu
blikeinse Garde (een soort politi e) wordt 
net zoals in de tijd van het fascisme weer in
gezet en bij de ontruimingen van de koope
raties gaan ze flink te keer." 

Kooperatie Che Guevara 

Te eten was er bijna niets, aileen brood, maa 
daarvan ook te weinig. Zelfs van de druiven 
durfden we bij het oogsten niet te eten. Het 
enige dat rov.aal en gratis werd uitgedeeld 
was wijn. Wei drie liter per dag. Daar zat 
een bedoeling achter. Er waren maar weinig 
arbeiders die daar weerstand aan konden bifr 
den en liever water dronken. Er werden nog
al eens mensen alkoholist op die manier. De 
wijn maakte de mensen traag en apaties, ze 
waren steeds een beetje verdoofd en lieten 
zich des te meer welgevallen." 

Copi, die lid is van het dagelijks bestuur, 
schuift wat dichter bij. Zijn vrouw Evangeli· 
na heeft de kleinste kinderen met moeite in 
bed gekregen. De andere twee, wat grotere, 
luisteren stil hoe hun vader vertelt waarom 
hij met anderen het land bezette; Een jaar na 
de revolutie hadden de politici in Lissabon 
nog steeds niets voor de landloze boeren ge
daan. In heel Portugal was er onder hen een 
beweging op gang gekomen, die meende dat 
het land moest behoren aan degenen die het 
bewerken. 

- .. Wat wil je," zegt Copi met scherpe woorden 
tegen mij ,de hele Alentejo was in bezit van 
een~onderdtal rijke families. Wij mochten 
als dagloners of als pachters voor hun porte· 
monnee.op hetland werken. Zelf zaten zij 
in de stad en kwamen een enkele keer eens 
neuzen, niet om te werken ... maar om te ja
gen! We hadden er genoeg van om steeds 
maar weer afhankelijk te zijn van het werk 
dat ons werd aangeboden en driekwart van 
het jaar werkloos toe te zien." 
Uit zijn verhaal blijkt dat honderden arme 

--. landarbeiders de braakliggende 'herdades' 
(landgoederen) met hun families gingen be
zetten om samen tELgaa.n..pr.od.ucer.en eo werk 
voof het hele jaar te vinden. 

Jose vertelt hoofdschuddend hoe het vroe· 
ger op het platteland van de Elentejo was. 
,.Tijdens het fascisme moesten we in de 
oogsttijd om vier uur 's morgens aan het 
werk . AI brandde de zon nog zo hard, we 
moesten tot zonsondergang blijven doorgaan . 
Opzichters hielden streng toezicht . Wie niet 
genoeg presteerde werd meteen ontslagen .... De herder Jose Valen tin (rechts) met andere kodperanten voor de gemeenschappe!ijke eetzaal 
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In juli 1975 brengt de regering Con
r;alves de v.tet op de landhervorming, 
die gericht is op de vernietiging van 
het feodale grootgrondbezit. Vee/ 
zaken bleven in deze wet nog onge
regeld en brachten voor de koopera
ties grate onzekerheid. Het 'recht 
op Reserva' bijvoorbeeld, fjaf de ou
de eigenaar de moge/ijkheid om een 
dee/ van zijn oude bezit terug te 
eisen. 
De afbraak van de koopeiaties is 
voor een belangrijk dee/ te wijten 
aan de koers die de sociaal-demo
kraten (Portugese PvdA) onder 
Mario Soares voerde. In verschil/en
de koalitieregeringen voerde zij een 
politiek die voor de gehele arbeiders
klasse ernstige gevolgen had. · 
Door de minister van Landbouw 
Barreto bijvoorbeeld, werd in juli 
1977 het 'r:echt van Reserva' ver
groot Ook konden oude pachters (!) 
van dit recht gebruik 'llaken. Deze 
landbouwwet betekende een rege/
rechte aans/ag op het bestaan van de 
kooperaties. 

· De v.tet wordt pas goed uitgevoerd 
door het zakenkabinet van Mota 
Pinto, dat sinds 25 oktober jl. aan 
de macht is. Deze mee rechtse re
gering sinds de omwenteling van 
1974 maakt dankbaar gebruik van de 
weg die door de sociaal-demokra
tiese partij van Soares is geplaveid. 
Op dit moment dreigt in Portugal 
een van de belangrijkste verworven
heden van de revolutie, namelijk de 
landhervorming, teniet te worden ge
daan. De regering van Mota Pinto 
voert daarbij een po/itiek die in 
strijd is met de grondwet en met de 
wet Barreto. De ontruimingen van 
de kooperaties vinden plaats met be
hu/p van de beruchte Republikeinse 
Garde in een sfeer van intimidatie 
en geweld, die doet denken aan de 
tijden van het oude fascistiese be
wind. 

Op 14 oktober 1975 wordt de herdade 'Bor
bolegas' bezet. Dit gebeurt door Jose Maria, 
Jose Valentin (die beiden reeds op het land
goed werkten, de ene in de rijst de andere 
als herder), met Co pi (die er een stuk land 
had gepacht) en enige landarbeiders uit het 
naburige dorp Alvalade . 
.,We wilden een bedrijf opzetten," zegt Jose 
.,waar wei voor veertig men sen werk was. En 
dan niet aileen in de zomer, maar gedurende 
het hele jaar ,"en daarbij kijkt hij trots naar 
de met instemming knikkende aanwezigen. 

lk bevestig dat de kooperatie er sinds mijn 
vorige bezoek (zomer 1978) er aanzienlijk op 
vooruit is gegaan. En dat ondanks de tegen
werking van de regering Soares, zoals bij het 
verlenen van kredieten of bij vertragingstak
tieken bij het betalen van de verkochte oogst 
aan staatsbedrijven. Er zijn twee nieuwe trak
toren en veel ander landbouwge'reedschap 
aangeschaft. Er zijn enige nieuwe gebouwen 
bijgekomen (waaronder de gemeenschao
pelijke eetzaal) . Verder is er een tiental 
stuks vee gekocht. 

De volgende dag ben ik uitgerust van de 
vermoeiende reis en de eerste indrukken. 
lk slenter wat over het erf en maak hier 

Balbina in de traditione/e zwarte kleren aan het werk op hetland 

en daar een praatje met een oude bekende. 
Daarbij hoor ik dater's avonds in de eet
zaal de wekelijkse 'reunao' zal zijn; een 
vergadering voor aile werkers en werksters 
op de kooperatie. Dan worden aile pro
blemen die zich op de door hen zelf be· 
stuurde kooperatie voordoen, aan aile aan
wezigen voorgelegd. Niet aileen de zakelij
ke, zoals de planning van het komende 
werk of over de kredieten, maar ook de 
persoonlijke probl.emen. Zo leverde Maria 
Victoria kritiek op een andere vrouw, om
dat die de zaterdag ervoor niet had Willen 
overwerken voor het hoognodige versprei
den van de kunstmest op de tarwevelden. 
In deze vergadering verdedigt zij haar 
standpunt: .,Er zijn vaste werktijden maar 
je moet af en toe wat meer doen, want de 
planten groeien door. Het is echt een ver
ouderde kapitalistiese instelling om geen 
verantwoordelijkheid te tonen voor je 
werk. Op onze kooperatie werk je niet ai
leen voor je geld, maar ook voor de toe
komst van je mede-kooperanten." 
Dat leverde dus wei wat ruzie op. De vrauw 
verdedigde zich met tranen in haar ogen. 
Allerlei mensen namen het voor haar op. 
Na anderhalf uur zijn aile proble men be
praat en wordt de vergadering gesloten . 

Door de duisternis volg ik Balbina, de 
echtgenote van Jose Maria. Als ik even 
stil sta om 'bon noite' naar de anderen te 
roepen, is zij door haar zwarte kleren al 
bijna door de duisternis opgenomen. 

Enige dagen na mijn aankomst krijgt de 
kooperatie voor de derde keer te horen 
dat de 'reserva' door de oude eigenaresse 
is aangevraagd. Men luistert zwijgzaam 
met opeengeklemde kaken. De betekenis 
is duidelijk. Teruggave betekent het einde 
van 'Che Guevara', een stukje socialisties 
zelfbeheer, en voor deze mensen het einde 
van de Anjerrevolutie. 
Diezelfde dag wordt er door het dagelijks 
bestuur een verweerschrift geschreven en 
een gerechtelijke procedure aangespannen. 

De Steungroep Landhervorming bezette 
als reaktie op 9 maart voor korte tijd de 
Portugese ambassade in Den Haag. Op de-
ze wijze wilden wij protesteren tegen de 
vele andere aanvallen op de landhe.rvor
ming die in strijd zijn met de grondwet. • 

Wilt u de landhervorming steunen? Giro: 
24760011 t.n.v. Che-groep, Van Dulcken
straat 6, Nijmegen. 
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Diep in het VlaamseJand staat daar ineens langs eensmal weggetje het bord: Tol
lembeek; een paar huizen, links en rechts een boerderij, groen en bovenal rust. De 
zon schijnt. Een paar honderd meter verderop opnieuw een bord: Tollembeek cen
trum. Opnieuw wat huizen en Tollembeek ligt achter ons. Geen Begijnhofstraat. 
Terug dan maar. Wij zijn ondertussen aan het zoeken gewend, hoewel Urbanus het 
over de telefoon allemaal zo duidelijk uitgelegd heeft: ,Ge neemt de baan naar 
Brussel, dan gaat ge van de baan af en dan staat het wei aangegeven." Nog maar 
een keer vragen. Het madammeke is zeer vereerd: ,A wei meneer, eerste kapelleke 
rechts, bij het tweede kapelleke ziet meneer het vanzelf!" Het klopt. Wij zijn flink 
te laat. De deur van het afgelegen huisje gaat open. Urbanus van Anus zegt: ,Man
nen, ge zijt op tijd. Het is pas 2 imr 85. Kom erin." 

Urbain Servrancx alias Urbanus van Anus is 
populair bij onze Zuiderburen . De Stella Ar· 
tois van de kleinkunst wordt hij genoemd. 
Zanger van het Vlaamse lied, humorist, kon
ferencier, klown, goochelaar, droevig en oak 
grappig, venijnig en tach aardig. Als Urbanus 
komt zitten de zalen val en is het lachen ge
blazen. 
Stilaan is Urbanus bezig het oak in ons land 
te maken. Vanuit het zuiden de viktorie. 
,Voor de televisie moest ik naar Hilversum, 
opnamen in de NOS-studio. Allemaal journa
listen zitten op de voorste rijen. Die zaten 
maar te gapen. 'Goeieavond allemaal', zei ik 
braaf. 'Ja, dat kennen we wei', riepen ze. 
'AIIez', heb ik toen maar geroepen, 'straks is 
het applaus en roepen julie: bis Urbanus, bis. 
Maar dan kom ik niet meer terug.' Het duurde 
niet lang voordat ik ze aan het lachen had. 
lk ben toen maar gegaan, ik had het ze be
loofd, he. 
In het begin wilde het nag wei eens proble
men geven. Zo was ik een keer in Groesbeek. 
lk vraag waar ik me kan verkleden. lk heb 
niet veel nodig, maar onderhand dat ik een 
zak frites naar mijn kop kreeg, duwden ze me 
een kot in waar ik mijn hand nag niet zou 
Iaten. 'Oat is goed genoeg voor een Belg', 
zeiden ze tegen me. 'Om tien uur kun je op
treden.' lk ben hem gesmeerd door de achter
deur en om tien uurwas ik zowat thuis en in 
Groesbeek wachten ze nu misschien nag. 
Of die keer in Amsterdam. Ze waren daar ver-
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geten dat ik kwam. lk vroeg: 'Waar moet ik 
optreden?' 'Je gaat maar naar het theehuis,' 
kreeg ik te horen . Alles was door zo high als 
een kerktoren. lk ben daar opgetreden voor 
twee Chinezen, een Marokkaan en een Turk. 
Aileen als ik Thank you, thank you' riep, 
kreeg ik dankbaar applaus. Spijtig dat die ro
mantiese tijd voorbij is," zegt Urbanus. 

Goeiedag, 
tnevrouw 
Van Anus 
Hij is dertig nu en heeft plezier in het Ieven. 
Vijf jaar duurde het, vooraleer Vlaanderen 
aan zijn voeten lag. Nu is hij bekend. Dat be
tekent dat bussen met schoolmeisjes langs 
komen: Urbanus bekijken . 
,De ene lichting is nag niet weg of de nieu
we staat al weer voor de deur. 's Morgens 
vroeg, lig ik na een ver optreden misschien 
net 1 of 2 uur in bed of er wordt gebeld. • 
Staat er een jongetje van tien jaar aan de deur, 
die tegen zijn vriendje kraait: 'zie je wei, ik 
heb het je gezegd. Het is hem, Urbanus.' 
Er wordt nu ook van mij verwacht, dat ik me 
in de high society kan bewegen. Oat geeft 
nog wei eens problemen met mijn artiesten
naam . Dan komen op een sjieke receptie van 
de platenmaatschappij van die deftige mene-

Urban us 
van 
Anus 

-'n" plezanterik 

') 

I 

uit Pajottenlan1 

ren naar mijn vrouw toe en zeggen tegen 
haar: 'Dag mevrouw Van Anus, hoe gaat het 
met u." 
Zelfs de plaatselijke politie lo"opt met hem weg, 
,lk werd een keer 's nachts aangehouden. 
Kontrole. Dan bleef bij die goeie man de 
mond open staan van verrukking : 'Oh meneer 
Urbanus, wat zal mijn dochter fier zijn op 
mij, als ik haar dat vertel.' De andere nacht 
stand hij er weer. lk heb hem maar gevraagd, 
er geen gewoonte van te maken." 

Urbanusen 
hetpubliek 
Bij jong en oud valt Urbanus in de smaak. 
Meestal speelt hij de dommerik, die uitein-
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delijk toch weer slimmer blijkt dan aldiege
nen, die daarop neerkijken. 
,De mensen vinden het prachtig, als ik im
proviseer. Tenminste dan den ken ze. El ke 
voorstelling vallen er wei glazen kapot. lk 
ben maanden bezig geweest, wat il< daarmee 
doen kan. Tot ik het had. De eerstvolgende 
keer, ik zat midden in een liedje en het ze
vende glas sneuvelde riep ik: 'Maar meneer, 
wat zijn dat voor manieren om de bril van 
uwen buurman kapot te trappen.' En die 
mensen maar roepen: 'fabuleus, he, die Ur
banus, a /e moment staat hij daar te improvi
seren.' Of als het Iicht uitvalt, dan zeg ik: 'lk 
ga maar, want het is afgelopen.' Fotografen 
die als maar staan te flitsen, krijgen te horen: 
'Meneer heeft vandaag zeker een nieuw foto
apparaat gekregen.' 
Vroeger panikeerde ik nog wei eens. Nu ben 
ik niet meer nerveus." 
Urbanus laat het allemaal op zich afkomen. 
Of het plafond van de zaal,waar in plaats 
van 400 wei 800 man ingepropt zijn, zowat 
naar beneden komt; of dat de zaal in richter 
in plaats van een spot met een versleten dia
projektor komt aanzetten, f.laardoor er een 
maf vierkantje op Urbanus' kop verschijnt, 
hij kan er aileen maar smakelijk over vertel
len. 

Degroot te 
gangster van 
gansBelgie 
De tijden zijn veranderd voor Urbanus. Te
genwoordig moet er lang van tevoren afge
sproken worden, wil men de Pajoften!ander 
voor een optreden strikken. 
Met Urbanus van Anus is sukses verzekerd. 
Een vedette zogezegd. 
,Ze vragen me wei eens of ik voor niets wil 
optreden. Vijftig procent gaat naar de belas. 
tingen. lk vond dat niet erg. Maar tegenwoor
dig denk ik: verrek, dat geld is dan ook niet 
goed terecht gekomen. Zullen ze wei weer 
een viadukt van gebouwd hebben of een 
straaljager voor gekocht. Allemaal verkwisting 
dat Ieger. lk neem het wei eens op de korre,, 
bijvoorbeeld toen ·ze het gepresteerd hadden 
om met die droogte in de Sahel 40 ton mel~
poeder naar ginds te sturen. Voor soldaten 
treed ik graag op. lk had vroeger ook graag 
dater een p!ezanterik voor ons kwam spelen. 
Mijn platen wilde ik Iaten uitbrengen bii een 
kleine firma. Om met in de klauwen te gera
ken van de grate multinationals. lk heb me 
daarin vergist. lk kwam terecht bij de groot
ste gangster van gans Belgie." 

Geen_patat 
voor Urbanus 
Lud, Urbanus' vrouw komt vragen of we mee 
willen eten. In de oude boerenkeuken schui
ven we aan tafel. Het ziet er niet slecht uit. 
Dat inspireert Urbanus kennelijk om over z'n 
jeugd te vertellen. 
,,k zat vroeger op kostschool. lk kon het 
ook niet helpen, maar ik had het bij de paters 
altijd gedaan. Donderdags gingen we altijd 
zwemmen. En een honger dat we hadden. 
lk was niet een van de rapsten, dus vu0r de 
kip en de patat stond ik altijd achteraan in 
de rij. Mijn vrienden vertelden mij altijd hun 
grappen. Zo ook toen. Eindelijk was ik voor
aan, waar de pater stand. Hij dacht dat ik een 
schui,ne g!ap verteld had en zei: 'Servrancx, 
ge hebt z1tten vervelen.' 'Nee, pater, echt 

niet, echt niet,' zei ik. 'Awel Servrancx, dan 
hebt ge wei tegengesputterd. Achteraan.' En 
dan was de kip en de patat weer op. Een bo
terham kon ik krijgen. Laatst belde die pater 
nog op: :urbanus, ik ben zo blij, dat ik u 
vroeger in de klas gehad heb, wilt ge niet gra
tis voor ons optreden ?" 

Znhondlud 
en zn lieftallige 
vrouw Krapuul 
Urbanus is tevreden met het Ieven, dat hij 
leidt, z'n huisje, z'n vrouw, z'n liedjes en het 
stukje groen, dat hij nu bezit. 
Zelf vindt de vroegere bakkersjongen en maga
zijnbediende, dat hij een kans van een op de 
miljoen gekregen heeft. 
,Er lopen hier wei meer goeie artiesten rond, 
die die kans ook verdienen." 
AI die belangstelling laat hem verder koud. 
Hij vraagt of we hem zo'n boekske toesturen. 
,Kan ik lezen, wat ik allemaal niet gezegd 
heb. Laatst was er een journalist hier, die 
vroeg aan mijn vrouw Lud, hoe de hond heet
te. 'krapuul' (schorem), zei ze. Lezerrwe in 
de krant: 'Urbanus met zijn lieftallige echtge
note Krapuul en zijn hond Lud." 
We nemen afscheid en bedanken Lud voor 
het lekkere eten. Urbanus blijkt onverbete
lijk. Hij zegt tegen haar: ,Straks zie ik die 
mannen verderop in de snackbar. Patat bin-
nenschrokken." • 

PLEZANT LIEDJE VOOR LUD 

lk tracht al zolang haar een liedje te schrijven 
maar telkens ik eraan begin, 
breek ik mijn potlood en werp ik mijn wijsje 
verfrompeld de prullenmand in. 
Ze zegt dat ze me wei zou kunnen vermoorden 
maar dat overkomt iedereen. 
En als ik dan wegga, dan is ze verloren 
en wil dat ik terug kom meteen. 

Refr. Maar ik weet dat ze tracht me gelukkig te maken 
en dat ze d'er soms wei in slaagt 
En zij weet dat ze aan me alles mag vragen, 
als ze maar lang genoeg zaagt. 

We slapen gewoonlijk een put in ons bedje 
we zijn nogal bang van de wekker. 
Maar eenmaal te been kookt mijn keukenprinsesje 
een eitje zo zacht en zo lekker. 
Ze stofzuigt de zetels en dweilt eens de grond, 
de schotelvond mooi aan het rek. 
En dan kom ik binnen met mijn moddersloffen 
en krijg ik de dwei~ in mijn nek. 

En als ze in 't bad zit, dan kruip ik bij haar 
om water en zeepsop te sparen 
en doen we zo spelletjes onder elkaar 
en maken veel golven en baren. 
Ze bijt in mijn tenen, ik giechel mij dood, 
ik geef haar een klets op haar dij. 
Ze spuit met de shampoo vlak in mijn ogen, 
ze maakt me zo vrolijk en blij. 

Ze heeft niets te vrezen ze raakt me niet kwijt, 
juist daarom zijn we getrouwd. 
En hoe vaak ik ook droom van de andere meisjes, 
ze blijft tot ik dood ben mijn vrouw. 
Mijn hart is ontploft want ik zie haar te graag 
iedere dag van de week, 
zing ik van I love you, I need you, I want you 
I' II never let you in de steek. 

* Tekst en muziek: Urbanus van Anus 
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De 
verzekerings 

maatschappijen 
verzekeren 

vooral 
hun 

• e1gen 
financiele 
zekerheid 

,De hyena's van de moderne maat
schappij," zo noemde een topfunktio
naris in een onbewaakt ogenblik zijn 
broodheren, de verzekeringsmaatschap
pijen. Een weinig lovende uitlating, als 
men weet dat hyena's roofdieren zijn, 
die hun prooi aanvallen wanneer die 
het meest machteloos is ... 
Toch is de vergelijking treffend. Verze
keringsmaatschappijen spekuleren op 
de grotere en kleinere onzekerheden 
waarmee mensen in de huidige maat
schappij gekonfronteerd worden. Dood, 
invaliditeit, ziekte, brand, ongelukken 
zijn de trefwoorden in de verzekerings
branche. De verzekeringsbedrijven bie
den zekerheid te koop aan. Maar hun 
doel is niet het onze, maar hun eigen 
financitHe zekerheid: winst. 
De verzekeringswereld is tot enorme 
proporties uitgegroeid en een financiEHe 
macht van betekenis geworden, met 
bijzonder veel wildgroei, waarbij be
drog, leugenachtigheid en het vals in
spelen op mensen in moeilijkheden tot 
deugden zijn geworden. 
In een serie·artikelen probeert de Tri
bune duidelijkheid te verschaffen over 
verzekeringen en verzekeringsmaat
schappijen, duidelijkheid over de ver
zekeringswereld, die lijkt op een jungle 
waarin hyena's hun prooi zaeken. 
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,De wereld van de kleine lettertjes en de gro
te kantoorpaleizen ." Zo noemde iemand de 
wereld van de schadeverzekeraars, daarmee 
doelend op de manier waarop deze onderne

m ingen erin slagen een steeds groter kapitaal 
te vergaren. Een mening die - vo,s>r de hand 
liggend - niet gedeeld wordt door de verze
keringsmaatschappijen. Bij monde van de 
Nederlandse Unie van Schadeverzekeraars 
omschrijven zij hun werkwijze heel wat posi· 
tiever: ,Het schadeverzekeringsbedrijf is een 
bedrijfstak met een grote maatschappelijke 
verantwoordelijkheid." En het Bureau Voor- . 
lichting Schadeverzekering vult daarbij aan: 
,Zonder een goed werkend en gevarieerd 
verzekeringsbedrijf zou de ontwikkeling van 
onze hedendaagse maatschappij met zijn vele 
verworvenheden niet mogelijk zijn geweest." 
In dit tweede deel over verzekeringen in Ne
derland willen we dat ,goP.L werkend en ge
varieerd verzekeringsbedrijf" eens wat nader 
belichten. 

ZEKERHEID KOPEN 
,We Ieven met vele verworvenheden. Zeker
heden bijna. Een gezin om voor te zorgen, 
inkomen, een dak boven het hoofd, kleding, 
huisraad , meubilair, auto, fiets enzovoorts. 
Men moet er niet aan den ken dat men plotse
ling niet meer voor het gezin zou kunnen 
zorgen of dat men verder zou moeten zon
der al die bezittingen waarvoor gewerkt en 
gespaard is." Zo begint een brochure van het 
Bureau Voorlichting Schadeverzekering. Een 
brochure die bedoeld is ,om de gebruiker 
van verzekeringen een hoeveelheid basisin
formatie te geven," zo wordt gesteld . Meteen 
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daarna komt de schadeverzekeraar als behoe
der van de moderne maatschappij voor de 
dag: ,De financiEHe strop (van verlies·van die 
verworvenheden) kan opgevangen worden 
door het sluiten van verzekeringen die de 
mogelijkheid bieden tegen betaling van een 
premie risiko's te delen met ander'en. Men 
koopt zodoende een stuk zekerheid ." 
Zekerheid kopen en verkopen, dat is inder
daad de basis van de schadeverzekering. De 
verzekeraars zeit maken graag een vergelij
king met de sociale verzekeringen (WW, Ziek
tewet, AWW en dergelijke), welke verzeke
ringen de bevolking beschermen tegen de 
grote financiele gevolgen van werkloos, ziek 
of invalide worden, tegen het wegvallen van 
de kostwinner en dergelijke. Een vergelijking 
echter die mank gaat . De oorzaak daarvan 

. zit bij de verzekeraars zeit. Terwijl de sociale 
verzekeringen uitgevoerd worden door be
drijfsverenigingen, raden van arbeid, en ande
re semi-overheidsinstanties, waarbij het in
komen van de verzekerde centraal staat, staat 
bij de partikuliere schadeverzekeraars hun 
eigen inkomen, hun eigen winst centraal. 
Vertaald betekent' dat dat.z ij de verzekerde 
zoveel mogelijk zullen doen betalen en zo 
weinig mogelijk zullen uitkeren. En daarmee 
wordt de te koop aangeboden zekerheid heel 
wat minder zeker .. Laten we wat voorbeelden 
geven. ,. 
WETTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID 

Voor schade die je aan de persoon of eigen
dom van een ander toebrengt, stelt de wet . 
datje ervoor aansprakel ijk bent.> Wettelijke 
aansprakelijkheid, afgekort tot WA. Door al
lerlei handelingen van jezelf of van degenen 
voor wie je verantwoordelijk bent, kun je 
kleine, maar soms ook erg grote schade ver
oorzaken . Hiertegen bieden de schadeverze
keraars een verzekeringsmogelijkheid: de 
zogenaamde WA-verzekering voor partiku
lieren. Bij het sluiten daarvan wordt gesug
gereerd dat je daarmee je risikolast kwijt bent. 
Het is echter een onjuiste suggestie. Dankzij 
het veelvuldige gebruik van de welbekende 
'kleine lettertjes' weten de verzekeringsmaat
schappijen grote delen van de wettelijke aan
sprakelijkheid buiten de polis te houden. Tal 
van uitsluitingen worden gemaakt, waarop 
de aspirant-verzekerde echter verstandigheids
halve niet gewezen wordt (argumenten van 
de verzekeraars: ,Oat kan niet, dat kost te
veel, folders zijn te duur, de premies zijn te 
laag.") . Vincent Bakker zegt er in zijn boek 
'Uw geld en Uw Ieven' over: 

,,AIIereerst valt een heel terrein af, omdat de 
verzekering aileen wette/ijke aansprakelijk
heid dekt. Geen more/e. Verder mag de brok
kenmaker niet in pure onschuld hebben ge
handeld, maar hij mag de schade evenmin 
hebben aangericht met 'aan opzet grenzende 
roekeloosheid' of met 'voorwaardelijke op
zet'. De aansprake/ijkheidsverzekering voqr 
partikulieren dekt dus het terrein tussen 
schuld en onschu/d en oak dit brokke/t ver
der a f. Wie een bepaald risiko aanvaardt, kan 
geen aanspraak maken op schadevergoeding 
en wie iets van een ander /eent of gewoon 
even vasthoudt en stuk maakt, krijgt even
min een verzekeringscent. Tenslotte hebben 
we de kinderen die joyriden of ballen door 
ruiten trappen. Een winkelruit is niet goed
koop, zoals de verzekeraars in hun adverten
ties graag benadrukken. Helaas voor de klant 
b/ijkt nu ook juist dit soort schades niet te 
worden vergoed. " 

KLEINE LETTERTJES 
De kleine lettertjes zijn dus maar al te vaak 
gouden lettertjes voor de verzekeringsmaat
schappijen. Het blad Koopkracht is er kort 
en duidelijk over: ,Deze polissen dienen vaak 
als valstrikken om de verzekerde beentje te 
lichten, zodat men hem niets hoeft uit te ke
ren." 
De talloze mogelijkheden die de verzekeraars 
hebben om middels allerlei verscholen polis
bepalingen grote.. bedragen in eigen zak te 
houden, bestaan omdat wettelijke regelingen 
ontbreken. Niemand is verplicht een 'gewo
ne' WA-verzekering te sluiten. Een ongezon
de zaak, als je de grote risiko's bekijkt die we 
heden ten dage lopen. Maar terwijl deze risi
ko's de verkoopargumenten bij uitstek zijn 
voor de schadeverzekeraars, zijn juist zij de 
grootste tegenstanders van een wettelijk ver
plichte en door een overheidsinstantie uitge
voerde verzek~ ri ng. En begrijpelijk : het zou 
hun gigantiese wihstmogelijkheden doen ver
liezen. Daaruit wortlt wei erg duidelijk dat de 
risiko's die wij lopen de verzekeraars niet in
teresseren. Hun interesseert slechts de moge
lijkheid om uit de risiko's financiele munt te 
slaan. 

VERPLICHTE AUTO 
W.A.-VERZEKERING 

Een bijzondere positie wordt ingenomen door 
de wettelijk verplichte WA-verzekering die 
automobilisten (en trouwens ook bromfiet
sers) moeten afsluiten, voordat zij auto mo
gen rijden . Deze wettelijke verplichting is in
gevoerd met het oog op de gevyeld ige schade-

kansen in het verkeer. Per jaar wordt voor 
deze verzekering ruim een miljard gulden 
aan premie neergeteld. 
Echter ook bij deze verplichte verzekering 
is de speelruimte van de schadeverzekeraars 
vrijwel onbeperkt. Want terwijl de automobi
list verplicht is zich te verzekeren, is de maat
schappij niet verplicht garanties voor een goe
de verzekering te leveren. Oat leidt er in de 
praktijk toe dat geen enkele automobilist 
wanneer hij schade veroorzaakt de tegenpar
tij kan garanderen dat diens schade vergoed 
zal worden. Oat zal er allemaal maar van af
hangen . Uit een onderzoek van de Konsu
mentenbond blijkt dat over de afhandeling 
van deze schade een op de drie schade-lijders 
ontevreden is. Geen uitkering, te kleine uit
ke ringen, enorme wachttijden en een hoop 
trammelant vormen de oorzaak daarvan. 
De problemen liggen hier dus niet voor de 
verzekerde, maar voor de gedupeerde tegen
partij . De lijdensweg die zij moeten doorma
ken is in vele gevallen eindeloos. Maanden en 
soms jaren verstrijken voordat de verzekerings
maatschappij tot betaling overgaat. Bijzon-
der duidelijk treedt dat naar voren wanneer 
het handelt om de ernstigste verkeersschade : 
de doden en gewonden. 

VERKEERS
SLACHTDFFERS 
Per jaar komen in ons land tussen de twee
en drieduizend mensen om bij verkeersonge
lukken. Zeventigduizend raken gewond. 
Oaarvan loopt vijfenveertig procent verwon
d lngen op aan hoofd en schedel. In vele ge
v~llen verloopt het genezingsproces positief, 
maar in vele gevallen houden de slachtoffers 
ook blijvend letsel over. Lang niet allemaal 
krijgen dezen echter schade vergoed door de 
verzekeraars. Onderzoeken door personen 
uit 'onverdachte' hoek tonen het Juidelijk 
aan . 
In opdracht van het ministerie van Justitie 
stelden de juristen prof. mr. A.R. Bloember
ger en mr. P.J .M. Van Wersch een diepgaand 
onderzoek in naar de schadeuitKeringen aan 
verkeersslachtoffers. Daarin kwamen zij tot 
bijzonder onthullende konklusies: 
• Slechts een op de drie slachtoffers die een 

verzoek tot schadevergoeding indienen, 
krijgt ook werkelijk een uitkering. De 
rest vangt bot. 

• Degene die wei een uitkering krijgt, hoeft 
zich doorgaans niet gelukkig te prijzen. 
lntegendeel: jarenlange procedures, tal 
laze mediese keuringen, vernederende 
rapporten en opmerkingen gaan vaak 
vooraf aan de meestal tegenvallende uit
keringen. ,.Alles wijst erop dat konflikten 
meer regel dan uitzondering zijn," verkla
ren Bloembergen en Van Wersch . 

• .,Het meest opvallend - om niet te zeg
gen: onthutsend -", zo zeggen de juristen 
,is het verschijnsel dat de kans om geen 
uitkering te krijgen duidelijk toeneemt 
naarmate de arbeidsongeschiktheid Ianger 
duurt. Men zou verwachten dat juist 
de zwaarst getroffen groep ook het vaakst 
vergoeding krijgt, omdat die groep de 
grootste schade lijdt en dus het meeste 
belang bij vergoeding heeft, maar in wer
kelijkheid blijkt het precies andersom te 
zijn. Het is niet onaannemelijk dat som
mige WA-verzekeraars minder makkelijk 
met het betalen van vergoedingen worden 
naarmate de schade toeneemt : hun be
langen worden dan immers groter. 

• Verkeersslachtoffers uit de hoogste wel 
standsklasse krijgen vaker een uitkering + 
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(43 procent) dan slachtoffers uit de laag
ste welstandsklasse (19 procent). De oor
zaak: mensen met weinig geld kunnen de 
enorme kosten vim advokaten, mediese 
deskundigen en anderen die noodzakelijk 
zijn om de geeiste bewijzen te overleggen, 
niet betalen. In een eerder artikel in Tri
bune Rechten betoogden we al dat ook 
het sluiten van een rechtsbijstandsverze
kering hier nauwelijks uitkomst biedt. 

BEDRIJFSDNGEVALLEN 
Zeventigduizend verkeersslachtoffers per 
jaar. Nog meer slachtoffers eist echter het 
moderne bedrijfsleven: in 1975 bedroeg het 
aantal bedrijfsdoden en -gewonden maar 
liefst 92.900. Hoewel de meeste werkgevers 
hiertegen kollektieve verzekeringen hebben 
gesloten, ontvangen slechts weinig arbeiders 
een uitkering voor de geleden schade. 
Redenen daarvoor zijn enerzijds de onbe
kendheid van de werknemer met zijn moge
lijkheden om schadevergoeding te eisE'n ::n 
anderzijds de onwil van de werkgever om dE'r
gelijke schade aan de verzekering op te geven 
(teveel schade leidt tot een hogere premie) 
en de grote terughoudendheid van de vcrze
keraars om uit te betalen. En zelfs als de ar
beider wei op de hoogte is van zijn mogelijk
heden, dan nog moet hij het vaal< opgeven 
omdat hij niet de gevraagde bewijzen kan 
overleggen. Zo krijgt hijzelf bijvoorbeeld niet 
de beschikking over de door de arbeidsin
spektie naar aanleiding van het ongeval op
gemaakte rapporten (wat trouwens veel te 
weinig gebeurt). Tegenover het weekblad Vrij 
Nederland verklaarde de arbeidsinspektie op 
de vraag waarom bedrijfsslachtoffers een op
gemaakt rapport niet in handen krijgen: 
,Dat is moei/ijk; want we mogen mensen niet 
in moei/ijkheden brengen. Zodra ons rapport 
op het parket is, bepaalt de officier van Jus
tftie wie het in mag zien. A Is die procedure 
niet in gang is gezet, kunnen we het niet aan 
het willekeurig pub/iek verschaffen, want dan 
kunnen er slachtoffers val/en. Bovendien: 
a/s u ons vertrouwelijk op de hoogte heeft 
gesteld van vei/igheidsprob/emen in uw be
drijf, dan wenst u niet dat deze verklaringen 
in handen van anderen komen. De volgende 
keer zou u uw mond houden." 

HET BELANG VAN DE 
MAATSCHAPPIJ 
Niet aileen de arbeidsinspektie veroorzaakt 
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door haar optreden dat schadeclaims niet in
gevuld worden. Kijken we bijvoorbeeld eens 
naar de ongevallenverzekering. Via deze ver
zekering, waarvan er in ons land 3 miljoen 
polissen in omloop zijn, kan men zich verze
keren tegen de financiele gevolgen van een 
ongeval. Vele zelfstandigen sluiten zo'n ver
zekering, maar ook een hele hoop arbeiders 
hebben een aanvullende ongevallenverzeke
ring gesloten, die hun b,ij een ongeval een 
aanvullende uitkering per dag geeft. 

Bij deze verzekering wordt een voorhame 
plaats door de mediese deskundigen van de 
verzekeraar ingenomen. Zij moeten uitma-
ken in welke mate er sprake is van invalidi
teit. Wie wei eens met·mensen gesproken 
heeft die een verzekeringskeuring achter de 
rug hebben, zal begrepen hebt).en dat deze 
deskundigen niet bijzonder hoog aangeschre
ven staan bij de verzekerden. Terecht: de kon
klusies van hen gaar'r vaak lijnrecht in tegen 
verklaringen van huisartsen en behandelende 
specialisten, wat leidt tot jarenlange diskus
sies over de mate van invaliditeit. Daarbij is 
de PQSitie van de veri:ekeringsmaatschappij 
voor de deskundigen maar al te vaak in be
langrijke mate het beslissende aspekt: ,Bij 
mijn keuringen moet ik wel met het belaog 
van de maatschappij rekening houden, want 
na een, twee voor hem ongunstige rapporten 
krijg ik geen keuringsrapporten meer," ver
klaart een medies hoogleraar die optreedt 
als verzekeringsarts. 
Een vooraanstaand man als prof. Bastiaans, 
bekend onder andere van zijn behandeling van 

oorlogs· en gijzelingsslachtoffers, verklaart 
dan ook zonder omwegen dat hij van mening 
is dat verzekeringskeuringen niet meer door 
verzekeringsartsen zouden mogen geschieden 
Hij vindt dit een van de hoofdpunten die op 
korte termijn veranderd zouden moeten wor· 
den. Zijn wetenschappelijk beargumenteerde 
mening wordt hem echter niet door de scha· 
deverzekeraars in dank afgenomen. En nog 
minder wordt zijn mening aan aspirant-ver
zekerden doorgegeven, wanneer 'deskundige 
voorlichting over de mogelijkheden van de 

· schadeverzekering' wordt gegeven. 

EEN GROTE WIRWAR 
De schadeverzekeringen worden behandeld 
door honderden binnenlandse en buitenland· r, 
se maatschappijen, die allemaal geld, liefst ~ 
zoveel mogelijk, wensen te verdienen aan de 

• onzekerheden die de mens i[l de moderne 
maatschappij bedreigen. Tesamen hebben zij 
een grote, ondoorzichtige wirwar van polis
sen, voorwaarden, uitsluitingen en premies 
gekreeerd. Tegelijkertijd hebben zij bijzon
der ingenieuze mechanismes ontwikkeld om 
zo liveinig mogelijk.schade uit te hoeven ke
ren. Hoe hard zij ook roepen ,snel, zeer snel 
uit te betalen", de werkelijkheid kunnen zij 
daarmee niet veranderen, en evenmin kunnen 
zij de steeds harder klinkende vraag om over
heidsingrijpen verbloemen. 
In een komend artikel zullen we verder in
gaan op hoe de verzekeringsmaatschappijen 
het door hun vergaarde kapitaal beheren. • 
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TRIBUNE 
MEEES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen 
* Paul Pollmanrt 

* Piet Wigr.11n 

~ 
AAR aanleiding .van een gesprek over 
het voor en tegen van de pil, ver.telde 
iemand me: ,De komst van mijn jong

ste zus (Anke zou ze gaan.heten) was een ver
rassing. Voor jong en oud. Mijn oudste zus 
Rietje en ik waren- sam en opgegroeid tot we 
12 en 13 jaar oud waren. We wisten niet be
ter of ons gezin bestond uit vier personen 
dat zou zo blijven. Tot we met een schok 
ontdekten dat onze moeder zwanger was. 
Enige tijd later, op mijn verjaardag, v66r de 
kadootjes, schraapte mijn vader zijn keel om 
te vertellen dater een grate verrassing zou 
komen. We hebben hem maar uit Iaten pra
ten. Pas later heb ik begre en dat het ook 
voor mijn ouders een echte verrassing was." 
Om niet meer kinderen te krijgen hadden ze 
jarenlang de zogenaamde periodieke onthou
ding toegepast. 

P.O. 
P.O. is periodieke onthouding, dat betekent 
dater op bepaalde 'onveilige' dagen geen ge
meenschap plaatsvindt. Het nauwkeurig uit
rekenen van die onveilige dagen is een om
slachtig karwei. Het gebeurde met grate zorg, 
maar er zijn teveel faktoren die het onbe
trouwbaar maken. Samen met het beruchte 
'voor het zingen de kerk uit' is deze methode 
verantwoordelijk voor vele 'ongelukjes.' Het 
was vroeger niet anders. Gelukkig kan er te
genwoordig anders gedacht en gesproken 
worden over geboorteregeling en anti-kon
ceptie. Maar nu is er ook keus. Vroeger niet! 
Anke bijvoorbeeld is nu bijna twintig en ge
bruikt de pil. De pi I mag dan nadelen heb
ben, vergeleken met de situatie van Ankes 
ouders is de pi I een groat voordeel. 

Orale anti-konceptie 
Dit is een duur woord voor de pil. De meest 
toegepaste pilsoorten vormen een samenspel 
van twee belangrijke hormonen: het vrou
welijk hormoon oestrogeen en het zwanger
schapshormoon progesteron. Het belangrijk
ste effekt van de pi I is dat de maandelijkse 
eisprong niet plaatsvindt, zodat er voor de 
zaadcellen niets te bevruchten valt. 
De zogenaamde kombinatiepillen hebben 
twee 'bijwerkingen' die mooi meegenomen 
zijn. Ten eerste wordt niet het normale 
baarmoederslijmvlies opgebouwd, zodat een 
eventueel ontsnapte en bevruchte eicel zich 
niet kan nestelen. De morning-after-pi! is 
helemaal op dit principe gebaseerd. Ten twee
de wordt het sl ijm van de baarmoedermond 
ondoorgankelijk voor de zaadcellen. Op dit 
effekt is de mini-pil gericht. 

Pil vergeten? 
Geen nood I Je gaat gewoon door en maakt 
de serie af. Als je minder dan twaalf uur te 
laat bent met innemen, dan hoef je je nergens 
druk over te maken, er is nog steeds volledige 
bescherming. Ben je meer dan twaalf uur 

Fabrikage van ,de pi!" bij Organon in Oss 

achter op je normale schema, dan is het ver
standig om bij het afmaken van de serie 
extra voorzorgen te nemen, bijvoorbeeld 
kondoom, pasta, en dergelijke. Zodra je aan 
de volgende serie begint, ben je weer valle
dig beschermd. 

Bijwerkingen 
Naast de al genoemde gunstige werkingen 
van de pil zijn er ook minder prettige. Daar
om is het belangrijk dat pilgebruiksters onder 
mediese kontrole staan. Bij het halfjaarlijks 
onderzoek horen een aantal punten gekon
troleerd te worden. Even belangrijk als het 
medies onderzoek zijn de waarnemingen 
van da vrouw zelf. 
Hier volgt een rijtje klachten en verschijnse
len, die met pilgebruik kunnen samenhangen. 
Als je een van die klachten bij jezelf her kent, 
kan er natuurlijk best iets anders aan de 
hand zijn. Neem de bovenste van het lijstj:! 
maar: dat kan ook voorkomen bij beginnen
de zwangerschap, om maar iets te noemen. 
En bij hoeveel dingen kun je hoofdpijn krij
gen? Aan de andere kant is er een goede kans 
dat verandering van pi I, of stoppen, een 
eind aan de klachten maakt. 

misselijk en braken 
waterzucht 
hoofdpijn 
pijn in de borsten 
makkelijk blauwe plekken 
wondjes bloeden lang na 

te sterke of te kleine 'mlhstruatie' 
tussentijds bloedverlies 
witte vloed 
opvliegen 
neerslachtigheid 
droge schede 
verminderde sexuele behoefte 
vet haar, puistjes 
toename van eetlust en gewicht 

Het is belangrijk dat je deze dingen zelf naar 
voren brengt, je kunt meer over je hoofdpijn 
en je eetlust vertellen dan de dokter zo aan 
je kan zie~. 

Kontrole 
Wat hij wei kan zien, en wat bij een volledig 
onderzoek hoort, is het volgende: 

inspektie van de benen op spataderiln, 
trombose en waterzucht; 
meten van gewicht en bloeddruk; 
luisteren naar hart en Iangen; 
inwendig onderzoek; 
borstonderzoek; 

Oat Jaatste kun je trouwens zeit veer beter. 
Als jeer een gewoonte van maakt om dat 
elke maand te doen, raak jeer mee vertrouwd 
en ben je de eerste om veranderingen te kon
stateren. 
Verder moet er eens in de drie jaar een uit· 
strijkje gemaakt worden. Zo nodig kan er 
nog bloed afgenomen worden. 
Het belangrijkste moet je zelf doen: je pil 
niet vergeten! • 
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BORSSELE 
Borssele, een stralende toekomst? Tussen de drie en vierduizend demonstranten 
trokken op zaterdag 7 april naar Borssele. Een goede opkomst gezien de uiterst 
korte voorbereidingstijd. Aanleiding was het ongeluk in Amerika met de kerncen
trale in Harrisburg. 
Nagestaard door vrouwen in traditionele klederdracht en begeleid door de jeugd 
op knallende brommers trekt de stoet naar de centrale. Daar volgt een toespraak 
en de bestorming van de ,ouderwetse" kolengestookte centrale, die vlak naast het 
eigenlijke doel van de demonstratie is gelegen. 

Dat was niet zo moeilijk want een oud stuk 
hekwerk was snel verwijderd . De kerncentra
le daarentegen is omgeven door twee zeer 
stevige hekken . Bovendien deed het ontmoe
digende gerucht de ronde dat het binnenste 
hek wei onder stroom zou staan. De demon
stranten beperkten zich tot het werpen van 
knekels over de omheining. Met deze botten 
wilden zij aangeven dat een kerncentrale en 
alles water bij komt kijken (zoals bijvoor
beeld radioaktief afval) dood en verderf kan 
zaaien. 
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Gemeenteraad bezorgd 
Naar aanleiding van Harrisburg nam de P
fraktie in de Nijmeegse gemeenteraad het ini
tiatief om ook als gemeenteraad een uitspraak ' 
te doen. Zij argumenteerden als volgt: .,Van
daag is er een brede maatschappelijke diskussie 
aan de gang. Vandaag zijn het niet meer ai-
leen de aktiegroepen of politieke partijen die 
zich met kernenergie bemoeien. Vandaag 
spreekt het volk. En het volk spreekt er 
schande van . Wie zijn oor te luisteren legt in 
de arbeiderswijken en u weet dat wij dat 

doen, hoort dat het ongeluk in Ameri ka een 
doorslaggevend argument is geworden in het 
denken van vele mensen . 
Aile regeringen die tot nog toe aileen maar 
sussende 11erklaringen hebben uitgegeven ove1 
de gevaren van kernenergie staan met de 
mond vol tanden. Ook de Nederlandse minis· 
ter Van Aardenne : toch probeert hij zich nOj 
te redden dopr het kerncentrale-ongeluk te 
vergelijken met de doorbraak van een water
kering. Maar hij voelt zich niet op zijn gemak 
want de maatschappelijke diskussie voltrekt 
zich buiten hem om. Die diskussie is boven· 
dien demokraties. Want in het algemeen is 
het zo dat de politiek zich met mensen be
moeit, maar nu bemoeien de mensen zich 
met de politiek en wei met de kernenergie, 
politiek . Dat is een verheugend verschijnsel. 
Bovendien kunnen de politieke partijen daar 
niet omheen. Ook niet i11 de gemeenteraad 
vim Nijmegen. Juist niet in de gemeenteraad 
VCVJ Nijmegen. Want hoever ligt Kalkar hier 
v1mdaan? 
Eln 'dante bedenken dat de bouw van derge
liljke centrales in Amerika· juist verboden is 
vanwege de gevaren. 
Dan ligt Nijmegen ook nog vlak bij Dode
waard . Nu zult u misschien zeggen ' Dode
waard is speelgoed vergeleken bij Kalkar.' 
Dat •kan zo zijn, maar het is nog altijd radio-

. aktie( speelgoed. Wij doen een dringend be
· roeR op u om het door ons ingediende voor-

• stel te steunen en bovendien om zaterdag in 
een van de bussen te stappen die naar Borsse· 
le rijden . U hoeft niet bescheiden te zijn, wij 
hebben ruim voldoende kaartjes voor de bus 
bij ons." 

Aileen VVD ziet geen gevaar 
'-.. De SP-fraktie had voorgesteld om zich uit te 

spreken voor stopzetting van het kernener
gieprogramma. Daarnaast diende de bouw 
van de snelle kweekreaktor in Kalkar te wor
den afgekeurd . 
Een en ander werd in verzachte vorm ac.nge
nomen. Zo werd de eis tot stopzetting van 
het kernenergieprogramma omgezet in grote 
bezorgdheid. Behalve de VVD, die wilde van 
geen bezorgheid weten . Wei een beetje bru
taal natuurlijk als je iedere avond een 1ekken· 
de centrale op je beeldscherm ziet. Maar ja 
die VVD is altijd al bezorgder geweest over 
de investeringen van het kapitaal dan over de 
gezondheid van de mensen. Maar dat is nu 
precies de ellende van die kerncentrales. Het 
kapitaal de lusten en wij de kankerlasten. • 
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GO LEBE 
31 Maart, de kerncentrale in het Amerikaanse Harrisburg staat nog op springen. 
Demonstratie in Hannover tegen de atoomafvalfabriek in Gorleben aan de Duitse 
Oostgrens. De Klagesmarkt, de plaats waar de demonstratie zal eir.digen, ligt er 
wat miezerig bij. Verderop is het sprekerspodium te zien, het is koud en de markt 
is nog aan de gang. Wat zeiden ze daarnet tach over de radio, toen we vlak voor 
Hannover in een file terecht kwamen? Oh ja, dat al die demonstranten in gele 
jacks Waren gekleed. Dan gaan die marktkooplui straks zeker ook mee doen, want 
die hebben ook bijna allemaal zo'n ding aan. We schieten een man aan die net toen 

• we de auto parkeerden zijn huis uitkwam en nu samen met zijn dochter de Klages
markt oploopt. 

Hij blijkt dakdekker te zijn, verdient onge
veer 1200 mark in de maand en moet een 
huur betalen van 340 mark (zo'n 365 gulden). 
Aileen zijn dochter woont nog thuis. Of Gor
leben, van nu af aan de aanduiding van deaf
valfabriek, er moet komen? 
,Oh nee, beslist niet. Veel te link. En weet 
je, als dat ding er toch komt omdat er zo 
goed geld mee te verdienen valt en het gaat 
tout, dan zijn de arbeiders weer de klos . Die 

zijn altijd de klos." 
Hij vergelijkt het met de werkloosheid en 
begint er zich kwaad over te maken dat die 
.,vetkoppen die hier ook achter zitten" zich 
er dik aan zitten te eten, terwijl hij tijden 
heeft gekend dat er maar net een stukje 
paardevlees vanaf kon in de maand . Ook 
Helmuth Schmidt en Willy Brandt, beide van 
de SPD. de Duitse zusterpartij van de PvdA, 
worden niet gespaard . 

Boer en 
lntussen is de kop van de demonstratie aan· 
gekomen. En daarmee de indrukwekkende 
binnenkomst van zo'n 130 boeren uit de · 
streek waar Gorleben ligt. Velen zijn al een 
week op pad, anderen, zo blijkt later, zijn 
een dag en een nacht doorgereden. 
AI toekijkend vertelt een gepensioneerde ge
meenteambtenaar wat hij ervan vindt. Hij is 
ervan overtuigd datal te gevaarlijke grappen 
van de kernindustrie zo tegengehouden kun
nen worden. Het doet me den ken aan die 
spreuk op het affiesje van de spoorwegstaking: 
Als uw machtige arm het wil, staat gansch 
het raderwerk stil. 

Politie 
Politie en pers lijken te werken volgens het 
'draaiboek Almelo'. De pantserwagens zijn er 
wei, maar goed verstopt in de zijstraatjes. 
Een helikopter houdt de zaak in het oog. Ver
derop wijst een walkie-talkie-agent een de-

onstrante vriendelijk de weg naar de bak· 
kerswinkel. Blijkbaar hebben ook de Duitse 
autoriteiten in de gaten gekregen dat dit de 
beste manier is om dit soort demonstraties 
te bestrijden. 
Tussen de traktoren en wagens uit Gorleben 
en omgeving valt het meest te beleven. Hier 
wordt gediskussieerd, komen kennissen el
kaar tegen. Hier ook vertellen een drietal in
woners uit Gorleben me dat we ons niet on· 
gerust moeten maken over die poeha die 
Kohl en zijn vriendjes hebben gemaakt na 
zijn TV-optreden in Den Haag. Een van de 
drie vertelt me dat ze heeft genoten van de 
vragen die aan de CDU-politikus werden ge· 
steld. ,lk heb het drie keer gezien~ Dat Wa
ren toch hele nomale vragen. Laten die hoge 
heren maar eens ophouden met die dikdoene
rii, zo van Duitsland is het beste." 
Een ander legt uit dat Gorleben zelf een 
plaatsje van 600 inwoners is. Normaal ge· 
sproken I open daar twee veldwachters rond. 
Nu 1400 man zwaar bewapende 'Bundes
grenzschutz.' 
Vol gens hem i9' het ook geen toeval dat net 
twee jaar geleden op de plaats waar nu het 
hele zaakje komen moet, 25.000 km2 bos is 
afgebrand. 

Hij is 70 en loopt met een spandoek 
Verderop spreekt een vrouwtje van 64 jaar 
met een tulp in haar hand haar wantrouwen 
uit over de kernindustrie. 
,Die lui zijn niet te vertrouwen." Ze staat te 
wachten op haar man en is er trots op dat 
die, terwijl hij al over de 70 is, nog een span
doek heeft gemaakt dat hij naar ~orleben 
heeft opgestuurd . Ze hebben met elkaar af
gesproker\ bij de wageh waaraan zijn span
doek is bevestigd. Hoeveel men sen er zijn? 
Ze heeft er geen idee van. Het kunnen er wei 
60.000 zijn. 
Daar dicht in de buurt zit een van de traktor
bestuurders koud en wat slaperig te luisteren 
naar de toespraken. Hij woont 20 km van 
het plaatsje Gorleben, werkt op een kogella
gerfabriek in Schuttorf en heeft er nog een 
klein boerenbedrijfje bij . Op de traktor van 
zijn buurman, die kon niet weg vanwege de 
koeien, legt hij me uit waarom volgens hem 
het beginnen van boringen ook het begin van 
de bouw van de afvalfabriek is. ,Kijk eens 
hier, als je aileen maar gaat boren om te kij
ken of de grond geschi kt is, dan heb je maar 
een klein stukje land nodig. Maar bij ons 
hebben ze aile grond al gekocht. Genoeg om 
er een fabriek op te zetten. Zij kunnen mij 
nog meer vertellen." En gelijk he eft hij. • 
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Een werkloze kan met drie verschillen
de wetten te maken krijgen, achtereen
volgens de werkloosheidswet, de wet 
werkloosheidsvoorziening en als sluit
post de rijksgroepsregeling werkloze 
werknemers, de RWW, een onderdeel 
van de algemene bijstandswet. 
In deze rubriek bespraken we al eerder 
de WW en de RWW, aan de beurt is nu 
dus de WWV. 

blijvend arbeidsongeschikt is; 
ziekengeld ontvangt of een vol~edige AAW
of WAO-uitkering; 
een WW-uitkering heeft of een uitkering 
die daarmee gelijk gesteld wordt; 
een of meer wachtdagen van eer'l sociale 
verzekeringswet doormaakt; 
recht heeft op loondoorbetaling; 
werkloos is tengevolge van staking of uit
sluiting; · 
vakantie geniet; 
in militaire dienst is; 
rechtens van zijn vrijheid is beroofd; 
ouder is dan 65 jaar; . 
gehuwde vrouw is en niet als kostwinster 
wordt aangemerkt; 
buiten Nederland wocint; 
vreemdeling is, tenzij hij t,enminste 9 we
ken legaal in Nederland ve'tblijf heeft ge
houden. 

Hoogte van de uitkering 
De WWV-uitkering bedraagt 75 procent van 

• 

WET WERKLDDSHEIDSVOORZIENIN& 

De V 
De uitvoering van de WW is opgedragen aan 
het gemeentebestuur van de gemeente waar 
de werkloze woont. Wil deze een uitkering 
aanvragen, dan moet hij naar de gemeentelij
ke sociale dienst, waar zijn hele hebben en 
houen op twee formulieren wordt opgete
kend, het aanvraagformulier en het inkom
stenformulier. Het gemeentebestuur laat 
door de ambtenaren daarna een onderzoek 
instellen naar de juistheid van de gegevens 
op de formulieren. Voor dat onderzoek kan 
de aanvrager eventueel gehoord worden voor 
het verstrekken van nadere gegevens of in-
1 ichtingen. 
Het gemeentebestuur beslist schriftelijk op 
de aanvraag; als de aanvraag wordt toegewe
zen vermeldt de beslissing de grondslag van 
de berekening van de uitkering. In geval van 
afwijzing wordt er een korte aanduiding van 
de afwijzingsgrond gegeven. 

De uitkering 
lndien de erknemer niet voor WW in aan
merking komt of de maximale WW-uitkering 
gedurende zes maanden genoten heeft, moet 
hij een beroep doen op de WWV. 
Voor het recht op een WWV-uitkering moet 
de werknemer aan de volgende twee eisen 
voldoen: 
1. Hij moet geheel of gedeeltelijk werkloos 

zijn, en 
2. hij moet voorafgaande aan die eerste werk

loosbeidsdag gedurende een aaneengesloten 
periode van tenminste zes weken in loon
dienst gewerkt hebben, of over een perio
de van twaalf maanden voorafgaande aan 
de werkloosheid 65 dagen gewerkt heb
ben; met werken in loondienst wordt hier
bij gelijk gesteld het vervullen van de mili
taire dienstplicht. 

Natuurlijk bestaan er op deze regel uitzonde
ringen. Een hele reeks zelfs. 
Geen recht op een WWV-uitkering heeft een 
werknemer, als hij: 
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-
het dagloon . Onder dagloon verstaat de wet: 
a. Het loon dat de werknemer gemiddeld per 
dag in dienstbetrekking zou kunnen verdie
nen, indien hij werkzaam zou zijn in het be
roep, dat hij gewoonlijk uitoefende voordat 
hij werkloos werd. 
b. lndien een dergelijk loon niet vastgesteld 
kan worden, dan is het dagloon gelijk an 
het loon dat de werknemer gemiddeld per 
dag in dienstbetrekking zou kunnen verdie- ..._ 
nen met arbeid overeenkomstig zijn krachten 
en bekwaamheid. 
Verder kent de WWV een minimumdagloon 
en een maximumdagloon. Het minimum is 
sinds 1 januari 1979 f 113,21, het maximum 
is f 225,21. De maxim ale uitkeringsduur van 
de WWV is twee jaar, is men dan nog werk
loos, dan gaat men over naar de RWW. 

Verlaging en uitsluiting 
Het gemeentebestuur is bevoegd om een 
eenmaal toegekende uitkering te verlagen als 
de werknemer de regels overtreedt. Zelfs vol: 
ledige uitsluiting van uitkering is mogelijk. 

Wanneer nu mag de gemeente overgaan tot 
een 'strafuitkering'? 
In de volgende situaties is dat mogelijk: 
1. De werknemer voldoet niet aan de hem 

in de wet opgelegde verplichtingen; 
2. hij verstrekt onjuiste inlichtingen; 
3. hij is bij het arbeidsburo niet ingeschreven 

als werkzoekende; 
4. hij voldoet niet aan een oproep van de ge

meente of het arbeidsburo of h ij werkt 
niet mee aan een onderzoek naar arbeids
geschiktheid door een arts, beroepskeuze
adviseur of psycholoog; 

5. hij is ziek en raadpleegt geen arts; 
6. hij wordt geacht werkloos te zijn of te 

blijven doordat hij door eigen schuld of 
eigen toedoen geen arbeid heeft verkre
gen of behouden, dan wei dat h ij in onvol
doende mate getracht heeft arbeid te ver-

krijgen of heeft nagelaten passende ar
beid te aanvaarden; 

7. hij eisen stelt die het aanvaarden of ver
krijgen van passende arbeid duidelijk be
lemmeren; 

8. hij neemt niet deel aan een voor hem ge
wenste opleiding of scholing of werkt on
voldoende mee aan het bereiken van een 
gunstig resultaat; 

9. hij wijst een dienstverband bij de sociale 
werkvoorziening at, indien dit voor hem 
gewenst is. 

Een schipper en zijn dagloon 
Genoeg regeltjes, nu de praktijk . Er was een 
schipper die voor een baggerfirma gewerkt 
had in Dubai, in het Midden-Oosten, en die 
na zijn ontslag een WWV -uitkering aanvroeg. 
De gemeente bekeek de papieren en vroeg 
advies aan de Loontechniese Dienst van het 
ministerie. Het resultaat was voor de schipper 

• een minimumdagloon van f 112,10. 
Hiermee was de schipper het helemaal niet 
eens en hij vroeg een offici~le besl issing. Na
dat hij bij zijn ex-werkgever opgevraagd had 
wat zijn loon zou zijn geweest als hij in Ne
derland gewerkt had, diende hij bij de ge
meente een bezwaarschrift in. 
Drie weken later kreeg hij van de sociale 
dienst b'ericht dater een nieuwe beslissing 
genomen was: het dagloon werd nu f 158,561 
Tegelfik stelde de gemeente voor om het be
zwaarschrift niet verder te behandelen om
dat de reden van het bezwaarschrift was ko
men te vervallen. Daar had de schipper geen 
problemen mee, hij had het dagloon gekre
gen wat hij zich voorstelde. Tegenover de 
SP Hulp- en lnformatiedienst merkte de 
schipper nog op: ,.lk vraag me aileen at 

~waarom ik eerst drieeneenhalve maand moet 
wachten en een bezwaarschrift moet indie
nen, voordat ik de uitkering krijg waarop ik 
recht heb." 

Bezwaar en beroep 
Met onze schipper zijn vye aanbeland bij de 
vraag: wat te doen voor meer poen? 
Bent u het met de beslissing van het gemeen
tebestuur niet eens, dan kunt u binnen vier 
weken een bezwaarschrift indienen bij het 
gemeentebestuur. De gemeente legt het be
zwaar voor aan de speciale kommissie, die 
binnen drie weken advies uitbrengt. 
Heeft de gemeente het advies binnen, dan 
moet zij b'innen een week schriftelijk op het 
bezwaarschrift beslissen onder vermelding 
van de redenen van die beslissing. 
Is men het ook met die beslissing niet eens, 
dan staat beroep open bij de Raad van Be
roep en de Centrale Raad van Beroep. 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Zeker omdat veel gemeenten het niet zo 
nauw nemen met de WWV-regels, kan het nut
tig zijn om in beroep te gaan. Neemt u dan, 
als una dit artikel nog hulp nodig hebt, even 
kontakt op met de SP Hulp- en lnformatie
dienst. Uw telefoontje kunt u kwijt bij 
010-668068, uw brief stuurt u naar de Vij-
verhofstraat 65 in Rotterdam . • 
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. DE MANNEN VAN NEERDETEREN: 

We staken tot 
we .uvinnen 

,Zonder een goed akkoord krijgen ze ons de fabriek niet meer in. We werden al 
jarenlang belazerd met een CAO waar niets in zit en met ontslagen bedreigd. We 
staken nu net zo lang tot onze eisen ingewilligd zijn. Wat we willen is voor 1979 
drie procent loonsverhoging, een 39-urige werkweek en verandering in het wacht
dagensysteem." Kort en bondig is dat de eensgezinde mening van de 65 produktie
arbeiders in het metaalbedrijf DICO in het Belgiese Neeroeteren. 

In een vervallen boerderij naast het bedrijf 
hebben de stakers hun 'beleidscentrum' inge
richt. Van daaruit houden ze de fabriek en 
de toegangsweg haarscherp in het oog. 
Als we onze auto voor de poort neerzetten en 
het fabrieksterrein oplopen, worden we dan 
ook onmiddellijk gesignaleerd. Niet aileen 
door de stakers overigens. 
Ook de bedrijfsleider heeft ons gezien en 
komt naar buiten. Wat nerveus, kennelijk niet 
op zijn gemak, stuurt hij ons van het terrein 
a f. 
Met des te meer enthousiasme worden we 
ontvangen door de stakers . .,Ja, we komen 
uit Nederland." lk laat hen een Tribune zien. 
Het SP-motto schijnt hen wei te bevallen. 
,Aha, durf te strijden, durf te winnen. Oat 
klopt precies! Kom binnen." 
In een kamer in het oude huis zijn de deur 
en de ramen met plastik dichtgemaakt. Een 
dertigtal mannen zit in groepjes te kaarten, 
er worden moppen getapt, grapjes gemaakt 
over de direktie en de bazen. Een gei"mprovi
seerde kachel zorgt voor de noodzakelijke, 
behaaglijke warmte . .,Jammer, jullie zijn een 
minuutje te laat. Het spek-en-ei is net op," 
zegt Jacques, terwijl hij ons een nog glimmen
de pan onder de neus houdt. De sfeer is pri
ma, zo te zien. 
,Dat klopt," zegt Pierre .,we hebben de or
ganisatie zo verdeeld dater een dagelijks wis
selende ploeg van 10 mensen is die post moet 
houden. De anderen komen zo maar. Ze wit
len erbij zijn als er wat gebeurt." 

We staken om te winnen 
Het metaalbedrijf DICO startte in 1970 de 
produktie van opklapbedjes in het Belgiese 
Neeroeteren vlakbii de Nederlandse grens . 
Tot dan toe hadden veel Belgen gependeld 
naar het moederbedrijf in Uden (N-Br). DICO 
kocht de grond in Belgie voor een habbe
krats, en kreeg bovendien gemeentelijke- en 
staatssubsidies voor haar vestiging. 
Arbeiders waren er te over in de Maaskant. 
Nu nog is het werkeloosheidspercentage in 
die streek het hoogste van heel Belgie. 
Profiterend van deze situatie kon DICO aan
vankelijk mensen krijgen tegen een basisloon 
van ongeveer f 3,80 per uur. In het begin van 
de 70'er jaren wisten de arbeiders jaarlijks 
flinke loonsverhogingen te bedingen. 
.,Maar nu hebben we al drie jaar geen opslag 
meer gehad," vertelt Jean. ,In 1978 began 
de bedrijfsleiding te dreigen met afdankin· 
gen, ontslagen; 20 mensen zouden eruit moe
ten. Tot twee keer toe hebben we die plan
nen door onderhandelingen weten tegen te 
houden. In februari kwam de Ieiding toen 
plotseling op het idee om een funktie-ana
lyse te. gaan houden. Met geen andere bedoe
ling natuurlijk dan toch een aantal arbeiders 
de straat op te zetten. Oat was voor ons de 
druppel die de emmer deed overlopen. Na de 
vergadering hierover in de kantine op 9 maart 
zijn weals een man opgestapt. Ze verzinnen 
tel kens wat nieuws om ons te pakken, maar 
dan zijn ze bij ons aan een verkeerd adres. 
We staken om te winnen, zolang als nodig is." 

De gendarmerie is machteloos 
lnmiddels duurt de staking vier weken. Elke 
morgen rond een uur of zes arriveren de 
eerste stakers in hun beleidscentrum. Dagen
lang hebben ze de poort gebarri kadeerd om 
de bedrijfsleiding de toegang tot het bedrijf 
te verhinderen. 
.,De bazen. Nee, die staken niet mee. Die 
hebben een betet kontrakt. Wij noemen ze 
'kontekruipers' ." De 25 man sterke gendar
merie, die door de bedrijfsleiding te hulp ge
roepen was, kon weinig beginnen tegenover 
de eensgezinde stakers . 
Die hebben hun antwoord klaar op de inti· 
midatiepogingen van de bedrijfsleiding en de 
gendarmerie. Vrachtwagens met materiaal 
voor de fabriek worden onverrichter zake 
naar huis gestuurd. De bezemwagen van de 
gemeentereinigingsdienst moet geregeld ko· 
men om cle toegangsweg tot het bedrijf vrij 
te maken van kraaiepoten. 
Pierre: .,We vechten hard, omdat we weten 
dat we voor een rechtvaardige zaak vechten. 
Want DICO is een gezond bedrijf, er wordt 
hiar geen verlies geleden en er zijn genoeg or
ders. Wij willen graag werken, en leveren 
goed werk bovendien. Oat blijkt trouwens 
uit de cijfers. We hebben de afgelopen maan
den een produktie gehaald die 25 tot 35 pro
cent hoger ligt dan wat we moeten halen. 
Het ziekteverzuim is hier maar vijf procent. 
Oat is erg laag. Er heerste een goede werk· 
steer in de fabriek. Maar de direktie heeft 
kennelijk andere plannen. Uit Uden hebben 
we vernomen dat daar opklapbedden zijn 
afgeleverd, die uit ltalie gei'mporteerd zijn. 
Ze maken toch zelf het bedrijf kapot. Daar 
hoeven wij niet voor op te draaien." -

Spandoeken en borden 
wederom langs de weg 
De stakers zijn er vast van overtuigd dat ze 
deze slag van de DICO-direktie gaan winnen. 
Hun eigen eenheid is daarbij uiteraard hun 
sterkste wapen. Maar ook de steun van de 
vakbonden en van buitenstaanders is onmis· 
baar. Niet op de laatste plaats de solidariteit 
van de arbeiders DICO-Uden, die hebben toe
gezegd dat bij hen geen werk gedaan wordt 
dat normal iter in Neeroeteren moet gebeu
ren . 
Als we later in de middag weer naar Neder
land vertrekken, zijn enkele stakers bezig de 
spandoeken en borden weer tangs de weg te 
timmeren die eerder die dag door de politie 
waren weggehaald. DICO zal aan deze 65 
nog een zware dabber krijgen. • 
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KRALINGSE PLAS 
OOK VOOR &EWONE 
ROTTERDAMMERS 
Een groeiend aantal Rotterdammers 
zien het niet zozeer in een karavan of een 
vakantiehuisje, maar hebben al hun spaar
centen gestoken in een bootje. AI jarenlang 
vinden zij een aanlegplaats aan de rand van 
de Kralingse Plas. Maar tegelijkertijd weten 
ze dater een politieverordening is van de ge
meente Rotterdam, die verbiedt om boten 
's nachts aan de kant van de plas aan te leg
gen. Maar ze doen het toch, want het valt 
niet mee om in het vaarseizoen nog een lig
plaats te vinden die ook nog betaalbaar is. . 

Maar niet iedereen bleek blij te zijn met dit 
aanleggen in de plas. Een gedeelte van de wijk • 
Kral ingen lallijS de plas is met Hillegersberg 
een gebied, waar meest gegoede Rotterdam
mers wonen. Voor hen zijn de bootjes een 
doorn in het oog. De plas zou worden ont-

sierd en de boel zou worden ·vervuild. Ook de 
gevestigde watersportverenigingen aan de· 
Kralingse Plas beschouwen ~e plas als 'hun' 
plas. 

Een nieuw beleid · 
U begrijpt het al: onder druk van hoog nivo • 
is de gemeente e_rtoe overgegaan om toch de 
letter van de wet te gaan toepassen, een en 
ander onder de dekmantel van een nieuw 
watersportbeleid, dat noodzakelijk zou zijn 
geworden door het groeiend aantal water-
sportliefhebbers. · 
Natuurlijk kwamen de 'vrije' watersporters 

BEWONERS VAN R.S.V.-HUIZEN IN DE SLAG 
MET BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ 
Nadat Rijn-ScheldeNerolme zonder dat een 
van de huurders ervan wist eind vorig jaar 
144 van haar woningen in Spijkenisse ver
kocht heeft aan de beleggingsmaatschappij 
Fortress, is deze nieuwe eigenaar ertoe over
gegaan de huizen aan de huurders te koop 
aan te bieden. Maar de vraagprijs is zo hoog 
dat die voor de meeste bewoners niet op te 
brengen is. Voor velen zou de koop van de 
woning betekenen, dat de maande lijkse las
ten meer dan verdubbelen. Het komt erop 
neer dat de beleggingsmaatschappij er t Nee
maal zoveel voor vraagt als dat ze ervoor be
taald heeft. Fortress vindt dit een 'genereus 
aanbod', want de huurders kunnen het huis 
kopen voor 80 procent van de getaxeerde 
waarde. 

Slecht onderhouden 
Bij dit allesbehalve genereuze aanbod vergeet 
Fortress gemakshalve, dat aile woningen een 
grote hoeveelheid achterstallig onderhoud ver
tonen. Om dit aan te tonen nam de SP Hul -
en lnformatiedienst het initiatief om 'n wo
ning bouwtechnies te Iaten keuren door een 
onafhankelijke instantie, het Rotterdams 
Bouwcentrum. De betroffen gezinnen legden 
f 475,- bij elkaar om dit onderzoek te be
kostigen. 
Jan Heywegen en Don Ramaekers, initiatief
nemers en bewoners van de RSV-huizen: 
,We hebben een huis Iaten keuren waar door 
de bewoners niets aan was veranderd. Het 
huis was van gemiddelde kwaliteit. Veel hui
zen in de buurt zijn er nog veel slechter aan 
toe. Het resultaat van de keuring loog er niet 
om. Ten eerste moeten aile dakpannen ver
vangen worden. Er moeten nieuwe deuren in, 
nieuwe ramen, nieuwe vloeren. In totaal moet 
er ongeveer f 30.000,- worden uitgetrokken 
om het huis weer in de oude staat te brengen. 
Dan is er dus nog niets verbeterd." 
De SP Hulp- en lnformatiedienst heeft naar 
aanleiding van dit bouwtechnies rapport een 
brief geschreven aan B & W en Bouw en Wo-
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Don Rarnaekers Jan Heywegen 

ning Toezicht in Spijkenisse, met het ver
zoek aile woningen te inspekteren en For
tress te dwingen om de huizen in goede staat 
te brengen . · 

Huurders willen huurders blijven 
Vooropgesteld dat de achterstand in onder
houd wordt ingehaald, willen veel huurders 
gewoon huurders blijven. Als de bewoners 
het huis niet kopen, dan bepaalt het koop
kontrakt tussen RSV en Fortress dat de wo· 
ning tot en met 1988 niet aan een buiten
staander verkocht mag worden. Daarna staat 
het een eventuele koper vrij met de huizen 
te doen wat hij wil. De bewoners vinden te· 
recht dat in het kontrakt de huurdersbelan
gen slecht beschermd worden. Het is geen 
overeenkomst tussen huurders en eigenaar, 
maar tussen Fortress en RSV. 
Don Ramaekers en Jan Heywegen: ,Daarom 
dringt het aktiekomitee bij de gemeente aan 
op bemiddeiing. Het moet onmogelijk wor
dE)n gemaakt, dat de huizen verkocht wor
den aan niet huurders, zolang de huurders er 
nog in wonen." • 

hiertegen in verzet . Er werd een aktiekomi· 
tee opgericht, waar Gijs Verschoor (65-plus) 
ook lid van is. 
Gijs: ,In het verleden Werden er geen pro~
sen-verbaal uitgedeeld omdat men van het 
standpunt uitging, dat zolang er geen andere 
oplossing was voor deze watersporters, bii· 
voorbeeld stijgers om aan te meren, de boten 
aan ~onden leggen aan de kant. Nu heeft de 
gemeente nog steeds geen oplossing voor ons, 
maar ontneemt ons zo wei onze aanlegplaat· 

_sen. Daarom hebben we een aktiekomitee op 
gericht om te protesteren bij de gemeente te
gen dit eenzijdig optreden . Als de watersport 
in Rotterdam beter geregeld moet worden, 
dan .moet iedereen zijn steentje bijdragen, 
ook de boten van de verenigingen. Het is on· 
zin om dan de gewone man het eerst van de 
plas af te jagen. Dit hadden wij niet verwacht 
van dit PvdA-kollege." 
Het komi tee vroeg een gesprek met de ge
meente aan om te praten over een alterna
tief, bijvoorbeeld het maken van aanlegstij· 
gers met vergunningen. Maar de politie kon· 
digde al voor het gesprek kon plaatsvinden 
aan, dat zij bekeuringen glng geven. 

Een proefproces u itgelokt 
Het aktiekomitee besloot een proefproces 
uit te Iokken. Op een zomeravond in augus· 
tus vofig jaar lieten een 20-tal botenbezitters 
zich bekeuren. De Officier van Justitie was 
persoonlijk aanwezig. De 'delinkwenten' wer
den bijgestaan door de advokaat van de SP 
Hulp- en lnformatiedienst Sjoerd Brunia. 
Gijs: ,Kort daarna kregen wij een gesprek 
met de wethouder. Hij vond dat de water
sport in Rotterdam uit de hand was gelopen 
en dat er nu iets gedaan moest worden. Dit 
was een van de eerste stappen. Als komend 

> vaarseizoen het nieuwe beleid niet was goed· 
gekeurd, zouden er maatregelen worden ge· 
nomen voor een tussentijdse oplossing, ook 
voor de leden van de aktiegroep. Dit klonk 
goed, maar we vertrouwden het niet." 
En terecht, bleek later . In november kwam 
de zaak voor bij het kantongerecht. De. Qffi. 
cier van Justitie eiste f 400,-, waarvan f 300,
voorwaardelijk. De zaal zat bomvol. Tijdens 
dit 'massaproces' kon mr. Brunia de rechter 
ervan overtuigen dat het beleid van de ge
meente niet deugde. Ook kon hij de rechter 
duidelijk maken dat de botenbezitters de plas 
niet vervuilen, dat zij altijd de rommel goed 
opruimen en zich altijd gedragen hebben als 
goede watersporters. De rechter vond dat hij 
nadere informatie nodig had van de gemeen
te, voordat hij vonnis kon wijzen. 
Hij verdaagde het proces tot maart '79. 
Toen het proces dit jaar voortgezet werd, 
had de gemeente gebrekkige inlichtingen ge
geven. Van een duidelijk nieuw watersport
beleid was nog geen sprake. Ook voor de aan · 
geklaagden was geen alternatief voorhanden. 
Dit onduidelijke beleid van de gemeente 
Rotterdam bracht de rechter tot de uitspraak: 
Aile gedaagden krijgen vrijspraak. De eerste 
slag was gewonnen. 

Watersportbeleid voor de gewone man 
D"e watersporters kunnen in ieder geval in dit 
vaarseizoen ongehinderd van de Kralingse 
Plas gebruik maken. De reaktie van de wet
houder van Sport en Rekreatiezaken Van 
der Have (PvdA) was: ,Wij gaan in hager be
roep!" Zo ook de Officier van Justitie . Het 
komitee wacht het hager beroep in vertrou
wen af. Ondertussen blijft de aktiegroep pro
beren de zaak door overleg op te lassen. Zij 
hebben opnieuw een onderhoud aangevraagd 
met de wethouder, want ook zij zijn voor
stander van een goed watersportbeleid, maar 
dan wei voor de gewone man in Rotterdam .• 
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,Het is nu geen tijd voor leuke dingen," 
sprak Wiegel op een avond in Oostburg en 
doe/de daarmee op de plannen van de vakbe
weging om door werktijdverkorting meer 
banen te scheppen . 
Ook vond Wiegel ,dat het lenen van vee/ 
geld voor /euke maar niet noodzake/ijke din
gen echt niet meer kan in deze tijd. Nodig is 
nu minder uitgeven, minder lenen, meer werk 
en 1•oor wie het kan ook een beetje harder 
werken." 
,Om u een voorbeeld te geven," zo had Wie
gel verder kunnen gaan ,,minder uitgeven doe 
ik zelf a/ jaren, door aile leuke maar niet 
noodzakelijke reizen en diners te deklareren." 
D'at Wiegel er zo'n zuinige levensstijl op na 
hield, zu!len slechts weinigen vermoed heb
ben. Een van die weinigen was dr. Peschar, 
president van de Algemene Rekenkamer. 
Dat is een nog zuiniger man dan Wiegel. Hij 
wit ingevoefd zien dat ministers een eigen 
bijdrage gaan leveren voor feestmaa/tijden 
die totaal geen zake/ijk karakter hebben, 
maar veelvuldig op ~ Rijkskosten verorberd 
worden. 
U moet dus niet raar staan kijken als u bin
nenkort ook Pien met een doorlopend krediet 
de bank uit ziet stappen. 

*nivo 
Een bekende leus van de VVD is ook ,wie 

hard werkt mag best vee/ verdienen." Wiegels 
jongste advies ,en wie het kan ook een beetje 
harder werken" is daarom ook niet voor zijn 
eigen kiezersvolk bedoeld, want die verdie
nen zoveel dat ze vast a/ heel hard werken. 
Die hoeven dus niet terecht gewezen te wor
den .. Radiologen bijvoorbeeld verdienen ge
midde/d f 350.000,-;andere mediese specia
listen wat minder, maar nog a/tijd een dikke 
f 200.000,-. Ook gemiddeld. De een wat 
minder, de rest meer. Psychiaters en dieren
artsen moe ten het stel/en met slechts 1 a 1 1/2 
ton. 
Professor Philipsen, bestuurs/id van de me
diese fakulteit in Maastricht, is een van de 
mensen die vinden dat de mediese sektor best 
met een beetje minder toekan bij de nu zo 
gigantiese inkomens. ,Per slot van rekening 
is het geld dat hier wordt verdiend afkom
stig uit de gezondheidszorg, dus van ons alle
maal en niet voor dokter prive. Zo'n enorme 
inkomensongelijkheid, dat kun je tach niet 
Ianger maken. Er is nog we/ geen ethiek van 

. de girorekening, maar er wordt door de he
ren we/ gevochten om e/ke f 5000,-. Als je 
ziet water in deze branche over een paar gul
dens wordt afgezeurd, met smoesjes als 'ja, 
maar ik heb studerende kinderen, dus ik moet 
een paar duizend meer', blijven ze ons weken 
achterna zitten. Telefoontje na telefoontje. 
Je verdoet er je kostbare tijd mee, terwijl er 
belangrijkere dingen te doen staan. lk geloof 
niet dat we hier te maken hebben met een· 
slechter soort mensen dan eldP.rs. Maar het 
maakt, bij zo'n nivo, bepaald gP.en !if!rheffen
de indruk." 

*verloren 
De slag om de werktijdverkorting '79/ijkt 
g!ansloos ver!oren. Arie Groenevelt geeft voor 
de radio een verklaring voor deze afgang. 
,Kijk dat de regering Van Agt;Wiegel ons 
vijandig gezind is, dat wisten we. Daar houd 
je dan rekening mee. Vervelender werd het 
toen allerhande linkse professoren en eko
nomen zonodig het Centraa/ Planburo met 
zijn sombere voorstelling moesten verdedi
gen. Maar het ergste van al!es vind ik tach 
dat je po!itieke vrienden je open!ijk Iaten 
val/en. Ja, de PvdA bedoe/ ik. En met name 
Joop den Uy! zelf." 
De anders zo vastberaden Arie Groenevelt 
heeft aile reden zich in de steek gelaten te 
voe!en. Terwijl hij zich keer op keer het vuur 
uit de sloffen heeft gelopen om voor Joop de 
verkiezingen te winnen, stuurt Den Uy/ hem 
nu het bos in met de boodschap om ,over 
15 jaar nog maar eens terug te komen met 
die werktijdverkorting." Den Uyl doet in dit 
opzicht niet meer onder voor de eerste de 
beste werkgeversvoorzitter. 
Bovendien dringt hij nog steeds aan om door 
te gaan met bedrijven vol te pompen met ge
meenschapsgeld. En dat terwij/ zelfs de A/ge
mene Rekenkamer niet tot een betere kon
klusie komt, dan dat deze steun een miljoe
nenvergiet is, waarin geen druppel werkgele
genheid in achter blijft. Voorlopig heeft A. G. 
15 jaar de tijd om uit te zoe ken wie nu eigen
!ijk we! de politieke vrienden van de werk
nemers zijn. 

*oscars 
HOLL YWOODIUSA - Terwij! buiten diverse 
Vietnam-veteranen slag /everen met de poli
tie worden binnen maar liefst vijf Oscar-on
derscheidingen uitgereikt aan·de nieuwste 
Amerikaanse Vietnamfilm, The Deer Hunter. 
Een nieuwe Amerikaanse filmpoging om het 
Vietnamtrauma te verdrijven. Een eerdere, te 
weten John Wayne's lachwekkende Green 
Barets, ging jammerlijk de mist in. 
The Deer Hunter is technies zonder meer 
een mooie film met.prachtige opnamen, 
maar dat is nu juist het fnuikende. Naar de 
inhoud gemeten is The Deer Hunter name/ijk 
even racisties als een Zuidafrikaanse boer. 
Het verhaal komt in het kart hierop neer: 
het eerste dee/ van de film toont ons het 
normale, dage/ijkse Ieven van een aanta/ een
voudige fabrieksarbeiders , kompleet met 
zijn ups en downs.. Daar kqmt een abrupt 
einde aan als een aantal van deze jongens 
naar Vietnam wordt uitgezonden. Dan be
gint de film pas goed. In Vietnam worden de 
arme Ametikaanse so/daten aan vele oorlqgs
verschrikkingen b/ootgesteld, waarbij niets 
wordt nagelaten om de Vietnamezen af te 
schi/deren a/s brute wreedaards t.en een in
ferieur ras. De dappere zonen van Amerika 
worden op lafhartige wijze in de pan gehakt, 
en slechts weinigen keren naar hun geboorte
land terug . 
In deze film worden de grove middelen zo
als klinkklare geschiedenisverva!sing niet ge
schuwd om de Amerikaanse wereldsuprema
tie zo breed mogelijk op het doek uitgemeten 
te krijgen. En juist deze film is onderscheiden 
als beste film van het jaar 1979. Enorme re
klamekampagnes moeten de bezoekerscijfers 
Jpjagen, om de VS van hun oorlogsmisdaden 
vrij te pleiten. 
The Deer Hunter, als film een voortborduur
sel op 'The American Dream', maar aangezien 
dromen bedrog zijn... • 
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GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar· 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
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• 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij _een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weini~ mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

******************************* 
Voor Tribune-lezers die meer willen lezen over 
de Socialistiese Partij, over ho'e het kapitalisme 
in elkaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van deS? 
over een grote hoevee/heid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen· van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J .v.Stolbergstr.6011 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 1 0 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-2188'l8 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 

Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) A.v.Solmsstraat 31 08819-3785 
Emmen Laan v.d. Bark 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 _.. 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Maastrichtstraat 8 045-712778 
Hellevoetsluis Post bus 175 01882-44 7 
Helmond Zoutmanstraat 37 04920-42761 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
Hoensbroek Pr . Hendrikstr. 22 045-214067 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen 0Nterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
MaarssenbroekBloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nuland Rijksweg5 04102-2066 
Nijmegen Domi nicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss P.eperstraat 7 041 20-32631 
Papendrecht Stellingmolen 183 

- - -

Renkum 
Roosendaal 
'Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray . 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Statenlaan27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-1 0328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past. Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-7270 
I.M . de Raathstr. 6 010-345483 
C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079-166608 
Eigenhaardstr . 28 05200-1 0179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
.,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam- tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 01 0-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Beroering in de Tilburgse Noordhoekwijk 

Elzenstraat vecht voor 
behoud van woningen 
Het zijn opmerkelijke dingen die er momenteel gebeuren in de Tilburgse Elzen
straat. Oat is de mening van opa Gijsbers, 78 jaar oud en een van de bijzonder vele 
aktievoerders in de Noordhoekwijk tegen de dreigende sloop van een aantal pan· 
den in de Elzenstraat. Meneer Gijsbers is wei bijzonder dicht bij de zaak betrok· 
ken, omdat hij in ~n van de bedreigde panden woont. Hij heeft echter iedereen al 
Iaten weten dat wanneer ze hem uit het pand willen hebben, ze hem eruit zullen 
moeten dragEm. Na 55 jaar erin gewoond te hebben, laat hij zich nu niet als een 
kwajongen buiten zetten. Zijn strijdbaarheid is tekenend voor de manier waarop 
een hele buurt reageert tegen de afbraakplannen. 

Slopen? Vergeet 't maar! 
Slopen zonder vergunning is in Til burg niet 
toegestaan. Die maatregel is sinds enige jaren 
in de stad van kracht, in verband met de hand 
over hand toenemende woningnood (momen
teel staan al meer dan 8000 woningzoekenden 
ingeschreven. Per dag komen er 25 nieuwe 
bij). Met dat probleem werd autobedrijf Hol
land BV gekonfronteerd toen het de haar be
horende drie panden (45, 47 en 49) in de 
Elzenstraat wou afbreken. Om er bedrijfs
ruimte van te maken, zoals de direkteur zijn 
plannen toelichtte. Om aan een grote onder
houdsvordering te ontsnappen, zeggen buurt
bewoners, die hebben gezien hoe het bedrijf 
volstrekt nagelaten heeft welk onderhoud 
dan ook ooit aan de panden te plegen. Zelfs 
de Huuradvieskommissie sprak er .in 1977 al 
schande over. 
Om zijn afbraakplannen te kunnen doorzet
ten moest het bedrijf dus bij B & W van Til
burg een sloopvergunning aanvragen. Helaas 
voor het bedrijf en gelukkig voor de bewo
ners werd die vergunning geweigerd. (Een 
helaas uitzonderlijke weigering, omdat on
danks de woningnood, in werkelijkheid toch 
drie van de vier vergunningsaanvragen wor
den toegewezen, zodat het formele verbod 
weinig voorstelt in de praktijk). Holland BV 
nam daar echter geen genoegen mee en ging 
in beroep bij Gedeputeerde Staten in Den 

Bosch. Aldaar werd de vergunning - op vol
strekt onduidelijke gronden- wei verstrekt. 
De gemeente, schijnbaar gei'mponeerd door 
zoveel tegenslag, 'vergat' om in beroep te 
gaan. 

Straat in aktie 
Wanneer de mensen uit de straat door de 
Hulp- en lnformatiedienst van de SP op de 
hoogte worden gesteld van de dreigende 
sloop van de panden op 45, 47 en 49, be
sluiten zij dat niet Ianger lijdzaam te aksep
teren, maar tot tegenmaatregelen over te 
gaan. In aile vlugte wordt de bewonersgroep 
Elzenstraat gevormd. Eerste aktiviteit van de 
groep is iedereen te krijgen achter een bij de 
Raad van State in te dienen beroepschrift 
tegen de sloopvergunning zoals die door Ge
deputeerde Staten is afgegeven. Tot ieders 
enthousiasme lukt dat inderdaad: aile bewo
ners van de straat ondertekenen het beroep
schrift. Tevens wordt bij het opsturen daar
van aan de Raad van State verzocht de ver
gunning in afwachting van een definitieve be
slissing te schorsen. 
Een paar dagen later komt een van de pan
den leeg. De bewoners ervan hebben andere 
huisvesting gevonden. De bewonersgroep be
sluit daarop dater maatregelen moeten ko
men. Want als er een pand leegkor:nt, kan het 
automobielbedrijf zijn sloopplannen gaan uit-

voeren. Op zes april, in aile vroegte, wordt 
daarom het pand Elzenstraat 45 'gekraakt' 
voor de bewonersgroep. En wederom is heel 
de straat solidair: overal verschijnen kleurige 
pamfletten voor de ramen. ,.Eizenstraat Woon
straat." Een spandoek over heel de breedte 
van de straat vraagt de passanten of al die 
duizenden woningzoekenden nog niet genoeg 
zijn. 
's Avonds komen tal van bewoners hun eerste 
bezoek in het nu aan de straat behorende 
pand afleggen. Nog steeds neemt het enthou
siasme toe. Maar het is iedereen wei duidelijk 
dat er nog heel wat meer mensen op de been 
moet worden gebracht om de voorgenomen 
sloop van de huizen te verhinderen. 

Solidariteit en sukses 
Daarom wordt enige dagen later een groot
scheepse handtekeningenaktie in de Noord
haekwijk (waarin de Elzenstraat ligt) gestart. 
Berichtgeving in de krant en via pamfletten 
heeft er voor gezord dat iedereen op de hoog
te is over water gaande is. En iedereen blijkt 
het ook eens te zijn met de akties die onder
nomen worden door de bewonersgroep. Hon
derden handtekeningen onder de eis: Elzen
straat Woonstraat worden in een mum van 
tijd opgehaald. Bij het ophalen van de hand
tekeningen worden de mensen tevens uitge
nodigd de Open Avond die enige dagen later 
georganiseerd is in het kraakpand, te bezoe
ken. Velen maken van die uitnodiging ge
bruik en komen zich zelf op de hoogte stel
len van de stand van zaken. 
Na de handtekeningenaktie wordt de Open 
Avond het volgende suksesvolle wapenfeit 
voor de bewonersgroep. Temeer omdat aan
gekondigd kan worden dat de kaotonrechter 
heeft besloten de kwestie met de huuropzeg
gingen aan te houden totdat de Raad van 
State een definitief oordeel heeft gevormd 
over het door de bewoners ingediende be
roepschrift. Oat betekent dat in ieder geval 
de huidige bewoners van de panden 47 en 49 
- waarvan opa Gijsbers op nr. 47 al 55 jaar 
in het huis woont- de komende maanden 
nog geen enkele schrik zullen hoeven te heb
ben om uit huis te moeten. Ambtelijke en 
juridiese molens draaien langzaam. Doorgaans 
is dat in het nadeel van de mensen, dit keer 
is het eens omgekeerd. 
Nog steeds dreigt echter een minder roos
kleurige toekomst voor het pand op nr. 45 
dat 'gekraakt' is en dus niet door het von
nis van de kantonrechter wordt beschermd. 

Gewonnen! 
Op woensdag 18 april zal daarover in Den 
Haag de beslissing vallen. Dan komt namelijk 
het door de bewoners ingediende schorsings
verzoek voor. 
Het is een flinke drukte, daar in het gebouw 
van de Raad van State aan de Haagse Paleis
straat. Naast de vertegenwoordigers van de 
bewonersgroep zijn ook aanwezig vertegen
woordigers van provincie en gemeente, als
mede de direkteur van het automobielbedrijf 
en zijn gemachtigde. + 
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--------------~~~~----------------... 
Vervolg Tilburg 
Nadat de argumenten van de bewoners naar 
voren zijn gebracht, mogen de andere ge
noemden antwoorden. Behoudens de ge
meente, die verklaart zich nu volledig achter 
de bewoners op te stellen, hebben de overi
gen niet erg veel te melden. De beslissing 
door de provincie genomen, blijkt niet te 
verkopen te zijn . En ook de bedrijfsdirekteur 
weet niet veel beters te doen dan te vertel-
len dat hij de panden zo prima onderhouden 
heeft - waarop de voorzitter van de Raad hem 
twee rapporten van de Huuradvieskommissie 
uit 1977 voorleest. Rapporten waarin met 
verbazing het volslagen gebrek aan onder
houd wordt beschreven ... - en dat de werk
gelegenheid in het geding is. Erg veel indruk 
maakt zijn plechtige betoog echter niet op 
de voorzitter van de raad. Het is dan ook 
naar aile verwachting wanneer de volgende 
dag meegedeeld wordt dat de sloopvergun
ning geschorst is. Daarmee is ook de onmid
dellijke toekomst van het pand op nr. 45 
veiliggesteld. 
B;jzonder fraaie resultaten derhalve . Opa • 
Gijsbers is er bijzonder over te spreken: ,A Is 
ze mij nog uit het huis willen hebben, zullen 
ze me eruit moeten dragen", vertelt hij tegen 
iedereen die het horen wil. En hij meent het, 
net als al die andere mensen in de Noordhoek, 
die zich samen sterk gemaakt hebben tegen 
sloop, voor een leefbare buurt en tegen de 
woningnood . Hun aktie zal een voorbeeld 
zijn voor vele andere Tilburgse mensen. • 

Brief 

WerkbijPTT 
Geachte redaktie, 
Steeds opnieuw horen we van de kant van de 
overheid bezorgde geluiden over onze werk
gelegenheid. En aile minder popu/aire maa t
regelen die de regering neemt, worden ge
rechtvaardigd met kreten als ,werkloosheids
bestrijding" enz. Op deze manier wordt 
Bestek '81 verkocht en het zijn steeds deze 
zelfde argumenten die tegen milieu-aktie
groepen worden gebruikt. 
Je zou dus denken dat de overheid als werk
gever een zeer goed aannemingsbeleid han
teert en zoveel mogelijk met mensen in vaste 
dienst werkt. Niet1; is minder waar! 
Ze/f werk ik nu enige maanden als besteller 
en sorteerder bij de PTT in Nijmegen. lk heb 
een 3-maande/ijks per dag opzegbaar arbeids
kontrakt. Er werken nu zo'n 40 part-time 
bestellers met deze kontrakten bij ons. We 
kunnen van de ene dag op de andere on tsla
gen worden, zonder dat de PTT problemen 
krijgt met het Arbeidsburo of met afv/oei
ingsregelingen. Na 3 maanden worden de ar
beidsovereenkomsten voor eenzelfde termijn 
verlengd. En dat terwij/ normaal gesproken 
de maxi male proeftijd 2 maanden is. 
Als argument voor het niet in vaste dienst ne
men wordt het invoeren van de postkode ge
noemd. Een nieuw systeem, waardoor min
der sorteerders nodig zijn, omdat men de 
briefschrijvers zelf de postkodenummers laat 
opzoeken. Men laat in feite de klant sorteer
'NI!rk doen. 
Tegen 1986 moet dit systeem gaan werken. 
Deze voorspelling is erg optimisties gezien de 
resultaten tot nu toe. Men zal nog jaren door
gaan mensen aan te nemen op voorwaarden 
die oak gelden bij uitzendburo's. · 

P.S., Nijmegen 

HUURDERS VENRAY EN HORST PROTESTEREN 
TE&EN VERHO&IN& VAN $TOOKKOSTEN 
De strenge winter van december en ja
nuari is voor de Woningbouwvereni
ging Noord-Limburg aanleiding geweest 
bij haar huurders die afhankelijk zijn 
van een centrale verwarmingsketel, een 
forse stookkostenverhoging door te 
voeren. -
Toen de huurders dit bericht via een kort 
briefje bereikte, reageerden velen al direkt 
met: ,Dit is een verkapte huurverhoging." 
De hoogte verbaasde iedereen: van tweeen
twintig gulden tot zelfs veertig gulden per 
maand! Velen zeiden, eventueel een verho
ging wei te zullen beta len. Vanwege de stren
ge winter. Maar deze verhoging vond men 
schandelijkl Temeer, omdat aangekondigd ' 
werd, dat daarbovenop nog eens een eenma
lig bedrag van vijftig tot tweehonderd gulden 
gevorderd zou worden. 

Handtekeningen 
Enkele bewoners startten een handteRenin
genaktie tegen de woningbouwvereniging. 
Zowel in Venray, waar ongeveer 1200 huur
ders gekonfronteerd werden met deze verho
ging, als in Horst (ongeveer 200 bewoners). 
In beide plaatsen vroeg men de Bond van 
Huurders en Woningzoekenden"'(BHW) de 
aktie te ondersteunen. 

Direkteur De Klerk van ,Noord-Limburg" 
neemt de handtekeningen in ontvangst 

' De handtekeningenlijsten werden aan dedi
rekteur van de woningbouwvereniging over
handigd. 

Eisen 
Tijdens het ophalen van de handtekeningen 
in Horst kwamen er meerdere klachten naar 
voren. Niet aileen over de verwarm ing, maar 
bijvoorbeeld ook over de servicekosten. 
Deze klachten en de stookkostenverhoging 
waren voor de bewoners aanleiding een eisen
pakket op te stellen. De verhoging van de 
stookkosten zou drasties verlaagd moeten 
worden; de bewoners will en ieder een eigen 
thermostaat, zodat ze de verwarming zelf 
kunnen regelen; in de Zwaluwstraat moeten 
maatregelen genomen worden tegen de tocht 
en de tuimelramen moeten vervangen wor
den en tenslotte eist de Zwaluwstraat, dater 
voor de servicekosten, die men betaalt, ook 
iets gedaan wordt. 

Vergadering 
Deze eisen werden vastgesteld tijdens een 
bewonersavond, die bezocht werd door meer 
dari 80 bewoners. 
Daar werd tevens besloten, de eisen kracht 
bij te zetten, door de stookkostenverhoging 
te weigeren. Daarvoor werd een centrale re
kening geopend, waarop iedereen zijn verho
ging zou storten. De rest van het huurbedrag 
wordt dan wei overgemaakt naar de woning
bouwvereniging Noord-Limburg. 

Venray 
In Venray gingen de bewoners anders te 
werk. De eis die men daar overbracht naar de 
woningbouwvereniging was: zo spoedig mo
gelijk een bewonersavond, waarbij de wo
ningbouwvereniging Noord-Limburg opening 
van boeken moet geven. 
Zelfs op deze eis ging de woningbouwvereni
ging niet in. Officieel, omdat ze een aantal 
rekeningen nog niet binnen had. De vraag 

-.._ dringt zich dan direkt op: op basis waarvan 
is de stookkostenverhoging dan doorgevoerd? 
Hierop is nog steeds geen duidelijk antwoord 
gegeven. 
Reden voor de huurders van Horst en Yen-
ray, hun akties voort te zetten. • 



Een Palestijns gezin in het kamp Rachadiya. Het jongste kind liep een verwonding aan het hoofd op bij de laatste lsrae1iese beschieting. 

Dertig jaar op de vlucht 

De Palestijnen 
inlibanon 

Op zaterdag 19 mei, 15.00 uur, orga
niseert het Palestina Komitee een lan
delijke manifestatie in het Roothaan
huis, Rozengracht 133 te Amsterdam. 
Op deze manifestatie zal de nadruk 
gelegd worden op de aktuele situatie 
in het Midden-Oosten na het Egypties
lsrae1ies akkoord. 
Als sprekers zijn uitgenodigd: Fred 
Halliday (onder meer schrijver van de 
boeken 'Arabia without sultans' en 
'Iran: dictatorship and development'), 
Moshe Machover (vertegenwoordiger 
van anti-zionisties links) en een ver
tegenwoordiger van de PLO. 
Tljdens deze middagmanifestatie zul
len het orkest 'De Volharding' en 
Thea Loevendie optreden. 
Voorafgaand aan de manifestatie zal 
er een demonstratie plaatsvinden om 
13.00 uur; vertrek vanaf het Museum
plein in Amsterdam. 

Na een rustige start in Zuid-Libanon hebben de Nederlandse Unifil-militairen sinds 
Pasen te maken met roerige tijden. De stationering van geregelde Libanese troepen 
in het Unifil-gebied en de uitroeping van een mini-staatje door de rechtse majoor 
Haddad hebben tot gevechten geleid. Bovendien bombardeert Israel aan de !open
de band Palestijnse vluchtelingenkampen waarbij talloze doden vallen. Tribune
verslaggever Derk Sauer was de afgelopen weken opnieuw in Libanon en bericht 
vanuit het strijdtoneel. 

Tweede paasdag in Zuid-Libanon. De kust
weg van Beiroet naar Israel ligt er zonnig 
bij. De hemelsblauwe Middellandse Zee 
doet aan vakantie denken. 's Ochtends vroeg 
sta ik vlak bij Tyr, de Libanese stad die het 
dichtst bij Israel ligt. lk ben op weg naar 
de grens. Vanuit Libanon hoop ik naar Tel 
Aviv te kunnen reizen om daar enkele Ne
derlandse soldaten te interviewen die op 
verlof zijn. Normaal zit de grens tussen Is
rael en Libanon potdicht vanwege de oor
log. Maar ik hoop er toch door te kunnen. 
Plotseling horen we- de chauffeur en ik -
enkele doffe knallen. Het zijn mortieren die 
vanuit Israel onze kant op worden gevuurd. 

Mensen op straat beginnen te rennen, ze 
zoeken een goed heenkomen in een van de 
vele schuil kelders . 
Rechts van de weg ligt Rachadiya, een van 
de grootste Palestijnse vluchtelingenkampen 
in de omgeving. Er wonen zo'n 15.000 Pa
lestijnen en juist dit kamp wordt regelmatig 
met raketten bestookt. Op een paar honderd 
meter afstand zien we een mortier inslaan. 
Grote rookpluimen wijzen op een vernieti 
gend effekt . Het verkeer op de kustweg is 
inmiddels volledig tot stilstand gekomen. 
Zuid-Libanon lijkt uitgestorven. Met een 
duidelijk angstige blik in de ogen rijdt de 
taxichauffeur wei door. Terwijl we at en + 
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Hoewe/ het kamp overbevolkt is, zijn df: 
straten en de huizen schoon en opgeruimd 

toe doffe knallen horen, scheuren we over 
de weg. Bij de verste Nederlandse post 
worden we tegengehouden. Honderd meter 
verder begint het gebied van majoor Had
dad en nog een paar kilometer verder is de 
lsrailliese grens en Nakura, het VN-hoofd
kwartier. 

Palestijnse 
v/uchtelingenkampen 
ideaal doe/wit 

De soldaten vertellen dat de troepen van 
Haddad sinds 's ochtends vroeg de weg heb
ben afgesloten. Een dag later zal de majoor 
het zogenaamd onafhankelijke Vrij Libanon 
uitroepen, een splinterlandje van een paar 
kilometer groot. 
Even voorbij de Nederlandse post wordt de 
weg inderdaad geblokkeerd door een pant
servoertuig. Er zitten een paar gewapende 
mannen bovenop die vriendelijk zwaaien . 
Het lijkt wat onwezelijk dat deze mannen 
verantwoordelijk zijn voor een were!dkrisis. 
Maar als even later de doffe knallen van 
geweer en mortiervuur weer opkl in ken ben 
ik weer terug in de werkelijkheid . Officieel 
behoren de mannen op de tank tot de troe
pen van Haddad. In werkelijkheid zijn het 
merendeels verklede lsraeliese militairen, 
bewapend met lsraeliese geweren en betaald 
door Israel. 
Haddad is niet meer dan een stroman die 
als dekmantel dient voor de illegale aktivi
teiten van Israel in Zuid-Libanon. 
De soldaten op de VN-post hebben dat na
tuurlijk ook al lang in de gaten. Ze weten 
dat elke kogel die tegen hen wordt afge
vuurd van lsraeliese afkomst is. Toch voe
len ze zich niet echt angstig . .,De meeste 
kogels en mortieren worden over onze hoof
den afgevuurd. Ze richter niet op ons, maar 
op de Palestijnen een paar kilometer verder
op," aldus een soldaat. lnderdaad kan je 
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vanaf dit punt over zee de stad Tyr en het 
Palestijns vluchtelingenkamp prachtig zien 
liggen. Een ideaal doel voor de lsraeliese 
schutters. 
De soldaten op de VN-post zijn van de 
Charlie-kompagnie. Zij hebben tot nu toe 
het meeste meegemaakt van aile Nederlandse 
VN·militairen. De meesten vinden dat niet 
eens zo erg . .,Er gebeurt hier nog wat . Dan 
verveel je je tenminste niet dood zoals op 
de meeste andere posten," is de algemene 
mening. Vooral een paar nieuwe jongens, 
die zich als vrijwilliger hebben opgegeven, 
balen echter als een stier . .,Het is hier heel 
anders dan ons in Nederland was voorge
steld, " aldus een vrijwilliger . .,Het eten is 
slecht, je krijgt te weinig poen .en van het 
land zien we ook niks. Je moet een half 
jaar op deze post blijven en op de zee ben 
je snel uitgekeken." 

UnifjJ .. militairen: 
,Wij worden s/echt 
gei"nformeerd" 

Ondanks het gekanker is de stemming toch 
niet echt slecht . Samen proberen de solda
ten er het beste van ts maken . Ze hopen 

/ dat het konflikt met majoor Haddad niet 
verder uit de hand loopt zodat het enigs
zins rustig blijft. De konflikten met Haddad 
hebben de soldaten overigens wei duidelijk 
gemaakt dat niet aile problemen aan de 
PLO te wijten zijn. Door de weinige voor
lichting en de houding van de beroepsmili
tairen had zich bij de meeste soldaten het 
idee postgevat dat de Palestijnen de gevaar
lijkste tegenstanders waren. Nu blijkt dat 
het juist Israel en de christen-rechtse mili-

, ties zijn die voor de meeste problemen zor
gen. 
Tach wordt er door de soldaten - ondanks 
de spanningen - weinig over politiek gespro· 
ken . .,Wij krijgen ook weinig informatie. Op 
zo'n post hoor en lees je veel minder dan 
als krantenlezer in Nederland. Daardoor is 

-
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Het bestuur dat voor de dagelijkse Ieiding van het kamp zorgt 

het moeilijk ons een goed beeld te vormen. 
Als ze tien kilometer verderop een Palestijns 
kamp bombarderen weet heel Ned(lrland 
binnen een paar ur hoeveel doden daar 
zijn gevallen. Wij horen dat misschien over 
een week," aldus een soldaat. Terwijl we 
zitten te praten, klinken er opnieuw een 
paar droge knallen. De Haddad-troepen ne
men zonder enig resultaat een VN-helikop
ter boven zee onder vuur. 

Het kamp wordt 
bestookt met 
fragmentatiebommen 

Na een paar uur wordt duidelijk dat de weg
blokkade van de Haddad-troepen voor de 
komende dagen definitief is. Er zit voor mij 
niets anders op dan terug te gaan. In Tyr, 
nog geen 15 kilometer verderop, zie ik de 
gevolgen van de bombardementen. Een paar 
brandende huizen en ziekenauto's op straat. 
Het verkeer is inmiddels op gang gekomen . 
De mensen lijken nauwelijks geschokt . Voor 
hen zijn deze beschietingen bijna een routi
ne geworden. I k verbaas me erover dat er 
bij dergelijke bombardementen tach maar 
weinig slachtoffers vallen. De lsraeliese mor
tieren hebben een enorme vuurkracht die 
gemakkelijk voor honderden doden kan zor
gen . Bovendien maakt Israel gebruik van een 
soort fragmentatiebommen, die voor het 
eerst door Amerika in Vietnam werden ge
bruikt . Het is een born die op zijn beurt 
weer is opgebouwd uit kleine bommetjes 
die ieder apart exploderen. Officieel mag 
zo'n clusterbom niet gebruikt worden, maar 
de lsraeliers hebben daar lak aan . Zij be
schouwen de Palestijnse vluchtelingenkam
pen als uitvalsbasis van guerrilla's en dus 
als militaire doelen . Oat er voornamelijk 
burgers in de kampen wonen is Israel ver
der een zorg. Een paar dagen later begrijp 
ik, tijdens een bezoek aan het vluchtelingen
kamp, waarom de schade steeds beperkt 
blijft. In Rachadiya, vlak bij Tyr, zijn overal 
zware betonnen schuilkelders gebouwd. Zo
dra een beschieting begint, duiken aile in
woners de kelders binnen om beschutting 
te zoeken. Rachadiya is geen kamp zoals je 
je dat voorstelt. Nergens zijn tenten te zien 

Lars, de Zweedse arts 

en er zijn ook geen modderpaden. De huis
jes in Rachadiya zijn van wit steen opgetrok
ken. Ze liggen in smalle straatjes tegen el
kaar geplakt vlakbij de Middellandse Zee. 
Het doet me nog het meeste denken aan 
een sloppenwijk van bijvoorbeeld Algiers. 
Het enige verschil is dat in Rachadiya alles 
schoon en kraakhelder is . Nergens rommel 
op straat en overal schoongeveegde stoepen. 
Ook de talloze kinderen zien er gezond uit. 
Zoals gewoon bij Palestijnen zijn ook hier 
de families bijzonder groat. Tien kinderen 
is bepaald geen bijzonderheid. In een van 
de huisjes is het kantoor van de PLO inge
richt. 

,Wij wonen hier 
a/30 jaar tijdelijk" 

We ontmoeten er Sam van het dagelijks be
stuur van het kamp. In Rachadiya hebben 
de belangrijkste Palestijnse guerrilla-groepe
ringen hun afdeling. Uit al die groepen is 
een bestuur samengesteld dat voor de dage
lijkse Ieiding van een kamp zorgt. 
.,Er wonen hier ongeveer 15.000 mensen," 
vertelt Sam. Hij heeft zijn machinegeweer 
achteloos naast zich op de grand gelegd 
terwijl hij ons te woord staat. Boven zijn 
hoofd aan de muur affiesjes van strijders 
die voor de Palestijnse zaak zijn gevallen. 
Sam vertelt dat het kamp in 1948 ontstond 
nadat vele Palestijnen uit hun land Waren 
verdreven . .,Aanvankelijk was Rachadiya be-

dpeld als een tijdelijke opvang. Maar dertig 
jaar later zitten we hier nog. Vandaar dat er 
stenen huisjes zijn. Toch zien we ons ver
blijf natuurlijk als tijdelijk. Onze hele strijd 
is gericht op terugkeer naar Palestina." 
Sam vertelt dat er maar weinig mannen in 
het kamp werk hebben . De meesten zijn 
aangesloten bij het Ieger van de PLO. Ande
ren werken als dagarbeiders op de sinaasap
pelplantages. Het kamp weet financieel rond 
te komen door steun van de PLO. Die 
krijgt het geld op haar beurt weer van Ara
biese regeringen. Bovendien betalen de vele 
Palestijnse gastarbeiders· in Ianden als Koe
weit een speciale belasting d ie naar het 
kamp gaat. ,.Tach is het Ieven hier bepaald 
geen vetpot," aldus Sam. ,.Het eten is karig 
en luxe kennen we nauwelijks." Aan twee 
zaken wordt ondanks dat tach veel aan
dacht besteed : onderwijs en gezondheids
zorg. Aile kinderen in Rachadiya gaan naar 
school en analfabetisme onder de jeugd is 
dan ook een onbekend verschijnsel. 

Midden in het kamp staat een klein kliniek
je, bemand door een Zweedse arts. Hij is 
lid van het Zweedse Palestina-komitee dat 
de kl iniek verder ondersteunt. Met zijn 
blonde haren en witte jas valt Lars enigs
zins uit de toon, maar de Palesti jnen zijn 
zeer enthousiast over het werk van het 
Zweedse mediese team. Lars vertelt dat de 
gezondheid van de bewoners over het alge
meen redelijk goed is. Er is althans geen on
dervoeding. ,.De overbevolking in het kamp 
is wei een probleem." aldus Lars. ,.In de 
huisjes wonen vaak meerdere families bij 
elkaar. De mensen zitten op elkaars lip. Dat 
leidt tot allerlei infekties. We hebben enorm 
veel patienten met keelklachten en ontste
~ingen." Een ander probleem waarmee het 
mediese team kampt is de watervoorziening. 
, Een van de putten waaruit we water krij
gen is besmet. Dat kan verholpen worden 
door het water te chloreren. Maar die put 
ligt een stuk naar Israel toe. Het is veel te 
gevaarlijk om daar een installatie neer te 
zetten. Het ziet er voorlopig ook niet naar 
uit dat we iets kunnen doen. Ook door ver
keerde leidingen raakt het water besmet. 
Zodoende worden nogal wat mensen ziek. 
Door een aantal simpele maatregelen zou 
het probleem op te lassen zijn. Maar de 
oorlog maakt dat onmogelijk." 
Op het gebied van preventie zijn de medici 
in het kamp ook zeer aktief. Zo wordt er 
een kursus hygiene voor de vrouwen geor
ganiseerd. Lars: .,De situatie is hier geluk
kig een stuk beter dan in vele derde we
reldlanden. Maar speciaal door de oorlog 
ontstaan er allerlei nieuwe problemen. Zo 
kunnen we bijvoorbeeld heel slecht de 
slachtoffers van bombardementen behande
len." • 

Na een dag in Rachadiya keren we weer 
terug in het Nederlandse Unifil-gebied, een 
paar kilometer verderop. Libanon is maar 
een heel klein land en daardoor liggen aile 
stellingen vlak bij elkaar. Toch hebben maar 
weinig soldaten enig idee wat er zich alle
maal in zo'n kamp afspeelt. VVDM-aktivist 
Jan Lamberts, die in Yater als telefonist ge
legerd is, vertelt me dat ie graag een keer 
een vluchtelingenkamp zou bezoeken . 
,.Maar ik heb van de kapitein al gehoord 
dat dat niet mag. De legerleiding vindt het 
te gevaarlijk. Oat is raar, want we mogen 
wei naar Israel. Het zou volgens mij goed 
zijn als we wat meer van de Palestijnse le
venswijze konden zien. Dan zouden we waar
schijnlijk wat meer van hun strijd gaan be-
grijpen." • 
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De fakkel van de NAK 4. Op de voorgrond twee grondfakke/s, die minder overlast veroorzaken 

Fakkel maakt 
buurt laaiend 
Daar waar Limburg op z'n smalst is, strekt zich over een gebied va~ vele vierkanta 
kilometers het chemie-komplex van DSM uit. Rondom het industrieterrein Ieven 
en wonen ruim 100.000 mensen letterlijk onder de rook van DSM. Voor hen zijn 
gevaar, stank en vervuiling zaken waar men dan wei nooit aan went, maar toch 
mee heeft leren Ieven. Met de regelmaat van de klok echter ontstaan er situaties 
waarin de overlast ondraaglijk wordt. Zo ook de afgelopen maanden. Ditmaal zijn 
het de bewGners van de buurt Krawinkel in Geleen die tot aktie over zijn gegaan. 
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In een fraai uitgevoerde, dure informatiefol
der deelde DSM begin februari aan de bewo
ners van de omliggende gemeenten mee, dat 
met het opstarten en in gebruik nemen van 
de naftakraker NAK 4 begonnen zou worden. 
De omwonenden zouden daarvan weinig of 
geen hinder ondervinden, zo beloofde de fol- ' 
der tenminste: 
,De hoge torenfakkel van de na~kraker zal 
nauwelijks gebruikt hoeven te worden. Mocht 
dat tach nodig zijn, dan worden maatregelen 
getroffen om de overlast te beperken; een ge
iuiddempende brander op de top van de toren 
om de geluidsoverlast tegen te gaan; in de 
vlam geblazen stoom zal de roethinder be
perken." 
lnmiddels weten de omwonenden wei beter. 
Op totaal onverwachte momenten, overdag 
en 's nachts, begint de hoge fakkel van de 
kraker te branden. Met aile kwalijke gevolgen 
van dien. 

Vlug en royaal met 
schadevergoedingen 
Op een gegeven ogenblik werd het mevrouw 
Kweens uit Geleen echt te gortig. De vloeren 
en ramen in haar huis trilden, roet dwarrelde 
buiten neer, de omgeving werd verlicht door 
een angstaanjagende gloed, bulderend lawaai 
alom! 
Zij pakte de telefoon en riep de hulp in van 
het Milieu Aktiecentrum Nederland (MAN) 
om tegen deze onhoudbare situatie iets te 
ondernemen. ,lk had nooit gedacht dat ik 
nog eens zou gaan demonstreren en aktie 
voeren," zegt mevrouw Kweens, ,maar dit 
kan zo echt niet doorgaan. De hoge fakkel 
van de kraker staat hier maar een paar hon
derd meter van de huizen vandaan. Onze 
voornaamste klachten zijn de overlast die 
wordt veroorzaakt door het lawaai, het Iicht, 
de stank en de roetvorming. Vooral voor de 

--kinderen is het lawaai en de lichtschijn angst· 
aanjagend. Als de vlam hoog staat hoef je 's 
avonds bij wijze van spreken het Iicht in de 
huiskamer niet aan te doen, maar je moet wei 
de TV twee keer zo hard zetten, anders hoor 
je niets. 
Veertien dagen geleden rukten brandweer en 
politie met groot materieel uit. Het retraite
huis in het nabijgelegen Spaubeek zou in 
brand staan. Toen ze daar aankwamen bleek 
dat het felle Iicht veroorzaakt werd door de 
weerschijn van de fakkel. 
Er valt hier heel wat uit de Iucht dat daarin 
niet thuis hoort. Je merkt het bijvoorbeeld 
11an de was, als je die buiten hangt. Maar ook 
aan de bomen en planten in de tuin. Je hoort 
regelmatig dat DSM vlug en royaal is met 
schadevergoedingen als het gaat om tuinaan
plant die kapot gaat door de chemiese neer
slag. Meer diezelfde chemiese neerslag krijgen 
de mensen ook binnen. Over de gevolgen 
daarvan weten we niets. 
Volgens DSM is er nooit iets ernstigs aan de 
hand. Hun voorlichting? Oat is toch zuivere 
reklame voor hun eigen zaakje. Ze vertellen 
je nooit water werkelijk gebeurt. Wei veel 
mooie verhalen om de angst en onrust van de 
mensen in de buurt te sussen," aldus mevrouw 
Kweens, 

Naar de burgemeester 
Op initiatief van mevrouw Kweens en met 
hulp van hetMAN werd in de buurt een ak
tiekomitee opgericht dat aan de slag ging met 
een handtekeningenakti~ met de volgende 
eisen: 
1. Zoveel mogelijk beperken van het gebruik 

van de torenfakkel en terugbrengen van 
de Iicht-, geluids- en stankhinder van de 
fakkel van de NAK 4; of het verplaatsen 
van de fakkel. 
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De de/ega tie van buurtbewoners en fo!AN op weg naar de DSM-kantoren 

.... 
2. Meer openheid over de risiko's en de geva-

ren van de produktieprocessen. 
De reakties in de buurt waren enthousiast : 
eindelijk gebeurde er eens iets. In een mum 
van tijd verzamelde het komitee ruim 2000 
handtekeningen onder de eisen. 
Die werden op vrijdag 13 april aangeboden 
aan de burgemeester van Geleen en aan de 
heer Huisman, chef produktie van de groep 
koolwaterstoffen van DSM. 
Daarbij werd er door het aktiekomitee nog
maals op gewezen dater geen aktie gevoerd 
wordt tegen DSM a is zodanig, maar wei tegen 
de onnodige overlast die het bedrijf de men
sen bezorgt. 
De burgemeester, kennelijk niet gewend aan 
bezoeken van aktiekomitees, stond zenuw
achtig de leden van het komitee te woord. 
Gewoonlijk wordt aan bezoekers fatsoenshalve 
een stoel aangeboden, maar de burgervader 
schijnt dit fatsoen niet te kunnen opbrengen 
als zijn inwoners hem van hun ongerustheid 
en hun wensen op de hoogte komen stellen. 
Ook in zijn reaktie op de aangeboden handte
keningen liet hij duidelijk blijken vee I meer 
begrip te kunnen opbrengen voor het wei en 
wee van DSM dan voor dat van de inwoners 
van zijn gemeente. 

NAK 4 op de helling 
Het daaropvolgend gesprek met enkele DSM
funktionarissen was voor het aktiekomitee 
evenmin hoopgevend. Onder het motto 'Wij 
zijn voor openheid en goede voorlichting' 
probeerden de heren Huisman, Van Berkel 
en Spiertz het aktiekomitee aan het verstand 
te brengen datal het mogelijke werd en 
wordt gedaan om de overlast te beperken. 
Niet uit milieu- of menselijke overwegingen 
overigens! Uit puur eigenbelang wil DSM zo 
snel mogelijk een eind maken aan het affakke
len van het overtollige gas. lmmers, per dag 
gaat er via de fakkels voor ca. een half mil
joen gulden aan gassen de Iucht in. 
,Ais we niet binnen afzienbare tijd in staat 
zijn de produktie in goede banen te leiden, 
staat de hele NAK 4 op de helling," aldus de 
heer Huisman. 

Lang voor d~ bouw van de NAK 4 werd het 
nut ervan trouwens al door vele deskundigen 
ernstig betwijfeld. Er dreigt name I ijk een 
overproduktie van etheen op de wereldmarkt. 
Een naftakraker met een zo grote kapaciteit 
als de NAK 4 zou nooit z'n rendement op
brengen. 
'De voorgenomen inkrimping met 2000 ar
beidsplaatsen bij DSM wordt door vel en 
rechtstreeks in verband gebracht met de 
enorme kosten van de NAK 4 - bijna 800 
miljoen gulden . Openlijk wordt er over wan
beleid gesproken . 

DSM verschuilt zich 
achter overheid 
De klachten uit de buurt over gebrek aan 
goede informatie en voorlichting werden 
door de DSM-funktionarissen rechtstreeks 
naar de overheid verwezen. ,Formeel heeft 
DSM geen voorlichtingsplicht. Dat is een taak 
van de overheid," zo zei de heer Huisman. 
Een soortgelijk antwoord kreeg het komitee 
op de vraag wie verantwoordelijk gesteld kan 
worden voor de direkte of indirekte schade 
die door DSM veroorzaakt wordt. Ook hier
voor werd naar de Ol(erheid verwezen. Die 
bepaalt waar de fabrieken komen en wat de 
inhoud van de vergunningen is, die moet zor
gen voor een rampenplan, enz. 
Gezien hun ervaringen bij de burgemeester 
diezelfde ochtend, verwachten de komitee
leden weinig goeds van die overheid. 
Bovendien is DSM in Zuid-Limburg een zo 
machtig bedrijf dat het elke gemeenteraad of 
burgemeester met het grootste gemak naar 
zijn hand zet. De navolging van de toch al 
minimale eisen van de hinderwetvergunnin
gen lapt DSM aan zijn laars. De overheid 
kijkt toe en doet niets. 

Centen kwestie 
Ondanks hun verwoede pogingen de zaak te 
sussen, moesten de DSM-heren tenslotte te
genover het aktiekomitee toegeven dat de 
overlast van de NAK 4 een zuivere centen
kwestie is. De bouw van meer grondfakkels 
in plaats van de hoge torenfakkel had de 

WATIS 
EEN 
NAFTAKRAKER? 

In een naftakraker worden de aardolie
produkten nafta en gasolie 'gekraakt'. 
Oat houdt in dat ze in ovens verhit wor
den tot een temperatuur van 800 gra
den. Dan val/en de koolstofketens van 
de nafta of de gasolie in brokstukken 
uiteen, waardoor verschillende koo/
waterstoffen ontstaan. 
Het belangrijkste produkt dat daarbij 
vrijkomt is etheen, een basisstof voor 
de chemiese industrie. Daarnaast wor
den stoffen als methaan, acety/een, 
butaan, buteen, propaan, propeen, 
enz. geproduceerd. Door destillatie bij 
zeer /age temperatuur worden deze 
stoffen dan van elkaar gescheiden. Bij 
storingen in het produktieproces moe
ten de in het systeem aanwezige pro
dukten worden verbrand: het affakke
len. Als dit affakke/en via een hoge 
torenfakke/ p/aatsvindt, ontstaat Iicht-, 
geluids- en stankoverlast. Bij het ge
bruik van grondfakke/s is die overlast 
vrijwel nihil. 

buurt veel ellende kunnen besparen. Meer 
grondfakkels kosten echter ook meer geld. 
En meer geld uitgeven om het milieu te be
schermen en de overlast voor de omwonen
den te verminderen, doet DSM kennelijk 
aileen als ze ertoe gedwongen wordt. Van
daar dat de mensen in Geleen op de ingesla· 
gen weg doorgaan. • 
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De 
verzekerings 

maatschappijen 
verzekeren 

vooral 
hun 

• e1gen 
financiele 
zekerheid 

,De hyena's van de moderne maat
schappij," zo noemde een topfunktio
naris in een onbewaakt ogenblik zijn 
broodheren, de verzekeringsmaatschap
pijen. Een weinig lovende uitlating, als 
men weet dat hyena's roofdieren zijn, 
die hun prooi aanvallen wanneer die 
het meest machteloos is ... 
Toch is de vergelijking treffend. Verze
keringsmaatschappijen spekuleren op 
de grotere en kleinere onzekerheden 
waarmee mensen in de huidige maat
schappij gekonfronteerd worden. Dood, 
invaliditeit, ziekte, brand, ongelukken 
zijn de trefwoorden in de verzekerings
branche. De verzekeringsbedrijven bie
den zekerheid te koop aan. Maar hun 
doel is niet het onze, maar hun eigen 
financiEUe zekerheid: winst. 
De verzekeringswereld is tot enorme 
proporties uitgegroeid en een financiele 
macht van betekenis geworden, met 
bijzonder veel wildgroei, waarbij be
drog, leugenachtigheid en het vals in
spelen op mensen in moeilijkheden tot 
deugden zijn geworden. 
In een serie artikelen probeert de Tri
bune duidelijkheid te verschaffen over 
verzekeringen en verzekeringsmaat
schappijen, duidelijkheid over de ver
zekeringswereld, die lijkt op een jungle 
waarin hyena's hun prooi zoeken. 

DEEL3/SLOT 
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De premie die u aan Nationale Nederlanden betaalt kunt u weer gaan lenen in de Vola-geldwinkel 

DE MIL.JARDEN 
EN DE- MACHT 
Miljoenen verzekeringspolissen zijn er mo
menteel in ons land in omloop. Gemiddeld 
heeft elk gezin er maar liefst Zf!Ven in huis. 
De in de vorige aflevering beschreven ver
koopmethodes van de verzekeraars hebben 
hen dus geenszins windeieren gelegd. Met 
z'n allen betalen we per jaar meer dan der
tien miljard aan verzekeringspremie. Of wat 
persoonlijker uitgedrukt: per jaar wordt per 
Nederlander gemiddeld duizend gulden neer
geteld in de kas van de verzekeringsmaat
schappij. 
Tegen deze inkomende geldstroom van der
tien miljard staat per jaar slechts een uitgaan
de geldstroom (aan uitkeringen) van vijf mil
jard. 
Konklusie: acht miljard gulden verdwijnen 
wei uit onze portemonnee, maar komen daar 
nooit meer in terug. Vraag: waar blijven die 
miljarden? 

TUSSENPERSDNEN 
DNAFHANKELIJK? 
Het verzekeringswezen is een uiterst kost
baar bedrijf. Honderden maatschappijen en 
tienduizenden tussenpersonen, allemaal door
gaans met hun eigen kantoren en direkties, 
moeten bekostigd worden. Van de premies 
van de konsument. 
Met name het omvanggrijke net van tussen
personen verslindt geld. Meer dan 34.000 
verzekeringsagenten, adviseurs enzovoorts 
telt ons land op dit moment. Doel van hun 
optreden: zoveel mogelijk polissen slijten. 
De tussenpersonen pretenderen doorgaans 
'onafhankelijk' te zijn. In werkelijkheid zijn 
vel en van hen opgekocht door de een of an
dere verzekeringsmaatschappij. Hun 'onaf
hankelijk' advies leidt dan steevast in de 
richting van dezelfde onderneming. Oat 'op
kopen' van tussenpersonen gebeurt bijvoor
beeld doer het financieren van een nieuw ge
bouw, door het verstrekken van goedkope 
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leningen of op nog andere manieren, bijvoor
beeld de politiek van een verzekeraar om 
een klein assurantiekantoor in het rood te 
Iaten zakken. Wil dat bedrijfje dan nog door
gaan, dan zal het in de toekomst een inspek
teur van de maatschappij boven zich moeten 
dulden. Daarmee is het een verkapt filiaal 
geworden. 

•• 
INEFFICIENT 
Zelfs in de kleine kring van de Verenibing 
van Assurantieadviseurs (NVA), die door: 
gaans toch gezien worden als echte onafhan
kelijke adviseurs, treedt dit verschijnsel op. 
Een hunner zegt hierover:. ,In de zakenwe
reld is het principe geld. Vandaar dat ook in 
de kring van deze professionele kantoren een 
aantal gezwicht zijn en in feite slechts bijkan
toren zijn van de grote maatschappijen." 
Dit in stand houden van het net van tussen
personen en het opkopen ervan kost handen- · 
vol geld. Daarnaast zijn ook de gigantiese re
klamekosten geldverslinders in het verzeke
ringswezen. Met nafne de levensverzekerin
gen moeten, zoals we in het eerste dee I heb
ben gezien, bijzonder veel reklame organise
reo voordat men de konsument tot het ko
pen van doorgaans '.lrij waardeloze produkten 
kan brengen. 
Gezien in dit Iicht worden de argumenten 
van de verzekeraars waarom zij uberhaupt 
nog bestaan (,Wij z"n efficienter dan de 
overheid") wei erg twijfelachtig. Vincent 
Bakker zegt er in zijn boek Uw geld en Uw 
Ieven het volgende over: 
,De kostenfaktor in het partikuliere verze
keringsbedrijf ligt onvoorstelbaar veel hoger 
dan bij de sociale verzekeringen. Bij de laat
ste blijven de uitvoeringskosten overal royaal 

onder de vijf procent van de gei'nde premies. 
Bij de partikuliere schadeverzekeringen lig-
gen de bedrijfskosten achthonderd procent 
hoger. Van elke betaalde premiegulden keren 
slechts zes dubbeltjes in de vorm van schade
vergoeding bij de premiebetalers terug. De 
levensverzekeraars hebben evenveel geld no
dig voor hun kosten als voor hun uitkeringen. 
En terwijl het partikulier verzekeringsbedrijf 
toch al inefficient en kostbaar is door de ver
richting van identieke handelingen verspreid 
over honderden bedrijven, moeten zij elkaar 
ook nog eens vliegen afvangen ... " 

UWPREMIE 
KANDMLAAG 
Hoewel de miljarden in en uit het verzeke
ringswezen vloeien, is de officiele winst rela
tief gezien nogal aan de lage kant: een pro
cent van de omzet. Dat bedrag- dat trou
wens nog aardig wat miljoenen groot is
vinden we op de balansen van de verzeke
raars als dividend en andere winstuitkeringen 
terug. We zeiden al, de officiele winst is rela
tief laag. De werkelijke wi.nst is veel hoger, 
maar wordt aan het zicht van de verzekerden 
onttrokken. Ze wordt in allerlei openbare, 
stille en geheime reserves gestopt en wordt 
daarmee tot macht van de verzekeringsmaat-

. schappij. Een bepaalde reserve moeten de ver
zekeraars hebben. Oat is wettelijk verplicht 
gesteld, nadat enige bedrijven in het verleden 
niet aan hun financiele verplichtingen bleken 
te kunnen voldoen. 
Toezicht op het naleven van deze verzeke
ringsvoorschriften, dat uitgeoefend wordt 
door de Verzekeringskamer, is echter nauwe
lijks nodi g. lmmers, de verzekeraars houden 

veel hogere reserves aan dan zij wettelijk ver
plicht zijn. Die hogere reserves betekenen 
meer macht en invloed, meer mogelijkheden 
voor de verzekeraar. Maar tevens zijn zij de 
oorzaak voor de veel te hoge premies. Terug
brengen naar het minimaal verplichte nivo, 
alsmede samenvoeging van de reserves van al 
die honderden maatschappijen tot een alge
mene reserve, zou premiebetaling voor de 
eerstkomende jaren overbodig maken. 

KDNCENTRATIE 
De werkelijke winsten zijn hoog, zoals weal 
stelden. Zij vloeien echter ook meer en meer 
toe aan enkele grote verzekeringskoncerns, 
die in de loop der tijden steeds meer kleine 
verzekeraars opgeslokt hebben. De neiging 
naar koncentratie in deze bedrijfstak is bij
zonder sterk. 
In de levensverzekeringssektor begon deze 
ontwikkeling in 1963 toen de twee grootste 
levensverzekeraars - de Nationale Levensver
zekeringsbank en de Levensverzekeringsmaat
schappij van de Nederlanden van 1845 -
samen de Nationale Nederlanden gingen vor
men. Daarna is de ontwikkeling steeds sneller 
gegaan. Waren er eind 1968 nog 1217 schade
verzekeraars, twee jaar later waren dat er nog 
slechts 463. En op dit moment zijn er nog 
maar een paar honderd over. In de levensver
zekeringssektor is het aantal ondernemingen 
tot enkele tientallen teruggebracht. 
De dienst wordt dan ook momenteel uitge
maakt door enkele giganten onder de verze· 
keraars: Nationale Nederlanden, Amev, 
Ennia, Delta Lloyd, AGO en Amfas, en in 
wat mindere mate door wat kleinere onder
nemingen als Stad Rotterdam, Interpol is, de 
Centrale en Concordia. + 

Uw premiegelden worden onder andere in dure vakantie-projekten belegd 

.. 
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De levensverzekeraars zijn georganiseerd in 
.de Nederlandse Vereniging tot Bevordering 
van het Levensverzekeringswezen (NVBL), 
de schadeverzekeraars in de Nederlandse 
Unie van Schadeverzekeraars. Beide organi
saties werken als een kartel, waarbinnen de 
nodige prijs- en provisie-afspraken worden 
gemaakt, waarbij opgemerkt dient te wor
den dat de mogelijkheden daartoe in dele
vensverzekeringssektor het grootst zijn. 
Ondernemingen die van de door de grote 
maatschappijen gedikteerde afspraken willen 
afwijken, halen zich de tegenstand van de 
hele klub op de hals. Niet verwonderlijk dus, 
dat slechts weinigen afwijkend gedrag durven 
te vertonen. ' 
Deze koncentratie in het verzekeringswezen 
wordt door de verzekeraars niet aan de grote 
klok gehangen. lntegendeel, de meeste opge
kochte ondernemingen blijven gewoon be
staan en dragen hun steentje bij aan de schijn
wereld van verscheidenheid. Zo weten slechts 
weinigen dat Victoria-Vesta, Tiel-Utrecht, de 
Oude Haagsche allemaal tot een koncern, de 
Nationale Nederlanden behoren. Of dat Am
fas ook de Zeven Provincien en de RVS be- · 
heert, Delta Lloyd de oord-Brabant en de 
Bataafsche en Amev de Utrecht en de Hol
land . Wie op zoek gaat naar de eigenaren van 
die honderden verzekeringsbedrijven komt 
doorgaans terecht bij minder dan tien grote 
koncerns. 

BELEGGINGEN 
De reservepotten va-n de verzekeraars staan 
niet ergens op zolder. Ze worden aangewend 
om de nodige zaken te financieren. Deze 
financiering wordt door de verzekeringsbe
drljven aangevoerd als een van de belangrijk
ste argumenten v66r het partikuliere verzeke
ringswezen. De verzekeraars zeggen over zich
zelf: 
,Men ziet : de gelden die uit veler beurzen, 
portefeuilles en bankrekeningen in de loop 
der jaren naar het verzekeringsbedrijf zijn ge
stroomd, gingen d~r voorzover zij niet ge
bruikt werden voor uitkeringen of bestrijding 
van kosten, een schuld vormen jegens of een 
extra waarborg voor de verzekeringnemers, 
maar zij bleven niet in het bedrijf. Waaiervor
mig verspreidden zij zich weer langs vele kana
len over de Nederlandse samenleving om daar 
bevruchtend werk te verrichten. Mede hier
door kwam Nederland na de oorlog weer op 
de been en mede hierdoor zal Nederland in de 
komende jaren voor zijn nieuwe generaties 
voldoende woningen kunnen bouwen, vol 
doende kunnen investeren in machines en 
fabrieken, voldoende kunnen uitgeven voor 
wegen, dijken en bruggen. Machtige projek
ten als de Beneluxtunnel en de Haringvliet
brug konden slechts tot stand komen dankzij 
het feit dat een aantal Nederlandse levensver
zekeringsmaatschappijen en pe,nsioenfondsen 
gezamenlijk de benodigde tientallen miljoe
nen guldens beschikbaar stelden." 
Men ziet: bescheidenheid is geen karaktertrek 
van onze verzekeraars. 
Wij zullen ook niet ontkennen dater nuttige 
projekten zijn volbracht door de beleggingen 
van de reservepotten van de verzekeraars. 
Maar nooit is daarbij het belang van het Ne
derlandse volk beslissend geweest, maar steeds 
het financiele gewin van de verzekeringskon
cerns zelf. Werd in bovenstaand citaat nog zo 
trots de woningbouw door de verzekeraars 
naar voren gehaald, momenteel is die situatie 
danig gewijzigd. 
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RELATIESIN 
DEPDLITIEK 
Sinds in 1976 Nationale Nederlanden aankon
digde niet Ianger meer in de sociale woning
bouw te kunnen en willen investeren, is er 
een bijzonder duidelijke leegloop gekomen 
van geld dat destijds in deze sektor werd ge
stopt. Toch was de woningnood nog net zo 
hoog en de behoefte aan huizen eveneens. . 
Maar de verzekeraars met al hun mooie woor
den zagen meer heil in luxe vakantiedorpen, 
kantoorkolossen enz. 
Op dit moment hebben de verzekeringsmaat
schappijen op talloze manieren hun reserves 
gei'nvesteerd. Een paar voorbeelden: Amev 
heeft in Duitsland een hele reeks m&'dezaken 
en hier te Iande een aantal lederzaken, Amfas 
heeft een eigen hypotheekbank, Nationale 
Nederlanden en Delta Lloyd hebben hun 
eigen geldwinkels (Vola en· Delfi), Nationale 
Nederlanden heeft belangen in Amerika, Ca
nada, Australie, Belgie, Frankrijk, Luxem
burg en Saoedi-Arabie. Ennia en Stad Rot
terdam bijvoorbeeld zitten in de projektont
wikkeling, terwijl Ennia tevens haar eigen 
rekreati~bedrijven heeft. Amev heeft evenals 
Nati.onale Nederlanden diverse belangen in 

Minister Andriessen ... kommissaris ... 

het buitenland: Australie, Amerika, Belgie, 
Frankrijk. 
Nationale Nederlanden aileen al herber~t op 
dit moment meer dan 100 bedrijven. Delta 
Lloyd en Amev zijn goeie tweede en derde 
met meer dan en bijna 50 bedrijven. Ook 
Ennia, Amfas en AGO hebben tientallen on
dernemingen opgeslokt in de loop der tijden. 
AI metal hebben zich enotme financiele kon
centraties voorgedaan, die ertoe geleid heb
ben dat de verzekeringsmaatschappijen finan
ciele faktoren van belang zijn geworden in 
ons ekonomies bestel. 
,Samen met de handelsbanken vormen zij 
een financieel konglomeraat. Het konglome
raat van banken en verzekeringsmaatschap
pijen - niet aileen verweven op het vlak van 
de detail handel maar vooral op dat van geld
beheer, bedrijfsbeleid en kommissariaten
is op zijn beurt weer verstrengeld met de 
overheidsfinanciering. Volgens een schatting 
uit 1977 van de toenmalige minister van Fi· 
nancien, Duisenberg, werd in 1975 18 pro
cent van de beleggingen van verzekerings
maatschappijen, of 7.400 miljoen gulden (in 
de vorm van krediet aan of gegarandeerd 
door de overheid) in de overheidssfeer be
steed," verklaart Vincent Bakker in zijn be
schouwing over de praktijken van de Neder
landse verzekeraars. 

Ook in de politiek hebben de verzekeraars de 
nodige relaties opgebouwd. We noemen hier 
slechts de huidige minister van Financien, 
Andriessen, die voor zijn ministerschap kom
missaris van verzekeringsmaatschappij Haag· 
Ieven was; CDA-Kamerlid Schakel, betaald 
adviseur van de Nederlandse Vereniging van 
Automobielassuradeuren; CHU-voorzitter 
Van Leeuwen vart Stad Rotterdam, CHU
vice-voorzitter De Cruyf van Ennia; minister 
Beelaerts van Blokland, voorheen kommissa
ris van de Westland-Friesland-Hypotheek· 
bank, welk bedrij ich o.a. op het gebied van 
de levensverzekeringen beweegt. 

KDNKLUSIE 
In deze en voorgaande afleveringen hebben 
we geprobeerd wat meer duidelijkheid te ge
ven over het verzekeringswezen in Nederland. 
Natuurlijk zijn er nog veel rneer zaken te noe
men, die onder de aandacht gebracht kunnen 
worden. Naar onze mening biedt het vooraf· 
gaande echter genoeg argumenten om devol
gende konklusies te kunnen staven: 
Ondoorzichtigheid. Het verzekeringswezen is 
een bijzonder ondoorzichtige bedr,ijfstak; deze 
ondoorzichtigheid wordt door de verzekeraars 
bewust in stand gehouden. 
Nep-produkten. Vooral in de levensverzeke-

/ ringssektor worden tal van produkten gele
verd, die allerlei mooie benamingen en kwali
fikaties met zich meedragen, maar die in wer· 
kelijkheid doorgaans zo goed als waardeloos 
zijn. 
Kleine lettertjes. In de schadeverzekeringen 
wordt de konsument vaak moedwillig bedro
gen door de toepassing van de zogenaamde 
kleine lettertjes waarin allerlei gesuggereerde 
rechten weer afgenomen worden en de wer
king van de polissen wordt verkleind. 

, Lange duur. Eveneens zien we vooral bij de 
- schadeverzekeringen dat vaak maanden en 

jaren verstrijken voordat zaken afdoende be
handeld zijn. Oat dit vaak erg veel ellende 
aan de verzekerden en anderen, bijvoorbeeld 
verkeers- en bedrijfsslachtoffers, veroorzaakt, 
interesseert de verzekeraars niet of nauwe
lijks. 
Te hoge premies. De kapital istiese organisatie 
van het verzekeringswezen leidt tot ineffici
ency en grote kosten . De partikuliere verze
keringen kosten honderden malen ·meer dan 
de sociale verzekeringen, die niet door het be
drijfsleven worden uitgevoerd. 
Beleggingen. Via de premies van al die kon
sumenten weten de verzekeraars zich enorme 
kapitalen te verwerven . Kapitalen die door de 
koncentratie in de bedrijfstak meer en meer 
door enkele grote bedrijven gekontroleerd 
worden. Met dat kapitaal kunnen de verze
keraars een faktor van belang in het ekono
miese machtenspel gaan spelen . Daarbij staan 
nooit de belangen van de bevolking en altijd 
die van de eigen portemonnee centraal. 

De hyena's van de moderne maatschap
pij, noemden wij de verzekeri ngsmaat
schappijen. Hyena's die erin geslaagd 
zijn per Nederlander duizend gulden 
aan verzekeringspremie binnen te ha
len en zichzelf de komplete zeggen
schap over dat kapitaal hebben verwor
ven. Maatregelen tegen deze praktijken 
zijn bijzonder hard nodig. Nationalisa
tie lijkt voor zichzelf te spreken. Maar 
wie de heren politici hoort en wie hun 
bijbanen bekijkt zal konstateren dat 
we van die stap nog een heel stuk ver-
wijderd zijn... • 
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TRIBUNE 
MEDES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann * Piet Wigman 

ANMORGEN ben ik in m'n eentje 
naar het ziekenhuis gereden. Wat lang
zamer dan anders, vanwege de vlinders 

die door mijn buik fladderen. lk stap de 
groenbetegelde operatiekamer binnen, op 
kousevoeten en in een T-shirt. Een kille 
tocht strijkt langs ~jn frisgeschoren ge
slachtsdelen, het liefst zou ik nu omdraaien 
en weglopen . Te laat, een vriendelijk lachen
de zuster neemt me bij de elleboog en brengt 
me opgewekt babbelend naar de operatieta
fel, als een ober die nog een plaatsje gevon
den heeft . 
Even later lig ik, verbluft, op m 'n rug m_et 
mijn benen in de lu ht en komt een gemas
kerde figuur in een groene jurk tussen mijn 
kn ieen zitten . In ijltemp6' wordt ik tot mijn 
navel onder groene lakens bedekt en kondigt 
de groen-verklede uroloog aan dater een 
prikje komt, eerst links, dan rechts. Een zak
kig gevoel, echt waar, even denk ik dat ik 
klap . Dan snijdt hij, zonder dat ik pijn voel. 
Een half uurtje later stap ik op eigen kracht 
van de tafel af. Wijdbeens loop ik naar het 
kleedhokje . Bij het weggaan krijg ik nog een 
potje mee_, voor zaadonderzoek. 
Als ik thuis mijn fiets in de gang zet, voel ik 
dat de verdoving uitgewerkt raakt. I k ga snel 
op bed liggen . 
Wat heb ik me aan Iaten doen? 

Vasektomie 
Is het mooie woord. De zaadleider (vas) 
wordt voor een deel verwijderd (ektomie: 
eruit snijden). De teelballen zijn niet bij de
ze operatie betrokken, ze blijven als tevoren 
hormonen en zaadcellen produceren. De 
hormonen komen rechtstreeks in het bloed 
terecht; de zaadcellen gingen vroeger door de 
zaadleiders omhoog naar de zaadblaasjes, nu 
komen ze via een 'filter' ook in het bloed te
recht en worden ze afgebroken . Het 'zaad' 
dat bij een lozing tevoorschijn komt, bestaat 
voor het allergrootste deel uit prostaatvocht, 
na een vasektomie ziet het er niet anders uit, 
het is ook niet minder geworden. Eigenlijk is 
er niks aan te merken, behalve dat je geen 
voorzorgen tegen bevruchting meer hoeft te 
nemen. Je blijft man en daar blijf je plezier 
van houden . 

Spijtoptanten 
Meestal is sterilisatie een goedoverwogen en 
definitieve beslissing. Een heel enkele maal 
komt het voor dat iemand, bijvoorbeeld 
door ongeluk of scheiding, terug wil. Tegen
woordig houdt een goede operateur daar 
enigszins rekening mee: het afbinden mag 
niet te dicht bij de teelballen gebeuren. In 
ruim de helft van de gevallen lukt het de 
doorgankelijkheid van de zaadleiders te her
stellen. Vrij vaak zijn mensen na herstel toch 
steriel gebleven: in het bloed waren de verde
digingslinies van het lichaam in aktie geko
men. De zaadcellen werden niet als lichaams-

Sterilisatie 

De zaad/eider wordt omhooggetrokken en vrijgemaakt 

eigen herkend. Er waren antistoffen tegen de 
zaadcellen gevormd. Dit komt nog wei eens 
voor. Over het algemeen is het voldoende om 
te vragen, aan de uroloog of de chirurg, of 
er niet vlak bij de teelbal wordt afgebonden. 

Voorzichtig 
Het is verstandig om een week na de opera
tie rustig aan te doen en geen zaadlozing te 
hebben. Je kunt waarschijnlijk beter met de 
auto of taxi naar huis gaan. Nog minstens 
een maand moet antikonceptie worden toe
gepast. Na ongeveer drie weken en minstens 
vijf zaadlozingen (om aile oude zaadcellen 
weg te spoelen) moet een lozing onder de 
mikroskoop bekeken worden om te kontro
leren of er inderdaad geen zaadcellen meer 
in aanwezig zijn. Pas dan kun je zeggen dat 
de operatie geslaagd is . Soms kan dat enkele 
maanden aanlopen. 

* Bij de vrouw 
Bij de vrouw is de operatie al net zo eenvou
dig, maar omdat haar geslachtsorganen in de 
buikholte liggen, is een algehele verdoving 
nodig. De verbindingswegen tussen eierstok
ken en baarmoeder, eileiders genoemd, wor
den onderbroken. De eicellen komen dan in 
de vrije buikholte terecht en uiteindelijk in 
het bloed; de zaadcellen kunnen de eicellen 
niet meer bereiken, laat staan bevruchten. 
Ook bij de vrouw gaat de hormoonproduktie 
gewoon door; je blijft vrouw en wordt dus 
ook ongesteld. Als je de pil gewend bent, zal 
het misschien wat onregelmatiger worden. 
Je houdt de lusten en de lasten. 

Laparoskopie 
(In de buik kijken) heet de operatie. Vlak 
bij of in de navel wordt een gaatje gemaakt, 
waardoor een kijkbuis en een lampje gescho
ven worden. Door het gaatje heen wordt de 
buik iets opgepompt, zod~t hij bol staat en 
de operateur als in een gewelf overzicht over 
de buikinhoud krijgt. Via een nog kleiner 
gaatje onderin de buik wordt een soort tan
getje ingebracht waarmee de eileiders wor
den dichtgeschroeid. Soms worden ze afge
bonden, dat hangt een beetje van de gynaeko
loog af. Ook deze operatie duurt ongeveer 
een half uur; daar komt dan nog de tijd van 
verdoven en bijkomen bij. 

Direkt effekt 
Onmiddelli* na de operatie ben je al on
vruchtbaar en hoef je niet meer aan antikon
ceptie te doen . Het is verstandig om dit heug
lijke feit een weekje later te vieren, want na 
een buikoperatie, ook een kleine, heb je rust 
nodig. Wei moet tot op de laatste dag v66r 
de operatie aan antikonceptie gedaan wor; 
den. Een aantal operaties is 'mislukt' omdat 
de vrouw vlak te voren zwanger was gewor
Omdat de operatie zo eenvoudig is, ben je 
maar kort in het ziekenhuis, meestal zo'n 
twee tot vier dagen . Vaak wordt een aantal 
vrouwen dezelfde dag 'geholpen', zodat je 
met een gezellig klubje bent. De mogelijkhe
den tot het weer herstellen van de doorgan
kel ijkheid van de eileiders is hier nog gerin
ger dan het herstel bij de man. 
Een gaatje zit verstopt in of bij je navel, het 
andere is zo klein dat je 't amper zelf kunt 
terugvinden. En natuurlijk Iaten ze je opge-
pompte buik weer leeglopen. • 
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Een onderdeel van ons sociale voorzie
ningenstelsel is de WSW, de Wet Socia
le Werkvoorziening. Het doel ervan is 
werk te bieden aan mensen die in het 
bedrijfsleven geen kans krijgen als ge
volg Viln een persoonlijke handikap; 
Behalve de sociale werkplaatsen kent 
de WSW ook buitenobjekten (plant
soenonderhoud, bouw), en ook kan 
men als WSW'er bij een overheidsin
stelling te werk gesteld worden, bij 
het arbeidsburo of de gemeente. 
Het gaat ,uitstekend" met de sociale 
werkvoorziening. Het aantal WSW'ers 
is de 71.000 gepasseerd en groeit erg 
snel. De produktie groeit nog sneller. 
Maar het is ons aileen niet duidelijk 
waarom ze het nog steeds_socia/e werk
voorziening noemen. 
Het regent er klachten. Het afgelopen 
jaar is er in Appingedam gestaakt, is de 
werkplaats in Zaandam bijna bezet en 
zijn er ook in steden als Arnhem en 
Helmond akties gevoerd voor betere 
werkomstandigheden en meer zeggen
schap. 
Hoe is het werken in WSW-verband, en 
waarom komen er steeds meer WSW'ers 
en steeds meer klachten? 
We gingen op onderzoek uit en spraken 
met een aantal WSW'ers uit Groningen 
en Appingedam. Hieronder een beeld 
van het ,sociale" werken in Nederland. 

WEAKEN IN 
W.S.W.-VERBAND 

Enkele van de reakties die loskomen als je 
vraagt naar wat de betrokkenen van de WSW 
vinden. De meeste gei"nterviewden Willen hun 
naam niet genoemd hebben. ,Toen ze merk
ten dat ik bij het klachtenburo van het JAC 
geweest was, dreigden zeal dat ik wei kon 
vertrekken." 
Veel van de klachten gaan over de behande
ling als kleuters, over het vaak bedreigd wor
den met strafmaatregelen zoals schorsing, 
ontslag, inhouden van het loon en over de 
verdiensten, die vooral in het begin van de 
WSW-periode absurd geregeld zijn. Op de 
buitenobjekten is de werksfeer vaak nog wei 
redelijk; op de werkplaatsen wordt het steeds 
slechter. 

Het loon 
De WSW kent 10 loongroepen en 2 katego
rieen. In de A-kategorie verdien je minstens 
het minimumloon. In de B-kategorie meestal 
minder. In A kom je als je regelmatig arbeid 
kunt verrichten en daarbij minstens 1 /3 van 
de prestatie van iemand in het normale ar
beidsproces kunt halen. Verwachten ze dat 
je dat niet kunt, dan word je in B geplaatst. 
Zoiets is natuurlijk van tevoren niet te bepa
len, en ook later niet precies te meten. In de 
praktijk spelen financiele overwegingen en 
persoonlijke voorkeur dan ook sterk mee. 
Uit een rapport van de vakgroep kliniese 
psychologie van de Groningse universiteit 
blijkt dat het percentage geplaatsten in de 
B-kategorie steeds grater wordt. Ook is de 
situatie in Groningen een stuk slechter dan 

14 

De Sooiale Werkplaats in Gt:aningen 

,Ze behandelen ;e 
als een kleuter ' 

,Het is net alsof je op een kleuterschool zit.'' 
,Je wordt steeds meer opgejaagd." 
,lk werd ineens overgeplaatst naar een afdeling waar aileen zwaar gehandikapten 
zitten. Protesteren hielp niet. lk ben toen in de ziektewet gegaan en via het GAK 
is toen geregeld dat ik weer op de oude afdeting kon komen.'' 
,Ze behandelen iedereen alsof hij zwaar geestelij~ gehandikapt is.'' 
,Het heeft bijna een jaar geduurd voordat ik het minimumloon begon te verdienen." 
,Het is een eindstation. lk kom hier nooit meer weg.'' 

het landelijk gemiddelde en zitten vrouwen 
veel vaker in de B-kategorie dan mannen. 

Observatie 
Helemaal a-sociaal is de POP, de Praktijk 
Observatie Periode. Oat is een tijd van min
stens vier weken waarin je wei werkt, maar 
niets verdient. Je blijft die tijd aangewezen 
op de uitkering die je hebt. Ook al heb je een 
strafuitkering, je krijgt er niets bij I 
lemand die in de WW zat kreeg te horen dat 
zijn uitkering gestopt werd omdat hij op de 
werkplaats ging werken. Hiyzat nog geen 
half jaar in de WW. Na veel geharrewar kreeg 
hij toen een - lagere- WWV-uitkering van 
de sociale dienst. 
De POP is bedoeld voor mensen van wie het 
nog maar de vraag is of ze wei goed genoeg 
zijn voor de WSW. Uitzonderingsgevallen dus. 
De praktijk is echter dat in Groningen iedere 
handarbeider deze vernedering moet onder
gaan. En als je pech hebt, of ziek wordt, ver
lengen ze de POP met nog eens minstens vier 
we ken. 
De heer Dilling uit Groningen: ,Op 11 de, 
cember ben ik begonnen te werken. Pas eind 
maart ben ik in dienst gekomen; door het 
slechte weer was het werk een tijd onderbro
ken. Meer dan een bijstandsuitkering heeft 
mijn gezin al die tijd niet gehad. Bij de plaat
singsprocedure ben ik op dit soort dingen 
niet of nauwelijks gewezen." 

Chantage 
Over de in de wet voorgeschreven vrijwillig-

heid bij WSW-plaatsing het volgende: ,lk 
moest een keer voor een gesprek op de socia
le dienst komen. Daar vertelde de ambtenaar 
dat ik maar eens over werken op de sociale 
werkplaats moest gaan nadenken. lk wist niet 
wat ik hoorde. Daar hoar ik tach helemaal 
niet," Ria, 20 jaar. Nog geen anderhalf jaar 
werkloos, en aileen zonder werk omdat ze 
voor de winkel iers al te oud en dus te duur is. 

Volgens de sociale dienst is het een normale 
zaak dat zo iemand op werken in de WSW 
gewezen wordt. De schuld geven ze aan het 
ministerie; ,Ais iemand een tijd in de uitke
ring zit en de WSW is nooit ter sprake ge
bracht, dan moeten we terugbetalen aan het 
ministerie. Als er maar ooit een plaatsings
rapport gemaakt is, dan is het voor ons vol
doende." 

Maar als iemand niet aan deze procedure mee 
wil werken, bijvoorbeeld omdat hij totaal 
niet gehandikapt is, dan kost hem dat wei 
minstens een gedeelte van zijn uitkering. 
Je kunt dan ook moeilijk nog van vrijwillig
heid spreken; of je gaat erheen omdat je door 
een sociale dienst of bedrijfsvereniging be
dreigd wordt met het verlagen van je uitke
ring, of je gaat erhe_en omdat je geen ander 
werk kunt vinden. Een keuze heb je niet. 
In 1977 is er een enquete gehouden onder 
121 WSW'ers in de provincie Groningen. 
Tweeendertig van hen waren bedreigd met 
het stoppen van de uitkering als ze niet in 
WSW-verband wilden werken. 
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Misbruik 
De WSW is bedoeld om mensen met een gees
telijke of lichamelijke handikap toch in staat 
te stellen te werken. Dat werk moet aange
past·zijn aan de mogelijkheden van de werk
nemers en moet gericht zijn op revalidatie en 
doorstroming naar het .bedrijfsleven. Zo staat 
het in de wet. Maar in de praktijk wordt de 
WSW steeds duidelijker een van de volkomen 
foute antwobrden van ons systeem op de 
werkloosheid. De werkloosheid groeit. De 
meest winstgeveride arbeiders vind,en wei 
werk; de rest blijft al gauw over. Als je ~en 
Iichte handikap hebt, of een donkere huids
kleur, of je bent te oud, of je hebt de ver
keerde opleidi'ng, dan is de oplossin!il in veel 
gevallen de WSW. Om aan de vele nieuwe 
aanmeldingen te kunnen voldoen - de GDSW 
in Groningen heeft zo'n 400 mensen op de 
wachtlijst staan - moeten de werkplaatsen 
meer moeite doen om aan orders te komen. 
En dus moet de produktie omhoog; ten koste 
van het sociale karakter van de WSW. Het 
te~po wordt opgejaagd. Gereedschap en ma
chines die aan de,andikap van een of enkele 
arbeiders aangepast zijn, waren er vroeger 
wei. Nu niet meer. 
Het gevolg is wei dat het voor het bedrijfs· 
level_) steeds voo deliger wordt om de werk
plaatsen in te schakelen. Het Rijk vergoedt 
niet minder dan 3/4 van de loonkosten van 
WSW'ers. Zo vangt Hooghoudt Jenev11r goed· 
koop de drukte vpor de feestdagen op, be
steedt het kledinQbedrijf Levie aardig wat, 
en machinefabriek Helpman veel uit aan de 
werkplaats in Groningen. Dat dit ten koste 
gaat van de eigen werkgelegenh~id zal ieder
een wei duidelijk zijn. 

Een hoofdstuk apart is Philips. Philips heeft 
in Pss twee afdel ingen die vee I werk uitbe
steden. Dit zijn de Balken/Armaturen-mon
tage ·en de afdel ing Spotjes. Eerstgenoemde 
besteedt 35 procent uit, de laatste 90 procent 
van haar orders. Het meeste gaat naar de so· 
ciale werkplaatsen in Oss, Helmond en Den 

De werkplaats in Helmond: werken' voor Philios 

WSW'ers uit Arnhem demonstreerden in Den Haag voor betere werkomstandigheden 

Bosch. Een van de argumenten die Philips ge
bruikt om haar beleid te verdedigen: .,Stel je 
voor dat zul ke werkplaatsen geen orders meer 
krijgen, wat zou je dan met die mensen aan
moeten ?" Met andere woorden: We moe ten 
bl ij zijn dat Philips ook voor deze arme don
ders wil zorgen ... 

Doorstroming 
Ook bij de doorstroming is er het grate ver
schil tussen de letters van de wet en de feiten 

van de praktijk. De WSW moet gericht zijn 
op doorstroming naar het bedrijfsleven. Maar 
die doorstroming bestaat vrijwel niet. Aileen 
de mensen die door een overheidsinstantie 
ingeleend zijn, maken een redelijke kans aan 
de WSW te ontsnappen door in vaste dienst 
te komen bij die instantie. De meeste ande
ren hebben totaal geen kans een normale 
baan te vinden. Ze moeten er wei blijven wer· 
ken; bij ontslag zijn ze helemaal slecht af. 
Als ontslagen WSW'er krijg je nooit WW of 
wachtgeld. Je bent op een strafuitkering van 
de sociale dienst aangewezen. Vanwege het 
stempel dat je opgedrukt krijgt kun je het 
soli iciteren ook wei vergeten. Vee I van de 
ontslagenen komen dan ook na een tijdje 
weer terug op de werkplaats. 
Zo werkt de WSW: geen aangepast werk voor 
gehandicapte arbeiders, maar aangepaste ar
beiders voor een gehandicapte maatschappij. 

Volgens de oorspronkelijke opzet zou de 
WSW een nuttige instelling kunnen zijn. Maar 
dan moeten er wei aileen gehandikapten te 
werk gesteld worden en moet er echt aan
dacht besteed worden aan revalidatie en door
stroming. 
Met de to!Jvloed van moeilijk plaatsbare werk
lozen is niemand gebaat. De gehandikapten 
niet omdat de werkplaatsen steeds meer op 
produktie gericht zijn; de werklozen niet om
dat ze net als de gehandikapten voor een vaak 
schamel loon moeten werken en door de bui
tenwereld en de werkleiding als onvolwaardig 
beschouwd worden. 
De absolute keuzevrijheid van de ondernemers 
op de arbeidsmarkt zou beperkt moeten 
worden. Maar dat gebeurt niet. En dus I open 
zowat aile sociale werkplaatsen rond met 
uitbreidingsplannen en zal het aantal WSW'ers 
vooral in gebieden met een hoge werkloos
heid blijven toenemen. In Groningen is het 
percentage WSW'ers nu al meer dan tweemaal 
zo hoog als in het westen van Nederland. 
Laat men in Den Haag niet vreemd opkijken 
als er binnenkort gekke dingen gaan gebeuren. 
Want met sociale maatregelen heeft het alle-
maal niets meer te maken. • 
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Niemand koopt graag een kat in de 
zak. Toch komt het regelmatig voor 
dat een ontevreden koper zijn beklag 
komt doen bij een winkel of bedrijf 
dat hem slecht geholpen heeft. Vaak 
wordt die klacht dan verholpen, maar 
het gebeurt ook dat de ontevreden ko
per met lege handen blijft zitten. 

lid is van een van de aangesloten organisaties. 
Vaak kunt u datal zien aan het embleem 
dat deze leveranciers in hun zaak voere.n. 

Klachtengeld 
De behandeling van een klacht door een ge
schillen-kommissie van de Stichting Konsu
mentenklachten mag dan veel goedkoper 
zijn dan naar de rechter I open, helemaal gra
tis is het ook niet. Alhoewel de overheid .. de 
kommissies subsidieert, moet er door de . 
branche-organisaties en de Konsumenten
bond nog geld bijgelegd worden. Daarom 
moet de konsument klachtengeld storten. 
Wordt de konsument door de kommissie 
in het gelijk gesteld, dim moet de leverancier 
dit klachtengeld aan de konsument- even
tueel samen met een schadeve._r::goeding - ver
goeden. Bovendien moet de leverancier dan 
ook zelf een bedrag aan de kommissie· beta
len, meestal evenveel als het klachtengeld 
van de konsument. 
De tarieven voor de verschillende kommis
sies zijn als volgt: 
Kommissie Chemies Reini
gen, bij schadeklachten: 
bij vermissingsklachten : 

f20,
;f 10,-

Dan volgt de vraag: wat kan ik tegen 
die winkelier doen? Een proces aan
spannen kan natuurlijk, maar veel men
sen schrikken terug voor een proces. · 
Bovendien kost pr cederen vaak geld 
en in ieder geval veel tijd. Om de kon
flikten tussen koper en winkelier snel
ler en eenvoudiger aan te kunnen pak
ken bestaat er sinds 1970 de Stichting 
Konsu mentenklachten. Stichting 
Konsumentenklachten 
Bij de Stichting Konsumentenklachten zijn 
vijf verschillende kommissies aangesloten, 
die ieder klachten behandelen in een bepaal
de branche. Er bestaan momenteel kommis
sies voor chemiese reiniging, voor natwas 
(wasserijen), voor rei zen, voor rekreatie (het 
huren van vakantiehuisjes, boten, karavan
staanplaatsen op kampeerterreinen en derge
lijke) en voor woninginrichting. Voor elk 
van deze geschillen-kommissies gelden vaste 
regels, volgens welke de klachten behandeld 
worden . Wie een klacht indient, krijgt het 
reglement toegestuurd. 
Andere kommissies dan de vijf genoemde 
zijn bij de Stichting niet aangesloten, wei 
bestaan er in andere branches nog geschillen
kommissies, zoals de BOVAG-geschillen-kom
missies voor auto's, bromfietsen en motorrij
wielen. 
De leden van de geschillen-kommissies komen 
voor de helft v~n de kant van de leveranciers 
in de desbetreffende branche en voor de 
helft uit konsumentenkringen. De leden uit 
de konsumentenkring worden aangewezen 
door de Konsumentenbond en de ANWB. 

Wie is er bij aangesloten? 
Leveranciers die lid zijn van de organisatie 
in hun branche, die aan de geschillen-kom
missie meewerkt, zijn meestal verplicht zich 
aan de klachtenbehandeling door de kom
missie te onderwerpen en zich aan de uitspra
ken te houden. Oat geldt met name voor de 
leden van: 

Algemene Nederlandse Vereniging van 
Reisburo's (ANVR) 
de Organisatie van Rekreatie-Onderne
mers in Nederland (RECRON) 

- de Vereniging van Werkgevers in de Che-
miese Wasserijen en Ververijen (VCW) 

- de Nederlandse Vz1 ~niging van Wasserijen. 
Wilt u dus weten of u met uw eventuele 
klachten bij de geschillenkommissie terecht 
kunt, dan moet u weten of uw leverancier 
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Kommissie Natwas 
bij schade/vermissings-
klachten: f 10,-
Kommissie Reizen : f 35,-
Kommissie Rekreatie : f 25,-
Kommissie Woninginrichting: f 25,-/ f 50,
(betreft het een klacht over een geleverd arti
kel waarvan de aankoopsom lager is dan 
f 500,- , dan betaalt men f 25,-; is de aan
koopsom hoger dan f 500,- , dan geldt het 
tarief van f 50,-). 
Het kan zijn dat men in verband met een 
zaak kosten moet maken, bijvoorbeeld reis
kosten, kosten voor getuigen of voor deskun
digen-verklaringen ; deze kosten zijn geheel 
voor eigen rekening. 

Behandeling 
Als men een klacht heeft over een leverantie, 
dan moet men altijd eerst zelf proberen de 
zaak in het reine te brengen met de winke
lier. Lukt het mondeling nieV, dan moet men 
vervolgens een brief sturen naar de winkelier. 
Aangetekend (f 4,25) versturen en zelf een 
kopie bewaren. Met het inschakelen van de 
geschillen-kommissie moet men echter niet 
te lang wachten, over het algemeen moet de 
konsument zich binnen drie maanden nadat 
hij van de leverancier nul op het rekest gekre
gen heeft, wenden tot de geschillen-kommis
sie. 
De behandeling door de geschillen-kommissie 
is volkomen open : van alles wat de ene partij 
aan de kommssie laat weten, wordt de andere 
partij op de hoogte gebracht. Seide partijen 
kunnen desgewenst hun standpunten tijdens 
een zitting nader mondeling toelichten. Wor
den partijen mondeling gehoord, dan gebeurt 
dat zo mogelijk in elkaars bijzijn . Met of 
zonder mondelinge behandeling, in ieder ge
val kunnen partijen zich Iaten bijstaan en 
kunnen ze getuigenverklaringen overleggen. 
De uitspraak wordt altijd schriftel ijk ter ken
nis van de partijen gebracht. De uitspraak 

van de geschillen-kommissie is een zoge
naamd bindend advies. Oat wil zeggen, dat 
beide partijen - konsument en leverancier -
zich erbij moeten neerleggen en dat zij -
doorgaans ·_ hun meningsverschil niet meer 
kunnen voorleggen aan de gewone rechter. 
Wanneer de leverancier niet uitvoert wat het 
bindend advies hem oplegt, kan de konsu
ment de rechter vragen hem daartoe te dwin
gen. Na de uitspraak door de. geschillen-kom
missie bemoeit deze kommissie zich niet 
meer met_het geval. 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Hoewel de hierboven geschetste procedure 
bij aile kommissies hetzelfde is, zijn er op 
praktiese gronden wei enkele verschilleri. 
Dit heeft vooral betrekking op de termijnen 
die men in acht moet nemen . Het zou ech
ter te ver gaan om hier aile details uitvoerig 
te bespreken . Wilt u deze te weten komen of 
heeft u hulp nodig, belt of schrijft u dan 
naar de SP Hulp- en lnformatiedienst, die is 
er voor u. 

Oproep 
Er zijn nogal wat me"'sen die in zee gaan met 
de instelling ' Boek en Plaat'. De ervaringen 
met deze klub zijn niet altijd goed te noemen. 
Wij willen in onze rubriek Tribune-Rechten 
hiet op verder ingaan. Daarvoor hebben wij 
graag de hulp en informatie van onze Tribu
nelezers . Hebt u ervaring met 'Boek en Plaat', 
schrijft u ons dan, wij zijn u bij voorbaat 
dankbaar voor uw moeite . • 

lk ben een vrouw en heb een WAO-uitkering 
en ik ben van plan binnenkort te gaan trou
wen.- Raak ik mijn uitkering dan kwijt of 
niet? 

Nee, u behoudt uw WAO-uitkering als u gaat 
trouwen. De huwelijkse staat, zoals dat zo 
mooi heet, heeft geen invloed op de WAO-uit
kering. Anders ligt dat bij de AAW-uitkering. 
Want een gehuwde vrouw heeft geen recht 
op een AAW-uitkering, maar wei op een 
WAO-uitkering. Oat komt omdat de AAW, 

· hoewel het een voll<sverzekering genoemd 
wordt, de gehuwde vrouw buitensluit. De 
WAO, als werknemersverzekering, kent deze 
diskriminatie niet. 
Een soortgelijke situatie zien we bij werk
loosheid. Bij de WW maakt de huwelijkse 
staat geen verschil, bij de WWV kan het van 
invloed zijn, het hangt ervan af of de vrouw 
als kostwinner wordt aangemerkt of niet. 
Bij de RWW, als eindpunt, gelden de regels 
van de bijstandswet. Oat wil zeggen het in
komen van man en vrouw, gehuwd of samen
wonend, worden bij elkaar geteld en verge
leken met de bijstandsnormen. Oat betekent 
doorgaans dat de langdurige werkloosheid 
van de vrouw geen sociale uitkering meer op
levert. 

( 
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Ons bedrijfsleven meert aan in de Verenigde Staten. Foto: de haven van Manhattan 

EN WIJ MAAR BEZUINIGEN ... 

NEDERLANDS KAPITAAL 
VLUCHT NAAR AMERIKA 
Terwijl Nederland kampt met een massale werkloosheid, investeert ons bedrijfs
leven miljoenen guldens in het buitenland. Met name Amerika is zaer in trek bij de 
beleggers. Nederlandse managers verdringen elkaar om aan de andere kant van de 
oceaan bedrijven en onroerend goed op te kopen. De moderne goldrush neemt de 
laatste tijd zelfs zulke vormen aan dat de Amerikanen er zelf van schrikken. 

Als je werkgeversvoorzitter Van Veen dage· 
lijks op de radio hoort, dan heeft het Neder: 
landse bedrijfsleven heel weinig slag om de 
arm. Laat staan dat ze geld heeft om nieuwe 
bedrijven te stichten waarmee werk gescha· 
pen kan worden. In Amerika kennen ze die
zelfde Nederlandse werkgevers echter van 
een heel andere kant. Daar staan wij juist te 
boek als een volk met een dikke buidel dat in 
alles en nog wat investeert. Vooral sinds de 
devaluatie van de dollar trekken steeds meer 
bedrijven naar de USA om daar hun kapitaal 
te beleggen. Was Amerika vroeger peperduur 
voor ons, nu liggen de prijzen vao bijvoor
beeld onroerend goed vaak beneden het peil 
van de Nederlandse markt. Vandaar dat be
leggers van diverse pluimage in voile vliegtui
gen naar de andere kant van de oceaan afrei
zen. 

Miljarden investeringen 
van ons bedrijfsleven 
in de Staten 
Wat dat voor onze werkgelegenheid betekent 
laat zich raden. Aileen al in 1977 investeerde 
Europa voor 9 miljard dollar aan direkte aan
kopen in Amerika. Met 7 miljard dollar was 
het Nederlandse bedrijfsleven daarbij absolu
te koploper. Het financif~le maandblad FEM 
rekende uit dat de Europese investeringen alles 

bij elkaar voor 2,5 a 3 miljoen nieuwe banen 
in Amerika hebben gezorgd. Het leeuwendeel 
van deze nieuwe werkgelegenheid komt uiter
aard ook voor rekening van Nederlandse be· 
drijven. Als deze bedrijven dus een deel van 
hun geld in eigen land hadden besteed, zou 
onze werkgelegenheidssituatie er heel wat 
rooskleuriger uitzien. Maar de ondernemers 
zien meer winstkansen in Amerika en zo kan 
het gebeuren dat bijvoorbeeld het Shell-pen
sioenfonds een 250 meter hoog, 57 etages 
tellend kantoorgebouw in Chicago heeft Ia-
ten bouwen. · 
De Shell is al jaren de belangrijkste Neder
landse investeerder in Amerika. Deze multi
national heeft nu gezelschap gekregen van 
talloze andere bedrijven. Eim kleine greep: 
- Het verzekeringsbedrijf Nationale Neder-

landen kocht de laatste tijd enige grote be
drijven; 
Pakhoed kocht diverse onroerend goed 
alsmede winkelcentra in Atlanta; 
C & A blies flink in de bus met de aankoop 
van Ohrbach en recent nog een kledingbe
drijf; 
Ahold (Albert Heyn) kocht de supermarkt· 
keten Bilo; 

- Wessanen kocht de zuivelproduktenbedrij
ven Marigold Foods; 

- De Algemene Bank Nederland nam de La 

Salle bank in Chicago over; 
Brederode-bouwbedrijf werkt vanuit de 
westkust aan de opbouw van een bedrijf; 
Philips kocht het gigantiese bedrijf Magna· 
VOX OJ'. 

Dit is slechts een kleine greep uit de lange 
lijst van investeringen. Het gaat daarbij bo
vendien aileen om direkte investeringen, dat 
wil zeggen het overnemen van bedrijven en 
aankopen van onroerend goed enzovoort. 
Daarnaast gaan er nog eens miljoenen zitten 
in de indirekte investeringen; het deelnemen 
aan projekten, aandelenpakketten enzovoorts. 

De motieven zijn niet zo edel 
Wat is er nou de reden van dat zoveel Neder-
1andse bedrijven de wijk nemen naar de VS? 
Wie dat aan ondernemers vraagt krijgt stee
vast de volgende argumenten voorgeschoteld: 

Amerika heeft een enorme markt met maar 
een taal. 

- Hetland is politiek stabiel, er zijn weinig 
stakingen. 

- De arbeidsproduktiviteit is hoog. 
En zo zijn er nog wei wat redenen waarom de 
USA een droomwereld voor ondernemers zou 
zijn. Nu biedt Amerika aan de werkgevers on· 
getwijfeld meer mogelijkheden om de arbei
ders uit te buiten. Maar zo erg als de Neder
landse ondernemers het voorstellen, is het nu 
ook weer niet. Daarvoor hebben de Ameri
kaanse arbeiders zich te goed georganiseerd. 
Dankzij akties van diverse konsumentenorga· 
nisaties gelden in Amerika bijvoorbeeld$zeer 
strenge eisen ten aanzien van veiligheid en 
milieu. Er wordt ook regelmatig gestaakt en 
de bonden deinzen bepaald niet terug voor 
harde loongevechten. De arbeidsproduktivi
teit steeg vorig jaar met 1,7 procent, niet be
paald spektakulair in vergelijking met Europa. 
Van een grote markt is ook al geen sprake. 
Texas en Michigan verschillen net zo goed 
van elkaar als Nederland en Belgie. 
De plotselinge rush naar Amerika is natuur
lijk op zakelijke gronden ingegeven. Gevreesd 
moet echter worden dat miljoenen guldens 
verloren zullen gaan doordat in aile haast be
drijven worden opgekocht en in onroerend 
goed worden belegd. De markt die er in Ame
rika ligt is ook niet onbeperkt. Er zijn nu al 
sterke staaltjes bekend van bedrijven die hun 
Amerikaaanse avontuur zagen stranden. Voor
beelden zijn Batavus-rijwielen, Bos Kalis, 
Grolsch en I HC. 

Goede sier met ons geld 
Alles bij elkaar blijft het een zeer kwalijke 
zaak, temeer daar de kapitaalexport een na
delige invloed op onze betalingsbalans heeft. 
In 1978 verdween er per kwartaal 900 mil
joen gulden naar het buitenland. Een slechte 
betalingsbala.ns betekent meestal hogere be
lastingen. Bovendien is een groot deel van 
het vertrekkende geld van ons. Met name de 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschap
pijen lopen voorop in de oversteek. We noem
den al even het Shell-pensioenfonds, maar , 
ook eim Sociaal Fonds Bouwnijverheid belegt I 
grote sommen in Amerika via de Chase Man· ' 
hattan-bank. 
AI dat geld zou in Nederland voor nuttige be
stemmingen aangewend kunnen worden. Het 
argument van de beleggers is steevast dat Ne
derland niet rendabel genoeg is. De pensioe
nen van de arbeiders zouden in gevaar komen 
als we het geld hier hielden. 
Toegegeven een weinig aantrekkelijk voor
uitzicht. 
Maar het is zeer de vraag of die beleggers wei 
gelijk hebben. Het staat nog lang niet vast 
dat de winsten in Amerika veel hoger liggen 
en de nadelen staan wei vast. + 
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Ook C&A brengt zijn winst naar Amerika 

In de meeste pensioenfondsen zijn de vak
bonden net zo sterk vertegenwoordigd als de 
werkgevers. Zij zijn dus ook verantwoorde
lijk voor de kapitaalvlucht. FNV-voorzitter 
Wim Kok heeft al enkele keren kritiese ge
luiden Iaten horen over deze ongewenste 
ontwikkeling, maar dat heeft nog niet tot 
praktiese'-gevolgen geleid. Blijkbaar weten de 
beleggers hun verhaal handig te verkopen. 

Van Agt's bezuinigingen 
voor de werkgelegenheid 
hypokriet 
Een extra bezwaar, naast natuurl ij k de werk
gelegenheid, tegen de rush op Amerika is het 
feit dat de belastingen weer eens flink wor
den ontdoken. Officieel moeten de winsten 
van Nederlandse bedrijven in het buitenland 
voor een deel in onze staatskas terugvloeien. 
Maar middels enkele slimme holdings op 
bijvoorbeeld de Antillen is dat probleem ga.uw 
op te lassen. Het Shell-kantoor in Chicago is 
daar een voorbeeld van. 
Overigens zijn de Amerikanen zelf ook enigs
zins geschrokken van de plotselinge belang
stelling voor hun land. Met name het opko
pen van enorme stukken land zet nogal wat 
kwaad bloed bij de bevolking. Via diverse on
duidelijke bedrijven als ALP (American Land 
Program, bekend van grate advertenties in 
allerlei bladen) verdwijnen honderden hektares 
land naar Europese eigenaars in een soort 
nieuwe goudkoorts. Om dit te beperken is nu 
een wet aangenomen die voorschrijft dat 
landtransakties aan het ministerie van Land, 
bouw worden aangemeld. 
De Amerikanen voelen er niets voor om op
gekocht te worden door Europa en over een 
paar jaar de oliesjeiks. Op de voorplaat van 
het bekende weekblad Newsweek stond al 
ironies een foto van het vrijheidsbeeld met 
daarop een bordje 'te koop'. Oat wil men 
graag voorkomen. 

lntussen is het wat ons land betreft wei on
gehoord en hypokriet dat het kabinet Van 
Agt/Wiegel deze vlucht van het Nederlandse 
bedrijfsleven naar de VS laat voor wat die is 
en aan de andere kant middels Bestek '81 de 
mensen blijft bestoken met allerhande be
zuinigingsmaatregelen omwille van de werk-
gelegenheid. • 
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HOLOCAUST: 

DeTROSiser 
nietvooru 
Wekenlan"g heeft de TV-serie Holocaust de 
gemoederen beziggehouden . .Talloze radio- en 
TV-programma's vele kolommen in de kran
ten, hebben ervoor gezorgd dat Holocaust in 
bedrijven, op straat, op sc!wlen en in de huis
kamer het onderwerp van gesprek was. On
getwijfeld een goede zaak. ?oals deze serie 
eerder zijn nut bewees in West-Ouitsland, 
waar hij een schokeffekt teweeg bracht bij 
veel Ouitsers ten aanzien van het fascisme. 
Want het aspekt dat Holocaust in de Bonds
republiek een positieve uitwerking had op de 
diskussie over de verjaring van oorlogsmisda
den, dienen we niet te onderschatten. 
Juist in een tijd dat daar belangrijke posities 
in het openbaar Ieven nog•steeds door ferven
te nazi-aanhangers bekleed worden, nu de 
Bondsrepubliek steeds verder naar rechts af
glijdt, zorgde Holocaust ervoor dat veel Ouit
sers a an het den ken gezet zijn. 

In Nederland was de TAOS verantwoordelijk 
voor de uitzending van Holocaust. Het flit
send team van TROS-Aktua onder Ieiding 
van Wibo van de Linde kan tevreden zijn. Zij 
waren het immers, die er als de kippen bij Wa
ren om de Amerikaanse serie aan te kopen, 
nadat de NCRV om onbegrijpelijke redenen 
die mogelijkheid als onbruikbaar had Iaten 
I open. 
Een lange voorbereiding, diskussie en op
vangmogelijkheden direkt na afloop en tus
sen de verschillende uitzendingen door, des
kundigen; kosten noch moeite spaarde de 
TROS om Holocaust zo verantwoord moge
lijk te brengen. Oat was noo~akelijk gezien 
de gevolgen die de uitzending kon veroorza
ken bij de slachtoffers van het nazi-regiem. 
Ondanks deze beste beurt die de TROS ogen
schijnlijk met de vertoning van Holocaust 
maakte, dient er toch twijfel te rijzen bij het 
feit dat het juist de TROS is, die het Neder
landse vol k nu zo grootscheeps met de gru
welen van het fascisme konfronteerde. 

1\lauwelijks twee maanden geleden werd Ne
derland opgeschrikt door een schandaal. Nie
mand minder dan de sekretaris-generaal van 
de NAVO, Luns, bleek lid te zijn geweest 
van een fascistiese organisatie, de NSB. Een 
a·rganisatie die met hand en tand de Ouitse 
bezetter steunde, ook in diens misdadige stre
ven joden, kommunisten, zigeuners en vele 
anderen met geweld te vernietigen. Insiders 

die bekend waren met het bruine Ieven van 
Luns, waren niet verrast. Zijn hele Ieven lang 
was deze reaktionair tout geweest. Oaarvan 
getuigde niet aileen zijn NSB-lidmaatschap, 
maar ook zijn sympathie voor fascistiese re
giems in Portugal, Spanje, Griekenland, Tur
kije en Zuid-Afrika, het begrip dat hij telken
male vroeg voor de Am.erikaanse volken
moord in Vietnam en de vurige pleidooien 
voor hefopvoeren van het wapentuig, zoals 
de neutronenbom. 
Nog geen twee weken nu voor het bekend 
worden van Luns' NSB-Iidmaatschap, werd de
zelfde Luns uitgebreid voor de televisie ge
portretteerd. Weer kreeg hij aile gelegenheid 
de waarschuwende vinger te heffen tegen de 
R!Jssiese dreiging en uit te halen tegen de on
dermijning van de demokratie van binnenuit 
door socialisten en progressieve mensen, die 
geen heil zien in de bewapeningswedloop. 
Verantwoordelijk voor de aan deze fascist 
bestede zendtijd was ... de TROS, in de per
soon van Wibo van de Linde. Het was dezelf
de Wibo van de Linde die v66r de eerste uit
zending van Holocaust inleidende dokumen
taire beelden, die onder andere geen twijfel 
lieten bestaan over het doel en het optreden 
van de NSB, met zijn stem van kommentaar 
S/oorzag. 

Een 'rektifikatie van de TROS-Ieiding over 
het geval Luns, dat gezien de misdaden der 
fascisten tegen de mensheid in aile opzichten 
pijnlijk in strijd is met de vertoning van Holo
caust, is er tot op heden niet geweest. En daar 
hoeven we ook niet op te wachten. Want de 
genegenheid die de TROS voor Luns koestert, 
is niet toevallig. En daarvoor zijn begrippen 
als orde en gezag, ook al gaat dat gepaard met 
onderdrukking, voor deze omroep te heilig. 
Nog nooit is er ook maar iets van begrip van 
de zijde van de TAOS getoond voor de posi
tie van de Nederlandse arbeider; bewegingen 
in de Oerde Wereld die strijden tegen racisme, 
uitbuiting en onderdrukking hoeven op geen 
enkele steun van de TAOS te rekenen. lnte
gendeel, in dat soort uitzendingen daat de 
sympathie van de TAOS steevast uit naar de 
onderdru kkers. 
In dit Iicht bekeken laat de uitzending van 
Holocaust door de TAOS een wrange na
smaak achter. Of met een variant op de be
kende reklameleus: de TROS is er niet voor u. 

• 
Fascisme in Nederland in de jaren dertig 

• 
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*perfekt 

*nv 
Nederland een dag langals een vennootschap. 
Met veertien miljoen inwoners als vennoten, 
een parlement als raad van kommissarissen 
en een kabine·t als direktie. Dit vennootschaps
spel werd op 18 april in Utrecht gesprt.eld 
door we/ duizend organisatiedeskundigen, 
afkomstig uit diverse grate bedrijven en orga
nisatieburo's als Me Kinsey en V.d. Bunt. 
De Orde van Organisatiedeskundigen en -Ad· 
viseurs had de studiedag goed voorbereid. Er 
was een kongresboek samengesteld met de 
voornaamste aspekten van de firma Neder
land. 
Ondernemingsvijandige ontwikkelingen Wa
ren op een rijtje gezet: de vermogensbelas
ting, de aanslag op de hoge inkomens, de 
voorstellen voor een vermogensaanwasdeling 
en de nieuwe wet op de ondernemingsraden. 
Tach waarschuwen de deskundigen de onder
nemers tegen het op de vlucht slaan via belas
tingontwijking en slimme juridiese verplaat
singen naar het buitenland. 
,Want," zeggen ze ,ondanks a/ onze konflik
ten kunnen onze arbeidsverhoudingen de 
toets van een internationale kritiek met vlag 
en wimpe/ doorstaan. Wilde stakingen komen 
bijna niet voor. Het overleg tussen werkge
vers en vakbonden in de Stichting van deAr
beid is uniek. De bonden den ken vee/ breder 
dan aileen in termen van arbeids- en belonings· 
verbetering. Het maatschappijkritiese voert 
de boventoon, terwijl de invloed in praktiese 
zaken vee/ geringer is dan bijvoorbee/d bij de 
Duitse vakbond. De Nederlandse vakbewe
ging heeft vee/ gemeen met de typering die 
geldt voor de hele Westeuropese sociaal-de
mokratie: revolutionair taalgebruik, gepaard 
met kat me wettige aktie. De Vennootschap 
Nederland had het slechter kunnen treffen." 

Het Japanse automobirtl· 
bedrijf Mitsubishi gaat 55.000 

auto's, die vorig jaar waren gebouvvd, 
terughalen naar de fabriek. Er mankeert iets 
aan de benzlnepomp, waardoor brandstof 
kan ontsnappen en brand kan ontstaan. 
Mitsubishi is geen alledaagse naam voor een 
auto. Maar tach kennen de meeste Nede'rlan
ders dit merk dankzij de intensieve reklame
kampagne van de firma die luidde: 
mit-su-bi-shi, de gestaalde perfektie. · 

*volks 
Eenzelfde openhartigheid vie/ bi/toeval te 
bespeuren op het kongfes van de VVD in 
Breda. Deze partij probeert zich .de laatste 
jaren voor te doAn als volkspartij. De VVD 
als verdedigers tan het eigen bezit van hard
werkende /andyenoten. 
Met het oog op deze wankele beeldvorming 
bekJitiseerde een van de kongresgangers de 
advertentiepagina 's van zijn partijkrant. Deze 
zouden te zeer het rechtse imago van de par-
tij aksentueren . · 
Hier komen een paar voorbee/den : 
- unieke zilverkollekties en iedegen restau-

ratie ' 
luxe bungalow.met inpandige garage in 
Ossendrecht 
het Sesam-Open-U voor uw garagedeur. 
De op afstand bediende garagedeurauto· 
maat 
15 procent energiebesparing. In uw zwem
bad twee maal van de zon profiteren 
wijnlezing voor uw relaties en personeel 
de nieuwe boetiekmodellen van de Panjse 
en ltaliaanse couturiers 
overdekte dokken. Zet uw schip tijdelilk 
droog. 

Dit is slechts een greep, die we voor u deden 
uit de advertentiepagina vctn het /aatste num
mer. U kunt nu voor uzelf uitmaken of u 
'volks' genoeg bent voor de VVD. 

*rooie 
Macht u zich tach meer thuisvoelen bij de 
Socialistiese Partij, dan blijft u gewoon vaste 
lezer van de Tribune, zoals de meneer uit Em· 
men die ons het volgende gedicht toestuurde. 

IN NAAM DER KONINGIN 

De Nederlandse heren 
die hebben weer wat in de zin 
wij moeten weer jubileren 
al voor de koningin 
al heel veel jaren 
maken zij zoet gewin 
de rijke handelaren 
in naam der koningin 

maar de arme proletaren 
die zijn vanaf het begin 
getrokken aan de haren 
in naam der koningin 
die Iaten ze maar betalen 
belasting lang niet min · 
en anders komen ze het halen 
in naam der koningin 

ook moet je exerceren 
je moet het Ieger in 
daar moet je moorden leren 
in naam der koningin 
maar al die hoge heren 
verroeren zelf geen vin 
ze Iaten je kreperen 
in naam der koningin 

en heb je wat misdreven 
dat niet is naar hun zin 
dan word je opgeschreven 
in naam der koningin 
en kun je het niet betalen · 
dan ga je de bajes in 
dan komen ze je halen 

· in naam der koningin 

ze geven haar als hulde 
het kost hun toch niet duur 
meer dan duizend gulden 
aan arbeidsloon per uur 
al heel veel jaren 
heeft zij zo'n traktement 
maar voor zo'n jubilaris 
geef ik geen ROOIE cent. 

Naar ver/uid heeft de kollekte voor onze jari
ge vorstin niet opgebracht, water in de krin
gen van organisator en ex-premier Piet de 
Jong van verwacht werd. Het Nederlandse 
volk heeft zich bij andere kollektes wet eens 
royaler betoond. 
Zullen a/ die mensen dan gedacht hebben, 
dat prins Bernard ook dit geld we/ zoek zal 
maken? • 
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De energiebespari 
Van Agt moet wei een 

ag 
flop worden 

,Aan het eind van de zomer zullen we bekijken, of we met vrijwillige maatrege
len kunnen volstaan om vijf procent op het olieverbruik te besparen. Daarna kun
nen we altijd nog dwangmaatregelen nemen." Met deze woorden kondigde Van 
Agt enkele weken geleden zijn grote energiebesparingskampagne aan. Met zijn al
len moeten we wat minder hard rijden met de auto, wat ·minder warm water ge
bruiken, zuinig doen met gas en Iicht en wat vaker met het openbaCH" vervoer rei
zen. De overheid wil bij dit alles ons lichtend voorbeeld zijn. 

De afgelopen weken hebben we kunnen ont
dekken hoe Van Agt het energieprobleem te 
lijf wil gaan . De gemeentes hebben besloten 
om wat minder hard te stoken. Er is aan 
ambtenaren gevraagd of ze met de fiets naar 
het werk willen komen. Er wordt goed opge
let of het wei nodig is om gebouwen en ka
mers te verlichten. 
Van Agt hoopt dat de aktie bij het Neder
landse vol k zal aanslaan. ,I k heb vertrouwen 
in de mensen. Wij hopen dat het zal lukken, 
dat wij met zijn allen deze versobering op
brengen. Want we verspillen en we verkwis
ten." 

Wie is de hoofdverantwoordelijke? 
Zuinig zijn met energie, er zal niemand meer 
te vinden zijn die het daar niet mee eens is. 
De pl~nnen die Van Agt ons voorschotelt 
zijn cchter een.lachertje. Op geen enkele wij
ze gaat hij in op de werkelijke pr6blemen die 
er zijn. Dit kabinet doet net alsof wij de gro
te verspillers van de eneJ;gie zijn. 
Van Agt wil ons wijsmaken dat de individu
ele verbruiker de hoofdverantwoordelijke is 
voor de slechte energiesituatie. Die redene
ring van de regering loopt als volgt: 
,Het individu verbrui kt energie voor de ver
warming van zijn huis, voor zijn huishoude
/ijke apparaten en voor zijn auto. En tot slot 
dient het energieverbruik van de industrie 
(circa 85 procent van het totaalverbruik) 
voor de door de bevolking gevraagde produk
ten." 
Duidelijker kan het niet. Wij zijn met z'n al
len de hoofdschuldigen. In eerste instantie 
denk je ook ,Ach, wat stom, waarom laat ik 
dat Iicht branden, als er niemand in de ka
mer is." Of ,ik kan best eens wat vaker op 
de fiets stappen." Of ,laat ik wat minder 
warm water gebruiken" en ,zo warm hoeft 
het nou ook weer niet te zijn in de huiska
mer of slaapkamer." lnderdaad, wellicht 
kunnen we zelf wat slimmer met de energie 
omgaan. Het Ievert je per slot van rekening 
ook nog geld op, want aan het eind van de 
maand zijn de rekeningen minder hoog. 
Bovenstaande verspillingen val len echter in 
het niet als je het energieverbruik aan een 
serieus onderzoek onderwerpt. Dan valt on
der andere op dater weinig duurzame ge
bruiksgoederen gemaakt worden . Zijn wij 
daarvoor verantwoordelijk? 

Waar Van Agt niet naar kijkt ... 
Vragen wij of hebben wij gevraagd om wo· 
ningen, kantoren en fabrieken,· die als het 
winter is de warmte slecht kunnen vasthou· 
den? Waarom wordt er niet met man en 
macht gewerkt aan een isolatieplan voor ai
le gebouwen? Als aile huizen en gebouwen 
goed ge'i'soleerd zijn, daalt het energiever-
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bruik voor de verwarming met de helft. Bo
vendien ~ou het ook een gezondere situatie 
zijn voor vele gezinnen . 
Wist u, dat thans bij de elektriciteitsproduk
t ie, slechts ten hoogste 40 procent van de 
warmte, die vrijkomt bij verbranding van 
een brandstof of bij een kernreaktor wordt 
omgezet in elektriese energie. Minstens 60 
procent gaat dus verloren . Een deel van deze 
warmte zou best nuttig gebruikt kunnen wor
qen door de levering van warm water of 
stoom aan de bedrijven. Het kan bijvoor
beeld dienen voor de centrale verwarming 
van ziekenhuizen, kantoorgebouwen, huizen, 
zwembaden enzovoorts. 
Veel energie wordt er ook verspild door de 
nog steeds toenemende wapenproduktie. 
Een andere mogelijkheid tot energiebespa
ring is het zo door Van Agt verguisde open
OO'ar vervoer. Hij zegt dan wei stap wat vaker 
in bus of trein, maar tegelijk wordt de service 
van het openbaar vervoer steeds minder, 
doordat deze regering steeds meer lijnen laat 
wegvallen en de prijzen van de kaartjes doet 
stijgen. 

Planmatigheid ver te zoeken 
De ontwikkeling van een uitgebreid, gratis 
en snel openbaar vervoer zou enorm veel ener
gie besparen. Daarvoor zouden veel mensen 

_hun auto Iaten staan. 
Bovendien moet er gewerkt worden aan de 
vermindering van het brandstofverbruik van 
personenauto's. De kennis daarvoor is aanwe
zig. 
Verdere besparing kan verkregen worden 
door het hergebruiken van afgedankte pro
dukten. Door het hergebruiken van schroot 
(bijvoorbeeld van afgedankte machines, 
auto 's) kan het energieverbruik in de metaal
verwerkende sektor verminderd worden. Ook 
glas en papier kunnen bijvoorbeeld opnieuw 
gebruikt worden. 
Door een goede planning kan men industrie
en, die gebruik kunnen maken van gemeen
schappelijke voorzieningen samen lokaliseren 
(bijvoorbeeld lokalisatie van bedrijven met 
een grote warmtebehoefte in de buurt van 

. een elektriese centrale, zodat de afvalwarmte 
gebruikt kan worden) . 
Hetzelfde geldt voor bedrijven, waarvan de 
produkties op el kaar aansluiten, waarmee 
dan het gebruik van transportmiddelen be
perkt wordt. 
De Nederlandse bevolking als de grote boos
doener aanspreken is huichelachtig. Men heeft 
vaak geen andere keus. 
Voorlopig zal een keuzemogelijkheid voor 
verstandig energiegebruik ook nog wei uit
blijven . Tenminste, zolang de multinationals 
en loopjongens zoals Van Agt de dienst uit
maken in onze wereld . 
Multinationals kijken wat het meest efficieot 
is voor het bedrijf en niet of dat wei het bes
te is voor de samenleving als geheel. Het re
sultaat daarvan is wei, dater sprake is van 
een grote verspilling van energie en grond
stoffen . Het wordt tijd, dat Van Agt over 
dat laatste zijn mond opendoet. Maar ja, het 
is moeilijk om over je beste vrienden slecht 
te praten. • 
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We zien ze allemaal wei eens zitten, die 
oudjes. Een bekend beeld: in het park 
op een bankie, achter het raam van een 
kleine woning of in het bejaardente
huis. Soms denken we dat ze in slaap 
gevallen zijn; een andere keer zien we 
zein de verte turel'\. Hoeveel jaren zou
den die gedachten teruggaan? Hoe was 
hun tijd? Kom, we lopen maar weer 
eens verder ... 
De Tribune stapte nu eens op zo'n 
oudje af en liet haar praten, praten 
over de tijd, waaraan ze zo vaak moet 
denken. Het verhaal van een 80-jarige, 
oma Den Brok uit Oss. Haar verhaal ... De 80-jarige mevrouw Den Brok uit Oss met haar man 

DE TI.JDEN VAN TOEN 
,.lk ben toen menige avond naar bed gegaan 
zonder eten. M'n man was werkloos. Van de 
bond kregen we f 13,80 per week. We moes
ten aan bondsgeld zestig cent terugbetalen. 
Om aan een inkomen te komen ging ik bij 
Bergoss werken. 's Morgen~ om zeven uur 
moesten we beginnen. M'n kindje, nog een 
baby, moest in bed blijven liggen. Tussen de 
middag had ik een uur tijd tot half een. Dan 
moest ik naar huis, van een stukje wittebrood 
met wat water en suiker een papje maken, 
het kind voeren en verschonen, op bed een 
nieuw dek leggen en terug naar Bergoss om 
tot half vijf te werken . 

Twaalf kinderen heb ik gehad, 
negen ervan heb ik mogen houden 
Lang hield ik het niet vol bij Bergoss. Na drie 
maanden moest ik het opgeven. Met zelf vaak 
een nuchtere maag raakte ik uitgeput. Twaalf 
kinderen heb ik gehad en negen ervan heb ik 
mogen houden. Allemaal heb ik ze zelf de 
borst gegeven, maar toen kon het niet meer. 
lk had niets meer, kreeg zelf niet genoeg te 
eten . We gingen naar Vincentius. Zogende 
moeders konden een liter melk krijgen. Daar 
werd je vernederd, ze vroegen mijn konsulta
tieburo-kaart: 'Jij krijgt niets want er staat 
niet op dat jij borstvoeding geeft.' 
'lk heb ze allemaal borstvoeding gegeven .. .' 
lk moest terug naar de dokter van het buro 

om het op de kaart te Iaten zetten voor ik 
mijn liter melk kreeg. Die dokter was woe
dend. 'Laat ze niet denken dat ik voor hun 
het sekretaressewerk moet doen.' 
Omdat mijn man geen werk kon krijgen, kon 
ik van het armenbestuur een rijksdaalder 
krijgen . Met acht kinderen en alweer zwanger 
van de negende kregen we echter steeds maar 
niks. 

De rijksdaalder moest 
in de vergadering 
Elke keer kreeg ik te horen dat die rijksdaal
der in de vergadering moest komen. Die rijks
daalder in de vergadering? zei ik. Tot ik in
eens voor een kommissie moest verschijnen. 
Waarom ik het oudste meiske thuis hield uit 
school? lk hield het niet thuis, maar ik zei: 
Datzal ik u eens haarfijn uitleggen. We heb
ben f 13,80 in de week en ik sta nu alweer op 
het laatst van de negende. Wij hebben niet 
genoeg. Voor het oudste naar school kan, 
moet ze eerst het centrum af. Daar krijgt ze 
dan een paar boterhammetjes en een glas 
melk en als ze dan thuiskomt is het over ne
gen uur. Dan is ze te laat en durft ze niet 
meer naar school. 
We moesten elkaar maar helpen . Mijn moe
der, die ook niets had, gaf me een gulden. 
Ze had er zelf drie. Moet je niks tegen vader 

zeggen, zei ze, en dan moet je morgenmiddag 

bij mij komen. lk wist niet wat ik moest doen 
maar ik ging. Mijn vader zei: 'Sjaan, hoe is 
het?' En toen: 'Moeder hebben wij niks voor 
hun. Geef ze een gulden.' Toen had ik twee 
gulden en mijn ouders hadden er nog maar 
een . lk had negen kinderen en een man. Mijn 
man moest twee keer per dag gaan stempelen. 
Zodoende was er tussendoor nauwelijks tijd 
om te gaan vissen of te stropen om wat mee 
bij te verdienen. 'En je moest zo oppassen, 
'twas zo'R Iinke rommel met die KVP hier, 
zegt haar man. 

Eruit! Dit is het huis van God! 
lk ging naar de kerk, naar de eerste mis. Het 
eerste rijtje stoelen was gratis, maar ik was 
al'tijd te laat. Er moest 's morgens altijd een 
hoop gedaan worden voor de kinderen. Zo
doende kwam ik op een dubbeltjes-stoel te 
zitten . De koster kwam geld ophalen en zei : 
"t Kost hier een dubbeltje.' lk heb maar vijf 
centen, zei ik. Hij zei : 'Wat doe je dan in de 
kerk, dat is het huis van God!' 
Ooit kneep hij je een blauwe plek in de arm. 
Met Pasen moest ik een mantel lenen. lk 
meende dat ik naar de kerk moest, anders 
kwam je nergens meer terecht. De kinderen 
op school kregen er last van . lk dacht toen: 
Zou er wei een lieve heer zijn? Vroeger kon 
ik niet naar de kerk en toen ging ik wei en nu 
kan ik wei en ga ik niet. t 
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Voor een zak kolen 
Gezinnen als wij waren de dupe van de krisis. 
Niet de klerus, de burgemeester of de indus
trielen als Jurgens. Ging een zoon werken 
dan verloor de vader zijn uitkering. En echt 
niet omdat een weekloon genoeg was om een 
groot gezin te onderhouden. Aan uitkeringen 
en de vergoeding voor een zoon in militaire 
dienst werd geknibbeld. Vergoeding in natura 
had dan ook de voorkeur. 
Aan anderen vroeg i k dan: A Is i k kan helpen, 
wil ik wei voor je wassen. 'Was je zo graag?' 

"- kreeg ik ten antwoord. lk waste niet graag 
maar ik hoopte dat als die anderen koffie 
dronken of de kinderen witbrood gaven, er 
ook wat voor mij over zou schieten. Soms 
kreeg ik eieren, die bewaarde ik dan voor de 
kinderen. Van anderen kreeg ik de dras van 
de koffie, daar zette ik dan koffie van . 
Soms heb ik toch wei in twijfel gestaan, maar 
ik had negen kinderen te voeden en daar zou 
je rare dingen voor doen. 
Eens liep ik 's avonds op straat op de 
Berghemseweg, met een heleboel kl eren over 
elkaar aan, want het was koud. Achter mij 
aan liep een jonge man met zwart golvend 
haar en die haalde mij in. 'Nog zo laat op 
straat, vrouwtje?' zei hij. Ja, het is koud, zei 
ik, en we hebben geen kolen om op te stoken. 
'Je kunt van mij een zak hebben,' zei hij. Als 
je die eens langsbracht, zei ik toen hij naast 
mij opliep. Op dat moment kwam Hanneke 
naar buiten. Die woonde daar en ging elke 
avond haar blinde moeder een kop soep 
brengen. 'Zo laat nog op straat,' zej ze. De 
man was hard doorgelopen toen zij naar bui
ten kwam. Hanneke, ik had sjans, zag je dat, 
riep ik. lk heb het nooit gedaan, maar je dacht 
er toch wei aan. 

Zwaaiend met een tientje kwam 
ze bij de deken naar buiten 
Eens ging ik naar de Deken. Hij was niet thuis, 
zei de meid. Voor mfj niet thuis, zal je be
doelen. Zeg maar dat de gewone mensen van 
nu het net zo koud en arm hebben als Maria 
en Jozef toen Jezus geboren werd. 
Vlak na mij kwam daar een dronken vrouw. 
Die deed altijd alles wat God verboden had 
en die kwam zwaaiend met een tientje terug. 
Maar er waren ook andere mensen: Doruske 
Hoeks en Gijsen, gewone werkmensen van de 
bond zorgden dat we het geld kregen waar 
we recht op hadden. Een meneer Smulders 
en zuster Rosa zorgden dat we zoveel baby
spulletjes kregen dat ik zei: Nou kan ik wei 
drie kindjes kopen " • 
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Blokkade in Wageningen 
Maandag 23 april 's m'iddags om 4 uur 
zetten de bewoners van de Veerwijk in 
Wageningen hun buurt af met markt· 
kramen. Spandoeken en raambiljetten 
maken duidelijk wat de Veerwijkers 
willen: drempels in de straat! 
Nadat de automobilisten was uitgelegd 
waar de aktie toe diende, toonden ze 
begri p voor de a ktie en kozen een an
dere weg. De eerste wegblokkade in 
Wageningen was een feit! 

AI vijf jaar lang is de buurt door de gemeente 
a an het lijntje gehouden: er is van a lies be
loofd, maar niets gedaan . 
Steeds meer auto's persen zich door de nau
we Veerwijk om de hoofdweg met stoplich
ten te vermijden. Het verkeer dendert met 
grote snelheid over de landel ijke Veerweg en 
dui kt dan plotsel ing in de flesseha Is van de 
Veerstraat, waar de huizen soms nog geen 

60 em. vanaf de rijbaan staan. Ongelukken 
zijn dan ook niet uitgebleven. 
's Avonds vergaderde de gemeenteraad. Me
vrouw V.d. Meer van het BHW-buurtkomitee 
bracht tijdens het vragenhalfuurtje de eisen 
van de buurt op tafel. Burgemeester Kettwich 
en wethouder Giessen zeiden het jammer te 
vinden dat ze die middag niet naar de buurt 
konden komen, omdat ze spreekuur hadden. 
,.Waarom bent u niet met het buurtkomitee 
naar ons spreekuur gekomen ?" 
Mevrouw V.d . Meer: .,Hoe kan dat nou als 
we aktie aan het voeren zijn ?! " 

'SP-raadslid Jan Paul v.d. Molen brak een lans 
voor de buurt en diende een motie in waarin 
op korte termijn maatregelen werden geeist. 
Hierop zei de wethouder toe de volgende 
raadsvergadering met konkrete voorstellen te 
zullen komen. lnmiddels heeft de gemeente 
de Veerwijkbewoners al een voorstel gedaan 
waarin al een heel eind aan de wensen tege-
moet wordt gekomen. • 



J1 

In veal Nederlandse gezinnen zijn het spannende tijden. De 
kinderen doen examen of zitten voor de overgang. Mondeling, 

schriftelijk, theorie en praktijk, herexamens. Spannend is het ook 
voor de ouders, die meeleven met hun kinderen. Ze hebben immers hard 

geleerd, hoewel natuurlijk niet altijd of aileen de laatste weken. Slagen ze, dan 
kunnen ze weer een stapje verder, net zo lang tot ze 'volleerd' zijn. Halen ze het niet, 

dan is dat jammer voor aile inspanningen. Volgend jaar nog maar eens proberen. Soms 
hebben de kinderen er geen zin meer in en houden ze armee op. 

Allemaal hebben we vroeger met het onderwijs en de school te maken gehad. Ook voor onze kinde
ren is het best een belangrijke periode, de schooltijd. Wat gebeurt er zoal, voordat onze zoon van school 

komt en bij een baas wil gaan werken? Hoe was het voor onze dochter, die het huis uit gaat omdat ze ergens 
anders gaat werken of verder leren? 

De schooltijd begint al heel vroeg . 

.. 

TE GROTE 
KLASSEN 

Eenlange 
weg 
te gaan ... 
Naar de kleuterschool 
Kleine kinderen hebben een lange weg te 
gaan. Voor de meesten begint net als ze nog 
maar net vier jaar zijn. Dan mogen ze naar de 
kleuterschool. Tenminste dat hangt ervan af 
of er plaats is. 
Voor de kinderen moeten er dan belangrijke 
beslissingen genomen worden. Als er plaats 
is, gaan ze dan direkt of wacht je tot het be
gin van het nieuwe schooljaar? Je weet nooit 
zeker of zo'n kind er al aan toe is. 

LEEGSTAANDE 
LESLOKALEN 

ONDERWIJZERS 
IN DE W.W. 

En naar welke school sturen ouders hun 
kind? Vaders en moeders willen natuurlijk 
een goede school voor hun kind, maar wat is 
een goede school? 
Gaat een kind naar de openbare school, dan 
is er niet veel keus. Het kind moet naar de 
school die door de gemeente wordt aangewe
zen. Kies je voor een bijzondere school, dan 
is er meer keus. 
Maar wie stuurt"zijn kind naar een bijzondere 
school? Een christelijke school, met gods
dienstles, bijbelverhalen, bidden, is voor veel 
ouders niet aanvaardbaar. Ze bewaren daar 
zelf soms slechte herinneringen aan. 
Maar als de openbare school aan de overkant 
van een drukke verkeersweg ligt en de christe
lijke school is vlakbij, dan wordt de keus 
moeilijker. 
Vaders en moeders van jonge kinderen moe
ten daar dikwijls en veel met elkaar over pra
ten om een verantwoorde beslissing te ne
men. Natuurlijk zijn er andere bijzondere 
scholen, maar die komen voor de meeste ge
wone mensen helemaal niet ter sprake. Zulke 
bijzondere scholen zijn vaak erg duur of lig
gen helemaal aan de andere kant van de stad. 
De meeste ouders hebben het geld niet voor 

zo'n dure school. De kinderen voelen zich er 
niet thuis, omdat ze dingen moeten doen en 
leren die ze niet gewend zijn. Bovendien ra
ken zeal hun vriendjes en vriendinnetjes uit 
hun eigen buurt kwijt en wie zou dat zijn 
kinderen willen aandoen? 

De grote school 
En dan komt eindelijk de grote dag. Voor 
het eerst naar de grote school! Naar de basis
school zoals dat tegenwoordig heet. 
Dan zijn ze ook ineens een stuk groter gewor
den. En vader en moeder merken dat ook 
goed in hun portemonnee. De kleine dinge
tjes waar ze vroeger heel blij mee waren, tel
len nu niet meer. Dit is de leeftijd van de fiets, 
de rolschaatsen, de voetbalschoenen. Ze wor
den lid van een klub, ze gaan op gymnastiek, 
judo of zwemmen. Sommigen beginnen al 
over een pick-up met platen. 
De school gaat ook meer geld vragen. Geld 
voor het school fonds, voor het schoolzwem
men, voor een kado voor de meester of juf 
die gaat trouwen, voor het sinterklaasfeest. 
Geld voor het jaarlijkse schoolreisje niet te 
vergeten. ~ 
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Sommige 
ouders hebben 

weer andere extra 
uitgaven, als hun kinderen 

problemen hebben met hun ge
gezondheid. Of eenvoudige dingen die 

maar gedeeltelijk vergoed worden door het 
ziekenfonds: een bril, een beugel van de tand
arts, noem maar op. 
Op de grate school komt het dan ook direkt 
op leren aan. Er zijn natuurlijk wei speel-leer
klassen, waar de overgang van kleuterschool 
naar lagere school heel geleidelijk gaat, maar 
in de praktijk werkt dat tach niet zo goed. 
En het gebeurt trouwens nog lang niet op ai
le scholen. 
Ouders ma ken zich er vaak zorgen over als 
ze zien hoeveel hun kinderen in zo'n eerste......., 
kias al moeten leren. En hoe vermoeid ze 

\<aak thuis komen . En de zorgen en het ver
driet, ook bij de kinderen, als het niet hele
maal wil lukken. Natuurlijk weten we wei, 
dat leren niet het belangrijkste is . .. Ais ze het 
maar naar hun zin hebben," zeggen we dan. 
Of: .. ze kunnen nog zo lang op school zit
ten!" Maar tach will en aile ouders graag dat 
hun kind goed kan meekomen . En dat lukt 
lang niet altijd bij allemaal. 
Dan is het mis aan het eind van het jaar. 'Zit
ten blijven', dat doen kinderen tegenwoordig 
niet meer . 'Ze doen het nag een jaartje ov')r', 
heet dat nu . Of ze komen in een andere groep 

'· __ of op een ander nivo . Maar in de praktijk 
Romt het tach nag op hetzelfde neer als vroe
ger. En 'zitten blijven' is natuurlijk nog steeds 
heel erg. Misschien nag niet eens zozeer voor 
de ouders, die zich natuurlijk wei zorgen rna
ken, maar zeker voor een kind. Een heel jaar 
je best doen en het wei willen, maar het gaat 
niet. Altijd maar de laatste zijn. En als ze dan 
blijven zitten raken ze hun klas kwijt metal 
hun vriendjes en vriendi nnetjes en moeten ze 
helemaal opnieuw beginnen . 

De zesde klas 
Zo gaan zes lange schooljaren voorbii, zes 
jaren vol zorgen zoals we gezien hebben . 
Maar natuurlijk ook zes jaren met heel veel 
fijne dingen . Fijne momenten die je nooit 
meer vergeet. De ee.rste woordjes die ze kun
nen schrijven, de eerste sommen, het eerste 
leesboekje. Het eerste rapport van de grate 
school. Bijna net zo mooi als de eerste tand 
van de baby of de eerste stapjes van de peu
ter. 
Zes jaren zorg en liefde die ze nodig hebben, 
zes jaren I iefde en voldoening die ze oak ge
ven, ook al verzucht menige moeder aan het 
eind van de vakantie dat ze blij zal zijn als ze 
weer naar school gaan . 
Aan het ei nd van de zesde klas moe ten de 
ouders voor hun kinderen weer belangrijke 
beslissingen nemen . Hoe moeten de kinderen 
nu verder? Naar wei ke volgende school gaan 
ze? 
Aile voorgaande jaren hebben ze m isschien 
oak vaak met de meesters en de juffen ge
praat . Met de een ging dat beter dan met de 
ander . Niet aile onderwijzers zijn in staat de 
problemen van de ouders te begrijpen. Aile 
adviezen waren misschien goed bedoeld, maar 
waren ze altijd even bruikbaar? 
En juist bij de beslissingen aan het eind van 
de zesde klas zijn die adviezen zo belangrijk. 
Het hoofd van de school moet adviseren naar 
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wei ke school 
een kind gaat. H ij ge

bruikt daarvoor de restre
sultaten van de kinderen en hij 

vraagt de mening van de klasse-onder
wijzer. 
Veel ouders hebben de indruk dat het er niet 
z ·~ veel toe doet wat ze zelf vinden. Ze wor
den vaak als ondeskundig beschouwd, ter
wijl het over hun eigen kind gaat . 
Wat moet je als ouders doen, als de school 
mavo adviseert en je vindt zelf dat je zoon 
beter naar de Its kan? Of als je dochter naar 
de ieao wil, terwijl de school huishoudschool 
adviseert? 
Als ouders houdt je rekening met dingen 
waar een kind misschien nog niet aan denkt 
en de school meestal ook niet . Het is natuur
lijk mooi dat een kind naar een school kan 
waar hij of :z;ij het leuk vindt , maa t is er later 
wat te doen met het dfploma van zo'n school? 
De tijd dat je met leren· 'hoger-op' kon ko
men is al lang voorbij . En jewilt niet dat je 
kind bij de duizenden werkloze schoolver
laters gaat behoren . Je voedt een kind tach 
niet op voor de WW? 
En eindelijk, daar gaan ze dan, onze 12- en 
13-jarigen. Naar de mavo, de huishoudschool, 
de Its, de brugklas, de leao, de havo en hoe 
aldie scholen ook mogen heten . 
Het zijn nog kinderen, maar ze beginnen al 
iets te ervaren van de zorgen waarvan oak 
hun ouders wei eens wakk€n liggen . 

Met48 
kinderen 
in een klas 
Het grootste probleem in het lager on
derwijs, waar ook de ouders mee zitten, 
is het probleem van de veel te grote 
klassen. De aandacht van de juf of de 
meester moet over zoveel kinderen ver
deeld worden, dat voldoende aandacht 
en hulp voor ieder kind erbij inschiet. 
We praten daarover met Nelleke van der 

Nelleke van der Valk met haar klas 

Valk, ze is onderwijzeres aan een lagere 
school in Zuidbroek bij Groningen. 
,De ouders merken het direkt aim hun 
kinderen als ze in een veel te grote en 
dus te drukke klas zitten. Na school
tijd zijn de kinderen thuis moe en prik· 
kelbaar. Ze zijn erg druk en tegen de 
keer in. Heel veel kinderen gaan in die 
eerste lagere-school-jaren weer in hun 
bed plassen. 

Juf Nelleke legt uit, dat de kinderen de span
ningen van de school thu is moetan afreage
ren. Daarom zijn ze thuis vaak lastig en ver
velend, willen ze niet eten en ga zo maar 
door . Het systeem van de vee I te grate klas 
sen, met 35 en meer kinderen, werkt ook 
het doorverwijzen naar het buitengewoon 
onderwijs enorm in de hand. Een kind krijgt 
de nodige aandacht .niet, komt achter en raakt 
steeds verder achterop. Het gevolg is dat het 
kind wei naar een andere school m6et, ter
wijl het best in zijn eigen buurt ;net zijn 
eigen speelkameraadjes naar sc110ol kan blij
ven gaan . Als meester of juf maar tijd genoeg 
had om hem te helpen. 

.. zo komen de LOM-scholen en de andere 
buitengewone scholen vaak aan hun leerlin
gen . lk heb dat zelf meegemaakt, in een 
eerste klas met 33 leerlingen, elk met zijn ei
gen probleempjes. In zo'n klas is een jongen 
die wat moeilijk in de omgang is en een beet
je aggressief, moeilijk te helpen. Als juf merk 
je dan wei dat het in die overvolle klas eerder 
erger wordt dan beter. Zo'n joch krijgt ge
woon te weinig aandacht. Aile andere kinde
ren trouwens ook, maar die kunnen er wat 
beter tegen. We hebben van alles geprobeerd 
om hem hier op school te helpen, maar het is. 
niet gelukt. Hij zit nu op een school voor 
buitengewoon onderwijs in de stad Gronin
gen." 
Ze voegt er nog een beetje haastig aan toe : 
.,Je moet niet denken dat ik iets tegen het 
buitengewoon onderwijs heb. lntegendeel, ze 
doen daar vaak fantasties werk. En voor som
mige kinderen kan het natuurlijk niet anders . 
Maar voor heel veel anderen was het niet no
dig geweest ." 
Als het al zo gaat in een klas met 33 leerlin
gen, wat gebeurt er dan allemaal in klassen 
die nog grater zijn? Nelleke van der Valk 
vertelt over een kollega in Leeuwarden die een 
eerste klas heeft met maar liefst 48 kinderen I 
.,Wat die daar doen moet heeft natuurlijk he
lemaal niets meer met opvoeding en onderwijs 
te maken. Je kunt aileen maar hopen dat je 
niet te veel brokken maakt en dat er niet te 
vee I slachtoffers val len ." 



.· 

Er zijn wei allerlei instellingen die je met dit 
soort problemen moeten kunnen helpen, bij 
voorbeeld de School Advies Dienst of de be
geleidingsdiensten, de opvoedkundige buro's 
enzovoort. 
AI die diensten worden wei steeds duurder 
en 'deskundiger', maar bruikbare oplossingen 
l~veren ze niet. 
,Uitei.ndelijk blijf je als meester of juf toch 
zelf met het probleem zitten. Je hebt geen 
mogelijkheden om de ontvangen adviezen 
ook werkel ijk u it te voeren. 
lk heber liever een leerkracht bii, zodat je 
de klas kunt halveren. Liever dan een aantal 
deskundigen die je vaak aileen maar onbruik
bare adviezen geven. Maar als je voor een ex
tra leerkracht bij de gemeente of de regering 
aanklopt, dan zeggen ze dater geen geld voor 
is. Alsof werkloze onderwijzers geen geld zou
den kosten, terwijl ze de hele dag gedwongen 
worden niets te doen. Terwijl het eindelijk 
ean gelegenheid is de klassen stukken kleiner 
te maken . En wat een voordelen voor het on
derwijs, voor de ouders en vooral voor de kin
deren. Je zou je '1/erk veel beter kunnen doen, 
de ouders zijn gerust omdat hun kind goed 
verzorgd wordt en de kinderen zouden zich 
veilig.er en gelukkiger voelen. 
Als er zoveel geld is voor het aanschaffen van 
nieuwe straaljagers en tanks, is er dan geen 
geld voor het geluk van de kinderen? Schanda
lig, ik heber geen ander woord voor!" _ 

,Wij zijn 
helemaal 
nietdom" 
Een paar jaar geleden werd er in de Gro
ninger Oosterparkbuurt een begin ge
maakt met het zogenaamde A-2-pro
jekt. Drie scholen in deze buurt nemen 
aan dit projekt deel. 
Het !Jelangrijkste doel van zo'n projekt 
is er voor te zorgen dat de kinderen 
ieder afzonderlijk veel meer aandacht 
krijgen. 
De Oosterparkbuurt is een oude arbei
dersbuurt in Groningen die door deja
ren heen verschrikkelijk verwaarloosd 
is. Oat betekent natuurlijk dat kinderen 
in zo'n buurt het nog moeilijker heb
ben dan anderen, dus hebben ze extra 
aandacht van de school nodig. 
Een van de drie scholen in het projekt 
is de Scheepstra-school. De Tribune 
sprak met mevrouw Stalman die twee 
kinderen op de Scheepstra-school heeft. 

Haar oudste dochter, Linda, zit in de eerste 
klas. Mevrouw Stalman is blij dat haar kind 
mee kan doen aan het A-2-projekt, maar ze 
heeft ook wei haar bedenkingen: 
,Kijk, de bedoeling van zo'n projekt is dat 
'kansarme' wijken worden opgepept. Nou heb 
ik vreselijk de pest aan dat woord 'kansarm' 
en de meeste ouders vinden het een rot 

Mevrouw Stalman 

woord. Het is net een soort ontwikkelings
hulp voor arbeidersbuurten. Waarmee dan 
die arme domme arbeiderskindertjes gehol
pen moeten worden. lk denk dan altijd, laat 
die geleerde dames en heren zelf maar eens 
naar onze kinderen komen kijken! Dan zul
len ze wei merken dat ze heus niet zo arm 
en zo dom zijn." 
Mevrouw Stalman legt dan uit, dat de kinde
ren in haar buurt natuurlijk wei problemen 
hebben, maar dat heeft heel andere oorzaken: 
,Heel veel woningen in onze buurt zijn oud 
en verwaarloosd. Er is in de buurt veel te wei
nig speelruimte . De huizen zijn vaak veel te 
klein voor een heel gezin. Als je zo'n buurt 
wilt oppeppen, dan moet je daar vooral wat 
aan gaan doen." 

Ondanks haar bezwaren doet ze toch wei 
enthousiast mee aan het projekt. Want dat 
vindt ze juist een van de goede kanten aan 
de hele zaak, dat de ouders veel meer bij tiet 
onderwijs worden betrokken. 
,Ais ik nou kijk, hoe dat vroeger bij mij ging. 
Je moeder bracht je naar school, dat was al· 
les. Een keer in de week groette ze de mees· 
ter in het voorbijgaan. En een paar maal per 
jaar kreeg ze dan een rapport te zien. Oat was 
alles wat ze met de school te maken had. Ze 
vertelt nog wei, dat ze zelf doodsbang van de 
hoofdonderwijzer was, mijn moeder. Terwijl 

ik zelf eigenlijk nu de hele dag de school kan 
binnenstappen. I k help zelf mee a an de les
sen en allemaal van dat soort dingen ." 

- En het onderwijs zelf, de lessen, z1jn die 
nu ook veranderd, in verge/ijking met vroe
ger? 

,Ja, natuurlijk nog lang niet genoeg, maar er 
zijn wei verbeteringen. Oat kan nat1.,1urlijk ook 
niet anders als je de ouders er mee"r bij haalt. 
Die kennen hun eigen kinderen tenslotte het 
beste. 
Vroeger moesten wij ons aanpassen aan het 
dnderwijs, nu is het de bedoeling dat het on
derwijs zich aanpast aan de kinderen . 
Op school mogen de kinderen nu op dezelfde 
manier praten als ze thuis gewend zijn . Daar
door laat je de kinderen veel meer in hun 
elgen waarde. Vroeger werd de eigen taal van 
thuis als minderwaardig en onbeschaafd be
schouwd. 
Ze werken ook veel zelfstandiger, ieder kind 
op de manier die het best bij hem past. En ze 
hoeven ook niet zo nodig allemaal negens en 
tienen te halen." 

- En wat vindt je dochter Linda er nu ze/f 
van? 

,Vergeleken met mij vroeger gaat ze veel lie
ver naar school. Ze kijkt er niet meer zo te
gen op. Som~ zegt zeals ze thuis komt: 'lk 
heb niks gedaan,' maar ze leest al hele boek
jes en ze hegint ook al te rekenen. Ze heeft 
er plezier in. De school lijkt een spelletje, 
maar intussen leert ze toch heel wat. Laatst 
hadden ze een projekt over 'ontbijt'. Oat 
gaat dan over wat gezond is en wat a lies kost. 
Zo leren ze rekenen, lezen en schrijven. En 
dat is nog gezond ook. Zonder ontbijt wil ze 
nu liever niet meer naar school en ze neemt 
een appel mee! " 

- Als je dat zo hoort, lijkt a lies koek en ei. 
Bij het onderwijs in de Oosterparkbuurt 
hebben de ouders en de kinderen helemaal 
geen problemen meer. 

,Nee, stop eens even, was dat maar waart 
Denk aileen maar eens aan de veel te grote 
klassen. Linda begon in de eerste klas met 37 
kinderen. Dan komt er natuurlijk weinig te- ..._ 
recht van die aandacht voor ieder kind. Ook.,. 
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al doen 
de onderwijzers 

nog zo hun best. Oat 
blijft natuurlijk altijd zo, je 

moet goede onderwijzers hebben 
die zich vreselijk voor hun kinderen 

willen uitsloven. Anders komt er van aile 
mooie plannen niets terecht." 

- Waarom maken ze die klassen dan niet 
wat kleiner? 

,.Ja, dat komt door aile voorschriften van de 
regering. De school moet een bepaald aantal 
leerlingen hebben. Als ze daar onder komen 
dan raken ze een onderwijzer kwijt. lk zag 
laatst een tekening, daar zag je twee ond(!r· 
wijzers met een sche'pnetje kinderen vangen I 
De scholen worden door de regeri ng en de ge
meente gedwongen tegen elkaar op te boksen 
om maar genoeg kinderen te krijgen." 

- In de krant stand een bericht dat de ge
meente een rapport heeft gemaakt over de 
reorganisatie van de scholen in de Ooster
parkbuurt. Daarin wordt voorgeste/d, dat 
een van de drie A-2-scho/en moet verdwij
nen. 

,.Nou ja, dat zou natuurlijk een ramp zijn. 
Dan worden zeker aile klassen te groot en 
krijgen onze kinderen helemaal•geen aandacht 
meer. Dan kun je in feite het hele projekt 
wei op je buik schrijven. Je weet van tevoren 
dat de kinperen daar de dupe van worden. 
Daar blijkt maar weer eens dat de gemeente 
en de wethouder niet echt iets voor onze kin
deren willen doen . Ze spelen mooi weer met 
hun prachtige plannen met onze kinderen, 
maar als het er op aan komt, Iaten ze je 
barsten! 
De ouders moeten samen met de onderwij
zers vechten voor het behoud van onze scho
len." 

Aan het einde van ons gesprek komt juist 
Saskia binnen, de jongste dochter van me • 
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vrouw Stalman. 
Die zit op de kleuter

school. Ze heeft 'De lnkt
vlek' meegebracht, de school-

krant van de Scheepstra- en van de kleu
terschool. De krant ziet er prachtig uit, voor 
het grootste deel door de kinderen zeff ge
maakt. Er staat van alles in over de school, 
er wordt verslag gedaan van alles wat er ge
beurt. Over het projekt van de vijfde klas, 
over de bijspijkerkursus voor de ouders, het 
zangkoor van de ouders, de huiswerkkursus 
.voor de zesde-klassers en zo nog veel meer. 
Ook dochter Linda komt thuis en vraagt of 
haar moeder 's middags meegaat met haar 
groepje uit de klas. Ze moeten voor de school 
naar de winkel om brood en suiker te kopen. 
Andere groepjes kopen weer andere dingen. 
Want 's middags gaan de kinderen op school 
brood eten en pannekoeken baJ<ken. 

't lsnietde 
schuldvan 
deouders 
Gelijke kansen voor iedereen, ook in 
het onderwijs. Voorwaar, een loffelijk 
streven. Helaas, zoals zo vaak achter
haalt de praktijk ook hier de mooie 
woorden van achtereenvolgende rege
ringen en verantwoordelijke ministers. 
Midden in de Haagse Schilderswijk ligt 
de Vliegerschool, een lagere school waar 
hoofdonderwijzer Netten met zijn kol
lega's haast met de moed der wanhoop 
maar ook met een bewonderingswaar
dige vechtlust, de kinderen uit deze be
faamde arbeidersbuurt toch nog pro
beren te geven waar ze recht op hebben. 

Met mavo aileen begin je 
ook al niets meer 
Meester Netten: .,De wet schrijft voor dat op 
aile lagere scholen in de zesde klassen door 
aile leerlingen een test moet worden afge
legd. Voor aile delen van Den Haag is die 
test hetzelfde en de beoordelingsnorm ook. 
Oat houdt dan in dat onze kinderen er na
tuurlijk nadelig uitspringen in vergelijking 
met kinderen uit de betere buurten. 
Na die test heb je ook geen tijd meer om bij 
te spijkeren. De test dient ervoor een scho
len!<euze te doen. Er zijn veel leerlingen, voor 
wie het ondoenlijk is, om op 12-jarige leef
tijd al zo'n belangrijke keuze te maken. Het 
gevolg daarvan is, dat de onderwijzer voor het 
kind moet kiezen, door een advies te geven. 
Maar niets is moeilijker dan voor een kind 
van die leeftijd, terwijl ze sterk onderhevig 
zijn aan veranderingen, als onderwijzer een 
keuze te doen. 
Daarbij komt nog, dat ik me afvraag, waar 
het naar toe gaat met de scholen, waartussen 
het kind kan kiezen. De mavo bijvoorbeeld is 
geen eindonderwijs meer, omdat je met mavo 
aileen prakties niets kunt doen. Hier bij de 
gemeente Den Haag vragen ze van een typiste 
bijvoorbeeld al havo . Wat doe je een kind dan 
aan als je het een mavo adviseert . Je probeert 
het natuurlijk zoveel mogelijk, maar ik vraag 
me af, of je de kinderen daarmee zo van 
dienst bent." 

Soms te groot vertrouwen 
in de leerkrachten 
.,In negen van de tien gevallen gaan de ouders 
af op het advies van de leerkrachten, waar ze 
groot vertrouwen in hebben, soms te groot 
als ik eerlijk ben. Want een te groot vertrou
wen kan gevaarlijk zijn. Ouders en met name 
die van buitenlandse kinderen, zien de mees
ter op een voetstuk staan. Als ik, de boven
meester, zou zeggen dat hun zoon naar de 
LOM-school moet, dan gebeurt dat ook, want 
de bovenmeester zegt het. 
Als leerkracht twijfel je vaak aan je eigen 
voetstuk. Je vindt het zeit niet terecht, dat 
de mensen zo hoog tegen je opkijken . Je wilt 
van dat voetstuk afkomen, maar dan geeft 
dat soms enorme problemen . 
Om de drempel van onze school wat te ver
lagen, gaat iedere onderwijzer minstens twee 
keer per jaar op bezoek bij het kind thuis . 
Want door naar de mensen toe te gaan, wek 
je atlereerst vertrouwen en verder zie je ook 
eens in wat voor huiselijke omstandigheden 
het kind uit je klas leeft. Op die manier kom 
je soms te weten waarom Daantje zo stil is." 

- --=-~ ------=-- -_- --
----- -



Hoofdonderwijzer Netten van 
de Vliegerschoo/ in Den Haag 

Zestig procent van de ouders 
moeten allebei werken 
,.Je kunt de ouders hier nooit de schuld er
van geven, dat het met hun kinderen soms 
verkeerd gaat. De oorzaak van dat probleem 
ligt elders. I k wil een voorbeeld geven. 
Als ik mijn kinderen naar bed breng, vertel 
ik ze een verhaaltje. Ze vertellen dan zelf 
mee. Kortom gewoon even leuk. Maar kijk 
dan eens naar de ouders van de kinderen die 
ik in de klas heb . Ruim 60 procent van hen 
werken alletwee, niet omdat ze dat zo leuk 
vinden, maar eenvoudig omdat ze moeten . 
's Avonds komen ze afgepeigerd thuis, want 
meestal hebben ze niet van die luie baantjes, 
maar is het flink aanpezen. Denk je, dat die 
dan nog altijd puf hebben, om hun kind een 
verhaaltje voor te lezen, laat staan te vertel
len? Je zou kunnen zeggen, ja maar moeten 
die moeders nu perse werken? Ja, zeg ik dat 
moeten ze. We hebben hier op school een 
spreekuur opgezet. Als iemand bij mij komt 
of ik een belastingaangifte wil invullen of een 
aanvraag voor kinderbijslag, doe ik dat na
tuurlijk graag. Maar ook met andere, meer 
persoonlijke problemen kunnen ze hier te-

recht. Nou, als je dan hoort met wat voor 
moeilijkheden de mensen te kampen hebben. 
Dat ze hun lening onmogelijk af kunncn be
talen, dat zein veel te kleine woningen zit
ten, waar door de huisbaas niks aan gedaan 
wordt. Vind je het gek, dat die vrouwen dan 
gaan werken, om bijvoorbeeld straks een ho
gere huur te kunnen beta len? Van de tien 
moeders die aan het begin van een school
jaar mee gaan draaien in de lees- en reken
lessen hier op school, komen er in de loop 
van het schooljaar zeker zes bij me van: 'Zeg 
ik heb een baantje gevonden, ik moet er 
mee uitscheiden'. 
Nee, de ouders van tegenwoordig wordt niet 
eens de fut gegund, om hun kind geestelijk 
wat mee te geven. Dat is de reden, denk ik, 
dat ze hun kinderen soms overladen met ma
teriele dingen. Dan is het heel begrijpelijk, 
dat een hardwerkende timmerman zijn zoon 
waar hij trots op is, op zijn 16e verjaardag 
een pracht van een brommer kado doet. lets 
wat ik nooit gehad heb. En ik vind het niet 
juist om dan te zeggen: 'Die kinderen wor
den maar verwend ." 

De moeders hier komen echt 
om de kinderen te helpen 
,.lk sta er iedere keer weer versteld van, hoe 
ondanks al die problemen de moeders op on
ze school blijven komen om de handen uit 
de mouwen te steken. In de betere buurten 

zijn het moeders, die genoeg hebben van het 
suffe huishouden en die wei eens wat leuks 
willen doen. De moeders hier komen echt om 
de kinderen te helpen. Ook als ze werken, 
zijn ze toch nog gei'nteresseerd in het school
gebeuren en willen ze net als de andere moe
ders weten hoe het met hun kind gaat. 
Nogmaals, ik begrijp dat afgeven op arbei
ders dan ook niet goed, zo in de trant van: 
'ze hebben wei kleurentelevisie.' I k zie hier 
toch hoe dat gaat. De vader van een van mijn 
leerlingen is vrachtwagenchauffeur. Als die 
net uit Oostenrijk terugkomt of van weet ik 
waar, dan is hij blij, dat hij thuis eens lekker 
onderuit kan zakken en naar de televisie 
kan kijken. Veel energie heeft hij dan niet 
meer en die TV is dan in veel gevallen zijn 
enige ontspanningsmogelijkheid." 

ledereen moet op de 
school terecht kunnen 
,Steeds zijn we bezig om de school aan te 
passen aan de kinderen . Maar al te optimis
ties, dat het via d ie experimenten zal lukken, 
ben ik niet. Het is me wei duidelijk dat onze 
maatschappijstruktuur onrechtvaardig in el
kaar zit. En daar komen al die problemen van
daan, die je op dit soort scholen ziet. Dat 
moet veranderd worden en daarvoor moeten 
we blijven doorgaan . 
Op mijn manier probeer ik daar ook wat aan 
te doen . lk zit bijvoorbeeld in de kommissie, 
die de tests maakt, die de leerlingen in de 
zesde klas af moeten leggen. Als in zo'n test 
taal wordt gebruikt, die een normaal kind 
nooit praat, dan vind ik die test principieel 
onjuist . Beheersing van de taal is verschikke
lijk belangrijk voor de toekomst van een leer
ling. Maar ik heb niet het recht, omdat ik toe
vallig de mogelijkheid heb gehad, om te stu
deren, om zo'n test moeilijker te maken voor 
mijn leerlingen door 'gekultiveerd' taalge
bruik. Dan selekteert die test op een onrecht
vaardige manier." 

,Alles bij el kaar houden we het nog wei ge
zellig ook. We organiseren op school bingo
avonden, gewoon om een beetje kontakt met 
de mensen te krijgen. Op de kleuterschool 
kunnen de ouders, die hun kind komen bren
gen 's morgens een bakkie koffie krijgen. 
lk vind, dat de school veel meer een buurt
funktie moet hebben. De school mag niet ai 
leen een leerinstituut zijn, maar iedereen, 
ook de mensen, die geen kinderen hier heb
ben, moet hier terecht kunnen. 
Laatst zeiden 'n paar ouders zo toevallig: 'lk 
zou best nog eens een avondje willen komen 
rekenen.' Nou, dat gaan we nu ook met ze 
organiseren ." • 
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In m~:~:.:;agraven worden de slachtoffers van Rhodesiese luchtaanvallen begraven 

Na schijnverkiezingen 

Strijdin 
Rhoilesie 
gaatdoor 

Het spel van de blanke minderheid in Zimbabwe (Rhodesie) lijkt nog steeds niet 
uitgespeeld. Via zogenaamde verkiezingen waaraan blank en zwart konden deelne
men, wil men de blanke minderheidsoverheersing nog eens tien jaar voortzetten. 
En dankzij het overlopen van een groot deel van de zwarte elite krijgt die blanke 
minderheid nieuwe kansen. De oorlog in Zimbabwe loopt steeds meer uit op een 
klassieke klassenstrijd in plaats van op een rassenoorlog. 
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Sietse Bosgra is medewerker van het 
komitee Zuidelijk Afrika, het vroegere 
Angola-Komitee. Van hem is het na
_y_olgende artikel, geschreven naar aan
leiding van de onlangs gehouden ver
kiezingen in Rhodesie. 

Toen het blanke regiem in Rhodesie zich in 
1965 losmaakte van het koloniale moeder
land Groot-Brittanie en de eenzijdige onaf
hankelijkheid uitriep, lagen de scheidslijnen 
anders dan thans. Het verzet kon weliswaar 
aile Afrikanen verenigen, maar de doelstel
lingen van dit verzet waren nog tamelijk be
perkt. Het streven was hoofdzakelijk natio
nalisties en reformisties, namelijk het vervan
gen van de blanke heerschappij door een 
zwarte, die dan in handen zou vallen van de 
zwarte bovenlaag. In deze politiek konden 
ook mensen als bisschop Muzorewa zich vin-

. den. 

Maar een langdurige bevrijdingsstrijd heeft 
konsekwenties voor de bevrijdingsbewegin
gen. In het proces van de strijd komen nieu
we, jongere !eiders naar voren, die niet meer 
aileen een nationalistiese omwenteling na
streven, waarbij de huidskleur van de heer
sers wordt vervangen. Zij willen meer, zij 
willen de fundamentele ongelijkheden en on
rechtvaardigheden in de koloniale samenle
ving aanpakken. Deze jongere strijders wil
len een revolutie, en staan open voor het so
cialisme. De oudere nationalistiese !eiders 
worden vervangen, of krijgen meer radikale 
medewerkers naast zich. De bevrijd ingsbe
wegingen ontwikkelen zich tot een revolutio
naire kracht, gebaseerd op het socialisme. 
Deze ontwikkeling heeft zich in beide vleu
gels van het Patriotties Front, de ZAPU van 
Joshua Nkomo en de ZANU van Robert Mu
gabe voorgedaan . 

Muzorewa en Sithole 
kozen tegen het volk 
Deze ontwikkeling in de bevrijdingsbewegin
gen heeft konsekwenties voor de houding van 
de zwarte bourgeoisie, de zwarte elite die in 
het koloniale systeem naar voren is gekomen. 
In veel Afrikaanse Ianden is die bourgeoisie 
van zeer beperkte omvang. Maar in Rhodesie, 
met haar zeer grondige kolonisatie, bestaat 
er een relatief omvangrijke zwarte bourgeo
sie. Hetland kent meer zwarte akademici 
dan enig ander Afrikaans land tijdens de ko
loniale overheersing. De regering Smith heeft 



door handig manoevreren de door de bevrij
dingsbeweging uitgestoten !eiders bisschop 
Muzorewa en dominee Sithole aan zich ge· 
bonden. De keuze voor Smith was een zeer 
opportunistiese keuze : beide leiders hadden 
aile steun bij de bevrijdingsbewegingen ver
loren; wilden ze nog enige rol in de politiek 
spelen dan moesten ze dit buiten de bevrij
dingsbewegingen doen. Maar tegelijk maak
ten deze twee voormal ige I eiders een zeer 
principiele keuze. Ze kozen voor het kapita· 
lisme, zelfs als dat betekent dater voor hen 
als zwarte elite slechts een plaatsje op de 
tweede rij open is, en tegen het socialisme 
van de b'evrijdingsbewegingen, omdat dat 
aan hun bevoorrechting boven de massa van 
de zwarte bevolking een eind zal maken. 
Beide leiders kozen tegen de bevolking van 
Zimbabwe. En zij zijn niet de enigen. Een 
groat dee I van de koloniale elite ging .met 
hen mee en probeert nu de zwarte bevol king 
van Zimbabwe tegen de 'marxistiese' bevrij
dingsbewegingen op te zetten. 
Deze spl itsing betekent numeriek een ver
zwakking van de bevrijdingsbewegingen. 
Maar het betekent tevens dat ideologies een 
grate stap voorwaarts gezet kan worden. De 
fase van de nationalistiese strijd, de strijd op 
basis van de huidskleur, is voorgoed achter 
de rug. Het gaat nu om een strijd tussen neo
kolonialisme en bevrijding, tussen een maat· 
schappij met weinig bevoorrechte en grate 
aantallen extreem uitgebuite mensen, en de 
socialistiese maatschappij met zijn gelijk
heidsidealen. Het gaat om de handhaving van 
de extreme ongelijkheid in het grondbezit, 

of een herverdel ing en national isatie van de 
grond. Het betekent, dat binnen de bevrij
dingsbewegingen de stroming die zijn verzet 
slechts baseerde op de tegenstelling tussen 
blank en zwart, verder verzwakt zal worden 
ten gunste van de men sen die die strijd tien 
als een strijd tussen twee systemen, het .sys· 
teem van de kapitalistiese uitbuiting en het 
socialistiese systeem waarin de kleine man 
aan zijn trekken komt. 

Smith- lobby in het westen 
De regering van ian Smith heeft de mogelijk
heden om de zwarte middenklasse in zijn 
kamp te krijgen dankbaar aangegrepen. 
Hij heeft een proces op gang gebracht, dat 
schijnbaar leidt tot een afrikanisering van 
Zimbabwe. De zwarte elite krijgt wat zij 
begeert: mooie baantjes, parlementszetels, 
ministerposten. Maar de blanke blijft achter 
de schermen aan de touwtjes trekken . 
Deze schijnbare afrikanisering moet voor 
verschillende doelen dienen . In de eerste 
piaats wil Smith verwarring stichten onder 
de Afrikanen in de hoop dat de steun aan de 
bevrijdingsbewegingen zal verminderen. De 

,guerrillastrijd, die tachtig procent van het 
land bereikt, is de grootste bedreiging voor 
de blanke overheersing. Daarnaast hoopt 
Smith met zijn nieuwe zwarte regering meer 
steun en mogeli .ik erkenning in het westen 
te vinden. Ook hoopt hij dat verschillende 
westerse Ianden het door de Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties ingestelde embargo 
tegen zijn land zullen doorbreken. 
De kansen op een verandering van de hou-

ding van het westen is het grootst in Enge
land, nu daar de konservatieven aan de macht 
zijn gekomen. Tijdens de verkiezingskam
pagne werd door de konservatieven zelf ge
sproken over een mogelijke erkenning van 
het nieuwe regiem, en opheffing van de 
sankties. Maar nu de konservatieven aan de 
macht zijn, zullen zij voorlopig niet zo ver 
durven te gaan . Maar de machtswissel ing in 
Engeland geeft de blanken in Zuidelijk Afri
ka wei nieuwe hoop. Daarnaast bestaat in 
het Ameri kaaanse kongres een lobby voor 
opheffing van de sankties, die zeer krachtig 
is. 
Het regiem in Rhodesie probeert vooral munt 
te slaan uit de verkiezingen die half april in 
dat land werden gehouden. In het westen 
hebben die verkiezingen inderdaad enige in
druk gemaakt in kringen die tot nu toe af· 
wijzend staan tegenover de regering Smith. 
Daarbij wordt met het argument gewerkt, 
dat verkiezingen in andere Afri kaanse Ianden 
niet vrijer zijn dan die in Rhodesie. 

Blank Rhodesie houdt met deze 
verkiezingen aile teugels in handen 
Dit is echter een volkomen schijnargument . 
We kiezen niet voor of tegen dit Rhodesie 
op grand van de vraag of de verkiezingen er 
wei vrij genoeg waren! We kiezen tegen dit 
Rhodesie omdat het een gekamoefleerde 
voortzetting is van het illegale regiem van 
kolonisten. De voornaamste fraude zit niet 
in de wijze waarop de verkiezingen werden 
gehouden , maar in de hele inzet van de ver
kiezingen. De bevolking kon niet vrij kiezen 

- • De foto's bij dit artike/ werden genomen in een vluchtelingenkamp van de ZANU na een zoveelste aanval van de Rhodesiese luchtmacht 
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tussen het ene systeem en het andere sys
teem, waarbij aile partijen volledige vrijl)eid 
van aktievoeren hadden. Nee, de bevolking 
koos binnen het ene systeem dat het door de 
blanken opgelegd kreeg. Oat systeem is in
dertijd goedgekeurd in een stemming, waar
aan aileen de blanken meededen. In feite is 
die grondwet goedgekeurd door slechts een 
procent van de volwassen bevolking van dat 
land. De verkiezingen van april, waaraan de 
hele bevolking mocht meedoen, gingen niet 
om een keuze v66r of tegen dat systeem, 
maar om een invulling van het opgelegde 
systeem. En in dat systeem zit de grate frau
de. 
Binnen het nieuwe systeem wordt er namelijk 
op basis van ras gekozen. De blanken, die 
slechts vier procent van de bevol king uitma
ken krijgen 28 procent van de zetels in het 
nieuwe parlement. Hun invloed is echter nog 
veel groter omdat ze met die 28 procent van 
de zetels elke wezenlijke verandering kun
nen tegenhouden. Zo zijn de regeiS-.l(an het 
'systeem', dat clan de Afrikanen is opgelegd. 
Veranderingen, die de blanke voorrechten 
aantasten, die een einde maken aan de onge
lijke verdeling van het land, van de welvaart, 
zijn binnen dit systeem dus uitgesloten. 
En alsof dat nog niet mooi genoeg is, de po
litie, het Ieger, de rechtsspraak, de ekonomie, 
het ambtenarenkorps, blijven in blanke han
den. Er mogen dus wei zwarte ministers ko
men, maar de macht van dergelijke ministers 
reikt niet verder dan tot de drempel van zijn 
deur. Voor de rest bepalen de blanke kolo
nisten water in het land gebeurt. Oat is het 
bedrog achter de verkiezingen van april. 

De strijd in Rhodesie zal doorgaan 
Onder de nieuwe regering van Rhodesie zal 
er niets veranderen. De oorlog zal doorgaan, 
als voorheen. De ongelijkheid in welvaart en 
macht tussen kolonisten en gekoloniseerden 
zal blijven. Een aantal racistiese wetten zal 
worden afgeschaft, maar voor de grote massa 
van de mensen zal er niets veranderen omdat 
financiele barrieres zullen moeten verhinde
ren, wat in het veri eden door de rassenwet
ten werd verboden. Voorbeelden hiervan za
gen we onlangs: ziekenhuizen en scholen 
werden toegankelijk voor aile rassen, maar 
tegelijk werden de kosten van verpleging en 
onderwijs zo verhoogd dat de zwarte bevel
king hiervan uitgesloten blijft. Aileen de zwar
te koloniale elite gaat erop vooruit. 
Ook de oorlog van dit regiem in Rhodesie 
tegen de buurlanden zal voortgaan. De zwarte 
ministers worden achteraf gei"nformeerd over 
de terreuraanvallen van het Rhodesiese Ieger 
op vluchtelingenkampen in buurlanden. 
Maar deze strijd heeft in Mozambique sinds 
een half jaar een heel andere vorm aangeno
men. Het is geworden tot een strijd op Ieven 
en dood, waarbij het Rhodesiese Ieger ook 
belangrijke ekonomiese doelen aanvalt. Brug
gen worden verwoest, treinen, bussen en 
vrachtwagens overvallen, volkswinkels be
roofd, benzine-opslagplaatsen in brand gesto
ken . Dit gebeurt door eenheden, die per he
likopter uit Rhodesie worden overgevlogen. 

Deze terreur beperkt zich niet tot de grens
gebieden of afgelegen straken, maar vindt 
in een zeer groot deel van het land plaats, 
ook dichtbij de grotere steden. Mozambique 
zal vele jaren nodig hebben, om de schade 
die een gevolg is van deze aanvallen, te her
stellen. En daarbij moeten we bedenken dat 
Mozambique een doodarm land is, dat slechts 
in geringe mate buitenlandse steun krijgt. 
In de buitenlandse pers wordt nauwelijks 
over deze aanvallen tegen Mozambique be
richt. 
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Per he/ikopter worden gewonden afgevoerd 

Subsidie van de regering 
voor kollaborateurs 
In Nederland zullen slechts de VVD en de 
kleine rechtse partijen de schijnverkiezingen 
aangrijpen om te pleiten voor erkenning van 
het Rhodesiese regiem. In kamervragen van 
de VVD werd hier al op aangedrongen. Het 
CDA heeft de schijnverkiezingen afgewezen. 
De kans dat de regering op de wens van de 
VVD ingaat is echter nihil. Oat zou een al te 
openlijk doorbreken van het embargo, dat 
door de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties is ingesteld, zijn. 
Maar er is een andere gevaarlijke ontwikke
ling bij het ministerie van ontwikkelingssa
menwerking. Gedurende vele jaren is in Ne
derland aktie gevoerd om geldr:n van de over
heid los te krijgen voor de bevrijdingsbewe
gingen in Zuidelijk Afrika. Onder druk van 
die aktie kwam onder het kabinet Den Uyl 
deze hulp van de grond. De huidige regering 
Van Agt/Wiegel heeft verklaard dat zij het 
beleid van de vorige regering ten opzichte 
van Zuidelijk Afrika ongewijzigd voortzet. 
Maar ondertussen wordt geprobeerd de hulp 
aan bevrijdingsbewegingen een geheel ander 
karakter te geven. Zo schreef de voorlichtings
dienst van het ministerie van Ontwikkelings
samenwerking in het nummer van maart jl. 
van haar blad 'lnternationale Samenwerking': 
,Het totale hulpbeleid, dat de Nederlandse 
regering ten aanzien van Rhodesiti (Zimbab
we) voert blijft er- evena/s in het ver/eden
op gericht geen partij te kiezen tussen de vier 
bevrijdingsbewegingen van Rhodesie:" Vier 
bevrijdingsbewegingen? We kennen er slechts 
twee, de ZAPU van Joshua Nkomo en de 
ZANU van Robert Mugabe, die in het Patriot-

ties Front samenwerken. Maar voor de Ne
derlandse regering zijn er nog twee bevrijders, 
namelijk Muzorewa en Sithole. ,Net als in 
het veri eden," alsof deze twee sindsdien niet 
overgelopen zijn naar de vijand. In 1'975 
heeft minister Pronk inderdaad aan de vier 
bewegingen hulp aangeboden, elk een kwart 
miljoen dollar. Toen streden ze aile vier nog 
voor de bevrijding van hun land, en werden 
ze aile vier als zodanig door de Organisatie 
van Afrikaanse Eenheid erkend. Het geld 
voor Sithole en Muzorewa is echter nooit 
door miniter Pronk uitbetaald. De huidige 
minister van Ontwikkelingssamenwerking De 
Koning ging vorig jaar tot de uitbetaling van 
deze gelden over, hoewel Sithole en Muzore
wa ondertussen deel uitmaakten van het ille
gale regiem Smith. Dit komt neer op een sub
sidie van een miljoen gulden aan dit bewind. 
En de regering overweegt deze steun voort te 
zetten. 
Even dubieus ontwikkelt de Nederlandse re
geringshulp zich aan de bevrijdingsbeweging 
van Namibie. Hoewel het overduidelijk is 
dater in Namibie slechts een beweging 
strijdt voor de bevrijding van het land, name
lijk de SWAPO, overweegt minister De Ko
ning hulp aan bewegingen als SWAPO-D en 
NNF. Deze twee bewegingen worden evenals 
de beweging van Muzorewa al gesteund door 
Zuidafrikaans overheidsgeld. De Nederlandse 
ontwikkelingsgelden zouden worden gebruikt 
om de Zuidafrikanen bij hun subsidiebeleid 
bij te springen. Zo worden de gelden voor de 
bevrijdingsbewegingen benut tegen de bevrij
dingsbewegingen. Hier is een krachtig protest 
op zijn plaats. 

Sietse Bosgra • 



TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen 
*Paul Pollmann 

* Piet Wigman 

Q LS een bejaarde moeite krijgt zich te 
herinneren, water gisteren is gebeu.rd, 
de kleinkinderen niet altijd meer her

kent (.,Jij bent er toch eentje van Jo?") en 
vergeetachtig wordt (het gas aansteekt, maar 
er geen pan op ze!), dan zal het moment ge
komen zijn, dat de omgeving zegt: .,Zielig 
he, oma wordt dement." 
Geschat wordt, dat ongeveer vier procent van 
de mensen boven de 65 jaar lijden aan de zo
genaamde ouderdomsdementie: een afwij
king, die zich heel geleidelijk ontwikkelt. De
ze ouderdomskwaal is een proces, dat tot nu 
toe nog op geen enkele manier kan worden 
stopgezet. Juist daarom is het van het aller
grootste belang, dat nauwkeurig wordt nage
gaan, of oma inderdaad dement is. Want pre
cies dezelfde verschijnselen kunnen ook dodr 
andere oorzaken ontstaan. 

Wat zijn nu precies deze verschijnselen? Klei
ne vergeetachtigheden vormen het begin. Die 
zijn dan nog geniakkelijk op te vangen, zoals 
een keertje extra naar de winkel om suiker 
te halen . Nu moet je natuurlijk niet meteen 
denken dat iedereen, die dat wei eens over
komt dement aan het worden is. Het gaat 
erom, dat dit soort vergeetachtigheid zich 
bijna dagelijks gaat voordoen. Geleidelijk 
gaat het geheugen achteruit. Opvallend is, 
dat deze mensen zich gebeurtenissen van heel 
lang ·geleden nog heel helder weten te herin· 
neren, maar dat kortgeleden gemaakte af
spraken bijvoorbeeld totaal zijn vergeten. 
Ook het herkennen van dingen wordt moei-
1 ijker. Zo kan een bejaarde, die dement aan 
het worden is vlak bij zijn eigen buurt ver
dwalen . Het huishouden kan ecn te grote 
taak worden: te vee I vergeten boodschappen 
maken dat ook moeilijk. Vaak eet men dan 
te laat, of maar helemaal niet. Bij het aankle
den blijft de helft van de knopen los; een 
lamp blijft branden op klaarlichte dag. Lang
zamerhand zullen steeds ernstiger storingen 
van het gedrag de vraag doen rijzen of het 
geen tijd wordt dat opa of om a wordt opge
nomen in een tehuis voor demente bejaarden. 

Andere oorzaken 
Zoals gezegd, als we deze verschijnselen bij 
iemand opmerken, is het zaak dat goed wordt 
onderzocht wat de oorzaak ervan is. Want 
dan zal toch vaak blijken, dater nog verbe
tering mogelijk is. Enkele voorbeelden van 
aandoeningen waarbij we dezelfde verschijn
selen zien als bij dementie, maar die een an
dere oorzaak hebben: verandering door te 
trage werking van de schildklier, ook een 
storing in de cirkulatie van het hersenvocht 
of een chroniese hersenontsteking kunnen de 
oorzaak zijn. Vitamine-gebrek, vaak door 
slechte voeding, kan psychiese veranderingen 
tot gevolg hebben. Datzelfde is ook het ge
val als de nieren niet meer goed werken. Niet 
te vergeten is het feit, dat ook een vergifti· 

Dement, 
wat is dat eigenlijk? 

--

ging door geneesmiddelen de oorzaak kan 
zijn. Verder moeten nog genoemd worden 
depressie, en aftakeling door slagaderverkal
king. 

Onderzoek 
Het onderzoek moet inhouden : een uitge-

breid gesprek met de patient en met een zo 
neutraal mogelijk persoon uit de omgeving. 
Dit moet dan onder andere ook gaan over ge
neesmiddelen, die de patient gebruikt. Ge
neesmiddelen-vergiftiging komt vooral bij 
bejaarden nogal eens voor. Er wordt veel te 
gemakkelijk voor iedere klacht zonder onder
zoek een medicijn uitgeschreven. Het is geen 
uitzondering, dat de medicijn-voorraad onge
veer tien verschillende medicijnen bevat, die 
vaak door verschillende specialisten voorge
schreven zijn. Bovendien raak je op oudere 
leeftijd de geneesmiddelen vaak moeilijker 
weer uit het lichaam kwijt. Als in overleg met 
de arts eens wordt gestopt met aile medicij
nen,zie je zo'n 'demente' bejaarde in de 
loop van 1 a 2 weken 'genezen.' 
Ook belangrijk om na te gaan is, hoeveel de 
patient eet en drinkt. Op dat gebied is nog 
heel wat te verbeteren. 
Verder is een algeheel lichamelijk onderzoek 
nodig. Hoe is het met het gebit? Een slecht 
passend kunstgebit wordt al gauw uitgelaten, 
en dan is behoorlijk eten ook niet goed moge
lijk. En het horen? Misschien is men al zo ge
wend aan de doofheid, dat niemand er meer 
aan denkt de oren eens uit te spuiten. Ook 
komt het veel voor, dat de bril niet goed is . 
Een nieuwe bril kan dan veel goed doen: 
weer kunnen lezen betekent ook weer mee 
kunnen praten. 
Een bloedonderzoek is nodig, onder andere 
voor het nagaan van de werkingen van nieren 
en schildklier. Ook urine wordt onderzocht. 
Een hartonderzoek, toto's van de schedel en 
soms een EEG (hersenonderzoek) maken het 
onderzoek kompleet. 
Dingen, die verbeterd kunnen worden komen 
we zo gemakkelijk op het spoor. Heel belang
rijk is ook om na te gaan of de verschijnselen 
van dementie misschien veroorzaakt worden 
door een depressie . Depressief zijn, neerslach
tig en levensmoe, doet iemand zich afkeren 
van zijn omgeving. Zo iemand sluit zich op in 
zichzelf, zit• in de put. Hulp om eruit te ko· 
men kan soms nodig zijn en is in sommige ge
vallen zelfs van levensbelang. Aanvaarden 
dat je ouder wordt, en dus minder kunt dan 
vroeger is lang niet altijd gemakkelijk: je kan 
er best eens door in de put zitten. Als je 
daardoor dan ook nog voor dement wordt 
versleten kom je er nog moeilijker uit. 

Vergeten groep 
AI met al: als de gedachte .,oma wordt de
ment" nou maar het begin is van een geed on
derzoek, dan hoeft het gelukkig lang niet al
tijd automaties .,zielig!" te zijn. 
Want misschien is oma helemaal niet dement, 
maar heeft ze gewoon moeite met oud wor· 
den. Oat wordt haar trouwens ook lang niet 
altijd gemakkelijk gemaakt. Uiteindelijk zijn 
de bejaarden erg genoeg nog steeds een ver· 
geten groep in onze maatschappij. • 
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Foto's: Hannes Wal/rafen 

Wat W8S je eerste indruk na aankomst in
Teheran? 

,Totaal anders dan ik had verwacht. Teheran 
is een krankzinnig chaotiese stad, met voort
durende verkeersopstoppingen. Je staat de 
hele dag in de file. Het is duidelijk dat de 
openbare diensten nog niet goed funktione
ren. Het vuil stapelt zich nog steeds op op 
straat. A1s je door Teheran loopt merk je op 
het eerste gezicht niet zoveel van de revolu
tie. De dagen van de voortdurende demon
straties zijn voorbij. Maar onder die opper
vlakte verandert natuurlijk van alles. Wat mij 
ook zo opviel was de enorme rijkdom en ar
moede die in Teheran naast elkaar bestaan 
en vooral bestonden. Het noorden van de 
vijf miljoen inwoners tellende stad ligt tegen 
de heuvels aan. Daar zijn de paleizen van de 
sjah en zijn aanhangers. Die buurt staat vol 
met Rolls Royces en ander klatergoud, dat je 
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Sinds de revolutie is de berichtgeving over Iran duidelijk verstomd. In de kranten 
IJ!zen we aileen nog over executies van aanhangers van de sjah. Maar wat de om· 
wenteling voor de grote massa van de bevolking betekent is vrijwel nergens te le
zen. Julst om dat uit te zoeken verbleef Nieuwe Revu-fotograaf Hannes Wallrafen 
rtuim een maand in Iran. De Tribune had een gesprek met hem en drukt een aantal 
van zijn toto's af. 

zelfs in Nederland niet ziet . In het centrum 
van de stad woont de middenklasse, die een 
redelijke welvaart had . En in het zuiden 
wonen de mensen letterlijk in olieblikken. 
Zo'n schrille tegenstelling moest natuurlijk 
tot een explosie leiden." 

Wat is er met de huizen en pa/eizen van 
de sjah en zijn aanhangers gebeurd? 

,AI die gebouwen staan dus in het noorden 
van Teheran in een aparte wijk waar je vroe
ger aileen met pasjes naar binnen kon. Nu 
staan aile villa's leeg. De meeste bewoners 
zijn gevlucht, vaak metal hun hebben en hou
den. De schattingen !open uiteen, maar men 
vermoedt dater voor zo'n 10 miljard dollar 
hetland is uitgegaan. De villa's worden be
waakt door !eden van de revolutionaire ko
mitees. I k hoorde dat de nieuwe regering van 
plan is om de gebouwen te gaan verkopen. 

Ze zijn in ieder geval niet in bezit genomen 
door de armen. Dat Iaten de autoriteiten 
niet toe." 

- Tijdens jouw verblijf is in Iran de islamie
tiese republiek uitgeroepen. Wat houdt dat 
precies in? 

,I k heb dat elke dag a an meerdere mensen 
gevraagd . Maar niemand kon mij een precies 
antwoord geven . Ook in Iran heerst enorme 
verwarring over het begrip islamietiese repu
bliek. Wei staat voor mij vast dat iedereen 
een nieuwe republiek wil. Het is onzin om te 
zeggen dat de ene diktatuur nu door een an
dere wordt vervangen. Voor de sjah hebben 
de mensen nooit gestemd. Voor deze repu
bliek wei. Aileen zullen veeJ lranezen een 
andere uitleg aan het begrip lslamietiese re
publiek geven en dat zal ongetwijfeld tot 
moeilijkheden leiden. Net als met de bijbel 
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kan je ook met de koran (het heilige boek van 
de islam) aile kanten op. Worden buitenland
se ondernemingen bijvoorbeeld genationali 
seerd? Komen fabrieken in handen van de 
arbeiders? Is het land eigendom van de boeren 
die het bewerken? 
Op die vragen is nog geen antwoord gekomen. 
Je kan duidelijk merken dat iedereen een 
beetje afwacht, tot het ontwerp voor een 
nieuwe grondwet klaar is. Dan wordt het ge
zicht van Khomeiny duidelijker ." 

Wat betekent de omwenteling in Iran nou 
konkreet voor de arme bevolking? 

.,Natuurl ijk geen welvaart van de ene op de 
andere dag . Wei veel meer vrijheid . De gehate 
geheime dienst Savak bestaat in ieder geval 
niet meer. Onder de sjah had de Savak 
350.000 agenten die werkelijk overal zaten. 
ledere kritiese opmerking aan het adres van 
de sjah kon je einde betekenen. Onder het 
sjah-regiem zijn 250.000 mensen door de 
Savak vermoord. Di tijd is voorbij . De men
sen kunnen nu ook weer boeken lezen . 
Schrijvers als Gorki en Sartre waren onder de 
vorige regering verboden . In de eerste zes 
weken na de revolutie werden 8 miljoen 
nieuwe boeken gedrukt. Overal op straat zie 
je.stalletjes met literatuur. Voor de krotten 
bewoners is dat natuurlijk niet het belang
rijkste. De meesten van hen zijn analfabeet . 
Sinds de revolutie wordt daar hard aan ge
werkt. In een van de krottenwijken ontmoet
te ik een groepje studenten die een school
klas had opgezet. Elke week kwamen ze aan 
de kinderen en volwassenen lesgeven. Boven
dien hadden ze een bus geregeld die mensen 
gratis naar een huisarts bracht. 
Een van de studenten vertelde me dat de 
meeste krottenbewoners uit het platteland 
van het noorden kwamen. Ze verbouwden 
vroeger rijst, maar moesten van hun land af 
omdat de regering opium ging verbouwen. 
lk vroeg waarom de studenten vroeger nooit 
in aktie waren gekomen. Het antwoord was 
even simpel als schokkend: .. De meeste stu 
denten onder de sjah wisten niet eens van 
het bestaan van de krottenwijken. Ze kwamen 
allemaal uit de bevoorrechte klasse . En die 
studenten die wei bewust waren, werden 
door de Savak aangepakt." 

Hoe is het met de ekonomie van Iran ge
steld? 

,Hoewel de staking van bijna een jaar - die 
de sjah uiteindelijk zijn nek gekost heeft
natuurlijk grote schade heeft aangebracht 
ziet de toekomst er niet zo somber uit. Al
lereerst besteedde de sjah eenderde van zijn 
begroting aan wapens. Dat geld komt nu 
vrij . Dankzij de olie is Iran natuurlijk een 
ontzettend rijk land, en een nieuwe regering 
kan er voor zorgen dat het geld op een eer
lijke manier bij de bevolking terecht komt. 
Dat moet gebeuren door een veel evenwich
tiger opbouw van hetland, waarbij de ont
wikkeling van de landbouw ook een belang
rijke plaats inneemt. De sjah industrialiseerde 
in een veel te hoog tempo en verwaarloosde 
het platteland waardoor dat leegliep en de 
steden overvol raakten. Bovendien zette de 
sjah een aantal waanzinnige prestige-objek
ten op touw. Het sterkste staaltje daarvan 
heb ik bezocht: de grootste kerncentrale ter 
wereld. Vlakbij de Perziese Golf liet de sjah 
door het Duitse bedrijf KWU (Siemens) de 
allergrootste kerncentrale ter wereld neer
zetten met een vermogen van twee keer 1300 
megawatt. Dat projekt kostte Iran 80 mil 
jard Duitse marken. Een waanzinniger pro
jek~ is niet denkbaar in een van de meest olie
rijke Ianden van de wereld. 
Toen ik bij de centrale arriveerde waren de 
arbeiders net bezig de zaak te vergrendelen . 
De centrale is bijna afgebouwd. Een koepel 
is helemaal klaar, de andere is nog open . De 
arbeiders hebben besloten om de zaak niet 
af te bouwen . Nu staat die centrale daar mid
den in hetland als een soort openlucht-expo
sitie van de waanzin van de kernenergie. Het 
is een zeer vreemd gezicht om oog in oog te 
staan met zo'n enorm projekt dat plotseling 
is stopgezet ." 

- Ben je ook nog op het platte/and geweest 
en hoe is de situatie daar? 

,lk ben enige dagen in een dorpje 80 kilome
ter van Teheran geweest. Het verschil met de 
stad is enorm. Er zijn geen verharde wegen 
daar naar toe en de mensen lei den een zeer 
primitief bestaan. De mannen zijn boeren en 
de vrouwen hebben een soort huisindustri e. 
Ze weven tapijten. De mannen vertelden me dat 
irrigatie van hetland het grootste probleem 
was. Bovendien hebben ze geen machines om 
te oogsten . Daardoor is de opbrengst van 
hetland maar gering. De Iemen huisjes van 
de boeren wijzen op hun grote armoede, die 

de laatste jaren aileen maar is toegenomen. 
Door de industrialisering van de sjah werd ai
le kleine industrie onmogelijk gemaakt. Daar
om zijn de meeste boeren naar de stad ge
trokken. Precieze cijfers hierover bestaan 
niet, maar het moeten er miljoenen zijn. De 
dorpjes in de buurt zijn voor een groot deel 
verlaten . De mensen konden er eenvoudig 
niet meer de kost verdienen ." 

In onze kranten staat nogal vee/ over de 
onderdrukking van de vrouw door de 
nieuwe regering. Wat is jouw ervaring? 

.,Op het platteland is van emancipatie nog 
geen sprake . Dat heeft niets m et Khom ei ny 
te maken maar met de traditi es daar .l n Te
heran heb je een kleine boven laag van vrou
wen die de westerse gebruiken willen hand
haven. Maar ik geloof dat het vrouwen pro
bleem slechts een zeer beperkte groep raakt. 
Bovendien merkte ik niks van agressie tegen 
vrouwen die in westerse kleding over straat 
liepen. Zelf sprak ik met verschillende vrou
wen die overdag in westerse kleren liepen en 
die bij speciale manifestaties een zwarte doek 
omdeden. Dat is bepaald geen teken van on
derwerping maar juist een symbool van de 
revolutie. lk kreeg zelf de indruk dat het 
vrouwenprobleem bij ons sterker leeft dan 
in Iran zelf ." 

De laatste dagen komen er ook steeds 
meer geruchten over manifestaties tegen 
links. Hoe zit dat? 

,Er zijn inderdaad een aantal beangstigende 
ontwikkelingen . Een daarvan is dat iedereen 
die kritiek op de nieuwe regering heeft on
middellijk voor een vijand van de revolutie 
wordt uitgemaakt . 
lk maakte dat zelf mee tijdens een demon
stratie van werklozen. Er zijn vi er milj oen 
werklozen en die beginnen zich st eeds meer te 
roeren. Tijdens zo'n demonstrati e werd er 
zeer fel tegen hen gereageerd . Daar hebben 
de linkse mensen in Iran erg last van . Het 
blijkt dater verschillend gedacht wordt over 
de inhoud van een islamietiese staat . Duide
lijk wordt in ieder geval dat Khomeiny en 
zijn aanhangers over dat begrip niet zulka 
progressieve opvattingen hebben. 
Dat bl ijkt vooral nu vee I arbeiders na de om
wenteling bewust zijn geworden en verder
gaande eisen stellen zoals de overname van 
bedrijven . Daarin willen de geestelijke !eiders 
slechts gedeeltelijk meegaan . Hoewel de ont
wikkelingen in Iran zeker positief beoordeeld 
moeten worden is die tegenwerkirrgvan 
linkse mensen natuurl ijk een grote schaduw. 
Voor hen is de strijd nog lang niet voorbij."• 

15 



Een ontruiming 
in Nijmegen 

Leegstand van goede woningen en gro
te wonin!Plood komen naast elkaar 
voor, ook in 1979. Dit leidt ertoe dat 
woningzoekenden in veel gevallen een 
huis kraken of een huis gaan bewonen 
zonder de vereiste vergunning. En dat 
kan weer ontruiming van de woning op 
bevel van de overheid of de rechter tot 
gevolg hebben. Water allemaal bij een 
ontruiming kan komen kijken . (buiten 
de buren), zullen we hieronder bespre
ken. 

ONTRUIMING 
Overheid 
Ontruiming van overheidswege wil zeggen dat 
de overheid iemand van zijn huis af wil heb
ben, omdat dat in het beleid past . 
Soms is de overheid, de gemeente, gewoon 
huisbaas . Als de gemeente als huisbaas iemand 
van zijn huis af wil zetten, moet de gemeente 
ook de weg via de rechter bewandelen, net 
als de part ikuliere huiseigenaar. 

Beleid 
Welke bevoegdheden de gemeente heeft om 
als overheid iemand het huis uit te zetten, 
staat in de wet. De belangrijkste wet is de 
Woonruimtewet 1947. Deze wet is vlak na de 
oorlog gemaakt om de woningnood wat te 
matigen. 
Tegenwoordig is de Woonruimtewet niet 
meer overal van toepassing . In grote delen 
van de provincies Groningen, Drente, Fries· 
land, Limburg, No.ord-Brabant, Overijssel, 
Gelderland en in de provincie Zeeland geldt 
deze wet niet meer, evenals in sommige ge· 
meenten in de provincie Utrecht, Noord- en 
Zuid-Holland. Wei in de grote steden, zoals 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag enz. 
In aile genoemde gevallen is de Woonruimte· 
wet niet meer van toepassing, omdat daar 
volgens de regeringen van de laatste 10 jaar 
geen woningnood meer zou bestaan. 
In gemeenten waar de Woonruimtewet wei 
geldt, heb je om een huis te mogen bewonen, 
vergunning nodig van Burgemeester en Wet· 
houders. Elke gemeente heeft regels vastge· 
steld, volgens welke een zgn. woonvergunning 
wordt verleend en waarin de gronden staan 
voor het weigeren van een woonvergunning. 
Die gronden moeten betrekking hebben op 
wat nodig is voor een doelmatige verdeling 
van de woonruimte binnen de gemeente. Het 
kan zijn, dat je ekonomies gebonden moet 
zijn aan de gemeente waar je wilt gaan wo-
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nen , of Ianger dan een bepaalde termijn in 
die gemeente moet zijn ingeschreven; soms 
gelden die regels weer n iet voor woningen 
boven een bepaalde huurgrens, enz. enz. 
Bij het Buro Voorlichting van de gemeente 
kun je inlichtingen over die regels krijgen en 
vaak ook bij rechtswinkels . In elke gemeente 
kunnen die regels anders zijn . 

Ontruiming 
Wanneer de gemeente vindt dat iemand zijn 
huis af moet, meestal als je het gekraakt hebt 
en de gemeente wil het aan een ander toewij
zen, vaardigt de Burgemeester een bevel tot 
ontruiming uit. 
In dat bevel tot ontruiming wordt een datum 
genoemd . V66r die datum moet je het huis 
verlaten hebben, zo staat erin, anders wordt 
de deurwaarder ingeschakeld. De kosten daar· 
van - soms wei een paar honderd gulden -
zijn voor de 'illegale' bewoner . Als reden 
voor het bevel wordt meestal genoemd, dat 
je geen woonvergunning hebt . 
Je kan dan alsnog gauw zo'n woonvergunning 
aanvragen, via een brief aan het Kollege van 
Burgemeester en Wethouders. Of jeer een 
krijgt, is de vraag, want je zit al in de molen 
voor ontruiming. 

Beroep 
Je kunt van het bevel tot ontruiming in be· 
roep, ook weer bij Burgemeester en Wethou
ders, op grond van de Wet Administratieve 
Rechtspraak Overheidsbeschikkingen, in de 
wandeling de 'Wet AROB' geheten. Op grond 
van diezelfde Wet AROB moet je de voorzit· 
ter van de Raad van State verzoeken, het be
vel tot ontruiming op te schorten. 
Van de beslissing van Burgemeester en Wet· 
houders kun je nog een keer in beroep, weer 
bij de Raad van State, afdeling Rechtspraak. 
AI metal is het best een ingewikkelde zaak. 

Je doet er dan ook het beste aan, om deskun· 
dige juridiese hulp in te schakelen. Via het 
Buro voor Rechtshulp kun je er een advokaat 
voor vragen; je kunt ook naar een rechtswin
kel. 
Dit hele verhaal gaat over de juridiese kant 
van de zaak. Over ontruiming om beleidsre
denen. Beleid is natuurlijk een kwestie van 
politiek . Het kan daarom ook helemaal geen 
kwaad om te proberen via aktie een ontrui· 
ming tegen te houden. Als met een hele groep 
leegstaande panden worden gekraakt, dan 
heb je soms meer aan een goed georganiseer
de aktie met steun van de buurtbewoners , 
dan aan een juridies betoog. 

Ontruiming via de rechter 
Een ontruiming is tussen de verhuu rder en de 
huurder een zaak van de huurovereenkomst. 
Daarom is de Kantonrechter de bevoegde 
rechter. 
In sommige gevallen moet de verhuurder be
ginnen te procederen als hij zijn huurder het 
huis wil uitzetten. Dat is wanneer de woning 
in niet-geliberaliseerd gebied ligt (bijna de 
hele Randstad) . De verhuurder moet de huur
overeenkomst opzeggen. De huurder kan dan 
echter in de woning blijven, door zich te be
roepen op de huurbescherming (art . 18 Huur
wet). Er zijn maar een bepaald aantal geval 
len, dat de rechter dan toch kan beslissen dat 
de huurder het huis moet ontruimen, welke 
gronden ook in art. 18 Huurwet worden ge
noemd . 
Als de woning in geliberaliseerd gebied ligt, 
moet de huurder zich tot de rechte r wenden. 
De verhuurder kan volstaan met opzeggen, en 
de huurder moet via een verzoeksch rift
procedure aan de Kantonrechter vragen om 
te mogen bl ijven won en. Dat kan echter maar 
voor een bepaalde tijd. 
Omdat de hele regeling van huurbescherming 
enz. op het ogenblik in het nieuws is, vanwe
ge de voorstellen om het te wijzigen, zullen 
weer in een ander artikel nog eens op terug
komen, hoe het precies geregeld is en welke 
veranderingen er zijn voorgesteld. 
Hieronder bespreken we het meest voorko· 
mende geval: de verhuurder vraagt ontrui
ming op grond van wanbetaling door de 
huurder . 

Wanbetaling 
Als huurder heb je de verplichting om elke 
maand huur te betalen . Doe je dat niet, dan 
heet dat wanprestatie of wanbetal in g. 
Maar niet elke wanbetaling is zo erg, dat je 
daarom het huis moet verlaten. Als vuistregel 
wordt vaak gehanteerd, dat je een achterstand 
van drie maanden moet hebben, voordat je 
er af gegooid kan worden, rn!lar er zijn ook 
huisbazen die je bij een maand achterstand al 
een deurwaarder op je dak sturen. 
In de praktijk gebeurt het vaak, dat de ver
huurder zich tot de rechter wendt, omdat hij 
wil dat de huurder zijn achterstand betaalt. 
De verhuurder vraagt de rechter om de huur
der tot betaling van de achterstand te veroor
delen, en als tweede, ondergeschi kte punt 
vraagt hij om de huurovereenkomst te ont· 
binden en de huurder tot ontruiming te ver
oordelen. 

Dagvaarding 
De procedure begint met een dagvaarding. 
Daarin staat wat de verhuurder precies wil, 
maar dan juridies omschreven, zodat een ge
woon mens er vaak niets van begrijpt. 
Als huurder moet je op een bepaalde dag bij 
de rechter verschijnen . Op die dag zal de be· 
handeling van de zaak beginnen . Soms gebeurt 
het, dat mensen dan denken: ik ga er niet 
naar toe, ik betaal wei gewoon. Toch is dat 
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onverstandig. Als je echt een huurschuld 
hebt, zul je inderdaad moeten betalen. Maar 
als je er geen werk van maakt, kan je ook ver
oordeeld worden tot ontruiming van de wo
ning . 
Het komt maar al te vaak voor dat een huur
der uit ergernis over de slechte toestand van 
zijn huis de huur niet betaalt. Dat is heel be
grijpel ijk, maar het baat je niet bij de rechter. 
Je moet altijd huur betalen, hoe beroerd jeer 
als huu rder ook bij zit. De rechters merken 
in zo'n situatie altijd fijntjes op: Meneer, u 
moet over het beweerde achterstallige onder
houd dan maar een procedure tegen uw huis
baas aanspannen. 
In de praktijk kun je als huurder het beste de 
gemeentelijke Bouw- en Woningdienst in
schakelen of je als huurder organiseren, bij
voorbeeld in de Bond van Huurders en Wo
ningzoekenden (BHW). 
Als je veroordeeld bent tot ontruiming, hoeft 
de huisbaas niet tot ontruiming over te gaan, 
hij kan je ook na de hele procedure Iaten blij
ven wonen als je be alt, maar hij mag wei 
ontruimen. Dat staat immers in het vonnis. 
Als je niets van je laat horen, heet dat in de 
rechts-taal 'verstek'. Je wordt dan bij verstek 
veroordeeld tot alles wat de verhuurder heeft 
gevraagd, omdat je geen weerwoord hebt gege
ven. 
Je doet er dus beter aan, als je zo'n dagvaar
ding krijgt, wei te verschijnen, dan heb je -
tenminste de kans om ook wat te zeggen. Of 
nog beter, een gemachtigde aan te stellen, die 
de procedure voor je doet. Dat kan een advo
kaat zijn, maar dat hoeft niet. De SP Hulp
en lnformatiedienst kan u er meer over ver-
tellen . • 

/k ben een maand ge/eden van baas veranderd. 
Bij mijn nieuwe baas zit ik nog in de proef
tijd en nu heb ik te horen gekregen dat ik 
ontslagen word. Kan ik na mijn ontslag WW 
krijgen? 

Nee, dat zit er niet in. De bedrijfsvereniging 
weigert WW uit te keren als een werknemer 
vrijwillig een vaste baan opgeeft en spoedig 
daarna uit zijn nieuwe baan werkloos wordt. 
De redenering hierbij is: je hebt vrijwillig een 
vaste baan opgegeven en daarmee het risiko 
van werkloosheid geschapen; het risiko is in 
die situatie voor de werknemer die zelf ant
slag heeft genomen. 
Overigens is er wei een grens aan dit risiko 
gesteld, namelijk een jaar. Na een jaar kan 
dus een zelf genomen ontslag geen nadelige 
invloed meer hebben in geval van werkloos
heid. 
Wordt de WW geweigerd, dan kan mente
recht bij de sociale dienst voor een WWV-uit
kering. Maar het kan best gebeuren dat de 
gemeente de WWV-uitkering voor een tijdje 
zal korten om dezelfde reden. • 

BUURTVERGADERING 
BESLUIT: ISOLATIE JA, 

U.f.-.SCHUIM AMMENOOITNIEJ! 
Op de deel van een tot buurthuis verbouwde boerderij was geen stoel meer vrij. Die avond van 
de eerste mei kwamen zo'n tachtig bewoners uit de Enschedese Wesselerbrink bij elkaar om te 
praten over isolatie. Toepasselijk genoeg was het koud en regenachtig. Bouwvereniging en ge
meente willen op de Markvelde- en Hengeveldebrink de spouwmuur isoleren met UF-schuim. 
Gei"nteresseerd luisterden de mensen naar de uiteenzetting van SP-arts Ad van Heijningen over 
de mediese problemen die kunnen optreden bij het gebruik van UF-schuim: mogelijke prikkeling 
van ogen en luchtwegen. Hij had zelfs een flesje formaldehyde meegenomen voor diegenen die 
een v66r'snuifje' wilden hebben van wat hen te wachten stond. Daarna vertelde John Andries
sen, een van de makers van het isolatierapport van de SP Hulp- en lnformatiedienst, enkele din
gen over de techniese kant van de zaak. 

In het verdere verloop van de vergadering 
bleek dat niet aileen de SP Hulp- en lnforma
tiedienst zich grondig had verdiept in isolatie 
van de spouwmuur met UF-schuim. Uit ver
scheidene reakties uit de zaal werd duidelijk 
dat deze vorm van isolatie de mensen zelf erg 
bezighoudt. In eerste instantie maakte men 
zich vooral bezorgd over de mediese -proble
men. ,Mijn dochter is pas geopereerd aan 
haar ogen en ik wil het risiko niet lopen dat 
ze nog meer last krijgt," zei een bezorgde 
moeder. Verschillende mensen hadden al een 
mediese verklaring of waren bezig er een te 
krijgen . Het bleek nogal wat uit te maken bij 
welke huisarts je kwam. 

Als laatste van de sprekers kwam Jan l<ater 
voor de BHW aan het woord . Hij vertelde het 
een en ander over de financiele kant van iso
latie. Hij bestreed de gemeente die in haar 
brochure suggereert dat de bewoners geen 
cent voor de isolatie hoeven te betalen. Ze 
krijgen wei een huurverhoging, maar door de 
isolatie zouden ze zoveel minder gas verbrui
ken, dat ze op die manier de kosten weer 
terug kunnen verdienen. ,Sommigen komen 
nog goedkoper uit," aldus de brochure. 
In het isolatierapport van de SP-H ID konden 
de mensen zelf uitrekenen of dit sommetje 
van de gemeente klopt. Een aanwezige wist 
al dater bij hem geld bij moest: hij gebruikt 
ongeveer 2600 m3 gas per jaar, betaalt f 170,-

huurverhoging en bespaart op papier f 120,
Biijkbaar waren er meer mensen die uitgere
kend hadden dater geld bij moest, want 
iedereen begon met elkaar te praten zodat 
Jan maar even z'n mond hield. 
Een bewoonster reageerde : ,Ais er over een 
paar jaar geen UF-schuim meer in de muren 
zit, betalen wij nog steeds." 

Enschede Energiestad? 
Na een pauze, waarin veel mensen z6 druk in 
gesprek verwi k: keld raakten dat ze zich nau
welijks tijd gunden om koffie te halen, werd 
het buurtkomitee bekend gemaakt. Vier be
woners en een afgevaardigde van de BHW 
zouden namens de Markvelde- en Hengevelde
brink met een voorstel naar woningvereniging 
Eigen Haard gaan. Het besluit van de verga
dering: Wei isolatie, maar met ander materiaal 
voor dezelfde prijs. Dit voorstel werd zonder 
tegenstemmen aanvaard en met de woorden 
,Nu kan het buurtkomitee aan het werk" 
werd de vergadering gesloten. 
De gemeente Enschede zal niet blij zijn met 
deze ontwikkeling. Het prestige-projekt 
,Enschede Energiestad" ligt na een paar 
maanden al op z'n gat. Op het ogenblik ligt 
de isolatie van zo'n 600 huizen met UF
schuim zo goed als stil. Het is duidelijk ; er 
zullen betere voorstellen moeten komen en 
de gemeente zal beter moeten luisteren naar 
wat haar inwoners willen. • 
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Ron.Jans , ' 1 : 

£PEC-Zwolle1: lk voetbal graag, maar er is meer 
Op de tribune gaat zijn naam bij de eredivisiewedstrijd PEC - Haarlem naast die 
van Ainus Israel en Barry Hughes het meest over de tong. IJzeren Ainus speelt als 
een jong veulen en is voor de PEC-aanhangers nog steeds het voorbeeld van routi
ne; Haarlem-coach Hughes wordt toegejubeld met ,Barry, ren je rot" en ,Barry, 
ik zie tranen in jouw ogen." Van dit laatste maken de Zwolse supporters een hit, 
nadat Ron Jans vlak voor rust de stand met een schitterende kopbal op 1-0 
brengt. Geheel en al zonder kritiek zijn ze niet, daar in Zwolle; zeker niet als Ron 
in de laatste minuut een droom van een kans mist. ,Toch heeft hij talent," roept 
er nog iemand in vak C. Ron Jans laat zich de talrijke raadgevingen van de PEC
aanhangers aanleunen. Evenwichtig als hij is, beseft de 20-jarige linkerspits, dat 
de mensen het goed bedoelen. 

Ron Jans toont zich blij met zijn uitverkie
zing voor Jong-Oranje tegen Polen. Thuis op 
zijn kamer vertelt hij: ,lk kan me nog goed 
herinneren, hoe het began. lk ben wat je 
noemt eigen kweek. A Is jochie van 11 ging 
ik van FG Zwolle over naar PEG, de klub, 
waar mijn vader en ook nog een oom van me 
ve/e jaren in het eerste speelden. Via het 
jeugdelftal van de klub, de Zwolse en de 
Noordelijke Selektie, kwam ik als 18-jarige 
in het G-team terecht. Mijn definitieve door
braak naar het eerste elftal heb ik vooral aan 
trainer Frits Korbach te danken. Die man 
heeft me aardig opgevangen." 
En nu dan Jong-Oranje, de kweekvijver voor 
het Nederlandse elftal. Ron: ,lk zou liegen 
als ik zeg dat die selektie me niets doet. Als 
sportman ben je ambitieus en wil je het aller
hoogste proberen te bereiken." Toch relati
veert hij direkt daarna: ,/k hoop in Jong
Oranje gewoon er wat bij te leren. Samen 
met spelers als Michel Valke, Stanley Brard, 
Romeo Zondervan en Jan Peters van Feye
noord kan ik er nuttige ervaringen bij op
doim." 

Souvenir van Ainus Israel 
Aardig voor Ron is het dat de interland in 
het PEC-stadion plaats vindt. Toch verwacht 
hij niet dat het stadion vol zal lopen. 
, Tja, f 12,50 voor een eenvoudige overdekte 
staanplaats is niet misselijk. Nou doe ik na
tuurlijk niet het beleid bij PEG, maar volgens 
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mij zouden er meer mensen komen als de 
toegangsprijzen lager zijn. Nu zitten er ge
middeld zo'n 5 a 6000 mensen. Tegen FG 
Twente, wat toch een echte derby is, zaten 
er 7500 mensen in een stadion, waar er toch 
gauween 14 tot 15.000in kunnen. 
Of dat ook iets met de hardheid in het be
taalde voetbal te maken heeft?lk geloof dat 
die weer wat minder aan het worden is. Hoe
wei ... " Een tikkeltje beteuterd laat hij een 
stel stifttanden zien. Souvenir van Ainus Is· 
rael op de training. Voor Ainus bestaat er 
kennelijk nog steeds geen wezenlijk verschil 
tussen een wedstrijd en een trainingspartijtje. 

lk probeer te kijken naar wat 
er om mij heen gebeurt 
Vanuit zijn kamer wijst hij het raampje aan 
van de ruimte waar zijn vader vele jaren lang 
als typemachine-monteur gewerkt heeft. Hij 
woont er nu zelf vlak boven. 
,,k verdien nu met mijn voetbalkontrakt 
meer dan mijn vader. Tegenwoordig is hij 
concierge op een school, hier in Zwolle. I k 
heb het daar best we/ moeilijk mee, ook te
genover mijn medespelers. Voor een jongen 
van twintig verdien ik dan we/ geen kapitalen, 
maar toch ... " 
Een afstandelijke en nuchtere kijk op het 
voetbalgebeuren kan Ron Jans niet ontzegd 
~rden. Bewust volgt hij naast het voetbal 
nog een studie en probeert hij de ogen open 
te houden voor de dingen om hem heen. 

Nog eens terugkomend op de selektie voor 
Jong Oranje zegt hij, dat hij het er knap 
moeilijk mee zou hebben om voor het voet· 
bal naar een land als Argentinie te gaan. 
, Toch denk ik, dat ik zou gaan. Weet je, het 
maakt toch een hoop indruk op je als je ge
kozen wordt en daar heb je vee/ voor over. 
Maar zo'n Argentiniii-aktie vind ik erg goed. 
Zoiets maakt dat je naar elke wedstrijd kijkt 
met twee dingen in je achterhoofd. Het ene 
is het voetbal, het andere water in zo'n land 
gebeurt." 

Leuk, dat jullie bij de 
mensen langskomen 
Geen toeval dus, dat een jongen als Ron Jans 
de Tribune leest. 
,Eerlijk gezegd had ik tot verleden jaar nau
welijks van jullie gehoord. Van huis uit heb 
ik tot nu toe altijd op de PvdA gestemd .. Wat 
ik de volgende keer doe, weet ik nog niet. lk 
vind het welleuk dat jullie bij de mensen 
langskomen. Oat doet geen andere partij': 
Ron Jans, zo maar een gewone jongen, die 
goed kan voetballen en het op die manier 
best nog eens ver kan schoppen. Bij het uit· 
I a ten be kent hij, dat hij voor el ke wedstrijd 
best nog wei nerveus is . 
,Mijn vriendin zegt het anders. Die vindt dat 
ik zaterdags altijd zo baldadig ben.,,. • 



*kurhaus 
Het koude buffet, dat ongetwijfeld een lieve 
duit gekost moet hebben, is typerend voor 
de sfeer, waarin de 'pare! van de Hollandse 
kust', het Scheveningse Kurhaus, heropend 
we rd. 
Groot feest in Scheveningen. Zeven-koloms 
krantekoppen in de plaatselijke pers. Lachen
de gezichten van de mensen van Bredero. 
Gut zig etende /eden van de Haagse gemeente
raad. Rondspeurende blikken van ve/e veilig
heidsagenten, tot boven in de glazen nok. 
Vanwege prinses Beatrix? Of om eventue/e 
/astige Scheveningers van het feesttonee/ te 
weren? 
/k heb eigenlijk nag geen enke/e eenvoudige 
Scheveninger gezien op deze gedenkwaardige 
oer-Scheveningse gelegenheid. 
Zoekend kijk ik rand. lk zie we/ de strenge 
blikken van burgemeester Schols van Den 
Haag, ik zie een heleboel mannen en vrouwen, 
uitgedost in smette/oos pak of feestelijke 
jurk uit de hoogte op me neerkijken. /k ont
waar zelfs de internationaal bekende hotel
exploitant van het Kurhaus, herr Steigenberg 
in eigen persoon met zijn charmante vrouw. 
Scheveningers? 
Meer als 100 miljoen heeft het gekost om dit 
Kurhaus bijna van de grand af weer opnieuw 
op te bouwen. De stenen voor de wederop
bouw zijn zelfs helemaal uit de oorspronke
lijke groeve bij Hannover gehaald, terwij/ de 
gevelversieringen van natuursteen zorgvuldig 
werden nagemaakt in zachtgeel gekleurd 
tril-beton. 
Niet aileen van buiten, maar oak van binnen 
werd het Kurhaus steen voor steen vernieuwd. 
De Kurzaa/, waar ik nu naar de toespraak 
van de burgemeester luister, is veranderd in 
een p/echtige ruimte met schitterende luchters, 
nu centrale ontvangstruimte van het hotel 
met ruim 260 kamers. Welke mensen komen 

hier naar toe, die dat beta/en kunnen? Het 
zal we/ hardstikke duur zijn. En daar heb ik 
zeit nag aan meebetaald oak, bedenk ik. 
Eigen/ijk te gek om los te /open! Honderd 
miljoen. 
En dan te zien hoe de Scheveningers een 
stukje verder wonen. Bijvoorbeeld die buurt 
rand de Scho/straat. Die smalle straten, die 
onmoge/ijk kleine huisjes. Die zijn notabene 
66k eigendom van de gemeente. Boven is het 
zo vochtig dat de mensen op de bank in de 
kamer s/apen. 
Ja, dan zit die Henk van der Meyden we/ wat 
beter in zijn riante Bredero-flat met uitzicht 
op de zee. Die flats doen een paar ton. 
Eigenlijk gek dat hij niet hier is. Alles 'glitter 
and glamour'. En dat vlak naast zijn deur. 
De toespraken zijn achter de rug, het koud 
buffet moet eraan geloven. 
Op weg naar huis kom ik tangs de haven. Daar 
liggen de kotters te roesten. Daar hebben de 
mannen uit Scheveningen heel wat op afge
zwoegd. Straks /iggen hier misschien de jach
ten van de toeristen. Dat doet maar ... 

*rood? 
Het PvdA-kongres van eind april is niet pre
cies verlopen zoals de top van die partij het 
zich had gewenst. De meningsverschillen lie
pen hoog op. Vooral Joop den Uyl had het 
er moeilijk mee. Eerst werd de verkeerde 
voorzitter gekozen en dan stemde 46 procent 
voor uittreding uit het militaire verbond van 
de NAVO. 
De nieuwbakken voorzitter Van den Berg 
tilde er allemaal niet zo zwaar aan. In het 
radioprogramma 'in de rooie haan' /iet hij 
we ten: ,Het is tach prachtig dat dit bij ons 
allemaal zo openlijk gesteld kan worden." 
Wat hem betreft wordt de vo/gende keer 'Het 
Kapitaal' van Marx geciteerd of 'Het rode 
boekje' van Mao. Van den Berg: ,Maar of die 

voorstellen ook uitgevoerd zullen worden? 
Daar hebben we tach de macht niet voor. Wij 
zul/en altijd kompromissen moeten sluiten 
met andere partijen." Kortom, de kongres
sen van de PvdA mogen dan wet radikaler 
gaan k/inken, de konkrete uitvoering ervan 
wordt door deparlementsfraktie we/ tegenge
houden. 

*rabo 
De Rabobank Oss bestaat dit jaar 75 jaar. 
Reden voor de burgemeester om een inter
view toe te staan voor de jubileumuitgave 
van de bank, die huis aan huis verspreid werd. 
In dit interview kwamen de volgende uitspra
ken voor: 
,De Rabobank heeft zich a/tijd ingezet voor 
het be/ang van de Osse bevolking." 
,Daarmee toont de bank aan dat zij echt een 
waardevolle instelling is in de plaatselijke ge
m'!enschap, die haar idee1e uitgangspunten 
in de praktijk heeft weten waar te maken." 
En tot slot: ,Rabo, hou je haaks, want dat 
is goed voor de gehe/e Osse gemeenschap." 
De SP-fraktie in de gemeenteraad keek nogal 
op van deze overdreven en onjuiste wijze 
waarop de burgemeester reklame maakte 
voor deze-onderneming en zij vroeg zich af 
of de burgemeester niet een verwevenheid 
van belangen suggereerde van de gemeente en 
de Rabobank. Temeer daar er on fangs nag 
een overeenkomst is gesloten tussen de Ra
bobank en de gemeente, waarvoor de ge
meente twee bronzen beeldjes kreeg aange
boden. 
Oak was de SP-fraktie benieuwd naar de 
idee'le uitgangspunten die de burgemeester 
bij de Rabobank ontdekt had. Voor de ge
boden arbeidsplaatsen heeft de bank slechts 
een motief: ze heeft die werknemers nodig 
om de bank draaiend te houden. Zodra dat 
met minder mensen kan, vanwege de automa
tisering, dan mogen die mensen van de Rabo
bank bij de burgemeester op de stoep gaan 
zitten. 
Verder roemde burgemeester Janssen krachti
ge reserves die de Rabo had weten op te bou
wen. Maar wie heeft daar baat bij? De spaar
ders krijgen bij de Rabo net zo weinig rente 
als bij een andere bank. 
Ossenaren die geld lenen of een hypotheek 
afsluiten zijn bij de Rabo niet beter af dan 
bij welke bank dan oak. De heer Janssen zal 
tach oak niet bedoelen dat de investeringen 
van de Rabo in Argentinie' om ideifle motie
ven gedaan zijn. Wij dachten vanwege het 
hoge rendement, dat een fascistiese staat ver
zekert. 
Nee, de Rabobank moet gerekend worden 
onder aile andere bedrijven die met dat ene 
doe/ bestaan: winst maken. En aangeiien 
geld nag stee'ds niet jongt, moet de Rabo zijn 
winst ha/en uit de arbeid van anderen, die 
daar zelf niet van profiteren. Het zal de bur
gemeester duide/ijk zijn dat dat gewoeker de 
socialisten niet aanstaat en dat zij voorstan
der zijn van onmiddel/ijke socialisatie van 
het bankwezen. 
Tot slot had de SP nag een laatste vraag aan 
de burgemeester over het Raboboekje 'Oss in 
de 20e eeuw', waar hij zo blij mee was. Ze 
vroeg zich af hoe hij blij kan zijn met zo'n 
geschiedvervalsing. Er staat bijvoorbeeld een 
stukje in over het vertrouwen dat de politieke 
partijen in Oss genieten. Aile partijen worden 
daarbij genoemd, beha/ve, u raadt het: de 
SP. Een partij die de afgelopen vijf jaar het 
sterkst is gegroeid en het vertrouwen geniet 
van 1 op de 7 Ossenaren. 
Oak de geschiedenis is niet veilig in de han-
den van de woekeraars. • 
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Worden Groningen en 
Drente het vuilnis at 
van Europa? 
Het ongeluk met de kerncentrale in Harrisburg in Amerika toonde aan hoe gevaar
lijk deze centrales nog zijn. Behalve elektriciteit produceren deze centrales ook 
nog radio-aktief afval. Stoffen die over duizenden, sommige zelfs miljoenen jaren, 
nog radio-aktief zijn. En over die hele periode moet het afval veilig opgeborgen 
worden. Een ·omroorstelbaar lange periode. Als de plannen van de regering door
gaan worden Groningen en Drente opgescheept met het radio-aktieve afval dat niet 
aileen afkomstig is uit Nederland, maar uit heel West-Europa. In het noorden is 
.men uiteraard ni.et gelukkig met de plannen van de regering. Daarvan getuigen tien
duizenden opgehaalde handtekeningen en de bezetting van een boortoren in hat 
plaatsje Warffum. En op 2 juni zal er in het Drentse Gasselte, een van de plaatsen 
waar proefboringen verricht moeten worden, een demonstratie plaatsvinden. 

De regering wil het afval in Groningen en 
Drente in zoutkoepels opslaan. Uit proefbo
ringen zou moeten blijken of de aanwezige 
zoutkoepels daarvoor geschikt zijn. En hoe
wei de deskundigen ongeveer vijf jaar nodig 
denken te hebben voor het onderzoek, wil 
de minister binnen drie jaar de gegevens op 
tafel hebben om een beslissing te nemen. V66r 
1982 moet namelijk de 'maatschappelijke 
diskussie' over toepassing van kernenergie 
voor opwekking van elektriciteit afgerond 
zijn. 'Haastige spoed is zelden goed,' luidt 
een welbekend spreekwoord. 
De zoutkoepels en andere zoutafzettingen 
zijn ongeveer tweehonderd miljoen jaar ge· 
leden gevormd toen Nederland nog door 
zeeen overspoeld werd. Daarna hebben ande
re lagen zich hierop afgezet. Door het grotere 
gewicht van deze latere afzettingen is open
kele plaatsen de zoutlaag omhoog gestuwd. 
Dat zijn nu de tegenwoordige zoutkoepels. 
Uit de elf besch ikbare koepels zijn er vijf als 
mogelijk geschikt voor de dumping van radio
aktief afval aangewezen , namelijk die in de 
gemeenten Gasselte, Schoonlo, Eenrum, 
Stadskanaal en Anlo. 

Vage uitspraken 
Twee instanties zullen worden ingeschakeld 
voor het onderzoek : het Energieonderzoek 
Centrum Nederland (ECN) en de Rijks Geo· 
logiese Dienst (RGD) . Het onderzoek wordt 
gesplitst in twee fasen. De eerste fase bestaat 
uit een zestal ondiepe boringen in de omge
ving van de zoutkoepels, op ongeveer 300 m 
diep. Dit om vast te stellen of het grondwater 
niet in kontakt komt met de zoutkoepels. De 
tweede fase bestaat uit boringen in het zout 
zeit. Eerst waren drie boringen per koepel 
noodzakelijk, nu zijn twee boringen al vol
doende ... Op welke gronden? Volgens geo
loog Richter-Bernburg is bovenstaand onder
zoek nog onvoldoende en moeten ook vanuit 
een schacht horizontale proefboringen ge· 
daan worden . 
En wie zou ve rwachten dat de boringen ver
richt worden om vast te stellen of de zout
koepels voldoen aan de veiligheidseisen, heeft 
het mis. In een rapport van de RGD staat te 
lezen dat een van de taken van het onderzoek 
is de 'aanvaarding door de bevolking bewerk
stelligen . 
De 'eisen' zijn trouwens als volgt geformu-
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Gasselte 

leerd: ,Bij voorkeur dient het steenzout zo 
zuiver mogelijk te zijn en bewegingen en ver
schuivingen mogen bij voorkeur niet optre
den." 
En zo zijn er nog een paar eisen waaraan bij 
voorkeur voldaan moet worden. Vage uit
spraken waarmee de minister straks aile kan
ten uit kan. 

Risiko 
Het is de bedoeling de afvalmijnen in de 
zoutkoepels te gebruiken voor laag, middel 
en hoog radio-aktief afval. Enkele van die 
stoffen, zoals plutonium 239, zijn over mil· 
joenen jaren nog radio-aktief. 
De radio-aktiviteit van de te dumpen stoffen 
gaat samen met het produceren van warmte. 
En daarin schuilt een van de grootste pro
blemen. Om er een paar te noemen: 

Als het omringende zout karnaliet bevat, 
wat volgens deskundigen zeer waarschijn
lijk is, dan komt er water vrij bij ongeveer 
110 graden. 

' 

Stijgt de temperatuur tot ongeveer 250 
graden dan vindt explosieve verdamping 
van dit water plaats. Hierdoor kunnen 
scheuren in de zoutlagen ontstaan en kan 
er radio-aktief afval in het grondwater te
recht komen. 
Hoopt zich water op rond het afval, dan 
kan de temperatuur stijgen tot 300 gra
den, met aile mogelijke gevolgen van dien. 

De kans op scheuren van de zoutlagen is dus 
veel groter dan de deskundigen ons willen 
doen geloven. 

Financien 
De kosten van het onderzoek aileen al zijn 
24 miljoen. Het konsortium Euratoom en 
EEG betalen de helft. Maar, ,Voor wat'hoort 
wat" en minister Van Aardenne heeft de ka
merkommissie van Kernenergie al Iaten 
weten dat meerdere Ianden hun afval kwijt 
kunnen in Groningen en Drente. Het noor
den dreigt dus het radio-aktieve vu il n isvat 
van Europa te worden. 

Akties 
AI in 1976 zetten 26.000 mensen hun hand
tekening tegen de proefboringen. In februari 
1977 vond er een grote demonstratie plaats 
en later werd een boortoren bij Warffum be
zet. 
De bevolking van het noorden is niet van 
zins de plannen van de regering zonder meer 
te slikken. Uit een opinie-onderzoek blijkt 
dat 59 procent van de bevol king zonder meer 
tegen de proefboringen is en 49 procent be
reid tot akties. En d (e zijn nodig, want tot 
nu toe heeft Van Aardenne, net als zijn voor
gangers, zich niets aangetrokken van de ak
ties van de bevolking. 
De akties moeten doorgaan en gaan ook door. 
Ook de SP ondersteunt de Alarmgroep 
Atoomplannen in een demonstratie die ge
pland is op zaterdag 2 juni aanstaande in 
Gasselte. • 

ECN is Energieonderzoek Centrum Ne
derland . 
RGD is Rijks Geologiese Dienst. 
Deze beide organisaties adviseren de 
regering, maar zijn tevens betrokken 
bij de uitvoering van de proefboringen. 
Door vermenging van deze twee taken 
is hun objektiviteit op zijn minst twij
felachtig. 
De RGD heeft in 1973 onderzoek ge
daan naar eventueel geschikte zoutfor
maties. Het hierover uitgebrachte rap
port is geheim, omdat door publikatie 
eventueel bepaalde bedrijven geschaad 
zouden kunnen worden . Bedoeld zijn 
bijvoorbeeld NAM en AKZO. 
lemand als dhr. Hamstra van de ECN 
beweerde al in 1975 dat het opbergen 
van radio-aktief afval veilig kan . 
Hij publiceerde toen een 'veiligheids
analyse voor ondergrondse opslag van 
radio-aktief afval.' Hoewel dit ging 
over een veel kleinere opslag, verwijst 
hij nu weer naar dit rapport. 
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De kwestie Menten, het NSB-verleden van Luns, de dreigende verjaring van de oor-
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GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risil<o daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-lezers die meer willen lezen over 
de Social~stiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socia/istiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J.v.Stolbergstr.6QIII 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) A.v.Solmsstraat 31 08819-3785 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4 713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Maastrichtstraat 8 045-712778 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-44 7 
Helmond v. Linschotenstr. 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe . Doelenstr . 24 035-19578 
Hoensbroek Pr . Hendri kstr . 22 045-214067 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr . 11 045-412732 
Leeuwarden Eikenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oc-.;terpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
MaarssenbroekBioemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nuland Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss P.eperstraat 7 04120-32631 
Papendrecht Stellingmolen 183 

Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
So est 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Do rpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-87270 
I.M. de Raathstr . 6 010-345483 
C.v.d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079-166608 
Eigenhaardw . 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam - tel. 01 0-6731 50 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 01 0-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Hessel Hovenga aan de ,datograaf" bij Coca Cola in Groningen 

29 Mei was een belangrijke dag 
voor Hessel Hovenga. Op die dag 
werd hij namelijk gei'nstalleerd in 
de eerste ondernemingsraad van 
de Coca Cola vestiging in Gronin
gen. 
Maar liefst 29 van de 34 arbeiders 
van de produktieafdeling stem

den op hem. Een overtuigend bewijs dat zijn kollega's veel vertrouwen in hem heb
ben. Die verkiezingsuitslag was voor ons aanleiding om eens met Hessel te praten. 
Hovenga, aktief in de vereniging ,Voorkomen is Beter", werkt nu al bijna 25 jaar 
bij Cola. Hij begon als flessenvuller in de oude CP-fabriek. Oat ging toen nog met 
de hand. Nu is hij laborant kwaliteitskontrole bottelarij. 

,:t Moet de mensen 
beter gaan dan de baas" 
De Cola gaat nogal groat op zijn goede kwa
liteit. Er wordt in Groningen de beste kwali
teit gemaakt van Nederland . Hessel vindt dat 
prima, maar stelt dat de arbeidsomstandighe
den dan 66k 100 procent moeten zijn en niet 
40 zoals nu: ,Zo werken we op ons bedrijf 
met een funktieklassifikatie. Sommigen gaan 
ieder jaar een stapje vooruit in hun loon. 
Maar voor anderen, die helemaal onderaan 
beginnen, duurt het jaren voor ze een klasse 
hager komen . Of ze komen er helemaal niet 
aan toe . En dan werk je in een hopeloos 
jaagsysteem. We hebben geen baas meer die 
ons op staat te jutten. Oat gaat tegenwoordig 
veel handiger, want de machines zi!lf jagen je 
wei op. En water in ons bedrijf dan nog bij
komt is het enorme lawaai waarin we wer
len, de stank en de hitte." 

De datograaf 
Een van de redenen dat Hessel in de onder
nemingsraad gekozen is, is vast dat hij zich 
bemoeid heeft met het stankprobleem. Ok
tober vorig jaar werd bij de Cola een data-

graaf geplaatst. Oat is een apparaat dat on
zichtbare datums op de flesdoppen drukt. 
Die datograaf bracht een hoop ellende mee. 
,De inkt en het schoonmaakmiddel die er bij 
gebruikt werden, stonken enorm. Als je bij 
dcot ding in de buurt kwam, werd je al be
roerd. Verschillende kollega's kregen maag
klachten, moesten overgeven, hadden last 
van hoofdpijn, duizeligheid, noem maar op. 
We stelden de direktie verantwoordelijk voor 
onze gezondheid. We hebben handtekeningen 
opgehaald in het bedrijf voor de eis dat het 
anders moest met die datograaf . Tach kwam 
de zaak pas goed op gang toen we de VIB 
inschakelden. Je ziet dan tach dat je met 
zo'n organisatie veel meer klaarmaakt dan 
wanneer je een beetje in je eentje staat aan 
te klooien. Met de VIB hebben we een brief 
aan de Arbeidsinspektie geschreven. Die 
kwam, en toen moest dat ding uitblijven tot 
er ee!1 goede afzuiging kwam." 

Cola ijverig vanwege de subsidie 
Er kwam een afzuigkap. Maar de arbeiders 
moesten hem zelf maken. Ze werken er nog 
niet lang mee, dus de praktijk moet nog uit
wijzen of het systeem afdoende werkt. Van de 
direktie is de belofte dater anders een nieuwe 
komt . 
Maar het stinkt bij de Cola niet aileen vanwe
ge die datograaf. Hessel: ,Er wordt bij het 
schoonmaken met 12 verschillende chemiese 
reinigingsmiddelen gewerkt. Zes mensen bij 
ons zitten met konstante ademhalingsmoei
lijkheden. Er is best iets aan te doen. Je kunt 
zorgen voor afzuigkappen bij de spoelmachi
nes, voor ramen zodat er meer frisse Iucht 
binnenkomt. Maar aldie voorstellen stuiten 
af op het feit dat de direktie er geen geld voor 
over heeft. Op het ogenblik zijn er plannen om 
het lawaai terug te brengen met 5 decibel. 
Het lawaai is bij de beesten af. En de direk-
tie loopt rand zo van 'Kijk eens wat we voor 
jullie over hebben.' Maar da's verdomd een 
leugen . In werkelijkheid is het zo dater bin
nenkort een wet komt waarin staat dat het 
lawaai in een fabriek niet meer mag zijn dan 
80 decibel. En de bedrijven krijgen subsidie 
als ze er nu wat aan doen. Als die wet in wer
king gaat, krijgen ze geen subsidie meer. Van
daar dat de Cola zo ijverig wordt. Maar aan 
de verpeste Iucht wordt niets gedaan. Ver
scheidene bij ons zijn door de stank in de 
WAO gekomen. De regering zegt wei tegen 
de ondernemers : 'Je moet niet zoveel mensen 
de WAO insturen', maar ze doen er niks aan. 
Het zijn tenslotte hun eigen kapitalistiese 
vrienden. En je vrienden stel je geen eisen, 
die verzoek je wat." 

Gezond werken, 
dat is toch een redelijke eis? 
Aan het eind van ons gesprek, hebben we het 
nog even over de ondernemingsraad. Wat 
voor mogelijkheden ziet Hessel Hovenga in 
de raad. 
,Ze verwijten me wei eens dat ik tegen de 
onderneming ben, dat ik hem kapot wil rna
ken. Maar wat ik wil is samen met mijn kol
lega's van de produktie, opkomen voor de 
belangen van onze mensen. En het is tach 
een redelijke eis, als je zegt dat je gezond 
wilt werken. lk ben ook wei blij dat ik in de 
ondernemingsraad gekozen ben. lk hooper 
toch iets voor ons te bereiken. Over het al
gemeen zijn die raden natuurlijk kletskolle
ges, dat weet ik ook wei. Maar je moet op ai
le fronten strijd voeren. Als praten niet helpt, 
dan helpen akties wei. Je moet a lies probe
ren want de mensen moeten op het eerste 
plan komen. Die moet het goed gaan. Beter 
dan de baas. Die heeft het altijd al beter ge-
had dan de arbeiders." • 
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Evenals bij de vorige _,oliekrisis" zitten de tanks barstensvol. Maar regering en oliemaatschappijen is een krisis -situatie we/ welkom 
I 

Opnieuw wordt de wereld gekonfronteerd met een oliekrisis. In Amerika staan 
wanhopige automobilisten uren in de rij om een paar liter benzine te krijgen. Hun 
hele manier van Ieven die volledig gebaseerd is op het gebruik van auto's, dreigt in
een te storten. Ook voor Nederland luiden de verwachtingen somber. Als er niet 
snel op benzine-verbruik wordt bezuinigd staan autoloze zondagen, benzinedis
tributie en andere vervelende zaken voor de deur. Officieel is de belangrijkste oor
zaak voor de huidige olieschaarste de verminderde aanvoer vanuit Iran. Oat klopt 
ook wei. Toch zitten de zaken niet zo eenvoudig in elkaar. Want ondanks de hui
dige olieschaarste is er voorlopig nog meer dan genoeg olie op de wereld. Net als 
tijdens de olieboykot van 1973 zijn het ook nu weer de grote oliemaatschappijen 
die het meest van het benzinetekort profiteren. De prijzen van olieprodukten 
schieten omhoog waardoor de Shell, Esso enz. opnieuw superwinsten maken. 

Wie de huidige oliekrisis onderzoekt, denkt 
natuurlijk terug aan de olieboykot van 1973. 
Toen draaiden de arabiese Ianden de olie
kraan dicht naar onder andere Nederland 
en Amerika uit protest tegen de pro-Israel 
houding van deze Ianden . Officieel ten minste . 
In de praktijk kwam er geen druppel olie 
minder ons land binnen. Toch was heel Ne
derland in rep en roer. In een dramatiese toe
spraak via de televisie liet minister-president I 
Den Uyl ons weten dat het met de olie nooit 
meer zo zou worden als het geweest was. 
Benzine-bonnen en autoloze zondagen deden 
hun intrede. Den Uyl kon niet vermoeden op 
wat voor een manier zijn woorden werkelijk
heid zouden worden. In de maanden na de 
oliekrisis werden we niet met een olietekort 
maar met een ongelofelijk overschot gekon
fronteerd. De oliemaatschappijen barstten 
werkelijk van de olie . Tijdens de zogenaamde 
krisis was de aanvoer van olie gewoon door
gegaan. Die olie was in tanks opgeslagen 
waardoor een kunstmatig tekort werd ge
kreeerd. Zo konden de benzine-prijzen flink 
worden verhoogd. Dit hele spel van de olie
maatschappijen werd pas na de oliekrisis dui-
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delijk. Uit onderzoeken van de Amerikaanse 
regering bleek dat de Shell en Esso (samen 
met de andere grate olie-giganten de Zeven 
Zusters genoemd) tijdens de oliekrisis gigan
tiese winsten hadden gemaakt . 
Na 1973 zijn de oliemaatschappijen samen 
met de Arabiese Ianden doorgegaan met het 
omhoog pompen van enorme hoeveelheden 
olie. In totaal wordt er jaarlijks 18 miljard 
barrel ruwe olie gewonnen . Vorig jaar om 
deze tijd kampten we nog steeds met een 
overschot. Er werden toen twee miljoen vaten 
meer geproduceerd dan we opmaakten. Door 
de jarenlange overproduktie hebben zich in 
de wereld enorme olievoorraden opgehoopt. 
Officiele cijfers zijn niet bekend. Maar wei 
houden de meeste westerse Ianden een olie
voorraad van tenminste 90 dagen aan . Dit 
opgeteld met de voorraden van de oliemaat
schappijen betekent dater in de wereld heel 
wat is opgeslagen. 

Er is geen oliekrisis 
Hoe is het dan mogelijk dat we nu ineens 
met een olief<l'isis worden gekonfronteerd? 
Het antwoord op deze vraag luidt: er is eigen-

ERIS 
OLIE 
ZAT! 
lijk geen echte oliekrisis. Wei is er een t ekort 
aan benzine . Maar dat is te wijten aan het ge
brek aan p roduktiekapaciteit van de olie
maatschappijen om van ruwe olie benzine te 
maken. 
Door de produktievermindering in Iran komt 
er minder olie naar het westen. Bovendien 
hebben Saoedi-Arabie en Koeweit besloten 
om hun produktie niet verder op te voeren. 
In totaal is de olieaanvoer met zo ' n 5 pro
cent verminderd. Op de lange duur heeft dat 
natuurlijk konsekwenties. Maar op korte ter
mijn kan die 5 procent worden opgevangen 
door het aanspreken van de enorme voorra
den . Het feit dater nu ineens geen benzine is 
heeft voornamelijk andere oorzaken . 
De laatste jaren vindt er een duidelijke ver
schuiving plaats op de oliemarkt. Door het 
achterblijven van de industriele groei wordt 
er minder zware olie gebruikt (stookolie, die
sel, etc.). De vraag naar benzine blijft echter 
sterk stijgen. (Vorig jaar 8 procent) . De raf
finaderijen van de oliemaatschappijen heb
ben grate moeite om die stijgende vraag bij 
te houden. Daarom zat het er ook zonder 
Iran al in dater benzinetekorten zouden ont-
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staan. Nu wil het ongelukkige geval dat juist 
de lraanse olie uitermate geschikt is voor de 
produktie van benzine. Nu deze olie gedeel
telijk is weggevallen hebben de oliemaatschap· 
pijen het extra moeilijk om benzine te raf
fineren. Die samenloop van omstandigheden 
veroorzaakt de huidige krisis. We moeten 
dus niet zozeer over een oliekrisis als wei 
over een benzine-krisis spreken. 

De oliemaatschappijen 
lachen in hun vuistje 
De oliemaatschappijen profiteren op een 
handige manier van het benzinetekort. Het 
is voor deze giganten plotseling zeer winst· 
gevend geworden om ruwe olie te raffineren 
tot benzine. De benzineprijs stijgt immers 
razendsnel. Er wordt nu olie tot benzine ge
raffineerd, die nag voor de oude prijs was in· 
gekocht. Oat Ievert uiteraard heel wat.geld op. 
Bovendien komt het de oliegiganten goed uit 
dat op de vrije markt de prijzen in een snel
treinvaart omhoog gaan. Op deze vrije markt 
wordt slechts zo'n vijf procent van aile olie
produkten door kleinere bedrijfjes verhan
deld. De rest van de olie (95 procent) gaat 
via langlopende kontrakten direkt van het 
Midden-Oosten naar de raffinaderijen in on
der andere Rotterdam. Ondanks de kleine 
omzet van de kleine markt speelt de prijs
vorming daar een belangrijke rol. Zowel de 
oliemaatschappijen, als de regeringen in Euro
pa en het Midden-Oosten houden rekening 
met de olieprijzen op deze markt. Die prijzen 
zijn de laatste maanden met 25 tot 50 pro
cent gestegen. Belangrijkste reden daarvan 
is de strenge winter die de olievoorraden in 
onder andere Duitsland en Zwitserland flink 
heeft aangetast. De oliehandelaren in deze 
Ianden zijn flink gaan inkopen en door het 
verminderde aanbod gingen de prijzen snel 
omhoog. _Een belangrijke faktor daarbij is 
het feit dat Duitsland, in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Nederland geen maximumprijs 
voor olieprodukten kent. 
Men laat daar het kapitalistiese principe van 
vraag en aanbod de vrije hand. De gevolgen 
zijn desastreus. Aangewakkerd door het op
treqen van spekulanten vliegen de prijzen 
van benzine, stookolie etc. omhoog. De olie
maatschappijen lachen in hun vuistje. Zij 
kunnen hun olie nu in Duitsland voor een 
veel hogere prijs kwijt dan bij ons. Wij heb
ben immers een maximumprijs. Nu al wordt 
er voor gepleit om die maximumprijs in Ne
derland maar flink te verhogen. 

,Er is geen kontrole" 
Het PvdA-kamerlid Arie van der Hek kijkt 
gelukkig nogal wantrouwig naar het gedrag 
van de oliemaatschappijen. Vander Hek 
behoorde in '74 tot de groep parlementariers 
die een onderzoek instelden naar het gedrag 
van de Shell enz. tijdens de olieboykot. 
Ook Vander Hek vreest dat de oliemaatschap· 
pijen weer beter zullen worden van de huidi
ge krisis. Vander Hek is vooral verontrust 
over de ondoorzichtigheid van de prijssitua
tie. ,.Die prijsbepaling op de vrije markt ge
beurt in het geheim. Niemand weet precies 
water zich afspeelt en welke belangen over
heersen. Daar zou een veel betere kontrole 
op moeten komen. Misschien moeten we een 
open beursnotering introduceren." Oak de 
Franse regering heeft zich op een zelfde ma
nier uitgesproken. Zij wil een onderzoek 
naar de praktijken van de oliemakelaars op 
de vrije markt en hun relatie tot oliemaat· 
schappijen. Het gebeuren op de vrije markt 
is daarom zo belangrijk omdat de Opec-landen 
hun ruwe olieprijs er mede op afstemmen. 
Nu de prijzen zo omhoog zijn geschoten heb
ben de Opec-landen hun ruwe olieprijs opge
krikt. Officieel is die prijs nog 14 dollar per 
vat. In de praktijk wordt al 18 dollar per vat 
betaald. AI die prijsverhogingen werken door 
in onze ekonomie, want olie is beslist niet 
aileen benzine. Onze hele maatschappij is op 
olie gebaseerd. Elektriciteit, vervoer, verwar
ming, chemiese produkten, auto's, a lies is 
van olie afhankelijk. 

,Oiiemaatschappijen houden hun 
schattingen opzettelijk laag" 
Over een ding zijn de deskundigen het de 
laatste jaren eens: er komt een ainde aan on
ze oliavoorraad en daarom is het belangrijk 
naar nieuwe energiebronnen uit te zien. 
De meningen over het tempo waarmee de 
olie op zal raken, lopen echter uiteen. Som
bere voorspellingen zeiden dat we in de tach
tiger jaren al zonder olie zouden zitten. Oat 
klopt gelukkig niet. Het is duidelijk dat de 
oliemaatschappijen er aile belang bij hebben 
de energiesituatie zo somber mogelijk voor 
te stellen. Oat houdt de prijs immers hoog. 
Van die kant hoar je dan oak voortdurend 
dat het elk moment afgelopen kan zijn. Bo
vendien volgt dan meestal een pleidooi voor 
het invoeren van kernenergie omdat de grate 
multinationals zich daar oak op hebben ge
stort. 
De onderzoekingen van de befaamde pro-

Prof. Odell: ,0/ie in overvloed" 

fessor Odell spreken echter geheel andere 
taal. Odell is e~n van de bekendste energiedes
kundigen ter wereld. Hij werkte vroeger on
der meer bij de Shell. Nu is hij docent aan de 
Erasmus universiteit in Rotterdam. Het af
gelopen jaar gaf de Engelsman Odell kolle· 
ges in Iran, Venezuela en Canada. 
Odell kwam een paar jaar terug in het nieuws 
door zijn bewering dat de Noordzee veel 
meer olie en aardgas bevatte dan de oliemaat
schappijen toegaven. De onderzoekingen van 
Odell bleken juist te zijn. De Shell en Esso 
hadden de schattingen zo laag mogelijk ge
houden om overheidsdeelname in de exploi· 
tatie tegen te houden. 

Enkele maanden geleden publiceerde Odell 
samen met een Venezulaanse energiedeskun
dige een opzienbarende studie over de olie
voorraad op de wereld. Volgens Odell is er 
op dit moment 6270 miljard barrel winbare 
olie voorhanden. Het officiele cijfer van de 
olievoorraden is 653,7 miljard barrel, maar 
liefst tien keer zo weinig dus. 
Daarmee is Odell overigens nag niet eens de 
koploper onder de energiedeskundigen. De 
Rus Styrikovich, sekretaris van de afdeling 
energiebronnen van de Akademie van Weten
schappen, kwam kart geleden tot een voor
spelling van maar liefst 11.500 miljard bar
rel olie (een barrel is 159 liter). 

Wantrouwen gegrond 
Als je aan Odell vraagt waar op de wereld 
olie kan voorkomen die nu nag niet is aan
geboord, komt hij met een indrukwekkende 

·1ijst. Ten eerste is er Mexico. Dat land kan 
wei eens uitgroeien tot het belangrijkste olie
land ter wereld, belangrijker nag di!n Saoedi
Arabie. De huidige cijfers spreken over een 
olievoorraad van 200 miljard barrel. 
Oak andere gebieden in Latijns Amerika heb
ben olievoorraden: Venezuela, Guatemala, 
Argentinie en de Nederlandse Anti lien. 
Odell: .,Er zijn aanwijzingen dat onder Bo· 
naire en Curacao zeer grate olievoorraden 
liggen. Het zit aileen erg diep. Over een jaar 
of vijf zullen we in staat zijn om die velden 
te winnen." Daarnaast noemt Odell nog een 
hele lijst Ianden waaronder China, Vietnam, 
Maleisie, Thailand, Bangia Desh, Rusland en 
Amerika. Volgens Odell zal in de komende 
jaren de macht van de Opec-landen flink 
teruglopen. 
Er is dus voorlopig olie genoeg .,maar," zegt 
Odell: .,In verband met de onstabiele olie
import- vanwege politieke oorzaken- moe· 
ten we doorgaan met het ontwikkelen van 
nieuwe energiebronnen. Maar je moet het 
meer als een verzekeringspolis zien. Kernener
gie is be,slist niet nodig. Oat is een veel te du
re en bovendien gevaarlijke energiebron." 
In zijn boek wijst Odell erop dat de olie
maatschappijen in een heleboel Ianden niet 
bereid zijn om de olie uit de grand te halen. 
De voorraden zijn er wei maar de oliemultina
tionals weigeren geld te investeren in socia
listiese ontwikkelingslanden. Daardoor blijft 
de ol ie daar in de grand zitten. Odell pie it 
dan oak voor een drastiese wijziging in de 
struktuur van de oliemaatschappijen. Zolang 
de oliewinning nog een zaak is van een aantal 
partikuliere ondernemingen, die uitsluitend 
winst willen maken, zal niet aile olie in de 
wereld worden benut. 
Ondertussen is in ons land het grootste wan
trouwen op zijn plaats ten aanzien van de 
kapriolen van de regering Van Agt. Net als 
Den Uyl een aantal jaren geleden deed, via 
zijn machtigingswet, probeert oak het huidi
ge kabinet de energiesituatie te misbruiken 
om de politieke opinie op allerlei manieren 
rijp te maken voor verdere achteruitgang. • 
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Op 1 mei 1940 werd de nationale dag gehou
den in de werkhal bij Krupp. Op de voorgrond 
rechts Rudolf Hess. Tweede van links in de-

. zelfde rij Krupp. 

HOE ISHET 
MDGELIJK 

OAT ZDIETS 
KDN GEBEUREN? 

Het is een feit, dat vele, vele Duitsers in Hit
ler geloofden en zich zelfs aansloten bij zijn 
partij, de NSDAP. De reden daarvoor moet in 
de ekonomiese krisis gezocht worden, die de 
wereld toen teisterde. Ook het Duitse volk 
ging gebukt onder massal e werkloosheid, 
honger en angst voor het bestaan . Onder di e 
omstandigheden kon de nazi-aanhang groeien, 
temeer omdat Hi tiers belofte om voor ·werk 
te zorgen, ook werkelijkheid werd . 
Weliswaar werk in de wapen- en oorlogsin
dustrie maar toch ... voor velen maakte dat 
geen verschil. 
Anderzijds hebben de fascisten lang v66r de 
oorlog elke vorm van verzet, dat het ware ka
rakter van het nationaal-socialisme onderken
de, systematies geliquideerd. 
Oat dit alles mogelijk was, had Hitler te dan 
ken aan het grootkapitaal. Zij zijn het ge
weest die hem en zijn misdadige kliek met 
geweld en terreur, vooral gericht tegen de 
werkende bevolking, omhoog lieten klimmen 
en tenslotte definitief in het zadel hielpen. 
Voor hen was het fascisme het wapen om 
hun belangen te verdedigen en hun wil aan 
de werkende bevolking op te leggen . 
Te vaak nog worden deze oorlogsmisdadigers 
van het ergste soort bij de beschouwingen 
over de Tweede Wereldoorlog buiten schot 
gelaten. 

Onderwereld 
Oorspronkelijk was Hitler slechts omringd 
door pooiers, mislukte kunstenaars, gesjeesde 
studenten, riool-journalisten, louche advo
katen en meer van dat fraais . In dit onder
wereld-gezelschap werden in een kroeg in 
Miinchen de racistiese en fascistiese theorie
en ontwikkeld. 
Later werd het gezelschap uitgebreid met 
werkloze officieren en beroepssoldaten die 
het nog steeds niet konden verkroppen dat 
zij de Eerste Wereldoorlog verloren hadden. 
Uit deze kringen vormden de nazi's de eerste 
knokploegen die hun terreur uitoefenden te
gen de arbeidersbeweging en andere progres-
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Het fascisme is nie 
dood zolang het 
kapitalisme leeft 
De kwestie Ment~n. het NSB-verleden van Luns, de dreigende verjaring van de oor
logsmisdaden in Duitsland, het proces tegen de beulen van het koncentratiekamp 
Majdanek, de dodenherdenking op 4 mei, bevrijdingsdag, maar vooral de uitzen
dingen van Holocaust hebben de Tweede Wereldoorlog en het fascisme weer le
vendig en soms pijnlijk in de herinnering teruggebracht. En velen stelden zich 
weer de vraag: ,hoe in vredesnaam is het mogelijk dat zo iets kon gebeuren ?" 
Psychologen zoek.en het antwoord in de manier waarop in Duitsland de kinderen 
worden opgevoed. Anderen kijken vooral naar het Duitse sch.oolsysteem. Soms 
wordt a lies toegeschreven aan de persoon van Hitler. Sommigen doen dat dan om
dat Hitler volgens hen krankzinnig was, anderen verklaren juist veel vanuit zijn 
'genialiteit.' Ook Hitlers 'hypnotiese gaven' worden soms als verklaring gebruikt. 
Vaak wordt het Duitse 'karakter' als achtergrond van het fascisme aangevoerd. 
Duitsers 'gehoorzamen graag', Duitsers houden van kadaver-discipline, ze lopen 
graag achter iemand aan. 

si eve groepen . De verloren Eerste Wereld
oorlog had Duitsland aan de rand van deaf
grond gebracht . AI in het begin van de jaren 
twintig was er een geweldige ekonomiese kri
sis, met een enorme inflatie . De prijzen ste
gen in korte tijd soms met 1000 procent of 
meer. Miljoenen werden werkloos en het geld 
was niets meer waard . Postzegelverzamelaars 
kennen nog wei de postzegels uit die tijd die 
zo snel van waarde veranderen dat de druk
pers het drukken van nieuwe zegels niet meer 
kon bijhouden . Daarom kregen de postze
gels een zwarte opdruk met de nieuwe waar
de van bijvoorbeeld 10.000 Rijksmark. De 
vreselijke ellende waarin veel mensen verkeer
den maakte dat de aanhang van Hitler nog 
meer groeide, omdat velen toch van hem een 
oplossing verwachtten. 
Onder de eerste aanhangers waren er vel en 
die de nazi-partij vooral beschouwden als een 

partij van arbeiders en kleine middenstanders, 
radikaal en anti-kapitalisties . Tegen het kapi
taal, tegen de monopolies, tegen de groot
grondbezitters . 
Het heeft jaren geduurd voordat Hitler er in 
geslaagd was deze invloeden in zijn partij uit 
te schakelen. 

Steun voor de nazi's 
Vanaf die tijd kreeg hij ook steeds meer steun 
juist uit de kringen van kapitalisten en 
grootgrondbezitters. Het geld om van het 
partijblad een dagblad te maken ontving hij 
van rijke families in Munchen die miljoenen 
aandelen bezaten in de papier-industrie en in 
uitgeverijen . Andere giften kreeg hij van een 
I okomotieven-fa br i kant. 
In 1923 schonk Fritz Thyssen, president 
van de Vereinigte Stahlwerke, de enorme som 
van 100.000 Goudmark aan de nazi-partij. 

Een week nadat de Rijksdag in Berlijn op 17 februari '33 afbrandde, nam de SA deze kommu
nisten en sociaal-demokraten gevangen. Zij zouden in het komplot hebben gezeten ... 
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Gouden oorlogswinsten 
Toen Hitler tenslotte de absolute macht in 
handen had bleef de nazi-partij als enige or
ganisatie over. Aile politieke partijen en 
vakbonden werden verboden . Duizenden 
ambtenaren werden ontslagen en vervangen 
door nazi's. Ook ministers werden of waren 
lid van de nazi-partij, Maar de belangrijkste 
ministeries, Ekonomie en Financien, bleven 
in handen van vertegenwoordigers van het 
groot-kapitaal. Hitler moest zich zelfs tel ver
zetten tegen pogingen van sommige nazi's 
om de veranderingen ook op dat terrein voort 
te zetten. 
Met de vestiging van de nazi-diktatuur began 
een gouden tijd voor het Duitse kapitaal. De 
oorlogs-ekonomie leverde miljarden winsten. 
De arbeiders-beweging werd voor een groat 
deel onschadelijk gemaakt. Duizenden arbei
ders, kommunisten, socialisten, vakbonds-ak
tivisten verdwenen in de koncentratiekam
pen en werden daar vermoord. Voordat een 
man als Ernst Thalmann, de voorzitter van 
de kommunistiese partij van Duitsland, de 
KPD, in 1944 in het koncentratiekamp Bu
chenwald vermoord werd, hadden de nazi's 
hem al twaalf jaar zonder proces vastgehou
den. ledere uiting van ontevredenheid en 
verzet werd onmiddellijk door de Gestapo, 
de SS en de SA in de kiein gesmoord. 

Hoofdingenieur Max Faust van het /G Farbenkoncern bezoekt met Himmler het kamp 
Auschwitz. IG Farben had in dit kamp een dochteronderneming, de Buna Werke 

In de kampen vonden de grate koncerns de 
beste arbeidskrachten die ze zich maar kon
den wensen: bijna kosteloos, zonder mediese 
verzorging, werkend tot ze er letterlijk dood 
bij neervielen . Wie niet meer kon werken 
werd geliquideerd en vervangen door ande
ren. Miljoenen anderen: politieke gevange· 
nen, joden, homofielen, zigeuners.. Terwijl In 1930 wilden nazi-parlementsleden een anti

kapitalistiese motie in de Rijksdag indienen, 
maar ze werden door Hitler gedwongen deze 
motie weer in te trekken . 
Dat was oak geen wonder want juist in die 
tijd begonnen meer grate kapitalisten belang
stelling voor de nazipartij te krijgen omdat ze 
er een instrument in zagen tegen de steeds ster
ker wordende arbeiders-beweging. 
Naast Fritz Thyssen, die in 1931 openlijk lid 
werd van de nazi -partij, begonnen oak ande
ren als Krupp, Flick, IG Farben, Siemens en 
AEG Hitler te steunen. Niet aileen in Mi.in
chen en Beieren, zoals in het begin, maar nu 
oak in het Ruhrgebied, in Hamburg en Bre
men en in Berlijn. Scheepvaartmagnaten, 
zoals de direkteur van de Hamburg-Amerika
lijn, bankiers, zoals de direkteur van de Deut
sche Bank, mijn-eigenaren en staal-fabrikan
ten uit het Ruhrgebied. Vooral Goering was 
zeer aktief in het leggen van konta kten met 
industrielen en financiers. 
Karl Grauert uit Dusseldorf, die als werkge
versvoorzitter over grate bedragen beschikte 
om stakingen en arbeiders-opstanden te bre
ken, steunde de nazi's op allerlei manieren 
en werd later onder Goering staatssekretaris 
van Binnenlandse Zaken. 

Toejuichingen van de ondernemers 
voor Hitler 
De doorbraak kwam op 27 januari 1931 in 
Dusseldorf waar Hitler in het Park-hotel een 
toespraak hield voor de lndustriele Club. 
Gedllrende 2 1/2 uur sprak hij uitgebreid 
over de toekomst van Duitsland en van het 
Duitse kapitaal en over de bedreiging van 
deze toekomst door de arbeidersbeweging. 
Over de mogelijkheden die er voor het Duitse 
kapitaal lagen in de te veroveren gebieden in 
Oost-Europa. Daar waste vinden waaraan het 
Duitse kapitaal behoefte had: grondstoffen, 
goedkope arbeidskrachten, afzetmarkten, 
landbouwgebieden. Vol vuur schilderde Hit
ler oak de methoden die hij zou toepassen om 

de arbeiders-beweging tot onderwerping te 
dwingen. 
Toen hij was uitgesproken rees zijn gehoor 
als een man overeind en juichte hem langdu
rig toe. 
In november 1932 schreef een aantal grate 
industrielen een brief aan de toenmalige 
president Hindenburg waarin zij eisten dat 
Hitler tot kanselier zou worden benoemd. 
In een bijeenkomst kart daarna besloten de 
grate ondernemers al .le schulden van de nazi
partij over te nemen. 
Het vertrouwen van de ondernemers in Hitler 
was versterkt door het feit dat Gregor Strasser 
de Ieider van de radikale anti-kapitalistiese 
vleugel, uit de nazipartij was gestoten. Dena
zi 's waren nu volkomen betrouwbaar voor het 
kapitaal. 
Op 30 januari 1933 werd Hitler tot Rijks
kanselier benoemd. 

de Duitse arbeiders naar het front gestuurd 
werden om daar voor de belangen van het 
kapitaal te sneuvelen. 

Zo was het mogelijk 
Zo vinden we een antwoord op de vraag: hoe 
is het mogelijk dat zulke dingen gebeuren? 
Het antwoord luidt: dat is mogelijk omdat 
in het fascisme en nationaal-socialisme de wa
re gedaante van het kapitalisme zichtbaar 
wordt. Daarom kunnen we ook niet beter 
eindigen dan met een opmerking van de be
roemde socialistiese historikus Jan Romein 
uit 1936: 
,Daarom is er voor het anti-fascisme maar 
een weg ... : strijd v66r het socialisme, want 
men kan aileen met hart en ziel tegen iets 
strijden, wanneer men met hart en ziel v66r 
zijn tegendeel strijdt." • 

Een dag na de 1 mei-viering van 1933 bezetten SA en SS in heel Duitsland de kantoren van de 
socialistiese vakverenigingen. Deze foto is genomen in de hoofdstad Berlijn. 
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Po/itie beschermt SP tegen boze ondernemers 

Snel/angs de demonstranten naar de boten. Kaviaar bikken! 

De onbekende 

Ook present: Generaal, Deftige Dame 

Frits Philips krijgt ook een beeldje 
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P;ins Bernhard, gastheer Onderdijk, Wiegel. Let op de karakteristieke stand van de benen. 

ondernemer ••• 
Dinsdag 22 mei. Een merkwaardig gezelschap 
van zo'n 450 ondernemers uit het hele land 
verzamelde zich in Ridderkerk·Siikkerveer, 
om het monument van de onbekende onder· 
nemer te onthullen, een initiatief van de Ne· 
derlandse Export Combinatie (NEC); die 
naamloze ondernemer van nu en weleer, die 
met zijn nijvere handelsgeest en taaie inzet 
tach verantwoordelijk is voor Hollands wel 
vaart, moest maar eens goed in het zonnetje 
gezet worden. 
Vooraleer de dames en heren zichzelf kon
den gaan eren werd de feestvreugde evenwel 
verstoord. Hoewel niet uitgenodigd, was ook 
de SP, ondernemend als altijd, aanwezig, een 
delegatie van het gewone volk zogezegd. 
Aile naamlozen, waaronder eenvoudige zie
len als prins Bernard, ir. Frits Philips, NEC
voorzitter Fokkema en ene Wiegel kregen 
een pamflet uitgereikt, waarin een enigszins 
andere visie op die ondernemer bleek. 
,De niet zo fraaie rol van Philips in de oor
/og, de Shell in Zuid-Afrika, Bernard en de 
Lockheed-miljoenen, Heerema en het /eeg
roven van Ianden overzee door Piet Hein, de 
West- en Oost-lndische Compagnie. Helden
daden waar u niet zo trots op hoeft te zijn." 
Het pamflet vervolgde met een verdere te
rechtwijzing: 
,Degenen, die uw daden het beste kennen 
zijn toch we/ de naamloze onderdrukten in 
de derde wereld, de naamloze arbeiders in 
Nederland, die met hun handen a! die rijk-

. dommen tenslotte. gemaakt hebben~ Over de 
ruggen van deze mensen is de welvaatt tot 
stand gekomen. Voor hen hier vandaa(J.geen 
monument. Wij nemen het niet, datu voor 
de zoveelste keer met de eer van onze arbeid 
wilt gaan strijken. Alsof de winst nog niet ge
noegis, wordt ons nu ook nog de eer afgeno
men:" 

De stemming had van het een en ander duide
lijk te lijden, zeker toen het gezelschap langs 
borden moest, waarop teksten prijkten als 
'Geld, macht en roem over de ruggen van 
Jan Boezeroen' en 'Hollandse handelsgeest 
nooit zo fraai geweest'. 
Links en rechts richtten enkele geergerde 
ondernemers een paar onvriendelijke opmer
kingen aan het adres van de SP'ers, maar ge
lukkig werden dezen goed beschermd door 
een stel BVD'ers en andere gorilla's. 

De gastheer, het bedrijf Transol had, dat 
dient gezegd te worden, werkelijk zijn best 
gedaan. In een grate duur ingerichte tent met 
verlaagd plafond van danker fluweel, steer
valle lampjes en versierd met prachtige bloem
stukken, kregen de bezoekers via drie grate 
schermen een fijne reklamefilm van Transol 
voorgeschoteld over het brandstofbesparende 
wondermiddel XRG . De sappige tekst h1erbij 
werd gesproken door W1llem Duys. 
Het onthullen van het monument - wei een 
oerlelijk ding overigens - ging gepaard met 
allemaal mooie toespraken. Groot applaus 
was er voor de eregast, de prins, die ,als geen 
andere Nederlander zich ingezet heeft voor 
ons bedrijfsleven." 
Minister Wiegel stimuleerde ons volk tot har
der werken want ,het is toch gek, dat er 
enerzijds grate werkloosheid is, terwijl er aan 
de andere kant veel vraag is naar arbeids· 
krachten." Voorts deelde hij flink wat schou
derklopjes uit aan de ondernemers .,de pei
lers van onze samenleving." 
NEC-voorzitter Fokkema bleef geheel en al 
in stijl door te memoriseren dat ,de export 
onze hoeksteen vormt. Als er geen !!Xport is, 
stonden hier niet zoveel Amerikaanse wagens, 
mercedessen en jaguars voor de deur en kunt 
u straks niet meer terug naar uw grate villa's 
in Wassenaar en het Gooi," riep hij zijn ge· 
hoor vol vuur toe. En ir. Philips vond dat 
,geluk in het werk een groat goed is, dat niet 
gekompenseerd kan worden met 1 0 procent 
opslag." 
Na de onthulling begaf het gezelschap zich 
aan board van drie schepen voor eer_t gezellige 
rondvaart. Voor het zover was, kon men 
luisteren naar een schoon lied, een eigen SP
kompositie, waarin woorden als kassa beroven 
en het werkersverzet van Jan met de Pet de 
boventoon voerden. 
Niet getreurd, want aan board was de sfeer 
heel geanimeerd, terwijl de lunch, verzorgd 
door Martinair Party Service ronduit voor· 
treffelijk was. Oat mocht ook wei: met cham
pagne, flessen wijn van f 140,- 't stuk en een 
vrachtwagen vol kaviaar en zalm hoef je geen 
hanger te lijden. 
lnformeel werd daar door de stille werkers 
van onze maatschappij heel wat afgekletst, 
vooral op het prinselijk schip. Een beetje 
sneu trouwens voor diegenen, die hierop 
geen plaatsje hadden gekregen, maar ja 
standsverschil moet er wezen, niet waar. 
Van hoog nivo was het wei, wat daar te be
luisteren viel, wat te denken van deze van 
Fokkema: ,We Ieven helaas in de eeuw van 
de lamlendigheid. Werknemers Iaten zich 
afkeuren en zeggen dan tevreden 'ik heb het 
nog nooit zo goed gt!had." 
In elk geval kon gastheer Onderdijk, presi
dent-eigenaar van Transol - raar trouwens, 

.. vvaarom zou. hij in-Belgie wonen, zoals ook 
16.000 Nederlandse bedrijven in dat land ge
registreerd staan. Tach niet vanwege de be
lastingen? - terugzien op een geslaagd feest. 
De naamloze verantwoordelijken van een 
maatschappij met 1 miljoen mensen in de 
WW, WAO, AAW, RWW, hadden een fijne 
dag gehad. • 
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Jan van der Staak, 
slachtoffer van 
methylbromide: 

,Die rolstoel 
kom iknooit 
meer uit'' 
Jan van der Staak zit in een rolstoe l in 
huize Westhof te Rijswijk. Hij was tot 

'- 1974 grondontsmetter . Toen kreeg hij 
een ongeluk, dat hem voor de rest van 
zijn Ieven aan een rolstoel zou kluiste-

10 

ren . " 
Zijn re laas: .,De dag voor het ongeval 
hadden we de helft van de tuin gedaan. 
Tegen de tuinder was gezegd dat hij 
niet meer z.ou moeten stoken omdat 
het anders te warm zou worden in de 
kas. De volgende dag zijn we 's mor
gens t eruggekomen . Het was koud bui
ten. Daardoor merkten we n iet dat de 
tuinder pas die ochtend de ve rwarming 
had uitgedaan . De koncentrati e methyl 
bromide was daardoor veel te hoog in 
de kas . I k heb het werk daar toen afge
maakt en daarna nog drie andere klan
t en afgewerkt. 
Het was vrijdag . Beuren . En daarna 
zijn we nog even een pilsje gaan drin
ken . Voordat we weggingen moest ik 
nog even naar de WC . Toen ik daar 
vanaf kwam wilde ineens m e ene been 
niet meer . Het was verlamd. Zo onge
veer zoals je been slaapt. I k moest me 
vasthouden en ineens wilde m'n andere 
been ook niet meer . 
lk ben daarna naar het ziekenhuis ge
gaan . Onderweg heb ik nog een sjekkie 
gerold . In het ziekenhuis moest ik gaan 
staan . Dat ging niet. I k vie I en toen ben 
ik weggeraakt. Acht dagen heb ik in 
coma geleyen:· 
Toen hij uit zijn coma ontwaakte had 
Jan van der Staak geen kontrole meer 
over zijn spieren in armen en benen. 
Dat heeft hij nu nog niet. Zij zenuw
stelsel is aangetast door het methyl
bromide . 
.,Eike dag moet ik precies 39 pillen 
slikken . Als ik er daar een van vergeet? 
Dan krijg ik aanvallen . Als ik di e p illen 
niet neem, spring ik mijn rolstoel uit ." 
Vander Staak liep zijn vergiftiging via 
de huid op . Hij droeg wei altijd een 
gasmasker maar op handsch oenen enz. 
werd m inder gelet. Hij en zijn ko ll ega's 
wi sten niet precies wat de gevaren wa
ren. , Er st ond wei iets gesch reven op 
de methyl brom ide-konta iners. Maar dat 
was in t rans en engels en d ie t al en ken 
ik niet. " 

fragmenten uit een in terview gep ubli
ceerd in de Westlandsche Courant. 

Jaar/ijks wordt 2 miljoen kilo zwaar giftig methylbromide gebruikt va school 

Een ongehoorde bedreigiq 1 

,Er is hier iets op een ontstellende wijze mis, en er wordt iets op een onutellende 
wijze voor de bevolking verborgen gehouden." Oat zegt het raadslid Maarten van 
de Zwan uit Monster over het gebruik van het levensgevaarlijke gif methylbromide 
in het Westland. Dit gif, dat door tuinders wordt gebruikt om de grond te ontsmet
ten, heeft aan een aantal Westlanders al het Ieven gekost. Nog veel meer mensen 
zijn blijvend invalide geworden doordat ze in kontakt kwamen met methylbrom·i
de. Bovendien blijkt een groot deel van de groente afkomstig uit het Westland een 
te hoog gehalte aan methylbromide te bevatten. En om de zaak nog ernstiger te 



van de grand in kassen, voor een groat dee! in het Westland. 

voor de volksgezondheid 

maken 1s de opslag van dit levensgevaarlijke gif in het Westland zeer slecht gere
geld. Vlakbij woonkernen liggen tanks vol methylbromide opgeslagen. Een onge
luk kan verschrikkelijke gevolgen hebben. 

Hoewel we hier met een van de ernstigste milieu-problemen van ons land te maken 
hebben, krijgt deze zaak nauwelijks landelijke aandacht. Vijftien jaar lang zijn de 
Westlandse tuinders erin geslaagd de methylbromide-affaire min of meer onder ta
fel te werken. 

TIENTALLEN 
DNVERKLAARBARE 
STERF&EVALLEN 
iN HET WESTLAND 

Vijftien jaar geleden deed het bestrijdings
middel methylbromide voor het eerst haar 
intrede in het Westland. Met deze stof kun
nen de tuinders hetland ontsmetten als er 
nieuwe produkten in de kassen worden ge
zet. Als een tuinder van bijvoorbeeld toma
ten op sla overgaat, moet hij zijn grond 
schoonmaken. Voor de intrede van methyl
bromide gebeurde dat door het stomen vall 
de grond. Een zeer arbeidsintensieve en ook 
kostbare methode. 
Toen het middel methylbromide haar intre
de deed, aarzelden dan ook weinig tuinders 
om hierop over te gaan. Met dit bestrijdings
middel kon je veel sneller en goedkoper wer
ken . Wat echter niet tot de tuinders door
drong was het gevaar van methylbromide. 
Dit spul is zowel in vloeibare als in gasvorm 
verkrijgbaar. Het gas is volkomen reukloos 
en onzichtbaar, en wordt het meest toege
past. lnademing van een kleine hoeveelheid 
methylbromide heeft zeer ernstige gevolgen 
voor de gezondheid . Het tast het zenuwstel
sel aan en zorgt voor verlammingen of kan, 
nog erger,,.de dood veroorzaken. -
Omdat h~ gas volkomen reukloos en on
zichtbaar is, weet je nooit of je in kontakt 
bent gekomen met methylbromide. En daar 
de effekten pas naderhand kunn en optreden 
is de verbinding met het gas vaak m oeil ijk te 
leggen. 
Het methylbromide wordt gebruikt door 
ontsmettingsbedrijven, di e rijk gezaaid zijn 
in het Westland. In totaal zijn er 19 van zulke 
bedrijven, die aan vele tientall en mensen 
werk bieden. 

Onverklaarbare sterfgevallen 
Direkt na de introduktie van de methylbro
mide kwamen e r in het Westland een aantal 
onverkl aarbare sterfgevallen voor. Men legde 
toen nog ni et direkt het verband met het 
nieuwe ontsmettingsmiddel. Maar aan het 
eind van de zestiger jaren, toen steeds meer 
geruchten over methylbromide-slachtoffe rs 
opdoken, kwam de zaak voor het eerst in 
diskussi e . Dankzij de laksheid van de plaatse
lijke politici en de c::rbeidsinspektie gebeurde 
er echter niets. Het gebruik van methyl bro
mide bleef rustig doorgaan . Jaarlijks wordt 
nu rond 2 miljoen kilo methylbromide ver
werkt en is er in de drukste periode 150 ton 
van dit gevaarlijke goedje in het Westland op
geslagen. 
He t gebruik van methylbromide kwam deaf
gelopen weken weer in opspraak na het ver
schijnen van een alarmerend TNO-rapport 
en nadat het raadslid Van de Zwan opnieuw 
de knuppel in het hoenderhok gooide. 
Van de Zwan is raadslid voor de lijst Gemeen
tebelangen, een plaatselijke groepering die 
geen banden met de grote partijen onder
houdt. 

Ondanks alarmerende rapporten 
geen maatregelen 
Van de Zwan: .,Van mensen uit het dorp 
hoorde i k dat het ontsmetti ngsbed rijf Com
tu/Van de Beukel een grote voorraad me- + 
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thy I bromide in het centrum van het dorp 
had opgeslagen . Comtu was uit Naaldwijk 
(ook een Westlandse gemeente) gezet omdat 
de gemeente het opslag van h':t gif daar te 
gevaarlijk vond . lk vond het vreemd dat het 
spul dan wei in ons centrum opgeslagen werd. 
Bovendien heeft Comtu helemaal geen hin
derwetvergunning. Bij de begrotingsbehande
ling eind vorig jaar heb ik daarover vragen aan 
B & W gesteld . I k heb het gemeentebestuur 
gevraagd om de hele opslag en vervoerssitua
tie van methylbromide nate gaan·. Bij de ge
meente bleek men daar totaal niet van op de· 
hoogte te zijn ." Van de Zwan kaartte de op
slagsituatie ook bij de Westlandraad aan, een 
overkoepelend orgaan van de gemeentes in 
het Westland. -
Van de Zwan: .,Wethouder Krol (V\i'O}-heeft 

• 0 0 ~ .DQ_g:s_t~;:.;,<;ts .ge!!n. antwoorc;l ,Qp .ITlii.n vragen ge-~~ 
~ geven . Hefenige dat ie zei was dat ik partiek 

• 
0 

_zaai·de . Volgens hem viel het allema.al reuze 
· • ~mee." Hoe bard het dan wei rneevit~l ; bleek 

- ·uit-een alarmerend rapport vari TNO, dat 
· enkele w·eken geleden uitkwam. In dit rap

. port sch_rijft TNO dat er met sp'J~d moet 
.. worden gewerRt aan een betere opslag vari 
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het methylbromide en dat vervoer en gebruik 
van het gif beter geregeld moeten worden. 
Het methylbromide moet, aldus het TNO, 
ver van woonbebouwing worden opgeslagen 
om de kans op ongelukken te verkleinen. 
Van de Zwan : .,Het. TNO-rapport ondersteunt 
mijn suggestie om een aantal goed ingerichte 
en gekontroleerde opslagplaatsen in het West
land in te richten. Nu staan links en rzchts 
opslagtanks op de terreinen van de kwekers. 
Niemand weet precies water in zit. De kans 
is zeker niet uitgesloten dat in een aantal 
tanks methyl zit." 
Het gemeenteraadslid wijst erop hoe onge
lofelijk langzaam de molens in het Westland 
mal en-. 
.,AI vijftien jaar lang is de gevaarlijke werking 
van het gas.bekend. In 1975 heeft de inspek-

- ~ !eur ~a(l Vol k.,sgezopdh.eid hier ~n d!l minister . 
ge'adviseerd om de opslag van methylbromide 
c.entraal te regelen . Daar is tot op heden 

. du-s niks van terecht gekomen . In 1978 kreeg 
0 TNO van de Westlandraad de opdracht om 
. een rapport sa men te stellen. Oat rapport is 

nu klaar, maar nog worden zr geen maatr'ege
len genomen. De autoriteiten blijven de geva-

Methyl bromide 
• 
IS een zenuwgas 
,,Ais arts begrijp ik niet dat dit spul 
gebruikt mf]g worden." Dat verklaarde 
dr. T. W. Steffens, internist .van het St. 
Hippolytus ziekenhuis in Delft toen 
zijn mrmiog werd gevraagd over de toe
passing van methylbromide. Volgens 
dr. Steffens is methylbromide ,een 
zeer gevaarlijk en verraderlijk gas." 
,Hoewel de akute vergiftigingsverschijn 
se/en zelden voorkomen, is de af/oop 
prakties altijd dodelijk. Aileen als het 
gif op de huid komt of jeer een flinke 
dosis van inademt zijn de gevolgen di
rekt merkbaar. Bij een Iichte vergifti
ging kan het uren of soms nag Ianger 
duren voor je iets merkt," aldus dr. 
Steffens. 
Methylbromide tast het zenuwstelsel 
aan. Afhanke/ijk van de blootstelling 
kunnen er allerlei afwijkingen ontstaan. 
Meestal begint het met misse/ijkheid, 
hoofdpijn en duizeligheid. Daarna gaat 
men vaak dubbel of wazig zien. De ko
ordinatie van de bewegingen wordt 
moeilijker, men gaat wankel /open. Oak 
kan men overgevoelig voor ge/uid wor
den en steeds maar willen slapen. Dat 
zijn allemaal indikaties voor een ver
giftiging. 
Op den duur, a/s er sprake is van een 
regelmatige blootstelling aan kleine 
hoevee/heden, kan het centrale zenuw
stelsel beschadigd raken. Dan treden 
er verlammingen en hersenafwijkingen 
op. Over het jarenlange gebruik van 
met methylbromide besmet voedsel 
is nag weinig bekend. Medicijnen voor 
de behandeling van een methylbromide
vergiftiging zijn er niet. De artsen kun
nen uitsluitend de verschijnselen be
stnjden. 

Maarten van de Zwan, 
gemeenteraadslid in Monster, 
gooide de knuppe/ opnieuw 
in het hoenderhok 

ren van methylbromide kleineren en ze spre
ken over indianenverhalen." 

CDA-bolwerk 
Hoe is het in godsnaam mogelijk dater al 15 
jaar zonder goede kontrole met het gif wordt 
gewerkt en datal vele tientallen mensen daar 
het slachtoffer van zijn geworden? 
Van de Zwan: .,Voor de tuinders is methyl
bromide van levensbelang. Behalve het veel 
duurdere stamen is er geen vervangingsmiddel. 
Daarom doen ze er nogal luchtig over. Boven
dien is in het verleden veel te weinig het ver
band gelegd tussen methyl en ziektes van 
mensen. Er zijn in het Westland talloze men
sen op onverklaarbare wijze gestorven. Nie
mand dacht harcfop aan methylbromide." 
Een andere belangrijke reden voor de zwijg
~aam,beido is _he.t .feit dctt. 01:1e~ W~!stland van o._uds
her e'en CDA-bolwerk i~. Samen met de VVD 
zit het CDA in het' gemeentebestuur van bij
voorbeeld Monster'. Die mensen redeneren: 
in het verkeer valleri ook slachtoffers. Oat 
hoort er nu · eenmaal bij . 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen * Paul Pollmann * Piet Wigman 

CHEIDEN doet lijden is een oud ge
zegde, dat nag steeds opgaat. Voorat 
echtscheiding brengt vaak ellende met 

zich mee. Een klein voorbeeld, wat onlangs 
gebeurde: 'Een man gaat zijn twee kinderen, 
die na de scheiding bij zijn vrouw en haar 
nieuwe echtgenoot wonen, opzoeken. Hij 
moet hiervoor naar Duitsland reizen, en van
wege de afstand kan hij zijn kinderen maar 
eens in de paar maanden zien . Deze keer 
kreeg hij zijn kinderen zaterdagmiddag mee, 
maar toen hij vroeg om ze oak zondag nag 
enige uren te kunnen ophalen, mocht dit 
niet. Daarop ontstond een hevige ruzie met 
vechtpartii, waarbij zelfs de politie werd in
geschakeld .' Een triest voorval, waar de kin
deren nag een week lang door van streek zijn 
geweest. 
Dit soort ellende zal iedereen graag zijn kin
deren will en besparen, oak al kan men niet 
meer met zijn echtgeno(o)t(e) verder Ieven. 
Daarom willen we dit keer ingaan op het 
belang van een goede omgangsregeling. In 
een omgangsregeling wordt door u beiden 
vastgesteld hoe en wanneer de kinderen de 
ouder ontmoeten waar ze niet bij wonen . 
Zo'n regeling geeft de kinderen wat duide
lijkheid en zekerheid, en daaraan hebben ze 
meestal veel behoefte na aile veranderingen 
en problemen rand de scheiding van hun ou
ders. En oak al gaan vader en moeder uit el
kaar, voor de kinderen zijn ze nag altijd hun 
vader en hun moeder . 
Belangrijk is voor de kinderen : 

dat zo snel mogelijk geregeld wordt waar 
en bij wie ze zullen wonen en dat dat uit
gevoerd wordt; 
dat ze de andere ouder kunnen ontmoe
ten . 

Geen partij kiezen 
Een omgangsregeling kan in onderling over
leg tot stand komen en als de kinderen groat 
genoeg zijn, vanzelfsprekend in overleg met 
hen. Als dit niet lukt, kan aan de rechter ge
vraagd worden een regeling vast te stellen. 
Daarbij wordt door hem soms de Raad van 
Kind erbescherming ingeschakeld. De rechter 
kan een regeling ook dwingend opleggen, en 
dat is nooit ideaal. Dan gebeurt het vaak dat 
de gevoelens van haat en teleurstelling, die de 
ouders ten opzichte van el kaar hebben, wor
den uitgespeeld door het dwarsbomen van de 
omgang van de ander met de kinderen. Dit 
Ievert situaties op, zoals we hierboven be
schreven hebben. Elkaar zwart maken, de 
kinderen uitvragen over elkaar, tegen elkaar 
opbieden met dure kado's, van alles vindt 
dan plaats en de kinderen zitten tussen twee 
vuren in. Ze worden steeds zenuwachtiger 
omdat ze geen raad weten met hun gevoe
lens en gedwongen worden partij te kiezen . 
Dit is iets wat kinderen nooit aangedaan mag 
worden. 
Een paar adviezen om voor ogen te houden: 

Ouders kunnen scheiden, - k. d 7 maar 10 eren .... 

1. Het kind heeft het recht om de andere 
ouder te ontmoeten, omdat hij een vader 
en een moeder heeft en hen allebei nodig 
heeft. Zelfs al heeft het kind een slechte 
verhouding met een van beiden, dan nog 
kan het goed zijn dat die verhouding er is. 
Het kind kan dan zelf ontdekken wat de 
goede en slechte kanten van zijn vader/ 
moeder zijn. 

2. Het kind heeft een eigen gevoelsband met 
elk van zijn ouders, en die band is anders 
dan tussen zijn ouders onderling. Die band 
moet niet kunstmatig verbroken worden 
omdat de ouders scheiden. Als het kind 
later, nadat hij zelf ervaren he eft wat de 
goede en slechte eigenschappen van die 
ouder zijn, de band wil verbreken is dat 
zijn eigen recht . Beschouw uw kind dan 
als een eigen persoon, die recht heeft op 
zijn eigen verhouding met u beiden. Eigen
schappen, die u misschien in uw partner 
haat(te), waarmee u niet Ieven kon, zijn 
voor uw kind wellicht veel gemakkelijker 
te aksepteren, juist omdat hij er als kind 
en niet als echtgeno(o)t(e) mee te maken 
heeft. 

De ouder waar de kinderen niet zijn 
Meestal is die uit huis gegaan. Vaak is het de 
man. Hij moet zijn Ieven opnieuw inrichten. 
Extra moeilijk voor hem is dat hij de kinde
ren niet de oude vertrouwde omgeving kan 
bieden. Probeer er begrip voor op te brent~en 
dat de kinderen aan de nieuwe omgeving 
moeten wennen en dat ze van slag zijn in de 
meeste gevallen. Wees niet te snel teleurge
steld als de eerste bezoeken minder fijn zijn 

dan u verwacht en gehoopt had. ledereen 
moet zijn draai nog vinden. Probeer eenvou
dige, gezellige dingen te doen. Koop niet de 
liefde van uw kinderen met veel geld. Rustig 
in dP. nieuwe omgeving samen TV kijken of 
spelletjes doen kan beter zijn dan dure uit
stapjes, of het bezoeken van allerlei nieuwe 
kennissen. Ga in elk geval niet de kinderen 
uitvragen of opstoken. Ga niet op klachten 
in over de andere ouder, maar wijs uw kind 
erop, dat hij daarover met de ander moet 
praten. Dit is een moeilijke, maar juiste hou
ding, omdat u uw kind daarmee duidelijk 
maakt dat hij niet een van de twee kanten 
hoeft te kiezen. Hij heeft recht op de liefde 
van u beiden en heeft die oak nodig. 
Een eventuele nieuwe partner moet niet voor
gesteld worden als nieuwe vader of moeder, 
maar als vriend(in) van u. Daarmee geeft u 
het kind de gelegenheid de kat uit de boom 
te kijken en een eigen verhouding op te bou
wen met de voor hem 'vreemde figuur.' 

De ouder waar de kinderen bij wonen 
Minder geld, minder kontakten. Vaak aileen 
staan voor de opvoeding, dat zijn de proble
men waar u als ouder d ie de kinderen heeft voor 
staat. Probeer niet de problemen naar de kin
deren toe te verklaren als 'de schuld van de 
ander.' U heeft samen geleefd, dat was als 
man en vrouw uw beider verantwoordelijk-
heid, en als het mis gaat is dat nooit aan een 
persoon toe te schrijven, oak al is daar mis
schien nog zoveel op aan te merken. 
De vertrokken ouder lijkt het gemakkelijker 
te hebben: niet de verantwoordelijkheid voor 
de kinderen, maar wei het plezier ervan. En 
dan wordt van u verwacht datu de kinderen 
stimuleert tot het bezoek, terwijl die kinde
ren, zeker in het begin, er meestal ook niet 
om staan te springen . Voorwaar, geen gemak
kelijke opgaaf. 
Tach herhalen we het weer, pro beer de rech
ten van uw kinderen op een eigen verhouding 
met de ande.re ouder en het ontmoeten er
van, voor ogen te houden en waar te maken . 
Zorg er daarnaast voor dat u een eigen verhou
ding met uw kinderen opbouwt, die niet be
heerst wordt door uw haatgevoelens tot uw 
vertrokken partner . 

Het kind 
Het voelt zich snel verlaten of verraden bij 
een echtscheiding. Het zoekt een schuldige, 
die de oorzaak van aile moeilijkheden is. De 
ene keer is het vader, dan weer moeder en 
soms ook hij zelf. 
Probeer hem duidelijk te maken dat het geen 
kwestie van schuld is. Breng regelmaat in zijn 
Ieven a an en zorg ervoor, voor zover in uw 
vermogen ligt, dat de bezoekregeling goed 
verloopt. 
Zo helpt u uw kind om een nieuw levensrit
me te vinden. Dat is voor aile partijen, en 
zeker voor uw kind, het beste. • 
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Marx over chips 
In het begin van de industriele revolu
tie verzet de arbeidersklasse zich met 
geweld tegen de invoering van machi
nes. 
Karl Marx daarover in Het Kapitaal: 
,In vrijwel geheel !::uropa was men ge
durende de zeventiende eeuw getuige 
van arbeidersopstanden tegen de zoge
naamde Bandmuhle, een machine voor 
het weven van bandeQ en boordsel. In 
Leiden werd deze machine voor het 
eerst in 1629 gebruikt. Door de oproe
ren van de werkers werd de overheid 
aanvankelijk gedwongen de machine 
te verbieden. In de jaren 30 van de ze
ventiende eeuw werd een windzaag
molen, welke door een Hollander in 
de omgeving van Londen was gemon
teerd, tijdens een oproer vernietigd. 
Toen Everet in 1758 de eerste door 
waterkracht voortbewogen machine 
voor wolscheren had gemaakt, werd de
ze machine door 100.000 werkloos ge
maakte arbeiders in brand gestoken. 
Tegen de kaardmachine werd een ver
zoekschrift ingediend door 50.000 ar
beiders, die tot dan toe met het wol
kammen hun brood verdi9nd hadden. 
In de Engelse manufaktuurdistrikten 
had een massale vernietiging plaats van 
machines, voornamelijk stoomweefge
touwen. 
Er is tijd en ervaring nodig voordat de 
arbeider leert dat hij zijn aanvallen 
niet moet richten op de machine, maar 
op de maatschappij, die deze machine 
tegen de arbeider gebruikt." 
Vandaag staan we voor 'n nieuwe revo
lutie. Met de invoering van de chip 
en de komputer dreigt een massale 
werkloosheid. De ellende is niet te over
zien. 
Toch komt de komputer. Produktivi
teitsstijging is een ijzeren wet van het 
kapitaal. De overheid is niet in staat" 
dit proces te beheersen. De regering 
Van Agt niet, maar ook Den Uyl kan 
dat niet. 
Een beheersing van dit proces vereist 
een ingrijpen in de kapitalistiese pro
duktiewijze. Een planmatige produktie, 
een planmatige verdeling van het werk. 
Kortom een maatschappij waarin de 
mens centraal staat, in plaats van het 
partikuliere bedrijfsleven. Een maat
schappij waarin de machine de mensen 
vrij maakt in plaats van onderdrukt. 
Oat kan aileen het socialisme. 

Een chip temidden van ,ouderwetse" transistors. De grote voordelen van de nieuwe vinding zijn, 
dat de chip niet aileen vele malen kleiner is dan de tot nu toe gebruikte instrumenten, maar ook 
vele malen goedkoper als eenmaal tot massa-produktie is overgegaan. 

veranderen de wereld 
De volle kollegezaal bewijst dat de belangstelling voor nieuwe ontwikkelingen 
groot is. Het publiek varieert van hobbyisten tot zakenachtige lieden met daartus
sendoor wat studenten. Uw Tribune-verslaggever zit ingeklemd tussen een soort 
handelsreiziger en een student, die alsmaar wegwuivende gellaren met zijn handen 
maakt. lk vind het nogal irritant en kijk hem dan ook bestraffend aan, rriaar dat 
helpt niet. lntegendeel, iedere keer als ik wat opschrijf, buigt hij naar me toe om 
te kijken wat ik neerkrabbel. Van de andere buurman heb ik weinig last. Aileen 
zit hij aile Engelse afkortingen die de professor gebruikt voluit op te zeggen .. En 
hij is iedere keer teleurgesteld als de professor zich verontschuldigt voor die be
lachelijke woorden waar nog geen goed Nederlands voor gevonden is. Maar ja, ie
dereen heeft zo zijn eigenaardigheden dus zand erover. 



De professor is net zo jong als zijn vakgebied. 
Je zou hem een professor in de chips kunnen 
noemen hoewel dat niet helemaal juist is. Hij 
heeft een sterke opening. Op tafel ligt een 
zak zoute chips van f 1 ,25. Hij heeft ook nog 
een andere chip (onderdeel van een kompu
ter) bij zich en die kost f 20,-. De professor 
is van mening dat chip een slecht woord is : 
,Vertaald betekent het spaandertje, splin
tertje of bouwsteentje. Maar dan wei een 
bouwsteentje barstensvol schakelingen. Eim 
kamergrote komputer is nu teruggebracht 
tot de grootte van een televisietoestel met be
duider.d minder energieverlies. Want een 
chip is nog geen komputer . Je hebt appara
tuur nodig om er informatie in te krijgen. 
Je hebt een geheugen nodig en vervolgens 
ook nog een apparaat om er gegevens uit te 
krijgen . Dan zit je ondanks de kleine chip 
tech nog gauw op de ruimte die een televisie
toestel inneemt. Toepassingsmogelijkheden 
voor de komputer zijn er altijd geweest maar 
door de ontdekking van de chip is er een on
voorstelbare prijsverlaging gekomen. Er zit 
weinig materiaal in de chip en de massapro
duktie zorgt ervoor dat utteindelijk de ver
pakkingsprijs wei het duurste zal zijn. Naast 
allerlei toepassingen in wasmachines, auto's, 
horloges of in het zeeslagspel is de chip in 
de komputer niet meer dan het regelventiel 
van de stoommachine. Met andere woorden 
het gaat om de komputer en niet om de chip." 
De Tribune was natuurlijk niet voor niets 
aanwezig op dat kollege. Uw verslaggever 
wilde iets meer te weten komen over de in
vloed van de automatisering op de maatschap
pij. De invoering van de automatisering in het 
bank- en verzekeringswezen, maar ook in de 
produktie, moet toch een vermindering van 
werkgelegenheid met zich meebrengen? 

,De chip heeft tot nu toe aileen nog maar 
werk opgeleverd," is het antwoord. Veel tijd 
om te disku.ssieren is er niet en als het kolle-
ge afgelopen is ga ik tech met een nogal on
bevredigd gevoel naar huis. 
Hoe zit dat nu met die werkgelegenheid en 
hoe zit dat met de maatschappij? Brandende 
vragen die ik aan professor Koster kan voor
leggen als ik tegenover hem zit in zijn kamer 
op de universiteit. Hij heeft binnen een dag 
tijd vrij gemaakt voor de Tribune, wat erg 
sympathiek is voor een jonge man die behal
ve kennis van zaken niets professoraals over 
zich heeft. 
,Kijk, we Ieven in een maatschappij waar 
alles aanwezig is wat we nodig hebben. Werk
gelegenheid is er ook voldoende. In de ver
zorgende beroepen is nog zoveel te doen. Aan 
die kant komt er aileen maar werk bij met 
de toenemende vergrijzing van de bevol king . 
En ook op andere terreinen ligt nog handen
vol werk te wachten. 
Natuurlijk is daar vandaag het werkloze kan
toorpersoneel niet mee geholpen. Maar die 
verschuiving van werk zal tech gaan optreden 
en de invoering van de komputer zal dat pro
ces versnellen. Als je dat allemaal zo maar op 
je af laat komen, geeft dat een hoop ellende. 
Dan krijg je mensen die hun Ieven lang niets 
anders te doen hebben dan hun huis vol 
schrootjes timmeren. Dat kun je niet straffe
loos doen. Mensen moeten op een of andere 
man ier maatschappel ij k nuttig fun ktioneren, 
anders ontneem je ze hun bestaansreden. 
De duizelingwekkende prijsval en de kapaci
teitsstijging van de komputer zal een radikale 
verandering in het gebruik veroorzaken en 
daarmee in de maatschappij. Vergeleken daar
bij is de invoering van de 7-uren dag maar 
een hobbeltje dat genomen moet worden." 
,Maar wat voor een maatschappij wordt dat 
dan," vraag ik blij verrast. 

,Mijn persoonlijke mening- en dan spreek 
ik helemaal voor mezelf- is, dat het een so
cialistiese maatschappij zal zijn. Hoe je dat 
precies moet voorstellen weet ik ook niet. 
Wei weet ik dat iedereen zich maatschappe
lijk nuttig meet kunnen maken en dat de 
goederen eerlijk verdeeld moeten worden. In 
die opzet zou het geld ook kunnen worden 
afgeschafr. Overigens moet de werkgelegen
heid die door de invoering van de komputer 
geschapen wordt ook niet onderschat wor
den . Op dat gebied zijn talloze vakmensen 
nodig en ik vind het een gruwel dat ik als 
professor niet in staat ben om mensen op 
universiteitsnivo op te leiden . lntussen halen 
we afgestudeerde gastarbeiders uit Engeland. 
Er zit niemand in de regering en trouwens 
ook niet in de oppositie die iets van het on
derwerp afweet. Terwijl de automatisering 
met al zijn gevolgen er aan komt is de kennis 
van zaken bij de politici nihil. In de hele 
Tweede Kamer zit maar een man die weet 
waarover hij praat en dat is een VVD'er. Het 
is voor de politiek niet interessant, maar 
straks' zitten we met de brokken. In de op
leidingen liggen we tien jaar achter ten op
zichte van het buitenland. En als ik straks 

studenten moet gaan opleiden volgens de 
verkorte studie van Pais (minister van Onder
wijs) dan hebben we nog maar half gekwali
ficeerde mensen. Trouwens de minister van 
Wetenschapsbeleid heeft geen portefe:.Jille en 
geen geld. Wat meet ik met zo'n man. lk denk 
dat ik hem eens ga opbellen . 
Overigens moet je ook niet denken dat je zo 
maar alles met de komputer kunt vervangen. 
De machine heeft geen menselijke eigenschap
pen. Allerlei niet ter zake doende opmerkin
gen waarmee mensen met elkaar kontakt rna
ken, kan een komputer niet verwerken. De 
vriendel ijke mijnheer of juffrouw blijft kon
kurrerend werken. Dat is ook de reden waar
om de bank de aardige juffrouw achter de 
balie niet vervangt . Oat geeft meer klanten
binding dan een machine waarvoor je in de 
rij moet staan. 
De automatisering brengt heel wat preble
men met zich mee . En die problemen worden 
aileen maar grater met een totaal falende 
overheid. Toch ben ik optimisties. De kom
puter kan veel ten goede veranderen. En nu 
het weer ook wat beter is geworden, zie ik 
de toekomst van de zonnige kant," zegt pro
fessor Koster relativerend. • 

Een bekende toepassing van chips: het rekenmachientje. Een toestel dat enkele jaren geleden nog 
honderden guldens kostte, is nu dankzij de chip verkrijgbaar voor dertig gulden en nog beter ook. 
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Waarschijnlijk heeft iedereen het wei 
eens meegemaakt, die vriendelijk aan
doende mannen of vrouwen die bij u 
aanbellen met het smoesje dat ze voor 
een of ander onderzoek komen, en dan 
als ze eenmaal bij u binnen zijn, u 
schoonheidsmiddelen of een pannenuit
zet proberen aan te smeren voor grot 
geld. 
Of misschien kent u wei die uitnodi
gingep voor gratis bioskoopvoorstellin
gen waar dan plotseling allerlei perso
nen u proberen te overrompelen en al
lerhande zaken proberen te verkopen, 
dit onder het motto: als je vee I mensen 
bij elkaar zet, durft de "een niet voor de 
ander onder te doen. 
Over dit soort aggressieve verkoopme
thodes waarvan nog steeds velen het 
slachtoffer worden doordat ze voor veet 
geld ronduit rommel kopen of spullen 
die je elders veel goedkoper kunt krij
gen, gaat deze aflevering. 

Sinds 1973 geldt in ons land de Kolportage
wet die bedoelt paal en perk te stellen aan 
deze praktijken, doordat voorschriften wor
den gegeven waaraan de verkopers van deze 
goederen, de zogeheten kolporteurs, moeten 
voldoen, en door verder aan de koper demo
gelijkheid te geven van een eenmaal gesloten 
overeenkomst af te komen. 
Frans E. te H. , pas havo achter de rug en 
zonder werk, las in de krant een advertentie, 
waarin hem een uitstekende toekomst werd 
beloofd als hij een kursus voor komputer
programmeur zou gaan volgen. Hij moest dan 
de koupon die aan die advertentie zat, inviJI
Ien en dan zou er iemand op bezoek komen. 
Nou, Frans heeft het geweten. Onmiddellijk 
na het insturen van die koupon kwam er een 
nette heer die hem op bijzonder indringende 
wijze uitlegde aan wei ke kursussen hij alle
maal mee moest doen, en dat hij nog diezelfde 
dag moest beginnen omdat hij anders te ver 
zou achterraken. Of zijn vader dan zo vrien
delijk wilde zijn even te tekenen (.,de kleine 
lettertjes achterop 21ijn niet van belang me
neer! ") en f 150,- als aanbetal ing wilde be
tal en. 
Het werd Frans al gauw duidelijk dat die 
komputer-programmeur-opleiding helemaal 
niks voor hem was, hij stopte er dan ook mee. 
Toen bleek, dat zijn vader had getekend voor 
een kursus welke f 3600,- kostte. 
De vraag is dan natuurl·ijk: moet Frans of 
zijn vader dat geld betalen of kan hij er on
deruit komen? 
Om die vraag te kunnen beantwoorden moe
ten we eerst de belangrijkste onderdelen uit 
de Kolportagewet bekijken. 

lnschrijvingsplicht 
ledereen die u aan de deur iets probeert te 
verkopen, uitgezonderd met name drukwerk 
(bijvoorbeeld de Tribune), moet zich als kol-
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porteur Iaten inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel. · 
Het inschrijvingsbewijs moet hij bij zich heb
ben, en aan u tonen als u dit vraagt. 
Degene die zo'n bewijs niet heeft is strafbaar. 
De wet geeft daarnaast aan de minister uitge
breide bevoegdheden om op te treden tegen 
kolporteurs die zich ten opzichte van de 
mensen die zij bezoeken onbehoorlijk gedra
gen. Hij kan de kolporteur een waarschuwing 
geven, zijn inschrijving Iaten vervallen, of 
zelfs aile inschrijvingen van een bepaald be
drijf Iaten vervallen. 

Schriftelijke koopakte 
Krijgt u bezoek van een kolporteur en wil 
deze u voor f 75,- of meer verkopen aan goe-

deren, dan moet er een schriftelijke koopak
te worden opgemaakt. Zander zo'n akte is 
de koop ongeldig. 
Die kolporteur moet u een afschrift van de 
koopakte ter hand stellen. 
In die koopakte moet staan: 

Het totaalbedrag van de goederen die u 
wilt kopen (als u op afbetaling koopt is 
dit bedrag het totaalbedrag van aile ter
mijnen). 
De naam en het adres van de kolporteur. 
Juiste omschrijving van de dingen die u 
koopt. 

Afki::>elingsperiode 
·Js er eenmaal een schriftelijke koopakte op
gemaakt dan moet deze van een stempel van 
de Kamer van Koophandel worden voorzien. 
Meestal zal de kolporteur hiervoor zorgen. 
Van de dag dat het stempel van de Kamer van 
Koophandel op de akte staat gaat vervolgens 
een afkoel ingsperiode van 8 dagen I open, 
waarbinnen u zich kunt bedenken over de 
gesloten koop en er nag vanaf kunt komen 
als u tot andere gedachten komt. 
Omdat je meestal niet weet wanneer de kol
porteur het stempel op de akte laat zetten, 
moet je ervan uitgaan dat hij dit meteen na 
het tekenen van de akte laat doen. 
Dus doet u er wijs aan, er tevens van uit te 
gaan, dat ook die afkoelingsperiode van 8 
dagen meteen aanvangt. 

Opzeggingsbrief 
Stel, u wilt van de koopovereenkomst af, dan 
moet u ervoor zorgen, datu uiterlijk de 
achtste dag na het sluiten van de overeenkomst 
deze hebt opgezegd door middel van een aan
getekende brief. 
Dus om zeker te zijn, datu op tijd bent doet 
u er verstandig aan om er voor te zorgen, dat 
u de opzeggingsbrief uiterlijk de zesde dag 
na het sluiten van de overeenkomst weg
stuurt. Oat weet u zeker dat hij de achtste 
dag binnen is. 
Aan:de koopakte die u sluit, behoort reeds 
een opzeggingsbrief vast te zitten. U moet dit 
altijd even kontroleren. In de koopakte zelf 
staat bovendien precies te lezen water met 
die opzeggingsbrief moet gebeuren en waar 
die precies naar toe moet. 
Bent u het voorbeeld van die opzeggings
brief kwijt dan kunt u zelf gewoon een aan
getekende brief sturen naar de kolporteur, 
en dan moet u hem de volgende punten mee
delen: 

Oat u afziet van het koopkontrakt opge
maakt op ... (en dan precies datum en 
nummer van het kontrakt); 
dat het gaat om de volgende artikelen of 
diensten ... (en dan precies invullen wat u 
gekocht heeft, aantal, prijs); 
uw naam, adres, handtekening. 

Gevolg van tijdige opzegging 
Hebt u binnen de afkoelingsperiode van acht 
dagen opgezegd en op de juiste wijze, dan 
bent u van de koop af. 
De kolporteur kan hoog en laag springen, 
maar u hoeft hem geen cent te betalen. Wei 
moet u in dat geval de reeds ontvangen goe
deren (dekens, pannen, enz.) aan de kolpor· 
teur teruggeven . 

Betalen pas na de afkoelingsperiode 
De wet bepaalt, datu v66rdat de afkoelings
periode is verstreken niets hoeft te beta len. 
U doet er dan ook wijs aan dit niet te doen, 
omdat je nooit weet met wat voor een kol
porteur je te doen heb~. Het is heel goed 
denkbaar, dat de kolporteur verdwenen 
blijkt te zijri of failliet is gegaan als u tiidens 
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de afkoelingsperiode hebt opgezegd, en dan 
kunt u naar uw geld fluiten. En als je een
maal betaald hebt zul je misschien nog moeten 
gaan procederen om je geld terug te krijgen. 
Terugkomend op het hierboven qenoemd ge
val, toen Frans E. bij de Hulp- en lnformatie· 
dienst van de SP aanklopte (een maand na 
het sluiten van het kontrakt) zijn we eerst 
nagegaan of de koopakte van het stempel van 
de Kamer van Koophandel was voorzien . 
Dit bleek niet het geval te zijn. De hierboven 
genoemde afkoelingsperiode was dus nog niet 
begonnen te I open. We hebben de vader van 
Frans aangeraden meteen op te zeggen, en van 
de kolporteur het reeds betaalde geld terug
gevorderd . Deze was daartoe niet bereid, zo
dat we tegen ·die kolporteur een procedure 
zullen aanspannen. 

Klachten 
Als u klachten heeft over een kolporteur, 
over zijn wijze van optreden, of als een kol
porteur niet blijkt ingeschreven te zijn, kunt 
u een klacht indienen bij het ministerie van 
Ekonomiese Zaken, Bezuidenhoutseweg 30, 
Den Haag. Ook kunt u zich natuurlijk tot de 
Hulp- en lnformatiedienst van de SP wenden, 

__d ie helpt u zeker verder. 

Tenslotte 
Een dringend advies tot slot: als u toch aan 
de deur koopt van de hier bedoelde kolpor
teurs : 
1. Lees dan erg goed de papieren die ze u 

willen Iaten tekenen; 
2. teken nooit als u niet zeker bent van de 

zaak; 
3. vraag de man of vrouw om zijn of haar 

inschrijvingskaart; 
4. vraag een afschrift van het stuk datu ge-

tekend hebt. • 

Jul/ie schreven in de Tribune dat de gehuwde 
vrouw soms wei WWV krijgt als ze als kost
winster beschouwd wordt. Ook las ik dat 
het minimumdagloon bij de WWV f 113,21 
bedraagt. Mijn broer, hij is 25 jaar en niet ge
trouwd, loopt ook in de WWV, maar hij 
krijgt minder dan f 113,21, omdat hij geen 
kostwinner is. Hoe zit dat? 

De WWV bepaalt dat het dagloon van de 
werknemer die kostwinner is, f 113,21 bruto 
is. 
Onder kostwinner verstaat de wet: 
1. de werknemer die hoofd is van een gezin 
2. de werknemer die weliswaar geen gezins· 

hoofd is, maar doorgaans grotendeels in 
de kosten van het gezin voorziet 

3. de ongehuwde werknemer van 35 jaar en 
ouder. 

Omdat uw broer jonger is dan 35 jaar en 
niet getrouwd, geldt hij niet als kostwinner. 
Voor hem geldt het minimumdagloon van 
f 80,82 bruto. • 

VAKANTIEWERK SCHOLIEREN 
De grate vakantie staat alweer voor de 
deur voor de leerlingen van het middel
baar onderwijs. De ouders van deze 
leerlingen zien deze lange vakanties 
wellicht niet helemaal zonder zorgen 
tegemoet, maar vo'i>r de leerlingen zelf 
is de kombinatie van veel vrije tijd en 
weinig geld de aanleiding om naar een 
vakantiebaantje op zoek te gaan. Dit 
baantje betekent voor menigeen de 
eerste aanraking met het 'arbeidsproces: 
Voor de onervarene· onder hen zet de 
Tribune enkele nuttige tips onder el
kaar. 

Wat voor werk mag je do en? 
Werken in de schoolvakanties mag je als je 
vijftien jaar of ouder bent. Het is dan echter 
aileen toegestaan om Iicht werk te doen. Op 
het werken door jongeren zijn speciale regels 
van toepassing en die zijn vanzelfsprekend 
ook op de vakantiewerker van toepassing. 
Deze regels zijn bedoeld om de jongeren te 
beschermen. 
Jongeren onder de achttien mogen niet 
's nachts werken en ze mogen ook niet wer
ken in: 

fabrieken tussen 18.00 en 7.00 uur 
- winkels tussen 19.00 en 8.00 uur 

kantoren tussen 18.00 en 8.00 uur 
horekabedrijven tussen 20.00 en 8.00 uur 
verpleeginrichtingen tussen 23.00 en 5.00 
uur. 

De arbeidskaart 
Ben je vijftien en heb je de volledige leer
plicht (is tien jaar) nog niet voltooid, dan 
mag je in de vakanties gaan werken, zonder 
dat je in het bezit moet zijn van een arbeids
kaart. Oat is de situatie bij scholieren, anders 
ligt het voor jongeren die wei de volledige 
leerplicht vervuld hebben en nog geen 18 
jaar zijn: die jongere heeft altijd een arbeids
kaart nodig als hij wil gaan werken, 66k als 
het gaat om vakantiewerk. Deze kaart is te 
krijgen op het gemeentehuis van je woon
plaats. Voor de werkgever is de arbeidskaart 
het bewijs dat hij de jongere in dienst mag 
nemen. 

Het loon 
Vanaf vijftien jaar heb je recht op het wette
lijk minimumloon als je Ianger werkt dan 1/3 
van de gebruikelijke arbeidstijd, doorgaans 
betekent dat dat je minimaal 13 uur moet 

werken per week. 
Bij een vijfdaagse-volle-werkweek bedraagt 
het minimumloon: 

leeftijd bruto per week netto per week 
15 jaar f 161,60 f 130,-
16 jaar f 191,90 f 150,-
17 jaar f 222,30 f 170,-
18 jaar f 252,60 f 188,-
19 jaar f 282,90 f 206,-
20 jaar f 313,20 f 224,-
21 jaar f 343,50 f 241,-
22 jaar f 373,80 f 258,~ 
23 jaar en 
ouder f404,10 f 274,-

De netto-bedragen gelden voor ongehuwden 
en geven slechts een gemiddelde aan. AI de
ze bedragen gaan trouwens op 1 juli 1979 
omhoog. 

Recht op vakantie 
Behalve recht op minimum loon heb je als va
kantiewerker ook recht op vakantie (!) en op 
vakantietoeslag. Wie bijvoorbeeld een maand 
fulltime werkt, heeft recht op tenminste 1 
dag vakantie. Bovendien heb je recht op ten
minste 7 procent vakantietoeslag. 

Sociale verzekeringen 
De sociale verzekeringen gelden ook voor de 
vakantiewerker. Je baas houdt van j3 brute
loon sociale premies in, zodat je verzekerd 
bent voor de ziektewet, WAO en WW. Vel
doe je aan de wettelijke voorwaarden die bij 
deze wetten horen, dan krijg je een uitkering. 
Tevens kan je, aanspraak maken op vergoe
ding van geneeskundige hulp door het zieken
fonds, als je je tenminste eerst bij het zieken
fonds heb Iaten inschrijven. 

Teruggave belastingen 
Omdat van je loon ook loonbelasting inge
houden wordt, is het raadzaam om een ver
zoek in te dienen tot teruggave van loon be
lasting. De in 1979 betaalde loonbelasting 
kan je in 1980 terugvragen, even onthouden 
dus. Het verzoek moet je indienen op een 
zogenaamd T-formulier, dat je op het belas
tingkantoor kunt krijgen. 
Heb je minder dan 100 gulden loonbelasting 
betaald, dan kan je het niet terugvragen. 
lnformatie over werken in de vakantie kan 
je altijd krijgen bij het arbeidsburo, dear
beidsinspektie of de loontechniese dienst. 
Of je belt met de SP Hulp- en lnformatie-
dienst: die is er voor jou. • 
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METHYLBROMIDE 
VERVOLG VAN PAG. 12 
Van de Zwan: ,Het helemaal verbieden van 
methylbromide zou natuurlijk een el<ono
miese klap van jewelste zijn. Dat zou waar
schijnlijk grate werkloosheid betekenen. 
Daarom ben ik zelf voor een goed gekontro
leerd gebruik . Dat is in het belang van zowel 
de tuinders als van de ontsmetters." 
In Duitsland is methylbromide vanwege de 
gevaren helemaal verboden. Daar neemt men 
liever het zekere voor het onzekere. 

De werkers in de kassen. 
lopen groat gevaar 
Het gebruik van methylbromide heeft niet 
aileen konsekwenties voor de ontsmetters en 
de tuinders. Ook de konsument heeft- ook 
al realiseert u zich dat niet- dagelijks met 
het giftige goedje te maken. Er is namelijk 
gebleken dat een groat deel van de groenten 
afkomstig uit het Westland een te hoog ge
halte aan methylbromide bezit. Zoals gezegd 
wordt het spul gebruikt om de grand schoon 
te maken in de kassen. Dat gebeurt door onder 
grate plastik zeilen het gas te spuiten. De 
werkers in de kassen lopen natuurlijk het 
grootste gevaar. Door het soms ondeugdelij-
ke materiaal kunnen lekken optreden. En 
hoewel de ontsmetters met gasmaskers oplo
pen is een ongeluk gauw gebeurd. 
Van de Zwan weet dat uit eigen ervaring: 
.,Pas sprak ik nog een jongen die na een paar 
dagen ontsmet te hebben ineens dikke benen 
kreeg. Hij is er toen meteen uitgestapt. Bij de 
ontsmettingsbedrijven heet het dat je dan 
niet geschikt bent voor het vak." 
Als de ontsmetters hun werk gedaan hebben 
moet de kas voor enkele dagen worden ver
zegeld. Daarna worden de zeilen weer wegge
haald. Dan stijgt de overgebleven hoeveel
heid gas op. Dat is gevaarlijk voor de mensen 
die in de kassen moeten werken. Bovendien 
spelen vaak kinderen vlak bij pas ontsmette 
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kassen. Sinds enkele jaren zijn de tuinders 
verplicht om direkt na de ontsmetting elke 
vierkante meter grand gedurende minimaal 
zeven uur te besproeien met 350 tot 500 li 
ter water . 

Gif in de onderzochte monsters 
Een uiterst tijdrovende bezigheid . ledereen 
in het Westland weet dat met deze bepaling 
flink de hand wordt gelicht . Bovendien moet 
er drie weken gewacht worden met het in
planten van nieuwe produkten. In het drukke 
seizoen wil ook dat vaak misgaan . De ministe
riele beschikking schrijft verder voor dat ai 
leen tomaten, paprika's , augurken, komkom
mers, meloenen, aardbeien en bloemen op de 
met gas behandelde grand mogen worden ge
kweekt. 
In het Westland is het geen geheim dat in de 
kassen oak veel sla en andere groentes wor
den gekweekt. De gevolgen voor de konsu
ment Iaten zich raden . Een dee I van de me
thyl bromide komt in de groentes terecht die 
hun weg naar de Nederlandse huisgezinnen 
vinden. Hoe ernstig de situatie is blijkt uit 
het jaarverslag van de Keuringsdienst van 
Waren in Den Haag. 
Deze onderzoekt regelmatig op de Westlandse 
veiling aangeboden groentes op hun methyl 
bromide-gehalte. In de afgelopen twee jaar 
bleek maar liefst vijftien procent van de on
derzochte monsters teveel gif te bevatten. 
En het betrof hier aileen nog maar steekproe
ven. Vijf tuinders kregen een boete en 136 (!) 
een officiele waarschuwing. 
Van de Zwan: .,lk ken een tuinder en daar 
vonden ze onlangs in zijn groente een kon
centratie die elf keer te hoog lag. En dat ter
wijl die man zich redelijk aan de normen had 
gehouden. lk ben er van overtuigd dat enorm 
veel groente besmet is. De gevolgen voor de 
volksgezondheid zijn nog volstrekt onbekend. 
Dit speelt nu vijftien jaar en het is heel goed 
mogelijk dat pas over nog viiftien jaar de 
effekten gaan optreden." 

Arbeidsinspektie krijgt 
kist tomaten mee 
Maarten van de Zwan kan zich in dit ver
band enorm opwinden over delaksheid van 
de arbeidsinspektie . .,Zelfs de ontsmettings
bedrijven zeggen dat de kontrole onvoldoen
de is. Die heren komen af en toe een kijkje 
nemen bij tuinders, drinken een kop koffie 
en nemen een kist tomaten mee naar huis. 
Dat is a lies en nou overdrijf i k niet" 
Zijn de gevolgen voor de mensen die met 
methylbromide moeten werken dus zeer 
ernstig, ook voor de gewone konsument is ge
vaar aanwezig. De nonchalance waarmee tot 
nu toe over dit probleem is heengestapt is on
gelofelijk. 
In het Westland is de zaak nu zo aan het rot
len gegaan dat de opslag hopelijk beter gere
geld gaat worden. 
Dan nog zitten- we met het probleem van vol
komen onaanvaardbaar gebruik. Ook daar 
dient snel wat aan gedaan te worden. • 

Niet op te sporen, 
niet te· genezen 
Oak val gens huisarts Anneke de Lange 
van Ons Medies Centrum in Oss kan 
het gebruik van methy/bromide tot 
ernstige gevolgen /eiden. Zij onder
scheidt drie fasen van vergiftiging, 
In de akute fase krijg je ineens een 
f/inke hoevee/heid methyl naar binnen. 
De verschijnselen zijn dan onder meer 
beven, kramp, op epi/epsie lijkende 
aanval/en en het onvermogen om spieren 
te kontroleren. 
Deze vergiftiging komt in principe ai
leen bij onge/ukken of verontachtza
ming voor. 
Vee! meer voorkomend is de sub
akute vergiftiging. Dan kom je een aan
tal malen in korte tijd in aanraking met 
het gif. Vooral de arbeiders in de ont
smettingsbedrijven /open de kans op 
zo'n vergiftiging. De verschijnselen tre
den meestal pas na enige tijd op. Ze 
houden onder meer hoofdpijn, misse
lijkheid en duizeligheid in. Het pro
b/eem is dus dat de k/achten hiermee 
verband houdend vaak niet direkt op 
een vergiftiging wijzen. De huisarts 
kan dan oak gemakke/ijk aan een on
schuldige kwaal denken. 
De derde fase is de chroniese vergifti
ging. Oat betekent dat je lange tijd aan 
een kleine dosis gif wordt blootgesteld. 
Deze chroniese vergiftiging is nag vee/ 
moeilijker te herkennen. Ze kan na 
lange tijd optreden en uit zich onder 
meer in hoofdpijn, praatstoornissen, 
verwardheid of zelfs hersenv!iesontste
king. Oak is van methylbromide be
kend dat het lever en nieren aantast. 
Vol gens Anneke de Lange is het gevaar 
niet denkbeeldig dat het nuttigen van 
met methylbromide besmette groente 
op den duur tot vergiftiging kan lei den. 
,Het probleem is aileen dat er geen 
methode is om deze vergiftiging op te 
sporen. We moeten uitsluitend op de 
verschijnselen afgaan. En die zijn vaak 
moeilijk te h; rkennen." 
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*beton 
Het grate bouwbedrijf Bredero, dat zich door 
haar bouwstij/ de bijnaam 'betonboer' heeft 
verworven, is-oak buiten de grenzen aktief. 
Zelfs tot in Iran. In dit land was een dochter
bed.rijf gevestigd onder de naam Mecon. Met 
dochter Mecon ging het echter minder goed, 
het werd een ver/iesgevende dochter en dus 
ging zij failliet. 
Toen dit feit hier in Nederland ,gevierd" 
werd, kreeg de direkteur van Mecon f 75.000,
in handen gestopt en de twee onderdirekteu
ren ieder f 20.000,-. Dit vanwege de span· 
ningen die ze in Iran hadden moeten door
staan in de periode dat de sjah verdreven 
we rd. 
0 ja, er werkte in Iran oak nag een sekreta· 
resse. Zij werd oak in het zonnetje gezet 
vanwege de doorstane emoties. Zij kreeg een 
bosje b!oemen. 

*buro 
De afdeling Utrecht van de KNVB heeft het 
weer mooi voor elkaar. Ze gaan een nieuw 
bondsbu.ro bouwen voor 1,2 mi!joen. Het 
huidige kantoorgebouw aan de Biltstraat in 
Utrecht vo!doet niet meer, omdat de heren 
naast het kantoorgebouw oak een sportve/d 
wil!en hebben voor het praktiese kursuswerk 
en voor het spe!en van se!ektiewedstrijden 
van het jeugdp!an Nederland. De heren wit
den dat graag kunnen vo!gen vanuit hun rian
te kantoorstoelen. Stet je voor dat ze hele
maal naar het veld moeten !open, dat /ijkt 
we/ trimmen. 
Dus een nieuw gebouw van 1,2 mi!joen. De 
KNVB piekerde lange tijd wie dat moest be
ta/en. Tenslotte besloten zij f 750.000,- (het 
pand aan de Biltstraat brengt f 450.000,
op) door de 85.000 voetballende /eden moet 
worden opgebracht. Zij moeten acht jaar 
lang f 1,50 extra gaan beta/en. Voor de luxe 
van een paar heren. 

*banen 
Op een voor Utrecht ongewone marktdag, 
donderdag 17 mei, vond in het Gewestelijk 
Arbeidsburo de eerste banenmarkt van ons 
land plaats. 
De bedoeling van het arbeidsburo was dat 
werklozen op deze marktdag direkt in kon
takt konden komen met de 100 aanwezige 
werkgevers, om zodoende 2000 vakatures 
op te vul!en. 
Toen a/ een uur voor de opening van de 
markt de bezoekers toestroomden stand di
rekteur Pot helemaa/ perplex. Uit de massale 
opkomst van 4. 500 werkzoekenden mag 
worden afgeleid dat de mensen over het alge
meen liever werken dan van een uitkering 
rondkomen. 
In de loop van de dag vonde.n 500 werklozen 
een baan. Duizend mensen die a/ een baan 
hadden, kozen hierander werk. Tach bleven 
er uiteinde!ijk nag 1500 vakatures over. Om 
de oorzaak hiervan uit te zoeken, sprak de 

Banenmarkt 

Tribune met een aantal bezoekers. 
Een man van 55 jaar, die in september '11 
door Werkspoor op straat werd gezet, ver
telt: ,lk ken mensen die achter e/kaar door 
drie bedrijven zijn ontslagen, omdat ze over
bodig waren. Ze kijken nu we! eerst uit voor
dat ze weer ergens aan de slag gaan. Zeker in 
de staal is er geen toekomst." 
Een andere bezoeker wijst ons op de heren 
van Demka en Bronswerk en zegt veront
waardigd: ,Deze bedrijven gooiden nag niet 
lang geleden ve!e mensen op straat en nu zit
ten ze hier. Je zult je tach we/ een paar maa/ 
bedenken voor je weer naar zo'n baas toe
stapt." 
Voor!opig zal het nag we/ een chaos blijven 

op de arbeidsmarkt, zolang partikuliere ba
zen het werk organiseren en hun werknemers 
ontstaan zodra de winst wat terug/oopt en 
zolang verp!eegsters, onderwijzers, bouwvak
kers en schoo!ver!aters gedoemd zijn in de 
WW te !open. Dit terwijl de verp!eging 
schreeuwt om hulp, de klassen nog steeds te 
val zijn en er grate vraag naar huizen is. 
Oak beter funktionerende arbeidsburo's en 
nieuwe banenmarkten kunnen daar niets aan 
veranderen. 

*keuze 
Eindexamen MA VO Neder/ands. 
Dan mag je tach verwachten dat je een se
rieuze en zinnige opgave krijgt. Dit jaar was 
het onderwerp 'arbeid als keuze', een tekst 
van P. Thoenes uit een tijdschrift voor weten
schap en ku/tuur. 
Hierin werd ondermeer het vo!gende beweerd: 
- De werk/oosheid van nu is anders dan die 
van vroeger. Het is daarom goed er op een 
andere manier naar te kijken. 
- Arbeid heeft niet meer die centrale waar
de die ons Ieven en onze waardigheid, ons 
ink omen en onze status bepaalt. 
- In Nederland is een algemene basiswel
vaart voor iedereen gegarandeerd of hij nu 
werkt of niet. Dit betekent voor e/ke burger, 
dat zijn vrijheid en ze!frespekt niet bedreigd 
worden door materie'le afhanke!ijkheid. 
Daarnaast hebben we gestimuleerd dat men
sen het werk gaan doen dat ze graag verrich
ten. 
Kandidaten die na 166 van zu/ke regels de 
vragen goed beantwoord hebben, zijn ge
s/aagd. Zij mogen straks hun schooltas uit het 
raam Iaten benge/en. Maar het is voor deze 
gelukkigen we! te hopen dat zij over een ge
zondere kijk op de maatschappij beschikken 
dan de heer Thoenes. 
Want opgenomen worden in de rijen van de 
werkloze schoo/verlaters, steeds weer te/eur
stel/ingen te verwerken krijgen na hoopvol!e 
so/licitaties, jeze!f overbodig gaan voe!en, dat 
is allemaal niet zo bevorderlijk voor het zelf
respekt waar Thoenes zo hoog over opgeeft. 
Beha/ve natuur!ijk wanneer Thoenes' toe
komstvisie in de komende maanden gereali
seerd wordt: ,Het zou best weer eens waar 
kunnen worden. Er is a/ eerder gezegd dater 
een recht op luiheid is en dat we eens van de 
vloek van de arbeid zul!en worden verlost." 

• 
Een MA VO 4 klas doet eindexamen Nederlands. Zie ,keuze". 



Dagvande 
Verpleging 
Op 12 mei trokken meer dan 5000 mensen 
demonstrerend door Utrecht. Het was de Dag 
van de Verpleging en in die verpleging zijn 
nag tienduizenden handen tekort. In de ge
zondheidszorg kunnen zo'n 30.000 mensen 
meer nuttig werk doen. Prachtige werkge/e
genheid in deze tijd van werkloosheid. Je moet 
als regering tach olienoten in je ogen hebben 
a/s je dat niet ziet. De mensen fangs de kant 
zagen het in ieder geval wei. Zij applaudiseer
den voor de demonstranten. De vereniging 
, Voorkomen is Beter" was natuurlijk oak 
aktief op deze dag. En niet aileen tijdens de 
demonstratie. In het hele land werden pam
fletten uitgedeeld aan de ziekenhuizen en 
verpleegtehuizen. Daarin stelt de V/8 dat de 
zorg voor de patient centraal moet staan en 
natuurlijk dat voorkomen nag altijd beter en 
goedkoper is dan genezen. • 
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Betoging in Geleen 
AI eerder schreven we in de Tribune over de overlast van de 
torenfakke/ van de naftakraker NAK 4 van de DSM in Ge/een. 
HetMAN organiseerde hiertegen samen met andere organisaties 
op 22 mei een demonstratie voor de gemeenteraadsvergadering. 
Honderden buurtbewoners maakten de betoging tot de grootste 
ooit in Geleen gehouden. Tijdens de raadsvergadering bleek dat 
de he/e raad onder druk van de aktie overstag ging en de eisen 
steunde. Aileen B&W stribbelde wat tegen. 
De aktie wordt voortgezet metals toegevoegde eis dat de invloed 
van DSM op de omwonenden vastgesteld moet worden door 
middel van een bevolkingsonderzoek. • 

Protest in Den Bosch 
Zevenduizend woningzoekenden te/t Den Bosch, maar dat 
b/Jjkt voor het stadsbestuur nag niet voldoende om een ander 
beleid te gaan voeren. Het Komitee Jongeren Huisvesting be
zette on fangs samen met o.a. de SP twee van de vele /eegstaan· 
de koopwoningen in de vil/awijk Herven, die at bijna twee jaar 
voor f 360.000,- te koop staan.De gemeente heeft vee/ te vee/ 
vergunningen verstrekt voor de bouw van woningen, die voor 
de gewone man onbetaalbaar zijn. De bezetters eisen een recht
vaardiger verdeling van de schaarse woonruimte, hetgeen moge
lijk is door herinvoering van de Woonruimtewet 1947. 
De gemeente kleunt er we/ vaker naast. Een nieuwe wet ver
biedt het dichtspijkeren van huizen in renovatiewijken voordat 
algehe/e sloop zal plaatsvinden. Bewoners in de Van Heurne
straat konden de wethouder nag net op tijd van een wetsover
treding weerhouden toen zijn s/opers a/ met hun werk begonnen. 
Het falende gemeentebeleid zal nag wei meer akties oproepen, 
en die he/pen oak. Zo dwongen krakers van de Carolusflat de 
gemeente het pand weer terug te kopen van de firma Plein BV, 
aan wie de gemeente deze flat eerst had verkocht. • 
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GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondenteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

De regering _ 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook~als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt onderst~unend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten naJTle van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-lezers die meer wi/len /ezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socialistiese litera· 
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Aldelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490·18954 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 
Amersfoort Lupinestraat 32 033-14665 
Amsterdam J .v.Stolbergstr.60111 020·826422 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 
Den Bosch Koestraat 45 073-218818 
Borne Landmanstraat 10 05409-5271 
Boxtel Baroniestraat 81 04116-78167 
Coevorden Troelstralaan 66 05240-2161 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) A.v .Solmsstraat 31 08819-3785 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050· 71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 0251 0-37228 
Hearl en Maastrichtstraat 8 045· 712778 
Hellevoetsluis Post bus 175 01882-44 7 
Helmond v. Li nschotenstr. 28 04920·41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr . 24 035-19578 
Hoensbroek Pr. Hendrikstr . 22 045-214067 
Hont Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen ONterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
MaansenbroekBioemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nuland Rijksweg 5 041 02-2066 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 04120-32631 
Papendrecht Stellingmolen 183 

Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Statenlaan 27 01158·1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04·3998 
Valeriaanstraat 189 02155·17838 
Merelstraat 18 01880-1 0328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-87270 
I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
C.v.d.lindenstr. 23 08370·11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894·6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079·166608 
Eigenhaardstr. 28 06200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
.,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 

Ons Medias Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Eerste sukses: Wethouder Van Montfoort, die anders met geen tien paarden uit het stadhuis te 
trek ken is, wordt gedwongen naar de opgebroken Genestet/aan te komen. 

Eendracht maallt in 
't Willemskwartier 
wei h881 veel macht 

Tweede sukses: Honderden buurtbewoners verhinderen dat de straat weer in de oude staat ge
bracht wordt. Later blijkt dat 60 man oprQerpolitie klaarstonden, maar dat op het laatste mo-
ment bes/oten werd dat het zinloos was deze troepen in te zetten. · 

In de zomerse zon werken mensen van het I'Hjmeegse Willemskwartier hard om zo 
snel mogelijk de stenen uit de straat te wrikken. Het opbreken van de straat en het 
opzetten van barrikades van deze stenen is in betrekkelijk korte tijd gebeurd. Hoe 
kan het ook anders met zo'n eensgezindheid in de buurt. Het initiatief om geza
menlijk met de buurt in aktie te komen was genomen door de BHW, die aktief 
werd gesteund door het Speeltuinkomitee en de SP-vrouwenklub Willemskwartier, 
om maatregelen tegen een gevaarlijke sluiproute af te dwingen. 

Nadat een stuk van de Genestetlaan aan beide 
kanten over de breedte is opgebroken, ver
schijnt een politiewagen. Deze nadert ver
baasd de barrikades. Maar als een grote me
nigte bewoners zich over de voile breedte 
van de weg posteert blaast de politie ijlings 

de aftocht. 
Een half uur later verschijnen er wagens van 
publieke werken gesteund door politie, die 
de straat weer dicht willen maken. 
De bewoners geven hen te verstaan dat dit 
geen zin heeft, omdat de hele buart dit zou 

verhinderen. Als het de gemeente toch zou 
lukken de straat dicht te krijgen, zou deze 
een uur later weer open liggen. 
Na enige tijd verdwijnen de auto's en komen 
weer terug, zowaar met verkeersborden en 
afzetmateriaal. 
De buurt eist dat wethouder Van Montfoort 
naar de Genestetlaan komt om hun eisen in 
te willigen. 

Wethouder Van Montfoort 
Tegen het einde van de middag verschijnt 
Van Montfoort (CDA) dan eindelijk. Gedul
dig wordt hem door de bewoners nogmaals 
de situatie uitgelegd: 
Aan de ene zijde van de Genestetlaan staan 
de speeltuin en het trapveldje van de wijk en 
aan de andere kant staan de huizen. Boven
dien worden er remproeven gehouden door 
Zuid-Ooster-bussen van de werkplaats aan 
deze weg. 
Wethouder Van Montfoort wenst de eisen 
van de buurt niet in te willigen om de sluip
route in tweeen te knippen door een rij pa
len dwars over de weg te plaatsen, waar op 
dat moment de straat open lag. 
Wei wil hij in een naburig stuk Willemskwar
tier het eenrichtingsverkeer wijzigen . Maar dit 
zet geen zoden aan de dijk voor de Genestet
laan. Het blijft dan nog steeds een sluiproute, 
die een bron van gevaar is voor de kinderen 
die naar de speeltuin gaan. 
De wethouder krijgt voor de voeten gewor
pen dat voor dure buurten wei voor miljoe
nen a an experi men ten worden uitgetrokken, 
maar gewone arbeidersbuurten kunnen stik
ken . 

Eigen afzetting 
Toen opnieuw overleg met de gemeente niets 
opleverde en de enige reaktie dreigementen 
met politie en justitie was, besloot de buurt 
de afzetting zelf te maken. 
Op woensdag 6 juni toog men weer aan de slag. 
Aan een kant werd een rij houten, rood-wit
te paaltjes met betonnen fundering over de 
voile breedte van de weg geplaatst, boven
dien werd het wegdek er verder weer inge
legd. 
Aan de andere kant werd hetzelfde gedaan 
voor een helft van de weg; de andere helft is 
weer geheel bestraat. 
Zo is er vrije toegang voor bewoners, ambu
lance en verhuiswagens, terwijl de sluiproute 
eruit is. 

Christelijke Ayatollah 
Als reaktie hierop zei Van Montfoort : ,Ze 
doen maar raak; als ze hun zin niet krijgen, 
wordt de straat maar opgebroken. Straks 
gaan zein andere straten hetzelfde doen. Oat 
moet ik ten aile tijden verhinderen." En hij 
voegde er aa11 toe : ,Ais ze mij het mes op de 
keel zetten kom ik morgen met een geweer." 
Een - dit keer christelijke - ayatollah dus, 
daar in Nijmegen met in de ene hand het ge
loof en in de andere het geweer. + 

Derde sukses: De gemeente geeft aan aile 
eisen toe, a/ zegt ze daarbij dat ,niemand in 
Nijmegen daaruit mag konkluderen dat het 
gemeentebestuur gezwicht is voor de aktie." 
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Oat verhinderen had de wethouder nu kun
nen doen en ook in toekomstige situaties, 
als hij maar beter naar de buurt zou luisteren 
en zou uitgaan van de verlangens van de ge
wone man. 

lngrijpen mislukt 
Nadat de straat al een paar dagen naar genoe
gen van de bewoners was afgesloten, kwam 
er plotseling Ieven in de brouwerij. Op maan
dag 11 juni verscheen een ploeg gemeente
werkers in de straat onder begeleiding van de 
wijkagent (door de buurtbewoners ook wei 
smalend de wijkzuster genoemd). Er werd 
alarm geslagen en ondanks het vroege uur 
waren al snel voldoende mensen aanwezig 
om de wijkagent tot andere gedachten te 
brengen. De gemeentewerkers vertrokken. 
Opnieuw had een snelle reaktie van de buurt 
de situatie gered. Wat nu? Op het politiebu
ro begon op dat moment een vergadering over 
al dan niet massaal politieingrijpen. Zich van 
dat gevaar bewust stroomden honderden 
mensen uit de omliggende straten samen op 
de Genestetlaan. 
Het politieoptreden bleef uit en in plaats 
daarvan kwam een uitnodiging om 's avonds 
met wethouder Vrijhoef te komen praten. Hij 
verving de ayatollah met het geweer Van 
Montfoort, die inmiddels op vakantie was 
gegaan. 
Aktieleider Sitek legde uit dat de situatie on
houdbaar was en eiste opnieuw vo.or de zo
veelste keer namens de bewoners een afslui
ting van de straat. De verkeersdeskundige 
van de gemeente wist het natuurlijk weer be
ter, tenslotte heeft hij een groot buro en 
daarachter kan hij alles uitrekenen. Een 
vrouw uit de buurt daarentegen hield een 
indrukwekkend verhaal uit de praktijk. ,lk 
kan voor iedereen begrip opbrengen zelfs voor 
het gemeentebestuur maar nu meet er eens 
begrip worden opgebracht voor onze situatie, 
want zo kan het niet Ianger." 
De wethouder kon er niet onderuit en zegde 
toe de kwestie nog een keer te bespreken met 
burgemeester en wethouders. 

Feest 
Op de morgen van 12 juni gaat een telefoon 
in het Willemskwartier. 
,Ja met de afdeling Voorlichting van de ge
meente." De gemeente heeft toegegeven aan 
de verlangens van de buurt. Het verhaal gaat 
als een sneltrein door de wijk. 8innen de 
kortste keren gi ng de pet rond en werd de 
straat versierd met slingers en balonnen. 
Oat de mensen blij waren met het sukses mag 
blijken uit het bedrag van f 500,- dat werd 
opgehaald om voor de kinderen een speel
middag te organiseren. 
Samen zijn ze de aktie begonnen en samen 
hebben ze die tot een goed einde gebracht. 
Opnieuw is bewezen dat je met z'n allen sterk 
staat en dat het nog gezellig is ook. • 

... ;; 

L.P.G. UIT DE BEBOUWDE KOM 
Maar liefst 14.000 via de SP Hu/p- en Jnfor
matiedienst opgehaalde handtekeningen 
kreeg onlangs de Nijmeegse wethouder Vrij
hoef in zijn handen gestopt. Hiermee maakte 
de bevolking overduidelijk hoe zij over LPG 
denkt. 
Frans Eggermont, scho/ier van het Elshof
kollege, benadrukte bij het overhandigen van 
de handtekeningen nog eens, hoe gevaarlijk 
dicht zijn school bijvoorbee/d bij een LPG
station staat. Niet aileen die school maar ook 
talloze bewoners van huizen en gebouwen in 
de buurt van LPG-tankstations /open gevaar 
bij een explosie. 
,Hieraan kunnen wij niets doen, dat is wette-

/ijk toegestaan," verklaarde de wethouder 
tegenover de aan wezige aktievoerders, waar
onder bejaarden, en scholieren en docenten 
van het Elshofkol/ege. ,De wet za/ voor/opig 
we/ niet gewijzigd worden, maar we zullen 
zien wat we kunnen doen aan de verhoging 
van de veiligheid voor de school," aldus de 
wethouder. 
Dat betekent dan toch dat de gemeente Nij
megen nu maatregelen moet gaan nemen. 
Ze mag zich daarbij Iaten lei den door het 
voorbee/d van de gemeente Huissen , die on
der druk van akties een LPG-station dat 
eveneens gevaar op/everde voor een nabijge/e
gen school, moest sluiten. • 

LEEGSTAND IN WAGENIN&EN 
Honderden huurflats dreigen voor huurders 
verloren te gaan. Deze huurflats zijn met 
rijkspremie gebouwd en nude premie is op
gestreken en het onderhoud komt, willen 
de beleggingsmaatschappijen de huizen van 
de hand doen. 
Voor schandalig hoge prijzen. Zo hoog dat 
vele flats meer dan een jaar leegstaan, terwijl 
er 1400 woningzoekenden zijn in Wagenin
gen, waarvan honderden zonder een dak bo· 
ven hun hoofd. 
De SP-fraktie kaartte de leegstand en de ver
koop in de gemeenteraad aan. Zij eiste stop
zetting van de verkoop en vorderen van de 
leegstaande woningen. Het kollege van 8 & W 
reageerde nauwelijks . Om de ernst van de 

zaak te onderstrepen werden er vier leeg
staande flats gekraakt. De SP organiseerde 
een handtekeningenaktie, hetgeen in enkele 
dagen tijd 1500 handtekeningen opleverde. 
Wageningen was in rep en roer . De VVD be. 
tichtte de meekrakende raadsleden van on
trouw aan de grondwet en de kranten ston
den bol. 

Door de grote druk van de akties, de publie
ke opinie en tenslotte de gemeenteraad, 
moest het kollege bakzeil halen. Het kollege 
van 8 & W zal nu waarschijnlijk met een 
voorstel komen om een nieuwe eigenaar, die 
een voormalige huurwoning in gebruik wil 
nemen, de woonvergunning te weigeren. • 

•=-=-~-~--- -
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RIA VAN MANEN: 
Straatbeeld op Cuba 

,Op Cuba is 't onderwijs 
geen afvalrace zoals 

hier in Nederland" 
Honderdduizenden Nederlandse kinderen gaan iedere dag naar school. Daar leren 
ze vakken als rekenen, taal, tekenen, aardrijkskunde, geschiedenis. Op school ko
men onze kinderen ook in aanraking met medeleerlingen en de maatschappij, en 
praten over de natuur, hun ouders, het werk van hun vader of moeder, de buurt, 
sport, enzovoorts. ledereen die dit leest, kent zelf de school uit eigen ervaring of 
uit die van de schoolgaande kinderen. De school, waar je ploetert voor hoge cij
fers, angst hebt voor zitten blijven, nog blij bent met een zes, omdat anderen een 
onvoldoende haalden. De school, waar Jan niet mee kon komen, Piet zat te klie
ren, Marijke altijd zo stil was, de meester geen orde kon houden en waar Kees het 
geen donder meer kon schelen. Is onze school wei goed? Geven ze overal op de
zelfde manier onderwijs? Op Cuba bijvoorbeeld doen ze het anders. Hieronder 
volgt een interview met Ria van Manen, een lerares, die enige tijd geleden een be
zoek bracht aan Cuba. 

Venceremos 
,Wij hebben onze reis naar Cuba voorbereid 
met de vereniging 'Venceremos' (dit bete
kent: wij zullen overwinnen). Het is een 
vriendschapsvereniging van Nederlanders en 
Cubanen. Ze organiseren studiereizen over 
een bepaald onderwerp. Wij gingen erheen 
om iets van het social isties onderwijs op Cu
ba te zien . We waren er erg nieuwsgierig naar, 
omdat onze groep leraren en leraressen op 
hun eigen scholen ook onderwijsvernieuwing 
nastreeft, en het is dus logies, dat we belang
stelling hebben, hoe anderen dat doen." 

Aandacht voor handarbeid 
,Handarbeid wordt zeer hoog aangeslagen in 
Cuba. AI vanaf het eerste begin op school 
wordt de waardering voor de arbeid centraal 
gesteld . Het wassen en het koken gebeurt be
wust z6, dat de kinderen het kunnen zien. 
Op deze manier leren ze zuinig en netjes te 
zijn, want ze zien immers zelf hoeveel arbeid 
er in aile voorzieningen wordt gestoken. 
Ook op andere manieren worden de kinderen 

bij de arbeid betrokken. Kleuters helpen bij
voorbeeld mee aarde te verkruien in een park. 
De middelbare scholieren in de stad werken 
een maand per jaar op het land, en hun kolle
ga's op het platteland werken halve dagen op 
het land, onder andere om hun eigen voedsel 
te verbouwen. Een <;!eel van de schoolgaande 
jeugd zit intern op plattelandsscholen, ook 
al weer om het kontakt met de praktijk van 
de landbouw te verstevigen." 

Zitten blijven 
.,In ons onderwijssysteem probeert iedereen 
een zo goed mogelijk resultaat te behalen, 
zodat hij of zij een zo hoog mogelijke oplei
ding kan volgen, wat hen zo hoog mogelijk op 
de maatschappelijke ladder brengt met de fi
nanciEHe gevolgen vandien. Het leertempo op 
scholen wordt dusdanig opgevoerd, dat steeds 
een bepaald aantal leerlingen moet afhaken. 
Een afvalrace dus. Gevolg: teleurstelling bij 
leerlingen, konkurrentiezucht, jaloezie en in
dividualisme. 
In Cuba gaat het heel anders. Zit een kind 

eenmaal op een school, dan haalt het ook het 
diploma. Kinderen blijven verschrikkelijk 
weinig zitten. Als het gebeurt is het met in
stemming van het kind zelf. In Nederland is 
dan de reaktie: Oh, dan zal het nivo ook wei 
gering zijn. Met dat idee kwamen wij ook. 
Maar wat bleek? I k volgde vele lessen van 
mijn vak op verschillende scholen. I k verge
leek ze met onze lessen en boeken. Wat ze le
ren op Cuba ligt echt heel hoog, misschien 
wei hoger dan hier ." 

Hoe spelen ze dat voor elkaar? 
,In Cuba zorgen ze, dat de klas nooit verder 
gaat, voordat iedereen de les begrepen heeft. 
Ze geloven, dat iedereen intelligent is (slechts 
2 1/2 procent van de bevolking wordt als 
zwak begaafd beschouwd), iedereen is in staat 
goed te leren. Er zijn natuurlijk wei verschil
len. De een is goed in talen, de andere in re
kenen en wiskunde en een derde weer in 
aardrijkskunde en geschiedenis. In een klas 
worden huiswerkklubjes gevormd . De goeie 
leerling in wiskunde heeft tot taak in dit 
klubje anderen te helpen . De goeie leerling 
voor talen doet dit voor talen, en evenzo 

Scholieren werken op het land 

heeft de goeie leerling in aardrijkskunde en 
geschiedenis zijn of haar taak. Je ziet, een 
groot verschil met ons systeem. Hier wordt 
een goeie leer I ing in wiskunde snel opgeleid 
en krijgt bijvoorbeeld een goede baan bij 
Philips om diens winst te vergroten. In Cuba 
helpt een goeie leerling in de eerste plaats 
zijn medeleerlingen om ook het vereiste peil 
te bereiken om later samen aan de opbouw 
van het land te werken. Door dit systeem van 
zogenaamde monitoren (helpers) en huis
werkklubjes voelt iedereen zich ergens goed 
in. Dit geeft heel veel zelfvertrouwen. Dat 
straalden de kinderen ook uit en ·toch waren 
ze heel bescheiden. 
De leerlingen, die ergens goed in zijn, wor
den ten voorbeeld gesteld aan de anderen." 

- Is dat niet vernederend voor die anderen? 

,1 k vroeg dat ook aan de leerlingen. Ze be
grepen de vraag gewoon niet. Uiteindelijk was 
het antwoord: anders kunnen we toch niet 
zien, hoe het moet!" 

Mooi, mooi, mooi 
,Aile kinderen worden beloond voor hun in
spanning op school. Dus niet de leerling met 
het beste resultaat krijgt de beste beloning. 
Niet het resultaat, maar de inspanning wordt 
geprezen. We zagen datal op de kleuterschool. 
De kindertjes moesten houten ringen om een 
stokje doen in een bepaalde volgorde. Als het 
niet goed ging, dan probeerden ze het op
nieuw. Als het gelukt was, klapte de groep, 
werd het kind aan de boezem gedrukt en ge-
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Brieven 
Onder de kop , Vrouwen 
samen sterk?" publiceer
den wij in Tribune 6/79 
een brief van mevr. J.v.d. 
M. uit Wageningen waarin 
zij haar bevindingen met 
feministes beschreef en 
kritiek leverde op de op
vattingen over werkende 
vrouwen, opvoeding van 
kinderen en ,zelfontplooi
ing" zoals zij die bij femi
nistes waargenomen had. 

FEMINISME2 
Beste vrienden, 

Graag wit ik inhaken op de lange 
ingezonden brief in de Tribune 
nummer zes van dit jaar, waarin 
mevrouw J. v.d. M. te Wagenin
gen haar hart Iucht. 
/k ben het volkomen met haar 
eens, het wordt hoog tijd dater 
eens pittige kritiek komt op die 
imitatie-progressieve mevrouwen. 

Met beste groeten 
Mevr. J. W. J. te Rotterdam 

FEMINISME3 
Beste SP-mensen, 

Wij voelen ons gekwetst, dat jut
lie als redaktie onder de brief 
van mevrouw v.d. M. zetten: 
,,niet zonder instemming". Zelf 
konden wij slechts een opvatting 
in deze brief vinden waar we het 
mee eens zijn, namelijk de kon
statering dat vrouwen uit de ar
beidersklasse voornamelijk uit 
financie'le noodzaak buitenshuis 
gaan werken, terwij/ vrouwen 
uit de hogere inkomensgroepen 
zichzelf in hun werk ook kunnen 
ontplooien. 
Voor het overige vinden we, dat 
in de brief een verkeerd beeld 
van feminisme gegeven wordt: 
je krijgt de indruk dat feministen 
anti-man zijn, geen kinderen wit
len, vinden dat aile vrouwen bui
tenshuis mpeten werken en de 
rot van de man over moeten ne
men. 
Wij vinden dat dit niet klopt. 
Er bestaat niet zoiets als het fe
minisme, er zijn gewoon een 
groot aantal feministiese indivi
duen en groepen die ieder op 
haar eigen manier over de huidige 
rolverdeling en vrouwzijn den
ken. Er is ook geen bestuur, er 
zijn we/ samenwerkinysverban
den, maar mensen en groepen 
werken vrij onafhanke/ijk van 
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elkaar. 
Hoe wij feminisme opvatten, en 
waarom wij vinden dat de vrou
wenbeweging we/ belangrijk is 
voor arbeidersvrouwen, in tegen
stelling tot wat mevrouw v.d. M. 
schrijft, willen we hieronder uit
/eggen. 
We willen naar een maatschappij 
toe, waarin iedereen, dus vrou
wen, mannen en kinderen, zich
zelf zovee/ mogelijk kan ont
p/ooien. Daarom willen we vech
ten voor beter, bevredigender 
werk en beter onderwijs, en voor 
waardering van huishoudelijk 
werk en de taak van kinderen op
voeden. 
Hiervoor is tijd nodig, aan de ene 
kant om bezig te zijn met jezelf, 
je eigen wensen en grenzen te 
ontdekken, en aan de andere 
kant om maatschappe/ijke struk
turen te onderzoeken en even
tuee/ te veranderen. Wij willen 
de nadruk /eggen op vrije keuze 
en gelijke kansen voor iedereen. 
Vooral bij vrouwen ontbreekt 
het daaraan . 
Hieronder willen we dat verdui
de/ijken voor een paar gebieden. 
Vee/ vrouwen rollen bijvoorbee/d 
automaties het huwe/ijk in, vaak 
als een negatieve keuze, iets dat 
mevrouw v.d. M. ook signaleert: 
voor een aantal vrouwen is het 
huwe/ijk een beter alternatief 
dan een geestdodend baantje. 
Vrouwen moeten vrij kunnen 
kiezen of ze trouwen of niet, eko
nomiese overwegingen moeten 
hierbij geen rot spelen. De men
taliteit moet ook veranderen: als 
je ervoor kiest om niet te trou
wen, dieot dat gerespekteerd te 
worden. De situatie is er nog 
lang niet naar, vrouwen kunnen 
op dit moment nog niet vee/ 
meer dan saai priegelwerk krij-

gen, en van ongetrouwde vrou
wen wordt nog steeds medelij
dend gezegd dat ze de boot ge
mist hebben; maar we kunnen er 
samen voor vechten om dit te 
veranderen. 
Ook op het gebied van onder
wijs en opleiding krijgen vrouwen 
minder kansen dan mannen, 
waardoor hun kansen op een 
baan aanzienlijk lager liggen. 
Tot nu toe is het ook zo, dat de 
hoger gewaardeerde en -betaalde 
banen bijna volledig door man
nen bezet worden. Deze mdeten 
eerlijk over vrouwen en mannen 
verdee/d worden. Verder kun je 
je afvragen of een groat verschil 
in inkomen en waardering recht
v,aardig is. 
We willen hiermee niet beweren, 
dat aile vrouwen en mannen bui
tenshuis moeten werken. Als 
vrouw moet je de mogelijkheid 
hebben om te kiezen voor werk 
buitenshuis, en als man moet je 
ervoor kunnen kiezen om je aan 
het huishouden te wijden. 
Huishoude/ijk werk wordt in de 
maatschappij waarin wij Ieven 
ondergewaardeerd, terwijl het 
onmisbaar werk is. Als bijvoor
beeld aile mensen die voor het 
huishouden zorgen in Nederland 
zouden staken, zou de boel over
a!, ook in het werk buitenshuis, 
in de soep /open. 
Als je, in wat voor een verband 
dan ook, samenwoont, en geen 
van allen/beiden van huishoude
lijk werk houdt, is het het eer
/ijkst om het gelijke/ijk te verde
len. In vee/ gevallen is het recht· 
vaardig en plezierig om een halve 
baan te nemen, en de zorg voor 
de kinderen en het huishouden 
te de/en. 
Uit de brief van mevrouw v.d. 
M. lijkt het, a/sof ,de feministen" 

de rot van de mannen over wit
len nemen, als voorbeeld hier-
van haalt ze ploegendienst aan. 
Er zullen waarschijn/ijk niet zo
vee/ vrouwen zijn die in zo'n ar
beidssysteem willen werken en de 
meeste mannen zijn er ook niet 
enthousiast over. Het is wei be
wttelend, dat je het niet mag 
omdat je vrouw bent, als je het 
wilt, moet je vrij zijn om dat te 
doen. Ploegendienst is ongezond 
en slecht voor je priveleven, 
daarom moe ten we ernaar stre
ven om het af te schaffen voor 
iedereen. 
Wij zijn niet tegen kinderen, 
maar voor bewust gewenste kin
deren. Wij vinden dat het ver
zorgen ervan niet automaties 
naar de vrouw toe geschoven 
moet worden, maar naar diege
nen die ervoor kiezen, en dat 
kunnen evengoed mannen zijn. 
Je kunt de zorg en het plezier 
ook samen de/en, met je tweeen, 
at dan niet getrouwd, in een 
groep of ervoor kiezen om in je 
eentje een kind groat te brengen. 
Het gaat ons om keuzevrijheid en 
gelijke kansen. 
Dit is onze mening. Wij den ken 
dat die overeenkomt met die van 
vee/ vrouwen uit de vrouwenbe
weging, maar wij schrijven niet 
namens ,de feministen", want 
die bestaan niet. 
Wij vertrouwen erop, dat jullie 
deze brief plaatsen, omdat ju/lie 
de brief van mevr. v.d. M. zonder 
krities kommentaar van jullie 
kant hebben gedrukt. Verder 
zijn we erg benieuwd naar die bro
chure van jullie. Krijgen we er 
tien exemplaren van als ze af is? 

Werkgroep werkloze vrouwen 
Unitas, 
Gerard Noodstraat 7-9, Nijmegen 



Naschrift red.: 
Beste briefschrijfsters, 

Jullie beginnen je brief met te 
vermelden dat jullie je gekwetst 
voelen omdat wij onder de inge
zonden brief van mevr. v.d. M. 
,niet zonder instemming" zetten. 
En vervolgen dan onmiddellijk 
met te konstateren dat je het in 
ieder geval met een opvatting 
eens bent; dus jullie hebben de 
brief ook niet zonder instem
ming gelezen. Voor de rest valt 
er weinig goed- of af te keuren. 
Want bij een analyse van de brief 
kom je tot de volgende konklu
sie: mevr. v.d. M. heeft in haar 
woonplaats bepaalde ervaringen 
opgedaan met feministen . Ze 
heeft wat artikelen in dag- en 
weekbladen gelezen van en over 
feministen. En zij vertelt iets 
over haar eigen ervaringen met 
mannen, vrouwen en kinderen. 
Wij nemen al die gegevens serieus 
en stemmen net als jullie in met 
haar konklusie ,vrouwen werken 
voor de poen, mevrouwen voor 
ontplooiing." 
Als uit de brief van mevrouw 
v.d. M. het beeld naar voren 
komt dat feministen anti-man 
zijn, geen kinderen willen, vin
den dat aile vrouwen buitenshuis 
moeten werken en de rol van de 
man over moeten nemen, dan 
kan je dat aileen maar afleiden 
uit wat mevrouw v.d. M. gehoord, 
gezien of gelezen heeft. En wan
neer dat beeld niet juist is, zul-
len we eerder moeten aanklop
pen bij sommige feministen die 
dikwijls doen alsof zij aile voor
uitstrevende, bewust naar eman
cipatie-strevende 11rouwen verte-

genwoordigen . 
Zoals jullie weten is de Socialis
tiese Partij op dit moment bezig 
een brochure te maken over ,het 
feminisme". Jullie zullen begrij
pen hoe moeilijk dat is . Omdat 
ook jullie stellen dater wei een 
groat aantal feministiese indivi
duen en groepen zijn, maar dat 
die allemaal op hun eigen manier 
over het ,vrouwzijn" denken. 
Sommige feministiese groepen 
hebben wei een bestuur, en op 
verschillende gebieden werken 
zij niet onafhankel ijk van el kaar, 
maar streven zij dezelfde dingen 
na. Bijvoorbeeld: goede abortus
wetgeving. Maar een goede abor
tuswetgeving is iets dat ook vele 
andere, zich niet feministies noe
mende vrouwen en vrouwen-be
wegingen willen. Ook verschillen
de politieke partijen, waarin zo
wel mannen als vrouwen vertegen
woordigd zijn, stellen die eis. 
Jullie vervolgen je - overigens 
konstruktieve en sympathieke -
brief, die zeker een grondslag 
legt voor verdere diskussie, met : 
,hoe wij het feminisme opvatten 
en waarom wij vinden dat de 
vrouwenbeweging wei belangrijk 
is voor arbeidersvrouwen." 
Jullie geven hier in een zin twee 
benamingen ; namelijk ,feminis
me" - wat jullie opvatten, dus 
het bestaat wei anders kun je het 
ook niet opvar.en -en de ,vrou
wenbeweging", voor iets dat be
langrijk is voor arbeidersvrouwen. 
Naar onze mening heeft mevr. 
v.d. M. in haar brief n fet geschre
ven dat de ,vrouwenbeweging" 
niet aanslaat bij arbeidersvrou
wen maar zij zegt dat de ,femi
nistiese ideeen" totaal niet aan
spreken omdat arbeidersvrouwen 
heel andere problemen hebben. 

Daarna volgt in jullie brief een 
stukje dat ons uit het hart gegre
pen is. Want wij willen naar een 
socialistiese maatschappij, waar
in al die dingen die jullie noe
men, kunnen worden verwezen
lijkt . En waarin zeker ook het 
vele werk dat door vrouwen wordt 
verricht -en wij bedoelen i1ier
mee, het huishoudelijke en op
voedkundige werk - op de ma
nier die het verdient, zal worden 
gewaardeerd. Natuurlijk is daar 
tijd voor nodig. 
Maar wat jullie nu eigenlijk be
doelen met ,bezig zijn met jezelf" 
en ,je eigen wensen en grenzen 
ontdekken" is voor ons niet zo 
duidelijk. Als je namelijk, even
tueel samen met je vriendin, je 
vriend, je man, je vader, je moe
der, je kinderen of met wie dan 
ook, samen aan het werk gaat 
om een socialistiese maatschappij 
te verwezenlijken, en daardoor de 
voorwaarde te scheppen voor vrije 
keuze en gelijke kansen voor 
iedereen, dan ben je met jezelf 
bezig en leer je samen met ande
ren jouw en hun wensen en gren
zen vanzelf kennen. 
Ook zijn wij van mening dat vrou
wen vrij moeten kunnen kiezen 
of zij trouwen of niet , dat vinden 
we trouwens van mannen ook. 
Als veel vrouwen - zoals jullie 
zeggen - het huwelijk inrollen 
en wanneer dat uit ekonomiese 
overweging gebeurt - zoals jul -
lie ook zeggen - dan kunnen we 
toch in ieder geval niet over ,ai
le" vrouwen spreken. Kinderen 
van arbeiders en werklozen die 
met elkaar trouwen hebben geen 
ekonomiese overwegingen; ai-
leen bezitten ze niets, en samen 
nog minder. Als jullie bedoelen 
dat door het samenvoegen van 

twee welgestelde families, door 
middel van een huwelijk het fa
miliekapitaal vergroot wordt, dan 
is dat een probleem dat zij maar 
moeten oplossen, maar daar zit
ten wij niet over in . 
Gaat het er echter om dat vrou
wen die voor hun huwelijk het 
werk hebben gedaan zoals mevr. 
v.d. M. dat opsomt, dus bijvoor
beeld in een naaiatelier, in de 
koekfabriek, in winkels enz., dan 
betwijfelen wij of die ,automa
ties" ·in het huwelijk gerold zijn, 
F. Engels, die in zijn boek ,De 
oorsprong van het gezin" ook 
spreekt over ekonomiese motie
ven in het huwel ijk, zegt: ,dat 
aileen in de arbeidersklasse huwe
lijken kunnen worden gesloten 
uit liefde, omdat bij de nietsbe
zittenden, ekonomiese overwe
gingen niet van toepassing zijn," 
Wei is het zo dat veel vrouwen 
die voor ze trouwden het hier
boven opgesomde eentonige 
rotwerk hebben gedaan, blij zijn 
als ze het vee I nuttiger, verzor
gende werk in het huishouden 
kunnen gaan doen. 
Over het zinnetje ,dat de hoger 
gewaardeerde en betaalde banen 
bijna volledig door mannen be-
zet worden" willen wij toch weer 
even met jullie in diskussie gaan. 
Wat is hoger gewaardeerd? Het 
komt ons voor dat vee r werk dat 
vrouwen doen in het huishouden 
hoog gewaardeerd wordt. Bij
voorbeeld het bereiden van een 
maaltijd die boven ,eten koken" 
uitstijgt. Maar ook de financiele 
huishouding die vaak door de 
vrouw als een waar ekonoom 
wordt beheerd. Ook bij ziekte 
van een van de gezinsleden blijkt 
dikwijls hoe onmisbaar ,moeders" 
is. Maar jullie hebben het over 
hoger gewaardeerde en betaalde 
banen . Wij denken dat jullie het 
met ons eens zullen zijn- temeer 
omdat jullie je ook afvragen of 
een groot verschil in inkomen en 
waardering wei rechtvaardig is -
dater erg veel banen zijn die wei 
zeer hoog beloond worden maar 
waarvoor wij in het geheel geen 
waardering kunnen opbrengen . 
Dit ongeacht of ze door mannen 
of vrouwen ,bemand" worden. 

Over kinderen: wij zijn niet v66r 
en niet tegen kinderen. Maar als 
mensen het besluit nemen een . 
kind te nemen, dan moeten zij, 
hoe dan ook, ervoor zorgen dat 
dat kind optimale ontwikkelings
kansen krijgt. Met de huidige 
voorbehoedsmiddelen is het niet 
nodig ongewenste kinderen te 
krijgen. Wij gaan er dus van uit, 
dat over het algemeen de kinde
ren die geboren worden dus ge
wenst zijn. Mochten er ondanks 
aile voorbehoedsmiddelen toch 
nog ongelukjes voorkomen en 
die zwangerschap door de vrouw 
als ongewenst worden gezien, 
dan moet er de mogelijkheid be
staan om die zwangerschap op te 
heffen. 
Tot slot willen wij nog stellen + 
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Azivo-direkteur Van der Hoeven: 
De gezondheidszorg 
lijkt steeds meer 
op een supermarkt 
Achtduizendvijfhonderd getekende kaarten, dat was het resultaat van een aktie, 
opgezet door de vereniging Voorkomen is Beter en de SP in Den Haag, onder de 
eis: een periodiek en gratis baarmoederhalsonderzoek voor aile vrouwen. Een eis, 
die dankzij de inzet van zo'n 200 medewerkers allerwegen ondersteund werd door 
de Haagse bevolking. 

Zoals in meerdere steden het geval is worden 
ook in Den Haag aileen de vrouwen tussen 
de 35 en 55 jaar onderzocht. De tussentijdse 
door het gewest gepubl iceerde cijfe rs I iegen 
er niet om: 250 vrouwen, die een afwijkend 
celbeeld vertoonden, waarvan maar liefst 93 
ernstig. 
Aile reden dus om het onderzoek uit te brei
den want, zoals bekend, komt baarmoeder
halskanker in aile leeftijdsgroepen voor. De 
reden waarom het onderzoek beperkt is, 
heeft dan ook geen mediese achtergrond, 
maar een financiele: er wordt geen geld voor 
vrijgemaakt. Onzinnig, temeer omdat baar-

moederhalskanker een vorm van kanker 
is, die mits tijdig opgespoord voor 100 pro
cent te genezen is. 
Dit werd nog eens onderstreept op 5 juni, 
waar op een druk bezochte avond in gebouw 
Amicitia de kaarten aangeboden werden aan 
een vertegenwoordiger van het gemeentebe
stuur. Als de pol itieke druk van de aktie 
even groot is, als het gewicht van de kaarten, 
dan ligt er voor het VIB-SP-initiatief zeker 
een positief resultaat in het versch iet. De ge
meentefunktionaris werd welhaast letterlijk 
onder de kaarten bedolven. 

H. C. van der Hoeven spreekt de zaa/ toe 
Naast dokter Blok, de koordinator van het + 

dat wij volledig achter de emanci
patie van de vrouw staan. Wat 
niet wil zeggen dat wij het met 
aile ideeen van feministen eens 
zijn. 
Wij den ken dan ook dat vooral 
de extreme ideeen die veel femi
nisten naar buiten brengen, scha
delijk zullen zijn voor de gelijk
berechtiging van de mens . 
Het standpunt van de SP over 
feminisme zulien we, zoals we 
al zeiden, binnenkort in brochure 
vorm uitbrengen. 
Daarin gaan wij op verschillende 
punten die jullie ook in je brief 
naar voren hebben gebracht, uit· 
gebreider en verder in . 

De redaktie 

FEMINISME4 
lk maak me kwaad over de in· 
houd van Sirene nummer 8, de 
Amersfoortse vrouwenkrant. De
ze gaat over feminisme en kinde
ren. En bij dit onderwerp blijkt 
wei het duidelijkst waar feminis
tiese ideee'n toe kunnen leiden. 
Dingen voor jezelf doen wordt 
gezien als in tegenstel/intJ met din
gen voor of met je kinderen doen. 
Uit de stukjes blijkt dat onder 
dingen voor jezelf doen verstaan 
wordt bijvoorbeeld een vergade
ring hebben en typewerk doen. 
,Mijn zoon komt af en toe met de 
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opmerking: 'Jij denkt aileen 
maar aan jeze/f en waarom ga je 
nu a/weer met vrouwen praten 
dat vind ik helemaal niet gezel
lig.' De jongste probeert af en 
toe met gifbuien te protesteren 
als ik haar in de box zet, wan
neer ze me stoort bij bijvoor· 
beeld een vergadering of type
werk. "Ja dat zijn natuurlijk vee/ 
belangrijker aktiviteiten dan het 
opvoeden van kinderen! Als de 
kinderen aandacht vragen wordt 
dat gezien als lastig en als iets 
waar je paal en perk aan moet 
stellen. Of als iets waar je aileen 
op in gaat a/s je er ze/f zin in hebt. 
,Ais Suzan uit school komt wit 
ze knuffe!en en wat op me han
gen en thee drinken. Soms ga ik 
daar op in, soms ook niet, als ik 
gekoncentreerd met iets bezig 
ben." 
En dan is er nog die moeder die 
aan haar hui/ende zoontje uit
/egt hoe belangrijk het voor haar 
is dat ze werkt en dat hij daarom 
maar moet aksepteren dat ze 
niet thuis is als hij van school 
komt. 
Op de 1 mei-viering, die in Amers· 
foort door een aantal groeperin
gen gezamenlijk werd gehouden, 
werd het huisvrouwenbestaan 
heel erg negatief afgeschilderd. 
,Je bent geisoleerd, de muren 
komen op je af" en ,,het huis
houden is een s/eur. " 
Ja natuurlijk, op een bepaalde 
manier is het huishouden een 
sleur, maar bij welk werk is dat 
niet het geval? Ja precies, het 

werk van de mannen van deze 
feministen, maar ja die behoren 
ook bepaa/d niet tot de arbeiders
k/asse. In dit milieu hebben man 
en vrouw vaak allebei een oplei
ding. A Is er dan kinderen komen 
en de vrouw blijft thuis om voor 
ze te zorgen dan doet ze hetze/f
de werk a/s aile huisvrouwen, 
ook arbeidersvrouwen (behalve 
dat ze meer centen ter beschik· 
king heeft a/s arbeidersvrouwen) 
en ze ervaart dat dan als 'n soort 
degradatie. De man blijft zijn 
hooggeschoolde baan houden en 
daarmee is de onge/ijkheid binnen 
het gezin geboren. 
Heel anders is de situatie in het 
arbeidersgezin. De man werkt 
gewoon. Als hij bijvoorbeeld 
aan de /open de band staat heeft 
hij niet vee/ reden om zijn werk 
belangrijker te vinden dan dat 
van zijn vrouw die het huishou
den doet en de kinderen opvoedt. 
Ja, het opvoeden van kinderen, 
daar wordt door feministen ge
weldig op neergekeken als zijnde 
onbelangrijk werk. Ze zien kin· 
deren als wezens die je aileen 
maar /eeg zuigen. En hoe vee/ 
krijg je niet terug van je kinde
ren? Hoeveelleer je niet door je 
kinderen? In het omgaan met je 
kinderen, of je dat nu goed doet 
of niet, ben je met een heel we
zenlijk dee/ van jezelf bezig. En 
zelfs huishoudelijke taken als 
schoonmaken, koken, wassen 
enz. zijn vaak bevredigender dan 
de dingen die vee! mannen op 
hun werk moeten doen, omdat 

je het immers doet voor je eigen 
gezin. 
Staat de huisvrouw nu echt zo 
geisoleerd van de maatschappij? 
Nee, juist door het grootbrengen 
van haar kinderen wordt ze vaak 
vee/ direkter met de maatschap
pij en hoe deze in e/kaar zit ge
konfronteerd dan haar man die 
steeds in hetzelfde kringetje van 
zijn werk b/l'jft ronddraaien. 
De man verdient het geld, maar 
de vrouw moet ermee rond zien 
te komen. En dat is niet gemak
kelijk in deze tijd; a lies wordt 
immers alsmaar duurder. 
Als het kind ziek wordt zit de 
vrouw ermee en krijgt zij te rna
ken met de gezondheidszorg en 
hoe deze in elkaar zit. Bijvoor
beeld de vaak s/echte opvang van 
kinderen in ziekenhuizen. 
Het kind gaat naar school en als 
het kind niet mee kan komen in 
de klas die bijvoorbeeld vee! te 
groot is, dan is het de moeder 
die dit ervaart en op moet van
gen. 
Gezinnen die te klein behuisd 
zijn of in 'n erg slecht huis wo
nen: het is de vrouw die hier het 
meeste onder lijdt. 
Zo kan ik nog wei even doorgaan. 
Kinderen hebben recht op aan
dacht. Laat die feministes maar 
eens uitleggen waarom hun eigen 
Ieven zovee/ belangrijker is dan 
dat van hun kinderen. Want in 
hun visie komt het daar toch op 
neer. 

Mevr. E. F. te Amersfoort • 
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bevolkingsonderzoek, die aan de hand van de 
cijfers uitlegde hoe en waarom nu precies 
het bevol kingsonderzoek uitgevoerd werd, 
sprak ook Joke van Ballegooijen, huisarts en 
verbonden aan Ons Medies Centrum. Ook zij 
ging in op de noodzaak van onderzoek bij ai
le vrouwen en op de aktiviteiten die de VIB 
op dit gebied overal in het land ontplooit. 

Geld maakt misschien niet gelukkig 
maar blijkbaar wei gezond 
Voordat de avond feestelijk besloten werd 
door de toneelgroep de Nieuwe Komedie, 
met hun stuk met de toepasselijke naam, 
.,Oat ziet er gezond uit", was het nog de 
beurt aan de heer Van der Hoeven, direkteur 
van het ziekenfonds Azivo . Zijn toespraak 
is tekenend voor de wijze waarop het Azivo 
momenteel aan de weg timmert. De visie van 
de heer Van der Hoeven op de gezondheids
zorg was zo helder en durdelijk, dat we hem 
de Tribunelezers niet wilden onthouden. 

' ' 

Ergens in Nederland neemt Albert 
Heijn een proef met een supermarkt. 

Als je daar je boodschappen hebt gedaan, 
hoef je aan de kassa niet lang te wachten. De 
juffrouw aan de kassa hoeft namelijk de prij
zen niet meer aan te slaan. Ze schuift de pak
jes simpelweg over een glazen plaatje. Onder 
dat plaatje zit een elektronies oog. Oat leest 
de prijs en de soort van het gekochte en ver
werkt het vliegensvlug op een soort afdruk
strook. Zo'n apparaat heet een scanner. 
Ook in de mediese wereld kennen we die 
scanners. Eerst waren ze er aileen voor her
senonderzoek - hersenscanners - nu ook 
voor het hele lichaam- bodyscanners. Het 
zijn ingewikkelde apparaten, die langs elek
troniese weg aangeven water in het lichaam 
eventueel mis kan zijn. Zowel in de super
markt als in de mediese wereld staan we wat 
die automatisering betreft nog maar aan het 
begin. Er is nog heel wat te verwachten. Zo 
zal de jaarlijkse gezondheidstest- een van 
de vurige wensen van de VIB- binnen af
zienbare tijd heel gemakkelijk uitvoerbaar 
worden. Oat lijkt een prettig vooruitzicht, 
dat is het ook als we bijvoorbeeld denken 
aan wat dokter Blok heeft gezegd over het 
grote belang van een vroegtijdige herkenning 
van mogelijke baarmoederhalskanker. 
Zo'n jaarlijkse gezondheidstest is ook erg no
dig want gemiddeld genomen gaat het niet 
zo best met onze gezondheid. Sterker nog: 
de algemene gezondheid gaat achteruit. De 

qrote be/angstelling in ,,Amicitia" 

leeftijd, die de Nederlander gemiddeld kan 
bereiken, is tientallen jaren lang gestegen, 
tot uiteindelijk ruim 70 jaar voor de mannen 
en een paar jaar meer voor de vrouwen. Maar 
aan die stijging is een eind gekomen. De leef
tijd, die gemiddeld wordt bereikt, gaat niet 
omhoog, integendeel zelfs iets omlaag. Oat 
ligt een beetje aan onszelf ; de manier waar
op we Ieven is niet altijd even gezond, denk 
aan roken en aan alkohol. Het ligt voor een 
deel ook aan de gezondheidszorg, waarvoor 
erg veel geld wordt uitgegeven maar waar 
voor het voorkomen van ziekten veel te wei
nig beschikbaar komt; denk aan de moeilijk
heid om voldoende geld voor baarmoederhals
kanker te krijgen. Het ligt voor een deel ze
ker ook aan de maatschappelijke omstandig
heden, waaronder veel mensen Ieven. In dit 
verband is het opvallend dat mensen met la
gere inkomens - zeg maar tot aan de zieken
fondsgrens- gemiddeld vaker in het zieken
huis liggen dan mensen met hogere inkomens. 
Geld maakt dan misschien niet gelukkig maar 
blijkbaar wei gezonder. 

Gezondheidszorg: 
kommercieel gerichte supermarkt 
lk ga nog even terug naar de vergelijking met 
de supermarkt. Onze gezondheidszorg lijkt 
daar een beetje op. Je kunt wei degelijk spre
ken van een kommercieel gerichte super
markt. De farmaceutiese industrie heeft in 
die winkel heel wat vakken gevuld en pro
beert ons ertoe te brengen ons karretje vol 
te laden met haar produkten. Oat lukt aardig. 
In de Tribune hebt u onlangs kunnen lezen 
dat vooral bejaarden erg veel medicijnen slik
ken, soms wei 10 tot 12 verschillende. In dat 
stuk, kon je ook lezen dat mensen soms 
enorm opknappen wanneer ze al die medi

.cijnen Iaten staan. Trek zelf maar uw kon-

klusie. 
In andere delen van de mediese supermarkt 
vindt u de produkten van de medies-technie
se industrie. Die industrie probeert de zieken
huizen vol te stoppen met zeer vernuftige 
apparaten en is helemaal niet gei'nteresseerd 
of die apparaten dan ook in voldoende mate 
worden gebruikt. Die industrie verkoopt na
tuurl ijk liever aan drie ziekenhuizen drie ap
paraten die dan voor tweederde van de dag 
niet worden gebruikt dan een apparaat aan 
een ziekenhuis, waar het de gehele dag in 
werking is. 

De ziekenhuizen zelf gedragen zich ook vaak 
als kommercieel gerichte vrije ondernemin
gen . De konkurrentie is scherp. Het zieken
fonds Azivo heeft dat levensgroot ervaren 
toen de ziekenhuizen een verwoede poging 
deden om de kraamkliniek van Azivo opge
heven te krijgen. Niet omdat die kl iniek niet 
goed werkt, men weet wei beter. Maar men 
ziet de eigen dure ziekenhuisbedden leeg 
blijven omdat veel kraamvrouwen de voor
keur geven aan de Azivo-kliniek. En elke on
dernemer vindt het erg vervelend als het pro
dukt van de konkurrent zo goed is, dat het 
publiek dat verkiest. Dan probeer fe die kon
kurrent stuk te maken. 
Ook de specialisten vind je op de supermarkt. 
Voor hen is het financieel aantrekkelijk zo
veel mogelijk patienten in een ziekenhuis op 
te nemen en bij die patienten zoveel moge
lijk verrichtingen te doen. Aan de apothekers 
is zakendoen evenmin vreemd, zij nemen ook 
een deel van de kommerciele supermarkt voor 
hun rekening . En de basis van de gezond
heidszorg, de huisarts, loopt er wat vercbold 
bij, hij dreigt te worden ondergesneeuwd 
door het geweld van de groten, van de indu
strie, van de ziekenhuizen, van de special is
ten. 

Gezondheidszorg is er om te dienen, 
niet om te verdienen 
Beste mensen, gezondheidszorg mag niet 
kommercieel worden geregeld. Oat mag te 
minder wanneer door de komende automati
sering van het onderzoek de keuze tussen al 
dan niet ingrijpen en zo ja hoe, nog belang
rijker wordt. Het gaat erom, wat voor de 
mensen, voor de patienten het beste is en 
voor de hulpverieners mag bij het doen van 
hun keuze niet op de achtergrond de kassa 
rinkelen. De gezondheidszorg is er om te 
dienen, niet om te verdienen. Een regering 
zal dan ook heel andere maatregelen moeten 
nemen dan het invoeren van een eigen bijdra
ge. Het gaat erom de gezondheidszorg te or
ganiseren, zo ongeveer als het onderwijs. 
Daar is men ook in loondienst, daar speelt 
de kommercie ook geen rol . Overigens, van 
de verpleegkundigen wordt ook verwacht 
dat ze hun werk goed doen. Oat doen ze ook, 
daarmee a~mtonende dat een hulpverlener in 
loondienst best denkbaar is. 
Het ziekenfonds Azivo herkent in de opvat
t ing van Voorkomen is Beter veel van haar 
eigen ideeen en idealen. Het weet ook 
uit ervaring hoe moeilijk het is tegen geves
tigde machten te vechten. Maar juist de 
laatste tijd zijn resultaten merkbaar. Veel 
mensen gaan begrijpen, dat hun mening wei 
de gel ijk van be lang is. De belangstelling voor 
de VIB-aktie met betrekking tot het onder
zoek naar baarmoederhalskanker is er een 
voorbeeld van . Daarnaast hebben briefkaar
ten - en andere akties - er veel toe bijgedra
gen dat ziekenhuistientje en vijfje van de 
baan zijn. Aktie voor de gezondheidszorg 
blijft op vele terreinen nodig en ik hoop van 
harte dat de VI B-akties het sukses heb- I I 
ben dat ze verdienen. lk dank u wei. 



Woningnood. Ondanks aile geruststel
lende verklaringen van ministers en 
staatssekretarissen van diverse richtin
gen, grijpt de woningnood in de laatste 
jaren steeds sneller om zich heen. De 
aantallen van ingeschreven woningzoe
kenden bereiken na-oorlogse nivo's. 
Met name de lager betaalden zijn de 
dupe. Want wie geld genoeg heeft, kan 
nog tal van mogelijkheden vinden om 
ergens een woning naar zijn wensen te 
vinden. Voor de mensen met gewone 
inkomens worden de moeilijkheden 
onderhand echter bijna onoverkome
lijk. 
De ,eigen-huis-politiek" van het CDA 
kan er geen zorg voor dragen dat de ge
wone bevolking zich woningen kan ko
pen. De prijzen zijn dusdanig hoog ge
worden dat zaken als premiekoop en 
beschutte sfeerwoningen ook niet 
meer haalbaar zijn. 
Oat betekent dat de lager betaalden 
nog steeds maar een mogelijkheid heb
ben: een huis huren. 
Volop in de publiciteit is momenteel 
de verbetering van de rechtspositie van 
de huurder. Op zich is dat natuurlijk 
ook een goede zaak. Het is echter ook 
zinnig een andere kant te Iaten zien, 
die niet met wote koppen in de kranten 
komt: de massale verkoop die er in de 
laatste jaren plaatsvindt van huurhui
zen. Tienduizenden woningen worden 
op die manier aan het woningbestand 
onttrokken, en door de toenemende 
verkoop staan ook de huurprijzen van 
andere huizen onder steeds sterkere 
druk. 
In ondentaand artikel willen we wat 
meer informatie geven over deze duis
tere handel in een eerste levensbehoef
te. 
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REGER lNG KIJKT WERKLDDS T 
Massale 
verkoop 
vanhuur--won1ngen 

Handel 
Dertig oktober 1978. Het flatgebouw aan de 
Tilburgse Maarseveenstraat wordt door het 
Mijnwerkerspensioenfonds verkocht aan 
Niels Hemmes BV. Prijs: 1,9 miljoen gulden. 
Dezelfde dag verkoopt Hemmes het gebouw 
weer door aan de firma van der Meer uit Noot· 
dorp. Prijs nu: 2,1 miljoen. Hetzelfde Mijn· 
werkerspensioenfonds verkoopt op 1 novem
ber de flat aan de Huijsmanstraat, eveneens 
in Tilburg, voor 1,95 miljoen aan Leidaco 
Onroerend Goed BV te Rotterdam. De be· 
heerder van deze flat wordt Hogema Onroe
rend Goed BV eveneens uit Rotterdam en 
een dochteronderneming van Hemmes BV. 
Enige tijd later wordt de flat aan de Huijs
manstraat 'gespljtst'. Eenzelfde lot staat de 

Maarseveenstraatflat te wachten. 
Wat hier gebeurt is niets bijzonders vandaag 
de dag. Zonder dat de huurders er weet van 
hebben worden hun woningen verkocht en 
doorverkocht. Metals uiteindelijk resultaat 
dat de huurder uiteindelijk mag kiezen: zeit 
kopen of ... vertrekken en plaats maken voor 
iemand anders die de woningen wei wil ko
pen. Hoe gaat dat in zijn werk? 

Splitsen 
Verkoop van huurwoningen doet zich met 
name voor bij flats en andere etagebouw. Ge· 
bruikmakend van de woningnood worden 
appartementen te koop aangeboden. Dat kan 
sedert 1951, toen de mogelijkheid van hori· 
zontale splitsing en verkoop van appartemen-



ten in het burgerlijk wetboek werd opgeno
men. Door middel van een notariele akte kan 
de eigenaar een gebouw dat zich door zijn in
deling daarvoor leent, splitsen in apparte
mentsrechten, eigenlijk het exklusieve recht om 
een bepaald stukje van het gebouw, het ap
partement, te gebruiken. Die appartements
rechten worden bij het hypotheeksregister 
ingeschreven en op dezelfde manier verkocht 
als een huis. 
Overal in Nederland is dit mogelijk . De schei
ding die tot 1 juli aanstaande bestaat tussen 
geliberaliseerd gebied en niet-geliberaliseerd 
gebied, maakte de ~plitsing in het geliberali
seerde gebied echter wei heel erg gemakke
lijk. 

Geen problemen 
In het hiervoor aangehaalde Tilburgse voor
beeld heeft een eigenaar van een flatgebouw 
geen enkel probleem wanneer hij zijn handel 
wil verkopen. Dat antwoord kregen ook eni
ge raadsleden die hierover vragen stelden aan 
het kollege van B & W. 
Wanneer op 1 juli de nieuwe huurbescher
ming van kracht wordt zal de verkoop van 
huurwoningen bemoeilijkt gaan worden. Al
thans het zal moeilijker worden de huurder 
uit huis te krijgen en zodoende een snel leeg
komende flat ter verkoop aan te kunnen bie
den. In de nieuwe regeling wordt immers de 
huurbescherming, die momenteel voor een 
periode van drie jaar geldt in het niet-gelibe
raliseerde gebied, over heel Nederland uitge
breid. Toch zal deze regeling geen einde 
brengen aan de horizontale verkoop. Dat be
wijst de gang van zaken in een stad als Am
sterdam. 

lntimidatie 
AI in september 1977 deelde het kollege 
van burgemeester en wethouders Van Amster
dam mee dat maar liefst 90.000 woningen 
in de stad dreigden horizontaal verkocht te 
worden. Dat komt overeen met 1/3 van aile 
woningen in de hoofdstad. Duizenden zijn 
er in de loop der jaren-al verkocht en de ont-

wikkeling stopt niet. 
Juridies lijkt de huurder hier best sterk te 
staan. De praktijk wijst echter uit dat hij toch 
bijzonder vaak het loodje moet leggen . Omdat 
de huiseigenaar niet stopt bij zijn wettelijke 
grenzen. Daar houdt hij zich slechts aan wan· 
neer dat in zijn kraam te pas komt. Wanneer 
een huurder niet bereid is zelf het aangebo
den appartement te kopen of zomaar te ver
trekken dan kan hij zich vaak verheugen over 
een bijzonder intensieve belangstelling van 
de kant van de verhuurder. Via gewone trei
terpartijtjes komt het vaak tot ordinaire inti
midatie, a lies in het kader van het plan om 
de woningen zo snel mogelijk leeg te krijgen. 
Want lege huizen betekenen verkoopbare 
huizen en hogere opbrengsten. 

Tegengaan 
Via horizontale spl itsing en verkoop en via 
enige andere manieren zijn er in de afgelopen 
jaren schrikbarend hoge aantallen huurwo
ningen verkocht. In de periode april1976 tot 
april 1977 werden zo'n 30.800 woningen van 
huur in koop orngezet. In de daaropvolgende 
periode van april 1977 tot juli 1978 steeg dat 
aantal tot 42.800. 
Volgens het Centraal Bureau voor de Statis
tiek (CBS) blijkt uit haar onderzoekingen 
dat dit verschijnsel van de verkoop van huur
huizen zich momenteel overal in het land in 
gelijke mate ·,10ordoet. Dit rapporteerde deze 
onderzoeksinstantie kort geleden aan minis
ter Beelaerts van Blokland en staatssekretaris 
Brokx, beide verantwoordelijk voor het volks
huisvestingsbeleid in ons land. 
Brokx liet daarop weten dat het hem .,ver
vult met zorg, maar geen aanleiding ziet 
daaruit nu al beleidskonklusies te trekken." 
Tijdens de laatste behandeling van dit onder
werp door het parlement klaagde de oppo
sitie dat de CBS-cijfers te lang onder tafel 
gebleven waren en dat hier sprake was van 
onverantwoordelijk optreden van de kant 
van de regering. Terechte kritiek, maar de 
tienduizenden mensen die destijds een wo
ning huurden die onder het kabinet Den Uyl 

DE LAA&BETAALDE 
IS WEER DE DUPE 
werd verkocht, vragen zich nu natuurlijk wei 
af of deze zorg over het gedrag van de rege
ring niet rijkelijk laat komt. Toen op 27 
april 1977 aan staatssekretaris Van Dam vra
gen werden gesteld over de verkoop van een 
aantal flatgebouwen in Tilburg (waarbij op 
een dag meer dan 1 miljoen winst werd ge
maakt) maakte de staatssekretaris er zich met 
een Jantje van Leiden vanaf, hij zei dat de 
regering verontrust was en voor de rest geen 
mogelijkheden had ... 
Noch CDA, noch PvdA hebben zich in het 
veri eden duidel ijke bestrijders van deze han
del in een eerste levensbehoefte getoond. 
Een halfslachtige aanpak in deze zaak leidt 
tot niets. De handelaren in appartementen 
zijn namelijk wei bijzonder gewiekst. Zie dit 
voorbeeld maar eens: 
Een van de manieren om horizontale ver-
koop van appartementen tegen te gaan leek het 
systeem van de erfpacht. Erfpacht wil zeggen 
dat de grond van de gemeente is en alles 
wat daarop gebol!wd is niet zonder toestem
ming van de gemeente doorverkocht mag 
worden. In een dergelijke situatie lijkt split
sing dus niet mogelijk. In 1976 maakte de 
Hoge Raad uit dat een gemeente toestem
ming tot splitsing mag weigeren wanneer dat 
door haar in het belang van de volkshuisves
ti ng wordt geacht. 
De huiseigenaren hebben inmiddels al weer 
een ontduikingsmethode gevonde11: de eige
naar laat zijn gebouw niet splitsen in apparte
menten maar brengt het onder in een koope
ratieve flatexploitatiemaatschappij, waarvan 
men dan ... het lidmaatschapsrecht kan ko
pen. En daarvoor is geen toestemming van 
de gemeente nodig. 

Het grote geld 
Toch heeft de gemeente - wanneer zij maar 
zoekt- diverse mogelijkheden om althans 
te proberen horizontale verkoop tegen te 
gaan. Zo kan zij bijvoorbeeld gebruik maken 
van het vergunningensysteem dat de uit 194 7 
daterende woonruimtewet biedt, een wet die 
trouwens momenteel in meer en meer ge
meenten wordt ingevoerd tengevolge uan de 
stijgende woningnood. Verder biedt de Wo
ningwet de mogelijkheid splitsing te verbin
den aan een vergunning van B & W. Het pro
bleem daarmee is echter dat de waarde nogal 
beperkt is, omdat de eis van een vergunning 
aileen maar gesteld mag worden voor kate
gorieen van huizen die door _de minister zijn 
aangewezen. 
Een uiteinclelijke oplossing bestaat er echter 
op dit moment niet. Zolang de eigendoms
rechten nog hoger aangeslagen worden dan 
de rechten van de huurder zullen de huiseige
naren - met hun machtige konnekties in de 
politiek - er altijd in slagen die wegen te vin
den die hun toegang verschaffen tot de grote 
hoeveelheden geld die deze handel oplevert. 
Maar mensen hoeven natuurlijk niet te wach
ten totdat de wettelijke bepalingen verande
ren. Zijzelf kunnen ook hun eigen methoden 
ontwikkelen om horizontale verkoop tegen 
te gaan. Ook zij hebben mogelijkheden om 
aspirant-kopers duidelijk te maken dat zij er 
beter aan doen de huizen niet te kopen. En 
ook die middelen blijken in de praktijk door
gaans effektiever dan wettelijke regels en re
geltjes. Binnenkort komen we hierop nog na
der terug, met een aantal praktijk-voorbeel-
den. • 
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We vragen Paul hoe hij er toe gekomer. is om 
aktie te gaan voeren voor ,.meer personeel 
rond het bed". 
,.Omdat ik dagelijks te maken heb met de 
gevolgen van het personeelsgebrek. 
Allereerst is de begeleiding van de leerling
verpleegkundigen ronduit slecht. Per 100 
leerlingen zijn er 4 zogenaamde praktijkbe
geleid(st)ers, die de leerlingen bij het prak· 
tiese werk begeleiden. Dat zijn er veel te wei
nig. Bovendien is het zo dat als er een aange
steld wordt, een gediplomeerde verpleeg(st)er 
het veld moeten ruimen. Dan zijn er de patien
tenbesprekingen, waarbij het verplegend per
soneel bij elkaar komt om de speci fie ke pro
blemen van de patienten door te spreken. 
Vaak gebeurt dat maar eens in de maand. Dat 
is natuurlijk veel te weinig maar er is gee n 
tijd. Verder is het ziekteverzuim vooral in 
drukke tijden op een afdeling nogal hoog. 
Op de kinderafdeling was het op een gege
ven moment zo erg dat het resterende perso
neel met monddoekjes voor moest lopen 
omdat men dacht dat er een infektieziekte 
heerste. Achteraf bleek de oorzaak te liggen 
in de vaak lange en onregelmatige diensttijden . 
Door het personeelsgebrek is er veel te wei-
nig tijd om met de patienten eens een praatje 
te maken. Bovendien heeft de leerlingver
pleegkundige weinig in zijn opleiding gehad 
over bijvoorbeeld het begeleiden van sterven
de patienten of van mensen die weten dat ze 
kanker hebben. Wil je dus je werk een beetje 
bevredigend kunnen doen, dan is dat aileen 
mogelijk met voldoende personeel. Vandaar 
dat ik me heb ingezet voor die aktie van 12 
mei." 

Kontakt met de mensen is belangrijk 
Als we Paul vragen of hij ondanks al die pro
blemen nog wei plezier in zijn werk heeft, 
zegt hij: 
,.Tja, het personeelsgebrek maakt het werk 
natuurlijk minder aangenaam. Ook heb ik 
nog wei eens moeite met die onregelmatige 
diensten. Het valt niet mee om bijvoorbeeld 
een vaste avond in de week vrij te houden 
voor de een of andere aktiviteit buiten je 
werk. 
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In het belang van patienten 
en verpleegkundigen 

Meer 
personeel 
rond'tbed 
De gezondheidszorg wordt hard getroffen door de bezuini
gingen. Het ziekenhuispersoneel ondervindt dagelijks aan 
den lijve wat het betekent om met te weinig personeel een 
afdeling draaiende te houden. Daarom werd op 12 mei, de 
dag van de verpleging, dan ook massaal geprotesteerd tegen 
deze kwalijke bezuiiligingen. Een van de organisatoren 
van de protestdemonstratie was Paul Slissenaar, leerling
verpleegkundige in het Hofpoort-ziekenhuis in Woerden. 
Met hem had de Tribune een gesprek. 

Toch is dat erg belangrijk; vind ik, want als 
je niet oppast dan ben je met niets anders 
dan met je werk bezig. Buiten je werkuren 
moet je verder ook nog leren voor de exa
mens . Je krijgt daar geen vrij voor. 
Er zitten natuurlijk ook leuke kanten aan het 
werk. Het is afwisselend en je komt met veel 
verschillende mensen in aanraking." 

1500 Handtekeningen 
Paul heeft ook meegedaan aan het ophalen 
van handtekeningen. 
,.Ja, dat klopt. Met 15 verpleegkundigen 
hebben we op een koopavond in het centrum 
van de stad zo'n 1500 handtekeningen opge
haald voor 'meer personeel rond het bed ' . 
Dat was een enorm sukses en dat ondanks 
het slechte weer. We hebben hierbij ook veel 
steun ondervonden van de rest van het zieken
huispersoneel, zoals technici en mensen die 
in de keuken werken. We hebben hier in 

Woerden ook meegewerkt aan het samenstel
len van een zwartboek over het tekort aan 
personeel." 
Paul Slissenaar zit ook in de ondernemings
raad. Op onze vraag hoe zijn ervaringen zijn, 
vertelt hij: 
,.Nou, daar kan ik nog maar weinig over zeg
gen want ik zit er nog maar kort in. Wat ik 
wei heb ervaren is dat de afgelopen jaren de 
ondernemingsraad in feite achter de beslis
singen van de direktie aaniiep in plaats van 
deze krities te bezien en zelf met goede voor
stellen op tafel te komen. lk ben vast van 
plan om over aile belangrijke zaken die er 
aan de orde komen eerst overleg te plegen 
met de betrokkenen (leerlingen, technici, 
enz.) . Zelf zit ik er in namens de leerlingver
pleegkundigen . Deze vormen samen de leer
lingenraad. We zijn hard aan het proberen 
om van deze leerlingenraad een invloedrijke 
groep te maken waarmee terdege rekening 
gehouden moet worden." • 



TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen * Paul Pollmann * Piet Wigman 

Steeds meer Nederlanders kiezen als vakantie
bestemming het buitenland. Voordat uitein
delijk de koffers gepakt zijn en u de hond 
naar uw schoonmoeder gebracht hebt, is er · 
aan voorbereidingen al het een en ander aan 
vooraf gegaan. Met zorg is de route uitgestip
peld, heeft de auto nog een grote beurt gehad 
en heb je voor 42 gu I den nog even je paspoort 
Iaten verlengen. 
Niet om al bij voorbaat uw vakantieplezier te 
bederven, maar als je de eerste de beste va
kantiedag de enige bril die je bij je hebt in de 
blauwe gnlven van de Middellandse Zee ziet 
verdwijnen, dan moet je de resterende 14 da
gen toch heel wat wijn drinken om nog eens 
flink te kunnen lachen. 
Overigens vinden wij. niet dat een vakantie 
tot in aile details gepland en voorbereid moet 
worden. Het mag best een beetje spannend 
blijven. Toch zal iedereen het met ons eens 
zijn dat plotselinge ziekte het plezier voor de 
patient en zijn medereizigers aardig karr ver
gallen. Ons lijkt het daarom verstandig om 
wat dit betreft een paar tips te geven over 
wat te doen aan het voorkomen en eventueel 
(Iaten) behandelen van ziekte tijdens de va
kantie. 

Voorkom besmettelijke ziekten 
- Houd het besmettingsgevaar zo klein mo
gelijk door een goede hygiene. Was uw han
den goed na gebruik van het toilet, v66r u 
gaat koken en v66r u gaat eten. 
-Was keukengerei en vaatwerk af in heet sop, 
ook als u kampeert en spoel het niet in dat 
sprankelende beekje of heldere meertje, waar
van het water wei eens minder zuiver is dan 
op het eerste gezicht lijkt . 
- Zorg dat het voedsel tegen vliegen is be
schermd . 
- Houd medekampeerders die buikpijn of 
diarree hebben buiten de keuken en druk ze 
op het hart hun handen veel en goed te was
sen, zeker na gebruik van het toilet. 
- Niet aile water is drinkwater! Twijfelt u 
aan de kwaliteit van het drinkwater, drink 
dan mineraalwater, vruchtensap en dergelijke 
dranken. 
- IJsblokjes moeten uitsluitend van gekookt 
water worden gemaakt. 
- Eet geen onverpakt ijs dat in een karretje 
langs de weg verkocht wordt. 
-Was groente en fruit in zuiver water, schil 
zo mogelijk het fruit. 
- Het eten is betrouwbaar als u het snel aan 
de kook brengt en een kwartier Ia at doorko
ken. 
- Eet bij warm weer of in een warm klimaat 
geen rauw of halfrauw vlees. 
- Schelpdieren (mosselen, oesters en derge
lijke) en vis kunnen eveneens besmet zijn. 
Het rauw eten ervan moet dan ook ontraden 
worden. 
- Het is verstandig losse melk altijd voor het 
gebruik te koken. 

Tipsvoor 
devakantie 

Voorkomen dat uw vakantie door ziekte in het water valt 

- Hebt u geen koelkast, bewaar dan geen 
restjes. Een koeltas is geen koelkast en kan er 
besl ist niet voor gebruikt worden. 
- Neem geen vakuum verpakt vlees of vlees
waren mee op reis. Deze verpakking verlengt 
de houdbaarheid niet of nauwelijks. Levens
middelen in blik zijn wei houdbaar. 

Verre Ianden 
Voor reizigers naar verre Ianden is het van 
belang dat zij zich op de hoogte stellen van 
de hygieniese omstandigheden in het vakan
tieland. lnenting tegen besmettelijke ziekten 
is dan dringend aan te raden. 
Onthoud dit: voedsel dat besmet is, ziet er 
dikwijls normaal uh en ruikt goed en smaakt 
uitstekend. 

Geneeskundige hulp 
In de loop der jaren zijn internationale rege
lingen tot stand gekomen tussen Nederland 
en diverse andere Ianden. Zij geven aan ver
zekerden die tijdelijk in dat land verblijven, 
dezelfde rechten op geneeskundige hulp als 
iedere inwoner van hetland waarin ze ver
blijven. Gadus nooit als partikuliere patient 
hulp inroepen! Voor die Ianden zijn speciale 
gratis formulieren ontworpen (vakantie legiti
matiebewijs) die de verzekerde bij het zieken
fonds kan aanvragen. De rechten in diverse 
Ianden kunnen verschillend zijn zodat bijbe
taling door de verzekerde niet ongewoon is. 
Tegen deze extra kosten kunt u bij de meeste 
ziekenfondsen of bij andere instellingen als 

banken een aparte verzekering afsluiten. 
Neem steeds een geldig inschrijvingsbewijs 
mee, ook al houdt u in Nederland vakantie. 
Mocht u in het buitenland kostbare mediese 
hulp nodig hebben, bijvoorbeeld opname in 
een ziekenhuis, laat dan een van uw mede
reizigers direkt kontakt opnemen met uw 
eigen ziekenfonds. Op het vakantie legitima
tiebewijs staat precies vermeld hoe u moet 
handelen in geval van ziekte in het betreffen
de vakantieland. Als u ergens toch zou moe
ten betalen, vraag dan altijd naar een gespeci
ficeerde re~ening, zodat u die later ter ver
goeding aan het ziekenfonds kunt voorleggen. 
Voor al diegenen die niet via een ziekenfonds 
zijn verzekerd, is het aan te raden een reis
verzekering af te sluiten. Vele ziektekosten· 
verzekeringen hebben een zogenaamde va
kantiepolis waarmee je tegen een lage premie 
vergoeding krijgt van de kosten van genees
kundige hulp in het buitenland . 

Medicijnenpaspoort 
Noteer eventuele bijzonderheden met be
trekking tot uw gezondheidstoestand op een 
medies paspoort of een ander kaartje en 
draag dat bij u. Als u regelmatig geneesmid
delen gebruikt is het verstandig dit op een 
internationaal paspoort aan te tekenen, met 
eventueel een in het Engels geschreven brief 
van een behandelend specia!ist, die een na
dere toelichting geeft op het medicijnenge
bruik. 
Wij wensen u een prettige vakantie. • 
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Joop de Vos bij 'zijn' vuilniswagen 

,De ophaaldienst, dat is het hart 
van de reinigingsdienst." Met eni
ge trots brengt hij het naar voren. 
Hij is chauffeur op een van de 
twintig reinigingswagens die in de 
gemeente Utrecht dagelijks het 
huisvuil ophalen. Joop de Vos, 
30 jaar oud en al twaalf jaar bij 

de reinigingsdienst, voelt zich · verantwoordelijk voor zijn werk. Maar voor Joop 
telt meer: hij zet zich ook in voor betere werkomstandigheden bij de ophaaldienst. 

WEER OF GEEN WEER: 
DE VUILNISMAN IS ER 
,Toen de direktie eind vorig jaar ons een re
gelrechte dreigbrief stuurde, was voor mij de 
maat vol. Steeds meer werd er van onze rech
ten afgepakt. Toen ik bij de reiniging begon, 
werkten wij 45 uur per week. Daarna kwam 
arbeidstijdverkorting, maar je ophaalwijken 
werden nooit kleiner. Toen we van vuilnis
emmers op plastic zakken overgingen, zei de 
direkteur dat het gemakkelijker werd. Maar 
hij vergat dat de wijk een kwart groter werd 
en de zakken zwaarder. In die brief dreigde 
de direktie dat ze extra opzichters zouden 
gaan aanstellen om ons te kontroleren. Per 
adres mochten we maar 5 tot 10 minuten 
koffie drinken en we moesten aile nevenakti
viteiten met vodden en papier staken." 

- Hoe heb je het aangepakt? 

,lk heb een brief voor m'n kollega's gemaakt 
en op stencil gezet. Corrie, mijn vrouw, heeft 
het stencil hier in het buurthuis afgedraaid en 
ik heb ze 's morgens voor het werk aan m'n 

14 

kollega's uitgedeeld. lk zal je eens voorlezen 
wat i k gesch rev en had : 
Wat de nevenaktiviteiten betreft (het vuilla
den tegen vergoeding): dit wordt gedaan voor 
het publiek, ze hebben daar aileen maar voor
deel van, want bij ieder die meer dan twee 
zakken huisvuil aanbiedt wordt dat ook mee
genomen zonder vergoeding en dit gebeurt de 
he/e dag door. 
Wat de lompen en de meta/en aangaat, het 
sorteren hiervan is nuttig voor de maatschap
pij (het terugwinnen van grondstoffen). Zoals 
u ziet is er weinig aan de hand, maar de direk
tie v;ndt van we/ en wil hiertegen maatregelen 
nemen. Wat dit inhoudt, weet iedereen: ver
scherpte kontrole door nieuwe opzichters, 
die zich nog waar moeten maken. 
De direktie heeft de laatste jaren meerdere 
vers/echteringen binnen het bedrijf gebracht, 
om te beginnen: 
- toen de werkweek verkort werd van 42,5 
naar 40 uur, geen aanpassing van de ophaal
dienst in de wijken; 
- bij het invoeren van de plastic zakken uit-

breiding van de wijken 
- het invoeren van maar een keer ophalen 
van huisvuil bij feestdagen; er worden dan 
vijf extra wagens ingezet, metals gevolg dat 
iedereen zich rot moet werken en soms pas 
na vijven binngn is; dat is dan voor je feest
dag; 
- het eraf halen van drie auto 's tijdens de 
zes weken schoolvakantie. Dat betekent een 
extra belasting voor degenen die overblijven, 
want het is gebleken dat het aileen maar 
tijdens de bouwvakantie echt rustig is; 
- het invoeren van veiligheidsvesten, die in 
de zomer beslist niet prettig zitten; 
-chauffeurs van de gladheidsbestrijding krij
gen geen koffie meer voor 7 uur 's morgens 
als zij bijvoorbee/d om half 4 uit bed gehaald 
zijn. 
En nu deze maatregel weer. Of er iets aan te 
doen is? lk dacht van wei. Eenheid maakt 
macht, nietwaar? Om te beginnen kan de op
haaldienst een dag gaan werken zoals het 
hoort, dus twee zakken op ieder ad res. Niet 
harder rijden dan 40 kilometer per uur. En 
rustig stoppen voor het oranje lich t. En de eis 
aan de direktie dat zij deze laatste maatrege/ 
achterwege moet Iaten." 

Joop de Vos vertelt dat de reaktie van de 
kollega's prima was. 
,lk had voorgesteld om om 4 uur op het 
werk bijeen te komen om over de brief te 
praten. Tachtig procent van de ophalers en 
chauffeurs waren aanwezig en 90 procent van 
hen was voor een stiptheidsaktie. We hebben 
toen een brief aan de direktie gestuurd met 
de eis dat de maatregel ingetrokken moest 
worden . ledereen ondertekende die brief. 
Kort daarna kwam een vakbondsman naar 

· mij toe om hierover te praten. We zaten toen 
net in de tijd dat de ambtenaren akties gin
gen voeren tegen Bestek '81. Die vakbonds· 
man stelde voor dat ik onze aktie op de 
bondsvergadering zou brengen. Oat heb ik 
toen gedaan. lk heb op die vergadering van 
de bond onze eisen uiteengezet en ons plan 
verteld. Ze waren het wei met ons eens, maar 
ze vonden dat we ons maar moesten aanslui· 
ten bij de aktie tegen Bestek '81 . Over onze 
aktie zouden we later wei eens praten, zeiden 
ze. Maar toen is het wei doodgebloed . Het 
gevolg is, dat we wei extra kontrole gekregen 
hebben. Veel mensen worden gepakt, er 
hangt een sfeer van sp'i oneren en aangeven. 
Nee, ik heb wei geleerd dat we van de bond 
niet alles hoeven te verwachten, die strijden 
nog veel te weinig." 

Wij merken op dat de reinigingsrechten 
steeds maar blijven stijgen. Waar zit 'm dat 
in? 
,lnderdaad zijn die lasten hard gestegen . Wij 
hebben bij de reinigingsdienst nieuwe gebou
wen gekregen. Oat kost veel geld. En nieuwe 
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wagens. Wij zijn iedere dag met twintig wa
gens op pad. Vroeger hadden we DAF's, dat 
waren zonder meer goede wagens. Toen 
moesten er andere wagens komen, Engelse 
Dodges, want die waren goedkoper volgens 
de direktie. Nou, dat hebben we geweten. 
Die Dodges zijn veel slechter, er moet een 
hoop gerepareerd worden en er is veel stagna
tie . Er wordt door de chauffeurs veel gekan
kerd en voor onze monteurs is het ook geen 
lolletje." 
Fel gaat Joop verder : .,Het beroerde is dat 
we eigenlijk totaal geen inspraak hebben bij 
de aankoop van de auto's. De balleboffen die 
zelf niet rijden, die beslissen daarover." 

- Hoe is zo'n ophaaldienst precies geregeld? 

.,lk zei al, we zijn met zo'n twintig wagens. 
Bij iedere wagen hoort een ploeg van drie 
man : een chauffeur en twee ophalers . Verder 
zijn er nog vijf kontainerauto's die ploegen . 
van twee man hebben. Twee keer per week 
hal en we het vuil op, op maandag en dinsdag 
doen we onze wijken de eerste keer en op 
donderdag en vrijdag voor de tweede keer. 
Op woensdag werken de ophalers in de veeg
dienst en de chauffeurs maken de auto's 
schoon, ongeveer drie auto's per man. De 
rest van de chauffeurs doet dan ander werk, 
bijvoorbeeld grof vuil ophalen. Je moet dan 
zestig adressen op een dag doen. Je rijdt je 
wezenloos maar je krijgt ook tips. Het opge
haalde vuil van de gemeente Utrecht gaat 
naar het afvalverwerkingsbedrijf in de Rijn
mond. We werken in gewone dagdienst van 
kwart voor acht tot kwart over vier. Behalve 
natuurlijk als er iets bijzonders aan de hand 
is, zoals strooien tegen de gladheid ." 
,.Toen ik twaalf jaar geleden bij de reinigings
dienst began werd iedereen die solliciteerde 
met open armen ontvangen . Nu is de situatie 
heel anders. Nu worden er zware eisen gesteld. 
Er kwamen bij ons op een advertentie d~rtig 
sollicitanten, allemaal kerngezonde mannen . 
Twee werden er aangenomen. Zo profiteren 
ze van de werkloosheid." 

Corrie, die inmiddels thuis gekomen is van 
de vrouwenklub, mengt zich ook in het ge
sprek . .,Je moet niat vergeten," zegt zij, 
,.dat de vuilnisman zware lichamelijke arbeid 
moet verrichten. Er zijn er maar weinig die 
gezond oud worden." 
Joop beaamt dat . ,.lk heber al heel wat op 
ziekteverlof zien gaan . De meesten gaan eruit 
rond hun 55e jaar en dan zijn ze echt versle
ten." Kwaad voegt hij eraan toe : .,En dan 
proberen ze nog om die versleten chauffeurs 
en ophalers in de werkplaats te duwen om 
auto's te poetsen. Of ze dwingen hen nog om 
straatveger te worden . Maar aLs een chef ver
sleten is, dan hoeft die geen straatveger te 
worden. Die mag naar huis gaan ." • 

Touringcarchauffeur 

Uw 
uitstapje 

• 
IS 

zijn dagelijks brood 
In de zomermaanden nemen de vakan
tietrips en dagtochten als vanouds een 
hoge vlucht. En hoe groot de vreugde 
in de bus ook mag zijn, er is een man 
die werkt en dat is de chauffeur. 
Frans Sengers uit Nijmegen is zo'n tou
ringcarchauffeur. Frans werkt al jaren 
bij een van de grootste touringcarbe
drijven in de regio Nijmegen. Zijn ver
haal is typerend voor de touringcar
chauffeur van vandaag. 

Oat blijkt als we een afspraak proberen te 
maken voor de Tribune . .,Je weet nooit wan
neer hij thuiskomt," zegt zijn vrouw. ,.En 
's avonds laat hoort hij pas waar hij devol 
gende dag naar toe moet." Als we Frans te 
pakken krijgen zegt hij over dat probleem: 
.,We zijn er nu al twee jaar mee bezig om 
daar verandering in te krijgen door middel 
van weeklijsten waarop je voor een hele week 
kunt z ien wanneer je moet rijden . Volgens 
de baas~ kan dat niet door personeelsgebrek, 
dat is natuurlijk flauwekul. Je kunt bijna niet 
aan verenigingsleven of andere aktiviteiten 
doen. Nooit kun je eens met je vrouw iets af
spreken om naar kennissen te gaan of uit te 
nodi gen. Oat is ook rot voor de kinderen. 
We hebben nu gelukkig wei een CAO bereikt 
maar dat is nog steeds niet geregeld." 

- Hoe was het dan voordat jullie een CA 0 
hadden? 

.,Nu we hadden een basisloon van f 320,
schoon waar we vaak 80 uur per week voor 
van huis waren. In deze situatie zitten op 
dit moment nog veel touringcarchauffeurs, 
waar ze dan 6 dagen per week voor moeten 
rijden en wanneer ze dit niet doen vliegen 
ze eruit. De baas kan je altijd Iaten rijden." 

- Wat is er dan veranderd door de GAO? 

.,We hebben nu een 40-urige werkweek voor 
vijf dagen met CAO-Ioon. Per vier weken moe
ten we minimaal 160 uur werken en wan-
neer we meer uren draaien worden die als 
overuren betaald. Verder krijgen we natuur
lijk de toeslagen voor de weekends, meer
daagse tochten, het buitenland, voeding en 
kleding. 
We zitten nu een stuk beter dan onze koll e
ga's zonder CAO. Aileen de vergoedingen 
voor het eten en de koffie zijn aan de lage 
kant; voor f 7,50 kun je tegenwoordig toch 
nergens meer eten . Verder hebben de chauf
feurs een CAO-Ioon wat is gebaseerd op het 
aantal jaren dat je werkt bij de baas. Voor 

jongere chauffeurs is dit vaak aan de lage 
kant." 

- En het rijden op het buitenland, hoe gaat 
dat? 

,.Je krijgt minimaal 8 uur per dag vergoed en 
een toes lag van f 17,50 per overnachting. 
Maar toch hebben veel touringcarchauffeurs 
dit niet en moeten ze vaak nadat ze vanuit 
Oostenrijk terug zijn in Nijmegen na een lan
ge tocht van zeg maar 1000 kilometer rijden, 
de mensen nog eens thuisbrengen in het noor
den van hetland . Het is gewoon onmenselijk 
om zoiets van de chauffeurs te eisen. 
Hetzelfde geldt natuurlijk bij het l£ertrek 
naar het buitenland. Bijvoorbeeld 's morgens 
om 9 uur in Nijmegen; waarbij de chauffeur 
van tevoren van Nijmegen naar Utrecht en 
Apeldoorn moet rijden om vervolgens om 
9 uur in Nijmegen te vertrekken naar Zuid
Duitsland. Hier zou de baas dan een extra 
bus met andere chauffeur voor moeten in
zetten, maar dat vindt hij te duur en de maag
zweer van de chauffeur interesseert hem dan 
niet zoveel." 

- Hoe laat moet je morgenvroeg nu open 
hoe laat ben je thuis? 

.,Morgenvroeg sta i k om half vijf op en om 
19.00 uur ben ik afgewerkt . Met de nu inge
voerde CAO krijg ik daar wei extra voor be
taald of extra vrij voor. 
Toch is het gekkenwerk wat we in deze tijd 
van het jaar moeten doen . In juni is het tou
ringcarbedrijf een overspannen heksenketel. 
Het lijkt wei of ze je huwelijk kapot Willen 
maken . Het gaat ze natuurlijk aileen maar 
om de winst maar dan wei over onze rug en 
over de rug van onze vrouwen en kinderen. 
Er moet nog veel veranderen en die CAO is 
een stap in de goede richting . 
We hebben uitgerekend dat wanneer de baas 
geen CAO betaald en bijvoorbeeld 25 man in 
dienst heeft hij elk jaar twee nieuwe touring
carbussen kan kopen van geld wat eigenlijk 
aan de chauffeurs toekomt. Dus re ken maar 
uit wat de baas die geen CAO betaalt jat van 
zijn touringcarchauffeurs. Zo'n bus kost al 
snel een paar ton. 
Mijn advies aan kollega 's bij andere touring
carbedrijven is : probeer zo snel mogelijk een 
goeie CAO te kr ijgen, op dit moment is het 
de juiste tijd; ga er samen tegenaan want an
ders kan de baas je altijd Iaten rijden en staat 
er niets tegenover. Bovendien blijft er geen 
tijd over voor andere dingen. En een chauf
feur heeft ook recht op een normaal gezins-
leven." • 
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VAKANTIE
GELD 

EN VAKANTIETOESLAG 
Eind mei was voor veel mensen de tijd 
dat men zich afvroeg: hoeveel belasting 
zal er nu weer van mijn vakantie-uitke
ring afgaan? Met de dure vakantie voor 
de deur is het van groot belang te we
ten hoeveel men te besteden heeft. 
Over vakantie en vakantiegeld bestaan 
veel onduidelijkheden. Daarom publi
ceren wij hier enkele vragen die bij de 
SP Hulp- en lnformatiedienst binnen
kwamen. 

- /k ben nu drie maanden ziek en heb bij 
het loon van de maand mei maar een gedeel
te van de vakantiebijslag ontvangen. Mijn 
baas zegt dat hij over de tijd dat ik ziek ben, 
mij geen vakantietoes/ag hoeft te beta/en. 
/k ben toen bij het GAK gaan vragen, maar 
die geven het mij ook niet. Heb ik er nu 
recht op of niet, en zo ja bij wie moet ik dan 
zijn? 

De wet minimumloon en minimumvakantie
uitkering bepaalt dat een werknemer recht 
heeft op een vakantiebijslag van tenminste 
7 procent. Die bijslag moet door de baas be
taald worden. 
Is de werknemer ziek (hij heeft dan recht op 
ziekengeld), dan is eveneens de werkgever 
verplicht over die periode de vakantiebijslag 
te betalen. Heeft men een WW- of WAO-uit
kering dan betaalt de bedrijfsvereniging de 
bijslag. 

- Mijn baas wit mijn vakantiegeld niet in 
mei beta/en, maar in juni. Kan dat zo maar? 

De wet bepaalt dat de vakantiebijslag uiter
lijk in juni uitbetaald moet worden. Eerder 
hoeft de werkgever dus niet te betalen, behal
ve als in het arbeidskontrakt of de CAO is 
vastgelegd dater eind mei betaald moet wor
den. Meestal is dat het geval. 

- /k ben nu een jaar ziek en ik heb in mei 
van mijn baas vakantietoeslag ontvangen. /k 
heb echter nog vakantiedagen over staan. 
Kan ik die nu door mijn baas uitbetaa/d krij
gen? 

Nee, dat kan niet. Tijdens ziekte kan een 
werknemer geen vakantiedagen opnemen, 
maar hij kan ze ook niet uitbetaald krijgen. 
De wet verbiedt uitdrukkelijk het uitbetalen 
van vakantiedagen tijdens de dienstbetrek
king . Dus ook niet tijdens ziekte, hoe lang 
die ook duurt. Wordt echter de dienstbetrek
king verbroken, dan moet de werkgever de 
nog openstaande vakantiedagen uitbetalen. 
Maar deze laatste aanspraak van de werkge
ver vervalt indien de dienstbetrekking door 
de arbeider wordt beeindigd voordat hij het 
werk hervat heeft. 

- /k ben na drie jaar ziekte door mijn werk
gever ontslagen. Omdat ik nog vakantieda
gen tegoed had heb ik om uitbetaling ervan 
gevraagd. Mijn werkgever weigert uitbeta/en, 
hij zegt dat mijn vakantierechten verjaard 
zijn. 

Onlangs heeft de Hoge Raad, de hoogste 
rechterlijke instantie, uitgesproken dat een 
werknemer die in dezelfde situatie zat, wei 
recht had op uitbetal ing van vakantiedagen. 

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een werk
nemer vakantierechten opbouwt tijdens ziek
te over een tijdvak van ten hoogste een jaar. 
Ook is bepaald dat recht op vakantie ver
jaart na verloop van twee jaren na het tijd
stip waarop de aanspraak is ontstaan. 
Zou nu het recht op vakantie (tijdens ziekte) 
opgebouwd zijn over het eerste ziektejaar en 
zou de werkgever de zieke werknemer vervol
gens na drie jaar ontslaan, dan zou de werk
nemer zijn vakantierechten verspelen door 
verjaring. 
De rechter heeft nu uitgesproken dat het 
recht op vakantie ontstaan is in het laatste 
jaar van de ziekte. En dan kan er van verja
ring nog geen sprake zijn. U hebt dus recht 
op uitbetaling van uw vakantietegoed door 
uw werkgever. • 

Er bestaat nogal wat verwarring over 
de woorden vakantiegeld en vakantie
bijslag (of toeslag). 
Het woord vakantiegeld komt in de wet 
helemaal niet voor. De wet zegt aileen: 
,De arbeider behoudt gedurende het ge
net van de hem toekomende vakantie 
aanspraak op loon." Oat betekent dat 
de werkgever loon moet doorbetalen 
als de arbeider op vakantie is. Niet op
genomen vakantiedagen mogen aileen 
aan het einde van het dienstverband in 
geld uitgekeerd worden. 
Waar de meeste mensen vakantiegeld 
zeggen, bedoelen ze vakantiebijslag. 
Dit is een wettelijk vastgelegde uitke
ring van minimaal 7 procent, die door
gaans eind mei uitbetaald wordt. Naast 
mensen in loondienst hebben ook men
sen met een sociale uitkering recht op 
de vakantiebijslag. 

Mijn man werkt bij een drankgroothande/ 
als chauffeur/bezorger. Toen mijn man kart 
geleden enke/e lege kratten miste, heeft zijn 
baas de waarde van die kratten van zijn loon 
afgehouden. Kan dat zo maar? 

Nee, dat kan niet zo maar. Het normale be
drijfsrisiko komt voor rekening van de werk
gever. Tot dat risi ko behoren ook de schade 
en tekorten die bij het werk optreden. Als 
uw man gewoon gewerkt heeft en zich niet 
schuldig gemaakt heeft aan opzet of ernstige 
nalatigheid, dan komt het verlies van de lege 
kratten voor rekening van zijn baas. De wet 
kent wei de mogelijkheid om boete vast te 
stellen, maar in dat ge\·al moet er een regle
ment zijn waarin de voorschriften en de hoe
ten nauwkeurig omschreven zijn. Bovendien 
mag die boete nooit ten voordele van de 
werkgever zijn. • 



Een stuk be ter wordt het a/s je de volgende 
drie dingen in de gaten houdt: dichterbij 
gaan, door de knieifn gaan, toestel recht hou
den. 

Hoe1naakt 
u nog 1nooiere 
vakantiefoto's? 
De vakantietijd staat weer voor de deur. In deze tijd zullen er ook weer een hele
boel foto's gemaakt worden. Na een lange periode van rust komt de fotokamera 
weer in aktie om voor de nodige vakantieherinneringen te zorgen. Met onderstaan
de tips willen wij u helpen mislukkingen te voorkomen en betere foto's te maken. 
Er is namelijk niets zo jammer als na de vakantie blijkt dat de helft mislukt is of 
tegenvalt. Daarbij komt dat het een vrij kostbare zaak is; een rolletje van 36 opna
men kost inklusief ontwikkelen en afdrukken al gauw zo'n f 50,- a 1 55,-. De 
tips zijn bedoeld voor mensen die af en toe maar eens ee~ foto maken en een ge
woon huis-tuin en vakantietoestel hebben. 

Voordat u gaat: 
Haal het toestel een paar weken voordat u 
vakantie heeft al uit de kast. Ga er eens mee 
naar een fotowinkel om het even nate Iaten 
kijken. Als er in uw toestel een batterijtje zit 
is het verstandig dit te vernieuwen. Knip 
voordat u gaat een rolletje vol. U leert het 
toestel weer kennen en als er iets niet goed is 
komt dat er bijtijds uit. Als u naar het bui
tenland gaat is het verstandig om in Neder
land rolletjes te kopen van het merk en soort 
dat u gewend bent. 

Onderweg 
Kleurenfilms kunnen slecht tegen de warmte. 
Bewaar de films zo koel mogelijk. Dus niet, 
als u met de auto gaat, in het dashbordkastje 
of op de hoedenplank. In de koffer tussen 
kleren is het beste. Als u met het vliegtuig 
mocht gaan moet u op het volgende I etten: 
op veel luchthavens wordt de bagage gekon
troleerd door middel van ri:intgenstralen. Uw 
filmpjes kunnen daar niet tegen en worden 
waardeloos. Houdt de films dus buiten deze 
kontrole. 

Drie vuistregels 
1. Laat alles weg wat niet perse op de foto 
hoeft, met andere woorden probeer niet van 
alles en nog wat in een keer te knippen. Kies 
uit wat het belangrijkste is en kruip daar zo 
dicht mogelijk bij. 
2. Ga eens door de knieen. Als je bijvoor
beeld een kind fotografeert moet je zelf niet 
recht blijven staan maar door de knieen gaan 
of zelfs plat op je buik gaan liggen. Het re
sultaat zal dan veel beter zijn. Voor andere 
onderwerpen is het misschien weer nuttig 
om juist wat hager te gaan staan, probeer 
het maar eens uit. 
3. Hou het toestel vooral recht. Er is niets 
zo hinderlijk om naar te kijken als een ,sche
ve" foto. Als je afdrukt moet je niet te hard 
op de knop duwen omdat dan het hele toe
stel aan een kant iets naar beneden gaat. 
Zachtjes afdrukken is dus het advies. 
Als u deze drie regeltjes konsekwent opvolgt 
zult u zeer zeker een veel beter resultaat 
krijgen zoals u ziet aan de tweede foto van 
het kindje. 

Nauwkeurig 
Werk zo nauwkeurig mogelijk. Stel precies 
scherp, niet ongeveer. Belicht ook zo nauw
keurig mogelijk. 
In sommige gevallen is het wenselijk de be
lichting aan te passen aan de omstandighe
den. Omdat ieder toestel anders werkt is het 
ondoenlijk hier precies op in te gaan. + 
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Film verwisselen 
Als het rolletje vol is zal er een ander inmoe
ten. Verwissel de film niet in de voile zon. 
doe dat bij voorkeur binnen of bij getem
perd Iicht. Overtuig u er ook van dat de film 
goed transporteert voordat u het toestel 
dichtmaakt (minstens twee keer doordraaien). 
Als u op uw toestel de gevoeligheid van de 
film in moet stellen (DIN of ASA) kontro· 
leer die instelling dan bij iedere nieuwe film. 

Kleuren 
De mooiste kleuren krijgt u over het alge
meen 's morgens tot 11.00 uur en 's middags 
na 14.00 uur. Dus niet bij de hoogste stand 
van de zon. Als u naar het strand gaat of naar 
de bergen is een zogenaamde UV-filter geen 
luxe. Als u dat filter niet gebruikt heeft u 
veel kans op blauwachtige toto's. Als zo'n 
filter op uw toestel kan moet u dat zeker 
doen. Daarbij beschermt het de lens tegen 
vuil. Water, zand en stof zijn namelijk grote 
vijanden van het fototoestel. 

Flitsen 
Als u 's avonds een plaatje wilt maken is 
flitsen nodig. Neem in ieder geval flitsblokjes, 
lampjes of de flitser mee. Bedenk echter wei 
dat de meeste lampjes of flitsers maar tot 
een meter of vijf gaan. 

lets anders 
Probeer ook eens wat andere dingen op de 
foto te zetten dan normaal. Knip eens wat 
van de omgeving waar u bent en bedenk wei 
dater niet altijd iemand van de familie op 
hoeft te staan. 

Als u terugbent 
Meestal gaat het zo dat de voile rolletjes weg· 
gebracht worden en een paar dagen later 
kunt u de prentjes dan afhalen. Dit is echter 
wei een vrij dure manier. Omdat dan alles 
wat af te drukken is afgedrukt wordt en dat 
betaalt u, ook al vind je ze misschien niet 
allemaal even mooi . Beter is het om het voi
le rolletje eerst te Iaten ontwikkelen. U zoekt 
dan zeit, of samen met de fotograaf uit wat 
de moeite waard is en laat dat aileen afdruk
ken. Het duurt iets Ianger maar het scheelt 
een stuk. Het kan ook nog zijn dat deaf
drukken u niet bevallen omdat ze verkeerd 
afgedrukt zijn, gewoon teruggeven en (gratis) 
over Iaten maken. • 

Eenvoudiger kan het oak. 
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FOTOWEDSTRIJD 

*De* 
Tribune 

• *IS* 
over a I 

De Tribune organiseert deze va
kantieperiode een grote fotowed
strijd waarop iedereen in kan stu
ran. De opdracht is: ,De Tribune 
is overal". 
U mag deze opdracht heel ruim 
opvatten. Er is maar een voor
waarde en die is dat op de toto 
herkenbaar een Tribune moet 
staan. Of u de toto nu aan het 
Spaanse strand, bovenop de 
Eiffeltoren, aan het Veluwemeer 
of op uw achterbalkon knipt, is 
aan u. 
Zowel kleuren- als zwart/wit
foto's zijn welkom. De toto's 
worden niet in de eerste plaats 
beoordeeld op techniese kwali
teit, maar vooral op originaliteit, 
dit om bezitters van dure appa
ratuur niet te bevoordelen. 
De toto's moeten v66r 15 septem
ber gestuurd worden naar de 
redaktie Tribune, Vijverhofstraat 
65, 3032 SC Rotterdam. 
Op de achterkant van de toto's 
vermelden: naam en adres van de 
maker en de plaats waar de toto 
gemaakt is. De meest originele 
toto's zullen in de Tribune wor
den afgedrukt en er zijn ook 
enkele prijzen te verdelen. • 

Vervolg Cuba 
knuffeld en werd er gezegd mooi, mooi, 
mooi, prachtig. Het enige verschil was, dat bij 
het ene kind het uitvoeren van de taak iets 
Ianger duurde dan bij het andere." 

Huiswerkklubjes 
,I k ben nu begonnen dat idee van huiswerk
klubjes ook in mijn klassen in praktijk te 
brengen. Vier leerlingen per klub, vier mid
dagen in de week afwisselend bij een ouder 
thuis. In ieder klubje zit een goeie leerling in 
wiskunde, een goeie in talen en een goeie in 
aardrijkskunde en geschiedenis. Die klubjes 
kweken solidariteit en ik heb ook heel fijne 
reakties van ouders. Zij vinden het gezellig, 
leerzaam en ook fijn,omdat ze niet altijd de 
kennis hebben hun kinderen te helpen bij het 
huiswerk. Eigenlijk moeten dergelijke huis· 
werkklubjes veel meer van de grond komen. 
Maar veel leraren hebben teveel eigendunk 
om dat de stimuleren . Ze denken, dat de kin
deren el kaar niet echt helpen, maar gewoon 
voorzeggen. Of dat een kind de hu lp van an
dere kinderen niet aksepteert, zich erdoor ver
nederd voelt. Elkaar helpen is tijdverspilling, 
en meer van dat soort indianenverhalen." 

Wedstrijdelement 
,De leraren in Cuba hebben de verplichting 
om aile leerlingen over te Iaten gaan. En dat 
lukt ook, vooral door de huiswerkklubjes en 
het systeem van het inschakelen van leerlin
gen, die goed zijn in een bepaald vak. Een 
slecht gemaakt proefwerk mogen de leer I in
gen overdoen totdat bl ijkt dat de leerstof be
grepen is. In Cuba is het normaal dater vee I 
herkansingen worden gegeven. 
In het onderwijs wordt ook het wedstrijdele
ment ingebracht. Maar in tegenstelling tot 
ons systeem, waar die ene persoon een prima 
resultaat probeert te bereiken, is hier het 
groepsresultaat onderwerp van de wedijver. 
Je wordt geprikkeld om zelf een hoge inspan
ning te leveren ten behoeve van de groep of 
de klas of de school. 
De konklusie van onze reis naar Cuba is, dat 
ik naast de dingen die ik al wist en al schoor
voetend in praktijk bracht, nieuwe moed 
heb gekregen om daar krachtig mee door te 
gaan." • 

Zelfbewuste scholieren he/pen elkaar 
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*secret 
,,Andriessen houdt nieuwsgierigen op een at
stand. Belastingfrauderapport explosief." 
Deze krantenkoppen slaan op het zwaarbe
waakte en topgeheime rapport- Van Bijster
veld over de be/astingfraude in Nederland. 
De miljardenfraude b/ijkt de stoutste schat
tingen van deskundigen te overtreffen. 
Het rapport dat Van Bijsterveld nog in op
dracht van Duisenberg maakte, bestaat uit 
twee de/en. Het eerste bevat de opsomming 
van a/lerlei soorten fraude: van zwartgeld tot 
gesjoemel rond de vele slimme juridiese en 
fisca/e konstrukties waartoe ondernemers
land speciale deskundigen in dienst heeft. 
In het tweede dee/ staan de konklusies van 
Van Bijsterveld en een aantal praktiese advie- · 
zen aan de minister. Hiervan heeft Andries
sen tot nu toe aileen het eerste opgevolgd: 
'niet Iaten slingeren.' Dat is hem we/ toever
trouwd. 
De zogeheten studie-Hofstra over een recht
vaardiger belastingsysteem /igt immers ook 
a/ twee jaar in zijn burola. 

*noodretn 
Het kabinet Van Agt staat in het rood. 
Er is voor 1,6 miljard tevee/ uitgegeven. Ter
wij/ de ondernemers hun zakken royaal heb
ben kunnen vullen; holde de ekonomie ach
teruit. Vandaar dat het kabinet nu per 1 ju/i 
aan de noodrem moet trekken. 
Andriessen laat zijn tekorten bijpassen door 
AOW-ers en invaliden, door te snijden in 
reeds afgesloten CAD's en door het niet uit
geven van be/oofde woningbouwgelden. AI· 
lemaal slechte maatregelen die geen zoden 
aan de dijk zetten. 
Dan is er verder nog de versnelde belasting
inning bedacht. Nee, de burola met de frau
de-gevallen die een veelvoud bedragen van 
het begrotingstekort, blijft achter slot en 
grendel. Het kabinet gaat aileen proberen 
reeds vastgestelde belasting van trage beta
lers v66r in plaats van mi nieuwjaar te innen. 
De grote hoop die he/emaal niet aangegeven 
wordt blijft ongemoeid. 
Andriessen presenteert dit wanbeleid stra
lendals 'voorjaarsnota' en vertelt er g/imla
chend bij: ,De politikus en de financier in 
mij zijn met elkaar in vrede." 

*true 
Die glimlach zallater op de dag we/ verdwe
nen zijn toen hij in de krant onder de kop 
'via true aanspraak op W/R-premies' het vol
gende bericht las: 
,Het bestuur van de exploitatie- en projekt· 
ontwikkelingsmaatschappij AHOG-BOB in 
Den Haag heeft een - overigens legale - true 
bedacht om de eigenaren van het bedrijf in 
staat te stellen te profiteren van de lukratieve 
premies die voortvloeien uit de Wet lnveste
rings Rekening." 
Het voert te ver om de kapriolen van de he
ren hier uiteen te zetten, maar het komt er op 

neer dat zij door schuiven met namen en 
aandelen WIR-premies die bestemd zijn voor 
het scheppen van werkgelegenheid, in hun 
eigen zak Iaten vloeien. De kans dat de rege
ring een stokje voor deze knoeierijen zal ste
ken lijkt uitgesloten. Want in het bestuur van 
AHOG-BOB hebben door de jaren heen voor
aanstaande politici zitting gehad. Op dit mo
ment is de fraktieleider van de VVD in de 
Tweede Kamer Rietkerk president-kommis
saris. Hij volgde in die funktie mr. F. An
driessen op die als zodanfg aftrad na zijn be
noeming tot minister van Financie'n. 

*recept 
Nu weet u gelijk de ware reden achter de 
angstvallige zorgvuldigheid waarmee Andrie
sen het rapport Van Bijsterve/d geheim houdt. 
Behalve de politieke ongewenstheid is dit 
rapport vol belastingtrucs een voortreffe/ijke 
handleiding voor kwaadwi/lenden, die graag 
wat van die trues willen proberen. 
Zoals een koekenbakker zijn recept verstopt, 
Sonnema Berenburg een geheim telefoon 
nummer aanvraagt, zo zuinig is Andriessen 
met zijn frauderapport. -
Wij moeten daar begrip voor hebben. 
Per slot is het voor hem ook nog een soort 
KVP-familie-album. 

*boer 
Bij Philips-Oss komt het tegenwoordig rege/
matig voor dat een afdelingschef een feestje 
geeft aan zijn mensen. Voorwaar een loffelijk 
streven. Dat feestje is dan bedoe/d om de 
kloof die er is tussen de gewone man en het 
leidinggevend personeel weg te nemen. Er 
wordt dan gedanst en een borreltje gedron
ken. Zo wil de Ieiding dan Iaten zien dat ze 
ook op zijn tijd eens mens kunnen zijn. 
Onlangs was er in dit kader een bowling
avond. Ook het leidinggevend personee/ was 
aanwezig. En zoals dat gaat bij bowling, wor
den er groepjes gevormd, dus er worden na
men genoteerd zoals Jan, Piet, enz. Op een 
gegeven moment is er een van de chefs aan 
de beurt. Er wordt dan geroepen: ,Kees, 
het is jouw beurt!" 
Toen was er gedonder in de glazen. Je kunt 
meneer De Boer toch niet met zijn voornaam 
aanspreken. Dit kan toch helemaal niet. Af· 
stand moet er blijven, ook op feestjes. Wat 
verbeelden zich die gewone arbeiders wei. 
's Maandags na het feest zijn de mensen die 
dit feestje mee hadden georganiseerd op het 
matje moeten komen. Ze hebben flink op 
hun donder gehad. Er is een he/e rei over gc
weest dat ze een chef bij zijn voornaam heb
ben genoemd. 
Voor deze mensen in er in de toekomst geen 
behoefte meer om met deze heer De Boer 
op stap te gaan. ,Want," zeggen zij ,zu/ke 
mensen maken kapot, wat andere goedwil
lende chefs hebben opgebouwd." 
Bij het Philipspersonee/ heet het dan ook dat 
de heer De Boer zijn naam aile eer heeft aan· 
ge~~- • 
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AT~Al. IN ZOOT 
DAT KlL\-tf HAn sAuo 
SOCIAUSTIESE P~RTIJ 

Gasselte, Doel en Kalkar 

,LAZER OP MET 
..IE KERNDINGES~' 

ATERDAG 2 juni stand het Drentse 
dorp Gasselte behoorlijk op zijn kop. 
Zeker 25.000 demonstranten - voor 

het grootste deel uit Groningen en Drente
kwamen daar bij e:l~<aar. 
Er werd gedemonstreerd tegen de plannen 
van de regering om- onder andere in Gas· 
selte- radioaktief afval onder de grand te 
stoppen. Een zes kilometer lange stoet trok 
door de bossen rond Gasselte waar de rege
ring het afval onder de grand wil dumpen. 
De demonstratie verliep, zoals verwacht, 
uiterst vreedzaam. Maar de mensen in Gro
ningen en Drente zijn vastbesloten dat de 
plannen niet door moeten gaan. Zoals de 
Alarmgroep Anti-Atoomplannen zei: .,Je 
moet dit zien als de laatste vreedzame paging 
van de mensen om duidelijk te maken dat we 
dat radioaktief afval hier niet willen hebben. 
Maar als de regering niet wil luisteren, zullen 
we andere middelen moeten gebruiken. Er 
komt hier in ieder geval geen boorploeg bin
nen." 
Een standpunt waar de SP, aktief betrokke.n 
bij de organisatie van de demonstratie, zich 
van harte bij kan aansluiten. 

Gasselte 

Kalkar 

Ook in het plaatsje Doel in Belgie (net over 
de Nederlandse grens) werd in het pinkster
weekend geprotesteerd tegen de gevaren van 
kernenergie. In Doel staan twee centrales 
die in gebruik zijn en een in aanbouw. In het 
jaar 2000 wil de regering negen kerncentra-
les in Doel hebben. Dit is echter nog niet al
les. In Mol (in de Kempen) staat een splijt
stofstavenfabriek, drie experimentele reak
toren en een cipwerkingsfabriek. Ook wil men· 
in de buurt van Luik een enorme splijtstof- · 
stavenfabriek neerplanten. En tenslotte wil ' ., 
men radioaktief afval in de klei van de Kem
pen dumpen. Bijna al deze projekten staan 

Twintig jaar geleden: 20 demonstran
ten. Nu: 20.000. Links mevr. Borgstein 
met haar dochter, rechts prof. Geerts. 

Tijdens de demonstratie in Gasselte 
spraken we met een van de oudere de
monstranten, mevrouw Borgstein uit 
Groningeh. We vroegen haar waarom 
ze hie'r was. 
,,k heb het idee, dat als je hier niet te
gen protesteert, we nergens meer voor 
hoeven te protesteren. Dan is het ge
beurd. Twintig jaar geleden begonnen 
we a/ met ons protest. Een van de 
kerstdagen demonstreerden. we tegen 
de opslag van atoomwapens in Neder
land. Dat waren toen klubjes van 20 
man. lk liep daarin mee a/slid van de 
vrouwenvredesliga. fv'lijn dochtertje -
die was toen 3 jaar- had zo'n bordje 
in de hand, waarop stond 'doe het dan 
voor ons.' Met zo'n klein klubje wer
den we toen wei eens uitgelachen. Maar 
professor Geerts, ,een oud-Spanje strij
der, zei dan a/tijd: 'Je kunt iw we/ 
lachen, maar als we dit niet doen, dan 
kun je straks helemaal niet meer fa
chen.' 
Tegen mekaar zeiden we toen: 'N.u 
/open we met 20 man, maar over 20 
jaar misschien we/ met 20.000. Nou, 
het is toch fantasties dater nu inder
daad zoveel voor op de been komen." 

aan de Nederlandse grens. 
Zaterdag 2 juni demonstreerden tussen de 15 
en 20 du izend mensen tegen het kerngevaar. 
Naast een groat aantal Belgen waren er ook 
zeer veel Nederlanders (ongeveer 5000). 
Fransen, Duitsers, Zwitsers en er waren zelfs 
vertegenwoordigers van een Australiese anti 
kernenergie-groep. Na de manifestatie trcik 
een kilometerslange stoet in de richting van 
de centrales. De betogers werden echter op 
grate afstand gehouden door honderden mi
litairen die de centrales omsingeld hadden. 
Volgens de autoriteiten had dit niets met de 
demonstratie te maken... • 

--
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Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25,- te storten op post
giro 1694777 ten name van J . M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van : 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p . sturen naar de Tri 
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen . 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en I nformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel 
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

Deregeriltg 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-!ezers die meer willen /ezen over 
de Socia/istiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoeveelheid socia/istiese /itera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr . 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestein 32 
Amersfoort Lupi nestraat 32 
Amsterdam J.v .Stolbergstr. 60111 
Arnhem St. Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Boxtel Baroniestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 
05240-2161 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) A.v .Solmsstraat 31 08819-3785 
Emmen Laan v.d . Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4 713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Maastrichtstraat 8 045-725778 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-447 
Helmond v. Linschotenstr . 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
Hoensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St . Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 05100-81867 
Ben, Leeuwen Oc~terpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
MaarssenbroekBioemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nuland Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 04120-32631 
Papendrecht Stellingmolen 183 

Renkum 
Roosendaal 
R

1
otterdam 

Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-3984 7 
Vijverhofstraat 65 010-673150 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat J- 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-87270 
I.M. de Raathstr. 6 010-345483 
C.v .d.Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079-166608 
Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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' ORMAAL': 

Als ik um 5 uur 's oavens van mien werk af 
kom 
Den hele dag an 't pezen gewes mien rugge . 
steet nog krom 
En doar kump zo'n Jezusfreak en den hult 
mien an 
Hara Krishna of Jehova wat wet ik doar 
verdomme now van 
En hun zeurverhalen holt niet op 
Dan kriegt ze van mien 'n houw veur de kop 
Want doar baa! ik van. 
----~--- (uit: Doar baal ik van) 

Waarom zingen jullie in het Achterhoeks? 

Frederik Puntdroad: ,.We denken en praten 
in 't Achterhoeks, daarom zingen we ook in 
het dialekt. Als ik in mijn eigen taal spreek 
weet ik dat ik 't goed zeg. Als ik Nederlands 
praa1. moet ik altijd nadenken of ik het wei 
goed zeg." 

As i-j 't goed vindt deerntjen ' 
kom ik bi-j ow stoan 
Wi-i wilt gin van beien, 
aileen noar huus toe goan 
Wit i-j wat te drinken, veur ow haal ik 't 
me teen 
Be/oaf mien da'j niet weg goat, ik kan de 
zaa/ niet oaverzeen. 
----~---~-~ (uit: Deerntjen) 

NOG STEEDS Go1A,W Misschien is het wei zo dat wij het 

D'R HE ···IG TEGE ... NAN ~e~~~~~;/~~~i~~~r;e~:~~~ede~o~~~nover .. V moeii!Jkheden b11 TV-opnames. _ 

Waar gebeurt het tegenwoordig nog dat een thuiswedstrijd van jouw eigen favorie
ten dagen van tevoren is uitverkocht? De voetbalsupporters zullen zich na deze 
vraag eens achter de oren krabben en dan mistroostig de schouders ophalen. Ja, 
waar? Voor zulke gebeurtenissen zul je tegenwoordig wei naar de Gelderse Achter
hoek moeten om er een optreden mee te maken van Wimken van Diene, Brekken 
Jan Schampschot, Buizen Beernd en Frederik Puntdroad ofwel Normaal. Een 
groep die daar een populariteit geniet waar elke voorzitter van een voetbalvereni
ging aileen maar van droomt. Reden genoeg voor de Tribune dus om een paar sup
porters op pad te sturen naar Zevenaar waar de groep onlangs weer eens een thuis
wedstrijd speelde. 

Als we 's middags tegen vier uur in Sporthal 
'De Lentemorgen' in Zevenaar arriveren zijn 
de roadies juist bezig om de hele installatie 
op te bouwen voor het optreden dat 's avonds 
plaats zal vinden . In tegenstelling tot wat we 
verwachten valt er weinig enthousiasme te 
bespeuren. Maar een kort vraaggesprek met 
manager Mick Froeling brengt Iicht in de 
zaak . ,.De jongens zijn doodop," zegt hij .,dit 
is het vijfde optreden in vier dagen en ze ko
men net uit Belgie waar de groep gisteravond 
nog heeft gespeeld. Bovendien staat hun nog 
wat te wachten. Aileen al in juni en juli staan 
veertig optredens op het programma . Het is 
gewoon gekkenwerk op het ogenblik." 
Als we 's avonds terugkomen bij de sporthal 
voor een vraaggesprek met de groep, staan er 
al tientallen fans voor de deur te trappelen 
van ongeduld terwijl het nog bijna een uur 
duurt voor de deuren opengaan . Binnengeko
men is de groep juist bezig zich in te spelen 
en er wordt gekontroleerd of alles op de goe
de plaats zit. Hierna gaan ze naar de kleed
kamer en dat is voor ons een mooie gelegen
heid om een paar vragen te stellen. 

We zingen over normale, alledaagse 
dingen, over gewone mensen 
Natuurlijk komt eerst de vraag waar de naam 

van de groep vandaan komt. 
Buizen Beernd: ,.We zingen over normale, 
alledaagse dingen, over gewone mensen en wij 
zijn zelf ook gewone jongens. Als je ziet wat 
een subsidies worden gegeven om kunstwer
ken te maken, van onze centen, waar niemand 
wat aan heeft. Als je goede kunst maakt, 
verkoopt het wei en heb je geen subsidie no
dig." 

Frederik weer: ,,Ja, d'r wordt gezegd dat de 
mensen in Hilversum ons niet mogen maar 
misschien tnogen wij de mensen in Hilver
sum wei niet. Dat is een apart wereldje waar 
iedereen even lief is voor elkaar. ledereen is 
altijd bezig relaties te kweken en relaties te 
onderhouden om zelf maar niets te kort te 
komen ." 

Er stand onlangs in Muziek Expres een ar
tikel waarin de groep er niet a/ te best af 
kwam. 

Frederik: .. Dat was een typies staaltje rio.ol
journalistiek. De heren kwamen een paar fa
to's maken maar een interview was niet nodig. 
Ze zijn direkt weer opgestapt en het hele ver
haal hebben ze verder uit de duim gezogen." 

Als je zovee/ met elkaar moet optrekken, 
raak je dan niet op elkaar uitgekeken? 

+ 
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Borstkanker kan tijdig opgespoord worden 
met borstfoto's of door zelfonderzoek. Een 
vroegtijdige operatie kan /evensreddend zijn. 
Maar hoe gaat het Ieven dan verder? 

,En nu 
verder" 
als je een borst 
moetmissen 

Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 2500 vrouwen aan borstkanker. Daarmee 
staat Nederland met de Verenigde Staten bovenaan. Bij ongeveer 1 op de 20 vrou
wen in Nederland komt borstkanker voor. Verschillen met andere Ianden (in Ja
pan bijvoorbeeld sterven veel minder vrouwen aan borstkanker) zijn tot op heden 
onopgehelderd. Een regelmatig massaal onderzoek, zoals de vereniging Voorkomen 
is Beter voorstaat, zou belangrijl<e gegevens kunnen opleveren. 
Omdat we niet weten waardoor borstkanker ontstaat, kan er nauwelijks sprake 
zijn van het 'voorkomen' van deze ziekte. Wei kan een vroegtijdige ontdekking er
voor zorgen dat de kanker zich niet verder kan uitzaaien. 

Een middel voor vroegtijdige ontdekking is 
in de eerste plaats de borstfoto, die de kan
ker al heel klein ontdekt. 
In Nijmegen heeft een bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker met behulp van toto's aan
getoond dat van de 10.000 onderzochte vrou
wen tussen 35 en 65 jaar er 42 borstkanker 
hadden . Bij 22 van deze 42 was de kanker 
nog zo klein dat hij aileen door middel van 
deze toto ontdekt kon worden. Als de kanker 

Normaal 
Buizen Beernd: ,Oat is bij ons helemaal geen 
probleem . Wij zijn gewone jongens en nie
mand van ons heeft ster-allures. Gisteravond 
zijn we met ons vieren nog teruggekeerd uit 
Belgie. We hebben 300 kilometer bij elkaar 
in de auto gezeten maar we hadden de groot
ste lol onderweg. Als er een van ons verbeel
ding zou krijgen dan kan zoiets natuurlijk 
niet." 
Brekken Jan: ,We slaan elkaar natuurlijk wei 
eens een paar tanden uit maar we hebben af
gesproken dat je dan ook de tandartsl ekening 
moet betalen." 

Beernd: 
Maar i-j dan Frederik Puntdroad, verte/ i-j 
mien es hoe dat zit 
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nog niet is uitgezaaid is er 70 tot 90 procent 
kans op genezing. 
Een tweede middel is het onderzoeken van de 
borsten door de vrouwen zeit . Op een vaste 
tijd, liefst vlak na de menstruatie, tast de 
vrouw haar borsten at en bekijkt ze voor de 
sp iegel. Voelt de vrouw knobbeltjes in de 
borst of ziet ze in de spiegel dat de tepel in
getrokkeri is of de borst zelf, of dater ek
zeem op de tepel is of dater vocht uit de te-

Woarum kom i-j nooit an die /ekkere wieven, 
die ow achter de konte an zit 
Frederik: 
As i -j maar wet dat bi-j ons in 
Grolle, steet een bastend mooi gebouw 
doar maakt ze bier dat is zo lekker 
dan verget i-j iedere vrouw 
Beernd: 
Ja, nee doar hei-j 'tum net 
maar wat as i-j der proat van kriegt 
Frederik: 
Dan zeg ik b-b-b-bemoei der ow niet met 
Beernd en Frederik: 
Hie hef geliek 
------~-~(uit: Hie hef geliek) 

lk bun 'n Rocker, 
ik rock al 30 joaren lang 
lntussen komt Mick Froeling de kleedkamer 
binnen met de mededeling dat de groep zo 
dadelijk op moet. 
Daarom nog een laatste vraag: Wanneer komt 
jullie volgende LP? 

pel komt, dan is dat reden om naar de huis
arts te gaan, die waarschijnlijk de borsten 
door een borstfoto verder zal Iaten onder
zoe ken. 
Meer informatie over borstkanker en de 
vroegtijdige opsporing ervan vindt u in deel 
2 van de Mediese Wegwijzer, een uitgave van 
de VIB, die over borstkanker handelt. 

En nu verder 
In verschillende plaatsen in Nede rland be
staan er groepen van vrouwen die een borst
amputatie hebben gehad als gevolg van borst
kanker. 
Het doel van al deze groepen is om mensen 
die borstkanker hebben (gehad) en over het 
algemeen dus een borst missen, te helpen 
door ze informatie te geven of gewoon door 
met ze te praten. In Nijmegen draa it al een 
aantal jaren zo'n groep met de naam ' En nu 
verder'. Over het ontstaan van de groep en 
hun aktiviteiten hadden wij een gesprek met 
een van de vrouwen. 

Proefgroep 
An van der Valk is 55 jaar. Drie jaar geleden 
is bij haar een borst geamputeerd . An heeft 
die hele operatie en alles eromheen nu zover 
verwerkt dat ze er zonder problemen met an
deren over kan praten . 
De groep 'En nu verder' is ontstaan vanuit 
het Radboudziekenhu is. Daar bestond en 
bestaat nog een speciaal begeleidingsteam voor 
aile kankerpatienten en een speciale maat
schappelijk werkster voor borstamputaties. 
Dit team nam het initiatief om een soort 
'proefgroep' bijeen te roepen. 
Uitgenodigd werden vrouwen die 3 jaar symp
toomvrij waren na hun borstamputatie. 
Dit initiatief werd onmiddellijk een sukses. 
Niet aileen hadden de betreffende vrouwen 
veel aan de onderlinge kontakten, maar zij 
besloten op hun beurt kontakten te leggen 
met vrouwen die nu gekonfronteerd worden 
met borstkanker of amputatie. 

~ An: ,We zijn begonnen met informatieavon
den op uitnodigingen . In het begin nog op 
het ziekenhuisterrein , later gewoon in een 
zaal in de stad . Daar werden verschillende 
lezingen gehouden en dia's vertoond maar 
ook informatie gegeven over bijvoorbeeld 
protheses na de operatie (een soort kunst
borst dus) . Vooral die avonden in de stad 
waar we trouwens ook de eventuele partners 
van de vrouwen voor uitnodigden, waren een 
groot sukses ." 

Frederik: ,Ais het aan ons ligt morgen, het 
materiaal ligt klaar . Er zijn ons toezegg ingen 
gedaan vanuit Engeland dat we met produ
cent Nick Lowe een LP konden opnemen en 
dat zou natuurlijk grandioos zijn . Maar we 
hebben nog geen defin itieve toezegging ge
kregen en daar is het wachten op." 

De rest van de groep kontroleert intussen 
voor de laatste keer of alles in orde is. Het is 
duidelijk te horen in de kleedkamer dat de 
1400 toeschouwers onrustig beginnen te 
worden . Het korte voorprogramma is zojuist 
afgelopen maar door de meesten werd dit op
treden als een aardige bijkomstigheid gezien. 
Ze zijn eigenlijk maa r voor een groep geko
men en dat is Normaal. 
Dan gaan de lichten uit en wordt Hendrik 
Haverkamp het podium opgestuurd om de 
groep aan te kondigen. Als hij het pod ium 
opkomt staat de zaal bijna op z'n kop, nog 
voordat hij een woord gezegd heeft . Als de 
groep er dan achteraan komt, is het hek hele-
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An van der Valk: ,Onnodige angst door onwetendheid" 

Bezoekdienst 
lntussen hadden Nijmeegse vrouwen ook een 
bezoekdienst opgezet. In het Radboudzieken
huis gebeurde dat onder de vleugels van het 
begeleidingsteam, maar in het Canisiuszieken
huis heeft de groep zeit zo'n bezoekdienst op 
poten gezet. 
An : ,Ons belangrijkste doe I bij die bezoeken 
is de patient voor te bereiden op a lies wat 
haar te wachten staat, maar wei duidelijk van 
de positieve kant. 
De hoofdzuster vraagt aan de patient of zij er 
prijs op stelt als er eens iemand komt praten 
die zeit ook een borstamputatie heeft gehad." 

Eigen lijf 
De groep hamert er steeds op dat je je niet 
moet Iaten overdonderen door de kwasi on
verschilligheid of vage en onduidelijke ant
woorden van de artsen. De vrouw heeft er 
recht op aile informatie over haar eigen li
chaam te krijgen. An: ,En als je denkt iets 
onvoldoende te weten of te begrijpen dan 
moet je blijven vragen, net zolang tot alles 

maal van de dam. Er staat een grote deinende, 
meezingende massa die elke tekst uit het 
hoofd kent. Hoe kan dat ook anders als je 
zingt over de dingen die je zeit ook dagelijks 
meemaakt en je doet het in je eigen taal. 
Zo'n 90 minuten late_r is het konsert afgelo
pen maar de meeste toeschouwers blijven 
nog even. Om bij te komen. De groep zelf 
verdwijnt snel in de kleedkamer waar ze zich 
doodvermoeid achterover Iaten vallen. • 

lk bun 'n Rocker, ik rock a/ 30 joaren lang 
/k bun 'n rocker, ik bun veur de duve/ niet 
bang 
Wi-j bunt a/ joaren bezig, 't vult ons soms 
wat tegen 
Maar nag steeds goaw der heavig tegenan. 
-------(uit: lk bun 'n Rocker) 

Brekken Jan Schampschot 
en Buizen Beernd 

duidelijk is. We vertellen die vrouwen ook 
dater maar weinig dingen zijn die je na zo'n 
amputatie niet meer kunt doen . Er zijn goede 
protheses te krijgen en een buitenstaander 
zal geen verschil zien tussen die ene en de an
dere borst. 
Hoe de man zo'n amp•Jtatie opvangt, daar 
kunnen wij niet zo veel van zeggen. Dat ligt 
voor iedereen zo individueel. Maar de meeste 
problemen ontstaan ook niet zozeer met de 
eigen partner maar met de 'buitenwereld'. 
Die vinden dat jeer na drie maanden wei 
overheen kunt zijn . Dat ze er genoeg over ge 
praat hebben en zo. Maar je moet je geen ter
mijn Iaten opdringen waarbinnen je dat ver
werken moet . Dat vertellen we die vrouwen 
ook . Juist na drie maanden ga je door een 
moeilijke tiid. Je omgeving is eraari gewend, 
maar je zeit niet. Dan moet je rustig uit kun
nen huilen ." 

Gewoon mens 
,Heel belangrijk is natuurlijk bij die bezoe
ken ook dat je kunt Iaten zien dat je weer 
een gewoon springlevend en aktief mens bent. 

Oat doet de mensen op zo'n moment enorm 
goed. 
lk weet nog van mezelf dat ik vlak na mijn 
operatie een programma over borstkanker 
zag. Die dokter had een interview met net 
zo'n groep als die van ons, uit Tilburg . lk 
dacht toen bij mezelf: moet je zien, wat een 
pittige wijven . Voor mij was dat toen een 
enorme opki kker." 

Werk genoeg 
De groep weet dat ze nog veel te doen heeft, 
waar ze momenteel nog helemaal niet aan 
toekomt . 
Een zaak waar de Nijmeegse vrouwen zich 
ook druk over maken zijn de verschillende 
manieren van opereren tussen het ene en het 
andere ziekenhuis. 
An van der Valk: ,Ais leek zou je toch den· 
ken dater maar een manier de beste is. Ook 
de onnodige angst die wordt veroorzaakt 
d0or de burokratiese organisatie van een zie
kenhuis is een doorn in ons oog. Daardoor 
duurt alles eindeloos lang en krijg je van ni e
mand duidelijke antwoorden. 
Zo duurde bij mijzelf de tijd tussen de kon
statering van de kanker en de opname afschu
welijk lang. Met de dag neemt je angst dan 
toe . 
Tijdens een van mijn bezoeken werd mij ge
zegd dat ik naar de afdeling nucleaire genees
kunde moest. Totaal onwetend van wat me 
daar te wachten stond ging i k erheen. I k kreeg 
een prikje en moest 's middags terugkomen. 
Pas toen werd me verteld dat dat prikje me 
radioaktief had gemaakt en dat ze nu regel 
voor regel mijn lichaam gingen aflezen om te 
kijken of de kanker zich had u itgezaaid. 
To en kreeg ik pas goed de sch ri k te pakken. 
lk hoorde nog steeds niks over opname en 
mijn konklusie was al dat de kanker zich had 
uitgezaaid en opereren geen zin meer had. 
Dat bedoel i k nou met onnodige angst door 
onwetendheid en vaagheid, die nergens voor 
nodig is. 
Maar ook zulke dingen als jullie nu aankaar
ten, zoals vroegtijdige opsporing van borst
kanker, daa r hebben we nog te weinig tijd 
aan besteed, maar dat komt nog . 
Voorlopig," zegt An ,hebben we onze han
den vol, en gelukkig is er nu ook landelijk 
sprake van enige samenbundeling. 
Voor wie inlichtingen wil inwinnen; het lan
delijke adres is : 
V. Lockhorstweg 5 
3628 AV Kockengen (U) • 
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Een woedende bewoonster van de Oosterparkbuurt tijdens de hoorzitting in het Wibauthuis 

Nieuwe hero·ine._.overval •c 
A'damse buurten in aantoc t 
Op woensdag 13 juni vond er een vergadering plaats van de kommissie van Open
bare Gezondheid en Ziekenhuiswezen in het Leeuwenpoortje, naast het Amster
damse stadhuis. Er is weinig fantasie voor nodig deze gebeurtenis te beschouwen 
als het sluitstuk van een volledig falend herornebeleid van het Amsterdamse ge
meentebestuur. Onder hoongelach van de aanwezige journalisten deelde de voor
zitter van de kommissie de voormalige wethouder van Volkshuisvesting in Amster
dam Kuipers mee: ,lk kan me vergissen, maar ik hoop volgende week te kunnen 
meedelen, dat we geslaagd zijn." 

De laatste maanden zijn de junkies in Amster
dam van de ene buurt naar de andere ge
jaagd. Tot voor kort werd het zeer vermaard 
uitgaanscentrum de Zeedijk door de heroi'ne 
verziekt. Misdaad, prostitutie en geweld vier
den hoogtij. Na verjaagd te zijn van de Zee
dijk, koncentreerde de drughandel zich in de 
SOSA, een opvangcentrum voor Surinamers. 
Nadat dit gebouw gesloten was door wethou
der VanderVelde (CPN) kraakten de ver
slaafden het Anton de Kom gebouw. Vandaar 
ging het naar de Doelen, die gesloten werden. 
Nu al wo·dt de handel in verdovende midde
len alweer op de Zeedijk gesignaleerd. Daar· 
mee is de cirkel rond. 

Vorrink overspannen 
Om de problemen met drugs tot een oplos
sing te brengen bedacht het Amsterdamse 
gemeentebestuur, bestaande uit PvdA, D '66, 
CDA en CPN, het plan van de verspreiding 
van ongeveer 200 Surinaamse junkies over de 
hele stad. Deze Surinaamse junkies behoren 
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tot de zogenaamde 'zwerfgroep' . Dat zijn 
verslaafden die geen onderdak hebben. De be· 
doeling was deze mensen in groepjes van 20 
tot 25 man over 8 buurten te verspreiden. 
En dan met name over de arbeidersbuurten. 
Hierbij werden de overige verslaafden, waar
van de schattingen uiteenlopen van 5000 tot 
10.000 in Amsterdam, voor het gemak ver
geten. 
Dit plan werd voorgelegd aan de buurten. 
Binnen tien dagen werden hier vergaderingen 
georganiseerd. Het gevolg: duizenden aanwe
zige bewoners voerden zeer felle diskussies 
en organiseerden spontane akties vanuit deze 
vergaderingen (zoals naar het Huis van Be· 
waring aan de Amstelveenseweg), een over
spannen wethouder Vorrink {PvdA), maar 
nog veel meer overspannen en angstige buurt
bewoners. 
Wilde de gemeente eerst alles zelf oplossen, 
nu wordt, na de zogenaamde inspraakronde, 
het hele heroiheprobleem weer teruggespeeld, 
naar de hulpverleners. Ze krijgen subsi.die en 

zoeken maar uit water gedaan moet worden. 
Als sluitstuk van het tot nu toe volledig fa
lend gemeentebeleid werd aan de Beheers
stichting 'Tijdelijke projekten opvang Suri
naamse verslaafden' een plan voorgelegd om 
een viertal 'cafe-achtige' ruimtes te openen 
voor de verslaafden. En dit moest gebeuren 
voor 19 juni, want dan gingen de Doelen 
dicht. 

Uitgerekend in arbeidersbuurten 
Over de konsekwenties van dit nieuwe plan 
praten we met mevrouw Braakma; aktief in 
het buurtwerk in de Transvaalbuurt, waar 
men zich tel verzet tegen de gemeentelijke 
plannen. · 
,De Transvaalbuurt is een oude arbeiders
buurt. AI zo'n jaar of vijf ben ik aktief, in 
de Bond van Huurders en Woningzoekenden. 
AI die tijd voeren we ook al akties voor goed 
onderhoud, betaalbare huren, speelgelegen
heid voor onze kinderen, tegen verkeersover
last. Dat geeft dan ook meteen aan wat voor 
een buurt het is. Meer dan de helft van de 
buurt bestaat uit gemeentewoningen, waar 
we op dit moment met akties voor een goeie 
en betaalbare renovatie bezig zijn. Veel van 
deze woningen hebben niet eens een normale 
keuken, douches zijn er aileen als de bewo
ners het zelf aangelegd hebben. De werkloos
heid wordt met de dag grater, vooral onder 
de jongeren. Horizontale verkoop, een slecht 
toewijzingsbeleid van woningen. Allemaal 



zaken die in deze buurt een hoop ellende 
veroorzaken. Daarom zijn de mensen ook zo 
fel tegen dit plan van de gemeente om vlak 
bij de buurt zo'n wisselwoning voor verslaaf
den neer te zetten. Niet omdat we iets tegen 
Surinamers of tegen junkies in het algemeen 
hebben, maar als ik er aileen al aan denk, 
slaat de angst me om het hart. 
lk heb zelf twee kinderen, waarvan er nog 
een op school zit. Het is algemeen bekend 
dat dealers gratis heroi'ne uitdelen aan jonge 
mensen, om nieuwe klanten te kweken. Zelfs 
kinderen van 12 jaar komen al onder de ver
slaafden voor. Zoiets zal je bloedeigen kind 
maar overkomen. Dit is al meer dan reden 
genoeg voor vaders en moeders om fel tegen 
deze plannen van de gemeente te zijn. 
Verder vrees ik dat de misdaad in de buurt 
aileen maar groter zal worden. We hebben 't 
al beroerd genoeg." 

Overval 
De gemeente heeft het oorspronkelijke plan 
Iaten vallen. Ze werken nu met een aantal 
'cafe-achtige' ruimten op vier plaatsen in de 
buurten. Na 19 juni wilden ze er nog eens 
vier openen. Wat vindt mevrouw Braaksma 
hiervan? 
.. In het oorspronkelijke plan werd nog aange
geven waar die 'units' gebouwd zouden wor
den. Toen de buurten terecht nee zeiden te
gen dat plan, heeft de gemeente in het nieu
we plan geen plaatsen meer genoemd. Ze pra
ten over 'cafe-achtige' ruimtes . Dat kan van 
alles zijn . Voor zover ik weet liggen er geen 
'cafe-achtige' ruimtes in de rijke buurten van 
Amsterdam, zoals de Apollobuurt. De ge
meente een beetje kennend denk ik dat ze 
die ruimtes ook weer in de arbeidersbuurten 
zullen zoeken. De gemeente heeft ons al een 
keer overvallen. Maar wat ze nu willen doen 
wordt een overval zonder voorafgaande oor-
1 ogsve r k I a ring:' 

Korruptie bij de politie 
In de hierboven aangehaalde kommissiever
gadering zei wethouder Kuipers ook: .. We 
hebben te weinig inzicht in deze zaak, daarom 
zullen we het overleg met de hulpverlenings
organisaties moeten openen ." Dit is een van 
de weinig korrekte uitspraken van gemeente
wege. Tijdens de massale vergaderingen bleek 
datal overduidelijk. Niets, maar dan ook 
niets kon de gemeente toen vertellen over de 

opvang van de verslaafden in die centra, over 
de bestrijding van de heroi'nehandel in de 
buurten, over de begeleiding en de hulp bij 
het afkicken. Een ding werd wei toegezegd 
namelijk de wijkagent zou een oogje in het 
zei I houden. 
Dat laatste brengt ons op het volgende. Het 
is nog niet zo lang geleden dater in Amster
dam korruptie ontdekt werd bij de Amster
damse narcotica-brigade. Niet aileen gewone 
agenten waren hierin verwikkeld, maar tot 
aan de top toe. Kadootjes van duizenden gul
dens waren heel gewoon. Zelfs gevallen van 
hero i'nehandel door politiemensen werden 
gekonstateerd. Als een dealer hero i'ne werd 
afgenomen werd dit niet eens in de rapporten 
vermeld. Het werd voor een aardige prijs 
weer van de hand gedaan. Chung Mon, de 
grote baas, die later vermoord werd, stuurde 
iedereen met Oud en Nieuw monsterachtige 
fruitmanden met warme kalkoen erin. Zo'n 
mand kostte vlot 300 gulden. Die gingen naar 
de politie maar ook naar officieren van justi
tie. Er zaten altijd enveloppes bij, waarvan 
de inhoud over het algemeen niet beperkt 
bleef tot een nfeuwjaarskaart. 
Werd er al gerapporteerd, dan werden deze 
rapporten op grate schaal in de doofpot ge-

Wethouder Vorrink ... overspannen ... 

Buurtvergadering met een de/ega tie van de gemeente - waaronder Vorrink- in Amsterdam-West 

stopt door de top van de narcotica-brigade. 
Deze politiemacht zou nu een oogje in het 
zeil moeten houden ... 
Dan de begeleiding: de gemeente heeft onge
veer drie maanden geleden de hulpverlenings
organisaties buiten spel gezet, zij zouden dat 
heroi'ne-varkentje zelf wei even wassen. Deze 
organisaties waren tegen de gemeenteplannen 
om de junkies over de buurten te verspreiden. 
Nu die plannen door aile buurten van de ta
fel zijn geveegd, probeert 8 & W haar gezicht 
te redden. Ze schuift het probleem door naar 
die hulporganisaties, die het verder maar 
moeten zien te klaren. 
De verhuizing van de Doelen-verslaafden 
gebeurde wei geruisloos. De buurten waar de 
cafe's staan waar ze nu opgevangen worden, 
merkten er niet veel van. 
Bij dit a lies valt wei te vrezen dat, ook door 
het lakse gemeentebeleid, dealers en krimina
liteit zullen proberen er vat op te krijgen, 
met aile konsekwenties voor de buurten. 

Van het ene schandaal in het andere 
Het zich links noemende gemeentebestuur 
van Amsterdam sleept zich van het ene schan
daal naar het andere. Werkelijke problemen 
worden steeds weer naar de gewone man 
toegeschoven . Dat is nu met de heroi'ne ge
beurd, in het verleden gebeurde dat met de 
grootscheepse afbraak van arbeidersbuurten 
ten behoeve van de metro. Want de bedrijven 
hadden die metro nodig. Tegen de demonstra
ties van de bevolking voor het behoud van 
hun buurten, trad de Amsterdamse politie 
overigens heel wat harder op, tot aan schie
ten toe, dan tegen de heroi'ne-maffia. 
Vers in het geheugen ligt het onderwijsschan
daal. Bij het bouwen en verbeteren van scho
len en andere onderwijsgebouwen kwam on
langs aan het Iicht dat ook hier op ruime 
schaal gesjoemeld werd met opdrachten. 
Kranenburg, een hoge funktionaris bij de 
afdeling onderwijs werd beschuldigd van kor
ruptie. Opdrachten werden niet op de vrije 
markt gebracht, maar onderhands toegekend 
voor vaak veel hogere bedragen . Tot het bit
tere eind werd deze funktionaris door de ver
antwoordelijke wethouder Van d er Velde 
(CPN), hierin gesteund door de rest van het 
gemeentebestuur, op die plaats gehandhaafd. 
Toen VanderVelde geen kant meer op kon, 
werd Kranenburg geschorst, maar Van de 
Velde zelf werd vanwege een program-ak
koord tussen de CPN en de PvdA gehand
haafd. Een fraai staaltje van partijpolitiek 
gekonkel, waarbij gespeeld wordt met uw be· 
lastinggeld. 

Maatregelen 
Het is duidelijk dat de plannen van de ge
meente Amsterdam tot niets dan ellende 
leiden. Een oplossing op korte termijn is er 
niet. Daarvoor zijn de problemen te groot. 
Toch kan de gemeente wei wat doen, het 
roer moet om: 
- De grote dealers moeten hard aangepakt 
worden. Aile heroi'nehandel moet de stad en 
het land uit. 
- Voor verslaafden die er echt vanaf willen, 
moet er meer gedaan worden . Ze moeten de 
mogelijkheden hebben om een vak te leren, 
om werk te krijgen en zo weer terug in de 
maatschappij te komen. 
- Tenslotte zal er meer aan de werkelijke 
oorzaken van aile ellende gedaan moeten 
worden. Een systeem waarin mensen die geen 
werk hebben, die geen toekomst en geen dak 
boven hun hoofd hebben, rijp gemaakt wor
den voor verslaving of dat nu hero i·ne of 
drank, of misdaad is, zo'n systeem is aan 
vervanging toe. • 
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DE WERELD VAN HET GELD 

Via hun uitgebreide net van relaties in binnen- en buitenlandse bedrijven en over
heidsinstellingen vormen zij het knooppunt van betrekkingen in het hedendaagse 
kapitalisme. Kortom, het zijn nog steeds gouden tijden voor de ondernemingen die 
tesamen met de multinationals de machtigste van het land zijn: de algemene ban
·ken. In een tweetal artikelen probeert de Tribune u wat inzicht in deze wereld van 
geld, informatie en macht te geven. In onderstaand artikel een beeld van de huidi
ge belangrijke banken. 

Het woord 'bank' is afkomstig van het latijnse 
'abacus', wat telraam betekent. Een telraam 
wat door de geldwisselaar in de Romeinse 
tijd gebruikt werd om de hoeveelheden aan
geboden edele metalen (goud, zilver en der
gelijke) te noteren en om te rekenen. 
Vanouds zijn de woorden bank en geld met 
elkaar verbonden geweest, evenals geld en 
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macht. 
De rol van de banken en bankiershuizen in 
de geschiedenis is dan ook steeds bijzonder 
belangrijk geweest. Met haar gelden werden 
handelsreizen en ontdekkingstochten, oor
logen en andere slachtpartijen, stedebouw 
en infrastruktuur gefinancierd. Wie het geld 
had - dus de ban ken -had een machtige 

vinger in de nationale en internationale pap. 
In de moderne kapitalistiese maatschappij 
is dat aileen nog maar ster~~er geworden. 

Oorsprong 
Er zijn een aantal oorsprongen van het bank
wezen aan te wijzen. De samengang van geld
wisselaar, geldbewaarnemer en gel duitlener 
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heeft tot de banken in de moderne zin van 
het woord geleid. De uiteindelijke ontwik
keling is bepaald door de ontvvikkeling van 
industrie en kapitalisme. De behoefte aan 
geld in die tijd werd dusdanig groot dat 
een groot en machtig financieringsapparaat 
onvermijdelijk werd. 
Deze ontwikkeling, ingezet in Engeland met 
de 'industrii=!le revolutie' en daarna over het 
Europese kontinent getrokken, heeft zich 
pas relatief laat in ons land in gang gezet. 
Oat ha:-~gt ten nauvvste samen met de late 
opkomst van de industrie in ons land. 

De ontwikkeling der groten 
Terwijl in andere Europese Ianden de stoom
treinen al puffend door hetland rijden, de 
mijnen een bron van kapitaal gaan vormen 
en de moderne fabriek zich in duizelingwek· 
kend tempo ontwikkelt, ten koste van al die 
honderdduizenden kreperende arbeiders, 
verkeert ons land in de eerste helft van de 
vorige eeuw nog in gezapige rust . In de daar· 
opvolgende vijftig jaar komt daar echter 
een drastiese verandering in. Dan gaat ook 
ons land industrialiseren. En ook hier wor
den de mensen dan van het platte! and naar 
de stad gezogen, om daar onmenselijke toe
rentallen per dag in de fabriek te gaan wer
ken, a lies ter meerdere eer, glorie en vooral 
winst van de moderne ondernemers, de kapi
talisten. 

In die situatie doet zich de behoefte aan een 
goed ontwikkeld Nederlands bankleven, dat 
nieuwe ontwikkelingen kan financieren, dui
delijk voelen. De grote vermogens die op dat 
moment aanwezig waren in ons land (afkom
stig uit lndie) werden door de bezitters maar 
soms ter beschikking aan de industrie gesteld . 
Vele renteniers vonden die industrie immers 
te ordinair om er hun centen in te steken. 
Daarom komen er nieuwe banken op, die 
geenszins afkerig zijn van een rol in de in
dustrialisatie van het land . De eerste echte 
moderne bank is de Twentsche Bank, ont· 
staan om de financiele behoeften van de op
bloeiende Twentse textiel- en machine-indu
strie te dekken. Twee jaar later werd de Rot· 
terdamsche Bank opgericht door een aantal 
Rotterdamse kassiers (waaronder de firma 
Mees, nu opgenomen in Bank Mees & Hope). 
Deze Rotterdamsche Bank kreeert in 1871, 
tesamen met Duitse en Oostenrijkse kapitaal
bezitters, de Amst2rdamsche Bank . Weer 
twintig jaar later komt de volgende telg in 
het moderne bankwezen, de lncasso Bank, 
ter wereld. Zij wordt voorafgegaan door de 
Nederlandsche Handei-Maatschappij, die haar 
aanvankelijke afkeer van de moderne baA · 
kiersmethoden overwint en zich schaart in 
de groeiende rij algemene, handelsbanken. 
Deze groei zal er voorlopig in bl ijven zitten . 
In 1954 telt ons land maar liefst 135 banken! 
Tach is dan allang een tweede, tegengestelde 
tendens aan het werk: de koncentratie van 
bankkapitaal in de handen van weinigen, 
met name de Algemene Bank Nederland en 
de AM RO-bank. 

AMRO 
De koncentratie in het bankwezen begint in 
1911, wanneer de Deposito- en Administra
tiebank door de Rotterdamsche Bank wordt 
overgeno"men . Het is de eerste uit de hele rij . 
In de jaren vlak na de Eerste Wereldoorlog, 
groeit de Rotterdamsche Bank nog sneller, 
te snel zelfs . In 1924 raakt zij dan ook in 
ernstige financiele moeilijkheden . Omdat een 
ineenstorting van 's lands grootste bank een 
geweldige klap met onvoorstelbare gevolgen 
zou opleveren, grijpt de staat in, met garan
tiestellingen en met benoaming van een der 

direkteuren van de Amsterdamsche Bank in 
het bestuur van de Rotterdamsche. 
AI voor de oorlog, worden herhaalde pogin
gen gedaan om deze twee banken te doen 
samensmelten. Oat lukt echter pas in 1964, 
nadat de Amsterdamsche Bank in 1948 nog 
de lncassobank heeft opgeslokt. Vana:f 1964 
kennen we de AM RO-bank, bolwerk van Ne
derlands kapitaal. 

ABN 
Evenals de AM RO is de ABN een samenvoe
ging van diverse banken. In hetzelfde jaar 
dat de AM RO gevormd wordt, komt de ABN 
tot stand, en wei door een fusie van de 
Twentsche Bank en de Nederlandsche Handei
Maatschappij. Enkele jaren later wordt hier
aan toegevoegd de Hollandsche Bank-Unie. 
Deze laatste toevoeging bi"edt grote perspek
tieven voor de ABN omdat de HBU een in
ternationale bank is, met vestigingen in Zuid
Amerika en in het Midden-Oosten. 

De anderen 
Momenteel zijn er nog 74 banken in Neder
land aktiet Een groot gedeelte daarvan is 
echter in hl!tlden van binnenlandse banken 
(ABN en AM'RO) of buitenlands kapitaal. 
Naast de ABN en de AM RO zijn de volgende 
ondernemingen nog van belang: 
De Nederlandse Middenstandsbank. Deze 
bank is destijds opgericht metals doe I finan 
ciering van aktiviteiten in het; midden- en 
kleinbedrijf. In de laatste jaren heeft deze 
bank echter meer en meer haar specifieke 
karakter verloren en is net als de grotere 
broers, een algemene bank geworden, met 
belangen in allerlei soort bedrijven. Dat is 
met name het geval na de overname van de 
Verenigde Bankbedrijven in 1966. 
Slavenburg's Bank NV. Slavenburg's Bank 
werd in 1925 opgericht door de bankier T . 
Slavenburg (overleden in 1977) . Na de oar
log legde deze bank zich sterk toe op aktivi
teiten in het buitenland, zoals de financiering 
van internationale goederentransakties, het
geen onder andere leidde tot de vestiging 
van een eigen kantoor in New York. Nog 
steeds maakt het buitenlands bedrijf een 
groot deel uit van de bankaktiviteiten, het· 
geen onder andere tot uiting komt fn de ver
werving van enkele dochterondernemingen 
in West-Europa en op Cura~ao . Het interna
tionale aspekt van de bank blijkt ook uit de 
deelname van 11 procent van tie First Nptio
nal Bank of Chicago in het aandelenkapitaal 
van Slavenburg. 
Nederlandse Credietbank. De NCB is in 1946 
ontstaan uit de in 1918 opgerichte Neder
landsche Landbouwbank BV. Vanuit haar 
specifieke werkterrein heeft ook deze bank 
zich- net als de NMB - ontvvikkeld tot een 
algemene bank, met een ruim verspreid kan
torennet. De NCB is in handen van enige 
grootaandeelhouders, te weten de Chase 
Manhattan Bank, Thyssen-Bornemisza Euro
pe BV, 't Hooge Huys en de AMEV (de 
laatste twee zijn Nederlandse verzekerings· 
maatschappijen) . 
Rabobank. De grootste bank van Nederland 
is echter op dit moment de Rabobank, met 
haar 3102 vestigingen in ons land . In tegen
stell ing tot de overige ban ken - die allen een 
besloten vennootschap zijn - is de Rabo
bank een kooperatieve vereniging, waarbij 
1000 juridies onafhankelijke banken (voor
malige boerenleenbanken en raiffeissenban
ken) zijn aangesloten. In de praktijk blijkt er 
nauwel ijks nog iets van dit soort kooperatie
ve karakter . Dat is onder meer een gevolg 
van de ontwikkeling van de Rabobank van 
landbouw naar algemene bank. Op dit mo-

mentis die ontwikkeling zover dat de Rabo
bank evenals de voornoemde ondernemingen 
als een echte algemene bank beschouwd 
wordt. Het bijeenvergaarde kapitaal biedt 
daarbij ongekende mogelijkheden. Zoals we 
noa zullen zien is de Rabobank op dit mo· 
ment nog deels een slapende reus, die in de 
toekomst steeds belangrijker zal gaan wor· 
den. 
Van de overige banken noemen we nu nog 
Van Lanschot (deels eigendom van de Rabo
bank, deels van de Britse National Westmin
ster Bank), de Cooperatieve Vereniging 
Friesland Bank, de Bank Mendes Gans (eigen
dom van onder meer Philips en Dow Chemi
cal). 
Niet genoemd zijn nog de Bank Mees & Hope 
en Pierson, Heldring & Pierson. De reden 
daarvoor is dat de eerste nu eigendom is van 
de ABN en de tweede van de AMRO. De 
schijl"' van zelfstandigheid die door de diverse 
reklamekampagnes met name voor deze twee 
banken wordt gewekt, is gewoon bedrog. 

Winsten stijgen 
Het bankbedrijf is een bijzonder uitgebreide 
bedrijfstak. Duizenden vestigingen en tien
duizenden personeelsleden zijn in de loop der 
jaren in -de bedrijfstak betrokken. De steeds 
uitgebreider wordende werkzaamheden lei
den tot een verregaande mate van automati
sering. 
De winsten zijn - als vanouds- enorm. Ter
wijl de andere ondernemingen ach en wee 
klagen, blijven de winsten der banken jaar in, 
jaar uit stijgen. Nemen we 1978 als voorbeeld : 

Bank winst in winststijging 
miljoenen in p-rocenten 

RABO 389 13 
ABN 277 15 
AMRO 252 19 
NMB 135 28 
Slaven burg 35 25 
NCB 21 24 

Die ontwikkeling is geen unieke zoals gezegd. 
Vergelijken we de winstcijfers van de drie 
grootste banken over de afgelopen drie jaar 
dan zien we overal konstante winststijgingen: 

Bank 1976 1977 1978 

RABO 30l 344 389 
ABN 203 233 277 
AMRO 184 212 252 
(winst in miljoenen guldens genoteerd) 

Genoemde bedragen zijn de nettowinsten . De 
brutowinsten zijn nog aanzienl ijk hoger. Een 
groat deel daarvan wordt bij de 'stille reser
ves' die de ban ken aanhouden, gevoegd. Stil 
le reserves wil zeggen dat niemand, behalve 
de bank zelf (en de Nederlandse Bank) op de 
hoogte is van de omvang van deze kapitaal
verzameling. De banken waken er dan ook 
angstvallig voor dat de omvang van de reser
ves op geen enkele manier bekend wordt. 
Tot nu toe hebben zij steeds de betreffende 
ministers hierbij meegehad. Als dank vinden 
die dan ook doorgaans onderdak na hun poli· 
tieke karriere bij een der grote ban ken . De 
voormalige minister van Financien, de PvdA· 
er Duisenberg, is hier een voorbeeld van. Hij 
zocht en vond onderdak bij de Rabobank, 
waar hij eveneens cud-minister Lardinois 
trot . Op dit laatste aspekt, de betrekkingen 
tussen banken en overheid en banken en be· 
drijfsleven, willen we de volgende keer wat 
verder ingaan. • 
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Bevrijde dorpen worden onophoude!ijk aangeva!len vanuit de Iucht 

Debloedige 
oorlog1n -1caragua 

Met grote heldhaftigheid strijdt Nicaragua nu al weer twee maanden voor haar vrij
heid. Ondanks het feit dat diktator Somoza nu aile steun heeft _verloren, weigert 
hij af te treden. Met bloedige bombardementen probeert hij de Sandinisten en de 
bevolking te verslaan. Ondanks een officieel wapenembargo weet Somoza via Ame
rika en Israel steeds weer aan nieuwe wapens te komen waardoor de bloedige strijd 
wordt gerekt. Tribune-verslaggever Derk Sauer bezocht de laatste weken het strijd
toneel in Nicaragua en sprak met de voorlopige regering van de Sandinisten. 

Een Sandinistiese komman
dant inspekteert munitie 
die veroverd werd op de 
Nationale Garde bij de in
name van Penas 8/ancas 
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Dage/ijks arriveren tientallen gewonde guerrilla's bij de douane
post aan de grens met Costa Rica, die door de Sandinisten wordt 
gebruikt als ziekenboeg ~ 

Ono~houdelijke 
bombardementen 
In de schemer ligt een vrouw op een pro
visories ingericht veldbed. De pijn valt van 
haar gezicht af te lezen. De dokter trekt 
voorzichtig haar bloesje uit. Bij haar schou
der ontwaar ik een gapende rode wond. Zij 
is een paar uur eerder getroffen door een gra
naatscherf van een van Somoza's bommen. 
De arts probeert de wond te ontsmetten . De 
omgeving is er nauwelijks geschikt voor. De 
douaneloods van de grensovergang tussen 
Costa Rica en Nicaragua. 
De krachteloze arm van de gewonde vrouw 
rust in een plas water die door de regentijd 
steeds verder oprukt. De medicijnen en ver
banden liggen op ruw beton uitgestald, waar 
anders inklaringspapieren worden gekontro
leerd. 
Een paar meter verderop ligt een gewonde 
Sandinist. Hij is er erger aan toe. Een 50 mm 
kogel heeft zijn onderbeen verbrijzeld. Ter· 
wijl de jonge strijder zelf het infuus omhoog 
houdt wordt ie in een jeep gedragen die hem 
naar een ziekenhuis in Costa Rica afvoert. 
Een van de velen die ik de afgelopen dagen 

heb zien passeren. 
Sinds mijn aankomst bij het zuidelijk front 
van de Sandinistiese strijders zijn al vele tien
tallen gewonden afgevoerd . Guerrilla's, zowel 
als burgers. Ze zijn allemaal getroffen door 
de onophoudelijke bombardementen van de 
luchtmacht van Somoza op dit grensgebied. 
Vanuit dit grensgebied lanceerden de Sandinis
ten hun slotoffensief dat een einde moet rna
ken aan de gruwelijke diktatuur van Somoza. 
Maar de diktatuur weet niet van wijken en de 
Sandinisten moeten tot hun eigen teleurstel
ling en die van de wereld ervaren dat de op
mars naar Managua nog op zich laat wachten. 

Naar het front 
Nu het vliegveld van Managua door de ge
vechten volledig van de buitenwereld is afge
sloten, is Nicaragua aileen nag via de buur· 
Ianden Honduras en Costa Rica te bereiken. 
Omdat de Sandinisten juist vanuit Costa Rica 
een offensief openden om de strijd te be
slechten, besloot ik naar dat land te reizen. 
Vanuit de hoofdstad San Jose is het onge· 
veer vier uur rijden naar de grens. De berich
ten over de voedselschaarste in Nicaragua ter 



harte nemend, had ik mijn gehuurde jeep 
volgestouwd met corned beef en bliksoep. 
In San Jose zeit viel niets van de oorlog in 
het buurland te merken. Geen verhoogde ak
tiviteit van politie of Ieger, die in dit land net 
als in Nicaragua de Nationale Garde heet. 
De Panameri kaanse snelweg die regel recht 
naar de grens leidt is, hoewel tweebaans, on
verwacht mooi. Het landschap trouwens ook. 
Prachtige tropiese heuvels, die voortdurend 
in flarden mist zijn gehuld. Van tijd tot tijd 
ontlaadt de vochtige hitte zich in een tropiese 
regenbui. We zitten midden in het regensei
zoen. De temperatuur schommelt rond de 
30 graden . Naarmate de grens met Nicaragua 
dichterbij komt gaan de heuvels over in een 
soort hoogvlakte. Nog steeds valt niets van de 
oorlog te merken, die toch zo dichtbij wordt 
gevoerd . In San Jose hebben we van het San
dinisties hoofdkwartier een adres opgekregen 
om ons in Liberia te melden, 66 kilometer 
van de grens. Maar in het bewuste hotel lijkt 
men zelfs nog nooit van Sandinisten gehoord 
te hebben. Dus rijd ik verder richting front. 
La Cruz is het laatste dorpje op Costa Ri
caans grondgebied. Het ligt zoals aile dorpjes 
hier tegen de snelweg aangebouwd. Een cafe
taria, een benzinepomp en een busstation. 

************************** 
«Bit is een strijd van een 

heel volk tegen een familie» 
In de hoofdstad van Costa Rica, San Jose, 
sprak ik met twee leden van de nieuwe voor
lopige regering van het Sandinisties Front. Het 
zijn Violeta Barrios de Chamorro en Sergio 
Ramirez. Mevrouw de Chamorro is de wedu
we van de door Somoza-troepen vermoorde 
hoofdredakteur van het oppositie-blad Le 
Prensa. De dood van deze journalist vormde 
de direkte aanleiding voor de nieuwe strijd 
van de Sandinisten. Sergio Ramirez is lid van 
de zogenaamde Groep van 12 en wordt be
schouwd als een van de belangrijkste !eiders 
van het nieuwe Nicaragua. 

Wat vindt u van aile pogingen van Ameri
ka om het konflikt fangs diplomatieke 
weg te eindigen? 

Ramirez: .,De strijd in Nicaragua is een strijd 
van een heel volk tegen een familie, die van 
Somoza. Die strijd kan aileen eindigen met 
een totale vernietiging van het huidige be
stel. Aile pogingen van Amerika om de huidi
ge ekonomiese struktuur te redden en aileen 
Somoza zeit te verwijderen zijn daarom on
realisties. Bovendien mac;kt Somoza zich el
ke dag schuldig aan volkerenmoord. Met 
zo'n man kun je niet onderhandelen. Die 
kun je aileen mil itair verslaan." 

Hoe ziet de toekomst van een bevrijd Ni
caragua eruit? 

.. Onze eerste taak is natuurlijk de wederop
bouw van een totaal verwoest en door kor
ruptie geteisterd land. We hebben iedereen 
daarbij nodig. Na de rekonstruktie moeten er 
algemene verkiezingen komen waar iedereen 
aan kan meedoen. Onze ekonomie zal gedeel-

telijk in handen van de staat komen. Somoza 
bezit immers de helft van het land en die 
eigendommen komen bij de bevolking te
recht. Daarnaast zal er ruimte blijven voor 
partikulier initiatief." 

- Hoe dramaties is de situatie in Nicaragua? 

Mevrouw Chamorro: .,Er zijn enorme pro
blerr.en met de distributie van voedsel. De 
mensen moeten wei plunderen omdat er niets 
te eten is. Zodra Somoza verdwenen is willen 
we een luchtbrug op touw zetten om de be
volking van voedsel en kleren te voorzien. 
Daarvoor is natuurlijk veel internationale 
steun nodig. We zijn daarom erg blij dat zo
veel mensen over de gehele wereld met ons 
meeleven. Een eerste steunaktie zal echter 
helaas niet genoeg zijn. Nu is de tijd dat in 
Nicaragua het katoen geplant moet worden 
en de andere gewassen. Door de oorlog is dat 
natuurlijk onmogelijk en daar zullen we de 
komende jaren de klappen van ondervinden. 
Nicaragua zal daarom in de nabije toekomst 
steun nodig blijven hebben." 

Welke invloed heeft de Sandinistiese strijd 
op andere bewegingen in Latijns-<m Mid
den-Amerika? 

Ramirez: .,Wij zijn er niet op uit om onze re
volutie naar andere Ianden te exporteren. Dit 
is een Nicaraguaanse revolutie. Maar net zo
als wij lessen proberen te trekken uit de er
varingen van andere kameraden, zo kunnen 
die dat doen uit onze strijd. Natuurlijk hopen 
we dat ook andere diktaturen in de omgeving 
door volksverzet beeindigd zullen worden. 
Maar dat is een taak van die volken zelf." 

************************** 
Het offensief is 
in valle gang 
Aan de ambulances fangs ae weg merk ik ech
ter dat het hier menens wordt. Een groepje 
mannen met Rode Kruis T-shirts staan fangs 
de kant. lk zie dater ook een kliniek is. Hier 
worden de zwaargewonden uit Nicaragua 
het eerst opgevangen. Een lid van de Natio
nale Garde van Costa Rica verhindert me 
om naar binnen te gaan. Hoewel Costa Rica 
de Sandinisten steunt, doet ze dat liefst zo 
onopvallend mogelijk. Terwijl ik met enkele 
Rode Kruis broeders praat, komt een ambu
lance met giller.de sirenes aangereden. Een 
nieuwe gewonde. De weg voor mij is totaal 
verlaten. lk rij verder zonder te weten waar 
ik uitkom. Na zo'n tien kilometer zie ik en
kele jonge Sandinisten op de weg staan. Ze 
dragen de traditionele zwart-rode hoofddoe
ken. Verder bestaat hun uniform uit een al
legaartje van spijkerbroeken en legerkleding. 
Ze zijn jong, misschien 17 of 18 jaar. Maar 
daardoor niet minder gedecideerd. Ze ver
tellen me dat ik nu bij de grensovergang tussen 
Cosiba Rica en Nicaragua ben. 
lk moet me melden bij de kommandant. In-

derdaad ontwaar ik tussen de bomen een paar 
honderd meter verder een vrij modern ge
bouw. Op een groot neon-bord staat Welco
me in Nicaragua. Langs deze hal passeerden 
tot voor kort duizenden Amerikaanse bezoe
kers. Aan een balie hangt nog het bordje 'ho
telreserveringen'. Nu vertoont de douanepost 
aile tekenen van oorlog. Op matrassen liggen 
her en der grbepjes guerrilla-strijders te sla
pen. Uit een radiootje knettert swingende 
Latijns-Amerikaanse muziek. Het is de zen
der van de Sandinisten. Er zitten ook twee 
fotografen die hier al een paar dagen zijn. 
Zij vertellen mij dat deze grenspost twee da
gen eerder nog in handen van de Nationale 
Garde was. Het veroveren van de post was 
het eerste sukses van het Sandinisties offen
sief. Niet eens zover hier vandaan hoor ik nu 
ook het geknetter van mortieren en machine
geweren. Een Sandinist vertelt me dat het 
offensief in voile gang is. Na een half uurtje 
wachten komt Claudio opdagen die verant· 
woordelijk is voor de kontakten met de pers. 
Een vriendelijke, bebaarde jongeman die ook 
nog enige tijd in Amsterdam gewoond blijkt 
te hebben. Hij vertelt me de stand van zaken. 
,.Sinds enkele dagen zijn we met een paar 
honderd man in het offensief. Ons uiteinde-+ 
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lijke doel is om naar Managua op te rukken, 
maar dat kan nog wei even duren. Eerst wil· 
len we Rivas bevrijden, een stad hier zo'n 20 
kilometer vandaan," Zover is het echter nog 
niet. Vlak voorbij het grensdorpje Penas 
Blancas stuiten de Sandinisten op hevig mor· 
tiervuur van de Nationale Garde die zich in 
de heuvels heeft ingegraven. 
Penas Blancas is het eerste bevrijde dorpje 
in Nicaragua. Samen met mijn gids loop ik 
er naar toe. Het ligt op een steenworp af· 
stand van de grens. Onderweg worden we 
echter gestuit door een vliegtuig van de So· 
moza-luchtmacht die onze richting op komt 
vliegen. Vanuit het toestel wordt naar bene· 
den geschoten. Als een haas duik ik in een 
greppel. Om me heen is het een oorverdo· 
vend lawaai. Sandinistiese guerrilla's probe· 
ren met hun geweren en met 30 mm-geschut 
het vliegtuig naar beneden te halen. Mij 
lijkt het een onbegonnen ·zaak, maar tach 
zijn zo al enkele Somoza-vliegtuigen neerge· 
schoten. Als de kust veilig is, lopen wever· 
der. Penas Blancas is niet meer dan een rijtje 
hutten en enkele tax-free shops. De inwoners 
zijn het strijdgewoel ontvlucht. Voor de hui· 
zen zitten nu vrolijk zwaaiende guerrilla's. 
Midden in het dorp staat een 50 mm kanon 
opgesteld, het zwaarste stuk geschut van de 
Sandinisten. 

Ervechten 
opvallend veel 
meisjesmee 
Terwijl ik Cloor het dorpje loop, valt mij de 
jeugdige leeftijd van de meeste Sandinisten 
op. Velen zijn niet ouder dan 20 tot 25 jaar. 
Bovendien zijn er opvallend veel meisjes bii. 
zeker dertig procent. Een van de meisjes be
gint spontaan met mete praten. Ze spreekt 
een beetje Engels en zoals bij aile Sandinisten 
is haar geweer onafscheidelijk. 
,.Mijn ouders wonen in Rivas," vertelt ze 
,.dat is hier nog geen half uur vandaan . Maar 
ik heb zeal een paar maanden niet gezien . 
lk hoop daarom dat we snel oprukken ." 
Ze vertelt dat ze nog op school zat toen ze 
zich vorig jaar bij de Sandinisten aansloot. 
,.lk ben naar Costa Rica gegaan om daar een 
opleiding te volgen. Dat hebben veel van 
mijn vrienden en vriendinnen gedaan." Nu 
zit ze midden in de eerste oorlog van haar 
Ieven. ,.lk ben erg optimisties. Het gaat nu 
vee I beter dan tijdens de opstand in septem
ber. Toen.hadden we nauwelijks wapens en 
waren we slecht getraind, Nu hebben we mu
nitie zat." Om haar woorden te onderstrepen 
laat ze me dozen vol munitie zien die midden 
in het dorp staan opgestapeld . Uit de manier 
waarop de Sandinisten op het vijandelijk 
vliegtuig schoten, had ik ook al afgeleid dat 
men deze keer over voldoende materiaal be
schikt . 
Bij het enige geschut zit 66k een meisje. Zij 
geeft me een grote kogel als souvenir. Maria 
is haar naam en voor de oorlog studeerde ze 
sociologie. ,.lk zit al een paar jaar bij de San
dinisten," vertelt ze .,mijn familie komt uit 
de buurt van Leon. I k was erbij toen de San
dinisten daar vorig jaar in opstand kwamen. 
We verloren toen. Dat zal ons nu niet weer 
gebeuren ." Naast Maria staat een klein jochie 
met een geweer. Hij is veertien jaar en onder
streept het optimisme van Maria . Mijn gids 
Claudio legt uit waarom de Sandinisten dit 
keer den ken te winnen . .,We opereren niet 
meer als een guerrilla-leger. Daarvoor is onze 
kracht te groot. Wij zijn nu een echt Ieger 
die de Nationale Garde kan verslaan." 
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Na een paar uur gepraat te hebbim loop ik 
terug 11aar de grenspost waar nieuwe gewon· 
den binnen blijven komen. Hoewel de explo
sies en geweerschoten duidelijk hoorbaar 
zijn heeft deze strijd toch iets vreemds. Oat 
komt omdat de oorlog op een vee I kleinere 
schaal wordt uitgevochten dan we in Viet
nam of het Midden-Oosten gewend zijn. In 
feite wordt hier door een paar honderd man 
om een stukje weg gevochten. Het oerwoud 
om ons heen is vrijwel ondoordringbaar en 
dus speelt a lies zich rond deze snelweg af. 
De bewapening is relatief Iicht. Somoza heeft 
aileen propellor-vliegtuigen in plaats van 
F-16's en de guerrilla's hebben vrijwel aileen 
geweren. Dat maakt het leed van de vluchte
lingen en de gewonden er natuurlijk niet min· 
der op, die zich in steeds grotere getale in La 
Cruz verzamelen. 
Maar deze oorlog is heel anders dan ik me 
van de televisie had voorgesteld. De meeste 
gewonden vallen dan ook niet bij de guerril· 
Ia's, maar bij de burgerbevolking in Managua 
die konstant wordt gebombardeerd. 

Solidariteit 
Op de derde dag van mijn verblijf aan de 
grens mogen we naar Sapoa, een dorpje een 
paar kilometer dieper in Nicaragua. Een van 
de bruggen van de snelweg is kapot gescho
ten zodat de jeep door de rivierbedding heen 
moet. 
In Sapoa praat ik met een groepje frontsol
daten van de Sandinisten. Zij hebben de afge· 
!open dagen voortdurend onder vuur gelegen 
van de Nationale Garde . .,Ons probleem is 
dat we aileen Iichte wapens hebben," vertelt 
een Sandinist. Hij draagt een spijkerbroek, 
een zwarte baret en de vermoeidheid is van 
zijn gezicht te lezen . .,Ais we zelf mortieren 
of afweergeschut hadden, was het zo gebeurd. 
Dan zaten we morgen nog in Rivas . Somoza 
houdt ons met zijn bombardementen tegen. 
Daar kunnen we weinig tegen doen." De 
troepen hier worden geleid door komman
dant Hugo. Een schilderachtig figuur met 
zijn puntbaardje en zwarte zonnebril. Kom
mandant Hugo was tot voor kort minister 
van Gezondheidszorg in Panama. Uit solida
riteit heeft hij zich met een groep Paname-

zen bij de Sandinisten gevoegd. Che Guevara, 
all over again, denk ik bij mezelf. Maar voor 
de romantiek van Guevara en Castro is in de
ze oorlog beslist geen plaats. Daarvoor is de 
strijd te bloedig en te grootschalig. 
lk vraag aan de guerrilla's of ze op meer steun 
van Cuba rekenen. Een bom uit een Cubaan· 
se Mig op het paleis van Somoza zou de strijd 
immers kunnen eindigen. 
Maar de mening is unaniem . .,Cuba's beste 
steun is door ons niet te helpen. Wij kunnen 
onze eigen boontjes wei doppen." 

De overwinning 
ofdedood 
Zoals elke dag ga ik ook aan net eind van de· 
ze dag naar mijn hotel in Costa Rica, zestig 
kilometer verderop. lk vind het zelf niet pret· 
tig om op deze manier een oorlog te verslaan; 
alsof je 's ochtends naar je werk gaat en 's 
avonds weer naar huis. Maar gedurende de 
nacht wordt toch niet gevochten en bedden 
in Penas Blancas zijn er niet. De volgende 
ochtend worden we bij Penas Blancas in een 
zeer hevig bombardement gevangen. Nu 
wordt er niet aileen vanuit het vliegtuig ge
schoten, maar laat de Nationale Grade voort
durend bommen vallen die rookpluimen ach
terlaten. De explosies vinden nu ook vlak bij 
La Cruz plaats op Costa Ricaans grondge
bied. Drie uur lang lig ik samen met een kol
lega roerloos in een greppel. 's Middags is het 
weer raak. Zo gaat het de dagen daarna door. 
Het is voortdurend oppassen geblazen, hoe
wei het geluid van de propellor-vliegtuigen 
reeds op grate afstand hoorbaar is. Gelukkig 
valt het aantal gewonden mee, maar we moe
ten na ruim een week konkluderen dat de 
Sandinistiese opmars door de bombardemen
ten danig is gestuit. Rivas is nog steeds niet 
ingenomen. Van een opmars naar Managua 
is helemaal geen sprake. Het aanvankelijk op
timisme bij de strijders maakt plaats voor 
een bittere vastberadenheid. Zeker naarmate 
de berichten toenemen over de slachting in 
Managua . 
Maria: .,Ook al duurt het nog maanden, wij 
geven niet op. Daarvoor is er al te .veel bloed 
gevloeid . Het is de overwinning of de dood." 

• 
De Sandinisten krijgen vee/ steun van de jeugd van Nicaragua. Hier de jongste guerrilla's die 
deelnamen aan de verovering van Penas 8/ancas. Ze zijn 14 en 12 jaar oud 
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ERINNERT u zich nog dat urinestrip
je, waarmee de vereniging Voorkomen 
is Beter zo'n anderhalf tot twee jaar 

geleden bij u aan de deur kwam? U kon daar
mee op een eenvoudige manier zelf kontro
leren of er suiker of eiwit in uw urine zat: de 
,kussentjes" op het stripje kregen dan name
lijk een andere kleur. Bij de meesten van u 
was er gelukkig niets bijzonders aan de hand . 
We zullen het er nu over hebben water aan 
de hand kan zijn als er bijvoorbeeld eiwit in 
de urine zit . 

De nieren: twee fijn uitgebalanceerde 
fi lterapparaten 
De nieren zijn twee boonvormige organen 
van ongeveer 12 centimeter lang, 7 centime
ter breed en 3 centimeter dik . Ze liggen 
links en rechts van de wervelkolom boven
aan achter in de buikholte. Via de grote li
chaamsslagader (aorta) wordt via de beide 
nierslagaders bloed toegevoerd en via de 
nieraders vloeit dit bloed weer terug. De in 
de nier geproduc~erde urine verlaat via de 
beide urineleiders de nier. 
De nieren zijn in wezen twee ongelooflijk in
gewikkelde en fijn uitgebalanceerde filter
apparaten. Filters die niet verstopt raken en, 
in de meeste gevallen, levenslang elke dag 
zo'n 150 liter vloeistof filtreren. Uit die 150 
liter wordt cirka twee liter urine afgescheiden 
waarmee tal van schadelijke stoffen worden 
verwijderd. Via een buisjessysteem wordt 
een groat deel van de voor het lichaam be
langrijke zouten en water weer in het bloed 
teruggebracht. De nieren hebben als belang
rijke taak het regelen van de samenstelling 
van de verschillende lichaamsvloeistoffen . 
Wat gebeurt er nu wanneer de nieren zoda
nig aangetast worden dat ze hun zo belang
rijke funktie niet meer naar behoren kunnen 
vervullen? 

Chroniese nierontsteking 
Jan kan erover meepraten. Bij hem werd, 
dankzij het urinestripje van de VIB eiwit in 
zijn urine gevonden . Er volgde toen een hele 
reeks van onderzoekingen, waarvoor hij zelfs 
enige weken in het ziekenhuis moest worden 
opgenomen. Uiteindelijk kwamen de doktoren 
erachter water aan de hand was. Jan had een 
chrcniese nierontsteking en er werd hem 
voorspeld dat zijn nieren in de loop van en
kele jaren zo achteruit zouden gaan dat ze 
niet meer in staat zouden zijn om hun werk 
te doen. Behandeling met de zogenaamde 
kunstnier zou dan noodzakelijk zijn. Jan 
schrok zich rot . 

Er gaat wei wat door je heen 
In Nederland worden op het ogenblik onge
veer 11 00 patienten behandeld met behulp 
van een kunstnier. Elk jaar komen er zo'n 
400 bij. Jan is een van hen. Dertig jaar ge
trouwd, tui nder van beroep en nooit iets 
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Schematische voorstelling van een kunstnier 

gemankeerd. 
,Er gaat wei wat door je heen," vertelt Jan 
,als je zoiets hoort . lneens blijk je een ziekte 
onder je leden te hebben, terwijl je je al die 
jaren, en nog trouwens, kiplekker hebt ge
voeld en voor het zwaarste werk je hand niet 
omdraaide . Je vraagt je af hoe dat nu verder 
moet: met je werk, met je gezin, a lies komt 
ineens op losse schroeven te staan ." 

lnfektie 
Zoals in ieder ander orgaan in het lichaam 
kan ook in de nier een infektie ontstaan. 
Eiwit in de urine kan daar een teken van 
zijn. 
Zo'n ontsteking kan bijvoorbeeld in het nier
bekken zitten, waar de urine in de nier ver
zameld wordt om via de urineleiders afge
voerd te worden; of in de filtertjes van de 
nier. Zo'n infektie moet zo gauw mogelijk 
bellandeld worden en regelmatige kontrole is 
dan beslist noodzakelijk. Er bestaat namelijk 
altijd de kans dat zo'n ontsteking chronies 
gaat worden en dat de nier dan meer en meer 
aangetast wordt. Waar het kan (en helaas is 
dat nog niet in aile gevallen mogelijk) moet 
zo'n chronies verloop voorkomen worden . 

Niervergiftiging, 
vroeger een zekere dood 
Wanneer nu zo'n ontsteking chronies gaat 
worden zullen de nieren geleidel ijk a an hun 
regulerende funktie voor de samenstelling 
van de lichaamsvloeistoffen verliezen en ont
staat wat men noemt een chroniese nierin
sufficientie. 
Aanvankelijk is het mogelijk de vorming van 
afbraakprodukten en de ophoping van zouten 
te beteugelen door dieetmaatregelen in de 
vorm van zout- en eiwitbeperking. lndien de 
nierfunktie evenwel daalt tot minder dan 5 
procent dan dreigt onherroepelijk een ver-
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giftiging van het lichaam door e ige n afbraak
produkten en ontstaat het zi e ktebeeld van 
de niervergiftiging, wat vroeger een zekere 
dood betekende. 
In het verloop van zo'n chroni ese nierinsuf
ficientie ontstaan er klachten die geleidelijk 
erger worden: moeheid , soms misselijkheid, 
ook jeuk kan optreden . 

De kun:;tnier 
Een kunstnier is een apparaat dat de fu'lktie 
van de eigen nieren overneemt . !-fet is een 
nogal ingewikkeld toestel, dat met de bloed
vaten in verb inding wordt gebracht en tot 
taak he eft het bloed te zuiveren . Men spreekt 
ook wei van ,spoelen" of ,dialyse" . Zo'n 
behandeling duurt 6 a 8 uur en moet 2 a 3 
keer per week uitgevoerd worden . 

Een stukje vlees is er niet meer bij 
Dat is natuurlijk nogal wat, zo'n behandeling. 
Voor Jan betekende dat omzien naar ander 
werk, want de kunstnierbehandeling was voor 
hem niet me't zijn werk te kombineren en 
bovendien werd het tuinderswerk hem te 
zwaar . 
Nogal ingrijpende veranderingen dus voor Jan 
en zijn gezin. Bovendien zit hij dan nog eens 
aan een streng dieet, wat ook lang niet altijd 
meevalt. ,lk was altijd gek op een stukje 
vlees", vertelt hij ,maar dat is er nu niet 
meer bij. Melk ook niet. Allemaal eiwit, en 
dat mag niet meer. Aan zoutloze aardappelen 
moet ik ook nog steeds wennen, al doet mijn 
vrouw met aile mogelijke kruiden haar best 
om er tach nog wat lekkers van te maken." 

Transplantatie 
Zo'n kunstnier is dus van extra groat belang. 
Maar hoe verfijnd de techniek ook mag zijn: 
een kunstnier die wat zijn funktie betreft 
gelijkwaardig is aan een echte nier is op het 
ogenblik nog ondenkbaar . + 
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Niertransplantatie (het inbrengen door ope
ratie van. een gezonde nier) is voor een chro
niese nierpatient zelf veelal de beste oplos
sing. Bij niertransplantaties wordt gabruik 
gemaakt van nieren van nog levende of van 
overleden mensen. Degene van wie zo'n nier 
afkomstig is noemt men ,donor" (is gever). 
Als levende donoren kunnen bloedverwanten 
in aanmerking komen, wanneer uit onder
zoek blijkt dater een grate mate van over
eenstemming van de weefsels bestaat. Bloed
verwanten hebben nu eenmaal meer gemeen
schappelijks dan niet-bloedverwanten. De 
kans dat een nier van bijvoorbeeld een broer 
of zuster ,aanslaat" is daardoor grater. 
Het grootste deel van de donornieren is af· 
komstig van mensen die overleden zijn bij
voorbeeld tengevolge van een ongeval. Er is 
wat donornieren betreft samenwerking in 
Europees verband. In de praktijk kan dat be· 
tekenen dat bijvoorbeeld een meisje in Zwe· 
den, dat een auto-ongeluk krijgt en nierdonor 
is, een nier afstaat aan een jongetje in Enge
land en een aan een middelbare Amsterdam
se metaalarbeider. Bij transplantatie hoeft er 
maar een nier ingebracht te worden. Met een 
gezonde nier is namelijk goed te Ieven . 

Hoe wordt je donor? 
Om verschillende redenen kunnen voor 
transplantatie aileen de nieren gebruikt wor
den van donoren die jonger zijn dan 50 jaar. 
Juist omdat de kans dat men v66r zijn 50e 
overlijdt (gelukkig) nogal klein is, is er een 
groat aantal donoren nodig. De Nierstich· 
ting Nederland is al jaren bezig om mensen 
via voorlichtingskampagnes op te roepen om 
donor te worden. Je kunt donor worden door 
op een zogenaamde ,donor-codici I" een met 
de hand geschreven verklaring te zetten. 
Daarop staat dat je na je dood je nieren (en 
eventueel andere organen) beschi kbaar stelt 
voor transplantatiedoeleinden . Zo'n codicil 
moet je altijd bij je dragen . Ze zijn verkrijg
baar bij de Nierstichting en ook bij andere 
instanties zoals het Rode Kruis. U kunt h ier
over kontakt opnemen met de Nierstichting. 
Hoe meer donoren, hoe meer kans dat men
sen zoals Jan, dankzij een geslaagde ni ertrans
plantatie, weer een vrij normaal Ieven kun 
nen lei den. Na uw dood hebben u of uw fa
milieleden niets mee r aan uw nieren. Als u ze 
afstaat na uw dood kan dat voor het Ieven 
van iemand anders veel betekenen . • 
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Dl! VARA -studio's in Hilversum 

U bent gewoon 
links, maar is de 

VARA dat ook? 
,De VARA is gewoon links, u toch ook?" Met deze kreet probeert de weinig sym
pathieke VARA-haan ons te doen geloven dat we met een linkse omroep te maken 
hebben. Oat veel socialisten inmiddels van het tegendeel overtuigd zijn, schijnt 
men aan de Heuvellaan in Hilversum nog niet te beseffen. Ondertussen wordt er 
binnen de VARA gekrakeeld over de demokratie, vallen de bestuurders als rijpe 
appels van de boom en wordt het ledenbestand van de VARA steeds grijzer. Wat 
is er aan de hand met de omroepvereniging die in de twintiger en dertiger jaren 
door de opofferingsgezindheid en de inzet van de arbeiders is opgebouwd? De Tri
bune zet de zaken op een rij. 

De deuren langs 
,Je was toen voor de oorlog met hart en ziel 
lid van de VA RA, je probeerde iedere arbei
der lid te maken. Je verkocht steunbonnen 
voor de eigen studio . De arbeiders gaven 25 
cent of soms zelfs een gulden, wat toen een 
heel offer was . Op aile mogelijke manieren 
probeerde je propaganda te maken voor het 
socialisme. In arbeiderswijken ging je de deu
ren langs om de VARA groot te maken. Je 
haalde de strijd van Sacco en Va nzetti erbij 
en de opkomst van het fascism e. " 
Aan het woord is Dirk Klaver , 73 jaar oud. 
Op zijn twaalfde begonnen als kappersleer
ling en tot zijn vijfenzestigste gewerkt, het 
laatst als vrachtwagenchauffeur . Met gloed 
praat hij over de Vereniging van Arbeiders 
Radio Amateurs . ,Bij de AV RO zat toen het 
geld . Voor een arbeider was een radiotoestel 
niet te betalen. Het goedkoopste Philipstoe
stel kostte 300 gulden, dat was het jaarloon 
van een arbeider. Maar radio was een pracht 
medium, dus je ging zelf aan het bouwen. Je 
had hele schema's en met veel geduld en hulp 
leerde je zelf een ontvanger te bouwen. Ze
ker in het begin was het nogal primitief, maar 
het werkte." 

Op de vraag wat hij van de VARA van nu 
vindt heeft Dirk, op z'n gemak achterover 
leunend, in zijn gezellige woning in Utrecht
Zuid, gauw zijn antwoord klaar : ,lk ben wei 
lid maar ik zou nu niet meer opnieuw lid 
worden. lk vind dat ze de boot gemist heb
ben, als ik die feministen-programma 's hoor 
van die vrouwen op woensdag, hou op. Nee, 
sinds de doorbraak van 1945 is de VARA 
niet links genoeg meer. Vroeger waren er ak
t ies, zoals voor de acht-urige werkdag, en die 
steunden ze dan . 
Volgens mij moet de VARA zich weer aan
sluiten bij de akties die nu gevoerd worden . 
Kijk, het hele punt is dit: de taak van de 
VARA is socialisten kweken en dat gebeurt 
niet. A Is ik die rottige haan hoor zeggen: 'de 
VARA is links', dan denk ik: waar is de 
VARA links?" 

De lonen bij de V ARA 
In het centrum van omroepland, in Hilver
sum, zijn we op bezoek bij Kees Geelen. 
Kees is 59 jaar en al jaren werkzaam als kel 
ner bij de VARA. Kees is bepaald niet op 
zijn mondje gevallen en vooral als hij ergens 
onrecht ziet, is hij er als de kippen bij om 



het onrecht aan de kaak te stellen. Het was 
ook niet voor niets dat hij bij de gemeente-
raadsverkiezingen kandidaat stond op de SP
Iijst in Hilversum. 
, Toen ik bij de VARA kwam werken, dacht 
ik: de rode omroep, dat moet het zijn. Zo 
dacht je toen, want dat had je van huis uit 
meegekregen . Voordat ik bij de VARA kwam 
was ik jaren ambulant kelner geweest, ik 
draaide veel te veel uren en was vaak 's zon
dags weg. In het begin leek het loon wei 
aardig bij de VARA, met het vele overwerk 
erbij was het een leuk loon. Toen gingen ze 
opeens het overwerk niet meer uitbetalen 
maar omzetten in vrije tijd. We hebben ons 
daar fel tegen verzet en de VARA heeft daar
na die maatregel weer teruggedraaid ." 

- Wat verdien je nu per maand? 

,lk zit in klasse 4 van de omroep-CAO en ik 
beur f 2152, - bruto per maand, dat is inklu
sief het ancienniteitsgeld, dat je kr ijgt voor 
iedere vijf jaar dienst. lk vind dit loon veel te 
weinig. Het is p2r jaar f 25.831 ,- bruto en 
dat is beneden het modale inkomen . En nu 
willen de vakbonden in de hele omroep het 
overwerk weer gaan omzetten in vrije tijd. 
Als ze dat doorvoeren bedank ik voor de 
bond. Door het overwerk niet meer uit te 
betalen, komen zein feite weer aan de bater
ham van de laagstbetaalden . lk heb dat bij de 
VARA en de bonden oak gezegd. Weet je 
wat ze zeggen? Wij vinden een werkweek van 
meer dan veertig uur a-sociaal. To en heb i k 
gezegd: 'Het is a-sociaal dat wij moeten over
werken om aan een behoorlijk bestaan te 
komen . lk ben natuurlijk oak voor een 40-
urige werkweek, maar dan moet je in 40 uur 
wei een goed loon verdienen. 

In De Dooie Haan 

lk heber bij de VARA op aangedrongen dat 
ze met promotievoorstellen zouden komen 
voor ons . Gewoon de laagstbetaalden over 
de hele linie omhoog. Kreeg ik als antwoord 
van zo'n hoge: 'Wat heb je nu aan 4 of 5 
tientjes in de maand meer.' lk zeg tegen 
hem: 'Ais je zo begint, kun je alles wei ver
geten.' Het moet een eerste stap zijn. Eigen
lijk moeten ze die hele loonklasse 4 afschaf
fen ." 
,Een tijdje terug had je dat programma Van 
Onderen. Daar werd veel over gepraat bij de 
VARA. We hebben toen gezegd : dat is alle
maal leuk en aardig, dat Van Onderen, maar 
kijk hier eens in eigen huis. Kijk eens wat de 
gewone mensen hier verdienen, bij de rooie 
omroep . Wij verdienen veel te weinig .' ' 

Kees, de /aatste vraag: is de VARA socia
listies? 

Lachend geeft hij een diplomatiek antwoord: 
,Men zegt het, maar ik vrees dat het niet zo 
is." 

VARA-voorzitter Kloos 
verbood een hulpaktie 
om de Stichting Om
budsman te redden 

Kees Gee/en: 
,Het is a-sociaal dat wij 
moeten overwerken om 
aan een behoor/ijk be
staan te komen." 

Stichting De Ombudsman moat weg 
In 1972 werd door de VARA de Stichting 
Ombudsman opgericht naar aanleiding van 
en in aansluiting op het suksesvolle TV-pro
gramma van dezelfde naam. De stichting 
groeide in korte tijd uit tot een grote organi
satie - 20 vaste medewerkers en 1 00 vrij
willigers- die voor erg veel mensen de red
der in nood was. Tegenwoordig kloppen per 
jaar zeventienduizend mensen bij de stich
ting aan voor hulp. Zander overdrijven kan 
de Stichting Ombudsman een heel goede in
stelling genoemd worden . 
En toch wil de VARA de stichting Iaten val
len. Ongelooflijk, maar waar. Oat gaat op 
twee manieren. Op de eerste plaats zijn de 
meningsverschillen tussen de stichting en de 
huidige ombudsman zo hoog opgelopen dat 
een definitieve breuk dreigt. Sinds Frits Bam 
een jaar geleden als ombudsman startte, heeft 
hij niet onder stoelen of banken gestoken dat 
hi j de stichting maar niets vond . Born wil met 
zijn TV -programma voornamelijk signalerend 
werken en niet aan direkte hulpverlening 
doen. , De tijd van de sociale sinterklazen is 
voorbii," aldus Bam, die de stichting wil los
koppelen van het TV-programma. Zo' n ont
koppeling zou voor de stichting de dood
steek betekenen , want de stichting ontleent 
een groot deel van haar gezag aan de invloed 
van de TV. Toch ziet het er naar uit dat het 
VARA-bestuur voor Born kiest en de stich
ting laat vallen . Wat zou zo'n VARA-bestuur 
bezielen? 

Het tweede punt is het geld. In mei '72 lever
de een oproep voor de buis om steun voor 
het ombudswerk in rekordtijd 3,15 miljoen 
op. Oat gebeurde nadat de VARA al onge
veer twee jaar zelf het werk betaald nad. 
De miljoenen zijn inmiddels op. Het ministe
rie van CRM ondersteunt het werk nu met 
f 330.000,- per jaar, de VARA geeft 3 ton 
en de stichting brengt zelf oak 3 ton op. 
Maar eind volgend jaar zullen CRM en de 
VARA hun bijdragen staken en dan valt voor 
de stichting waarschijnlijk het financiele 
doek. 
Of misschien niet? Zou de VARA geen be
roep kunnen doen op al die mensen die door 
de Stichting Ombudsman geholpen zijn of 
op aile andere mensen die het werk van de 
ombudsman steunen? Waarom geen oproep 
zoals in 1972? Altijd de moeite waard , zou 
je zeggen . Helaas loopt die weg ook dood . 
De heer Kloos, de voorzitter van de V ARA, 
heeft een hulpaktie op de televisie verboden. 
Gewoonweg verboden. 
Is de VARA links? Je vraagt het je af, als je 
ziet hoe een zich socialisties noemende om
roep te werk gaat. En die werkwijze mist 
zijn uitwerking natuurlijk niet , want met de 
demokratie binnen de vereniging gaat het 
oak niet best Op het hoogste nivo funktio
neert de Verenigingsraad met steeds meer 
moeite. Het echte beleid wordt meer en meer 
buiten de Verenigingsraad bepaald. En op 
het laagst~ nivo, de regionale raden, is men 
niet meer in staat om de arbeiders te organi
seren en te interesseren. Zo heeft men on
langs besloten om de regio Vechtstreek en 
de regia 't Sticht 611men te voegen vanwege 
gebrek aan interesse onder de VA RA-Ieden. 
En de nag zittende leden hebben er bijna 
allemaal grijze haren van gekregen. 
Is de VARA links? Wij denken van niet. Een 
linkse omroep moet echt socialisties zijn en 
zich richten op water leeft onder de werken
de mensen. Een rooie omroep moet 'socia
listen kweken' en dat doet de VA RA niet. 
Treurig, maar waar . En dat terwijl er voor 
een socialistiese omroep in deze tijd zoveel te 
doen is. II 
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Wat zijn de rechten van een arbeider 
die het slachtoffer is van een bedrijfs
ongeval? 
Een klein berichtje in de krant: ,De 
31-jarige M.S. uit Sint Oedenrode is 
maandag om het Ieven gekomen bij 
het stellen van een hijskraan op het 
industrieterrein de Vutter in Den 
Bosch." Deze tragiese gebeurtenis is 
een van de 1 00.000 gevallen van be
drijfsongevallen en beroepsziekten die 
zich jaarlijks in Nederland voordoen. 
Hoewel bedrijfsongevallen vaak aan de 
werkgever te wijten zijn, zijn er maar 
weinig arbeiders die hun baas aanspre
ken voor schadevergoeding. Tribune 
Rechten helpt de slachtoffers een 
handje. 

vergoeden, tenzij de werkgever bewijst dat er 
sprake is geweest van overmacht of bewijst 
dat de schade mede in belangrijke mate te 
wijten is aan de grove schuld van de arbeider. 
Overlijdt de arbeider door het ongeval, dan 
hebben de echtgenote en de kinderen of de 
ouders, die door hem worden onderhouden, 
recht op schadevergoeding wegens inkomens
derving, recht op smartegeld is er bij overlij
den niet . 
Voorbeeld : een bouwvakker werkt op de 
zesde verdieping van een gebouw. Er is geen 

SCHADEVERGDEDING BIJ 
BEDRIJFSDNGEVALLEN 
De wettelijke regeling van de aanspraken op 
schadevergoeding van slachtoffers en hun 
nabestaanden van bedrijfsongevallen tegen de 
werkgever stammen uit de negentiende eeuw 
en het begin van deze eeuw. 
Oat was de tijd waarin de arbeiders geen 
geld hadden om zelfs maar een proces te be
ginnen, het was oak de tijd waarin een pro
ces tegen de baas ontslag betekende. 
Wei werd er in 1901 de Ongevallenwet inge
voerd. De slachtoffers van bedrijfsongevallen 
ontvingen krachtens die wet een uitkering 
wegens loonderving (een gedeelte van het ge
derfde loon). Maar in die wet werd tevens 
bepaald dat verdere aanspraken jegens de 
boas niet meer geldend gemaakt konden wor
den: dus geen volledige vergoeding wegens 
loonderving, ook geen vergoeding van ideele 
schade (smartegeld). 
Pas in 1967 is daaraan een einde gekomen 
door de invoering van de WAO. Sinds die 
tijd zijn de rechten op schadevergoeding van 
de arbeiders voor bedrijfsongevallen, in theo
rie althans, enigszins uitgebreid. In beginsel 
kunnen arbeiders bij bedrijfsongevallen volle
dige schadevergoeding verlangen. 
We zullen nu eens de wettelijke regeling nader 
onder de loep nemen. 

Veiligheid 
Artikel 1638 x van het burgerlijk wetboek 
bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor 
een redelijke veiligheid op het werk, voorzo
ver dat van de werkgever verlangd kan wor
den, afhankelijk van de aard van de arbeid . 
Komt hij deze verplichting niet na, dan 
dient hij eventuele schade aan de arbeider te 
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leuning aanwezig die wettelijk is voorgeschre
ven . Tijdens het werk valt de bouwvakker 
naar beneden. Als de leuning aanwezig was 
geweest, was het ongeluk niet gebeurd. De 
werkgever is dan aansprakel ijk en dient de 
nabestaanden inkomstenderving te vergoeden. 
De werkgever probeert er onderuit te komen 
door te stellen: de arbeider had zonder leu
ning niet door mogen werken. Deze werkge
ver werd door de rechter in het ongelijk ge
steld: in dit geval is er geen sprake van grove 
schuld bij de arbeider, het verzuim van de 
baas om geen leuning aan te brengen weegt 
het zwaarst. De grove nalatigheid van de 
baas staat in geen verhouding tot de moge
lijke schuld van de werknemer. Aldus de 
rechtspraak. 

Eigen schuld 
Tach is het niet zo eenvoudig om je recht bij 
bedrijfsongevallen of beroepsziekten te ha-
len . Zo kan de baas of de verzekering van de 
baas in ons bovengenoemd voorbeeld van de 
bouvvvakker nag proberen te knibbelen aan het 
bedrag van de schadevergoeding: er is dan wei 
geen grove schuld, maar wei een beetje eigen 
schuld . Daarom krijg je 50 procent minder 
schadevergoeding. 
Nu heeft de hoge raad, de hoogste rechter
lijke instantie in ons land, over dit laatste 
nag geen uitspraak gedaan. Daarom zullen 
werkgevers en verzekeraars altijd proberen te 
stellen dat er sprake was geweest van eigen 
schuld voor een gedeelte. 
Het is te hopen dat de rechtspraak de kant 
uit gaat dat een niet grove tout van de werk
nemer niet tot gevolg heeft dat hij een ge-

- - -------- -

deelte van de schade niet vergoed krijgt. lm
mers, waar gewerkt wordt, worden fouten 
gemaakt. Er wordt bovendien voor de winst 
van de baas gewerkt. Het risiko van fouten 
van werknemers die ze bij hun werk begaan, 
dient door de werkgever te worden opgevan
gen. 

Arbeidsinspektie 
Een probleem apart vormen de beroepsziek
ten .. A. werkte bij een chemiese fabriek in 
Almelo bij een installatie, waar zeer gevaar
lijk gif werd vervaardigd . Hierdoor kreeg hij 
na verloop van tijd methylbromide-vergifti
ging. De gevolgen waren duizeligheid, geheu
genverlies, hoofdpijn en arbeidsongeschi kt
heid. Tegen de werkgever werd een schade
claim ingediend: er werd bewezen dat de in
stallatie onvoldoende beveiligd was en dat de 
konstruktie niet deugde . Ook waren aan de 
arbeider geen voldoende instrukties gegeven 
en was hem niet uiteengezet met welke stof 
hij werkte . De werkgever werd veroordeeld 
tot betaling van 7_0 .000 gulden smartegeld. 

As best 
V. werkte 20 jaar bij dezelfde baas als iso
leerder. Bij die werkzaamheden, zo bleek la
ter, heeft hij as best in zijn longen gekregen, 
met aile schadelijke gevolgen vandien . 
Kan V. nu zijn baas aanspreken? Met de hui
dige wet en rechtspraak zijn zijn kansen niet 
groot. De baas zal zeggen dat niet bewezen is 
dat de ziekte in zijn bedrijf is opgelopen. 
Verder zal hij zich beroepen op overmacht, 
omdat er geen ander materiaal dan asbest 
voorhanden was, de stand van de wetenschap 
nag niet zover was en de wet het werken met 
asbest niet verbood. 
To en V. werkte (v66r 1967) gold nog de au
de Ongevallenwet, zodat de aanspraak op 
loonderving beperkt was. Bovendien zal de 
baas wei aanvoeren dater sprake was van 
eigen schulq van de arbeider, omdat hij niet 
verplicht was om bij die baas te gaan werken. 
De SP Hulp- en lnformatiedienst gaat nu 
voor V. procederen. lndien er onder de Tri 
bunelezers mensen zijn die zelf te maken heb
ben gehad met beroepsziekten, zoals asbest 
of andere giftige stoffen, dan vragen wij hen 
kontakt met ons op te nemen. Wei Iicht kun
nen we wat bereiken. 

Nuttige tips 
Uit het bovenstaande korte overzicht blijkt 
dat het krijgen van schadevergoeding bij be
drijfsongevallen niet altijd een gemakkelijke 
zaak is. Daarom de volgende adviezen: 

1. Probeer als dat oak maar enigszins moge
lijk is, de arbeidsinspektie een rapport te 
Iaten opmaken van het ongeval. 

2. Neem juridiese bijstand voor de onderhan
del i ngen met de wer kgever of de verze ke
ringsmaatschappij, of voor een eventueel 
proces . 

3. Beset dat bij de bestaande wettelijke rege
ling er nog enkele punten zijn, zoals de 
eigen schuld van de arbeider, die onduide
lijk zijn, en waarbij een proces mogelijk 
uitkomst kan bieden . • 



&EHANDICAPTEN IN 
VERPLEEGTEHUIZEN 

Te veel 
isolement, 
teweinig 

• pr1vacy 
Trees Goozen met een ,patit§ntenlift" 

,Laatst zei een oud vrouwtje bij ons op de afdeling tegen mij: ,lk wil hier niet in
dommelen, ik wil Ieven." Dat vrouwtje had het bij het rechte eind. Verpleeghui
zen zijn er om mensen die langdurig ziek zijn en andere patienten, die elders niet 
geholpen kunnen worden weer een mogelijkheid te bieden om ondanks hun handi
cap zoveel mogelijk als ieder ander door het Ieven te gaan. De bewoners moeten 
zoveel mogelijk zelfstandig gemaakt worden." 
Zes jaar werkt Trees Goozen als ziekenver- Een haring, dat moet toch kunnen 
zorgster in een Nijmeegs verpleegtehuis. In ,Wij moeten als ziekenverzorgsters hard 
die jaren heeft ze heel wat meegemaakt en werken . Het is vaak rennen van de ene be-
zien veranderen. ,Vroeger lagen er bij ons woner naar de andere. Dan moet die eten, 
ook veel jonge patienten. Tegenwoordig is tegelijk moet ook de overbuurman een hap 
dat anders: de jonge patienten zoe ken I iever krijgen en mevrouw Janssen moet hoogno-
een plaats op waar ze niet zo ge i'soleerd dig verschoond worden, terwijl mevrouw 
wonen. Terecht," voegt Trees er onmiddel- Willems op tijd naar de therapie moet. Aan 
lijk aan toe ,want verpleegtehuizen liggen aile kanten zitten mensen aan je te trekken. 
vaak nogal gei'soleerd van de woonkernen. Niet vreemd overigens, want veel meer als 
Eigenlijk zou zo'n instituut midden in de vroager kunnen de patienten zich ook bui -
stad moeten liggen . Bovendien zou er veel ten het bed bewegen, dat wil zeggen er zijn 
vaker als nu getracht moeten worden de nu veel meer rolstoelen. Zodra iedereen uit 
patienten thuis te verzorgen . Maar ja, zoals bed geholpen is - en denk niet dat het een 
je weet wordt er bezuinigd op ziekenver- eenvoudige klus is - kunnen ze naar je 
zorgsters in de wijk, de gezinszorg en de toekomen." 
wijkverpleging. Dus de kans op thuisverzor-
ging wordt steeds kleiner." 

Als die heren zelf eens in een rolstoel 
zaten ... 
Andere mogelijkheden die Trees aandraagt 
voor een betere opvang van mensen, die in 
een verpleegtehuis terechtkomen, omdat ze 
een overlast zijn in een ziekenhuis vanwege 
de problemen met bijvoorbeeld poepen of 
plassen en van mensen die in een bejaarden
huis teveel tijd vragen, omdat ze hun eigen 
brood niet meer kunnen klaarma ken, zijn 
onder andere de dagverpleging en nachtver
pleging. Dagverpleging betekent het opvan
gen van patienten overdag in verpleegtehui
zen (iedere dag of enkele dagen per week) 
en ze de rest van de tijd in hun eigen woon
omgeving Iaten Ieven. 
De laatste tijd gebeurt dit al op beperkte 
schaal. Nachtverpleging, dus overdag ge
woon thuis, komt nog nergens voor . 
,Momenteel wordt er door de overheid in 
de gezondheidszorg maar wat aangerommeld. 
Die heren, die beslissen in Nederland moe
ten maar eens veertien dagen met een rol
stoel door een verpleeghuis rijden . Dan 
weten ze wat het is om daar te wonen." 

Aandacht geven aan de patient, dat is eigen
lijk een probleem waar een ziekenverzorg
ster mee zit en dan met name het letten 
op de kleine dingetjes. In het gesprek wijst 
Trees erop dat er een personeelstekort is op 
de verpleegtehuizen. Een tekort dat zich 
tliet uit in het niet op tijd verzorgen van de 
broodmaaltijd, of geen tijd hebben om een 
patient rechtop te zetten of om het bed te 
verschonen, maar dat zich manifesteert in 
het te weinig tijd hebben om gewoon te 
praten met bewoners . 
,Je werkt met mensen, dat is het punt. On
ze sociale verplichtingen zijn groat. Mensen 
hechten zich aan je en je krijgt hun vertrou 
wen. Meer personeel zou mogelijk maken, 
dat je iemand die verdriet heeft kunt hel
pen of dat je kunt praten met bewoners, 
die in bed liggen te huilen, omdat ze het 
moeilijk hebben met hun handicap. Je zou 
de mensen veel meer dan nu kunnen helpen 
me' hun hobby's en je zou meer toekomen 
aan het 'revalideren'. Als ziekenverzorgster 
is het je taak, dat je het werk van de ver
schillende therapeuten ondersteunt, dat wil 
zeggen dat je tracht de mensen te leren 
zichzelf te behelpen. De mensen moeten 
zoveel mogelijk gereaktiveerd worden. Door 
tijdgebrek komt er echter van onze kant 
niets van die ondersteuning terecht. Dat be
tekent dus eigenlijk dat je iets 'afbreekt', 
waar op de therapie zoveel aandacht aan 
wordt besteed. 
Wat ook gebeurt is dat je door tijdgebrek 
keuzen gaat maken; de jongere bewoners 
krijgen dan de voorkeur, die wil je dan nog 
wei dingen leren. AI met al een absurde si
tuatie. 
Zoals je weet zijn het vaak de k!eine din
getjes die het Ieven maken. Op een verpleeg
huis is dat niet anders. Als iemand een ha
ring wil, dan moet dat kunnen of als iemand 
graag een jenevertje drinkt dan moeten wij 
dat tach kunnen hal en. Nu doe i k dat vaak 
in mijn vrije tijd ." 

Ook zij hebben recht op privacy 
Enige tijd geleden schreef de Nederlandse 
vereniging voor revalidatie in haar maand
blad : ,Met aile respekt voor de vaak grate 
toewijding van de medewerkers in verpleeg
tehuizen: het is niet de /eefsituatie die w1j 
wie dan oak zouden toewensen. Het gebrek 
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aan privacy, maar ook de vereenzaming zijn 
dingen die we vee/ meer in de gaten moe-
ten houden. Wij moeten voorkomen dat 
vee/a/ bejaarden, gehandicapte landgenoten 
de rest van hun Ieven moeten slijten op een 
kamer met anderen, die ze /outer vanwege 
hun handicap maar hebben te aksepteren." 
Tot zover het citaat uit het maandblad. 
Trees hierover: .,Bij ons zitten ze met zes
sen op een kamer. De bewoners kennen dus 
weinig privacy. Ze beschikken slechts over 
een klein kastje en een nachtkastje en ver
der mag je nog wat boven je bed hangen. 
Daarbij moet je dan bedenken dat sommi
gen tien jaar in het huis wonen. In het be
gin zie je dat nieuwe bewoners het vreselijk 
vinden dat ze geen persoonlijke bezittingen 
hebben. Maar mensen gewennen snel, zeker 
als ze gehandicapt zijn. Langzaam maar zeker 
zie je dan toch dat de bewoners iets opbou
wen, ze veroveren bijvoorbeeld een plekje 
b'i de grate vensterbank of een kastje in 
het dagverblijf. Zo vinden ze dan toch hun 
eigen plaatsjes die ze zelf inkleden. Maar 
het is natuurlijk nooit een echt thuis. " 

Extra moeilijk voor de leerlingen 
Een apart probleem in de verpleeghuizen 
vormen de leerling-ziekenverzorgsters of ver
zorgsters. Niet dat deze niet goed zouden 
kunnen werken; maar ze zijn vaak 17 of 18 
jaar oud als ze beginnen in een verpleegte· 
huis. Door dit grate leeftijdversch il tussen 
verzorgenden en patienten, die bovendien 
vaak zwaar gehandicapt zijn, kunnen er gra
te problemen ontstaan: .,Eigenlijk," zegt 
Trees .,draait een leerling gewoon mee net 
als het andere personeel, maar ze hebben 't 
veel moeilijker. Ze moeten nog aan het wer
ken wennen, aan de onregelmatige diensten, 

De patiflnten kunnen zich vrijer bewegen dankzij het toegenomen aantal rolstoelen 

nachtdiensten etc. Een leerl ing moet in het 
begin veel angst en schrik overwinnen, soms 
zijn ze erg gespannen na de eerste nacht· 
dienst. Maar ze dragen dan ook een grate 
verantwoording. Kijk, ik zie dat als me
vrouw Janssen een verhoging heeft het ge
vaarlijk kan zijn. Oat weet ik dan vanuit 
mijn ervaring, een leerling kan denken : ach, 
wat is nou een kleine verhoging en meldt 
het niet direkt. Daarbij moet je weten dat 
het grootste deel van het personeel u it leer
lingen bestaat . In het verpl eeghuis waar ik 

zit loopt gelukkig de teambespreking de 
laatste tijd iets beter. Er z ijn echter nog 
veel huizen waar dat laatste helemaal ont· 
breekt ." 
Kort samengevat is het probleem van de 
leerlingen , dat ze voor de direktie van het 
verpleeghuis in feite op de eerste plaats 
werknemer zijn en pas op de tweede plaats 
een leerling, die nog 'n hoop moet leren . 
Dat le idt tot spanningen, terwijl de lee rling 
toch echt met veel overtuiging en inzet de 
bewoners probeert te helpen . • 

MEDEDELIN& VAN DE REDAKTIE 
De redaktie van de Tribune heeft gemeend de 
hierbij afgedrukte reaktie te moeten plaatsen 
van de _heer J. Verhallen, naar aanleiding van 
onze publikatie in Tribune 18 van jaargang 
1978, onder de titel: TV-monteur zijn is een 
gewetenszaak. 
In onze publikatie hebben wij onnodig grie
vende bewoordingen opgenomen aan het 
adres van de heer Verhallen, welke wij betreu
ren. Daarom ook hebben wij de heer Ver
hallen aangeboden om zijn reaktie in de Tri
bune te plaatsen. Vanzelfsprekend komt de 
inhoud en de strekking van het stuk geheel 
voor de verantwoordelijkheid van de heer 
Verhallen. De redaktie wenst niet in te gaan 
op de daarin voorkomende interpretatie en 
weergave van de gebeurtenissen. 
Overigens is hiermee voor de Tribune deze 
zaak afgedaan en zullen derhalve over dit 
onderwerp ingezonden brieven niet worden 
geplaatst. 

Als je zo goed mogelijk en naar eer en gewe
ten een zaak drijft, die al vanaf 1924 onafge
broken bestaat en je leest dan een artikel 
zoals in de .,Tribune" jaargang 14 nummer 
18 dan sta je toch wei even raar te kijken. 
En als je dan een kort geding aanspant en je 
hoort daarbij van de redaktie van genoemd 
blad dat ook zij van oordeel zijn dat de 
plaatsing van dat artikel eigenlijk niet had 
behoren te geschieden en min of meer aan 
hun aandacht is ontsnapt, dan ebt al wei 
veel van de aanvankelijke woede en ontstem
ming weg, vooral als zowel de uitgever als 
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de advokaat hun ongelijk erkennen, exkuses 
aanbieden en ru imte ter besch ikking stellen 
voor een weerwoord, omdat oak de ,.Tribu
ne" niet gelukkig is met een arti kel van een 
dergelijk laag allooi. 
Het bleek namelijk dat de inhoud voor het 
artikel afkomstig was van een TV-monteur 
die wegens ruzie met een klant ontslag nam, 
daa r later weer op terug wilde komen en 
woedend was omdat ik hem, vanwege de ve
le klachten van klanten, niet opnieuw in 
dienst wilde nemen en toen was natuurlijk 
duidelijk waar de onwaarheden over mij en 
mijn zaak vandaan kwamen. 
Duidelijk is dus dat het artikel van de Tribu
ne in jaargang 14 nummer 18 nooit gepubli
ceerd had mogen worden vanwege het be
denkelijk karakter daarvan en de vele halve 
en hele onwaarheden die daarin voorkomen. 
Het was een grote steun voor mij te merken 
dat vele klanten, vrienden en kennissen en 
kollega's nooit een woord geloofden van 
wat daar is neergeschreven en eenieder weet 
dat onze klanten op de grootst mogelijke 
service en deskundigheid kunnen rekenen en 
wij hopen dan ook nog vele jaren onze hu i
dige en toekomstige klan ten van d ienst te 
mogen zijn met de verkoop en reparatie van : 
televisie, stereoapparatuur, huishoudelijke 
artikelen, verlichting, keukens, badkamer etc., 
etc. 
Tot slot lijkt het ons het beste namens ons 
personeel de heer Dick van der Heyden aan 
het woord te Iaten: 
.. Natuurlijk is TV-monteur zijn een gewetens-

zaak hetgeen ook voor ieder ander beroep 
geldt. Voor ons vak kl emt dit des te meer om
dat de gemiddelde klant onmogelijk kan kon
troleren water zoal omgaat bij reparatie en 
herstellen van deze soort apparatuur. 
Als wij dan lezen in de Tribune dat wij het 
niet zo nauw nemen met dat geweten, voelen 
wij ons wei zwaar beledigd temeer daar dit 
werd beweerd door een ex-koll ega, die dus 
beslist wei beter wist. 
Daarom vinden wij het nu zo prettig hi er de 
kans te kr ijgen om mee te delen dat w ij met 
elkaar en met Jo Verhall en erg f ijn samen
we rken en steeds ons best hebben gedaan ai
le klanten zo goed en eerli jk mogel ijk te hel
pen en wij zullen daa rmee in de toe komst 
steeds doorgaan . 
Wij vonden het dan ook prettig toen wij ver
namen dat de SP en de Tribune hun exkuses 
hadden aangeboden voor het verspreiden van 
al die bedenkelijke berichten over het bedrijf 
waar wij werken en ons brood verdienen. 

Namens het gehele personeel van 
het bed rijf .,Jo Verhallen" 
Van Meeuwenstraat 2 te Rosmalen 
Dick van der Heyden" • 



Theo Koomen in de bocht 

*four 
Verslaggevers zijn er om informatie te geven. 
Dat mag je ook verwachten van Tour de 
France-verslaggevers. Wie/erfans willen weten 
wat de stand van zaken is. Wie indruk maakt 
en wie zit af te zien. Daarvoor moet je we/ 
de renners kennen en niet aileen de rugnum
mers. 
In Belgiii hadden ze daarvoor een paar jaar 
geleden het u·iterst bekwame koppel Jan 
Wouters en Fred de Bruyne. Fred de Bruyne 
probeert zich nu verdienstelijk te maken als 
ploegleider, at had hij dan een onge/ukkige 
start met de gedoopte Pollen tier. Maar goed 
dat waren verslaggevers. A Is je die gehoord 
had, dan was je op de hoogte. 
Vandaag rijdt er een opgewonden Nederlan
der voor de renners uit waarop het spreek
woord van toepassing is , Vee/ geschreeuw en 
weinig wol." 
De chronometreurs (tijdopnemers) geven in 
de individue/e tijdrit een verkeerde tussentijd 
van Kuyper. Kommentaar van Koomen: 
,Wat rijdt die man goed, wat een stij/, wat 
een kracht, wat een snelheid, een ontketende 
Kuyper; wie kan hem nog weerstaan. "Als 
Koomen later hoort dat de tussentijd 1 mi
nuut s/echter is dan opgegeven, rijdt er ineens 
een heel andere Kuyper: ,Hij stampt, hij 
zwoegt, hij duwt, wat heeft hij het moei/ijk 
maar hij gaat door en dan die hitte, nou ja 
die hitte, het is behoorlijk koud." 
Hartelijk dank voor de in forma tie, meneer 
Koomen, u kunt beter gaan. Volksverlakkerij 
komt nietalleen in de politiek voor. 

*kater 
Als de wiedeweerga en de bliksemse katers. 
Pen de/end tussen Den Haag en Straatsburg 
sprak onze minister-president deze verliezen
de woorden. ,Duitsland dwingt ons aan de 
kernenergie." Van Agt denkt zeker, ik ga 
met voetballen en fietsen at zo vaak door de 
knieen waarom ook niet in de politiek. Het 
b/ijft natuur/ijk we/ een raadse/ hoe Duits
land ons kan dwingen . 
Voor energie zijn wij niet afhanke/ijk van 
Duits/and. De situatie is omgekeerd. Het 
grootste dee/ van onze aardgas-uitvoer gaat 
naar Duitsland. Waarom zouden wij nu a/s 
de wiedeweerga de weg vrijmaken voor kern
energie? 
Dat we 5 jaar ge/eden de wereldcup tegen 
Duitsland verloren is nog we/ te verkroppen. 
Hoe we/ dat verlies niet nodig was. 
En het is zeker niet nodig dat Van Agt zich 
de kernenergiewet laat voorschrijven door 
Schmidt. 
Ze kunnen a/s de wiederweerga het heen en 
weer krijgen. Die bliksemse kater hebben wij 
a/. 

*israel 
Nadat de Latijns-Amerikaanse Ianden een 
Amerikaanse invasie in Nicaragua van de 
hand hadden gewezen en nadat de he/e we
reid op de televisie heeft gezien hoe een Ame
rikaanse te/evisie-journalist koe/b/oedig werd 
vermoord door de Nationa/e Garde, is het in· 
vasieplan in de ijskast gestopt. 
Niettemin doen ze er alles aan om te verhin-

*d'66 
De Grijze Wolven is een fascistiese terreuror
ganisatie die ook buiten Turkije zijn invloed 
heeft. De middelen om invloed te krijgen 
zijn intimidatie, terreur en infiltratie in maat· 
schappelijke organisaties. Ook in Nederland 
zijn deze fascistiese knokp/oegen aktiaf. De 
natuurlijke tegenhangers van de Grijze Wol
ven zijn de progress/eve Turken die zich voor
namelijk in het NVV hebben georganiseerd. 
Deze Turken zijn, samen met vakbonden en 
po/itieke partijen, waaronder de SP, druk 
doende om in Nijmegen een symposium voor 
te bereiden over de Grijze Wolven problema
tiek. Bovendien volgen ze de aktiviteiten van 
de Grijze Wolven op de voet. Er werd onmid
del/ijk alarm ges/agen toen bleek dat de fas· 
cis ten een vergadering in Nijmegen wilde be· 
leggen. 
De burgemeester en de politieke partijen bo
gen zich over het prob/eem. 
,Buiten de gebouwen in gemeente-eigendom, 
heb ik geen wettige middelen om zo'n bij
eenkomst te verhinderen. Wij kunnen hoog
uit de eigenaar adviseren zijn gebouw niet te 
verhuren voor dergelijke bijeenkomsten." 
,,Ais u het niet verhinderd, zullen progress/e
ve mensen zo'n vergadering verhinderen." 
,Ja, dan zou ik kunnen optreden uit een 
oogpunt van orde-handhaving." 
En dan komt een ontste/lende opmerking van 
de vertegenwoordiger van D '66. ,Ja, inder
daad uit een oogpunt van orde zou u dan 
kunnen optreden. Je zou je zelfs moeten af
vragen of je de vergadering van de Grijze Wol
ven dan niet met de po/itie moet beschermen." 
Het is goed datu het weet voor het -geval u 
nog kennissen heeft die in de ban zijn ge-
raakt van deze ,frisse "partij. 

deren dat de Sandinisten de macht veroveren . 
De nieuwste wapenleveranties aan de oor
logsmisdadiger Somoza zijn op zijn minst 
oogluikend toegestaan door het Pentagon. 
Begin juli ontving Somoza 20 gevechtsvlieg
tuigen, 6 Sherman-tanks en ander oor/ogs· 
materiaal. Zeer waarschijn/ijk geleverd door 
lsrae7 dat a/tijd at wapenleverancier en vriend 
van Somoza is geweest. Het verschil tussen 
het bombarderen van vluchtelingenkampen 
en krottenwijken is ook niet zo groat. 

Een gebombardeerde volksbuurt in Nicaragua 
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Dinsdagmorgen 19 juni -de bussen van Centraal Nederland staan stil 

EEN GOEDE DAD VDDR 
HET STREEKVERVDER 
Dinsdag 19 juni, de aktiedag van het 
FNV, was een goede dag voor het 
streekvervoer. Voor het eerst deden 
aile garages van Centraal Nederland 
eensgezind mee in een stakingsaktie. 
Door de leden van de ondernemings
raad was georganiseerd dat aile garages 
het werk zouden neerleggen tot 's mar
gens 9.00 uur. Dan pas zouden de bus
sen uitrijden. 
In Amsterdam ging de aktie nog verder. 
Daarover vertelt Mienk Graatsma, 
chauffeur en ondernemingsraadslid bij 
Centraal Nederland in Amsterdam. 

Mienk Graatsma 
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Mienk: .,Ja zeker, de aktie was een groot 
sukses . We hebben het dan ook goed voorbe
reid . De week ervoor hebben we twee leden
vergaderingen gehouden waar de grieven en 
de eisen besproken werden. 
Toen bleek weer dater grote problemen zijn 
in het vervoer. We kampen met een fl ink te
kort aan chauffeurs, waardoor we onze snip
perdagen niet eens kunnen opnemen. Vakan
tie in het hoogseizoen is zeer moeilijk. Bo
vendien verdienen de chauffeurs bij het Ge
meentelijk Vervoersbedrijf (GVB) in Amster
dam heel wat meer. Terwijl we soms zelfs op 
dezelfde lijnen rijden! Het kan wei oplopen 
tot 200 tot 300 gulden meer. Verder gaan de 
chauffeurs van het GVB met hun zestigste 
met pensioen, iets wat wij ook eisen bij de 
CAO-onderhandelingen voor het streekver
voer. 
De CAO-onderhandelingen zijn nog niet rond 
bij ons, de laatste vergadering hierover op 
het ministerie is zelfs uitgesteld . Toch heeft 
de direktie al 0,3 procent ingehouden op 
ons salaris vanaf januari, zodat wij die cen
ten al kwijt zijn, terwijl de andere 'trendvol
gers' daar nog voor knokken." 

De chauffeurs zelf 
zijn er meer bij betrokken 
Voor het hele land was in de ondernemings
raad afgesproken dat op de FNV -dag tot 9 
uur niet gereden zou worden . Toen de strijd
baarheid in Amsterdam door al die grieven 
zo groot bleek, besloten de chauffeurs daar 
verder te gaan. Mienk: .,In de stad Amster
dam reden tot in de middag geen bussen van 
ons. Vier lijnen op Amstelveen en een op de 
Bijlmer reden tot die tijd helemaal niet. 
Verder hielpen de chauffeurs van ons bij de 
garage van de NZH in Haarlem en bij het 
GVB, waar de akties door de bonden niet al 
te best georganiseerd waren, mee om de zaak 
tot een sukses te maken." 
Mienk Graatsma vindt dat: .,Door de akties 
en de strijd voor een betere CAO er een grote 
eenheid bij de mensen gegroeid is." De afge
lopen tijd zijn aile chauffeurs goed op de 
hoogte gehouden van de onderhandelingen 
met de direktie en het ministerie . 
.,We hebben hun eisen ingebracht bij de on
derhandelingen . Zo hebben weal meer voor 
el kaar gekregen dan in het veri eden, toen de 
bond en de ondernemingsraad alles zelf be
disselde." 

Wij zijn geen trekpop 
Het is duidelijk dat bij de chauffeurs meer 
meespeelt dan aileen de FNV-bezwaren tegen 
de plannen van de regering Van Agt . 
.,Wij zijn natuurlijk tegen de bezuinigings
plannen voor ons en voor de mensen die van 
een uitkering rond moeten komen. Natuur
lijk moeten ze met hun handen van de CAO's 
afblijven," aldus Mienk . .,Aileen zijn de bon
den, wei een jaar of vijf te laat begonnen 
met hun akties. De vorige regering, Den Uyl, 
is met het gegoochel begonnen, en toen hiel
pen de bonden dapper mee. Den Uyl voerde 
een loonwet in, probeerde de lonen op de 
nullijn te drukken met af en toe een belas
tingvoordeeltje . Hij maakte de eerste plan
nen om de kinderbijslag en de WAO-uitke
ringen af te breken. In plaats van de strijd te 
organiseren tegen die ontwikkeling, maakten 
de bonden zich druk over de prijskompensa
tie in centen, Arbeids Plaats Overeenkomsten, 
werktijdverkorting . Nou ja, druk maakten ze 
zich daar eigenlijk niet voor, want zodra de 
CAD's rond waren en de centen, APO's en, 
werktijdverkortingen afgewezen waren door 
de werkgevers, vergaten ze hun aktiepunt 
weer. Kijk maar om je heen, wat is er van 
doorgevoerd? 
Als ik nu hoor dat Kok in Utrecht voor 
50.000 mensen al aankondigt dat de bonden 
zich bij de plannen van de regering zullen 
neerleggen, zodra VVD en CDA ze goedge
keurd hebben, dan vraag ik me af of ze nu 
echt aktie gaan voeren of de mensen als een 
trekpop open neer Iaten springen." • 
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HET BEDROG VAN 
DE ZEVEN ZUSTERS 
Zeven zusters beheersen de energiesektor. Oat klinkt bijna sprookjesachtig. En dat 
is het ook. Aileen gaat het hier om een heel vervelend sprookje: de zogenaamde 
energiekrisis. Net als in 1973 hebben de zusters weer zo'n krisis bedacht. En dat is 
niet verwonderlijk want de zeven zusters zijn in werkelijkheid niets anders dan de 
zeven multinationale olieboeren zoals de Shell en de Esso. Maar deze giganten boe-
ren niet aileen in olie. Ook gas, steenkool en kernenergie horen bij hun winstge
vende hobby. 

Psychologiese oorlogsvoering 
De vorige 'energiekrisis' was een groats opge
zet volksbedrog. In 1973 lag de wereldolie
produktie 80 miljoen ton hager dan het 
verbruik. In 1974 zelfs 200 miljoen ton ha
ger. Wij beschikken nu over deze cijfers, 
maar de regering Den Uyl kon dat toen al we
ten . Desondanks heeft Den Uyl destijds het 
spelletje met de grate olieboeren meegespeeld. 
De benzine- en dieselprijzen schoten omhoog 
en Den Uyl kon door de zogenaamde oliekri
sis met de machtigingswet de lonen bevrie
zen. De herhaalde uitspraken van vakbonds
mensen dat de voorraadtanks nog nooit zo 
vol waren geweest gingen onder in de psycho
logiese oorlogsvoering van dat ogenblik. Een 
paar autoloze zondagen, benzinebonnen en 
een maximumsnelheid van 100 kilometer Wa
ren voldoende om een zekere paniektoestand 
te scheppen. Uit energieoogpunt waardeloze 
maatregelen . Tenslotte ging van het totale 
energieverbruik maar 3 procent naar het per
sonenvervoer. Bovendien werd het bonnen
systeem onmiddellijk doorbroken door de 
benzinestations, want de oliemaatschappijen 
wilden wei een prijsverhoging door middel 
van een paniektoestand maar zij voelden er 
niets voor om oak echt minder benzine te 
verkopen. 
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Overproduktie 
De prijzen knalden omhoog en de 'oliekris is' 
was over . Het spel van vandaag is eigenlijk het
zelfde. Want aileen al van 1973 tot 1977 is er 
in de wereld een overproduktie van 416 mil
joen ton olie. De heer E.T. Maes, hoofddi
rekteur van Esso Nederland bijvoorbeeld 
zegt daarover: 
,lk vrees dat we met een overschotsituatie 
moeten leren Ieven tot het begin van de jaren 
tachtig wanneer er weer van groei sprake zal 
zijn. Dan zal de nu ongebruikte raffinageka
paciteit, evenals de tankerkapaciteit, weer 
kunnen worden benut ... lntussen moeten we 
trachten grate investeringen van vroeger 
weer rendabel te maken." 

Wat is er handiger om investeringen rendabe
ler te maken dan een forse prijsverhoging. 
Een 'oliekrisis' is dan een geschenk uit de he
mel. We hadden al vastgesteld dat wever
drinken in de olie. Aangelokt door de hoge 
prijzen op de vrije markt zijn het ook de 
Russen die daar hun olieoverschotten komen 
inleveren. Ondanks dat is het mogelijk dater 
een relatief tekort is aan bijvoorbeeld benzi
ne zoals in Amerika en Frankrijk of aan die
sel en huisbrandolie in Nederland als we mi
nister Van Aardenne moeten geloven. 

Problemen zijn op te lassen 
Niettemin is het geen echt tekort, maar een 
relatief tekort. Het is voor de oliemaatschap
pijen een koud kunstje om van zware olie
frakties door middel van kraken bijvoor
beeld benzine te maken . 
Het raffineren van olie is eigenlijk heel een
voudig. In een fornuis wordt ruwe olie ver
hit tot 370 graden Celsius waardoor deze ge
deeltelijk verdampt . De hele zaak wordt in 
een destillatietoren gepompt. ledere oliefrak
tie heeft zijn eigen kookpunt. In de destilla
tietoren is de temperatuur van boven naar 
beneden oplopend. Het gevolg is dat de ruwe 
olie zich splitst in de volgende frakties: gas, 
Iichte benzinefraktie, zware benzinefraktie, 
straalmotorenbrandstof en diesel- en huis
brandolie. 
Het restant wordt nogmaals verh it en valt 
dan uiteen in: Iichte gasolie, zware gasolie 
en asfaltbitumen. 
Raffineren is dus niets anders dan het uit 
elkaar halen van de verschillende frakties 
waaru it ruwe olie is samengesteld. 
Het kan natuurl ijk voo rkomen dater meer 
behoefte is aan benzine dan aan gasolie, maar 
dat is geen probleem. Want van gasolie kun 
je door middel van verhitting onder druk ge
makkelijk benzine en andere Iichte frakties 
maken. Dit is het zogenaamde kraken. Het 
zware en goedkope produkt wordt door hitte 
en druk kapotgemaakt en er ontstaan lichtere 
en duurdere produkten. Een eenvoudige en 
winstgevende zaak. Tenslotte liggen de prij
zen van benzine en diesel aanmerkel ijk hager 
dan de prijzen van zware gasolie, om van het 
asfaltbitumen nog maar niet te spreken. In
middels moeten we wei vaststellen dat de 
konsument de boot ingaat . De prijzen wor
den opgedreven ondanks de superwinsten 
die de zeven zusters in het eerste half jaar 
van 1979 gemaakt hebben . Bovendien moe
ten we vaststellen dat Den Uyl in 1973 een 
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leugenkampagne op touw gezet heeft die 
zowel de oliemaatschappijen als hemzelf in 
de kaart speelde. De winst voor de oliekon
cerns en hijzelf deed zich voor als redder 
van het vaderland. 

lood om oud ijzer 
Van Aardenne, hoewel van de VVD, is toch 
eerlijker. Hij spreekt niet over energiekrisis. 
Sommige olieprodukten zijn krap. En hij had 
ook gelijk met zijn opmerking dat besparin
gen op het personenvervoer het minste ef
fekt hebben. Vijfenzeventig procent van de 
energie gaat naar de bedrijven. En ongeveer 
twintig procent naar de verwarming van hui
zen en gebouwen. 
Niettemin gaan de benzine- en dieselgebrui
kers duur betalen. Wat dat betreft maakt het 
voor de zeven enge zusters niet uit wie in de 
regering zit. Den Uyl of Van Agt is voor hen 
lood om oud ijzer. Zij hebben de macht, de 
kennis, het geld en de apparatuur om hun 
wil op te leggen. Toch verstaan ze uitstekend 
de kunst om steen en been te klagen over de 
laatste verhoging van de prijzen van ruwe ol ie 
door de OPEC-Ianden (olieproducerende ian
den) . Nu rekenen ze die prijsverhoging na
tuurlijk door maar bovendien hebben zein 
een klap 16 miljard gulden verdiend aan hun 
olievoorraad die nog voor de oude prijs is in
gekocht. Welk kruid(t) is er nog gewassen 
tegen dit onkruid? Nu kun je multinationals 
niet nationaliseren . Daarvoor zijn het multi
nationalen. Maar raffinaderijen en kraakin
stallaties zijn daar heel geschikt voor. En in 
Nederland staan er ruim voldoende. Oat is de 
enige kans van de Nederlandse Assepoester 
tegen de zeven zusters . En dit sprookje kan 
waarheid worden als de mensen in Nederland 
ophouden te geloven in de sprookjes van Den 
Uyl en Van Agt. En die tijd komt nog want 
hun sprookjes lopen altijd slecht af. • 

0/ie-arbeiders aan het werk op een booreiland 

4 

Bekende reserves 
aan olie en aardgas 

grater dan ooit 
,De voorraden aan energiebronnen als olie, steenkool en aardgas raken op. De 
noodzaak om tot het gebruik van kernenergie over te gaan om ook in het jaar 2000 
voldoende energie te hebben, is levensgroot aanwezig. Op dit moment is het be
zuinigen op energie noodzakelijk. Om dit te bevorderen zullen de energieprijzen 
moeten stijgen, om zuinigheid en daarmee het besparen op energie te bevorderen." 
Dit zijn de kreten die de bevolking van aile kanten worden toegeroepen vanuit le
vensgrote advertenties in de kranten en affiesjes op de stations en dergelijke. De 
regering werkt in deze bezuinigingskampagne nauw samen met de grote oliemaat
schappijen en samenwerkende elektriciteitscentrales. Een direkt gevolg heeft deze 
kampagne al, de prijzen vliegen omhoog. 

Slechts een argument uit al deze publikaties 
is juist, olie, aardgas en steenkool zullen ooit 
eens op gaan raken. De vraag is, hoelang kun
nen we nog met de voorraden toe. 
De Tribune heeft daarom een ondcrzoek ge
daan naar de bestaande gegevens over de voor
raden aan olie, aardgas en steenkool. Daaruit 
blijkt, dat er nog gigantiese hoeveelheden 
olie en gas moeten zitten in de nog niet of 
nauwelijks onderzochte kontinentale platten 
die vrijwel langs aile kusten liggen . 

OPEC verhoogt de prijzen 
In de winning van ruwe aardolie neemt het 
Midden-Oosten een belangrijke plaats in . . 
Ongeveer 60 procent van de bekende wereld
reserve's aan aardolie zit onder de Ianden 
in het Midden-Oosten. Van de olie die ook 
daadwe rkelijk boven de grand gehaald wordt, 
komt 50 procent uit het Midden-Oosten . Het 
staat vast, dater nog veel meer olie onder 
die Ianden zit. Olievelden die al voor de laat 
ste wereldoorlog waren ontdekt, werden pas 
na de oorlog geexploiteerd. Oat leidde al snel 
tot de ontdekking van vele nieuwe olievelden, 
zo!=lat er nu enorme.olie-voorraden bekend 
zijn . 
In 1965 heeft het Midden-Oosten de Verenig
de Staten als grootste olieproducent verdron
gen. 
In 1973 en 1974produceerde het Midden-
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0/ie, kolen en gas raken op, maar we/ vee/ 
minder snel dan onze regering beweert ... 

Oosten ongeveer 23 miljoen vaten olie (159 
liter per vat) per dag. In 1975 daalde de pro
duktie tot 21 miljoen vaten per dag vanwege 
de prijsstijgingen en de krisis in de wereld. 
Die periode werd toen de oliekrisis genoemd, 
er was echter niet te weinig olie, maar de olie
maatschappijen kochten minder omdat de 
prijzen te hoog werden. Het was in die tijd 
dat de OPEC (de organisatie van olie-expor
terende Ianden) werkelijk aktief werd. De 
OPEC maakte een einde aan de superwinsten 
die de oliemaatschappijen maakten aan de 
makkelijk te winnen olie uit hun Ianden, door 
de prijzen drasties te verhogen. 

Grote voorraden 
De laatste jaren zijn de oliemaatschappijen 
druk bezig overal in de wereld naar nieuwe 
ol ievoorraden te zoe ken. De red en is de ster
ke organisatie van de OPEC-Ianden, die ook 
steeds meer kennis krijgen om de ruwe olie 
zelf te verwerken. De westerse oliemaatschap
pijen willen minder afhankelijk worden van 
het Midden-Oosten, het olie-embargo opge
legd door de OPEC-Ianden, heeft die afhan· 
kelijkheid nog eens flink vergroot. 
In 1959 publiceerden deskundigen van het 
Massachusetts Woods Hole Oceanographic 
Institute belangrijke gegevens, waaruit bleek 
dater grote voorraden aardolie en gas voor 
de Amerikaanse oostkust moesten zitten. 
Niemand schonk daar aandacht aan, omdat de 
olie uit het Midden-Oosten voor iets minder 
dan twee dollar per vat ( 159 liter) was in te 
voeren. 

Pas in 1975 begonnen de oliemaatschappijen 
druk naar olie te zoeken. In 1976 kreeg Ex
xon (Esso) de rechten om naar olie te boren 
voor de oostkust van de Verenigde Staten, 
met nog 50 andere maatschappijen werden 
in dat jaar boorvergunningen verkregen voor 
een bedrag van 1,7 miljard gulden. Die inves
tering wijst er zonder meer op, dat er gigan
tiese hoeveelheden olie en aardgas onder de 
bodem van de Atlantiese Oceaan moeten 
zitten. Volgens gegevens van de Exxon zal 
een boorput op de Atlantiese Oceaan per dag 
voldoende olie uit de bodem halen om 
200.000 huizen te verwarmen en 600.000 
auto's te Iaten rijden. 

Uit de gegevens van vele onderzoekingen 
blijkt dat onder de zeebodem langs vrijwel 
aile kusten dergelijke olie- en aardgasvoor
raden moeten zitten. 
In 'Essobron', maandblad van de Esso, van 
1978 lezen we: ,,Alles bij e/kaar vormen de 
kontinentale platten een enorm onderwater
gebied, met een oppervlakte die ge!ijk is aan 
18 procent van het droge land op aarde. En 
in de bodem van die p/atten /iggen minerale 
rijkdommen aan meta/en en reservoirs van 
gas en olie, waarvan de totale omvang nog 
niet eens gemeten of zelfs maar betrouwbaar 
geschat is. In bijna 20 procent van 's werelds 
behoefte aan olie wordt thans voorzien uit 
buitengaats ge/egen bronnen, aangeboord op 
kontinentale platten. Dit aandee/ in de olie
voorziening zal nog groter worden naar ge
lang de vraag naar deze grondstof groeit, de 
oliereserves op het vasteland verminderen en 
onze technologiese kennis om trent exploratie 
en produktiemethoden op zee toeneemt." 

Noordzee 
Een goed voorbeeld 'dicht bij huis' zijn de 
olie- en gasontdekkingen onder de Noordzee. 
De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschap
pij, 50 procent Esso, 50 procent Shell) heb
ben vorig jaar nog een olieveld van grote om
vang ontdekt. Dat nieuwe olieveld noemden 
ze Fulmar. Fulmar zal, als het in 1981 in 
produktie komt 8 procent van de behoefte 
aan olie van Engeland dekken, via een olie
winning van 150.000 vaten per dag. In to-
taal heeft de NAM zo'n 80 boringen verricht. 
Op twee plaatsen wint de NAM Noordzeegas, 
op andere plaatsen zijn ze bezig om produktie-

putten te boren. Op verschillende plaatsen 
is aardgas aangetroffen. Maar met gegevens 
over hoeveelheden doen de Shell en de Esso 
zeer geheimzinnig. 
In 1980 hoopt de NAM ruim 6 miljard ku
bieke meter aardgas uit de Noordzeebodem te 
halen, terwijl op ruim 13 plaatsen op ons 
vasteland ook aardgas is gevonden buiten de 
bekende Groningse gasvelden. Het is overi
gens niet aileen de NAM die op de Noordzee 
aan het werken is. De Noordzee is nog maar 
een klein deel van aile zeebodem die tot de 
kontinentale platten behoort. 
Toch Ievert dat stukje zeebodem nu al 12 
procent van de behoefte aan olie en gas van 
West-Europa. Vast staat, dater nog veel 
meer in zit, waarover de grote oliemaatschap
pijen echter zeer geheimzinnig doen. 

Den Uyl zei tijdens de 'oliekrisis' dat het 
nooit meer wordt als vroeger. Daarin heeft 
hij in zoverre gelijk, dat de makkelijk te rna
ken superwinsten voor de oliemaatschappijen 
met de goedkope Midden-Oosten olie van 
v66r de OPEC-tijd voorbij zijn. 
De olie uit de kontinentale platten zal heel 
wat meer investeringen kosten. Volgens de 
gegevens van de Sheii/Esso kombinatie NAM 
zullen zein 1980 24 miljard gulden hebben 
gei'nvesteerd voor het zoeken en winnen van 
olie en gas onder de Noordzeebodem. 
Het ziet er naar uit, dat de 'energiekrisis' van 
Van Agt als opvolger van de 'oliekrisis' van 
Den Uyl, slechts tot doel heeft om de super
winsten uit de tijd van de goedkope Midden
Oosten olie voor de oliemaatschappijen te 
handhaven met enorme prijsstijgingen. • 

Boringen naar olie en gas in de Noordzee 
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Zo te zien doet ook de overheid zelf zijn 
uiterste best energie te besparen 

6 

Energie is overal en energie gaat nooit 
verloren. Alles is energie. Of beter nog, 
verschuiving van energie. Alles is in ont
wikkeling en beweging en bijgevolg 
zien we een voortdurende verplaatsing 
van energie. Wij onttrekken zoveel 
energie (bouw- en brandstof) aan ons 
voedsel, dat we de hele dag kunnen 
werken, lopen of fietsen. In het maag
darmstelsel van een Tour de France
renner wordt de vraag beslist of hij de 
energie die in het voedsel zit op de pe
dalen kan brengen. 
De voorwaarde voor een prestatie is 
gelegen in het maagdarmstelsel. Daar 
worden de bruikbare stoffen in het li
chaam opgenomen. De rest is afval. 
Oat wil niet zeggen dat dit afval nutte
loos is of geen energie meer zou bevat
ten, lntegendeel, toen onze rivieren 
nog niet door de industrie vervuild wa
ren kon je bij het riool de dikste vis 
van gen. 

Ons afval was weer voedsel voor het talrijke 
plantaardige en dierlijke Ieven in de rivier. De 
mensheid leerde trouwens al vroeg dat de 
mest van koeien, schapen, geiten en paarden 
goed was voor de plantengroei. De specifieke 
eigenschappen van die mest komen tot uit· 
drukking bij de champignonteelt die het van 
de paardemest moet hebben. We komen dan 
aan een belangrijk punt. Energie gaat dan 
wei nooit verloren maar iedere situatie ver· 
langt een aangepaste ene rgievorm . 
Een plant haalt voedingsstoffen uit de grand 
en neemt bovendien energie op uit de zonne
stralen. Koeien eten gras, een tijger vlees en 
zo kunt u zelf nog wei tientallen voorbeel
den verzinnen . Alles is energie maar lang niet 
aile energievormen zijn in versch illende om· 
standigheden bruikbaar. 
Het vuur voor de maaltijdbereiding en ver· 
warming werd later ook het vuur van de smid 
en nog later het vuur van de stoommachine. 

Nieuwe energiebronnen 
Met de toepassing van de stoommachine 
werd de mensheid als met een katapult het 
tijdperk van de industriele revolutie inge· 
schoten. De windmolen komt kracht tekort 
in dit nieuwe tijdperk. Het langste houdt de 
molen stand als graanmolen en om water te 
pompen, Maar in de snel ontwikkelende in
dustria Ievert de windmolen geen energie 
genoeg om het raderwerk te Iaten draaien. 

Het is ook niet goed in te zien dat de wind
molen opnieuw een funktie zal krijgen in 
onze energievoorziening. Zelfs een zeer 
grate (100 meter doorsnee) en modern uit
gevoerde windmolen kan maar een drupje 
van 1500 woningen van stroom voorzien. 
Bovendien maakt zo'n molen een ongeken
de hoeveelheid lawaai . De betekenis van de 
wi ndmolen schijnt voorgoed teruggedron
gen te zijn tot een touristiese trekpleister, 
behalve dan in een van god en bijna aile 
mensen verlaten uithoek van deze wereld . 
De toepassing van de stoommachine zet 
een trein van koortsachtige ontwikkelingen 
op de rails. 

Vooruitzien 
De grate kolenvoorraden winnen snel aan 
betekenis en met haar de ijzerertsmijnen die 
de grondstof voor de machinebouw leverden. 

, Het ijzererts werd niet meer met houtskool 
gesmolten. Ook hier deden de kolen hun 
intrede in hoogovens die 50-maal grater wa
ren dan tevoren. Dat was in het begin van 
de vorige eeuw. Daarna is het energiever
bruik sprongsgewijs blijven toenemen . Voor 
de gigantiese hoeveelheden energie die no
dig zijn voor de produktie, vervoer , elektri
citeitsproduktie en verwarming komen mo
menteel maar drie serieuze bronnen in aan
merking te weten steenkool, aardgas en 
olie. 
Alles heeft een begin en een eind. Zo ook 
de energievoorraad. We kunnen nog zoveel 
grote voorraden aan energi.e ontdekken, eens 
zal het op zijn. Maar zoals de za ken nu lig
gen, kunnen we nog een paar honderd jaar 
vooruit met de nu aangetoonde reserves . 
In die t ijd moeten we nieuwe energiebron
nen ontwikkel en. Bovendien kunnen we de
ze periode aanmerkelijk verlengen door de 
bestaande energiebronnen zo volledig mo
gelijk t e benutten. 

Autoloze zondag onzin 
En dat is niet de en ige reden . Besparingen 
maken het Ieven een stuk goedkope r en dat 
is mooi meegenomen in een t ijd dat zowel 
PvdA als CDA en VVD stormlopen op de in
kom ens van de gewone man . Overigens met 
dezelfde demagogie als waarmee ons de zo
genaamde energiekrisis wordt aangepraat. 
U moet vast wei een schuldgevoel krijgen. 
Uw mentaliteit is niet goed en u heeft zeker 
ook een autootje . En zeker ook weer verge
ten de lamp uit te doen . Welnu dan heeft 
de Tribune voor u een blijde boodschap. 
U heeft gesnoept uit de suikerpot, want 
uw elektriciteit en uw vervoer zijn sa men maar 
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ongeveer 5 procent van het totale energie
verbruik in Nederland (hierbij is niet gere
kend het busje met vermoeide havenwerkers 
of bouwvakkers die zich na een zware werk
dag naar huis begeven. Die energie rekenen 
we bij bedrijven). Aileen al uit deze cijfers 
blijkt de zinloosheid van de autoloze zon
dag zonneklaar. 
Besparen ja maar waar en hoe? De grate 
slokop is het bedrijfsleven. Maar liefst 75 
procent of drie kwart van aile energie wordt 
verstookt door de bedrijven. Zowat 20 pro
cent of 1/5 gaat op aan verwarming. 
Energie gaat nooit verloren en dan bedoe
len we in de natuur. Wij kunnen natuurlijk 
stoken voor de vogeltjes maar dan zitten 
we zelf nog in de kou. 
'tie moeten steenkolen, olie en gas zo vol
ledig mogelijk benutten. Het rendement 
van een elektriciteitscentrale is bijvoorbeeld 
40 procent. Oat wil zeggen 60 procent van 
de energie verdwijnt in de natuur zonder 
dat we er iets aan gehad hebben. Het is 
voornamelijk warmte die de pijp uitgaat en 
warmteverkwisting door het koelwater. AI 
jaren geleden wisten we dat en ook toen al 
waren er vooruitziende mensen die daarop 
wezen. Niettemin was de olieprijs zo laag 
dat er nooit een regering van wakker heeft 
gelegen. Die warmte zou nuttig gemaakt 
kunnen worden voor bijvoorbeeld stadsver
warming. Datzelfde is mogelijk bij de warm
te die vrijkomt bij raffinaderijen. De raffi
naderij van de Shell produceert evenveel 
ongebruikte warmte als nodig is voor de 
verwarming van heel Hoogvliet. Hoogvliet 
is een deelgemeente van Rotterdam met ruim 
40.000 inwoners. 

Total energy ofwel 
warmte/kracht koppeling 
Het is nu eindelijk zover dat er experimen
ten worden gedaan om zoveel mogelijk 
energie van de verstookte olie, kolen of gas 
te gebruiken. Liefst zouden we die totaal 
gebruiken vandaar waarschijnlijk de naam 
total energy. 
Op dit ogenblik loopt in Schipluiden een 
experiment met zo'n total energy installa
tie. Deze kleine elektriciteitscentrale heeft 
een vermogen van 140 kW elektriese ener
gie. Deze energie wordt aan het plaatselijke 
net geleverd; de tuinder neemt daarvan 100 
kW af en benut de warmte van de installa
tie voor zijn bedrijf. De warmte wordt ge
bruikt voor de verwarming van de kassen. 
De elektriciteit voor de belichting van de 
planten. Door de kortere teeltduur is de 
produktie hager. Met de total energy instal
latie is er beduidend minder brandstof no
dig om dezelfde resultaten te bereiken. Bo
vendien is de investering per kW voor to-
tal energy installaties veel lager dan bij een 
elektriciteitscentrale. Deze kapitaalbespa
ring is op zichzelf al een stimulans om total 
energy op grate schaal te gaan toepassen. 
Er is een probleem. Als ziekenhuizen, zwem
baden, kantoren en bedrijven overgaan op 
total energy dan moet er eigenlijk een twee
richtingsverkeer ontstaan tussen het open
bare net en deze installaties. Oat wil zeggen 
de overschotten van de aldus opgewekte 
stroom moeten aan het openbare net gele-

verd kunnen worden. Dat de zelfopwekkers 
daar een vergoeding voor krijgen is vanzelf
sprekend. De grote elektriciteitscentrales 
werken echter als kapitalistiese bedrijven. 
Dat wil zeggen zij krijgen er een hoop kon
kurrenten bij die ze ook nog moeten betalen. 
Aan de andere kant is dit probleem te onder
vangen als het rendement van deze grote 
centrales stijgt door bijvoorbeeld koelwater 
te gebruiken voor verwarmingsdoeleinden. 
Een en ander zal wei wat investeringen ver-

gen. Maar die zijn op den duur zeer lukra
tief, omdat er aanzienlijke hoeveelheden 
brandstof (meer dan 10 procent) bespaard 
gaan worden. Een en ander brengt natuur
lijk ook arbeidsplaatsen met zich mee. 
Total energy installaties zijn toepasbaar in 
aile gevallen waar behoefte bestaat aan ver
lichting en verwarming zoals in ziekenhui
zen, kantoren en zwembaden en sommige 
bedrijven. Daar kan dan op .een belangrijke 
besparing op energie worden gerekend. • 

TOTAL 
ENERGY 

.Total energy installatie 
bij een tuinder in Schip-
luiden. Terwijl bij de grate 
e/ektriciteitscentrale enorme 
hoeveelheden warmte als afvsl' 
afgevoerd worden met koelwater, 
gebruikt deze tuinder de 
warmte van zijn eigen kleine 
elektriciteitscentra/e voor de 
verwarming van de kassen. 
De instal/atie Ievert meer 
elektriciteit dan de tuinder 
nodig heeft. Het overschot 
Ievert hij af aan het 
p/aatselijke energiebedrijf. 
Het total energy pr/nciptl 
- dat aanzienl/jke belf»rln· 
gen oplevert - zou In t.lloz• 
bedrijven toegsptllt kunnen 
worden. 
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lsolatie van bestaande bOuw 
'n potje zwarte pieten 
Wil je er 's winters warmpjes bijzitten, 
dan moet je steeds diaper in de porte
monnee tasten, Aardgas vormt voor de 
Nederlandse overheid - en niet te ver
geten voor de oliemaatschappijen die 
aandelen hebben in de Nederlandse 
Gasunie - een melkkoe, die een steeds 
grotere produktie oplevert. 
Momenteel is het al zo dat menige be
woner van een oudere waning, die wei 
van centrale verwarming, maar niet of 
nauwelijks van isolatie is voorzien, bij
na evenveel uitgeeft aan stookkosten 
als aan huur. 
Vijf procent besparen zegt Van Agt. 

Hoe besparen 
Er zijn allerlei manieren om minder te gaan 
verstoken. De bekendste is het huis beter te 
isoleren. Daarbij valt te•denken aan extra 
dakisolatie, spouwisolatie, vloerisolatie en 
dubbel glas. 
Grote verbetering valt er ook te bereiken 
door beperking van tocht: betere kozijnen; 
beter hang- en sluitwerk; tochtprofielen; geen 
open trap (schoorsteenwerking); CV-ketel in 
aparte ruimte onderbrengen. 
Een derde vorm van besparing- aileen voor 
nieuwbouw mogelijk - is om het antwerp en 
de ligging van de woning aan te passen; minder 
glas in de gevel; weinig uitstulpingen (aan
bouwen/dakkapellen/erkers) aan de woning; 
veel glas op het zuiden en weinig op het noor
den. 
Een vierde mogelijkheid ligt bij het verwar· 
mingssysteem: er kunnen alternatieve ener
giebronnen worden gebruikt. Voorbeelden: 
CV-ketel met warmtewisselaar, stadsverwar· 
ming, zonne-energie, warmtepomp. 
Tenslotte is de laatste besparingsmogelijk
heid: de besturing van de verwarming verbe
teren. Met name bij flatwoningen met een 
gemeenschappelijk CV-systeem komt het met 
regelmaat van de klok voor dat de ene ruimte 
veel te warm is, terwijl een andere woning of 
kamer met geen mogelijkheid valt warm te 
stoken. De bewoner kan hier natuurlijk niets 
aan regelen. 

lsolatie verbeteren 
Het is aardig ons isolatieverhaal te beginnen 
met een vergelijking van de normen voor wo
ningisolatie in de Verenigde Staten en Neder
land. In de VS moeten in gebieden met het· 
zelfde klimaat als Nederland de daken van 
nieuwbouwwoningen gei'soleerd worden met 
22 centimeter steenwol, in Nederland met 
4 em steenwol, Buitenwanden: Verenigde 
Staten 13 em, Nederland 4 em. Begane 
grand vloeren: Verenigde Staten 13 em, Ne-
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Maar tegelijkertijd wordt er nauwelijks 
iets gedaan om werkelijke energiebe
sparing te bereiken. Bewoners van huur
woningen kunnen zelf moeilijk hun 
huis gaan isoleren, de eigenaars hebben 
er geen baat bij en de overheid zou er 
zelfs verlies door lijden: de aardgasver
koop loopt dan terug. De zwarte piet 
wordt rondgespeeld totdat de huurder 
er uiteindelijk mee blijft zitten ... 
Het is triest om te konstateren dat er 
afgelopen jaren tientallen methoden 
zijn ontwikkeld om energie te bespa
ren, die nauwelijks toegepast worden. 
En dat terwijl ZP. de bewoner meer geld 

opleveren (door aardgasbesparing) dan 
ze kosten (aan huurverhoging). Sterker 
nog: door het slechte onderhoud van 
de meeste huurwoningen verstook je 
nog mMr: het huis is tochtig, de cen
trale verwarming is slecht afgesteld, enz. 
In dit artikel willen we proberen om 
voor bestaande woningen op een rijtje 
te zetten welke besparingsmogelijkhe
den voor de huurder nu al financieel 
aantrekkelijk zijn. Over besparingsmo
gelijkheden voor nieuwbouwwoningen, 
die nog vele malen gunstiger liggen, 
zullen we een volgende keer een over
zicht ~ven. 

lsolatie volgens het 'warme dak principe' 

derland niets. Ramen: VS dubbel glas ver
plicht, Nederland sinds 1 januari 1979 dub
bel glas verplicht. Aileen al uit deze summiere 
vergelijking kan je afleiden dat de huidige 
Nederlandse isolatienormen een lachertje 
zijn. 
Op welke manier kunnen bestaande wonin· 
gen gei'soleerd worden? 
Dakisolatie is een zeer rendabele zaak. Bij 
woningen met een hellend dak zal de kap ge
isoleerd worden, als de zolder gebruikt wordt 
als slaap- of hobbykamer. Is de zolder onbe
loopbaar (vliering). of wordt hij aileen als 
bergruimte gebruikt, dan is het in het alge
meen voordeliger om het plafond van de ver· 
dieping te isoleren. Over de dikte van het iso
latiemateriaal kunnen we kart zijn' hoe dik· 
ker, hoe beter. Beste materiaal: steenwolde
kens. Bij bewoonde zolders dienen deze te 
worden weggewerkt achter een pia at (gips
kartonplaat, multiplex, enz), terwijl de 
spouw tussen de steenwoldekens en het dak
beschot Iicht geventileerd moet worden om 
vochtophoping in de konstruktie te voorko· 
men. 

Bij woningen met een plat dak kan - als de 
dakbedekking aan vernieuwing toe is - vocht
bestendig isolatiemateriaal (bijvoorbeeld 
roofmate) op het dakleer gelegd worden. Dit 
isolatiemateriaal wordt vervolgens afgedekt 
met grind. Bijkomend voordeel van dit sys
teem, het warme dak principe, is de geringe 
kans op beschadiglng van het dakleer. 

De buitenmuur 
Bestaande woningen hebben een steensbui· 
tenmuur (toegepast tot circa 1920) of in het 
gunstigste geval een spouwmuur met 6 em 
spouw. 
lsolatie van steensmuren aan de buitenkant 
is naar verhouding duur, al valt erover te den· 
ken als er tegelijkertijd een hoop achterstal· 
lig onderhoud meegenomen kan worden. Bij 
de meest toegepaste systemen worden houten 
regels tegen de buitenmuur bevestigd, ertus
sen komt isolatiemateriaal en het geheel 
wordt afgedekt met grenen delen, eternitpla· 
ten, aluminiumprofieltjes of iets dergelijks. 
Aile kozijnen moeten worden aangepast. 
lsolatie aan de binnenzijde van een steens· 
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muur is aanzienlijk goedkoper, maar moet 
zorgvuldig worden uitgevoerd om vochtpro
blemen te vermijden. Ook hier bevestigen we 
regels tegen de muur, waartussen steenwol
dekens geniet worden, hierover wordt een 
dampremmende folie aangebracht, die wordt 
afgedekt met gipskartonplaten. Aanpassing 
van de kozijnen is bij deze ingreep nauwelijks 
nodig, wei wordt je kamer wat kleiner. Terug
verdientijd is 10 tot 12 jaar. 
Bij bestaande woningen met 5 em. spouw
muur wordt tot nu toe de spouw meestal ge
isoleerd met het beruchte UF-schuim. Be
halve dat dit materiaal gezondheidsproblemen 
oplevert door afgifte van formaldehydegas, 
is ook de houdbaarheid niet geweldig: na ver
loop van tijd is de isolerende werking dus 
weer verdwenen. Beter kan je de spouw dan 
ook vullen met steenwolvlokken. De terug
verdientijd van deze investering ligt zonder 
subsidie op 6 tot 8 jaar. 
De begane vloer zal uitsluitend gei"soleerd 
kunnen worden als er een kruipruimte 
aanwezig is. In dat geval lijkt bij houten vloe
ren een goedkope oplossing om een reflekte
rende folie aan de onderzijde tegen de vloer
bal ken te nieten: deze kaatst de warmte te
rug. Eenzelfde soort materiaal wordt al ja
renlang door kampeerders gebruikt. U kent 
ze wei: de plasti k cellenmatjes, aan de onder
zijde voorzien van een aluminiumlaag tegen 
optrekkende kou. Terugverdientijd : 3 tot 4 
jaar. 
Is de begane vloer gemaakt van een steenach
tig materiaal, dan lukt het bevestigen van de 
folie niet. Wei kunnen platen isolatiemate
riaal tegen de onderzijde van de vloer beves
tigd (gelijmd) worden, wat geen prettig kar
weitje is· bij geringe werkhoogte. Ter.ugver
dientijd vermoedelijk 8 tot 10 jaar. 
Dubbel glas is voor bestaande woningen een 
verhoudingsgewijs onrendabele isolatiemo
gelijkheid. Bij een investering van f 170,- per 
m2 duurt het 20 (woonverdieping) tot 30 
(slaapverdieping) jaar voor het geld eruit is. 
Ongetwijfeld tegen veler verwachting in is het 
dan ook niet verstandig om - bij beperkte 
financiele middelen - te beginnen met het 
aanbrengen van dubbel glas. Er zijn bespa
ringsmogelijkheden die veel meer opleveren 
voor hun geld. 
Zijn aile goedkope investeringen gedaan, dan 
is het toch de moeite waard om te onderzoe
ken of dubbel glas voor de huurder voorde
lig uitpakt. Zo zou je aileen het vaste glas 
van de woonverdieping (de grootste energie
vreter) kunnen vervangen. Ook kan bekeken 
worden of dubbele beglazing gerealiseerd 
kan worden met behulp van de goedkopere 
voorzetramen. 

Tocht 
Tocht kost net als slechte isolatie geld. De 
'ventilatie' Iucht die door ramen en spleten 
het huis binnenkomt moet worden opge
warmd tot kamertemperatuur . Dat zou niet 
zo'n ramp zijn als het ging om noodzakelijke 
verliezen. Helaas is dat niet het geval. Een 
mens heeft per uur 30 m3 frisse Iucht nodig, 
voor gebruik van keuken, badkamer en toilet 
rekenen we nog eens 75m3, 50m3 en 25m3. 
Totaal voor een gezin van vier personen: 270 
m3. De werkelijke hoeveelheid ventilatie
lucht bedraagt voor een tochtig huis meer 

Isola tie tijdens de bouw is vee/ efficiifnter en goedkoper dan achteraf isoleren 

dan het dubbele, je betaalt f 150,- (in 1979) 
voor onnodige verliezen. 
Wat valt er op dit punt nu te verbeteren? 
Allereerst dienen aile kozijnen kierdicht te 
sluiten. Door achterstallig onderhoud en het 
gebruik van tweederangs materiaal (gevolg: 
kromme of rotte ramen en deuren, versleten 
hang- en sluitwerk) is dit meestal een onmo
gelijkheid. Tochtstrippen zijn slechts als aan
vullende maatregel geschikt, reparatie en ver
vanging van kozijnen is een grondiger aan
pak. Na deze reparatie moet het natuurlijk 
wei mogelijk zijn om met behulp van venti
latiestrips de vertrekken te ventileren. 
Een tweede boosdoener op het gebied van 
de tocht is de open trap, veel toegepast tus
sen 1965 en 1975. Ziet er leuk uit, maar 
vormt vaak een doorgaande verbinding naar 
de zolder, waar tot overmaat van ramp de 
CV -installateur twee flinke dakdoorvoeren 
geplaatst heeft voor aan- en afvoerlucht van 
de CV-ketel. De remedie is eenvoudig. Plaats 
de CV-ketel in een apart hok dat van buiten
af geventileerd wordt. De deur naar de over
loop kan dan tochtdicht worden uitgevoerd . 
De tochtproblemen van de open trap kunnen 
verminderd worden door tussen trap en het 
portaal van de slaapverdieping(en) een extra 
kozijn aan t3 brengen. Daar moet natuurlijk 
wei plaats voor zijn! 
Een laatste bron van tocht die we hier noe
men : de aansluiting van het dak op de gevel. 
Meestal I open pal tangs deze a ansi uiting (on
gei'soleerde) CV-Ieidingen, de gevolgen Iaten 
zich raden. 
Over de kosten van het verminderen van 
tocht zijn moeilijk cijfers te geven, omdat ze 

sterk samenhangen met de staat van onder
houd van een waning. Het omkastejl van de 
CV-ketel, het vervangen/ repareren van het 
hang- en sluitwerk en het aanbrengen van 
tochtstrips behoren echter zeker tot de beste 
investeringen. 

Betere verwarmingssystemen 
Zonneverwarming en warmtepomp zijn alle
bei energievoorzieningen die nog in een expe
rimenteel stadium verkeren. Ze vergen een 
drie tot viermaal zo grate investering als voor 
een gewone CV. Voor bestaande woningen 
gelden nog een aantal ~xtra handicaps ten 
opzichte van nieuwbouw. Het lijkt dus erg 
onwaarschijnlijk dat de eerstkomende jaren 
uit deze hoek betaalbare besparingsmogelijk
heden te verwachten zijn. 
Anders ligt het met een nieuw soort CV-ke
tel. Deze heeft een erg hoog rendement, hij 
benut de warmte van de verbrandingsgassen, 
die tot nu toe door de schoorsteen verdwe
nen. De extra kosten voor deze ketelliggen 
volgens de Gasunie bij massaproduktie op 
400 gulden. Omdat de besparingen aan aard
gas 700m3 per jaar bedragen, verdien je dat 
bedrag in bijna twee jaar terug. Als a lies mee
zit duurt het nog bijna een jaar voordat deze 
ketel in massa gemaakt wordt. 
Stadsverwarming steekt na dit verhaal wat 
magertjes af. Door de hoge bedragen die ge
moeid zijn met de aanleg van het distributie
net en hulpcentrales ligt het rendement van 
deze investering niet zo hoog. Terugverdien
tijd is 15 tot 25 jaar. Toch is het principe van 
dit verwarmingssysteem zeer goed: het benut 
de 'afval'warmte die vrijkomt bij de produk-

• 
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tie van elektriciteit. Met een sjiek woord 
heet dat total energy. Een andere vorm van 
total energy is het benutten van afvalwarmte 
van grote industrieen voor stadsverwarming. 
Hoogovens, raffinaderijen, de aluminiumin
dustrie, noem maar op : stuk voor stuk pro
duceren ze voldoende afvalwarmte om de 
woningen van hele steden van warmte te kun
nen voorzien . 

Betere besturingssystemen 
Als je wilt beknibbelen op de kosten van een 
CV-installatie, schiet een goede besturing er 
meestal het eerst bij in. De gevolgen van dit 
soort (relatief kleine) bezuinigi ngen zijn goed 
zichtbaar bij vee! woningen met blok- of wijk
verwarming. De ene woning is 's winters niet 
warm te krijgen, bij de andere moet je ramen 
openzetten om de temperatuur tot een dra
gelijk nivo te Iaten zakken . Enorme verspil
ling en geen enkel komfort, het aantal bewo
nersakties op dit gebied is dan ook nauwe
lijks bij te houden. 
Ook bij individuele verwarmingssystemen 
valt er op het gebied van de besturing nog 
wei het een en ander te verbeteren . 'n Buiten
thermostaat kan ervoor zorgen dat de water
temperatuur in de radiatoren afhankel ijk 
van de buitentemperatuur hoger of lager is. 
Oat scheelt enkele procenten in stookkosten 
bij een investering van f 250,-. 
Verdere besparingen en komfortver betering 
kunnen bereikt worden door bij de meest 
gebruikte vertrekken thermostati ese radiator
kranen aan te brengen. 

Konklusie 
Als je als huurder isolatie van je woning wilt 
afdwingen, is het belangrijk om te weten wel
ke verbeteringen het minste kosten, en het 
meeste opbrengen. Voor een huis waar nog 
niets aan gedaan is zou dat rijtje er ongeveer 
z6 uitzien : 
Zeer groot rendement 

CV-ketel met warmtewisselaar 
buitenthermostaat 
aanpassing hang- en sluitwerk ; omkasten 
CV-installatie; tochtdicht maken van de 
aansluiting dak/gevel. 

Meestal groot/redelijk rendement 
lsolatie spouwmuur 
isolatie van de vi ieri ng 
isolatie houten begane grondvloer 
isolatie van de kap; isolatie van het platte 
dak 
isolatie van steensmuur aan binnenzijde 
isolatie steenachtige begane grondvloer 
thermostatiese radiatorkranen . 

Tamelijk klein rendement 
- stadsverwarming 
- dubbel glas. 

De precieze volgorde van het rijtje is natuur
lijk voor ieder komplex woningen anders. 
Als vorig jaar net een nieuwe ketel geplaatst 
is, zal dat niet de eerste besparingsmaatregel 
worden. 
De kosten van isolatie worden - na aftrek 
van maximaal f 1200,- subsid ie - in de huur 
doorberekend. Echter een aantal maatregelen 
(zoals verbetering hang- en sluitwerk) zijn 
mede het gevolg van achterstallig onderhoud 
en dienen dus door de eigenaar betaald te 
worden. • 
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Twents Ener ie Komitee 
geen windmo enfanaten 
Pinksterweekend, 700.000 buitenlandse toeristen op Nederlandse bodem. Hoeveel 
daarvan zullen zich gerealiseerd hebben dat op diezelfde bodem, en in veel geval
len ook in hun land van herkomst, het verzet tegen de gang van zaken met kern
energie weer een keer oplaaide. Waarschijnlijk niet zo heel veel. Per slot van reke
ning ga je juist zo'n weekendje op stap om de sores van alledag een beetje van je af 
te schudden. Tach werd er op allerlei plaatsen in de wereld gedemonstreerd. Bij 
ons in Gasselte, vlak over de grens in Duitsland in Kalkar, bij Doel in Belgie, maar 
ook in Spanje en, nog een eind verderop, de Verenigde Staten. In verreweg de 
meeste gevallen komen er dan tach gauw enkele tienduizenden mensen op de been. 
In Gasselte bijvoorbeeld, waar het ging om een demonstratie tegen de voorgenomen 
opslag' van radioaktief afval in de zoutlagen, kwamen een dikke 25.000 mensen bij 
elkaar. Bij zulke aantallen ga je je afvragen wie daar nu komen en hoe ze er komen. 
Wie organiseert dit soort demonstraties. Baardige figuren met pijp? Langharige 
jongens en meisjes met een windmolen in de achtertuin? Om daar een antwoord 
op te vinden, nam de Tribune een kijkje in de keuken van het Twents Energieko
mitee, een van de vele anti-kernenergiegroepen die ons land rijk is. 

On dan ks haar korte bestaan heeft het Twents 
Energie Komitee (TEK) al een rijke staat van 
dienst . Opgericht in de voorbere iding van de 
anti-UC-demonstratie van 4 maart 1978 in 
Almelo werden in de zes weken voorafgaand 
aan deze demonstratie ruim 10.000 krantjes 
onder de Twentse bevol king verspreid. Daar
mee zorgde het TEK gelijk al voor een niet 
te onderschatten aandeel in de 50.000 anti
UC-demonstranten . 
Direkt daarna heeft het TEK zichzelf niet te 
lang op will en zadelen met de vraag 'Wat nu ?' 
In korte tijd werd de tekst klaargemaakt voor 
een eigen Kern Krant. A Is daarvan bi nnen kort 
de laatste in een van de Twentse steden ver 
kocht wordt, betekent dit dater niet minder 
dan 14 .000 verspreid werden. Alsof dat nog 
niet genoeg is, doen ze ook nog even een 
volksstemming in Almelo over kernenergie 
in de weken rondom de Europese verkiezin
gen en organiseerde men door aile drukte 
heen vier voile bussen demonstranten naar 
het al eerder genoemde Gasselte. 

Wij proberen de spreekbuis van het 
verzet van de Twentse bevolking te zijn 
TEK-best uurslid Jan Kater uit Enschede: 
.,Wij proberen de spreekbuis van het verzet 
en het wantrouwen van de Twentse bevol-
king te zijn. Voor ons telt wat de mensen van 
kernenergie vinden. Vandaar al dat huis-aan
huiswerk, vandaar ook die volksstemming in Al
melo." Naar het oordeel van het TEK heeft 
de kernindustrie nog nooit naar de mening 
van gewone mensen gevraagd. Eigenlijk om te 
bewijzen hoe eenvoudig dat is, kreeg deAl
melose bevolking een zestal yragen onder de 
neus die allemaal iets met kernenergie te rna
ken hebben. Uit de folder die bij de aktie 
verspreid werd- Kom op voor Europa? -
spreekt het geringe vertrouwen dat deze 
enthousiaste organisatie in het Europese par
lement heeft. 

Jan Kater weer: .,Wasmiddelachtige adver
tenties verkopen de illusie dat een gekozen 
klub parlementariers de zaak op het rechte 
spoor kan zetten. Maar neem nou de kern
energie. Toen hier in Almelo Urenco moest 
worden uitgebreid, vertelde PvdA-minister 

Yolks
stemming 
in Almelo 
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Jan Kater, bestuurslid van het TEK 

Max v.d . Stoel dat we mee moesten doen. Oat 
zo u helpen om te voor komen dat zo'n ding 
in Duitsla :Jd nod ig was. Maar op het moment 
dat het Nederlandse parlement dat geloofde, 
lage n de vergunningen voor een grote verr ij
kin gsfabriek in Gronau al klaar . De beslissin-

Tweeiineenhalve week, aan het einde 
van mei en het begin van juni, heeft 
het Twents Energie Komitee nodig 
gehad om te bewijzen dat het toch niet 
zo moeilijk is om de bevolking haar 
oordeel te Iaten geven over kernenergie. 
Zolang deden enkele tientallen mede
werkers van het TEK erover om de 
volksstemming in Almelo rond te krij
gen. Tienduizend ingevulde stembiljet
ten l<wamen terug. Dit betekent dat in 
deze stad van 62.000 inwoners, na at
trek van de kinderen en de mensen die 
men niet thuis trof, nagenoeg iedereen 
heeft meegedaan. 
Bij deze steekproef, waarvan het TEK 
overigens vindt dat het op grote schaal 
uitvoeren hiervan feitelijk een taak 
van de overheid is, zag de mening van 
de Almelose bevolking er zo uit: 

81 ,5 procent vindt dat overheid en 
kernindustrie niet eerlijk zijn ge
weest in hun voorlichting over kern
energie. 
86,0 procent vindt dat kernenergie 
aileen mag worden gebruikt als het 
veilig is. 
90.4 procent vindt dat het hele Ne
derlandse volk moet meebeslissen 
over de vraag of er met kernenergie 
mag worden doorgegaan. 
86,0 procent vindt dat men ook mee 
moet kunnen beslissen over de in
stallaties die in Duitsland worden 
gebouwd. 
70,6 procent vindt dat in de huidige 
situatie kernenergie moet worden 
stopgezet. 
38,0 procent wil wei meedoen aan 
akties tegen de gang van zaken met 
kernenergie. 

Kortom: een uitslag waar niemand om
heen kan. 

gen waa r het om gaat , worden in de d irekti e
kamers genomen en niet in wat voor parle
ment dan ook ." 

TEK: geen windmolentjes-fanaten 
Het TEK is er allerminst bang voor om voor 
windmolentjes -fanaten u itgemaakt te wor
den. Hoeft dat ook niet te zijn, gelet op de 
grote steun die deze klub in Twente van de 
bevolking krijgt. Waarschijnlijk heeft haar 
manier van werken , om het breekijzer van 
de mensen te zijn waarmee de kernenerg ie
lobby wordt opengebroken, hier van all es 
mee te ma ke n. Geen wilde illusies dat een 
handvol akti evoerders het wei even voor el
kaa r zull en maken. Geen arrogante opvattin
gen waarin gewone mensen eigenlijk niet mee
tell en . ~le i een scherpe kijk op het geschuif 

van de kernenergie d ie kosten noch risiko's 
spaart om haar investeringen in winst om te 
zetten. Duidelijk blijkt dit ook uit een brosju
re di e het TEK in een oplage van 2500 heeft 
Iaten drukken over de gang van zaken rend
om de opslagplaats van zwaar-radi oaktief af
val bij Ahaus. ledereen in en om Ahaus is 
t egen behalve de kernindustrie zel fen de ge
meenteraad . Maar die werd dan ook door de 
STEAG gepaaid met een fors bedrag voor 
'gemeentelijke voorzieningen' en de belofte 
van de Bondsregering dat Ahaus een afslag 
kr ijgt aan een nieuw aan te leggen autobaan. 

.. Samen met de 20.000 handtekeningen hier 
uit Twente tegen die opslagplaats hebben we 
met het boekje wee r nieuw mate riaal voor 
de volgende akt ie," aldus het TEK. • 

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN 
VOOR KOLEN, OLIE EN AARDGAS? 
De alternatieven voor kolen, olie en 
gas liggen voor Nederland niet zo gun
stig. Waterkrachtcentrales zijn in Ne
derland niet goed denkbaar vanwege 
het geringe verval op de rivieren. 
Voor getijdecentrales is het eb en 
vloed verschil niet groot genoeg om 
een werkelijke vervanger te worden 
van de grote drie. 
Momenteel wordt een nationaal on- · 
derzoek naar windenergie uitgevoerd. 
Veel soelaas zal de windniolen niet 
brengen. 

Zonne-energie 
Zonne-energie is in ons regenland ook niet 
zo gemakkelijk te winnen. Met de huidige 
stand van zaken hebben we de oppervlakte 
van de halve provincie Utrecht nodig om 
evenveel zonne-elektriciteit op te wekken 
als thans met de centrales . Maar in de tech
niek van de zonne-energie zit een enorme 
ontwikkeling. In de toekomst lijkt dit toch 
een bron die serieus genomen moet worden 
ook in Nederland. De Sahellanden barsten 
natuurlijk van de zonne-energie en het is 
niet ondenkbaar dat deze droge hongerlan
den zich opwerken tot energieleveranciers. 
Ligt de toepassing op grotere schaal van zon
ne-energie voor de elektriciteitscentrales nog 
in het verschiet, zonne-energie voor verwar
mingsdoeleinden ligt al veel dichter bij huis. 

Kern-splijting . 
Energie door kern-splijting is zoals het er 
nu voorstaat onaanvaardbaar. De voortdurende 
produktie van radioaktieve afvalstoffen schept 
onoverkomelijke problemen. Bovendien 
zijn de centrales op zichzelf ook onveilig, 
denk maar eens aan het ongeluk in Harris
burg. Bovendien is de voorraad uranium be
perkt. 

Kerncentrales: geen alternatief 

Het is eigenlijk gekkenwerk om zoveel ka
pitaal, beter gezegd belastinggeld, te inves
teren in kerncentrales en opwerkingsfabrie
ken om korte tijd energie te leveren en ver
volgens een afvalprobleem achterlaten waar 
we een paar eeuwen zoet mee zijn. 

Kernfusie 
Meer toekomst schijnt te liggen in de kern
fusie. Daarbij worden twee Iichte kernen 
samengesmolten tot een zwaardere kern. 
Ook hierbij i<omt energie vrij. Op het ter
rein van de kernfusie wordt veel onderzoek 
gedaan. Wanneer kernfusie op 'kommerciiile' 
schaal mogelijk zou blijken te zijn, zou een 
prakties onuitputtelijke bron ter beschikking 
staan. 
De uitvoerbaarheid van een beheerste kern
fusiereaktie moet echter nog worden aange
toond. Een bijdrage in de energievoorzie
ning kan op zijn vroegst in het begin volgen-
de eeuw worden verwacht. • 
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Chlorius warmtemeters 
veel geschreeuw en weinig wol 
Als zeal niet jaren bestonden, zouden 
ze door het kabinet Van Agt uitgevon
den kunnen zijn: de Chlorius warmte
meters. Deze apparaatjes, bedoeld om 
bij woningkomplexen met blok- of 
wijkverwarming de stookkosten 'eer
lijk' te verdelen over de bewoners, zijn 
een schoolvoorbeeld van verdeel-en
heers politiek. Toevallig behoren de 
woningen waar ze gebruikt worden, 
momenteel zo'n 160.000, ook tot de 
zeer slecht gei'soleerde komplexen uit 
de vijftiger en zestiger jaren, iets waar 
de bewoner- al zou die het willen
niets aan verandertl 

Hoe werken ze? 
De Chlorius warmtemeter is in principe een 
buisje met een langzaam verdampende vloei
stof (methylbenzoaat), dat in iedere woning 
tegen zes of zeven radiatoren wordt beves
tigd. Aan het begin van het stookseizoen 
worden de buisjes met vloeistof gevuld. Hoe 
harder je nu stookt, des te minder vloeistof 
zal er aan het eind van het stookseizoen over 
zijn. Degene met de 'laagste' stand krijgt ver
volgens de hoogste rekening gepresenteerd. 
Het vullen en aflezen van de buisjes gebeurt 
door de importeur, die daarvoor een forse 
toeslag op de stookkosten berekent. 

Besparing? 
De bedoeling van de meter is dat de bewo
fle.t' zuiniger g~at stoken: bij woningen met 
blokverwarming zou- als de kosten gelijk 
over iedereen verdeeld worden - de neiging 

-bestaan om er maar op los te stoken. Volgens 
Chlorius kunnen de besparingen wei 28 pro
cent (I) bedragen. In principe een goede 
zaak dachten we, net als de voorstellen om 
! s avonds de gordiinen te sluiten of's nachts 
mlnder te s-token. 

De praktijk 
Laten we nu £:ens aannemen dat een bewo
ner zich zeer nauwkeurig houdt aan aile be
sparingsmogelijkheden. Hij stookt de huis
kamer maar op 20 graden, 's nachts op 12 
graden, doet 's avonds de gordijnen dicht, 
enz., enz. Helaas heeft hij de pech dat hij op 
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een hoekflatje op de bovenste etage woont. 
Bovendien wordt dit flatje verwarmd met 
een zeer slecht regelbaar eenpijpsysteem (zo
als gebruikt bij vele blokverwarmingen). 
Zijn woning ligt vlak bij het ketelhuis en de 
installatie is slecht ingeregeld. Deze woning 
zal al snel geschikt zijn om als tropiese plan
tenkas dienst te doen. 
We kunnen ons moeilijk voorstellen dat deze 
bewoner enthousiast zal zijn als hij- geheel 
buiten zijn schuld- een astronomiese afre
kening krijgt toegestuurd. Overdreven zegt u? 
Ga eens informeren bij een bewoner van zo'n 
' revolutie-komplex' bij u in de buurt! 

Twijfels aan nauwkeurigheid 
Niet aileen op het principe om het warmtever
bruik individueel te meten, als de woning 
thermies een vergiet is, valt iets aan te mer
ken . Ook de meetmethode zelf blijkt de 
toets der kritiek niet te kunnen doorstaan. 
De Werkgroep Huurdersbelangen uit de Eind
hovense wijk Genderbeemd liet onlangs het 
Bouwkundig Adviesburo voor Buurtbewo
ners eens de bezwaren tegen Chlorius verdam
pingsmeters op een rijtje zetten . Uit hun on
derzoek bleek dat: de verdamping van de 
vloeistof niet evenredig is met de warmteaf
gifte; dat zonnestraling de verdamping ver
sterkt en dat de ongelijkmatige temperatuur 
van de radiator de aflezing onbetrouwbaar 
maakt. 
Deze konklusie wordt bevestigd door de er
varing van een aantal bewoners uit een andere 
Eindhovense wijk Jagershoef, die zowel het 
gasverbruik als de stand van de warmteme
ters in hun (individueel gestookte) woningen 
bijhielden. Bij een gelijk gasverbrui k bleken 
de standen van de warmtemeters tot 30 pro
cent uiteen te I open. 

Meters eru it 
De bewoners van de Genderbeemd voelen er 
niets voor om nag Ianger de rekening gepre
senteerd te krijgen voor deze twijfelachtige 
vorm van warmtemeting: zij willen liever dat 
er gei'nvesteerd wordt in nuttiger zaken, zo
als dubbel glas, betere isolatie, vermindering 
van tocht- en vochtproblemen. Om dit soort 
zaken hebben de eigenaars zich tijdens de 
bouw van cle buurt blijkbaar niet erg druk 

Watdoeteen 
warmtepomp 

In deze tijd waarin iedereen over ener
gie en energiebesparing spreekt horen 
we dikwijls het woord warmtepomp 
vall en . 
Wat is nu eigenlijk een warmtepomp? 
Bijna aile gezinnen hebben zonder dat 
ze het weten een warmtepomp in huis. 
Een koelkast is namelijk oak een 
warmtepomp. Een warmtepomp is na
melijk een apparaat dat in staat is om 
warmte van een laag nivo (bijvoor-
beeld - 5 graden Celsius zoals in de 
ijskast) naar een hoog nivo te brengen 
(bij de ijskast 20 graden Celsius name
lijk de temperatuur van de keuken). 
Bent u de schildpad kwijt. Zoek hem 
dan achter de koel kast. Het zwarte 
rooster geeft warmte af. Bij een koel
kast is het doel van het apparaat het 
koelen van de levensmiddelen. Een 
warmtepomp kan echter ook gebruikt 
worden om ruimtes of bijvoorbeeld 
zwembadwater te verwarmen. De warm
te moet worden onttrokken aan een 
bepaald medium. Dit medium kan 
bijvoorbeeld grondwater zijn, koelwa
ter van een centrale, een rivier of af
valwater van een raffinaderij. 

Rendement soms groter 
dan 1 00 procent 
In de praktijk betekent de warmte
pomp dat er enorme hoeveelheden 
energie bespaard kunnen worden ter
wijl er op deze wijze ook vaak ener
gie gebruikt kan worden die anders 
verloren gaat. De warmtepomp is toe
pasbaar in woonhuizen, kantoren, zie
kenhuizen, fabrieken, zwembaden en 
kassenteelt. In Nederland wordt deze 
methode nu ook steeds meer toege
past, gedwongen door de steeds hogere 
energieprijzen . Zo wordt bijvoorbeeld 
het openluchtzwembad van Hoorn en 
Schipluiden verwarmd door middel 
van een warmtepomp. • 

gemaakt. Zo bestaat de buitengevel achter de 
CV-radiatoren in de woonkamer uit glas. 
Het kabinet Van Agt probeert de verantwoor
delijkheid voor de energieproblemen op de 
schouders van de Nederlandse huurders te 
leggen. Steeds meer bewonersakties tonen 
aan hoe huichelachtig dit standpunt is: de 
hoofdoorzaken van de energieschaarste lig
gen bij de bedrijven, die 'dankzij' verspilling 
hun winsten konden vergroten, en bij de 
overheid zelf, die om de aardgaswinsten te 
vergroten wei zoveel mogelijk woningen voor
zag van centrale verwarming, maar intussen 
de isolatie en het onderhoud van diezelfde 
woningen liet liggen. • 



TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann * Piet Wigman 

d) AARLIJKS worden er in Nederland 
170.000 kinderen geboren. Tussen de 
vier en zesproeent van deze kinderen, 

dus 8000 tot 10.000 kinderen ieder jaar, 
hebben een min of meer ernstige aangeboren 
afwijking. 
Sommige afwijkingen zijn al vroeg in de 
zwangersehap op te sporen, waarna dan - zo 
men wil - zwangersehap kan worden onder
broken. 

Mongooltjes: 
gevolg van een chromosoomafwijking 
In iedere eel van ons liehaam zitten 23 paar 
ehromosomen: fijne draadjes die de dragers 
genoemd worden van de erfelijkheid. Daar
door wordt dus bepaald of je blauwe ogen 
krijgt of bruine, of je blond, rood of bruin 
haar krijgt. Bij ons ontstaan waren de eerste 
ehromosomen zowel afkomstig van onze va
der (een zaadeel bevat 23 ehromosomen) 
als van onze moeder (een eicel bevat ook 23 
chromosomen). 
Vervolgens gaan we als bevruehte eieel, die 
door samensmelting van beide eellen ontstaan 
is, miljarden keren delen. Het resultaat van 
aldie aktiviteiten uiteindelijk zijn wfj. 
AI voor wij schreeuwend ter wereld komen, 
kan er iets mis gaan met onze chromosomen. 
Bijvoorbeeld: in een bevruehte eicel be Iandt 
een ehromosoom teveel, of er is een tekort. 
Men spreekt dan van chromosoomafwijkin· 
gen. 
De meest bekende en ook meest voorkomen
de chromosoomafwijking is het mongolisme. 
Een mongooltje heeft in plaats van twee 
chromosomen die we het nummer 21 gege· 

ven hebben, 3 van deze ehromosomen. Daar
om verloopt een deel van onze groei tijdens 
al die miljarden delingen, die we doormaak
ten in de buik van onze moeder, zo anders. 
En daarom zijn we vaak bij de geboorte al 
te herkennen als een mongooltje. En, alhoe
wel net zo'n lieve baby, toch een extra bron 
van zorgen voor onze ouders. 
Een heel ander soort afwijking die we 'mee 
kunnen krijgen' betreft de stofwisselings
ziekten. Van deze erfelijke ziekten zijn in 
totaal zo'n 2400 versehillende ziektebeelden 
bekend! De meesten van ons zullen geen 
enkele van deze 2400 afwijkingen kennen 
maar wei zijn we allemaal bekend met een 
maatregel tegen het ontstaan van een ervan: 
de hieleprik of de PKU-test. 

De hieleprik: 
bescherming tegen zwakzinnigheid 
Deze afwijking ontstaat min of meer bij toe
val, omdat zowel de vader als de moeder de 
ziekte bij zieh moet dragen, wil een kind zo'n 
ziekte kunnen krijgen. 
Elk mens heeft in elke eel een dubbel stel 
ehromosomen, aileen niet in de zaad- en ei
eellen. De zaad- en eieel hebbim elk maar 
een enkel stel. Versmelten zaad- en eieel met 
elkaar, dan is er dus weer een bevruehte eieel 
met een dubbel stel ehromosomen. Jndien 
maar een ehromosoom afwijkend is en het 
andere van het stel is normaal, hoeft zo iemand 
geen versehijnselen van ziekte te hebben. Zo 
iemand noemen we een drager, omdat hij de 
ziekte bij zieh draagt maar niet zelf heeft. 
Bij hem overheerst het 'gezonde' ehromo
soom, niet het 'zieke'. 

Wanneer beide ehromosomen dezelfde afwij
king vertonen ontstaat de ziekte. Ieder ge
zond individu is wei erfelijk belast, dat wil 
zeggen drager van een of meer erfelijke ziek
ten. 
Pas als de liefde het lot laat vallen op een 
partner met diezelfde drager eigensehap, dan 
pas bestaat de kans dat we een 'afwijkend' 
kind krijgen. We moeten dan wei allebei 
ons 'zieke' ehromosoom aanbieden voor het 
kind dat we maken. De kans is dan Mn op 
vier. 
Stel dat we dat net treffen. We kiezen uit 
aldie mogelijke partners net die. ene met die
zelfde drager eigensehap voor zo'n PKU-kind. 
En we treffen dan ook nog net die kans van 
een op vier dat dat kind van ons beiden die 
eigensehap doorkrijgt. Dan krijgen we dus een 
PKU-kindje. Een lieve baby waar niets bij
zonders aan te zien is. Op een gegeven mo
ment komt de wijkzuster om het kind een 
hieleprik te geven. Na enige dagen komt de 
uitslag: een PKU-kindje. 
Dan is er nog geen man overboard, want met 
een dieet wordt ervoor gezorgd dat het toeh 
normaal opgroeit. Het kind heeft wei die 
stofwisselingsziekte maar heeft er geen last 
van. Stofwisselingsziekte wil zeggen dat som
mige stoffen uit de voeding door ons niet tot 
de juiste bouwstof voor het liehaam kunnen 
worden omgezet. Daardoor kunnen bijvoor
beeld onze hersenen zieh verkeerd ontwikke
len. Laten we die stof uit de voeding, dan 
stoort die onze hersenen niet, en we worden 
dan niet zwakzinnig, maar ontwikkelen ons 
als ieder ander. In het geval van de PKU is 
een dieet dus de oplossing. + 

Chromosomenportret (links) en gerangschikt naar grootte (rechts) De bekendste aangeboren afwijking: mongolisme 
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VERVDLG MEDIES 

Het vruchtwateronderzoek 
Dit onderzoek maakt het mogelijk al vroeg 
tijdens de zwangerschap een aantal erfelijke 
aangeboren afwijkingen vast te stellen. 
Na een zwangerschapsduur van ongeveer 
3 1/2 maand heeft zich rond de vrucht vol
doende vruchtwater gevormd, zodat men 
via een dunne naald een beetje van dit vrucht
water kan opzuigen. Dit onderzoek is niet 
pijnlijker dan een gewone prik en is volko
men veilig in deskundige handen . 
In het vruchtwater zitten al wat cellen af
komstig van de huid van de vrucht. Deze eel
len kan men kweken, waarna dan een foto 
wordt gemaakt van de chromosomen via een 
sterk vergrotende mikroskoop. De chromoso
men op de toto knipt men uit en ze worden ge
rangschikt naar grootte en vorm, waarbij 
volgens een afspraak ieder chromosoom een 
nummer krijgt. lndien er sprake is van mon
golisme vindt men geen twee chromosomen 
van het nummer 21 zoals men zou verwach
ten, maar drie. Er is dan geen twijfel moge
lijk en al na een zwangerschap van vier maan
den weet men of het kind aan mongolisme 
zallijden. 
Ook een aantal andere afwijkingen als een 
open ruggetje en een 50-tal stofwisselings
ziekten kan men met dit vruchtwateronder
zoek opsporen. 

Vruchtwateronderzoek voor wie? 
Zowel deze als de vorige regering vinden blijk
baar dat je op dit soort zaken prima kunt be
zuinigen, zodat het aantal vruchtwateronder
zoeken dat jaarlijks wordt gedaan zelfs af
neemt. Dit onderzoek wordt tot nu toe ge
daan in Amsterdam, Rotterdam en Gronin
gen. Vanwege geldgebrek ligt Groniflgen al 
zo goed als stil en ditzelfde dreigt voor Rotter· 
dam. 
Professor Galjaard in Rotterdam toonde met 
cijfers aan hoe belachelijk een dergelijke ma
nier van bezuinigen is. Van de 1000 vrucht
wateronderzoeken die in Rotterda m werden 
gedaan was er in 100 gevallen sprake van een 
afwijkende vrucht. De kosten van het onder
zoek bedroegen gezamenlijk 1 miljoen gul
den. De besparing die dit opleverde, doordat 
deze 1 00 kinderen niet werden geboren en 
die anders voor een groot deel in zwakzinni
geninstituten zouden zijn beland (kosten 
f 150,- per dag) wordt geschat op 80 mil
joen gulden. Om dan nog maar niet te spreken 
van de zorgen en moeite die ouders daarmee 
hebben, die zo worden voorkomen. 
Op dit moment komen slechts die vrouwen 
in aanmerking voor vruchtwateronderzoek 
waarbij een aanmerkelijk grote kans bestaat 
op een afwijkend kind. 
De grootste groep zijn de vrouwen die op 
oudere leeftijd zwanger worden. Bij hen 
stijgt namelijk de kans op een mongooltje 
stprk. 

laeftijd vrouw 

jonger dan 30 jaar 
30 tot 36 jaar 
36 tot 40 jaar 
40 tot 45 jaar 
ouder dan 45 jaar 

kans op een mongooltje 

1 op 3000 
1 op 600 
1 op 20 
1 op 10 
1 op 5 

De andere groep vrouwen is die, waarbij zo
wel van vaders als van moeders zijde aange
boren afwijkingen in de familie voorkomen, 
of die al een afwijkend kind hebben. 
Om dit alles uit te zoeken moet je dan wei 
eerst naar je huisarts en eventueel naar de 
specialist. • 
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DE WERELD VAN 
HETGELD-2 

,De wereld is ons tuintje," vertelde prof. dr. Karsten bij de presentatie van het 
laatste jaarverslag van de Nederlandse bankgigant AMRO. Een vergelijking die in
derdaad zeer wei opgaat. En zoals de tuinier bepaalt hoe lang het gras mag zijn, 
\:vaar nieuwe struiken geplaatst worden en waar oude moeten worden opgeruimd, 
zo regeert het bankwezen meer en meer het reilen en zeilen in de kapitalistiese 
ekonomie. In de vorige Tribune gaven wij u een overzicht van de voornaamste Ne" 
derlandse bankondernemingen en de enorme winsten die zij nog steeds, ondanks 
aile gepraat over een ekonomiese krisis, weten te realiseren. In onderstaand artikel 
willen wij u wat meer vertellen over de oorzaken van deze toenemende machts
koncentratie van het bankwezen. 

Van financieren naar beslissen 
Allang is een van de voornaamste funkties 
van een bank het uitlenen van geld. Vooral 
echter sedert het begin van deze eeuw is de 
uitleenfrekwentie echter enorm toegenomen, 
alsmede de omvang van de uitgeleende kapi
talen. De oorzaak daarvoor ligt in de ontwik
keling van de kapitalistiese ekonomie : wel
licht het meest kenmerkende van onze eeuw 
is de enorme ontwikkeling van de techniek. 
De explosiemotor, het vliegtuig, de kernener
gie en onlangs de chips, het zijn maar een 
paar voorbeelden van de duizelingwekkende 
voortgang van de techniek. Door toepassing 
van de laatste techniese verworvenheden in 
het bedrijf kan een ondernemer zijn winsten 
doen stijgen. Het produktieproces wordt er 
immers door geperfektioneerd of versneld. 
Niet-toepassing van de techniese ontwikke
lingen leidt ertoe dat het bedrijf achterop 
raakt, ouderwets wordt. Achterop raken in 
het kapitalisme betekent dat de winsten zul
len dalen, dat de prijzen omhoog moeten en 
dat de konkurrentiepositie onvoordeliger 
wordt. Uiteindelijk leidt achterstand maar al 
te vaak tot tenietgaan van een onderneming. 

Een duidelijk voorbeeld daarvan vormt de 
Nederlandse wolindustrie, die van welvarend
heid tot faillisement verging. 
Wil een ondernemer vooruit blijven gaan, 
dan moet hij wei de nieuwe techniek toe 
gaan passen in zijn bedrijf. Oat vereist echter 
steeds groter wordende investeringen. En dat 
terwijl doorgaans het grootste deel van het 
ondernemerskapitaal in het bedrijf aange
wend is. Op die manier Ievert het namelijk 
winst op. Pas wanneer het produktieproces 
rond is, komt dit eigen kapitaal weer tevoor
schijn. 

lnvloed van de banken ongekend 
Het zijn nu juist de ban ken die deze kloof 
voor de ondernemer (tussen geldbehoefte en 
geldvrijkoming) overbruggen. Op allerlei mo
gelijke manieren verzamelen zij onproduktief 
geld en stellen het aan de ondernemer ter 
beschikking als produktief financierskapitaal. 
In ruil daarvoor ontvangen zij van die onder
nemers een rente. Die wordt op haar beurt 
weer betaald uit de winst die de aanwending 
van het nieuwe kapitaal oplevert. 
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Hoe sneller de techniek zich echter ontwik
kelt en hoe grater de behoefte aan financiers
kapitaal voor de ondernemer wordt, hoe gro
ter echter ook de macht van de geldlenende 
bank over de industriele ondernem ing wordt. 
Hoe meer geld een bank ter beschikking 
stelt, des te grater de risiko's worden. En 
daarom wenst een bank dan ook meer in
zicht in de toekomstmogelijkheden van het 
bedrijf. Leningen worden pas verstrekt, wan
neer het bedrijf zich gaat gedragen zoals de 
bank het wil. Daarmee is laatstgenoemde van 
financier tot (mede-)beslisser geworden. Het 
kredietbedrijf maakt talloze ondernemingen 
afhankelijk van de geldschieter. Is de krediet
nemer tegenover de bank aanzienl ijke ver
plichtingen aangegaan, dan kan een opzeg
ging van de kredieten het voortbestaan van 
de onderneming in gevaar brengen. Een re
cent voorbeeld daarvan is de Nederhorst-af
faire, waar de banken op een gegeven mo
ment de geldkraan dichtdraaiden. Daarmee 
was het lot van deze onderneming beslist. 
De omvang van deze invloed van de banken 
op het bedrijfsleven is niet te zien. Zij komt 
namelijk doorgaans aileen voor de dag wan
neer een bedrijf bankroet gaat. Dan lezen we 
in de kranten dat de banken verdere finan
ciering weigerden. 
In een studie naar de macht van het bankwe
zen in de EEG, opgesteld door prof. dr. Ul
rich lmmenga, wordt gekonstateerd: 
,De kritieke grootte van een schuld waarbij 
een onderneming haar zelfstandigheid tegen
over de banken begint te verliezen wordt 
uiteraard bij kleinere en middelgrote onder
nemingen eerder bereikt dan bij grote onder
nemingen, aan wie verschillende financierings
wegen en een groter aantal bankrelaties open
staan." Via kredietverlening kunnen de ban
ken dus niet aile ondernemingen domineren. 
Een machtige vinger in de pap krijgen zij 
echter hiermee wei. En verder heeft zij nog 
andere invloedsmiddelen ter besch ikking. 

Deelnemingen 
Het door de banken verzamelde geld, ge
haald bij renteniers, fabrikanten, m iddenstand 
en zuinige arbeiders, wordt niet opgeslagen 
in de kluis. Geld dat zich daar bevindt vormt 
slechts een fraktie van het totale aan de bank 
ter beschikking gestelde spaargeld. Het me
rendeel wordt uitgeleend of belegd . Wat dat 

eerste betreft hebben we hierboven al uitge
legd. Hoe zit het echter met de beleggingen? 
Natuurlijk wordt bij een zeer omvangrijk deel 
daarvan als voornaamste kriterium aangelegd 
de opbrengst van die beleggingen. Doorgaans 
wordt geld gestoken in aandelen, andere 
waardepapieren, onroerend goed enzovoorts. 
Een dee! wordt echter ook om machtspoli
tieke overwegingen belegd. Door middel van 
het verwerven van een aanzienlijk aandelen
pakket kan een bank een 'deelneming' in een 
onderneming krijgen. Met het daaraan gekop
pelde stemrecht kan men dan een aanzien
lijke vinger in de pap hebben. Daarvoor is het 
niet nodig dat men de meerderheid van de 
aandelen heeft. lmmers, bij aandeelhouders
vergaderingen zijn de kleine aandeelhouders 
zelden aanwezig en kan een relatief klein dee! 
van het totale aandelenbezit genoeg zijn om 
ingrijpende beslissingen tegen te houden. 
Deze bankinvloed in het bedrijfsleven wordt 
nog vergroot wanneer een bank zich toegelegd 
heeft op het verkrijgen van deelnemingen in 
beleggingsmaatschappijen, die op hun beurt 
weer aandelen van ondernemingen verwer
ven . Met pakweg 25 procent van het aande
lenbezit van zo'n beleggingsmaatschappij kan 
een bank al zeer vele ondernemingen aan
zienlijk bei'nvloeden. Dat dit ook daadwer
kelijk gebeurt valt te lezen in bovenvermeld 
verslag aan de Europese Kommissie. 

Relatie bank en bedrijfsleven 
,Onderzoek naar de deelneming van banken 
in de E EG in de industrie toont a an dat de 
banken bijna zonder uitzondering in de be
heersorganen van de belangrijke ondernemin
gen zijn vertegenwoordigd. Daardoor beschik
ken zij over belangrijke informatiebronnen. 
De raad van kommissar issen houdt immers 
toezicht op het beheer van de onderneming. 
Dat betekent ook voor de !eden daarvan een 
doorzichtigheid van aile belangrijke gegeveris 
over de resultaten en de ontwikkeling van 
de onderneming. Voorts kan aan het totaal 
van deze kennis een anders niet beschikbaar 
overzicht over de belangrijke bedrijfstakken 
worden ontleend," zo konstateert het rap
port aan de Europese kommissie . 
In ons land gedane onderzoeken naar deze 
manier van banken om invloed in het bedrijfs
leven te verwerv.en, tonen aan dat ook bij 
ons deze personele relatie tussen bank en be
drijfsleven bijzonder ver is doorgevoerd. 

Het rapport 'Graven naar macht', opgesteld 
door professoren en studenten van de Amster
damse universiteit toonde deze relaties op 
een zeer wetenschappelijke manier aan. De 
opschudding die er het gevolg van was, liet 
zien hoe omvangrijk het net van betrekkin
gen wei was geworden. Het liet ook zien dat 
beslissingen in de industrie in ons land nooit 
zonder medeweten van een of meer banken 
genomen kunnen worden. 
De omvang van deze relaties is enorrn..groot 
geworden. Echter aan het begin van deze 
eeuw zagen we deze verstrengeling al. In zijn 
boek 'lmperialisme als hoogste stadium van 
het kapitalisme' schrijft Lenin: ,Tegelijker
tijd ontwikkelt zich om zo te zeggen een per
sonele unie tussen de banken en de grootste 
industriele en handelsondernemingen, een 
samensmelting van beide kanten doordat de 
bankdirekteuren tot de raad van kommissa
rissen van de handels- en industriele onder
nemingen toetreden en omgekeerd." Nu, ze
ventig jaar later zijn deze woorden nog steeds 
aktueel. 

Banken en overheid 
Een grote uitwisseling in personen bestaat er 
ook tussen de banken en de overheid en om
gekeerd. Zo vinden we bijvoorbeeld bij het 
bestuur van de Rabobank de oud-ministers 
Lardinois (Landbouw) en Duisenberg (Finan
cien) terug. Hun wetenschap over de overheid 
is natuurlijk van onschatbare waarde voor de 
banken. Ook omgekeerd zien we deze ont
wikkeling (Zijlstra: president Nederlandse 
Bank- minister-president- terug naar de 
Nederlandse Bank). 
Welhaast komiese gevallen doen zich hierbij 
voor: een minister van Financien maakt een 
nieuwe wet, die het toezicht op de ban ken 
moet gaan regelen, in de wetenschap dat hij
zelf straks een van de machtige figuren van 
het bankwezen zal zijn ... (Duisenberg en de 
Wet Toezicht Kredietwezen). 

Verder ontwikkeling 
Nog is deze ontwikkeling van de machtsposi
tie van het bankwezen niet ten einde. Meer 
en meer overheerst het financierskapitaal 
het industriele kapitaal. Slechts de multina
tionale ondernemingen behouden hun macht 
tegenover de banken. Tesamen kontroleren 
zij aile belangrijke facetten van de kapitalis
tiese ekonomie. Wat de gevolgen daarvan 
zijn, zien we dagelijks om ons heen... • 
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Het aantal mensen dat lid is van een 
boekenklub loopt in de tienduizenden 
en die handel ~oeit nog steeds. Met 
prachtige geschenken en mooie folders 
proberen de verzendboekhandels, want 
dat zijn deze klubs feitelijk, de argelo
ze lezer over te halen om kontrakten 
te tekenen die uitmunten door mooie 
leuzen en onduidelijke taal. Helaas ko
men veel mensen er te laat achter dat 
ze erin getrapt zijn en voor dat ze het 
weten heeft Ele kantonrechter hen tot 
betalen verpl icht. 
Leest u deze aflevering van Tribune
rechten, dan weet u alles van de zoge
naamde boekenklubs. 

Lidmaatschap 
Het eerste addertje onder het gras is het lid
maatschap. Als je lid wordt van een vereni· 
ging, de atletiekvereniging of de geitefokver
eniging, dan heb je stemrecht zodat je het 
bestuur kunt kiezen en op de ledenvergade· 
ring je stem kunt Iaten horen. Bij de boeken
klubs niets van dat alles. Ze roepen wei steeds 
dat je lid bent en ledenvoordeel geniet, maar 
in werkelijkheid wordt je helemaal nergens 
lid van, het enige wat je doet is een koopkon
trakt tekenen met bepaalde voorwaarden. 
Het lidmaatschap van de boekenklubs ver
schilt niets van het kopen van een pakje si
garetten of van een auto. En niemand is ooit 
lid van een garage geworden omdat hij daar 
een auto kocht. 
Wij hebben de folders van een aantal klubs 
voor u eens onder de loep genomen. De Ne
derlandse lezerskring Boek en Pia at BV (!) 
weet het prachtig te zeggen: .. u bewees u
zelf een goede dienst door u te Iaten inschrij
ven als lid van Boek en Plaat. U zult er geen 
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Boekenklubs 
spijt van hebben . Wat kost het lidmaatschap? 
Niets! U betaalt geen inschrijfgeld en geen 
kontributie." En pal erachter komt dan de 
verplichting van het lidmaatschap. Maar het 
woord verplichting wordt angstvallig verme
den. In de gladde taal van de kleurige folder 
heet het: .. Wat belooft u aan Boek en Plaat? 
U belooft slechts (I) elk kwartaal, ongeacht 
de prijs, iets uit het klubblad per post of in 
een van onze winkels te kopen tegen onze 
lage ledenprijzen. Nu koopt iedereen eens in 
de drie maanden wei een boek of een plaat, 
dus deze belofte is dan ook gemakkelijk nate 
komen." Zoals u ziet, u belooft iets te kopen, 
het klinkt zo mooi. Maar wat gebeurt er als 
u uw belofte niet nakomt, bijvoorbeeld om
datu helemaal niet zo vaak een boek of een 
plaat kopen wilt? Dan schrijft Boek en Plaat 
onder het hoofdstu kje 'Aileen voor /eden die 
zich niet aan de spelregels houden' het vol
gende: .,Betaalt u s.v.p. binnen tien dagen. 
Van leden die ondanks herhaalde aanmanin
gen niet betalen of bestellen, kunnen wij de 

nakoming van deze verplichtingen (de belof
te is hier ineens een plicht geworden, red.·) 
vorderen onder berekening van f 12,50 admi
nistratiekosten en de kosten van eventuele 
gerechtelijke invordering. De opeisbare kwar· 
taalverplichti ng bedraagt in dat geval f 18,-. 
Deze onsympathieke maatregelen passen wij 
echter liever niet toe; vandaar dat leden, die 
het financieel moeilijk hebben, voor een of 
meer kwartalen opschorting van hun bestel· 
verplichtingen kunnen krijgen." 
Hoe moeilijk Boek en Plaat het vindt om 'on· 
sympathieke maatregelen' te nemen, blijkt in 
de praktijk. Enige jaren geleden verklapte 
Boek en Plaat dat ze per jaar 12.000 mensen, 
pardon leden, voor de rechter sleept. In 1973 
haalde Boek en Plaat bij het kantongerecht 
Rotterdam met 2000 processen (steeds ging 
het om de verzoeken tot het verlenen van 
een bevel tot beta ling) 1/3 van het totaal 
aantal processen van dat soort in Rotterdam. 

Gratis 
Met veel nadruk wijzen de klubs op het feit 
dat het I idmaatschap gratis is. Ook dat is niet 
helemaal waar . Want de koper (lid) is ver
plicht een gedeelte van de verzendkosten te 
betalen, bij de Nederlandse Boekenklub is 
dat .,een gedeelte van de verzendkosten", bij 
de ECI .,de helft van de verzendkosten" en 
bij Boek en Plaat .. slechts de helft van de 
verzendkosten." 
Verder moet je als lid elke drie maanden een 
boek, plaat of cassette kopen. Je moet dus ge
woon betalen voor alles wat je krijgt. Van 
enig voordeel is dan nog geen sprake. 
Aile klubs spreken van korting op de prijs, 
speciale ledenprijzen en aanbiedingen tegen 
voordelige klubprijzen. Maar geen enkele 
klub meldt in zijn advertenties of folders 
wat het verschil met de winkelprijs dan wei is. 
Enkele klubs vermelden in de advertenties 
zelfs hun eigen prijs niet. Of je dan als lid 
voordelig uit bent en hoeveel, weet je hele
maal niet. Kortom een dubie11ze zaak. 

Opzegging 
De aanmelding geschiedt altijd voor tenmin
ste een jaar en als men verlengt is dat ook 
voor een jaar. Wil men echter niet verlengen, 
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dan is de opzegging weer extra moeilijk ge
maakt. Men moet namelijk opzeggen drie 
maanden voor het aflopen van het lidmaat
schapsjaar. Dat wordt in de praktijk gemak
kelijk vergeten en dat is precies waar de klubs 
op gokken. En dan wordt het lidmaatschap 
automaties weer met een jaar verlengd en ga 
zo maar door. Bovendien kan men niet op
zeggen door gewoon een brief te schrijven, 
nee, dat moet een aangetekende brief zijn 
(f 4,25). alweer een extra drempel. 

Kroonkeuze 
Het zeer gewaardeerde lid van de boekenklub 
is verplicht om een keer per kwartaal iets te 
bestellen. Daarvoor krijgt hij van zijn klub 
een katalogus waaruit hij binnen een bepaalde 
tijd zijn keuze moet maken . Doet hij dat 
niet dan krijgt hij automaties van zijn klub 
een boek toegestuurd dat door de klub zelf 
is uitgekozen ('door een speciale jury'). 
Oak hierbij gokken de klubs erop- en met 
sukses- dat de leden vergeten te bestellen 
of geen geschikt aanbod kunnen vinden. 
De 'kroonkeuze' valt de leden dan ten deel 
en de klubs doen goede zaken. 

Vooraf 
Een goed boek lezen is natuurlijk een goede 
zaak. Maar dan moet de informatie oak goed 
zijn en duidelijk. En juist aan dat laatste 
schort nogal wat bij de boekenklubs. Wilt u 
tach bij deze klubs kopen, denk er dan wei 
eerst goed over na. V66rdat u tekent. • 

/k heb als helpster gewerkt in een bejaarden
tehuis totdat ik in 1978 ziek werd. lk kreeg 
eerst ziekengeld en toen WAD. Na een paar 
maanden WAD werd ik afgeschat en verloor 
ik de WAD-uitkering. lk ben nu geschikt ge
acht voor ander passend werk, maar niet voor 
bejaardenhe/pster. 
Dmdat ik geen ziekenge/d of WAD meer 
kreeg, maar wet wilde werken, heb ik mij bij 
de bedrijfsvereniging en het Arbeidsburo ge
meld voor WW. 
Nu zegt het Arbeidsburo dat ik nog steeds in 
dienst ben bij het tehuis en dat het geen ont
slagvergunning aan mijn baas zal a fgeven. 
Mijn baas heeft geen gepast werk voor mij en 
hij wit mij ook niet beta/en. De bedrijfsvere
niging wit ook geen £1111 geven. lk val nu over
at buiten. 

Uw CAO bepaalt dat uw werkgever geduren
de twee jaar het loon moet doorbetalen of 
uw uitkering moet aanvullen, als u door ziek
te niet in staat bent om uw werk - dat wil 
zeggen uw eigenlijke werk als helpster - uit 
te oefenen. U hebt dus recht op loon tot die 
twee jaar om zijn. 
Zolang mag het Arbeidsburo ook geen ont
slagvergunning aan uw baas geven en kan 
deze u ook niet rechtsgeldig ontslaan. • 

·ng van chemies 
in ~~ Noordzee 

is levensgevaarlijk 
, We weten niet precies wat er gedumpt wordt, het is geheim. Wei weten we dat 
het gevaarlijk is. Een aantal jaren geleden ontstond er een lekkage in de pompka
mer tijdens het laden. De eerste en tweede machinist werden met spoed naar hat 
ziekenhuis gebracht. Ze moesten daar twee uur lang onder de douche, en toen ze 
terugkwamen, zaten ze helemaal in het verband. Speciale bedrijfskleding geeft het 
bedrijf ons niet, de bemanning telt niet voor hen. 
lk heb zelf tijdens het dumpen op zee eens uitgeprobeerd hoe giftig het af>Jal was. 
lk nam wat brood en gooide dat in zee bij de afvoer van de pompen. Een meeuw 
dook naar het brood om het op te pikken, en viel gelijk dood in zee. Trouwens, 
ook aan de dolfijnen merk je het. Een dolfijn is zeer gevoelig voor giftige stoffen. 
Als we ergens gaan lozen zijn de dolfijnen gelijk verdwenen. In de hele Noordzee 
vind je tegenwoordig nauwelijks een dolfijn meer." 

Dit zegt een van de bemanningsleden van de 
rederij Theodora BV, gevestigd in Rotterdam, 
met wie de Tribune een onthullend gesprek 
had. 
Hoewel Sjaak en zijn koliega's officieel bij 
deze rederij in dienst zijn, worden ze altijd 
uitgeleend aan de Tanker Transport Services 
(TTS), een bedrijf dat besch i kt over negen 
tankers, waarmee onder andere asfalt, teer, 
cresol en sto0kolie vervoerd worden, en oak 
chemies afval. Omdat bij het dumpen van 
dit afval grate risi ko's worden genom en en 
de kontrole volstrekt onvoldoende is, kon 
Sjaak niet Ianger zijn mond houden. 

lnhoud onbekend 
,De Linda kan je beschouwen als de opvol
ger van de Stella Maris. Met de Linda wordt 
afval gedumpt in de Noordzee en de Atlan
tiese Oceaan. 
Waar dat afval precies vandaan komt, of wat 
voor stoffen het bevat, wordt gehei m gehou
den . De Linda vervoert afval uit Amsterdam 
en Rotterdam, maar oak uit Esjberg in Dene
marken en uit Fawley, een haven bij Sout
hampton, Zuid-Engeland. In Amsterdam komt 
het afval aan met Duitse binnentankers en 
dat wordt dan in de Linda overgepompt. Het 
afval komt van Duitse chemiese bedrijven, 
maar ze willen ons nooit zeggen wat het pre
cies is. We krijgen in Amsterdam oak Neder
lands afval, onder andere de resten van Mona
toetje . Het spul schijnt niet gevaarlijk te zijn, 
maar het stinkt als de hel. 
In Zuid-Engeland halen we het afval op dat 
'spent costic' (gebruikte costic) heet. Costic 
moet een schoonmaakmiddel zijn voor tan
kers. Het afgewerkte spul moeten we dan 

Erkomen 
steeds meer 
Stella Marissen 
De chemiese fabrieken zitten danig 
met hun vaak levensgevaarlijke afval 
in hun maag. Ze proberen steeds weer 
nieuwe, goedkopere manieren te vin
den om ervan af te komen. In 1971 
zorgde het schip met de mooie naam 
Stella Maris voor grote opschudding, 
omdat het betrapt werd toen het met 
600 ton afval op weg was naar de At
lantiese Oceaan om het daar te dum· 
pen. Het moest onverrichter zake te
rugkeren naar Rotterdam. Het afval 
bestond uit puur vergif. 
In 1979 wordt nog steeds afval ge
dumpt in de Noordzee en de Atlantie
se Oceaan. De kontrole hierop vanuit 
Rijkswaterstaat is zeer gebrekkig. Che
mies afval wordt nog steeds in zee ge
stort met giftankers, die verdacht veel 
lijken op de Stella Maris, zoals het mo
torschip Linda, en met toevallig de
zelfde eigenaar als de toenmalige Stella 
Maris: rederij Theodora BV, dochteron
dernemin'g van de Furness handel- en 
scheepvaartgroep. Hierbij het relaas 
van een van de bemanningsleden van 
de Linda. 

lozen op de Oceaan . + 
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In Esjberg halen we chemies afval op, wat het 
precies is weet ik niet, maar het moet zo sme
rig zijn dat we het niet in de Noordzee kun-
nen lozen." 

Het is net het wilde westen 
Volgens Sjaak worden de voorscllriften hele
maal niet nageleefd. Het Nederlandse afval 
mag aileen gedumpt worden in een bepaald 
gebied van de Noordzee, en het Deense moet 
naar de Atlantiese Oceaan. Maar in beide ian
den is er van kontrole geen sprake. ,Het is 
net het wilde westen. Rijkswaterstaat (RWS) 
gaat ervan uit dat de kapitein zich aan deaf
spraken houdt. Maar het gebaurt regelmatig 
dat de kapitein zich nergens aan stoort. We 
voeren op een keer vanuit Amsterdam, en 
we waren nog maar goed en wei de sluizen 
uit of de kapitein gaf opdracht de pompen 
aan te zetten. De bemanning protesteerde bij 
de kapitein, omdat het afval naar de kust te
rug zou stromen. We hebben gezegd: 'man, 
denk eraan, wij hebben ook vrouw en kinde
ren en wij willen die stranden niet vervuilen.' 
Maar niets hoor, de kapitein denkt aileen 
maar aan het bedrijf. RWS stuurt wei eens 
een mannetje aan boord. Die zegt dan: 'Jullie 
nemen me in de maling. Maar pas op, als wij 
willen kunnen we jullie overal op de Noord
zee via de radar pijlen.' Dan is de kapitein 
een tijdje voorzichtiger, maar na een poosje 
is het weer het oude liedje. Als ze het echt 
willen kontroleren, moeten ze iemand op 
het schip meesturen, Maar dat doen ze niet. 
0 ja, we hebben ook nog de truk van het te
legram. Dat gaat zo. Als we ergens gaan dum
pen dan moet de kapitein een telegram stu
ren naar het bedrijf en naar de RWS. In dat 
telegram moet hij dan zijn positie, de tijd en 
hoe lang er geloosd is, opgeven. Maar een te· 
legram kan je natuurlijk vanuit elke positie 
opgeven, en dat gebeurt ook, bijvoorbeeld 
als het slecht weer is. 
Vooral met het afval uit Esjberg wordt vee! 
geknoeid. We varen dan uit en gaan ergens 
buitengaats voor anker liggen. De pompen 
doen hun werk en het afval wordt in de 
Noordzee gedumpt. Maar ja, de heenreis naar 
de Atlantiese Oceaan is al vijf dagen varen, 
dus we kunnen dan niet in een paar dagen 
terug zijn. De kapitein wacht dan op de 
Noordzee zijn tijd af en stuurt een telegram 
vanaf de Atlantiese Oceaan. Zo gaat dat." 

Naar de bemanning 
wordt niet geluisterd 
Op de vraag hoe het met Engeland staat, 
zegt Sjaak: ,Ais we vanuit Fawley varen is er 
wei een goede kontrole . Dan zijn er haod
schoenen en veiligheidsbrillen en dan zijn er 
ook mensen van de Engelse overheid aan 
boord, die streng toezicht houden. De En
gelsen houden ook precies in de gaten waar 
geJoosd wordt. 
De Engelse overheid kontroleerde vroeger 
ook niet. Maar een jaar of vijf geleden heeft 
een afvaltanker zijn lading direkt buiten de 
kust geloosd en toen is het gif teruggeslagen 
op de kust. Het gevolg was dat het milieu 
aan de kust en in de monding van de rivier 
naar de knoppen was. Sindsdien is er die 
kontrole. 
Mijn kollega's en ik zijn er allemaal op tegen. 
Maar naar ons wordt niet geluisterd. Je moet 
het wei doen, het is je broodwinning. De 
maatschappij heeft bovendien lak aan de be
manning: geon -.·eiligheid, geen informatie en 
slechte lonen. Ondanks het risiko en het 
gevaar betalen ze slecht. Aileen door veel 
overuren te maken, kan je aan een behoor
lijk loon komen. Het wordt hard tijd dat de 
zaken veranderen." • 
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ARMOE IN OLIELAND 
EZUE 

Door de hoopvolle gebeurtenissen in Nicaragua zijn de Ianden in Midden- en Zuid
Ameri:~:a weer eens in het middelpunt van de aktualiteit terecht gekomen. Zoals 
tot voor kort over Nicaragua, weten de meeste Nederlanders niet veel over l!en 
land als Venezuela. Terwijl dat land bijvoorbeeld een van de grootste olielanden 
van de wereld is. Een bericht van onze kortespondent uit Venezuela. 

ONS LAND KENT 
VELE SOMOZA'S 
lk woon in een stenen woning in een van de 
vele bario's, arbeiderswijken, rondom de gro
te steden van dit land. Omdat zelfs de meest 
geschoolde arbeiders niet meer verdienen dan 
1700 bolivaros per maand ( 1 bolivaros is 50 
cent), bouwen de meeste mensen hun huis 
zelf en wonen er vaak al in, voordat het klaar 
is, of wonen in een hokje erachter. Ons huis 
heeft gemetselde en gepleisterde muren, een 
betonnen vloer en een dak van golfplaten. 
Het heeft een glazen raam, een getralied raam 
en verder geen binnendeuren of ramen. Er zit 
geen enkele kast in. Wij betalen 700 poliva-
ros per maand, f 350,- dus. Parti kuliere onder
nemingen bouwen voornamelijk woonflats, 
waarvan de huren oplopen tot 2500 per 
maand. 
Twintig jaar geleden was de grond onder de
ze wijk nog woestenij. Nu wonen er honder
den mensen, deels in stenen huizen, meestal 
zelf gebouwd, deels in half afgebouwde hui
zen, deels in krotten van karton, hout en 
golfplaten, rancho's genaamd. 

Grond kraken voor een huis 
Maandelijks ontstaan er weer nieuwe wijken 
in dit land, op eigen initiatief van de bevel
king. Op het platteland is de grond en de 
agrariese industrie in handen van enkele rij
ken en de zogenaamde landbouwhervorming 
stimuleert dit aileen maar en is zeer korrupt. 

Met het gevolg dat de armoede nog groter 
wordt en de mensen van het land naar de in
dustriegebieden trekken, metals enige mo
gelijkheid daar in rancho's te gaan wonen, 
terwijl ze geen of slecht betaald werk vinden. 
In 1936 woonde 71 procent van de totale 
Venezolaanse bevolking op het platteland, 
in 1978 nog maar 22 procent. Noch de rege
ring noch de industrie zorgt voor huisvesting 
voor deze mensen. Dan blijft er niets anders 
over dan het zelf te doen: door kollektief 
grond te kraken en er huizen op te bouwen. 
Zo is mijn wijk ontstaan en zo ontstaan n6g 
nieuwe wijken. Onderhandelingen met de 
eigenaar van de grond mislukken meestal. 
Voor zo'n kraakaktie organiseren zich zo'n 
300 tot 600 gezinnen in een uitvoerend ko
mitee, dat deelnemerslijsten samenstelt, ter
rein opzoekt en dit verdeelt. Op een nacht 
wordt het terrein bezet en de gezinnen impro
viseren snel een hut van vier palen, wat mat
ten, platen en Iappen. Vaak wordt de Natio
nale Garde erop afgestuurd om de mensen te 
verjagen en de hutten te vernietigen. Maar de 
men sen komen terug, 3 of 4 keer . Daarna 
kunnen ze meestal blijven. lntussen zijn er 
wei hele veldslagen geleverd. Soms zelfs val
len er doden onder vrouwen en kinderen, zo
als dit voorjaar nog in Valencia, de derde stad 
van Venezuela . 

Openbare voorzieningen 
Daarna moet men het minstens een jaar vol
houden voordat er voorzieningen komen als 
Iicht en water. In mijn wijk zijn nu ook stra
ten en riolering, maar ik ken een zes jaar 
oude wijk, waar nog steeds geen riolering en 
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ENKELE FElTEN 
Ligging: 
Venezuela grenst aan het zuidelijk deel 
van de Caraibische Zee, de zee waarin 
de Antillen en Cuba liggen. 
Oppervlakte: 
Het land is bijna 30 maaJ zo groot als 
Nederland. 
lnwonersaantal: 
Er wonen 13 miljoen inwoners. 
Bodemschatten: 
Venezuela is een enorm rijk land. De 
bodem is rijk aan petroleum, ijzererts, 
aluminium, goud, aardolie en aardgas. 
Voeding: 
Meer dan 70 procent van de Venezola
nen (bijna de hele plattelandsbevolking) 
krijgt onvoldoende goed voedsel. Meer 
dan 50 procent van de plattelandskin
deren zijn ondervoed. 
Werkl ooshei d: 
Van de beroepsbevolking is 32 procent 
werkloos. 
Onderwijs: 
Van de hele bevolking is 25 procent 
analfabeet. Op het land halen 2 op de 
100 kinderen, die het geluk hebben 
naar een lagere school te kunnen, de laat 
ste klas. 
Woningnood: 
Vijftig procent van de bevolking leeft 
in een rancho: een hut van karton, 
hout en golfplaten. Het merendeel 
heeft geen stromend water of we in 
huis. Vijfentwintig procent van de ge
zinnen heeft geen elektriciteit in huis. 
Minimumloon: 
Het we~tig minimumloon is 15 bolivaros 
per dag (1 bolivaros is 50 cent). Oat is 
minder dan ons minimum uurloon. Het 
is dan ook volstrekt onvoldoende voor 
de eerste levensbehoeften. Om die te 
vervullen is een minimum van 30 boli
veras per dag nodig. Drie miljoen ar
beiders (70 procent van de beroepsbe
volking) krijgt minder en leeft duson 
der het bestaansminimum. Daarom 
m6eten moeder en kinderen ook gaan 
werken. 

bestrating aangelegd zijn . De bewoners gra
ven er een diepe put in de tuin en zetten 
daar een hokje op dat dient als we of even
tueel als douche. 
Het ophalen van vuilnis en het schoonhou
den van de straten gebeurt helemaal niet of 
heel slecht . Op een vrijdag vonden aile men
sen van onze buurt een vriendelijk pamfletje 
in de bus, met de oproep door het stadsbe
stuur om zaterdag schoonmaak te houden, 
allemaal op zoek te gaan naar 'vuilnis' en de 
wijk schoon te maken. Er werd hard gewerkt 
die dag, je zag hele gezinnen bezig: de huizen 
werden opgeruimd, de tuinen werden;:ont
daan van het weelderig groeiend onkruid (het 
is regentijd nu) en zelfs de straten werden ge
veegd. Voor de meeste huizen verschenen 
stapels rommel: oude stoelen, totaaJ .versle
ten matrassen, banden, huis- en tuinvuil. AI 
die rommel heeft maar liefst een week lang 
op de vuilniswagens van de gemeente moe
ten wachten. En al die tijd stand het op gro
te stapels op de smalle trottoirs, ideaal voor 
hongerige honden en spelende kinderen. 

'Demokratie' 
Officieel heet Venezuela een demokratie te 
zijn. Maar de werkelijkheid is helaas anders. 

In feite maken de investeerders uit Noord
Amerika, Engeland, Nederland (Shell) en in 
toenemende mate West-Duitsland de dienst 
uit, niet aileen op financieel en technies, maar 
ook op politiek, kultureel en militair vlak . 
Van hen is Venezuela geheel afhankelijk. 
Een goed voorbeeld van die afhankelijkheid 
is de oliewinning. Het land is een van de 
grootste olielanden ter wereld. De olievelden 
waren tot 1975 in handen van Amerikaanse 
en Engels-Hollandse maatschappijen. De 
Shell had eenderde van aile oliekoncessies 
hier. Sinds 1 augustus 1975 is de ol ieindustrie 
genationaliseerd, na lange onderhandelingen 
en met geheime afspraken. Het gevolg is dat 
de staat nu aile risi ko 's draagt, maar ze moet 
de technologie wei kopen voor 0,2 bolivaros 
per vat. Oat betekent dat het land gezien de 
dagproduktie van 1977/1978 in die jaren 
2.000.000.000 bolivares per jaar moest be
talen. En om haar totale onafhankelijkheid 
nog eens te onderstrepen, betaalde de staat 
5.000.000.000 bol ivaros schadevergoeding 
voor de nationalisatie. Vermoedelijk verdienen 
de oliemonopolies nu meer geld dan ooit, 
vooral ook omdat zij het recht gekocht heb
ben de ruwe olie buiten Venezuela te mogen 
verkopen. En daar verdienen ze het meeste 
a an, zoals dat uit de benzineprijzen bl ijkt. 

Oneerlijk verdeeld 
Het gemiddelde inkomen per hoofd van de 
bevolking is het hoogste van aile Latijns-Ame
rikaanse Ianden. Maar dat inkomen is zeer 
oneerlijk verdeeld . Hoge funktionarissen ver
dienen 10 tot 20 maal zoveel als de hoogst 
geschoolde arbeiders. Om nog maar niet te 
spreken van de direkteuren en aandeelhou
ders. Gei'nvesteerd kapitaal wordt in sommi
ge bedrijfstakken in drie jaar terugverd iend, 

dat is· een rente van 33 procentl En voor de 
4,5 miljoen werklozen van Venezuela is er 
geen recht op WW of bijstand . De gevolgen 
van de armoede zijn overal te zien: armetierige 
behuizing, schaars en oud meubilair, slechte 
kleding en versleten linnengoed. lk heb slechts 
een enkel kind met speelgoed gezien: mijn 
buurkinderen spelen met stenen, takken, 
flessedoppen en autobanden. 

Niehous 
AI weken lang staan hier de kranten vol over 
de bevrijding van Niehous, de Noord-Ameri
kaanse industrieel die bijna 3 1/2 jaar gevan
gen zat in de oerwouden van Venezuela. 
ledere dag worden weer nieuwe 'feiten' be
kend gemaakt over deze affa ire. Wat in ieder 
geval duidelijk wordt is, dat de huidige re
gering van Christen-Demokraten onde r Iei
ding van president Herrera hieruit politieke 
munt probeert te slaan . Opvallend was het 
snelle vertrek van Niehous na zijn vrijlating 
naar Noord-Amerika, zogenaamd om huma
nitaire redenen. Maar intussen had deze al 
wei verkl aard dat een paar bekende linkse 
!eiders geen rol hadden gespeeld b ij zijn ont
voering. En dat terwijl een van hen, Jorge 
Rodriguez, voor zijn zogenaamde rol in deze 
zaak in de gevangenis verhoord, gemarteld 
en vermoord werd . Een dezer dagen is er hier 
in Caracas een grote herdenking van zijn dood 
drie jaar geleden . Tientallen anderen worden 
momenteel opgepakt in verband met Nie
hous . 

Venezuela kent vele Somoza's 
Aktueel is momenteel de relatie van Vene
zuela met het verslagen regiem van -Somoza. 
Tot op het laatste moment heeft de regering 
van Herrera de betrekkingen met Nicaragua 
niet verbroken, daarmee trouw de politiek 
van Noord-Amerika volgend . Een vakbonds
leider zei vorige week tijdens een werkonder
breking uit sol idariteit met de vr ijheidsstrijd 
in Nicaragua: ,Venezuela kent vele Somoza's, 
de kapitalisten. " Het parlement maakt in Ve
nezuela niet de dienst uit, noch de regering. 
Oat hebben wij met de zogenaamde oliekri
sis wei gemerkt : de Shell vergrootte er haar 
winsten door en vergroot nog steeds haar 
winst, ondanks, misschien wei dankzij dena
tionalisatie. • 

Niehaus (links) na drieiineenhalf jaar vrij. Wie waren zijn ontvoerders? 
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&rote overwinning voor 
isolatie-buurten 

&EEN 
U.F.-SCHUIM 
MEERIN 
ENSCHEDE 
,Kom maar van die ladder af, wij 

hoeven dat spul niet." Zo reageerden 
de bewoners van de Preludestraat in 
Glanerbrug, toen de aannemer on
danks protesten van de bewoners met 
het schuimen wilde beginnen. AI eer
der was een isolatiebedrijf op de Wes
selerbrink door de bewoners wegge
stuurd. Het resultaat was tenslotte, 
dat bij meer dan duizend woningen 
in Enschede het isolatiewerk stillag. 
Dinsdagavond 19 juni was er een 
buurtvergadering van de Bond van 
Huurders en Woningzoekenden in de 
Albert Schweitzerschool in Glaner
brug. Een vergadering van twee van de 
buurten die op de nominatie stonden 
met UF-schuim geisoleerd te w9rden. 
Een maand geleden waren de buurt
komiteeleden enkele avonden druk 
geweest met het verspreiden van de 
lsolatiekrant en het ophalen van hand
tekeningen onder de leus: Wei isolatie, 
maar geen UF-schuim. 
Het schoollokaal was bijna te klein 
voor zoveel mensen. Mevrouw Enberts, 
hu isarts in Glanerbrug, kon nog het 
een en ander toevoegen aan de me
diese bezwaren van het U F-schuim. 
Verder kozen de mensen een buurt
komitee om met de bouwvereniging 
te onderhandelen. Verder was de 
stemming op de vergadering nogal op
gewekt. Daar was ook aile reden voor, 
want vrijdag ervoor had de gemeente 
besloten aile isolatie met UF-schuim 
voorlopig stop te zetten. Een grote 
overwinning voor de meer dan dui
zend bewoners in heel Enschede, die 
aan de aktie hadden meegedaan. 
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De buurtvergadering in Glanerbrug 

Het verhaal begint eigenlijk een jaar geleden 
toen de gemeente het grootscheepse plan be
kend maakte in 5 jaar zo'n 25.000 woningen 
te gaan isoleren in het kader van de energie
besparing. De isolatie bestaat uit aanbrengen 
van dubbel glas, een isolerend dakbeschot 
en het vullen van de spouwmuur. En om dat 
laatste gaat het nu juist, want bij een groat 
gedeelte van de woningen gebeurt dit met 
UF-schuim. Toen de eerste buurten de fraai 
uitgevoerde folder 'Energie uitgerekend' van 
de gemeente kregen werd de Hulp- en lnfor
matiedienst van de SP herhaaldelijk gebeld 
door de bewoners met de vraag, wat ze nu 
moesten doen. 

Onderzoek 
Oat was de reden voor de SP om samen met 
de BHW de zaak uit te zoeken. De konklu
sies werden samengevat in de lsolatiekrant 
en de bezwaren tegen het UF-schuim logen er 
niet om. 
Ten eerste komt er twee maanden nadat het 
schuim in de spouwmuur gespoten is het 
formaldehydegas vrij. Een gas, dat prikke
lend werkt op neus, keel en ogen. De gevol
gen: tranende ogen, prikkeling van neus en 
keelholte en een droge keel. Nu hoeft niet 
iedereen daar direkt last van te krijgen, maar 
gezond is het in ieder geval niet. 
Volgens de gegevens van het Astmafonds 
hebben 1 miljoen Nederlanders last van astma 
of er aanleg voor. Deze klachten worden bij 
het gebruik van UF-schuim aileen maar gra
ter. Bovendien is nag nooit onderzocht wat 
de gevolgen van het gas zijn voor mensen, die 
zo'n 20 uur per dag in de waning aanwezig 
zijn. 

Duurzaamheid 
Volgens de gemeente komt er twee maanden 
na het schuimen geen formaldehydegas meer 
vrij. Tach zijn er mensen, die nag steeds 
klachten hebben over het gas, oak al is hun 

woning meer dan een jaar geleden gei"soleerd. 
Het UF-schuim is namelijk een kwetsbaar 
materiaal. Door regendoorslag door de buiten
muur kan het nat worden. Omdat de regen 
in Enschede door de luchtvervuiling vrij zuur 
is, wordt het zuurgehalte in de spouw gelei
delijk hoger. Op een bepaald moment komt 
er een ontbindingsproces in het schuim op 
gang, waardoor de isolatiewaarde afneemt 
en er opnieuw gas vrijkomt. De Nationale 
Woningraad is in de praktijk woningen tegen
gekomen waar het schuim na 5 jaar helemaal 
verdwenen was. 
Tach wordt er voor de isolatie een huurver
hoging gevraagd, varierend van 8 tot 20 gul
den per maand. Tenslotte betaal je dan huur
verhoging voor iets water helemaal niet meer 
is. 

Onwetenschappelijk 
Hoewel in steeds meer buurten handtekenin
gen opgehaald werden tegen het schuim, was 
er volgens de gemeente en bouwverenigingen 
niets aan de hand. Sterker nag, de voorzitter 
van de stuurgroep energiebesparing kenschet
ste de zaak als stemmingmakerij en ophitse
rij . Oak de PvdA gaf haar oordeel: een on
zindelijke aktie, die over de hoofden van de 
mensen heen gevoerd werd. Hoewel de lsola
tiekrant van de BHW als onwetenschappelijk 
betiteld werd, besloot de gemeenteraad onder 
druk van zoveel weigeraars tach de Keurings
dienst van Waren een onderzoek te Iaten in
stellen naar het formaldehydegas. De resulta
ten van het onderzoek moesten binnen veer
tien dagen bekend zijn. 

Afwachten 
Maanden gingen voorbij en water oak kwam, 
in ieder geval geen rapport van de Keurings
dienst van Waren. Achteraf oak wei begrijpe
lijk, want de resultaten logen er niet om. 
In het merendeel van de onderzochte wonin
gen, die al zo'n twee jaar geleden gei'soleerd 
zijn, kwam 150 tot 400 mikrogram formalde
hydegas per kubieke meter voor. De lande
lijke norm voor dit gas zegt dater maximaal 
120 mikrogram in een waning mag voorko
men. Het Bureau Kwaliteitsbewaking Spouw
muurvullingen uit Rotterdam, dat toezicht 
houdt op deze isolatiematerialen, stelt zelfs 
dat bij een goede isolatie er niet meer dan 
24 mikrogram van dit gas in een waning mag 
voorkomen. 

Gemeente 
Tach weet de gemeente nog van geen wijken. 
De meetwaarden zijn onverklaarbaar maar er 
is geen reden tot paniek. Er moet nu een 
nieuw onderzoek komen om de zaak verder 
te onderzoeken . Tot die tijd mag het schuim 
niet meer gebruikt worden. De BHW heeft 
ondertussen in een open brief aan gemeente 
en bouwverenigingen geeist dat het UF-schuim 
helemaal niet meer gebruikt mag worden als 
isolatiemateriaal. Per slot van rekening zijn 
er betere materialen, zoals minerale wol, die 
deze problemen niet hebben en nag beter 
isoleren oak. En op grote schaal toegepast is 
het nauwelijks duurder. Verder kost het de 
Enschedese gemeenschap handenvol geld aan 
allerlei onderzoeken. Geld, dat eigenlijk be
taald zou moeten worden door de isolatie
bedrijven, die altijd hebben gezegd dat U F-
schuim zo'n uitstekend materiaal was. • 
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Wie de jeugd heeft, heeft de winst van de toekomst. Voor f 3,50 kunnen kinderen lid worden 
van de Ronald Me Donald Junior Club. Elke maand kan het kind dan een gratis Mac Shake halen. 
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Wie in de afgelopen vakantie gebruik 
heeft gemaakt van de Parijse metro zal 
nooit meer kunnen vergeten dat hij 
eigenlijk dagelijks ,One Big Mac and a 
Coca Cola" zou moeten nuttigen. ,Big 
Mac" staat dan voor een ogenschijnlijk 
uit zijn voegen gegroeide hamburger, 
uitgebracht door het wereldwijd ver
takte Me Donald's koncern {350.000 
werknemers). 

De meer dan levensgrote reklamebor
den die de voorbijgangers in elk metro
station toeschreeuwen, maken deel uit 
van de grootscheepse kampagne om de 
Franse bevolking, in navolging van de 
Amerikaanse, tot het hamburger-dom 
te bekeren. 

Zo'n bekeringsaktie kost geld, veel geld. 
Om precies te zijn: jaarlijks geeft Me 
Donald's 450 miljoen gulden voor re
klamedoeleinden uit. De reklamebor
den en krantenadvertenties, de televi
siespots en de komplete .Ronald Me 
Donald-shows zijn hun prijs echter 
waard. Dan.kzij de reklame en een zeer 
Amerikaanse manier van bedrijfsvoe
ring weet het koncern miljoenenwin
sten te realiseren en is de grote baas 
van het spul, Ray Kroc in vijfentwin
tig jaar tijd opgeklommen van verte
genwoordiger tot een van de 12 rij kste 
mensen van Amerika. 

Ook Nederland moet in de komende 
twee jaar tot de hamburger -met friet 
en cola bekeerd worden. Me Donald's 
in Nederland, haar plannen en metho
des, daarover gaan de volgende pagina's. 
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KWJde 
mond 
gesnoerd 
Twaalf vestigingen van Me Donald's zijn er 
sedert 1971 toen de Nederlandse tak opge
richt werd, in ons land neergezet. Vier in Am
sterdam, twee in Rotterdam. De anderen in 
Breda, Voorburg, Den Haag, Haarlem, Utrecht 
en Arnhem. Eind volgend jaar moet dit aan
tal bijna verdubbeld zijn en moeten er mini
maal 13 miljoen hamburgers verkocht gaan 
worden. Een per Nederlander dus. En dat is 
nog maar het begin. 
Om die ontwikkeling mogelijk te maken, 
moet de Nederlander hamburger-minded ge
maakt worden. Bijvoorbeeld door verhaaltjes 
dat je bij Me Donald's een volledige en ver
antwoorde maaltijd geserveerd krijgt. 
Oat is natuurlijk een fabeltje. Weinig voe
dingsstoffen en veel vet en cholesterol zijn 
de kenmerken van de snelle hap van het ham
burger-koncern. Maar dat zult u natuurlijk 
niet van het bedrijf te weten komen . 
Ook ons land zal dus nog te maken krijgen 
met de ,Eet een hamburger of ik schiet
reklamekampagne." Daarbij kan men natuur
lijk geen negatieve publiciteit gebruiken. Ne
gatieve publiciteit zoals die bijvoorbeeld ge
maakt werd door de KWJ, beweging voor 
werkende jongeren bij het filiaal van Me Do
nald's in Breda. In pamfletten wees de KWJ 
de klanten erop dat de rijke onderneming 
niet te flauw was om de CAO-bepalingen te 
ontduiken en haar personeel onder te beta
len. Om erger te voorkomen besloot de Ne
derlandse direktie een kort geding tegen de 
werkende jongeren-organisatie aan te span
nen. Vijftien augustus jongstleden deed de 
president van de Utrechtse rechtbank Van 
Dijk uitspraak. Meteen daarna spraken we 
met KWJ-advokaat Marius de Jong van het 
Ti lburgse advokatenkollektief. 

Nodeloos kwetsend 

De president van de reehtbank heeft de 
KWJ verboden nog Ianger dezelfde pam
fletten over Me Donald's uit te de/en en 
het bedrijf een duistere onderneming te 
noemen. Het zou 'nodeloos kwetsend' 
zijn. Wat vind je van zo'n uitspraak? 

McDonald's 
en Coca Cola 
Me Donald's is het enige bedrijf in de snelle
hap-sektor dat nog zelfstandig is. Aile andere 
zijn inmiddels opgekocht. Pizza Hut is on
derdeel van Pepsi·Cola, General Food bezit 
Burger Chef, Heublein and Co is eigenaar 
van Kentucky Fried Chicken, welk bedrijf 
een drietal zaken in ons land heeft. Wei heeft 
Me Donald's een samenwerkingsverband aan
gegaan met Coca-Cola (,One Big Mac and a 
Coca-Cola"). 
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KWJ-demonstratie voor Me Donalds in Leiden. De politie nam de borden in beslag. 

,1 k ben erg ontevreden over die uitspraak. 
Terwijl op de inhoud van het pamflet niets 
of bijna niets afgedongen kan worden, niet 
door Me Donald's en ook niet door de presi
dent, wekt het vonnis toch de indruk alsof de 
KWJ fout zou zitten en Me Donald's goed. 
En dat geeft de rechtse pers weer de kans om 
weer eens lekker uit te halen naar 'al dat op
standige volk." 

Wordt er dan niet gezegd dat de stellin
gen in het pamflet onjuist waren? 

,lntegendeel. Op wat kleine gevalletjes na 
zijn onze bewijzen niet te weerleggen geweest. 
Zo kon ik bijvoorbeeld aan de hand van loon
stroken van acht verschillende werknemers 
aantonen dat er te weinig betaald werd. Nou, 
dat had de president moeten beklemtonen in 
plaats van zich uit te spreken over de gebruik
te woorden. Werkende jongeren praten nu 
eenmaal anders dan direkteuren of rechters. 
Naar mijn mening is echter het grote verschil 
dat de taal van de werkende jongeren een stuk 
duidelijker en eerlijker is." 

Vrije meningsuiting 

- In je pleidooi heb je het ook gehad over 
de aantasting van het recht op vrije me
ningsuiting. Kun je daar wat meer over 
zeggen? 

,Nou, ik vind dat het de verkeerde kant uit
gaat wanneer de rechter in feite aan een orga
nisatie als de KWJ verbiedt duidelijke infor-

McDonald's 
en de Olympiese 
Spelen 
Me Donald's is vast van plan tijdens de Olym
piese Spelen van Moskou komend jaar de 
Russen en de vele toeristen die dan de stad 
zullen bezoeken, kennis te Iaten maken met 
de Big Mac. Onderhandelingen daartoe lijken 
al in een vergevorderd stadium te zijn. 

matie aan werknemers en anderen te geven 
over wantoestanden in een bepaald bedrijf. 
Het blijkt zo te zijn in dit land dat een enkel 
bedrijf bij machte is het zwijgen, althans tot 
bepaalde hoogte, op te leggen aan een grote 
organisatie als de KWJ en daarmee bijvoor
beeld ook aan de voedingsbonden. Je zou 
voortaan je pamfletten eerst aan de werkge
ver moeten Iaten lezen zodat hij kan kijken 
of hij zich niet gekwetst zal voelen." 

..:: Wat gaat er nu gebeuren? 

,lk heb begrepen dat de akties tegen het kon
cern verscherpt zullen worden. Daarnaast zal 
ik onderzoeken hoe de mogelijkheden zijn 
om verder te procederen tegen Me Donald's. 
Want Iaten we dat niet vergeten: het is alle
maal begonnen omdat Me Donald's zelfs op 
het beetje dat haar personeel verdient, nog 
meende te moeten bezuinigen. Tegen aile 
wettelijke bepalingen in. Daartegen kan niet 
luid genoeg geprotesteerd worden. 
Het lijkt me trouwens wei van belang dat er 
in de toekomst veel meer processen aange
spannen worden tegen bedrijven als Me Do
nald's die minimumlonen en dergelijke opzij 
zetten. AI gaat het maar over een paar gulden, 
daar hebben ze vanaf te blijven. Er is lang ge
noeg voor gevochten om minimumlonen te 
krijgen . Dan moet met aile kracht verhinderd 
worden dat dat toch weer teruggedraaid wordt. 
Maar dan zouden we wat betere steun moeten 
krijgen en zouden vonnissen als van vandaag 
achterwege moeten bl ijven." 

McDonald's 
en Nixon 
In 1972 stortte Ray Kroc het lieve sommetje 
van 250.000 dollar in de verkiezingskas van 
Nixon. Daarniee wilde hij bereiken dat Nixon 
zijn goedkeuring zou geven aan een verande
ring van de minimumjeugdlonen. Aldus ge
schiedde metals resultaat dat 16- en 17-jari
gen nog slechter betaald gingen worden dan 
daarvoor . Amerika noemt de minimumjeugd
loonwet sindsdien ook de Me Donald's-wet. 



Hetrijk 
van 

RayKroc 
Rat eet rat, hond eet hond 
Het Me Donald's imperium is het rijk van de 
nu 77-jarige Ray Kroc. In 1955 kocht hij 
voor 50.000 dollar een snelbuffet-hamburger
restaufantje van de broers Me Donald in het 
stadje San Bernardino in de Amerikaanse 
staat California op. 
Profiterend van dit snelbuffet-systeem en van 
zijn keiharde mentaliteit (,.rat eet rat, hond 
eet nond, ik vermoord ze voor ze mij vermoor
den,") wist hij in 25 jaar tijds op te klimmen 
tot een van de 12 rijkste mensen van de Ver
enigde Staten. 
Op dit moment staat hij aan het hoofd van 
een wereldrijk met 5.185 vestigingen en 
350.000 werknemers. Over de ruggen van de
ze 350.000 arbeiders heeft Kroc zijn vermo
gen (geschat op een miljard gulden) opge
bouwd. Zoals een Amerikaanse vakbonds
man het uitdrukte: ,Oe schavuit heeft elk 
kind in dit land bestolen ." 

Een reisje naar Disneyland 
In Nederland wordt de Me Donald's-organi
satie geleid door Jan Sybesma, door jaren
lang verblijf in Amerika gevormd tot een ech
te 'business-manager' in de stijl van de grote 
baas Kroc. Vanuit het hoofdkantoor aan het 
Amsterdamse Muntplein organiseert en plant 
deze Nederlandse Amerikaan de toekomst 
van het hamburger-dam. Twintig vestigingen 
denkt de direkteur aan het eind van 1980 in 
Nederland op poten te hebben. Uit die twin
tig vestigingen moet de winst in een toene
mend tempo naar de centrale vloeien, om 

McDonald's 
en debeurs 
In Amerika lijkt het of de hamburger op zijn 
retour geraakt. De noteringen op de beurs 
van Wall Street - New York lopen terug en 
beursspecialisten raden klanten af aandelen 
van Me Donald's te kopen. 
,Soon the game will be over" verklaarde een 
van deze deskundigen in de Washington Post. 
Mede daarom richt het koncern zich in toe
nemende mate op het buitenland . 

daar verdee ld te worden tussen Sybes ma 
(die 19 procent van de aandelen van de Ne
derlandse tak in handen heeft) en Family 
Food (een vo11e dochter van het Am er ikaanse 
Me Donald's -ko ncern). 
Die toename van de winst moet onder meer 
komen uit een verhoging van het arbeidstempo. 
Om dat te be rei ken heeft de organ isati e een 
heel systeem van punten en sterren ontwik
keld, waarmee hardwerkende personeelsleden 
beloond worden. Meer sterren en meer pun-
ten betekent meer loon . Ook kun je door 
een bepaalde hoeveelheid punten en sterren 
mededinger worden naar een serie door Me 
Donald's uitgeloofde prijzen : horloges, TV's, 
radio 's en zelfs een heuse reis naar Disney
land. Let wei: mededinger. Hard werken en 
veel punten en sterren betekent niet automa
ties dat je voor de speciale beloningen in 
aanmerking komt. 
Op die mani er slaagt het koncern erin de werk
nemers een bijzonder hoog arbeidstempo op 
te leggen, zonder dat daar noemenswaardige 
beloningen tegenover staan. Daarmee wordt 
het systeem naar onze mening nog ;rger dan 
een tarief- of stukloonsysteem . Daar wordt 
bij aile ellende immers bij meer prestatie ook 
inderdaad uitbetaald. Bij Me Dona I d's is dat 
nog maar afwachten geblazen. 

Me Donald's tegen het FI'JV: 
,Waar bemoei je je mee?" 
In de Nederlandse vestigingen werken gemid
deld 50 man. Voor een groot deel handelt 
het hier om part-time krachten. De belang
rijkste redenen hiervoor zijn de mogelijkheid 
zo iemand als 'algemeen medewerker' te klas
sificeren (slecht betaalde funktie volgens de 

horeca-CAO) en de wetenschap bij het be
drijf dat part-time krachten door arbeidsor
ganisaties moeilijker te organiseren zijn dan 
full-time krachten. 
Vooral het punt van de organisatiemogelijk
heid is voor Me Donald's van belang. Overal 
ter wereld ligt het bedrijf in de clich met 
vakbonden en dergelijke . Protesten van de 
kant van de vakbond worden doorgaans min
achtend terzijde gelegd. 
Op 14 augustus jongstleden sommeerden de 
voedingsbonden FNV het bedrijf de CAO-be
palingen na t9 Ieven . Het antwoxd dat enige 
uren later binnen kwam was er een in de stijl 
van .. waar bemoei je je mee ?" . Het bedrijf 
liet zich niet de wet voorschrijve n door een 
vakbond . 
In andere Ianden neemt het bedrijf eenzelfde 
houding in. In Dublin, lerland is zojuist een 
staking van twee maanden beeindigd. Het 
werk werd door de bonden platgelegd omdat 
het bedrijf weigerde de CAO-bepalingen, on
danks herhaalde vordering, nate komen. En 
in Midden -Amerika (bijvoorbeeld op de Ne
derlandse Antillen) worden personeelsleden 
die zich afgeven met de vakbond naar hu is 
gestuurd. 

,Me Donald's, ongewoon goed voor je geld" 
zeggen de nederlandse advertentieteksten, 
die ons tot de hamburger met friet en cola 
moeten brengen. Naar onze mening kan men 
voortaan beter schrijven ,ongewoon goed 
voor haar eigen geld". Laten we hopen dat 
we de Big Mac kunnen weerstaan. Gezond 
vc;or je lijf en voor een hele hoop andere din
gen! + 

De klown Ronald Me Donald moet de k!einste kinderen a! warm maken voor de hamburger 

McDonald's 
en de kinderen 
Een van de meest opvallende reklameprQdUk
ten is de klown Ronald Me Donald, die de 
kleinste kinderen al probeert duidelijk te rna
ken dat een goede toekomst slechts mogelijk 
is met behulp van een hamburger . Elke zater
dag is Ronald Me Donald in Amerika op de 
televisie te zien, in een eigen show. Maar ook 
de Nederlandse jeugd kan nu kennis maken 
met dit typies Ameri kaanse kultuurprodukt . 
Tesamen met Pommetj ; Horlepiep treedt hij · 
nu op bij de opening van nieuwe zaken en 
dergelijke. 

McDonald's 
. en de Big Mac 

HtH grote suksesartikel voor de onderneming 
is de Big Mac . Een broodje, drie lagen brood, 
twee hamburgers, sla, augurk, uitjes, kaas en 
een scheut saus. Lekker? Volgens een Ameri· 
kaanse professor voedingskunidge ,typies 
het voedsel dat het cholesterolgehalte ver
hoogt en tot hartziektes leidt ." 
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Een van de twaalf Me Donald's vestigingen in Nederland 

Personeelsleden van McDonald's ove1 
hun werkgever tegenover de Tribune 
Op verzoek van deze werknemers Iaten we namen en plaatsen achterwege, daar ze bang zijn voor represailles van de werkgever. 

Over de steer 
,Ja kijk a/s je ergens prettig werkt, de sfeer 
onder e/kaar gewoon tof genoemd mag wor
den, zie je de and11re fouten, zoals de CAO
rege/s in je bedrijf wei, maar je werkt prettig 
en dat wit tegenwoordig ook we/ wat.zeggen. 
Maar nadat het puntensysteem ingevoerd 
werd, verdween de sfeer zo langzamerhand en 
began iedereen steeds meer te balen en vie/ 
het ook steeds meer op hoe we bedonderd 
worden." 

Over het puntensysteem 
,Er zijn vijf versehillende sterren, die behaald 
kunnen worden door de versehil/ende oplei
dingsblokken met sukses te door/open. De 
sterren kunnen in wi/lekeurige volgorde, on
afhankelijk van je werk en in over/eg met de 
manager behaald worden. 
De vijf sterren die je kunt beha/en zijn: 
1. De Counterster 
2. De Franse-Friet-ster 
3. De Hamburgerster 
4. De Zwabberster 
5. De Laehebekster 
Bij het voltooien van een opleidingsblok ver
krijg je een aantal Me Dona/d's-pun ten, heb 
je dan ook nog eens een ster behaald, krijg je 
200 punten extra." 
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Verdeel en heers 
,Met onze punten kunnen reisjes, geluidsap
paratuur en derge/ijke gewonnen worden. 
Het is een toppunt van treurigheid dat wij 
hiervoor op een soort veiling tegen e/kaar op 
moeten bieden. 
Je hebt er altijd we/ een paar bij die in een 
goed daglieht bij de baas willen staan. Het is 
natuurlijk ook zo dat als een manager een 
/ievertje onder het personeel heeft, deze ook 
vee/ eerder punten kan krijgen dan wij. Op de 
veiling is het ook gebleken dater duizenden 
pun ten versehil zitten tussen het ene filiaa/ en 
het andere. WI/ vragen ons af hoe dat kan." 

Over de CAO 
,Dat is een duistere zaak, we hebben in ieder 
geval geen arbeidsovereenkomst, die de GAO 
voorsehrijft en hebben funkties die verder 
nergens bekend zijn. De meesten van ons 
zijn medewerker algemene dienst en zo kun
nen we ook allerlei taken te doen krijgen, 
zoals sehrobben, sehoonmaken van toi/etten, 
enz. Erg gemakkelijk voor een manager als 
je een personeelslid kwijt wit, dan laat je hem 
gewoon de rotkarweitjes doen. 
lk ben ervan overtuigd dat ik niet de enige 

ben die dat'is overkomen. En wat kan ik er
aan doen, iets op papier krijgen is hier moei
lijk, dus kunnen ze rustig rotzooien wat ze 
wi/len. " 

Over de werkomstandigheden 
,Ais je dat hoort, begin je te huilen. 
De temperatuur waar we in werken is niet 
om uit te houden, er is zelfs a/ iemand van 
zijn stokje gegaan en geld voor een goede air
konditioning sehijnt er niet te zijn. 
We werken soms 4 a 5 uur voordat we iets 
'mogen' gaan drinken en de plaats waar we 
iets kunnen gaan drinken is ook niet gezel/ig. 
Trouwens onze pauze is oak maar pet gere
geld. Ondanks de spanningen waarin wij moe
ten werken bestaan er totaa/ geen ontspan
nirigsmogelijkheden om onze pauzes een beet
je aangenaam te maken. Ook moeten we in 
ons bedrijf blijven tijdens de pauze's. We mo
gen dus zelf niet bes/issen wat we met onze 
pauze doen. 
En neem nou die uniformen, dat je die moet 
dragen okee maar dat je ze op eigen kosten 
zelf moet wassen, dat gaat tegen e/ke regel in. 
De meisjes moeten nu ook nog van die stomme 
petjes op, voor de hygiene hoeven ze dat niet 
te doen, daar zijn ze te klein voor, maar stom 
staan ze wei." • 



e 
e 
r. 

,_ 

1· 

et-

'n. 
1me 
et 
m 

• 

,,Thuiswerk 
aangeboden'' 
,Medewerker(ster) gevraagd voor over
dag of 's avonds, die thuis folders ver
zendklaar wil maken. Circa 3 uur werk 
dagelijks; 5 dagen per week. Vergoe
ding: f 350,-. Uitsluitend schriftelijk 
inlichtingen. Een antwoordenveloppe 
met uw naam plus adres plus postzegel 
(f 0,55) bijsluiten! Nadere inlichtingen: 
SGL, postbus 1085, Maastricht." 
Zo luidt de tekst van een advertentie 
die de laatste tijd geregeld in diverse 
kranten in het zuiden van hetland ver
schijnt. Erachter zit een hele geschiede
nis. Hieronder doen wij u daarvan be
richt. 

Het Giesberts-rijk 
Tot voor kort werd het 'Thuiswerkers/Bijver
diensterijk' voornamelijk beheerst door de 
heer Matthias Giesberts. De meest lukratieve 
bijverdiensten werden door dit heerschap via 
de advertentiekolommen van de krant aange
boden. Degene die reageerde- door een be
paald bedrag als vergoeding voor de te ont
vangen proefpaketten over te maken - kreeg 
de dankbare zegen van de heer Giesberts. En 
daarna helemaal niets meer ... Vele honder
den mensen, vaak in financiele nood verke
rend en daarom reagerend op de adverten
ties, werden op deze manier bedrogen. Pas 
onlangs konden er genoeg bewijzen verza
meld worden om Matthias Giesberts zelf tot 
bijverdienstewerk te brengen. In het gevang 
wei te verstaan. 
Wie gedacht had dat het daarna rustig zou 
worden op dit front vergiste zich deerlijk. 
Want nog maar net waren de poorten van de 
gevangenis achter Giesberts gesloten, of de 
konkurrentie betrad vol nieuwe moed de 
opengevallen markt. Een van de meest onder
nemende was SG L, van wie de bovenaange
haalde advertentie is. 

Gehandikapten 
SGL is de afkorting die staat voor de Stich
ting Gehandikapten Limburg. De stichting 
met de edele naam heeft ook een zeer nobe
le doelstelling, namelijk de steunverlening 

aan lichamelijk, zintuiglijk en geestelijk ge
handi kapten in Limburg, alsmede aile andere 
aktiviteiten op het gebied van de gehandikap
tenzorg. Dat doel probeert de stichting te be
reiken door subsidiering van aktiviteiten en 
,aile overige wettelijke middelen." Aan geld 
komt de stichting door inzamelingsakties en 
,aile overige wettelijke manieren." Fraai 
nietwaar? 
De stichting houdt niet van uitgebreide buro
kratiese besturen. Dat blijkt als we de statu
ten bij de Kamer van Koophandel in Maas
tricht bekijken. Voorzitster van de SG L is 
mevrouw Yvonne Bertens-Vorsten, In haar 
taak wordt zij bijgestaan door een sekrelaris
penningmeester, geheten Gerardus Bertens. 
lnderdaad, haar echtgenoot... 

Verbanddozen 
Hoewel de SGL zich nog niet zo lang op het 

thuiswerkersfront beweegt, is de organisatie 
al geruime tijd aktief. Twee jaar geleden al 
begon zij met de verkoop van verbanddozen. 
De verkoop ging per telefoon. Voor vijfen
twintig gulden kon men eigenaar van de ver
banddoos worden en tegelijkertijd de gehan
dikapten in onze meest zuidelijke provincie 
steunen. Een deel van de opbrengst ging na
melijk naar de lichamelijk, zintuiglijk en 
geestelijk gehandikapten toe. Welk deel pre
cies en naar welke instelling, dat werd niet 
duidelijk. Maar ja, wie denkt daaraan als hem 
of haar zo vriendelijk om steun aan een goed 
doel wordt gevraagd? 
De bonafide Limburgse liefdadigheidsinstel
lingen vertrouwden de zaak echter niet, voor
al niet toen bleek dat de aktiviteiten van de 
stichting gekoordineerd werder. vanuit een 
Heerlens cafe. De stichting wenste haar werk 
blijkbaar in aile rust en anonimiteit te doen. 
De hoge belangstelling van andere organisa
ties leidde er althans toe dat de verbanddo
zen-aktie stopte. 

Thuiswerk 
Enige tijd later duikt SGL weer in de adver
tentiekolommen op. ,Stott f 34,80 en u ont
vangt een proefpakket" las men. Wie dat deed 
kreeg het volgende thuisgestuurd: acht enve
loppen, twaalf etiketjes, acht namen uit een 

Duitse telefoongids en acht Duitse reklame
folders. De 'thuiswerker' werd verzocht de na
men op de etiketjes te zetten, de folder erbij 
en vervolgens de zaak naar een postbus in 
Maastricht terug te sturen. Had hij dat ge
daan, dan kon hij uitrusten. Hij was zijn 
f 34,80 kwijt en van SGL hoort hij nooit of 
te nimmer nog iets ... 
Weer eni ge tijd later komen we weer een SG L
advertentie tegen. Dat is die wei ke a an het 
begin van dit artikel is afgedrukt. Wie rea
geert krijgt nu een briefje thuisgestuurd waar
in hij verzocht wordt om f 100,- over te rna
ken. De prijzen zijn dus drasties verhoogd ... 
Voor de rest bl ijft a lies bij hetzelfde . Na be
taling en proefpakket dus niets meer. 
Wellicht vergeetachtigheid van het echtpaar
bestuur van SG L. 

Astroflitz 
De SGL heeft ook nog enige andere namen. 
Volgens de Konsumentenbond opereert de 
stichting ook nog onder de volgende titels: 
SG L-Astroflitz, Astroflits en Lark-centrale. 
Enige inventiviteit kan men derhalve de thuis
werkburo's niet ontzeggen. 
Wellicht zijn enige van onze lezers ook inge
gaan op de advertenties van SG L. Ze werden 
dan steeds met het probleem gekonfronteerd 
dat in advertenties altijd slechts een postbus
nummer werd vermeld. Wanneer zij alsnog 
behoefte aan een adres zouden hebben, dan 
kunnen zij bij ons terecht. 

Grote rnarkt 
De familie Bertens heeft ook waardige kol 
lega's. Wat te denken bijvoorbeeld van de 
jongeman die onder namen als 'AI<tiegroep 
Dierenleed' en 'Aktiegroep Het Vergeten 
Kind' briefkaarten verkoopt a f 3,50 voor 
respektievelijk protesten tegen vivisektie en 
abortus? Door met kleine lettertjes op de 
kaarten te vermelden dat het geheel een kom
merciele bedoeling is, blijft hij handig uit de 
greep van de justitie. Over thuiswerk-centrale 
'Zuid-Nederland' kan men bij de Nederlandse 
konsumentenorganisaties ook interessante 
inlichtingen krijgen. 
En daarmee is de lijst nog niet af. De markt 
voor dit soort zaken schijnt erg groot te zijn. 

Klachten 
In het verleden hebben de Konsumentenbond 
en het Konsumentenkontakt zich herhaalde
lijk met de malafide thuiswerk- en kolporta
georganisaties bezig gehouden. We willen 
iedereen met klachten over dat soort organi
saties dan ook aanraden hun bevindingen aan 
de konsumentenorganisaties door te geven. 
Of aan de SP Hulp- en lnformatiedienst, zo-
dat wij op verder onderzoek kunnen. • 

Dit 
formulier 

Dit formulier invullen en per omgaandc in envelop zenden naarr ontvangt 

S.G.L., Postbus 1085 - 6201 JIB Maastricht 

Zend mij een proefpakket (adressen, verzendmateriaal, enveloppen en folders), 
met daarin instrukties voor het verzendklaar maken van die folders, die door 
~ volgens de inatrukties. verzendklaar. gemaakt worden en door mij in de bijge
voegde Ondulop-envelop onbeschadigd naar S.G.L. worden teruggezonden. 
Ik betaal een eenmalige waarborgsom van f. 100,-- voor het aan mij ter be
aohikking te atellen materiaal voor het verzendklaar maken van de folders. 
Betaling bij ontvangst van het proefpakket aan de postbode. Wanneer dit werk 
bevalt, · wordt er elke 14 dagen een pakket met o.a. 2.000 folders gebracht. 
Bij het ophalen van de folders wordt het bedrag - netto /.0,35 per verzend• 
~laar gemaakte'folder- verrekend. 

' 

uals u 
reageert 
opde 
adver-
ten tie 
van de 
SGL. 
Na beta-
ling van 
de f 100 
ontvangt 
u het 
'proef-
pakket' 
en dan 
nie~ 
meer ... 
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De aktiegroep van kliiinten biedt het RIAGG-bestuur zandzakken aan om duide/ijk te maken hoe ze zich behande/d voelen 

HULPVERLENING ALS HOBBY 
VAN BRABANTSE NOTABELEN 
Gedurende 3 1/2 jaar was Aart Versloot als maatschappelijk werker verbonden 
aan de Stichting RIAGG-Midden-Brabant te Tilburg. Was, want op 23 februari 
kreeg hij van het bestuur van de stichting ontslag op staande voet. Omdat hij het 
ten opzichte van de groep klienten, die hij begeleidde, onverantwoord vond hen 
zo abrupt in de kou te Iaten staan, ging hij toch nog naar zijn werk, om althans 
een paar lopende afspraken af te ronden. Het bestuur riep toen de hulp van de po
litie in, die hem vervolgens verwijderde ... 
Het ontslag van Aart leidde tot hevige protesten van de groep mensen - in het 
vakjargon klienten genoemd - die door Aart begeleid werden. Met hem en met 
Luuk, een van de klienten, had de Tribune een gesprek. 

- Kun je ons vertellen wat het RIAGG is? 

Aart: ,RIAGG staat voor Regionaal lnstituut 
Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg en 
is indertijd tot stand gekomen op initiatief 
van staatssekretaris Hendriks, die een aantal 
instellingen op het gebied van de geestelijke 
gezondheidszorg wilde samenbundelen . Zo 
vormen het MOB (Medies Opvoedkundig Bu
ro). LGV (Levens- en Gezinsvragen). SPD 
(Sociaai-Psychiatriese Dienst) en het PSJ 
(Psycho-Sociaal team voor Jongeren), waar 
ik werk, het RIAGG. Mijn taak was het geven 
van een stuk hulpverlening aan jonge mensen, 
die op de een of andere wijze in de proble
men waren geraakt. I k begeleidde ongeveer 
twintig jongeren." 

- Wat voor soort mensen zijn belast met het 
bestuur van het R/AGG? 
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Aart: .,Het bestuur van de stichting, dat zijn 
dus de mensen die het uiteindelijk voor het 
zeggen hebben, bestaat uit een bont gezel 
schap van zeven personen . Het zijn mensen 
die het wei Iicht erg interessant vinden om 
zich naast hun ongetwijfeld toch al drukke 
aktiviteiten, ook nog eens bezig te houden 
met een nobel iets als geestelijke gezondheids
zorg . Helaas houdt hierbij elke vergelijking 
over hun bekwaamheid op dit terrein wei op. 
Ze zitten niet in het bestuur omdat ze zo'n 
goede kijk op de problemen binnen de geeste
lijke gezondheidszorg hebben, maar als ver
tegenwoordig(st)er van een of andere instan
tie. Het wordt niet gekozen door bijvoor
beeld de medewerkers van het R IAGG, maar 
vult zichzelf aan. Ze zijn aan niemand verant
woording schuldig, aileen op financieel ge
bied aan de Nationale Ziekenfondsraad. Het 
beleid van het bestuur is volkomen willekeu
rig en daarvan zijn zowel de medewerkers 

als de klienten de dupe . Dit soort mensen 
houdt er niet bepaald een progressieve kijk 
op na. Een al te kritiese benadering binnen 
de hulpverlening, die afwijkt van hun eigen 
gevestigde ideeen, wei daar hebben ze op z'n 
zachtst gezegd nogal moeite mee ... " 

Solidariteit 

- Er kwam een zeer abrupt einde aan je 
werkzaamheden. Wat is er precies gebeurd? 

Aart: ,In juni van het vorig jaar al - ik zat 
toen net in de ziektewet- liet het bestuur 
weten dat ik maar eens naar ander werk 
moest uitzien. Er waren problemen tussen 
mij en de psychiater en psychologe van het 
uit zeven personen bestaande PSJ-team over 
mijn benadering van de klienten. Kijk, in 
mijn visie op het werk staan bewustwording, 
solidariteit, het omgaan met machtstegen
stellingen en geloof in je eigen mogelijkheden 
voorop. lk had geen zin om mee te doen met 
allerlei 'spelletjes', die je met klienten kan 
uithalen, zogenaamd in hun eigen belang, 
maar waardoor zij zich nog onzekerder gaan 
voelen . Een voorbeeld hiervan zijn de zoge
heten tegenstrijdige opdrachten. Dat zijn op
drachten die de klient in feite nooit kan 
uitvoeren en die zijn of haar onzekerheid al· 
leen maar doen toenemen." (Dit wordt door 
Luuk bevestigd, hij zegt regelmatig met dit 
soort 'spelletjes' gekonfronteerd te zijn). 
,Dit soort truukjes of hoe je het ook noemen 
wilt, zijn het resultaat van wetenschappelijke 



experimenten, waarbij vaak waarnemingen 
worden gedaan, die buiten de betrokkenen 
om gebruikt worden. Allemaal zogenaamd in 
het belang van de klienten. Wei, mijn groot· 
ste bezwaar is dat hier steeds gesproken 
wordt 'over' het be lang van de kl ient en dat 
'voor' de kl ient wordt uitgemaakt wat goed 
voor hem of haar is. Zo houd je een afhanke
lijkheidsrelatie in stand tussen zogenaamde 
deskundige en de klient, die gebaseerd is op 
de onwetendheid van de klient. lk vind dat 
je als hulpverlener degene die om hulp vraagt 
inzicht moet geven in wat je doet en wie je 
bent en van waaruit je je openstelt naar de 
klient. 
Bovendien spelen de maatschappelijke ach
tergronden van de problemen waarmee de 
kl ienten te maken hebben, een grote rol. I k 
zie een maatschappij, waarin een konkurren
tiestrijd en wedijver dienstbaar zijn voor een 
kapitalistiese opbouw. De mensen worden 
opgejaagd en velen gaan eraan ten onder. lk 
vind dat je daar aandacht aan moet besteden 
en dat heb ik nooit onder stoelen of ban ken 
gestoken. En dat werd door de psychiater en 
psychologe, die het bestuur achter zich had
den staan, niet erg op prijs gesteld. Het be
stuur heeft toen het meningsverschil over 
mijn benadering van kl ienten aangegrepen 
om mij als niet passend binnen het team te 
bestempelen ." 

Arbitragekommissie vecht ontslag aan 

- Hoe reageerden de ko/lega's op de pogin
gen van het bestuur om jou eruit te wer
ken? 

Aart: ,Begin september wilde het bestuur de 
eigenlijk al in juni aangekondigde ontslagpro
cedure in gang zetten, wat echter door een 
inmiddels gekozen medewerkersdelegatie 
werd afgewezen . Toen het bestuur enkele 
weken later opnieuw en in feite voor de derde 
maal mijn ontslag trachtte te regelen en de 
ontslagprocedure op de agenda zette, werd 
dit wederom door de gekozen delegatie ge
blokkeerd. Daarbij bleef het niet. Er was nu 
een konflikt tussen bestuur en delegatie ont
staan en het resultaat was dater een arbitra
gekommissie in het Ieven werd geroepen, die 
een bindend advies diende te geven. Oat 
kwam er en wei eind november. Het bestuur 
kreeg enige harde noten te kraken van deze 
kommissie. Men achtte het ontslag onterecht 
en was van mening dat het bestuur onzorg
vuldig geha-ndeld had . Zo bleek dat mede
werkers bij hun aanstelling nooit de beschik· 
king hadden gekregen over de statuten, waar
van bovendien een aantal artikelen niet eens 
uitgewerkt waren. 
Bovendien was de kommissie van mening dat 
er geen voldoende uitgewerkte taakverdeling 
bestond als gevolg waarvan het bestuur zich 
te veel bemoeide met het dagelijks funktio· 
neren van de teams. Ook had het bestuur 
'verzuimd' aan mij afschriften waar ik recht 
op had, ter beschikking te stellen, kortom 
het bestuur kreeg er flink van langs." 

Het ontslag 

- En tach volgde enige tijd later het ontslag ... 

Aart: ,De psychiater en psychologe van het 
PSJ-team konden zich niet met het rapport 
en de bindende uitspraak van deze kommissie 
verenigen. Er werd gezocht naar een stok om 
mee te slaan . Het enige wat hen overbleef 
was een ontslag op staande voet te 'organise
ren.' Twee 'bevriende' kollega's, werkzaam 
in andere instellingen (GGD en de Psychia-
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triese Afdeling Algemeen Ziekenhuis te Til
burg) werden van harte bereid gevonden het 
spel mee te spelen door brieven te schrijven 
aan het R IAGG-bestuur met klachten over 
mijn werk met klienten van vroeger. Het zijn 
onbewezen en niet te kontroleren beschuldi
gingen die door het bestuur prompt aange· 
grepen zijn om mij op staande voet te ont
slaan. Zo ontliep het bestuur het pijnlijke 
bindend advies van de arbitragekommissie." 

Aktie klienten 

Na het ontslag op staande voet kwamen 
de kliiinten in het geweer? 

Luuk: ,Wij waren woedend en teleurgesteld. 
We waren namelijk zeer tevreden met Aart. 
Hij haalde geen spelletjes met ons uit en we 
konden altijd op hem rekenen. Zo schreef 
hij bijvoorbeeld nooit dingen over ons op 
zonder ons daarbij te betrekken. 
We voelden ons verschrikkelijk belazerd door 
het bestuur en we hadden en hebben nog 
steeds de indruk dat het bestuur absoluut 
niet in ons gei"nteresseerd is. We zijn als 
klienten nergens in gehoord, terwijl het tach 
om ons gaat. Wij zijn de eersten die in staat 
zijn om te beoordelen of Aart zijn werk goed 
doet en niet het bestuur. We hebben met de 
hele groep van klienten een brief op hoge po
ten geschreven en het bestuur om ophelde
ring gevraagd. Toen daarop geen reaktie 
kwam, zijn we overgegaan tot aktie. We heb
ben het bestuur tijdens een vergadering ver· 
rast met een bezoek en daarbij een aantal 
zandzakken aangeboden, om uit te drukken 
hoe we ons behandeld voelden. Bovendien 
hebben we toen een gesprek geeist, dat in· 
middels heeft plaatsgevonden. In dit gesprek 
heeft het bestuur geen enkel feit genoemd 
dat het ontslag van Aart kan rechtvaardigen. 
Men gat toe gehandeld te hebben op grond 
van brieven 'van instanties van buitenaf'. In 

Huisarts te Tilburg 
Leraar wiskunde te Tilburg 
Beroep niet bekend. Echtgenote direk
teur ziekenhuis te Waalwijk 

feite wilde het bestuur helemaal niet oiler 
het ontslag van Aart praten, maar over wat 
zij als bestuur voor ons konden betekenen. 
Nou, daar waren we inmiddels wei achter, 
dus dat hoefde voor ons niet. Het bestuur had 
geen enkel begrip voor het goede kontakt 
dat wij met Aart hadden. In feite hebben ze 
ons van de ene op de andere dag als een bak· 
steen I aten vall en." 

Aangepastheid 

Aart: ,Wat hier gebeurd is, is geen op zich
zelf staand geval. Talloze klienten en patien
ten hebben de invloed van dit soort beleid 
zeer pijnlijk aan den lijve ondervonden. 
Slechts bij stukjes en beetjes komt er iets 
van dergelijke praktijken boven water. Mis· 
bruik van pi lien, isoleercel, dwangpraktijken 
en elektro-shocks en algemeen het sollen met 
mensen, die het tach al verdomd moeilijk 
hebben, het zijn dingen die niet zomaar ge
beuren. Je moet je ook afvragen waarom er 
zoveel kapitalen in de geestelijke gezond,. 
heidszorg gestopt worden, met welk doel. 
Vaak gaat het erom de mensen weer aan te 
passen aan de omstandigheden, ze weer in 
het gareel te krijgen, zodat de maatschappij 
niet al te veel verstoord wordt. Zo zou je .van· 
uit de visie van zo'n bestuur het R IAGG beter 
Rechts lnstituut voor Aangepast Goed Ge
drag kunnen noemen. Medewerkers en klien
ten die daar anders over denken en zich kri· 
ties opstellen, wei die moeten dan maar ver
dwijnen." 

Luuk: ,We zullen blijven knokken voor Aart 
en voor onszelf. Het bestuur had niet verwacht 
dat we ons als een man zouden verzetten te
gen deze schandalige maatregel. We zullen ze 
Iaten zien dat we ons niet zomaar neerleggen 
bij het ontslag van Aart en niet met ons Ia· 
ten leuren." • 
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,,HET LA DVOOR 

Hernan Bedoya ... vijf keer aan een moordaanslag ontsnapt. .. 

ENKELE FElTEN EN CIJFERS 

Veertig procent van de bevolking is in 
de·landbouw werkzaam. Het inwoner
aantal is ongeveer 20 miljoen. 63 Pro-

. ~- cenflran de boerenfamilies heeft een 
jaarlijks inkomen dat ligt onder dear
moedegrens, die op dit ogenblik door 
de Wereldbank wordt gesteld op $ 148 
(ongeveer 320 gulden). Er zijn meer 
dan 1,2 miljoen boerenfami lies die geen 
land hebben, terwijl het bebouwbare 
land, in handen van grate landeigena
ren, voor meer dan de helft braak 
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blijft liggen. 
De gemiddelde leeftijd in Colombia is 
37 jaar. Per dag sterven er in Latijns
AmP• i ka meer dan 15.000 k i nderen 
voor hun eerste levensjaar. 

Terwijl de grote massa van de bevolking zo
wel in de steden alsop het platteland lijdt 
aan ondervoeding, en vaak merendeels in 
hutten woont, baadt de rijke bovenlaag zich 
letterlijk en figuurlijk in weelde. Grote villa's 
net buiten het centrum van de steden met 
zwembaden, omringd met gewapende bewa
kers. Drie, vier grote auto's : een voor het 
hoofd van het huisgezin met chauffeur, een 
voor de kinderen, die door een chauffeur 
naar school gebracht en gehaald worden en 
een voor mevrouw. 
De rijke vrouwen gaan enkele malen per jaar 
naar Parijs om het laatste op modegebied te 
kopen. Enkele kilometers verder zie je men
sen die met hun handen in vuilnisemmers 
vroeten om iets eetbaars te vinden. Jongetjes 
die sinds h·: n vijfde jaar schoenpl1etser zijn 
en van 's ochtends 5 uur tot 's nachts schoe
nen moeten poetsen voor 25 cent per paar 
en als ze geen klanten meer kunnen vinden 
slapen ze langs de weg of in portieken. Een 

· Onze verslaggever Wim Paquay (f!Jrek mE 

Colombiaanse b n1 
steeds meer bralig! 
Colombia: op 12 juli 1979 vindt er in! een 
and Agricu~ture Organisation, de voe1ganisc 
onderwerp varr deze konferentie is buwhE 
derde wereld. Onze verslaggever Wim ly me1 
reis door Zuid-Amerika, praatte hiermrt twet 
se hoofdstad Bogota. Zowel Hernamya (~ 
zijn lid van het Dagelijks Bestuur vanNUC . 
Campesinos de Colombia, de Nationatrenor 

land waarin het Ieven van arme mensen min
der waard is dan dat van een ezel, want die 
kan nog voor je werken. 

Een boer zonder land is overgeleverd 
aan de grootgrondbezitters 
i k ben de eerste verslaggever, die aanbelt bij 
de centrale van de ANUC. Het is een onop
vallend huis in een middenstandsbuurt . Slechts 
het grote bord, dat tegen het huis is aange
spijkerd, maakt een bezoeker duidelijk dat hij 
aan het goeie adres is . Het is meer een groat 
schilderii. waar enkele boeren opstaan met 
gebalde vuisten. 
Een klein zaaltje, zo groot als een normale 
Nederlandse huiskamer . Langs de muren zijn 
stoelen opgesteld . Aan een kant staat een 
buro, waerachter een groat vaandel van de 
ANUC over de hele muur is opgehangen. Op
nieuw mensen met gebalde vuisten . Na ver
loop van tijd komen er meer krantemensen 
binnen. Naderhand blijkt dat aile belangrijke 
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Terwijl de grote massa van de bevolking zo
wel in de steden als op het platteland lijdt 
aan ondervoeding, en vaak merendeels in 
hutten woont, baadt de rijke bovenlaag zich 
letterlijk en figuurlijk in weelde. Grote villa's 
net buiten het centrum van de steden met 
zwembaden, omringd met gewapende bewa
kers. Drie, vier grote auto's: één voor het 
hoofd van het huisgezin met chauffeur, een 
voor de kinderen, die door een chauffeur 
naar school gebracht en gehaald worden en 
een voor mevrouw. 
De rijke vrouwen gaan enkele malen per jaar 
naar Parijs om het laatste op modegebied te 
kopen. Enkele kilometers verder zie je men
sen die met hun handen in vuilnisemmers 
vroeten om iets eetbaars te vinden. Jongetjes 
die sinds h·:n vijfde jaar schoenpoetser zijn 
en van 's ochtends 5 uur tot 's nachts schoe
nen moeten poetsen voor 25 cent per paar 
en als ze geen klanten meer kunnen vinden 
slapen ze langs de weg of in portie ken. Een 

Onze verslaggever Wim Paquay (r.) igesprek met Juan de Di os Torres 

Colombiaanse bezetten 
steeds meer braldiggende grond 
Colombia: op 12 juli 1979 vindt er in RilTie een kongres plaats van de FAO (Food 
and Agricul-ture Organisation, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties): Het 
onderwerp varr deze konferentie is lambouwhervorming en -ontwikkeling in de 
derde wereld. Onze verslaggever Wim Paquay met fotografe Riet Lutgens, op door
reis door Zuid-Amerika, praatte hierovermet twee boerenleiders in de Colombiaan
se hoofdstad Bogota. Zowel Hernan Bldoya (31) als Juan de Dios Torres (38) 
zijn lid van het Dagelijks Bestuur van de ANUC (Asociacion Nacional de Usuarios 
Campesinos de Colombia, de NationaleBoerenorgani5atie van Colombia). 

land waarin het leven van arme mensen min
der waard is dan dat van een ezel want die 
kan nog voor je werken. ' 

Een boer zonder land is overgeleverd 
aan de grootgrondbezitters 
ik be n de eerste versl aggever, d ie aanbe lt bij 
de ce ntra le van de ANUC. Het is een onop
va llend huis in een middenstandsbuu rt. Slech ts 
het_ grote bord, dat tegen het huis is aa nge
Spi Jkerd, maakt een bezoeker duide lijk dat h ij 
aa n het goeie adres is. Het is meer ee n groot 
sc hilder iL waar enke le boeren opstaan met 
geba lde vuisten. 
Een klein zaaltje, zo groot als een norma le 
Nede rl andse hu iskamer. Langs de muren zijn 
stoelen opgeste ld. Aan een kant staat een 
buro, waarachter een groot vaandel van de 
ANUC over de he le muur is opgehangen. Op
nieuw mensen met gebalde vuisten. Na ver
loop van t ijd komen er meer krantemensen 
binnen . Naderhand blijkt dat alle belangrijke 

kranten , zoa ls II.T iampo en El Speetador aan
wezig zijn. Zowel li nkse a ls rechtse bladen 
hebben iemand gestuurd. Dan volgt er een 
inleiding van Juan de Dios Jorres, een van 
de mensen, die naar Rome zijn geweest. Met 
zijn vr iende li jke hondeogen rondkijkend door 
de zaal, ve rtelt hij zijn verhaal. Felheid on
derstreept af en toe zijn betoog . 
Twee uur heeft de perskonferentie geduurd 
als we met z'n allen naar een klein restaurant 
gaan om de lunch te gebrui ken. ik zit tegen
over de voormalige voorz itter van de ANUC. 
Zijn naam is Hernan Monsal ve Bedoya. Hij 
is afkomstig uit het departement Va ll e, ten 
zuidwesten van Bogota. Hij draagt de voor de 
boeren typiese jas, een soort fraai bewerkte 
deken met een gat in het m idden, waar het 
hoofd doorheen gestoken wordt . 
Hernan vertelt hoe hij over de radio dest ijds 
zelf voor het eerst van de ANUC hoorde en 
over haar werk . Men vertelde dat boeren zich 
organiseerden en gezamenlijk braakliggend 

land van grootgrondbezitters bezetten en het 
gingen bewerken voor zichzelf en hun gezin 
nen. Een boer zonder land is volledig overge
leverd aan de grootgrondbezitters . De pacht 
is zo hoog dat hij nauwelijks met zijn gezin 
in leven kon blijven . 

l<antoor van de burgemeester bezet 
Hernan vertelt verder: .. Ik ben toen met de 
boeren die bij mij in de buurt woonden, gaan 
praten . Het eerste wat we nodig hadden om 
bezet land te kunnen gebrui ken was een weg 
voor de aanvoer en afvoer en een geregelde 
watertoevoer om de gewassen te laten groeien. 
Zonder water is een oogst vaak gedoemd te 
mislukken vanwege de tropiese temperaturen . 
We hebben toen met 350 boeren uit de buurt 
het kantoor van de burgemeester bezet. Na 
een bezetting van 11 uur werden onze eisen 
ingewilligd. Als de wegenbouwers goed en 
wel begonnen zijn, probeert de politie de ma
chines in te pikken. Opnieuw komen alle 
boeren bij elkaar. Onder druk van deze over
macht vertrekt de politie onverrichterzake 
weer, en de werkzaamheden gaan gewoon 
verder. 
De volgende akt ie was de bezetting van een 
groot stuk land ." 
Hoe gaat zo'n bezetting in zijn werk? 
.. We nemen ons hele hebben en houden mee, 
verde len het land, bouwen er een huis en 
gaa n ailn het werk. Ons gezin helpt hier ook 
aan mee. Als er in de buurt al boeren land be
zet en bewerkt hebben, krijgen nieuwaange
komenen van hen het zaad om te kunnen 
zaaien voor de eerste oogst . Is dat niet het 
geval, dan is het vo lgende gevecht dat gele
verd moet worden het krijgen vctn de nodige 
financiële middelen om te kunnen investeren." 

Huurmoordenaars in dienst va:1 de rijken 
Ik heb in jullie persbericht gelezen dat de 
ANUC bijna 2 miljoen hectare grond tot nu 
toe heeft bezet. De grootgrondbezitters la -

ten dat natuurlUk niet over hun kant gaan? 
.. De grootgrondbezitters in het departement 
waar ik woon, hebben een privé -legertje van 
misdadigers ingehuurd. Deze moordenaars 
worden volledig door de grootgrondbezitters 
onderhouden. Hun aantal bedraagt in deze 
buurt tegen de 400. Ze rijden rond in grote 
Amerikaanse auto's , werken niet en zijn alle
maal bewapend. De laatste jaren hebben de
ze moordenaars samen met de politie meer 
dan honderd van onze boeren vermoord ." 
Ook Hernan staat dus bloot aan deze moord
aanslagen? Hij beaamt het: 
..Tot nu toe kon ik met hulp van de andere 
boeren vijf keer ontsnappen aan een moord
aanslag . De boeren kennen name li jk alle ge
huurde moordenaars. Zodra er een verschijnt 
worden meteen a ll e boeren gewaarschuwd . 
Vooral de boeren die op zo'n moment op het 
land werken lopen het ris iko in koe len bloede 
te worden vermoord. Tot nu toe hebben ze 
me op tijd kunnen waarschuwen." 
Op de vraag of de boeren een soort veilig
heidssysteem opgebouwd hebben tegen der
gelijke aanslagen, zegt Hernan : 
.. Ja, omdat we weten w ie het zijn kunnen we 

hen in de gaten houden . Niet alleen deze 
huurmoordenaars, maar ook de plaatselijke 
gevangenis moet in de gaten gehouden wor
den. We moeten name lijk weten of er een 
boer gearresteerd is. Als we dat n iet zouden 
doen dan zouden vele boeren door de po li t ie 
gemarteld en 'op de vlucht' doodgeschoten 
worden." 

Gevangen en weer vrij 
Wat is jouw funktie in het bestuur van de 
ANUC? 
.. Op dit ogenblik ben ik gewoon bestuurs lid. 
Tot voor kort was ik de voorzitter. Wij kie
zen namelijk elk half jaar een nieuwe voor
zitter . Zodat ieder de kans krijgt voldoende 
ervaring op te doen in deze funkt ie." 
Een half jaar is nogal kort om iets te leren,+ 



/ijkt mij? 
,Een half jaar in een land als Colombia is 
niet zo kort, omdat er zeer veel gebeurt. Ver
der is het voor onze organisatie van het aller
grootste belang om meerdere !eiders te heb
ben, zodat mocht er een uitvallen, 
er meteen vervangers zijn. lmmers waar elke 
boer aan bloot staat, namelijk moord, dat 
geldt nog meer voor de leiders van de boe
ren." 
Hoe juist deze opmerking was bleek de dag 
erna. Toen Hernan terug ging naar zijn ge
boortestreek, werd hij in Tulua vlakbij Cali 
door de politie gearresteerd. Drie dagen lang 
zal hij geboeid in een eel. Hij mocht niet 
naar het toilet, kreeg niets te eten en werd 
konstant wakker gehouden. Slechts door de 
goede organisatie van de boeren, die meteen 
na zijn arrestatie het politieburo bezetten, is 
hij nu nog in Ieven. Toen de politie op de 
derde dag probeerde hem te verplaatsen, zo
genaamd naar een betere gevangenis, maar . 
in werkelijkheid om hem te vermoorden, 
wisten de op dat moment aanwezige 150 
boeren dit te voorkomen. Door in·schakeling 
van aile plaatselijke autoriteiten zoals de 
geestelijkheid, kranten enz. werd de politie 
gedwongen hem vrij te Iaten. 

Het bedrog van de 
konbrentie van Roml! 
Juan de Dios Torres is sekretaris van buiten· 
landse betrekkingen van de ANUC. Hij komt 
uit de buurt van Bogota, het departement 
Boyaca. Hij kweekt aardappelen op zijn 
'boerderij' van een halve hectare. Van de op
brengst van dit 'tuintje' kon hij zijn familie 
niet in Ieven houden. Samen met andere boe
ren ging hij over tot landbezettingen . In 1971 
organiseerde hij samen met 1380 andere boe
ren 12 invasies van braakliggend land van de 
grootgrondbezitters. Hij werd twee keer op 
een en dezelfde dag gearresteerd. Maar beide 
k~ren haalden de boeren hem uit de gevange
nis. Toen de ANUC hem vroeg om een be
stuursfunktie te gaan bekleden, vanwege zijn 
grote inzet en ervaring in de strijd van de· ar
me boeren aarzelde hij geen ogenblik. Hij 
moest zijn familie achterlaten op het land en 
vertrok naar_Bogota, waar de centrale van de 
ANUC gevestigd is. Hij is samen met de voor
zitter naar de landbouwkonferentie in Rome 
geweest. 

Wat was de bedoeling van deze konferentie? 
,Op deze konferentie werden de officiele 
regerings-programma's ter verbetering van de 
landbouw in de derde wereldlanden bekeken. 
Om te voorkomen dat er kritiek zou komen 
op deze programma's werd de ANUC niet 
uitgenodigd. Toch achtten wij het van groot 
belang dat de wereld weet hoe het werkelijk 
toegaat. Oat de programma's niets aan de 
verschi lien veranderen in de diverse ontwi k
kelingslanden. Maar dat integendeel de rijk
dom van de grootgrondbezitters aileen nog 
maar groter wordt, dat ze aileen nog maar 
bruter optreden tegen de straatarme boeren. 
Het land dat ontgonnen wordt in deze hulp
programma's valt voor het grootste deel toe 
aan de grootgrondbezitters en niet aan de 
landloze boeren, waar het hele programma 
voor bedoeld is. Daarom zijn we toch naar 
Rome gereisd. Door de politie daar zijn we 
uit de zaal verwijderd, hetgeen aileen maar 
duidelijker maakt wat de werkelijke bedoe

_ling is van dit soort konferenties." 

Het land voor wie het bewerkt 
.,In de periode van 1960 tot 1970 neemt de 
hoeveelheid ontgonnen land toe van 27 mil
joen naar 31 miljoen hectare. In 1960 verte
genwoordigen de grote farms (meer dan 200 
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Juan de Dios Torres: ,De FAO handhaaft de achterlijkheid van het platte/and" 

hectares) 55 procent van het totale land, in 
1970 is dat nog gegroeid. De INCORA koncen
treerde 1,6 miljoen hectare meer in hand en 
van de grote landeigenaars. In diezelfde pe
riode worden een half miljoen hectare 
van slechte kwaliteit onder 26.000 boerenfa
milies verdeeld." 

Wat stelt de ANUC hiertegenover? 
,,n dezelfde tijd heeft de ANUC bijna 2 mil
joen hectare bezet en verdeeld onder 75.000 
boerenfamilies. Bovendien bezetten de boe
ren van de ANUC in 1971 , tegelijk 875 grote 
farms. Sinds die tijd voert de ANUC konse
kwent de enige zinvolle landbouwhervorming 
in Colombia uit, namelijk de vrije verdeling 
onder de landloze boeren van land van de 
grootgrondbezitters. Vandaar onze leuze: 
'Het land voor wie het bewerkt' . 
In die zin speelt de FAO (wereldvoedselorga
nisatie) een imperialistiese rol. Onder het 
mom van landbouwhervorming en ontgin
ning voor de arme boeren handhaven zij de 
achterlijkheid van het platteland. ANUC 
daarentegen zal doorgaan met het ontginnen 
van braakliggend land door onteigening van 
de grootgrondbezitters." 
Als ik deze verhalen van hem allemaal hoar, 
kan ik me voorstelleo dat hij ons werk bij
voorbeeld akties tegen een paar procent huur-

verhoging in een stad als Amsterdam, t.Jch 
we/ helemaal in het niet ziet zinken. 
Juan: .,Dat is een volledig onjuiste manier 
van bekijken . De beste hulp die jullie ons 
kunnen geven is de druk op de kapitalisten 
in jullie eigen land zo hoog mogelijk opvoeren. 
Des te minder kunnen diezelfde uitbuiters 
zich permitteren in de derde wereld. En als 
zo'n aktie tegen de huurverhoging in Amster
dam in dat kader gezien kan worden, dan 
helpt ons dat. Natuurlijk kunnen we ook zeer 
konkrete hulp gebruiken, zoals geld, mensen 
die onze kinderen een behoorlijke opleiding 
kunnen geven, geneeskundige hulp etc. Tot 
slot," stelt hij ,is politieke druk op onze be
zittende klasse door buitenlandse Ianden zeer 
belangrijk voor ons." 
Als enige van de aanwezige journalisten be
taal ik voor mijn eten dat door de ANUC 
werd aangeboden . Na een aanvankelijke wei
gering mijn geld aan te nemen, wordt het 
uiteindelijk geaksepteerd, ::adat ik duidelijk 
heb gemaakt dat ze dit als een zeer kleine 
ondersteuning moeten beschouwen voor hun 
revolutionaire werk. 
Met een uitnodiging op zak voor hun vijfde 
kong res in 1980, verlaat i k om vijf uur 's mid
dags het restaurant, gelegen aan de stinkende 
en zeer drukke Avenida de Caracas in Bogo-
ta . • 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann * Piet Wigman 

EN pasgeboren baby uit zich door te 
huilen of door wat onverstaanbare 
klanken. Tegen de tijd dat een kind 

vier jaar is, kan het zich over het algemeen 
prima uitdrukken en spreekt het bijna 'vol
wassen taal.' 
Hoe snel en goed een kind kan praten hangt 
ook van de invloed van de ouders en zijn om
geving af. Wat het kind van zijn ouders hoort 
bootst het na en zo maakt het zich langzaam 
de taal eigen. 
Hoe die ontwikkeling verloopt zullen we 
hieronder beschrijven. 
Om uberhaupt te kunnen praten moet een 
kind goed kunnen ademen, slikken, bijten, 
kauwen, blazen, geluid produceren en horen. 
De longen, ademhalingsorganen om het li
chaam van zuurstof te voorzien, leveren de 
luchtstroom voor de spraak. Lippen, tong en 
tanden, op de eerste plaats bedoeld voor de 
voeding, zorgen er bij het praten voor dat de 
woorden duidelijk worden uitgesproken. Een 
kind dat zijn tanden uit de mond valt, kan niet 
duidelijk meer praten. 

Brabbelen 
AI dadelijk na de geboorte moet de baby 
schreeuwen. Geluid maakt een baby ook als 
hij huilt of als hij tacht (kraait). De eerste 
drie maanden hangt het af van de ontwikke
ling van de tongspier welke geluiden een ba
by produceren kan. 
Aile baby's over de hete wereld maken in die 
eerste maanden dezelfde geluidjes, het zoge
naamde brabbelen. Ouders hebben hier wei
nig invloed op, wei kunnen zij nun kinderen 
stimuleren om vaker te brabbelen. Pas na zes 
maanden komen er steeds meer herkenbare 
klanken. Ook gaat het de toon van de zinnen 
die het hoort, overnemen. 
Het leert onderscheid te maken tussen vra
gen en zinnen die op gewone toon worden 
gezegd. Tegen het eerste jaar gaat het kind 
zijn eerste woordjes zeggen. Meestal mama 
of papa, maar het kan ook iets anders heel 
vertrouwds zijn. 

Geluiden 
Lang voordat kinderen zelf gaan praten kun
nen zeal een heleboel 'begrijpen' van water 
tegen hen gezegd wordt. 
Belangrijke voorwaarde is dat een kind kan 
horen. Woont men aan een hele drukke straat 
o • . :taat de radio altijd aan, dan is dat nadelig 
voo,· de taalontwikkeling van het kind. Bo
vendien kan het kind zich dan moeilijker 
koncentreren . 
Door teveel lawaai kan het kind stemmen 
niet goed horen en leert zo niet de woorden 
van elkaar te onderscheiden. 
Bepaalde geluiden kan een kind al heel snel 
thuisbrengen. Zo zal het vanaf twee maanden 
ophouden met huilen als de deur van zijn 
kamer opengaat. 

Leren praten 

Tempo 
Het ene kind leert sneller praten dan het an
dere. Sommige zeggen al voordat ze een jaar 
zijn enkele woordjes, andere pas tegen het 
tweede jaar. 
Wei begrijpen zeal veel van water tegen hen 
gezegd wordt, maar ieder kind heeft zijn 
eigen manier en 'zijn eigen tempo om dit be
grijpen in aktief praten om te zetten. Zo zijn 
er kinderen die eerst 'krom' praten en later 
pas verstaanbare woorden gaan Zl!ggen, andere 
praten meteen goed verstaanbaar . 
Soms lijkt het of kinderen een tijd lang geen 
nieuwe woorden erbij leren of zelfs terug
vallen. Dit komt omdat ze door andere din
gen in hun ontwikkeling in beslag worden ge
nomen. Zoals kruipen, lopen of de omgeving 
verkennen. 

Verandering in de wereld van het kind 
Als het kind het praten onder de knie krijgt 
gaat er een wereld voor hen open. 
Het kan nu zijn gevoelens onder woorden 
brengen zoals: ik heb .honger, ik ben moe. 
Voor de ouders wordt het dan ook makkelij
ker hierop te reageren. 
Door te praten kan een kind verder kijken 
dan zijn eigen direkte omgeving. 
Je kunt een kind al heel wat over een dieren
tuin vertetlen nog voordat je er naar toe gaat. 
Door het leren van de taal wordt de wereld 
voor het kind overzichtelijker en minder angst
aanjagend. Water gaat gebeuren is ook niet 
me~r zo'n volslagen verrassing als het van te
voren gezegd wordt. 
Als kinderen gaan praten hebben ze er meest
al zelf plezier in. 
Het komt vee I voor dat kinderen na verloop 
van tijd gaan stotteren. Ze willen dan teveel 
te snel zeggen. Meestal gaat dit na een tijdje 
(als je er geen aandacht aan schenkt) vanzelf 
over. 

Tips om het praten te bevorderen 
- Praat met uw kind over de dingen die het 
beleeft (eten klaarmaken, afwassen, winke
len). 
Daarmee leert het kind datgene wat het ziet 
onder woorden te brengen. Zoals bij tafel
dekken aile dingen benoemen en na een paar 
keer het kind zeit een lepel bij het bord van 
papa Iaten leggen. 
- Begrijpt u de gebaren of een en kele kreet 
te snel dan zal het kind geen woorden gaan 
gebruiken, want u beloont zijn gebaren door 
daar op in te gaan . Zoals bijvoorbeeld: de peu
ter is zijn beer kwijt en roept 'beer, beer'. Als 
we die beer zien liggen is het vaak het gemak
kelijkste om hem te pakken of om te zeggen 
'daar'. 
Maar beter is het om te zeggen: 'Kijk, hij ligt 
onder de tafel : ja, goed zo, pak hem maar.' 
- Spreek zeit niet in kindertaal. 'Ike ga boe
metiespukke'. U kunt daarop reageren met 
bijvoorbeeld: '0 ja, ga je bloemetjes plukken?' 
Het kind hoeft niet gedwongen te worden tot 
het beter uitspreken van zijn zin, maar toch 
laat u horen hoe het wei moet. 
Een goed voorbeeld geven is belangrijk. 
- Het is goed, de een/twee woordzinnen 
van de peuter niet aileen aan te vullen tot 
volledige zinnen maar ze ook uit te breiden en 
te varieren. 
- Neem de tijd om naar uw kind te luisteren 
en stet vragen over wat hij zegt. 
- Dwing uw kind niet te vertellen, wat hij op 
de speelzaal gedaan heeft, maar vraag het 
eens in de vorm van 'ik denk dat jullie van
morgen gekleid hebben?' 
Het is erg moeilijk voor jonge kinderen om 
over gebeurtenissen die al voorbij zijn te ver
tellen . 
- Kijk samen TV, dan weet u wat hij wei en 
niet begrijpt, en kunt u erop terug komen. 
- Boekjes lezen, vertellen, versjes opzeggen 
en liedjes zingen is erg belangrijk. Dit heeft 
grote invloed op de taalontwikkeling. • 
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L.P .6.-DPSLA& 
STELl 
RIJNMOND-BOM 
PASGOED 
OPSCHERP 
LPG-opslag zal de bom waarop Rijn
mond leeft pas goed op scherp stellen. 
LPG is een mengsel van gassen als bu
taan en propaan, die vrijkomen bij de 
oliewinning en raffinageprocessen. 
Tot nu toe werden enorme hoeveelhe
den LPG bij de oliewinning verbrand 
via fakkels. De olie aileen leverde vol
doende winst op voor de oliemaatschap
pijen. Nu daar een einde aan is geko
men, zien zij pas brood in het verwer
ken van het zeer nuttige LPG. 
LPG kan namelijlc een uitstekende ver
vanger zijn voor nafta, de ruwe grond
stof voor benzine en vele andere petro
chemiese produkten. LPG is zwaarder 
dan Iucht en wordt onder Iichte drulc 
weer tot vloeistof. Denk maar aan het 
klotsende flesje campinggas. LPG zal 
bij een lekkage zich over de grand ver
spreiden en kan daardoor ook op grate 
afstand van de lekkage tot ontbranding 
komen. 
Als het LPG door een ongeluk, bijvoor
beeld een aanvaring van cen LPG-tanker, 
in zijn vloeibare vorm tot ontbranding 
komt ontstaat cr een geweldige vuur
zee, zoals op de kamping in Spanje 
waar een propaantankwagen tegen een 
muurtje botste. 
Als het in gasvorm zich over de grand 
verspreidt en omliggende bedrijven be
reikt, zoals er in Rijnmond tientallen 
zijn, kan het tot ontbranding komen 
en een geweldige ravage aanrichten in 
dat bedrijf en een kettingreaktie te 
weeg brengen. Een lekkage in Rijn
mond kan daardoor brandbare en explo
sieve stoffen op andere bedrijven (waar
onder vele giftige stoffen) doen vrijko
men. 
Bij de berekeningen hoeveel doden er 
bij een mogelijk cxploderen of ontbran
den van LPG in Rijnmond komnen val
len is geen rekening gehot1den met de 
duizenden rekreanten die bij Oostvoor
ne en aan het Brielsemeer in de zomer 
aanwezig zijn. 
LPG is een nuttig gas, het mag zeker 
niet zomaar verbrand worden. LPG kan 
in de ruwe olie tcruggebracht worden 
en zo via pijpleidingen vervoerd wor
den. Ook is het mogelijk om LPG terug 
in de olievelden te injekte ren . Het kan 
dan al naar behoefte met de olie via 
pijpleidingen aangevoerd worden. Een 
grate opslag van LPG is dus niet nood
zakelijk. 
De massa aanvoer en opslag die Shell 
en BP nu in Rijnmond willen, is uit
sluitend bedoeld om via deze voorraad 
makkelijk in LPG te kunnen handelen. 
Met bovengenoemde gevaren en moge
lijkheden om LPG nuttig en veilig toe 
te passen is in het rapport geen rekening 
gehouden. 

De vertegenwoordigers van de bedrijven op de hoorzitting. In overhemd de direkteur van BP. 

PvdAspeelt 
met vloeibaar 
petroleumgas 
In heel het land voeren bewoners aktie tegen opslagtanks van LPG in de bebouw
de kom. Ook veel overheden zijn bezig maatregelen te nemen tegen opslag van LPG 
die te dicht bij woningen is. De direkte aanleiding hiervoor is de vreselijke ramp 
op een kamping in Spanje waar tientallen toeristen levend verbrandden toen een 
tankwagen met vi·Jeibaar propaan zijn dodelijke inhoud brandend over de kam
ping spoot. Ook het exploderen van een tankwagen bij Wijchen onderstreepte nog 
eens de noodzaak om maatregelen te treffen tegen het roekeloos opslaan van vloei
bare gassen dicht bij bebouwingen. Tach willen nu burgemeester en wethouders 
van Rotterdam, Gedepute~rde Staten van Zuid-Holland en het dagelijks bestuur 
van het Openbaar Lichaam Rijnmond Shell en BP grootscheeps LPG Iaten aanvoe
ren en opslaan in het tach al overvolle Rijnmond. De gevaren hiervan worden plot
seling in een door de genoemde overheden opgesteld rapport weggemoffeld. Onder
het motto .,Aanvoer LPG in Rijnmond gunstig voor de werkgelegenheid" probe
ren zij protesten op voorhand al in een kwaad daglicht te stellen; een van de kon
klusies uit het rapport is dat opslag van LPG elders, Rijnmond duizenden arbeids
plaatsen zou kosten. Politiek verantwoordelijk voor deze stemmingmakerij is de 
PvdA, die in aile drie genoemde overheden de overgrote meerderheid heeft. 

Oat de overheid en de grate bedrijven achter 
de schermen goed samenwer ke n mag bl ijken 
ui t het fei t dat nag geen maand na het uitko
men van het rapport , Sh ell en BP inderdaad 
een aanv raag indi enen om grate hoevee lhe
den LPG t e mogen opslaan . 
In juli wo rdt ee n ee rste hoorzitting gehou
den voo r de bevolk ing op het stadhuis in 
Rotterdam , zo 'n 40 kilometer van de plaatsen 
di e met de opslag van LPG direkt bedreigd 
worden. 

Op 7 august us volgt een tweede hoorzitting, 
beiden hand ig georganiseerd in de vakantie
periode. 
Tach waren op de twee hoorzittingen hon
derden bewoners aanwezig, waaronder veel 
vertegenwoordi gers van mili euorganisaties en 
pa rt ijen . 

PvdA'er: PvdA dief in de nacht 
Voor de Socialistiese Partij voerde Remi Pop
pe, raadslid in Vlaardingen, het woord . 
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Merkwaardig was het, dat ook vele PvdA
vertegenwoordigers namens allerlei delen 
van die partij en namens verschillende ge
meenteraadsfrakties uit andere plaatsen dan 
Rotterdam zoals Spijkenisse en Oostvoorne 
zich verzetten tegen de LPG-plannen en het 
overheidsrapport dat de gevaren van LPG 
ook volgens hen verdoezelde. 
Een PvdA-Iid uit de Rijnmondraad die ook 
namens de gemeenteraadsfraktie van Oost
voorne sprak (niet namens de eigen fraktie 
uit de Rijnmondraad). maakte zich zelfs bij
zonder boos en riep: ,De drie overheden ge
dragen zich als een diet in de nacht." Dit ont
lokte Remi Poppe de opmerking dat die die
ven in de nacht wei 's mans eigen partijgeno
ten en bestuurders zijn. 
Op dit soort zittingen is het de gewoonte dat 
elke spreker zegt namens wie of wat hij 
spreekt. De mededeling van Poppe dat hij ge
woon namens de hele SP sprak, leverde op de 
tribune een klaterend applaus op. Het was dan 
ook triest om te zien hoe verdeeld de PvdA 
ook in deze LPG-kwestie weer is en hoe wei
nig greep de leden hebben op hun eigen top
bestuurders. 
Poppe begon met vast te stellen dat het over
heidsrapport over LPG misleidend is, dat de 
korte inspraaktijd nog wei in de vakantieperio
de, en de chantage met de werkgelegenheid 
er duidelijk op wezen dat de bestuurders van 
de PvdA in Zuid-Holland, Rijnmond en Rot
terdam niet bereid zijn werkelijk naar de be
zwaren van de bevol king te luisteren. 

Zwijgplicht 
Namens de SP las hij vervolgens het volgende 
bezwaarschrift voor, hetgeen daarna officieel 
werd ingediend: 

,De pogingen om Rotterdam het monopo/ie 
als energiehaven te Iaten behouden, nemen 
steeds wildere vormen aan. Er wordt steeds 
gesproken over de 'overheden', wij als socia
listen willen vooral benadrukken dat die 
'overheden 'uit politieke part1jen bestaan. In 
de diskussie rand LPG en LNG is het vooral 
de Rotterdamse PvdA, met aan de Ieiding 
het Rotterdamse stadsbestuur, die een demo
kratiese behandeling van de problemen en ge-

varen van deze energie-grondstoffen in de 
wag staat. De PvdA-Ieden is zelfs een zwijg-
plicht opgelegd. Ook de PvdA-Rijnmond
voorzitter Dele doet aan dit spel mee. Een kri
ticse nota van enke/e zich gepasseerd voe/en
de ambtenaren is bij de Rijnmondkommissie 
van Volksgezondheid en Milieuhygiene te
recht gekomen. Dele legde onmiddellijk een 
spreekverbod aan deze kommissie op, door 
te dreigen met opstappen." 

E:-gerlijk 
,Op deze hoorzitting kunnen we dan ook 
niet anders dan dit politieke gekonke/ en de 
techniese aspekten van de aanvraag gezamen
lijk behandelen. 
Het eerste is van het grootste belang omdat 
de belangen van de aanvragers Shell en BP 
door de Rotterdamse PvdA -stadsbestuurders 
zeer eenzijdig worden gediend. Kennelijk 
zijn deze PvdA-bestuurders hun strijd over de 
LNG met hun Groningse partijgenoten niet 
verge ten. Het is verbazingwekkend en erger
lijk hoe partijbestuurders over de hootden 
van de bevolking en hun eigen !eden heen, 
dit belangenspel spelen. Het zijn de Shell en 
de BP die er in dit geval weer direkt van drei
gen te protiteren. Ook de primitieve voor
lichting, de haast rudimentaire 'inspraak' die 
de bevolking gegeven wordt is duide/ijk een 
politiek spel van genoemde PvdA-bestuur
ders. 
Deze politieke manipu/aties gaan zo ver, dat 
de ambtenaren van de DCMR, de milieu
dienst van het Openbaar Lichaam Rijnmond, 
die de gevaren van aanvoer van LNG onder
zocht hebben, nu vervangen zijn door andere, 
meer gewillige, uitvoerders van hun politieke 
PvdA-bazen. 
Het gevolg is dater bij de behande/ing van het 
nu in aanvraag zijnde (vee/ gevaar!ijker) LPG 
met een ander, zeker zo geheim, TNO-reken
model gewerkt is. Hierdoor komen de geva
ren vee/ minder duidelijk aan de oppervlakte. 
Daarbij is dit geheime TNO rekenmodel niet 
aileen eenzijdig toegepast, maar zelfs ver
valst. Aileen het TNO explosiemodel is ten 
dele gebruikt. Wat betrett de detonatiemoge
!ijkheid van LPG die reeel aanwezig is, ge-
zien de ontplottingen van LPG in bijvoorbee/d 

Amerika, wordt het geheime TNO-rapport 
met opzet vervalst. 
Zelfs een ambte/ijke instelling, name/ijk de 
inspektie van de Vo/ksgezondheid en Milieu
hygiene in Zuid-Holland, stelde vast dat in 
het oorspronke/ijke TNO-rapport wordt gespro
ken van de mogelijkheid van een detonatie. 
In de blauwe LPG-nota van de overheden die 
de LPG zo graag door Shell en BP in Rijnmond 
aangevoerd willen zien, staat dat het theore
ties mogelijk is. Hiermee wordt de vasts tel-
ling van TNO dat detonatie mogelijk is op 
misleidende w1jze onder tate/ gewerkt. Zij 
gaan dan oak op die gevaren gemakshalve 
maar niet meer in in hun ,voorlichting" aan 
de bevolking. Ook het verspreidingsmodel 
van TNO betrettende ontsnapt LPG en de 
mogelijkheid van ontsteking op grate at-
stand van de ontsnappingsbron wordt be-
wust niet gebruikt. Oak hiermee worden de 
ree'/e gevaren door hootdzake/ijk PvdA-be
stuurders met opzet verdoezeld. 
Andere reee/ moge/ijke gevaren, zoa/s een 
terug kaatsende drukgolt na een explosie, 
met het gevolg van een verheviging van de 
exp/osie worden ,verge ten". · 

SP: afwijzing van aanvragen van 
Shell en BP 
,Overigens is het vo/ksver!akkerij om met ge
gevens te werken uit een geheim rapport, zo
dat de bevolking niets kan kontroleren. Met 
de grootste moeite hebben wij via, toevallig 
net op tijd, opdoemende kritieken van bij
voorbeeld lnspektie van Vo/ksgezondheid, 
deze vervalsingen en nalatigheden kunnen 
konstateren. Als het aan de drie genoemde 
overheden had gelegen was dit ook niet open
baar geworden voor de hoorzitting. -
Uit a! deze manipu/aties mag blijken hoe de 
hootdzakelijk PvdA-bestuurders hun macht 
en 'kennis' ten dienste stellen van Shell en 
BP in dit geval. 
De SP eist dan ook een atwijzing van de drie 
aanvragen van Shell en BP en de start van 
een vol!edige openbare diskussie in het hele 
gebied over de veilige mogelijkheden om LPG 
maatschappelijk toe te passen. 
Daarbij dienen aile deskundigen, ook de kri
tiese, aanwezig te zijn." • 

Remi Poppe brengt namens de SP de bezwaren tegen de LPG-opslag naar voren 
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Stel dat iemand die in dienst is bij de 
overheid, door die overheid slecht be
handeld wordt. Wat kan hij daartegen 
doen? 
Of de gemeente verleent een bedrijf ver
gunning om gevaarlijke stoffen op te 
slaan of om op een bepaalde plek een 
fabriek te bouwen. Is daar door een 
partikulier of een aktiekomitee juridies 
iets tegen te doen? 
Dit zijn vragen die van groot belang 
kunnen zijn. Daarom zullen we in deze 
aflevering van Tribune Rechten ditmaal 
ingaan op de rechten van de Nederland
se burger tegenover de overheid. Spe
ciale onderwerpen die hier kort wor
den besproken, komen later uitgebrei
der in de Tribune aan de orde. 

Kort geding 
ledereen zal intussen wei hebben gehoord 
van het kort geding dat enige soldaten en de 
VVDM hebben aangespannen tegen de Staat 
over de uitzending van soldaten tegen hun 
wil naar Libanon. Hier kan dus een kort ge
ding uitkomst bieden tegen het optreden 
van de machti"ge Staat. 
Maar dit kan niet altijd. Ten eerste moet er 
een spoedeisend belang in het geding zijn, en 
verder mag niet elders een andere wet een 
speciale wettelijke regeling van beroep zijn 
geregeld, die op het geval van toepassing is. 
Een ander voorbeeld van een kort geding te
gen de.Staat was het kort geding naar aanlei
ding van de giframp in Tiel, gevoerd door de 
vereniging Voorkomen is Beter, waarbij van 
de Staat een bevol kingsonderzoek geeist 
werd. 

Bezwaarschrift 
Ben je het niet eens met een besluit of een 
handeling van de gemeente, de provincie, de 
minister of andere overheidsinstanties, dan 
kan je meestal een bezwaarschrift daartegen 
indienen. Een voorbeeld daarvan is het in
dienen van een bezwaarschrift tegen de be
sl issing van de direkteur van de Gemeentelij
ke Sociale Dienst om geen bijstand toe te 
kennen. Of bijvoorbeeld een bezwaarschrift 
tegen de milieubelasting, of in het kader van 
de Hinderwet, of de Wet op Luchtverontrei
niging. Het indienen van een bezwaarschrift 
is aan een termijn gebonden, meestal 30 da
gen na kennisneming van het besluit of de 
handeling. 

Beroep bij de afdeling rechtspraak 
van de Raad van State 
Wordt het bezwaarschrift verworpen door de 
overheidsinstantie waarbij het is ingediend, 
dan bestaat meestal nog de mogelijkheid om 
in beroep te gaan bij de afdeling rechtspraak 
van de Raad van State. Deze mogelijkheid 
is nog maar een paar jaar geleden ingevoerd 
bij de wet AROB (wet Administratieve Recht
spraak Overheids Beschikkingen). 
Dit beroep is mogelijk, tenzij er in een andere 
wet een andere regeling is voorgeschreven. 
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Het Paleis van Justitie in Den Haag 

Uwrechtbij 
deoverheid 

Bijvoorbeeld bij de belastingen: een bezwaar
schrift wordt bij de inspekteur ingediend en 
beroep bij het gerechtshof (en dus niet bij de 
Raad van State) . Ook een beroepschrift in het 
kader van de bijstandwet tegen afwijzing van 
een bezwaarschrift kan niet bij de Raad van 
State worden ingediend. Dit moet gebeuren 
bij de Provincie . 
'1e afdeling rechtspraak van de Raad van 
State is gevestigd in Den Haag. Voor een be
roepsprocedure bij deze afdeling is griffie
recht verschuldigd, tenzij een bewijs van on
vermogen wordt overgelegd. 

Spoedprocedure 
Het indienen van bezwaarschriften en be
roepsr;:hriften is vaak een onbegonnen zaak, 
gezien' de tijd die met een en ander gemoeid 
is (1 tot zelfs 3 jaar is geen zeldzaamheid). 
Daarom is er in de wet een regeling opgeno
men, waardoor in spoedeisende gevallen een 
snellere procedure wordt mogelijk gemaakt. 
De klager moet dan wei aannemelijk maken 
dat hij een onverwijlde beslissing nodig heeft 
en moet dat duidelijk motiveren en bewijzen. 
Het is een soort kort geding, maar de uit
spraak is wei definitief. 

Voorziening bij de voorzitter 
Ook is het mogelijk, als het bezwaarschrift 
of beroepschrift al is i ngediend, bij de voor
zitter van de afdeling rechtspraak van de Raad 

van State om een voorlopige voorziening te 
vragen voor de duur van de procedure: bij
voorbeeld om het aangevochten besluit voor
lopig te schorsen totdat door de Raad van 
State een einduitspraak is gedaan. Een voor
beeld: de provincie Groningen heeft vergun
ning verleend aan een fabriek om bepaalde 
lozingen te doen van afvalstoffen. Tegen het 
afgeven van deze vergunning is bezwaar inge
diend. Gebleken is dat de lazing uiterst ge
vaarlijk is voor de gezondheid van de bewo
ners in de omgeving. Als ze moeten wachten 
op de beslissing op het bezwaar, kan het wei 
te laat zijn. Aan de voorzitter van de Raad 
van State is nu gevraagd om het besluit tot 
het verlenen van de vergunning hangende de 
procedure te schorsen. 
Deze mogelijkheid bestaat ook bij andere 
wetten dan de wet AROB. Als bijstand door 
de gemeente is geweigerd, en je hebt een be
zwaarschrift ingediend, kan je aan de voor
zitter van Provinciale Staten verzoeken toch 
voorlopig bijstand toe te kennen, tot dat je 
bezwaarschrift is behandeld. 

Overheid als werkgever 
De overheid kan mensen in dienst nemen als 
ambtenaar (onderwijzend personeel, tram
bestuurders, enz .), arbeidskontraktant of ge
woon naar burgerlijk recht, wat wil zeggen 
zoals het partikuliere bedrijfsleven. 
Dit heeft weer gevolgen voor de rechtsbe-
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scherming. Een ambtenaar kan bij het Ambte
narengerecht terecht, bijvoorbeeld als hij te 
weinig loon ontvangt of ontslagen is, of als 
een ponstypiste bij het elektriciteitsbedrijf 
van de gemeente geen vaste dienstbetrekking 
krijgt omdat de cheffin tegen haar is. 
Maar niet aile ambtenaren kunnen terecht bij 
het ambtenarengerecht. Onderwijzers bij
voorbeeld moeten als ze hun ontslag willen 
aanvechten in beroep bij Gedeputeerde Sta
ten van de Provincia. 
Voor een arbeidskontraktant geldt weer een 
andere regeling : het Arbeidsovereenkomsten
besluit. Deze wijze van in dienst neming wordt 
vaak gebruikt in ziekenhuizen. Het biedt h~t 
ziekenhuis de mogelijkheid tel kens na een 
jaar te beslissen of de werknemer in dienst 
kan blijven of ontslagen wordt. 

Kosten 
De meeste procedures tegen de overheid zijn 
niet kostbaar. Meestal is aileen griffierecht 
verschuldigd. Verpl ichte bi jstand van een ad
vokaat is niet voorgeschreven. Spreekt men 
de overheid aan via de rechtbank zoals in 
een gewoon kort geding, dan is wei een advo
kaat nodig en kunnen de kosten hoog oplo
pen. 
AI met al is de juridiese regeling die we hier 
hebben besproken een Iappen deken. Deskun
dig juridies advies is bijna altijd noodzakelijk. 

Aktiekomitees en verenigingen 
s·ij het in beroep tegen de overheid gaan 
wordt als voorwaarde gesteld dat de klager 
rechtstreeks in zijn belang is getroffen. Een 
vraagpunt daarbij is dan: mogen verenigin
gen en aktiekomitees dan ook een bezwaar
schrift of beroepschrift indienen? 
Vroeger werd dit meestal niet mogelijk ge-
acht door de 'instanties' die de beroepen en 
bezwaren moesten behandelen . Tegenwoordig 
wordt dezemogelijkheid steeds ruimer. De VIB 
en het MAN hebben dan ook al vaak van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt. • 

/k wit graag weten water in mijn CAO staat 
over reisuren. Hoe kan ik dat te weten ko
men? 

lnformatie over CAO's kunt u gratis krijgen 
bij het Loonburo in Den Haag. Het Loonbu
ro verzamelt aile CAO's en geeft zowel mon
deling als schriftelijk voorlichting over lonen, 
arbeidsvoorwaarden en wettelijke regelingen. 
Het adres is Emmapark 4-6, Den Haag, het 
telefoonnummer is 070-831500. 
Wilt u zelf de CAO-tekst bestellen dan kunt 
u terecht bij de Staatsuitgeverij in Den Haag; 
telefoon 070 - 624551. Deze teksten zijn 
niet gratis. 
Overigens moet u wei bedenken datu er recht 
op hebt datu van uw baas een CAO-exem-
plaar krijgt. • 

Op Koninginnedag won Herman Snoeyink de ronde van Almelo 1979 v66r Han Vaanhold en 
Hennie Stamsnijder, de latere winnaar van het Neder/ands kampioenschap bij de amateurs 

Herman Snoeyink 
de fietsende onderwijzer uit Denekamp. _ 

In de schaduw van het grote wielergebeuren zoals de Tour de France en ook van 
zijn vroegere plaatsgenoot Hennie Kuiper, beoefent Herman Snoeyink uit het 
Overijsselse Denekamp het wielrennen als amateur naast zijn beroep als onderwij
zer. Gevreesd in het peloton om zijn vlijmscherpe eindspurt is hij ook dit jaar weer 
een van de meest suksesvolle amateurs in ons land. Bondcoach Rini Wagtmans 
ziet in hem een 'potentiiHe wereldkampioen' maar desondanks was hij er. bij de 
wereldkampioenschappen in Valkenburg niet bij, omdat voor Herman niet het 
wielrennen maar de school op de eerste plaats komt. 
Bij onze aankomst is Herman net thuis. Zijn vrouw Marian die op een notariskan
toor in Oldenzaal werkt vertelt ondertussen dat het voor Herman een erg drukke 
tijd is. Door de schoolvakantie is hij in de gelegenheid om veel wedstrijden te rij
den. Meestal 's avonds en· dan wordt het vaak erg laat. Oat maakt het moeilijk voor 
haar om altijd mee te gaan, omdat zij 's morgens weer op tijd moet beginnen. 

Op het ogenblik is Snoeyink een van de 
meest suksesvolste renners bij de amateurs 
in Nederland. Vorig jaar behaalde hij maar 
liefst 34 overwinningen en dit jaar sleepte hij 
ook al weer 16 eerste prijzen in de wacht. 
Hoe kwam hij er eigenlijk toe om deze sport 
te gaan beoefenen? 
.,Nou, dat is eigenlijk een raar verhaal. Zoals 
zoveel jongens ben ik op jonge leeftijd gaan 
voetballen bij DOS '19. lk werd daar doel
man . Maar ik had nooit wat te doen. In de 
drie jaar dat ik heb gevoetbald zijn we twee 
keer kampioen geworden. Oat was natuur
lijk wei l.euk, maar toch zinde het mij niet. 
De jongens van het elftal voetbalden zo goed 
dat ik nooit een bal op het doel kreeg. En ik 
wilde toen al zo graag presteren. 
Van een vriend van mij hoorde ik toen dat hij 
mee wilde doen aan een zesdaagse voor zoge
naamde wilde renners. Nou dat leek mij ook 
wei wat. Die vriend wist toen een oude ren
nersfiets voor f 80,- op de kop te tikken 
voor mij. lk heb toen een jaar lang wat Wilde 
koersen gereden. 
Daarna ben ik eerste jaars aspirant geworden 
en in dat jaar won ik ook mijn eerste koers. 

Toen ben ik overgestapt naar de nieuwelin
gen en daarna naar de amateurs waar ik ieder 
jaar meer koersen won." 

Voor het grote gros moet er geld bij 
Zoals zoveel topamateurs in ons land wordt 
ook hij gesponsord. Wat is het belang van 
een sponsor voor een wielrenner? 
.,Zonder sponsor was het wielrennen voor 
veel renners niet te betalen. Een sponsor 
zorgt voor de kleding en voor de fietsen . 
Wielrennen is een dure sport. Met het weer 
dat we nu hebben, regenachtig, moet je om 
de drie koersen nieuwe banden hebben. En 
met deze gladde parcoursen mag je al blij 
zijn dat je niet valt, want dan gaat het nog 
meer aan materiaal kosten:· 
Maar er wordt tach ook goed verdiend in de 
koersen. Het prijzengeld is tach altijd we/ re
delijk? 
.,lnderdaad is het voor de echte toprijders 
niet slecht. Met het aantal overwinningen 
dat ik haal, kan ik zeggen dat ik er wat aan 
overhoud. Maar dat is met de meeste renners 
niet zo. Vergeet niet dat ook de benzine moet 
worden betaald die je verrijdt om naar een + 
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' koers te gaan. 
Er zijn weliswaar in de gewone koersen 20 
prijzen, maar als je de 20e bent dan krijg je 
maar 10 gulden en daar beta a I je het aantal 
kilometers om naar een koers te komen echt 
niet mee. Voor de topamateurs is het af en 
toe een stuk inkomen, maar voor het grote 
gros moet .er heel wat geld bij." 
Dat de kommercie, oak in de wielrennerij, 
een steeds belangrijkere rot gaat spelen, be
aamt Snoeyink: 
,Veel sponsors hebben een ploeg. En die 
ploeg rijdt voor zo'n sponsor. Als eenling 
wordt het dan ook al moeilijker om nog 
een koers te winnen. Een ploeg kan om de 
beurt aanvallen, ze kunnen de sprint voor 
el kaar aantrekken. Als eenling is daar haast 
niet tegen te rijden. Op die manier komt ech
ter zo'n ploeg wei in de belangstell ing en 
daarmee wordt dan gelijk reklame gemaakt 
voor de sponsor." 

Echte amateur in het nadeel 
Overigens kan Snoeyink zich niet aan de in
druk onttrekken dater b1/ de topamateurs 
tach we/ heel wat broodamateurs zijn: 
,Ais je nagaat dat van de toprenners zo'n 
70 procent zich de hele dag met wiel rennen 
bezighoudt, dan vraag ik me wei af in hoe
verre zij nog amateurs zijn in de ware bete· 
kenis van het woord ." 
Hebben deze mensen grate voorde/en? 
,Dat zeer zeker . En deze manier van amateu
risme wordt door de Wielrenunie ook aardig 
gestimuleerd." 
Hoe bedoel je dat? 
,Nou ik vind het toch een wat vreemde zaak 
dat ik als een der suksesvolste renners niet in 
een selektie voor de wereldkampioenschappen 
zit. lk heb dit seizoen al weer 16 overwinnin· 
gen gehaald, waaronder 2 klassiekers (dat 
zijn de belangrijkste wedstrijden in ons land) . 
Maar geselekteerd word je niet . Een keer ben 
ik door de bondcoach (Rini Wagtmans) ge
polst. lk heb hem toen gezegd dat ik niet in 
aanmerking kon komen voor etappe-wed
strijden of voor trainingskampen . II< heb nu 
eenmaal als beroep onderwijzer en dat komt 
op de eerste plaats . Nou, dan hebben ze 
Snoeyink niet nodig, maar nemen ze lieve1· 
renners die de hele dag wei de tijd hebben. 
lk vind dat op deze manier de echte amateurs 
de das wordt omgedaan. 
Je vindt het oo 1< te rug bij een Nederlands 
kampioenschap. I k maak daa r nooit vee I kan
sen. Voor zo'n kampioenschap is het nodig 
dat je erg veel· kilometers traint. De beste 

: trair.~mg is bijvootbeeld-om etappe-koersen te 
rljden : Nou, dat kan i k ni'et want zo'n kam
pioenschap valt gelijk met het einde van het 
schooljaar . Dan is het juist extra druk op 

~ 
schoo ___ l: Op die m~~ier heeft de echte amateur 
een .groot nadeel. . 

• : · ;·t-tet -rr{~esf vr~em.de :viritl'ik 'ctan nog dat·je 
· aehterat van. ee'n.I::)QMco'acW leest dat hij zegt 

dat ik geweigerd heb om in een selektie te 
. 4itten. Da,t .iStge\MOOn oiet waar. Wagtmans 
probeert op die manier te doen voorkomen 
alsof de bond nog met amateurisme bezig is . 
Nou, hij weet wei beter ." 
Je bent als onderwijzer werkzaam in Dene
kamp. Hoe is deze baan te kombineren- met 
de wielrenn(!rij? 
,Zoals ik al zei heb je als toprenner de nodige 
nildelen. Maar ik heb daar niet zo'n moeite 
mee. De school is voor mij punt 1. 
lk probeer wei zoveel mogelijk mijn verga
deringen en koersen van te voren te plannen, 
zodat ik niet voor platselinge verrassingen 

. ~om tc staan . En d~t gaat mij vrij goed af." 
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Snoeyink: ,)k heb niet de mentaliteit om meals professional te verkopen" 

lk fiets voor mijn plezier 
Heeft de Denekamper er nooit aan gedacht 
om professional te worden? 
,Dat heb ik inderdaad . Toen ik pas was afge
studeerd als onderwijzer heb ik een jaar lang 
gegokt. Gewoon zoveel mogelijk fietsen en 
kijken wat voor mogelijkheden ik had. En li 
chamelijk had ik de profwielrennerij misschien 
wei aangekund . Maar geestelijk beslist niet. 
Het professionalisme is keihard. Je moet je 
verkopen , je moet een handelaar zijn. En die 
mentaliteit heb ik te weinig. lk fiets voor 
mijn plezier . lk hoef niet koste wat het kost 
te winnen. lk wil op een faire manier aan de 
overwinning komen en ee n overwinning niet 
kopen, want dan is di e voor mij niet veel 
meer waard." 

Afzien 
Fietsen en /esgeven. Van br•ide markten is 
Herman Snoeyink goed thuis. Ronduit droe
vig vindt hij de situatie in het onderw1j's. 
,lk heb dit jaar ze lf weer Ervaren wat te gro
te klassen betekenen. lk had dit jaar een klas 
van 36 leerlingen . Nou, dan wordt er zoveel 
gepraat over onderwijsvernieuwing. I k geef 
het_je te doen met 36 in een kl.as. Dat is ge
woon onmogelijk.Daarom vincj ik ook dat 
het klassegemiddelde een stuk naar beneden 
moet. AI die werkloze onderwijskrachten 
zijn voor een goed onderwijs.hard nodig . En. 
ze worden op dit moment toch ook betaald? 
Waarom dat geld niet besteden aan het maken 
van arbeidsplaatsen? Dat is veel beter dan dat 
de mensen nu maar in de WW moeten lope.n . 
En ze blijven daar op deze mani er ook rn, 
want ze raken te lang uit het onderwijs om 
ergens nog een baan te krijgen. lk zal er be-
sl ist niet om treuren als iemand de helft van 
mijn klas zou krijgen . Eigenlijk had datal 
lang moeten gebeuren ." 
Gevraagd naar de mediese bege/eiding van de 
wielrenner, zegt Herman: 
,Nou, dat is heel verschillend . Wanneer je in 
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een of andere selektie zit dan moet je van 
de bond uit iedere maand gekeurd worden. 
En dat is een erg goede zaak. Maar er zijn 
een heleboel renners die veel meer zouden 
kunnen presteren wanneer ze wat meer voor 
hun gezondheid zouden doen . 
lkzelf probeer in elk geval mijn lichaam zo 
gezond mogelijk te houden . lk laat me dan 
ook regelmatig door een arts kontroleren . 
En verstandig eten natuurlijk . Maar als wiel
renner wordt je je wei erg bewust van je I i
chaam . Je kunt zeggen dat een wi ; I renner 
een halve dokter is . Maar dat moet ook wei. 
VJielrennen is een zeer zware sport, je moet 
enorm kunnen afzien. En dat kan aileen wan· 
neer je lichaam in topkonditie is. En daar
voor moet je zorgen, dat weet je. " 

Geen zin om achteraan te harken 
Denkt hij nog lang te b/ijven wielrennen? 
Hij weet het niet. Wanneer de prestaties wat 
minder worden zou het we/ eens kunnen dat 
hij snel stopt. HJj heeft geen zin om, zoa/s 
Kneteman dat zo mooi weet te zeggen 'ach
teraan te harken.' ,En daar komt bij dat ik 
meerdere hobby's heb waar ik niet aan toe 
kom. I k speel bijvoorbeeld graag tennis, maar 
d'at kan niet omdat de bewegingen die ik 
daarbij maak niet goed zijn voor een wielren· 
ner." 
Als onderwijzer heB:ft hij lange vakanties. 
Tach is hij ook nu weer in Denekamp. 
Gaan Herman en Marian nooit weg? 
,Op dit moment niet nee .. Wanneer wij twee 
weken op vakantie zouden gaan dan betekent 
dat dat ik in die tijd zoveel aan vorm verlies 
dat ik er weken over zou doen voordat ik het 
oude nivo weer he b." 
Marian: ,lk zou best wei een paar weekjes 
weg willen, maar ik wist toen ik Herman 
trouwde dat dat niet kon. I k leg me er bij 
neer. A Is hij gestopt is, dan hebben we nog 
tijd genoeg om wat meer van de wereld te 
zien." · · • 
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. . OPGEl'iKT ··· 
* onJscholen 
In de afgelopen jaren hebben de makelaars 
goud verdiend. De huizen waren zovee/ 
waard als de gek er voor gaf en de handel 
was uiterst levendig. Het makelaarsgilde 
groeide ge/ijk op met de stijging van de win
sten. Ze zeggen weleens als je geen vak kent, 
kun je nog altijd politieagent worden. 
Maar iedereen kan ook zonder bezwaren of 
papieren beweren dat hij makelaar is. 
Nu de prijzen van de huizen daten en de ver
kopen stagneren, wit de makelaar meer ver
dienen aan de huizenhandel. De minister 
heeftal een verhoging van 15 procent toege
staan voor de makelaarstarieven. Maar daar
mee is de Neder/andse Bond van Make/aars 
niet tevreden. De NBM vergeet dan wet dat 
de konsument mag opdraaien voor de wild
groei in de makelaarswere/d. De minister ver
geet dat ook. In plaats van deze tariefsverho
ging had era/lang een vestigingswetgeving 
op tafel moeten liggen. Nu dat niet zo is, zit 
er voor een aantal makelaars niets anders op 
dan om te scholen. Wat had u gedacht van 
bouwvakker? Want de prijzen van de huizen 
mogen dan wet daten, gezien de woningnood 
is er nog a/tijd een fors tekort aan huizen en 
dan niet in de koopwoningensektor maar 
vooral in de socia/e woningbouw. Woning
wetwoningen dus. Bovendien kunt u als 
bouwvakker altijd op de steun en sympathie 
van de SP rekenen. 

*costa 
balcona 
Twee maal per jaar wordt de hoogte van de 
bijstandsuitkeringen bijgesteld; op 1 januari 
en op 1 juli. Er komt dan ook meer vakan
tiegeld. Dat vakantiege/d bedroeg vanaf juli 
'18 f 74,40 per rnaand voor een gezin. Daar 
kwam in januari 10 cent bij, en in ju/i van 
dit jaar zowaar 70 cent. Het is nu dus f 76,20. 
Over een vo/ jaar een verhoging van iets meer 
dan 1 procent. Bij een al/eenstaande is het 
nog erger •.• Over het hele jaar een verhoging 
van 50 cent, nog geen procent. 
Je wordt kwaad. Je denkt dat heeft niets te 
rnaken met het bijhouden van de prijsverho
gingen. Maar dan geeft Van Agt er toch een 
scCirt uitleg voor op de te/evisie. 
,We hebben dan niet zoveel geld te bes.teden 
in onze vakantie, maar het is ook vee/ beter 
voor de Nederlandse ekonomie wanneer we 
met vakantie in eigen land blijven .•. " 
Mij best, maar ik zie niet in hoe die paar lui
zige centen het wonder verrichten dat at die 
miljarden overheidssteun voor bedrijven 
maar niet gedaan krijgen. 

* anJrolach 
De vriende/ijke juffrouw van de AMRO-bank 
lacht u at van verre toe. Ze is nog wat jong 
voor bankzaken maar ze weet feilloos de weg. 
Mijnheer Frits van effekten of mijnheer Jan 
van de spaarrekeningen staan altijd voor u 
klaar. Net als juffrouw Nellie aan het /oket, 
worden ook zij geteisterd door een voortdu
rende glimlach die een zeker belang van de 
AMRO-bank bij verschillende en witmakende 
tandpasta's verraadt. Een glimlach die het 
spreken bijna onmogelijk maakt. Maar dat 
doet er niet toe bij de AMRO-bank. Bij de 
AMRO-I)ank gaat het om zaken. 
In de nieuwste reklame ·zien we na een aan
tal AMRO-bank-gevels een paar juffrouwen 
die ons vanachter glas toelachen en toezwaa· 
ien. 
Gezellige boel daar bij de AMRO. Maar waar
om staan die jonge dames achter glas? Ze zul· 
len toch geen mond- en klauwzeer hebben? 
Hoe dan ook ,In 't financiee/ verkeer is de 
AMRO een mijnheer (en die juffrouw dan?) 
die niet zonder u kan. Achter elke gevel waar 
u AMRO-bank ziet staan, daar zijn aardige 
mensen, daar kunt u van opaan." 
Nou ja,je moet natuurlijk wet geld meebren
gen, daar kunnen zij dan weer een hoop 'goe
de' dingen mee doen. Er is er maar een die 
echt lacht bij de AMRO-bank en dat is de 
huidige direkteur. De winst blijft stijgen, ook 
ditjaar weer. Bij de AMRO-bank. 
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* humanitair 
Het is wet erg wrang dat we nu uit de mond 
van de Westduitse bondspreside(lt Carl 
Carstens moeten horen, dat de oorlogsmisda
digers van Breda vrijgelaten zouden moeten 

· worden. Hij deed dit verzoek aan onze minis
ter Van der Klaauw. De vrijlating zou moeten 
geschieden op humanitaire gronden. Weet 
zo'n man eigenlijk wet wat dat is. 
Dit oud-lid van de nazi-partij weet wet dater 
in Breda twee oude partijvrienden zitten, maar 
is niet op de hoogte van het feit dater in 
Oegstgeest een speciale inrichting is waar 
vroegere koncentratiekampgevangenen wor
den behandeld. 
Het vergeten van de slachtoffers is overigens 
een bekend verschijnse/ bij oud-nazi's. Som
migen beweren zelfs dat ze nooit bestaan heb· 
ben. Waar geen slachtoffers zijn, zijn ook 
geen misdadigers. Een soort geeste/ijke ausra
dierung. De humanitaire gronden van Carl 
Carstens zijn uiterst verdacht. De vrijlating 
van de oorlogsmisdadigers van Breda is weer 
een vervelende herinnering minder aan het 
eigen bruine verleden van Carl Carstens. 
En wanneer men in Duits/and zeer verbaasd 
is over het toenemende wantrouwen in Ne
derland, dan komt dat omdat zij hun bruin 
verleden wi/len vergeten in plaats van er mee 
af te rekenen. 
Als ze er mee afgerekend hadden, dan had 
Carl Carstens die vraag niet kunnen stellen, 
in ieder geval niet als bondspresident. • 

OAT IS EEN GOEDE VRAAG EN IK BEN BLIJ OAT U DIE 
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Unilever -dir 
,Ais produktievakman bij UVG (Uni
lever Vlees Groep) verdient u een goed 
belegde boterham." Paginagrote adver
tenties met deze tekst stonden de afge
lopen weken in de Osse kranten met 
het doel mensen te werven. De UVG 
oftewel Zwan-Hartog heeft te kampen 
met een flink personeelstekort. Verba· 
zingwekkend voor degene, die zich de 
krantenkoppen van 2 jaar geleden her
innert met ... ,Unilever wil1800 man 
kwijt." 

We vragen Toon Voets, ondernemingsraaa
lid van Arbeidersmacht, hoe dit kan . 
Toon: ,Er is hier door de direktie een heel 
vies spelletje gespeeld en dat spelletje heet: 
mensen net zolang pesten tot ze weggaan. Ze 
hebben aileen een tout gemaakt. Ze hebben 
de werkomstandigheden zo slecht gemaakt, 
dater meer arbeiders zijn gaan lopen dan ze 
gedacht hadden. Vandaar dat ze nu een grate 
werfkampagne gestart zijn." 
Het began allemaal zo'n vijf jaar geleden, 
toen de direktie van Unilever het plan kreeg 
om de Unilever Vleesgroep Nederland te re
organiseren . In de praktijk betekende dat, 
arbeidsplaatsen in Nederland opheffen en 
fabrieken bouwen in lage-lonen-landen zo· 
als Mexico. De direktie is toen begonnen met 
in aile kranten bekend te maken, dater dui
zenden arbeidsplaatsen moesten vervallen, 
wilde de Vleesgroep Nederland ooit weer ge
zond worden . Voor Oss aileen al 1250. Ach
teraf gezien zijn er maar enkele ontslagen ge
vallen in de produktieafdelingen. Maar de 
arbeidsplaatsen zijn grotendeels wei verdwe
nen . Dit werd bereikt door de mensen kon
stant in onzekerheid te Iaten . 

Toon Voets hierover: ,Ais je weet dat je 
ieder moment ontslagen kan worden, begin 
je automatics naar ander werk uit te zien. 
Ook werden de arbeiders konstant overge
plaatst van de ene naar de andere afdeling. 
Vaak mensen, die al dertig jaar of Ianger op 
dezelfde afdeling hadden gestaan. Velen kon
den hier niet tegen en vertrokken. Tenslotte 
zijn de lonen ontzettend laag bij Zwan-Har
tog . Ten opzichte van andere fabrieken in 
Oss hebben we een achterstand van 30 a 40 
gulden in de week . Veel arbeiders komen met 
f 320,- netto per week naar huis . ledereen 
die ander werk kon krijgen, vertrok dus . En 
de direktie lachte in haar vuistje . Ze bereikte 
haar doel, namelijk de arbeidsplaatsen ver
dwenen. En het kostte haar nog geen cent 
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Toon Voets (rechts): ,Er zijn meer arbeiders weggepest dan de bedoeling was" 

ook aan afvloeiingsregelingen. Want die wor
den enkel uitbetaald als je ontslag krijgt en 
niet als je zelf weggaat. 'Natuurlijk verloop' 
heet zo iets. Er is echter niets natuurlijks 
aan. Alles wordt van tevoren gepland. Wat 
het voor de arbeiders betekent om op zo'n 
manier weggepest te worden, daar kijken de 
direkties niet naar." 

De lonen 
Nu is er dus personeel te kort. Maar met het 
loon, dater nu betaald wordt, krijg je geen 
nieuwe mensen. Oat zag de direktie ook in . 
Om dit op te lassen dokterde ze een slim 
plan uit . Per 1 juli 1979 kwam op de lonen 
een toeslag van f 30,- per week bruto plus 
4 uitkeringen van f 70,- netto bij de feest· 
dagen. Prima. Er zat aileen een maar aan. Er 
moest wei 5 procent produktieverhoging te
genover staan. Wordt die niet gehaald dan 
gaat de toeslag er weer vanaf. Dit betekent, 
dat de loonsverhoging de di rektie geen cent 
kost. Het betekent ook, dat er op veel afde
lingen flink gejaagd gaat worden om 5 pro· 
cent produktieverhoging te halen. Als het 
aan de direktie I igt tenminste. Op enkele af
delingen is men hiermee al gestart. De men
sen op de fabriek zijn echter niet van plan 
hier in te trappen . Ze vinden dat ze recht 
hebben op deze loonsverhoging, zonder dat 
daar voorwaarden aan verbonden worden. 
Tenslotte wordt hiermee een achterstand in 
gelopen . Een ander bezwaar tegen de regeling 
is, dat mensen die in de ploegen zitten of re
gelmatig overwerken tijdens ziekte de eerste 
zes we ken deze toes lag niet krijgen . 

De fraktie van Arbeldersmacht heeft dit 
standpunt in de ondernemings raad overge
bracht en op een pamflet gezet . In dit pam
flet werd ook onthuld, dat er in het eerste 
kwartaal van dit jaar 2 miljoen winst is ge· 
draaid . Evenveel als het gehele vorige jaar. 
Geld waar de arbe iders recht op hebben. 

De vakbonden 
De vakbonden zijn wei met deze regeling ak· 
koord gegaan. En zijn zelfs zo ver gegaan, af 
te spreken, dat ze zullen meehelpen de 5 pro
cent produktiestijging te bereiken. 
We citeren uit het vakbondspamflet over de
ze zaak: 
,Per 15 oktober 1979 wordt met de vakorga
nisaties over/egd over de dan bereikte resul
taten en zonodig zal ook door de vakorgani
saties een extra impu/s worden gegeven om 
te bewerkste/ligen, dat per 1-1-1980 een stij
ging ten opzichte van 1978 van 5 procent is 
gerealiseerd. " 
Even verderop: 
,Deze regeling is gebaseerd op een stuk ver
trouwen, dat iedereen van hoog tot /aag be· 
reid zal zijn in positieve zin aan de uitvoering 
hiervan mede te !Nerken. Ons uitgangspunt is: 
voorkom dat na verloop van tijd een aantasting 
van de /oontoes/ag moet p/aatsvinden. Als 
iedereen meedoet kan dat best worden voor
komen. En daar rekenen wij dan ook op." 
Als je dit leest, kun je je bijna niet voorstel 
len, dat een vakbond dit aan haar leden durft 
te schrijven . In plaats van een direktie, die 
zo met zijn werknemers speelt hierop aan te 
vallen, gaat men naast de direktie staan om 
de werknemers ernstig toe te spreken. 

Arbeidersmacht schrijft in zijn pamflet hier
over : 
,De berei kte loonsverhoging is prima, aileen 
had de vakbond vast moeten houden aan het 
standpunt , dat de lo nen sowieso met dit be
drag omhoog moesten. En ze had zich niet 
moeten verplichten om mee te gaan werken 
aan een jaagsysteem. De va kbond is er voor 
de mensen en moet niet de vuile karweitjes 
voor de di rektie opknappen. Toegeven had de 
di rekteu r toch gemoet en, want personeel is 
de belangrijkste voorwaarde om winst te rna
ken . En zonder een forse loonsverhogi ng kon 
de direkti e duidelijk niet aan mensen komen." 

• 
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Slepers diskussieren over hun pas 

begonnen staking in de wachtruimte 

De 
staking 
enhet 
koffertje 
De kranen draaien niet en de boten liggen 
aan de wal. De mannen staan voor de poort 
en op de kade, 13.000 in getal. Ze staken 
voor meer poen maar de betekenis van deze 
strijd raakt ons allemaal. 
Op de derde dinsdag van september staat er 
een koffertje in het brandpunt van de belang· 
stelling. Als een goochelaar zal de minister 
van Financiiin het koffertje aan het volk to· 
nen. Het koffertje hceft een zekere ·magiese 
kracht want het kan onthullen wat de goden 
nog in de schoot van de toekomst verborgen 
hebben gehouden. Oat is natuurlijk groot 
nieuws. En omdat de mens nogal nieuwsgie· 
rig van aard is, verklappen de kranten de in· 
houd al voordat het koffertje geopend is. 
Ieder jaar opnieuw wordt het gebracht als 
een onthulling. En ieder jaar opnieuw staat 
de ministeriiile goochelaar voor aap omdat 
iedereen de truuk al kent voordat hij werke· 
lijk vertoond wordt. 

lntussen gaat het wei om een vertoning die 
beslist over ons Ieven en welzijn. Een ding 
staat vast. Op de derde dinsdag van septem
ber zal er een oud lied gezongen worden. 
Oat lied is gekomponeerd onder de regering 
Den Uyl. Het lag zo goed in het gehoor van 
rechts Nederland, dat Van Agt en Wiegel het 
dankbaar hebben overgenomen . .,Arbeiders 
moeten matigen omwille van de werkgelegen
heid." 
Maar dat is een liedje dat steeds valser klinkt. 
Want wat is het resultaat van zes jaar mati
gen? De werkloosheid is nog meer als 
200.000. En dan rekenen we nog niet eens 
de verborgen werkloosheid onder de vrou
wen en de WAO'ers. Aileen de bedrijven zijn 
er beter van geworden. De winstcijfers tonen 
dat ook aan, maar dat betekent allesbehalve 
meer werk. lntegendeel, er komt steeds min· 
der werk in de bedrijven. Een topman van 
Philips heeft dat onlangs haarzuiver uitge
legd. 
De winsten waren weer toegenomen. Niette· 
min zou het aantal arbeidsplaatsen verder 
worden ingekrompen. De arbeidsproduktivi
teit was toegenomen. Oat betekent dat je 
nu met minder mensen net zoveel kunt pro
duceren. De vraag naar produkten was wei 
gestegen maar niet voldoende. De arbeidspro
duktiviteit was dus harder gestegen dan de 

Hoeerwerd 
meegeleefd 
De sol idariteit die de arbeiders in Rotcerdam 
uit het hele land kregen was enorm. Aange
vallen door de bazen, in de steek gelaten door 
de bonden stonden zij in hun strijd toch niet 
aileen: telegrammen, waarin steun betu igd 
werd, werden af en aan bezorgd, het geld dat 
van aile kanten binnenstroomde, de groep 
Bots die gratis voor de stakers op de kade op
trad. Met die steun in de rug durfden de sta
kers door te gaan of zoals een bemannings-
lid van de sleepboten het uitdrukte : .,Er gaat 
wat door je heen, als je ziet hoe de mensen 
met ons meeleven." 

Donderdag 23 augustus: 
de boten gaan tegen de wal 

vraag. Dus minder arbeiders. 
Maar de vraag naar produkten hangt samen 
met de koopkracht. Hoe meer de arbeiders 
matigen, hoe minder de koopkracht en dus 
minder vraag naar produkten dus meer werk
loosheid in de bedrijven. Zo werkt de kapita
listiese ekonomie. 
Veel bedrijven maken intussen weer forse 
winsten en het zijn weer vreugdevolle tijden 
voor de aandeelhouders. Zij inkasseren het 
geld dat de·arbeiders hebben ingeleverd. In 
zo'n situatie hoeft men zich niet te verbazen 
over het uitbreken van stakingen. En dat is 
allerminst een ramp voor de ekonomie. Het 
is eeo herverdeling van inkomens waarbij de 
werkers een groter deel opeisen ten koste 
van de kouponknippers. 
De heren die zich nu zo'n zorgen maken over 
de ekonomie hebben we niet gehoord toen 
ons aardgas voor een grijpstuiver aan ltaliii 
verkwanseld werd. De oliemultinationals 
kunnen ongestraft prijsverhogingen doorvoe
ren en dat terwijl aileen de Shell al in een 
half jaar tijd een zuivere winst van 5,3 mil
jard gulden maakt. 
Geen ramp voor de ekonomie dus. Toch heeft 
de havenstaking verstrekkende gevolgen. De 
havenarbeiders hebben een bres geslagen in 
de jarenlange psychologiese oorlogsvoering 
tegen de arbeidersklasse. De bezuinigings- + 
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Het stakingskomitee bereidt het kort geding voor met mr. Sjoerd Brunia 

Stakers aan de Willemskade 

woede die vooral de portemonnee van de 
arbeiders trot is niet Ianger vanzelfsprekend. 
Daarbij hebben de stakers alles getr9tseerd. 
De politieke partijen tot en met de PvdA, 
PPR en PSP stonden niet achter de stakers. 
De bonden hebben hun leden Iaten vallen 
als een baksteen. Terwijl de vakbondsleden 
uit woede en teleurstelling hun lidmaatschap 
van de bond opzegden, kreeg de vakbonds
leiding een kompliment van minister-presi
dent Van Agt. Maar ook de riooljournalistiek 
van de pers en met name AVRO's Televizier 
kon de staking niet ondermijnen. 
In het weekend van 1 en 2 september is er 
massaal druk uitgeoefend op de stakers. Met 
vage beloften probeerden de bonden verwar
ring te zaaien. Oat is grandioos mislukt want 
in tegenstelling tot Amsterdam hebben de 
Rotterdamse havenarbeiders na een paar da
gen van verwarring een komitee vastgesteld 
dat werkelijk Ieiding gaf aan de staking. En 
daar kunnen we. gerust gelukkig mee zijn, 
want het boeken van resultaten is evenredig 
met de kracht van de staking. 
De havenarbeiders en de sleepbootbemannin
gt:n hebben de spits afgebeten. Zij halen 
vour de Nederlandse arbeidersklasse de kas
tanjes uit het vuur. Zij hebben voor ons alle
maal geld verdiend. Tot voor kort werden we 
voorbereid op de minlijn. Oat wil zeggen een 
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Socialistiese Partij: 
hulptroepen 

loonsverlaging ook voor de modale inkomens. 
Niet dat zoiets een speciale gemene trek van 
het kabinet Van Agt zou zijn. Ook Den Uyl 
bracht een paar maanden geleden een rapport 
in omloop waarin hij loonsverlaging en be-. 
lastingverhoging in het vooruitzicht stelde. 
De vakbeweging protesteerde niet en zat op 
dezelfde buikriemlijn. 
Maar zie, de staking in de haven is nog geen 
week oud of Van Agt verzekert dat de 
modale inkomens niet in koopkracht achter
uitgaan en oh wonder vakbondsleider Kok 
kondigt zelfs aan in 1980 looneisen te gaan 
stellen. Wat eerst als ramp werd voorgesteld 
schijnt nu toch weer niet zo slecht te zijn. 
Looneisen dus. Een ommezwaai die aileen 
verklaard kan worden door de stakingen. 
Een ommezwaai om verder gezichtsverlies 
en om een uittocht van leden te voorkomen. 
Die ommezwaai komt natuurlijk wei een jaar 
te laat en we moeten nog zien wat ervan te
recht komt, maar eigenlijk betekent het dat 
de stakers nog niet zo gek zijn om looneisen 
te stellen. De arbeiders hebben dan wei geen 
ekonomie gestudeerd, maar dat wil nog niet 
zeggen dat ze zich in de luren Iaten leggen 
door politieke partijen, vakbonden en ekono
mieprofessoren. 
De stakers hebben maar een 'zwak' punt. Ze 
staan voor een eerlijke zaak en die wordt be-

-- -- -- ---- --- -----
----

Vanaf het allereerste begin heeft d;! SP de ak
ties in Rotterdam metterdaad ondersteund. 
Met juridiese bijstand van een van onze advo
katen mr. Sjoerd Brunia, die de stakers in en 
bu it en de rechtszaal gedurende de hele sta
king terzijde stand. Voor het monsterproces 
tegen aile 500 slepers hadden wij uit het hele 
land een tiental advokaten gemobiliseerd, 
om van dit kart geding een zeer lang geding 
te maken, iets wat de rechter- gelukkig voor 
hem - nog bijtijds inzag . Juridiese hulp we rd 
oak verleend aan de havenarbeiders. Aange
zien de staking geld kostte en de vakbonden 
weigerden om de aktie te steunen, startte de 
SP in het hele land een financiele steunaktie, 
die begeleid werd door een extra editie van 
de Tribune in de buurten en bedrijven te ver
spreiden. Zodoende was het voor ons moge
lijk om de slepers tot dusver het bedrag van 
f 11.000,..- te overhandigen. Hulp heeft onze 
partij ook kunnen bieden door de drukpersen 
dag en nacht ter beschikking van de stakers 
te stellen. 

vochten met eerlijke middelen, terwijl de te
genstanders zich van maffiamethoden bedie
nen. lntimidatie, omkoping, gekonkel en 
verraad. Wij komen daar in een volgende Tri
bune nog op terug. Toch zal die 'zwakke' 
kant sterk blijken te zijn omdat met eenheid 
en solidariteit niet aileen een loonsverhoging 
wordt afgedwongen. Dezelfde krachten zijn 
in staat om een betere wereld op te .bouwen. 
De SP is met hart en ziel verbonden aan deze 
strijd. 
De havenwerkers hebben door hun eenheid 
en solidariteit een tipje van de toekomstslui
er opgelicht. Daar kan ook de goochelaar van 
de derde dinsdag met zijn grauwsluier niets 
aan veranderen. Net zo min als de rest van 
de tegenstanders. Daarbij horen ook al diege
nen die gezwegen hebben in dit belangrijke 
maatschappelijke konflikt. Den Uyl gaf niet 
thuis. Net zomin als de PPR en de PSP. Als 
het er werkelijk op aan komt zijn ze er niet. 
Ze willen allemaal graag en veel praten over 
de zwakken in de samenleving, maar wan
neer de zwakken zich aaneensluiten en een 
vuist maken dan schrikken ze. 
Zo is de havenstaking ook nog eens een uiterst 
leerzame les wie de vijanden en wie de vrien
den zijn van de arbeidersklasse. De stakers 
hebben het in de praktijk met eigen ogen ge
zien. Voorwaarts en niet vergeten. • 
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Debonden 
en de slepers 
Donderdag 30 augustus speelde zich op de 
Willemskadc, de plaats waar de boten werkloos 
tegen de wal lag~n, het volgende tafereel af. 
Laat in de middag deelt een vakbondsbestuur
der een stapeltje pamfletten uit: .. Heet 
nieuws van de vervoersbond FNV", waarin 
zij suggereerde dat op haar aandringen de di 
rektie van Smit het kort geding tegen haar 
personeel had ingetrokken. Nu hadden de 
stakers dat nieuws al een uur eerder verna
men . Spontaan werd dan oak voor de goede 
man het liedje .. Siaap kindje, slaap" ingezet. 
Het gebeurde in aile gemoedel ijkheid, maar 
het voorval is karakteristiek voor de niet zo 
fraaie rol die het FNV tijdens de staking 
speelde . Toen eerder die week 16 man voor 
de rechter gesleept werden om zo uitgespeeld 

Mr. Sjoerd Brunia verdedigt de 16. 

Een staker over rechter Nivard: ,Hoe 
kan 'n vrouw van zo'n man houden?" 

De eis van de stakers 
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te worden tegen hun kollega's, stak het FNV 
geen poot uit om te helpen. 
Het tegendeel was het geval. Dater wei door 
de bond op werd aang~dH>ngen om het mas
sa-proces ~:~iet te Iaten doorgaan vond zijn 
oorzaak in het feit, dat door Iaten gaan van 
een dergelijk proces een verdere blamage 
voor het FNV had betekend en ongeacht de 
uitslag op een overwinning voor de stakers 
was uitgedraaid. Dat het FNV het intrekken 
van het kort geding als haar sukses presenteer
de en niet van de stakers, tekent nag eens 
de huichelachtige houding die het FNV er 
tijdens deze dagen op na hield. Alles heeft 
men er bij het FNV aan gedaan om de sta
king te beeindigen. Men schermde met een 
CAO, hoewel duidelijk was dat niemand, ge
organiseerd of ongeorganiseerd, zich daarin 
kon vinden, zeker niet toen de mannen kon
kreet aan hun eerste loonafrekening konden 
zien, dat sommigen er zelfs nog op achteruit
gingen . FNV-Ioondeskundige Drabbe, die de 
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staking kategories afwees: ,Voor de heden
daagse ekonomie, is het onverantwoord." 
Hij zei een loongolf als in 1970 als een regel-
rechte ramp te beschouwen. 
Was het een wonder, dat de pleiter van Smit 
tijdens het proces zijn betoog op deze gran
den onderbouwde en bovendien om de ~ta
king te breken nag eens de stelling van Max 
Rood, de bekende vakbondsadvokaat, van 
stat haalde met diens konklusie dat staken 
slechts het recht is voor de erkende vakbon
den. Het FNV verlaagde zich zelfs zo, dat 
meegedaan werd met de riooljournalistiek 
van bepaalde media, door verhalen over inti
midatie kwistig rond te strooien. De slepers 
in Rotterdam hebben hun konklusie getrok
ken. Zelfstandig hebben zij hun strijd ge
voerd, dag en nacht voor el kaar gewerkt, 
fantasties georganiseerd en op deze wijze een 
eenheid in de strijd tot stand gebracht. En 
dat is iets, waarvoor een vakbond juist zou 
moeten staan. 

De firma ,Kommer en Kwel" Smit 

De rechtzaal waste klein; veel slepers 
volgen buiten het kort geding 
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Het eerste resultaat van de steunaktie 
van de SP: f 3000,-

De staking 
en het nieuws 
De berichtgeving over de staking zowel in 
de pers als op radio en TV mocht bepaald 
geen steun voor de stakers heten . Op een en
kele uitzondering na maakten aile media 
stemming tegen de stakingsakties. Het breken 
van de staking scheen het doel van de nieuws
geving. Wil Simons van de AVRO beweerde, 
zonder een enkel voorbeeldje te Iaten zien, 
dat 'werkwilligen gei"ntimideerd werden' en 
in dezelfde uitzending zei E. Peereboom vol 
dramatiek: .,Onze ekonomie wordt kapot ge
maakt." Zo werd geprobeerd de stakers als 
misdadigers af te schilderen. Over de aanlei
ding van de staking vertelde het Utrechts 
Nieuwsblad het mooiste fabeltje. De krant 
beweerde dat de staking ondermeer uitgebro
ken was omdat de vakantie dit jaar verregend 
was en dat de arbeiders daardoor in de stem
ming waren om te staken. 
Geen woord over de motieven van de stakers, 
geen woord over de lage lonen in de haven. 
De stakers, die hun eigen nieuwsvoorziening 
verzorgden, hadden dan ook een groot wan
trouwen tegenover de meeste kranten en om
roepen. 
Oat de gewone mensen in heel het land wei 
precies aanvoelden dat de staking steun ver
diende, bleek uit de zeer talrijke bijdragen, 
die vooral uit de arbeidP.rsbuurten binnen
kwamen. 
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In optocht naar de rechtzaal voor de 
uitspraak 
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Nu ligt ool< vrijwel de hele haven plat 
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Een extra editie van de Tribune wordt enthousiast ontvangen 
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Vrouwen 
Ook vrouwen van de stakers droegen hun 
steentje bij . Naast het nodige type- en sten
cilwerk en het uitdelen van de aktiepamflet
ten, zorgden zij er ook voor dat de mannen 
die niet in de gelegenheid waren om naar 
huis te gaan, tach een warme maaltijd kre
gen. In het gebouw de Vijverhof begonnen 
zij 's middags om vier uur al met de voorbe
reidingen voor het eten, dat in grate hoeveel
heden gekookt moest worden. Pannen van 
'weeshu is-formaat' werden avera I vandaan 
gesleept . Ook het boodschappen doen ging 
in andere maten als ze gewend waren. 
Erg belangrijk was het ook dat zij regelmatig 
op de kade kwamen . Zij praatten daar met 
de omstanders en legden uit waarom zij vol 
ledig achter deze staking staan. Maar naast de 
gesprekken met de omstanders konden de 
stakers zelf natuurlijk ook best wei een be
moedigend woordje gebruiken. Omdat de 
vrouwen in het gebouw beter in de gelegen
heid waren om de nieuwtjes van de radio en 
uit de kranten te volgen, dan de mannen bij 
de boten, kwamen zij op het idee om een 
groat publikatiebord te maken om zo ieder
een op de hoogte te kunnen houden. Het 
aktiekomitee maakte direkt dankbaar ge
bruik van deze mogelijkheid om mededelin
gen aan hun kollega-stakers te doen . 

FNV:info: ,Siaap, kindje, slaap" 
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Kok Kraaijeveld van het stakingskomi
tee (links) staat Brandpunt te woord 

toto's: John van Heijningen 

2/9 
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Klassejustitie 
Mr. Nivard, president van de rechtbank te 
Rotterdam, sinds kort benoemd, zal zich de 
slepersstaking zijn Ieven lang herinneren. 
Nog geen uur na zijn uitspraak dat 16 van 
de 500 stakende slepers aan het werk moes
ten tegen een dwangsom van f 500,- per dag, 
ging in de Rotterdamse haven het ene bedrijf 
na het andere plat . 
Het vonnis tegen de 16 'veroordeelden' was 
bovendien onuitvoerbaar. Het recht van mr. 
Nivard bleek niet het recht van de arbeiders. 
Nog geen week later werden aile 484 overige 
slepers voor de rechter gedaagd door Smit. 
Onder de gedaagde slepers bevonden zich en
kelen, die tijdens de staking, ziek of op va
kantie waren. Twee kapiteins, die voor de da
tum van het proces met pensioen gingen, 
mochten ook een dagvaarding van deurwaar
der Glimmerveen in ontvangst nemen. 
Mr. Nivard had de zaak opgesplitst in groepen 

----- --- -- - ---- - - ---~-- - -- -

Q .. V\i'); 
'-) ~ q ~ 

31/8 
van 80 man, waarvoor hij 3 kwartier telkens 
gereserveerd had oftewel 33 sekonden per 
man . 
Dit monsterproces, nog nooit eerder in Ne
derland vertoond, dreigde echter voor het 
aanzien van de rechterlijke macht en de positie 
van Smit zo'n debakel te worden, dat het na 
twee dagen, onder druk van de staking werd 
ingetrokken. Een tiental deurwaarders was 
dagen in de weer geweest, en de deurwaar
derskosten van f 35.000,- waren voor niets 
gemaakt. Bij de stakers kwam het volgende 
versje over dit optreden van de justitie in 
zwang : ,.Ais het bij de kapitalist gaat om de 
centen, gaat de rechtspraak sneller dan bij 
Menten." 

,Bots" treedt op voor de stakers 



Theo Stemerding (links): ,We hebben vee/ meer vertrouwen in e/kaar gekregen" 

Aktie in vleesindustrie 
Compaxo plat 
,Wanneer de voedingsbonden van de FNV dit voorjaar de CAO's overeenkomen 
voor de vleesverwerl<ende industrie, wordt 'alles wat erin zit' er ook uitgehaald," 
aldus de bonden. In de tijd daarna gaan een aantal vleeswarenbedrijven echter ver 
boven het CAO-Ioon uitbetalen. Daarom probeert de FNV in augustus de CAO 
weer open te breken met de eis van f 20,- bruto erbij. Dit wordt door de werkge
vers afgewezen. Direkt erop brel<en er overal akties los. Bij Compaxo in Zevenaar 
wordt de spits afgebeten. Het werl< wordt neergelegd, de stakers eisen gelijk loon 
voor iedereen tot een bedrag van 400 gulden schoon. De Tribune bericht hierover. 

De eerste dag 
,.Laatst zei iemand tegen me, jullie zijn nag 
maar een stelletje boeren in het oosten, he. 
Toen zei ik nag, je weet tach dat de wijzen uit 
het oosten komen. En nou zie je het. We 
hebben als eersten het werk neergelegd," ver
telt een lachende vleeschauffeur van de Ze
venaarse slachterij Compaxo . ,.De andere 
bedrijven in Nederland hebben wat Ianger 
hun hoofd nodig, maar die komen er oak wei 
achter! lk heb nag nooit een staking meege
maakt maar het is op het werk nag nooit zo 
mooi geweest als vandaag." 
Op de eerste avond komen de postende sta
kers bij elkaar in de kantine. ,.Er zitten 400 

varkcns in de vriescel en er gaat er niet een 
uit!" Steeds meer stakers komen binnen om 
hun postende kollega's te ondersteunen. 
Thea Stemerding, lid van de SP en een van 
de aktieleiders vertelt hoe het began: ,Van
morgen rookten we in de koffiepauze een si
garetje. We hadden een pamflet gehad van de 
voedingsbond dat weer niets bijkregen. Je 
weet dat een aantal bedrijven in de vleesin
dustrie meer dan de CAO-Ionen gingen beta
len. En waarom zouden wij dan met minder 
moeten doen? Kijk, toen we hier kwamen 
werken was het een leuk loon, maar metal 
di e jaren is er niets bijgekomen en door de 
nullijn liggen we nu weer lager . En dan vind 

ik oak nag eens dat we wei wat meer mogen 
verdienen want het werk is zwaar. Je werkt 
hier in de stront, het bloed, de kou, het vocht 
en dampen en aan de lopende band. Boven
dien is het gevaarlijk werk, er zijn regelmatig 
bedrijfsongevallen. Oat komt door het hoge 
tempo dat steeds wordt opgevoerd. 
De eis is 400 gulden schoon voor iedereen. 
Want we willen niet aileen hetzelfde loon als 
bij andere vleesbedrijven. Oak onderling 
zijn we solidair, een ongeschoolde hier, die 
het zwaarste en smerigste werk doet, mag 
niet tot 40 gulden minder krijgen." 
Het is een unieke aktie, het komt niet vaak 
voor dat met een staking de loonverschillen 
zo verminderd worden . De voedingsbond 
gaat achter de staking staan en komt met 
een nieuws landelijke eis: 20 gulden bruto en 
500 gulden ineens. 

Samen sterk 
In de kantine komen oak al snel verhalen 
los over de gebroeders Post, de direkteurcn 
van de Compaxo, met een hoofdvestiging in 
Gouda (300 man) en een afdeling in Zcv~
naar. ,Die Post zei altijd: 'Met jullic hr·b ik 
niets te maken, ik hou hier 80 man aan het 
vreten!' Hij zal bedoe len dat 80 man hem 
aan het eten houden," reageert een slagcr. 
,Vanmorgen zei Post: 'Op jullie eiscn kan ik 
niet ingaan, ik ben geen sinterklaas, dan moet 
je maar ander werk zoeken. Maar 's middags 
hadden weal voor elkaar dat hij 20 gulden 
bruto per week wou betalen en 3 maal 70 
gulden. Oat was wei slim van die man, maar 
we hebben dat natuurlijk niet aanvaard." + 
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De tweede dag 
Ook de tweede stakingsdag zijn de meesten op 
het bedrijf en aan de poort te vinden. Op-
nieuw komt de direktie om te onderhandelen. 
's Middags komen de stakers weer bij elkaar, 
onder luid apphius wordt bekend gemaakt 
dater door het hele land nieuwe stakingsak
ties zijn begonnen. De direktie denkt nu over 
de voorstellen na en dat is een goed teken. 
De stemming is nu vastberaden: .,AI zitten 
we hier drie weken, volhouden doen we," 
zegt iedereen. Omstreeks half drie komen de 
aktieleiders weer in de kantine. De spanning 
stijgt over de afloop van de onderhandelin
gen. De FNV distriktsbestuurder neemt het 
woord. In een lang betoog wordt een nieuw 
voorstel van de direktie bekend gemaakt: 
.,20 gulden bruto erbij. 500 Gulden ineens 
en als we vanmiddag nog gaan werken wor
den de stakingsuren doorbetaald." 

20 Gulden extra voor de laagste lonen 
Suk~es dus. Toch is iedereen nog niet tevre
den. lmmers: over de eis van de gelijke lonen 
wordt niet meer gesproken . .,Oat is door de 
direktie met een keihard nee afgewezen, we 
hebben het uiterste bereikt," aldus de FNV
bestuurder. 
Ondanks de uitleg van de vakbond zijn de 
stakers van mening dater nog meer uitge
haald moet worden. Daarop worden de on
derhandelaars naar de direktie teruggestuurd 
met de eis: twintig gulden extra erbij voor 
de laagste lonen. Niet-inwilliging van deze eis 
zal betekenen dat de staking doorgaat. 
Tien minuten verstrijken. De kantine ziet aan 
de stralende aktieleiders dat het pleit beslecht 
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is: de direktie is om . 
Het luid gejuich barst los en de aktieleiders 
worden door iedereen bedankt voor het 
standvastig volhouden . 
Theo Stemerding, na afloop van de staking: 
.,In het nieuwe CAO-overleg in oktober zullen 

ze uit moeten gaan van onze eisen. We zijn 
vandaag, een dag na de staking met veel meer 
plezier naar het werk gegaan. De jongens 
hebben onder mekaar veel meer vertrouwen 
gekregen. We houden de zaak nu goed in de 
gaten en desnoods beginnen we opnieuw."• 
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Vietnamese vrouwen zetten zich in bij de opbouw van hun land, waar de Amerikanen 27.000.000 bommen op gooiden 

BOOTVLUCHTELINGEI\I; 
OP WEG WAARHEEN? 
30 April 1975. Na 30 jaar oorlog te hebben moeten voeren tegen grootmachten 
als Japan, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika, is Vietnam eindelijk be
vrijd. Bevrijd van vreemde onderdrukkers, bevrijd van stampende legers, troepen
bewegingen, gierende vliegtuigen, napalm. Vietnam is vrij, maar de rurne waarop 
zij die vrijheid verkrijgt is onvoorstelbaar. De waanzinnige Amerikaanse voorspel
ling het land tot het stenen tijdperk terug te bombarderen, is welhaast volbracht. 
Terwijl de rook over het land optrekt beginnen de Vietnamezen aan een wederop
bouw, zwaarder dan een land ooit gekend heeft. 

Giro 999. Oproepen over radio en televisie 
worden gedaan om de nood van de vele uit 
Vietnam vertrokken mensen te lenigen. Geef, 
geef, aan die arme vluchtelingen, is het mot
to. En niemand kan het ontkennen : de zwal
kende boten en de volgepakte kampen geven 
inderdaad een triest beeld te zien. Maar in 
aile programma's over dit probleem blijft een 
vraag onbeantwoord: wie zijn deze zogenaam
de bootvluchtelingen en naar wat zijn zij op 
weg, waardoor zij zich in deze situatie ge
bracht hebben? Wie slechts de doorsnee in
formatie tot zich krijgt, zal steeds verder ver
ward worden. 'Het bootvluchtelingen-pro
bleem hult zich in mysterieuze wolken. 

Een straatarm land 
We gaan nog een keer terug naar 30 april 
1975. Een straatarm land moet zich oprich
ten en opnieuw tot Ieven komen. Maar hoe 
weinig is er om dat te volbrengen! Het ont
breekt het land aan werkelijk alles. Maar voor
al is het rijst, het dagelijks eten voor de Viet
namees, water tekort is. Daar waar de rijst
velden moesten staan, gapen 27 miljoen bom
kraters. 
Oat daarom de voedselproduktie van de so
cialistiese regering de hoogste prioriteit krijgt, 
zal niemand verwonderen. Een volk van 53 
miljoen mensen is er immers van afhankclijk. 
Zonder voldoende eten kan er geen volgende 
stap gezet worden. + 
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Teneinde een goede voedingspolitiek te kun
nen voeren, moeten diepingrijpende maatrege
len genomen _worden. Bij elke maatregel die 
aangekondigd en uitgevoerd wordt, krijgt 
de regering meer medestanders . Maar ook het 
aantal tegenstanders vergroot zich. Bepaalde 
groepen van de bevolking voelen zich in hun 
positie bedreigd. En juist uit deze groepen 
zal het merendeel der laterals bootvluchte
ling betitelde mensen voortkomen. 
Wanneer de bevrijding van Vietnam een feit 
is, betekent dat niet dat daarmee overheer
sing en ongelijkheid verdwenen zijn. lntegen
deel. De Amerikaanse erfenis in Vietnam bete
kent onder andere een door scherpe klov ~n 
van elkaar gescheiden bevolking: de grote 
massa der armen, de groep van een kleiner 
welvarender bevolkingsdeel en de super-rijke 
elite. 
De laatste groep zal wanneer de laatste Ame
ri kaan het land verlaat, ook verdwenen zijn . 
Elders worden de van plundering en uitbui
ting afkomstige gelden weer ge i'nvesteerd en 
veroorzaken z ij opnieuw ellende. 
Vanaf de eerste dag na de bevrijdi ng vertrek
ken ook aanzienlijke groepen van de midden
klasse, bestaande uit ambtenaren, onderne
mers en handelaren, legeroffic ieren. Hoe ver
der de tijd echter voortschrijdt hoe groter dit 
aantal vertrekkenden wordt . En daarmee 
komt de zaak in de publiciteit . Daarover zo 
direkt meer. 

Gouden toekomst 
De gewone Vietnamees heeft slechts de keus 
tussen werken en sterven van de honger . Be
grijpel ijk dat dit- overgrote - dee l van de 
Vietnamese bevolking van ganse r harte de re
geringspolitiek ondersteunt. Het samen sterk 
staan geldt hier wei heel erg letterlijk . 
De meer welvarende Vietnamees heeft echter 
de andere keuze: bl ijven of vertrekken. Gezien 
de ekonomiese posit ie is vertrekke n. voor de
ze mensen namelijk doorgaans een r·eele moge
lijkheid . Deze keuze bestaat al vanaf d e eerste 
dag van de bevrijding. Sedertdien hebben ve
len ervan besloten ook een bijd rage te leveren 
aan de opbouw .van het land . Hun d irekte 
materiele pos itie wordt daarmee ni et verbe
terd. De overtuigingspolitiek van d e reger ing 
laat echter velen zien wat werkelijk be lang
rijk is voor Vietnam en haar bewoners . 
Maar lang niet iedereen van deze middenklas
se wenst deel te nemen aan de opbouw van 
hetland . En hoe verder de nationalisatiepo
litiek alsmede de voedselproduktie- en verde
lingspolitiek vorderen, hoe meer mensen uit 
de middenklasse zich opmaken orri het land 
te verlaten. Men denkt aan een gouden toe
komst elders, met name in Amerika. 

De uittocht 
Wanneer een serie natuurrampen met kata
strofale gevolgen voor de voedselvoorziening 
en de volksgezondheid zich in korte tijd op
volgen, valt voor velen de beslissing. Ze gaan. 
Vanwege de lange kustlijn van Vietnam, ligt 
het voor de hand dat het overgrote deet de 
boot wil nemen. Doordat het aantal vertrek
kenden zich echter in bepaalde perioden op
hoopt, raken die boten overvol. Met name 

Dankzij het ijverige werk van de radio
zenders van het 'Vrije Westen' wordt 
in Vietnam (waar een aanzien/ijk aantal 
katholieken woont) het gerucht ver
spreid dat de Heilige Maagd is versche
nen en de christenen heeft opgeroepen 
dJ 'kommunistiese he/' te ver/aten ... 

In het Utrechtse Nieuwsblad van 25 
augustus komt een van de inmiddels 
in Nederland gearriveerde bootvluchte
lingen, de 49 jarige Ly Lien Hai aan 
het woord. De krant vertelt daarover: 
uLY Lien Hai wit niet vee/ zeggen over 
Vietnam-na-de-oorlog. Van de oorlog 
zelf had hij in Saigon niet zovee/ ge
merkt. Het is een grate stad en daar 
gaat het Ieven door. Hij was er tamelijk 
welvarend. Hij was eigenaar van een 
banketfabriek, en had zo'n zestig man 
aan het werk. n 

doordat het overgrote deel illegaal vertrekt, 
wordt er door sommigen grof geld verdiend 
aan deze uittocht. En eenmaal op zee vormen 
de overvolle schepen vaak een makkelijke 
prooi voor piraten. 
De Vietnamese regering waarschuwt de men
sen voor deze zaken. Op mensen die echter 
al vastbesloten zijn het land te verlaten, maakt 
dat niet al te veel indruk. Na een korte perio
de van ontbe ring wacht een nieuw en welva
rend leven,lijken de vluchte li;,gen te den ken. 
Oat idee wordt verder aangewakkerd door ra
diostations als 'De Stem van Ameri ka' die 
voortdurend vanuit Australie in het Vietna
mees uitzendt. Zij roept de Vietnamese be
volking op hetland te verlaten en belooft hen 
een gouden toe komst in het westen 

Op weg naar wat? 
De vluchte lingen zijn dus met name uit de be
t e r gesitueerde klasse van Vi etnam afkomstig . 
Het woord beter gesitueerd moet ni et al te 

eng worden bekeken. Ertoe behoren relatief 
zeer rijke figuren, maar ook ambtenaren di e 
menen meer te kunnen krijgen dan wat de 
Vietnamese regering ze momenteel biedt . 
Het bindende aspekt bij de vluchtelingen li jkt 
toch steeds te zijn het feit dat men op weg is 
naar herstel van de oude situatie, waarin zij 
het beter hadden dan het grootste deel van 
de bevolking. 

Verantwoordelijkheid 
Met name in de rechtse pers wordt het pro
bleem van de bootvluchtelingen min itieus be
handeld . En aile konklusies wijzen in een 
duidelijke richting: het socialisme leidt tot 
veel meer ellende dan het kapitalisme. Het is 
juist daarom dat de vluchtelingen zoveel ver
toond worden door de media . Zij vormen 
werkmateriaal voor rechtse krachten. 
Maar zoals we hopen duidelijk gemaakt te 
hebben in het voorafgaande, is het door deze 
media geschetste beeld onvolledig en vals. 

Het probleem van de bootvluchtel ingen is 
veroorzaakt door diegenen die een land in 
puin meenden te mogen gooien, die meenden 
een land met geweld tot het kapitalisti ese 
systeem te moeten bekeren en behouden. 
Oat gegeven vind je echter niet in de kranten 
terug of in de geldgeef-akties . Vooral Ameri
ka, de grootste schuldige in het geheel - men 
gooide het land plat en betaalde ve rvolgens 
geen cent van de toegezegde schadevergoe
ding van 10 miljard gulden - blijft als het 
hier om gaat buiten schot . En intussen zwoe
gen de Vietnamezen door in de schier einde
loze strijd. Voor hen is de oorlog over, maa r 
duurt de strijd voort. De strijd voor een men
selijk bestaan. Onze sympathie is me t hen . • 

Kinderen in Hanoi 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann * Piet Wigman 

0 op het eerste gezicht is de man die 
de spreekkamer binnenkomt kernge
zond. Op de vraag wat eraan scheelt, 

steekt hij zijn vinger omhoog. Hij kijkt er 
pijnlijk bij. De vinger ziet er rood en gezwol
len uit. Hij bekent een doe-het-zelver te zijn. 
Door een kloppende pijn in de vinger had hij 
's nachts slecht geslapen ·en biljarten met 
zo'n vinger is ook niet leuk. Reden om langs 
te komen. Als ik naar zijn vinger wijs, pakt 
hij mijn hand al vast. ,Afblijven," zegt hij. 
Pijn dus, begrijp ik. 
De diagnose is meestal gemakkelijk te stellen, 
namelijk een panaritium. Oat is een ontste
king van de hand, voornamelijk van de vin
gers, waarbij etter gevormd wordt. De oor
zaak is bijna altijd een kleine verwonding aan 
een vinger bijvoorbeeld een prik met een 
naald of, zoals bij onze doe-het-zelver, een 
houtsplinter . Het lijkt vaak onschuldig, maar 
de ontsteking kan zich snel uitbreiden. Wan
neer er zich een ontsteking ontwikkelt, ge
beurt dat meestal binnen 12 uur na de ver
wonding. Vaak ben je je echter niet bewust 
geweest je verwond te hebben . 

Mitella 
Het gevaar van zo'n ontsteking schuilt in het 
feit dat ze zich in de diepte kan uitbreiden. 
Onze handen zijn stevig en die stevigheid be
staat dankzij het feit dat talloze vezels kris 
kras in bundeltjes door vingers en hand lopen. 
Daartussendoor lopen bloedvaten, zenuwe n 
en pezen en daaromheen peesscheden. Die 
dienen om de pezen soepel te Iaten bewegen. 
Langs die vezels kruipt een infektie verder. 
Een aanvankelijk oppervlakkig gelegen ont
steking kan dan dieper gelegen weefsels aan
tasten met aile gevolgen van dien. Deze weef
sels zijn bijvoorbeeld nagelbed, peesscheden, 
onderhuidse bindweefsellaag, botdelen en 
gewrichten. 
Heel bekend is de ontsteking van de lymfeva
ten van de arm bij een panaritium (de bloed
vergiftiging, rode streep op de arm). Deze 
zal snel genezen, wanneer het wondje goed 
behandeld wordt (waarover direkt meer). 
Verder is rust geboden. De arm moet in een 
mitelia gedragen worden. Als ook de peessche
den in de ontsteking betrokken worden, gaan 
je vingers iets krom staan. Oat is omdat je in 
die stand de minste pijn hebt. Wanneer dit 
niet snel genoeg behandeld wordt, kan de 
pees afsterven, doordat de bloedvaatjes naar 
de pees dichtgedrukt worden door de etter 
die zich gevormd heeft. Hierdoor loop je de 
kans je vinger minder goed te kunnen gebrui 
ken . De behandeling hierbij moet zijn: het 
openleggen van de peesschede zodat de etter 
naar buiten weg kan. Verder zal er ook anti
biotika (penicilline) gegeven moeten worden. 
Oat opensnijden gebeurt door de chirurg. 
Een ander gevaar van een panaritium is de 
aantasting van het beenvlies en het bot (fijt). 

Dok kleine wondjes 
eisen aandacht 

In het ergste geval is,amputatie van een vin 
gerkootje noodzakelijk! 

Snelle behandeling 
Zo'n klein wondje kan dus grate gevolgen 
hebben, maar bij een snelle en goede behan
deling zal het niet zo'n vaart lopen. 
Het wondje moet gedesinfekteerd worden met 
jodium. Wanneer er een kloppende pijn ont
staat, moet je een nat verband aanleggen. 
Onder het verband gaat het dan een beetje 

broeien met als gevolg dat de bloedvaten 
goed open gaan staan. Hierdoor krijg je een 
betere bloedcirkulatie en dat bevordert de 
genezing. Verder wordt er antibiotika gege
ven. Als er etter ontstaan is, dan wordt er 
een insnijding in de huid gemaakt zodat het 
wegkan. Een bekende behandeling is het 
sodabad. Zorg er wei voor dat het water niet 
te heet is; gevvoon handwarm. 
Wat onze doe-het-zelver betreft; ik heb hem 
aangeraden stug vol te houden. AI doende 
leert men. • 

13 



Na enkele paniekerige maanden is de rust op 
het oliefront weer teruggekeerd. Net zoals in 
1974 blijkt er weer een hoop drukte om niks 
te zijn gemaakt. Van een echte oliekrisis blijkt 
ook dit keer geen sprake te zijn geweest. De 
opslagtanks •Jan de oliemaatschappijen zitten 
momenteel stampvol. Het produktieverlies, 
veroorzaakt door de geburtenissen in Iran, 
is de laatste weken opgevangen door Ianden 
als Saoedi-Arabie en Koeweit. Zoals de Tri
bune al eerder schreef: er is olie zat. De zo
genaamde oliekrisis van het voorjaar heeft 
wei geleid tot een astronomiese winststijging 
van de oliemaatschappijen. De Nederlands
Engelse multinational Shell zag haar netto (!) 
winst in het afgelopen half jaar stijgen tot 
zes miljard gulden. En ook de OPEC-Ianden 
profiteren van de olieprijsstijgingen, die op 
de vrije oliemarkt in Rotterdam zelfs 90 pro
cent bedroegen. De konsument in het Westen 
en vooral de mensen in de Derde Wereld zijn 
uiteraard weer het kind van de rekening. En 
de politici blijven ons maar voorkauwen hoe 
weinig olie er op de wereld is. Het enige posi
tieve punt van de oliekrisis is dater steeds 
meer aandacht komt voor de aardolievoor
raden op de wereld. Meer en meer mensen 
vechten de schattingen aan van de wereldolie
reserve zoals die door de oliemaatschappijen 
en de regeringen worden gemaakt. De olie
maatschappijen hebben er immers aile belang 
bij om die oliereserve zo laag mogelijk te 
schatten, daar weinig olie garant staat voor 
hoge prijzen. 
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Voor 1200 miljard gulden olie in onze bodem 
DE VERZWEGEN 
OLIEVOORRADEN 
VAN NEDERLAND 
Aardolievoorraden onderschat 
In dit verband is het interessant om eens naar 
de situatie in Nederland te kijken . Bekend is 
dat ons land beschikt over grote gasvoorra· 
den. Een groot deel van onze welvaart hebben 
we aan de bel onder Slochteren te danken. 
Overigens wordt de werkelijke omvang van de 
Nederlandse aardgasvoorraad nog steeds on· 
derschat . De ol iemaatschappijen doen voort· 
durend nieuwe vondsten en ondanks het feit 
dat weal jaren lang aardgas verbruiken is het 
einde nog lang niet in zicht . 
Maar over aardolie hoor je nooit wat. We heb· 
ben ons er al lang bij neergelegd dat in de 
Nederlandse bodem van dit vloeibare goud 
niets is te vinden. De Nederlandse Aardolie 
Maatschappij (NAM)- die vrijwel aile olie
koncessies in handen heeft en een onderne
ming is van Shell en Esso- doet er ook alles 
aan om dit beeld in stand te houden. 
Het zou ook onzinnig zijn om te beweren 
dat Nederland kan uitgroeien tot een klein 
oliesjeikdom. Maar toch hebben we meer olie 
dan menigeen denkt. Met name door de 
steeds modernere technieken kan nu olie 
worden gewonnen, die tot voor kort voor on
winbaar werd gehouden . 
Energiedeskundigen schatten dat in de Ne· 
derlandse bodem misschien wei 30 miljard 
barrel ruwe olie zit. 
Oat is natuurlijk weinig vergeleken bij de 365 
miljard barrel die nog in het Midden-Oosten 
over is. Maar ervan uitgaand dat een barrel 
olie (159 liter) minimaal 20 dollar kost, pra· 
ten we toch over een omzet van 600 miljard 
dollar (1200 miljard gulden). En dat is toch 
niet niks. 

0/ievondsten in de Noordzee worden 
bijna uitsluitend ,,bij toeval" gedaan 
bij het boren naar aardgas 

Twee vindplaatsen 
Hoe zit dat precies met de Nederlandse olie? 
Er zijn twee potentiele vindplaatsen ; onder 
land en onder ons deel van de Noordzee . 
Oat er ol ie in de Nederlandse bodem zit, is al 
Ianger bekend . ledereen heeft wei eens de 
ja-knikkers in Wassenaar of Schoonebeek ge· 
zien. AI in 1909 werd er in het dorpje Ameri
ca in De Peel naar olie geboord . Het resultaat 
was echter negatief. Zes jaar later boekte men 
meer sukses in het Achterhoekse plaatsje 
Corle . Daar bleek zich een bescheiden olie· 
veldje te bevinden. 
In 1938 was Den Haag aan de beurt. Ondanks 
diepe boringen kon men ook daar geen olie 
vinden. Na de oorlog had de speurtocht naar 
ol ie echter meer sukses . Dankzij nieuwe tech
nieken konden de potentiele olievelden beter 
opgespoord worden . Met name in het oosten 
van ons land en rond Wassenaar werd olie ge
vonden . Hoewel deze olie van een zwaar 
soort is, was het toch de moeite waard om 
met de winning te beginnen . Vorig jaar pro
duceerden de koncessies in Schoonebeek en 
Rijswijk samen in het totaal 9,8 miljoen bar· 
rei olie . Niet veel op de wereldproduktie 
maar toch meer dan genoeg om financieel 
aantrekkelijk te zijn. 
Hoeveel olie de bekende bronnen nog over
hebben, is moeilijk te zeggen. Ook de NAM 
geeft hier weinig gegevens over los. In tataal 
is uit de Nederlandse bodem tot nu toe 33,4 
miljoen barrel olie gehaald . Oat is dus nog 
maar een fraktie van de totale olievoorraad . 

Odell: olie in Zuid-Nederland? 
Oat de NAM zelf ook gelooft dat er zich in 
onze bodem nog meer olie bevindt, blijkt wei 
uit de .aktiviteiten van deze maatschappij. 
Zo wit de NAM binnenkort in diepe forma
ties in Limburg olieboringen gaan verrichten . 
En ook in Zeeland is de NAM gesignaleerd. 

~-----~-------------------------------------·~ ---- -



Prof. Odell: , ... spektakulaire olievondst bij Den Helder ... " 

De Esso/Shell hebben dit hele gebied inmid
dels als koncessie toegewezen gekregen. Exakte 
gegevens omtrent olievondsten in deze gebie· 
den ontbreken nag. De oliemaatschappijen 
zijn zeer zwijgzaam en zij zijn de enigen die 
over de techniek beschikken om olie op te 
sporen. De overheid moet maar afwachten 
wat voor informatie er boven water komt. Het 
is voor de Shell zelfs een koud kunstje om 
olievondsten tijdelijk geheim te houden. 
De Rotterdamse energiedeskundige professor 
Peter Odell is er echter van overtuigd dat zich 
onder onze bodem olie bevindt. Odell heeft 
internationale faam verworven door zijn ak
kurate schattingen van de wereldolievoor· 
raad. 
Odell: .,Je hoeft niet meteen te denken aan 
enorme velden. Het kunnen oak series van 
kleine veldjes zijn. Men heeft nu het plan op
gevat om in Zuid-Nederland te gaan zoektn. 
Belgie en Duitsland zijn daar al mee begon
nen, ten westen en ten oosten van ons land 
in de regia langs het zogenaamde Brabants 
massief. Boven dit vrij oude gesteente liggen 
formaties die wei eens olie of gas zouden kun
nen bevatten. En er is een rapport van een 
ontdekking van iets op de Zeeuwse eilanden. 
lk weet niet precies wat omdat het natuurlijk 
geheim 1s. De NAM ontplooit er echter wei 
opvallend veel aktiviteiten." 
Zoals professor Odell zegt, gaat het in Neder
land niet om enorme olievelden zoals in het 
Midden-Oosten. Maar het is wei zeer goed 
mogelijk dater zich verschillende kleine veld
jes onder onze bodem bevinden. Die kunnen 
aileen met nauwkeurig geol0gies onderzoek 
worden opgespoord. 
En daar is de bereidheid van de Sheii/Esso 
enz. voor nodig. Zolang Nederland geen eigen 
oliemaatschappij heeft, zullen we afhankelijk 
blijven van de opsporingsaktiviteiten van de 
oliegiganten. 

Zoeken in de Noordzee 
Behalve land is er ook nag het Nederlandse 
deel van het kontinentale plat in de Noord
zee. Hoewel er hier nog geen olie wordt ge
wonnen, zijn de vooruitzichten niet ongun-

stig. De ramingen over de olievoorraad in de 
Noordzee zijn de laatste jaren steeds gegroeid. 
En oak de techniese mogelijkheden om in de
ze woelige zee te boren, hebben een enorme 
vlucht genomen. British Petroleum schatte 
onlangs de totale olievoorraad in de Britse 
sektor op veertig miljard barrel olie. Aange
nomen wordt dat de Engelsen over ongeveer 
de helft van de Noordzee-olie beschi kken. Er 
zou dan nag eens veertig miljard barrel over
blijven voor Nederland, Denemarken en Noor
W?gen. Oak professor Odell denkt dater in 
de Noordzee minimaal voor 80 miljard bar-
rel aan olie zit. Vooral de ontwikkeling van 
de techniek is zeer belangrijk voor de vraag 
hoeveel olie uiteindelijk uit zee wordt ge
haald. 
Want het is nou eenmaal geen gemakkelijke 
plaats om olie omhoog te halen. Een rustige 
woestijn is heel wat idealer. Het Nederlandse 
kontinentale plat bevindt zich voor onze kust. 
en strekt zich nag een stuk naar het noorden 
uit. Het gebied is in stukken verdeeld en olie
maatschappijen kunnen per vak een boorkon
cessie bij de overheid aanvragen. 
De meeste van de tot nu toe 200 verrichte 
boringen op de Noordzee (sinds 1962) Waren 
naar aardgas. Maar bij zes boringen werd olie 
aangetroffen. In het Nederlandse deel zijn 
drie interessante oligvelden gevonden tot nu 
toe . Maar slechts een klein deel van het hele 
gebied is nauwkeurig onderzocht. In totaal 
zijn er 62 ontdekkingen gedaan van olie en 
gas. Twaalf velden zijn in produktie (allen 
aardgc.s) terwijl voor vijf andere velden een 
produktie-vergunni ng-aanvraag loopt. 

Nieuwe gegevens 
Wat betreft olie is er onlangs een bijzondere 
interessante vondst gedaan vlak voor de kust 
van Den Helder, door de oliemaatschappij 
Union. 
Professor Odell: .,Oat wekte verbazing om
dat het hier om een regia gaat waar geen olie 
verwacht werd. Door de ontdekking van 
Union moeten nu aile maatschappijen in de 
buurt daarvan een andere interpretatie van 
hun informatie maken. 

Reaktiesop 
Tribune15 
In Tribune 15/79 besteedden we volop 
aandacht aan de energiesituatie in de 
wereld, en aan de beweerde en werke
lijke methodes om energie te besparen. 
In die Tribune stelden we oak dat maat
regelen als een autoloze zondag weinig 
om het lijf hadden, gezien het relatief 
kleine aandeel van het energieverbruik 
door personenvervoer op het totaa I. 
Sommige lezers hebben dit alles als 
een pleidooi van de SP v66r uitbreiding 
van het partikuliere autobezit gezien, 
getuige de brieven die zij ons hierover 
stuurden. 
Eerlijk gezegd begrijpen we die reaktie 
niet zo goed. Wie bijvoorbeeld onze 
brochure 'Wat we willen, wat we doen' 
leest, ziet dat weer geen geheim van 
maken voor een gratis, snel en uitge
breid openbaar vervoer te zijn. Diverse 
akties hebben wij in het veri eden hier
over dan oak al gevoerd. Beter en gra
tis openbaar vervoer zal naar onze me
ning zeker leiden tot verminderd parti
kulier autogebruik. En dat betekent 
een hoop besparing, zowel van energie 
als materialen. 
lets waar we als partij echter n let aan-
willen is het volgende: _ 
Zowel de regering Den Uyl als de rage
ring Van Agt proberen de mensen wijs 
te maken dat de gewone man een van 
de ernstigste energieverspillers is. Onder 
andere omdat hij een eigen autootje 
heeft. Oat is volgens ons lariekoek, Be
drijfsleven en overheid zijn verreweg de 
grootste energieverspillers. Wanneer zij 
de hand in eigen boezem zouden steken, 
zou dat heel wat meer besparing kun" 
nen opleveren. 
Van de gelden die men daarmee zou 
uitsparen, zouden subsidies op het 
openbaar vervoer gegeven kunnen wor
den. Het mes zou dan aan twee kanten 
snijden. Men doet echter steeds het 
tegendeel: energiebesparende werkzaam
heden blijven achterwege of gebeuren 
veel te langzaam en de tarieven van het 
openbaar vervoer worden omhoog ge
jaagd ... 

Het is nameNjk ol ie uit de zogenaamde krijt
periode. Men heeft er nooit rekening mee 
gehouden dat er in die aardformatie wei eens 
olie zou kunnen zitten. Er wordt aileen ge
dacht aan olie in de zogenaamde Permforma
tie, die dieper ligt. Deze ontdekking van een 
paar weken geleden, kan de hele kijk op de 
aanwezigheid van aardolie in het Nederlandse 
gebied wijzigen." 

Verzwegen feiten 
Nieuwe gegevens dus, die echter nauwelijks 
in het nieuws komen. De oliemaatschappijen 
zwijgen als het gaat over olie in Nederland. 
Zoals zij zwijgen over zovele zaken, die de 
'oliekrisis toestanden' ondermijnen, Het lijkt 
ons dat verder onderzoek naar de werkelijke 
errergievoorraden nog veel meer om zal staten 
van de sprookjeswereld der oliebaronnen, Re
den temeer om erop aan te blijven dringen 1• 
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Door het ontbreken van een goed open
baar vervoer is de auto nog steeds ons 
belangrijkste vervoersmiddel. De men
sen die er een besturen maken fouten. 
Een onderzoek in de Verenigde Staten 
heeft uitgewezen dat een doorsnee auto
mobilist dMr gemiddeld Mn fout op de 
drie kilometer maakt. Natuurlijk leidt 
niet elke fout tot een ongeluk, maar 
het verkeer is een grote bron van scha
de. 
In 1977 vielen er in ons land 2560 do
den en 64900 gewonden. De materiele 
schade liep in de tientallen miljoenen 
guldens. Of en hoe de verkeers-slacht
offers hun schade vergoed zien en door 
wie dat gebeurt, daarover gaat dit arti
kel. 

Wanneer iemand een ongeluk krijgt ontstaan 
er vaak twee soorten schade: letselschade 
(dood of gewond raken) en zogenaamde 
zaakschade. Deze worden deels door sociale 
verzekeringen, deels door partikul iere verze
keringen opgevangen. Van deze laatste is de 
bekendste wei de wettelijke aansprakelijk
heids-(WA)verzekering, die elke eigenaar of 
houder van een motorrijtuig verplicht moet 
afsluiten. Ditter verzekering van de schade 
waarvoor hij aansprakelijk gesteld kan wor
den. 

Letselschade 
De schade die iemand lijdt die door een onge
luk gewond geraakt is, is kortweg te verdelen 
in geneeskundige kosten, inkomensschade en 
gederfde levensvreugde. Geneesk.undige behan
deling en revalidatie wordt in 95 procent van 
de gevallen betaald door ziekenfonds of parti
kuliere verzekering en de Algemene Wet Bij
zondere Ziektekosten (AWBZ). Het slacht
offer kan verder een verlies aan inkomsten 
hebben doordat hij gedurende korte of lange
re tijd arbeidsongeschikt is. Dit wordt voor 
loontrekkers en een paar daarmee gelijk ge
stelde groepen (gedeeltelijk) opgevangen door 
de ziektewet, na een jaar gevolgd door AAW 
en WAO. Anderen, kleine zelfstandigen bij
voorbeeld, hebben wei aanspraak op de AAW 
maar zullen het eerste jaar op moeten vangen 
door een partikuliere loondervingsverzeke
ring of een vordering op de WA-verzekeraar 
van de aansprakelijke tegenpartij. 

Smartegeld 
Voor de gederfde levensvreugde en de geleden 
pijn kan de gewonde zogenaamd smartegeld 
eisen. Hetgeen overigens slechts in 9 procent 
van het totaal aantal gevallen toegekend 
wordt. In tegenstelling tot andere Ianden 
zijn de toegekende bedragen in Nederland 
vrij laag. Ze varieren van f 200,- tot 
f 100.000,- maar meer dan de helft komt 
niet boven de f 1000,- uit. 

Wettelijke aansprakelijkheid 
Los van sociale of eigen verzekeringen kan de 
totale schadevergoeding gevorderd worden 
van degene die aansprakelijk is voor het onge-
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val. De benadeelde heeft dan een rechtstreek
se vordering op de WA-verzekeraar van de 
tegenpartij. Grote kans dat er dan een verze
keringsinspekteur op bezoek komt om de 
schade op te nemen. Zijn geliefde taktiek is 
dan: soepel zijn op kleine posten maar bikkel
hard wanneer het gaat om grote bedragen zo
als inkomensschade en smartegeld bij langdu
rige invaliditeit. Zeker wanneer dat laatste 
het geval is, doet men er verstandig aan om 
zich zo snel mogelijk te verzekeren van des
kundige bijstand. 
Wilde verzekeraar niet of niet genoeg uitke
ren dan moet de benadeelde via een advokaat 
tegen hem een gerechtelijke procedure aan
spannen. Bij de vaststelling van het schadebe
drag wordt echter rekening gehouden met 
vergoedingen die de benadeelde al krijgt als 
gevolg van bepaalde (niet aile) partikuliere 
en aile sociale verzekeringen. Op hun beurt 
kunnen de verzekeringsmaatschappijen en de 
bedrijfsverenigingeri die vergoedingen weer 
van de aansprakelijke terugvorderen. 

Lange, moeilijke afwikkeling 
lndien er een gerechtelijke procedure aange
spannen wordt, gebeurt dat doorgaans pas 
1 1/2 jaar na het ongeval. In totaal duurt de 
onzekerheid nog Ianger, want de benadeelde 
moet de schuld van de tegenpartij bewijzen, 
wat vaak niet eenvoudig is. De tegenpartij 
beroept zich meestal op mede-schuld van de 
benadeelde, wat zijn aansprakelijkheid doet 
verminderen. 
De wijze van berekenen en de hoogte van de 
schade (vaak pas na lange tijd definitief vast 
te stellen) zijn ook bronnen van moeilijkhe
den. AI metal is het aansprakelijkheidsrecht 
geen geschikt middel om een benadeelde zo
veel mogelijk schadeloos te stellen . Er wordt 
op dit moment voorgesteld om dit voor ver
keersschades op te heffen en te vervangen 
door verplichte verzekeringen die uitkeren 
onafhankelijk van de schuldvraag. 

Overlijden 
Wanneer iemand tengevolge van een verkeers
ongeval overlijdt, zijn de nabestaanden dege
nen die de klappen op moeten vangen. Ze 

worden in ons aansprakelijkheidsrecht echter 
zeer karig bedeeld. Op de eerste plaats heb
ben ze geen recht op smartegeld. Oat kan 
aileen het slachtoffer zelf eisen. Op de tweede 
plaats hebben als gevolg van artikel 1406 
Burgerlijk Wetboek (BW) aileen de overgeble
ven echtgenoot, de ouders en de kinderen 
recht op schadevergoeding, en dan nog slechts 
voor zover ze door de arbeid van de overle
dene werden onderhouden. Wanneer bijvoor
beeld man en vrouw werkten en de man over
lijdt, krijgt de vrouw geen schadevergoeding 
wanneer haar loon voldoende was om in haar 
onderhoud te voorzien . 
En op de derde plaats moeten ze er, naar het 
oordeel van de rechter, ook nog 'behoefte' 
a an hebben . Daarbij wordt onderscheid ge
maakt naar maatschappelijke status. De nabe
staanden van een dokter zullen meer krijgen 
dan die van een schoonmaakster. Er wordt 
gelet op aanwezig vermogen. Is er een eigen 
huis, dan zal dat eerst 'opgegeten' moeten 
worden. Verder worden aile verzekeringsuit
keringen van een eventuele schadevergoeding 
afgetrokken. 
Bij de bepaling van de hoogte van het bedrag 
wordt rekening gehouden met de onderlinge 
sterftekansen . Bovendien : ,Er moet rekening 
gehouden worden met de kans op echtschei
ding," aldus een rechtbank tegen een 24-jari
ge weduwe die amper 1 1/2 jaar getrouwd 
was. 
Begrafenis- en notariskosten worden niet ver
goed . Wei kunnen de erfgenamen schadeposten 
die tengevolge van het ongeluk zijn ontstaan, 
zoals schade a an auto, fiets of kled ing en me
diese verzorging v66r het overlijden, verha-
len op de aansprakelijke (meestal: diens WA
verzekeraar). 

Zaakschade 
Voor schade aan auto, fiets, kleding en an 
dere za ken geldt in grote lijnen hetzelfde als 
wat we hierboven beschreven over het ont
vangen van een vergoeding van parti kuliere 
verzekeraars. Zij het dat ze meesta I wat toe
schietelijker zijn, omdat de bedragen meestal 
niet zo hoog en gemakkelijker vast te stellen 
zijn. Hoewel ook hier 43 procent uiteinde
lijk geen vergoeding krijgt. 
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Het is belangrijk om te weten dat ook bijko
mende kosten, zoals voor het bezoek aan het 
ziekenhuis, bloemen, fruit en lektuu r, op re
delijke basis vergoed moeten worden. 

U itvoeri ngskosten 
Bij de afwikkel ing van de verkeersschade 
spelen twee organisaties een grate rol: de 
pa rti kul iere verzekeri ngsmaatschappijen en 
de uitvoeringsorganen van de sociale verzeke
ringen . Bij de partikuliere bedrijven zijn de 
zogenaamde uitvoeringskosten (dat wil zeg
gen de kosten en de winst) van de WA-verze
kering even hoog als het totaal uitgekeerde 
bedrag. Dat betekent dat de verzekerden 
maar de helft terug krijgen van de premie die 
ze met z' n allen betalen . 
Bij de sociale verzekeringen zijn de uitvoe
ringskosten slechts 7 procent van het totaal 
aan uitkeringen. Cijfers die te denken geven, 
zou je zeggen. Maar helaas niet voor een door 
het ministerie ingestelde Studiegroep Ver
keersaansprakelijkheid, die een nieuw schade
vergoedingssysteem moet bedenken. 
In die studiegroep zijn de belangen van winst
makende partikuliere verzekeringsmaatschap
pijen zwaar vertegenwoordigd. Gezien het 
vele onnodige menselijke leed en de veel te 
dure verzekeringspremies, wordt het hard 
tijd dat er een goedkope en snel werkende 
organisatie komt voor het regelen van aile 
verkeersschade. 

Wat u in geval van een ongeval 
in ieder geval moet doen: 

Naam en adres van de tegenpartij en van 
eventuele getuigen noteren. 
Kenteken of verzekeringsnummer van de 
tegenpartij note ren , evenals: 
diens verzekeringsmaatschappij en polis
nummer. 

Handig hierbij zijn de zogenaamde Europese 
Schadeformulieren, die u bij elke verzekerings-
maatschappij kunt krijgen. • 

/k heb dit jaar met 1 juli de huurverhoging 
geweigerd omdat ik ernstige klachten heb over 
het onderhoud van mijn woning. Hoewel ik 
het betreffende formulier ingevuld heb en op
gestuurd, krijg ik vandaag een dreigbrief van 
mijn huisbaas. Van de huurkommissie heb 
ik nog niets gehoord. Wat moet ik met die 
dreigbrief? 

U kunt die dreigbrief gerust naast u neerleg
gen. Door een wijziging in de huurprijsregels 
moet vanaf 1 juli niet meer de huurder stap
pen oncl'l!rnemen om een aangezegde verho
ging ongedaan te maken, maar moet de ver
huurder naar de huurkommissie (voorheen 
huuradvieskommissie) stappen om de huur 
te kunnen verhogen. Wacht u dus maar rustig 
op bericht van die kommissie. • 

Burgemeester Pesch neemt de 5300 handtekeningen ,)n kritiese zin "aan 

Gemeente Boxtellaat 
kinderen zwart werken 
Boxtel. Gelegen op een knooppunt in de driehoek Den Bosch- Eindhoven- Til
burg. De spoorverbindingen tussen de steden lopen via dit typies Brabantse arbei
dersstadje. Vroeger vormde het spoor een belangrijke werkgelegenheidsbron. Maar 
dat is alweer verleden tijd. Nu werkt een groat deel van de Boxtelse bevolking in 
bedrijven als de slachterij Encebe, de sigarenfabriek Elisabeth Bas en machinefa
briel< Somin & Heesen. 

Boxtel, typies Brabants zei~en we al. Oat 
wil onder meer zeggen dat sedert jaar en 
dag de KVP regeert, de laatste jaren in het 
modernere kostuum van het CDA. En dat 
betekent weer dorpspolitiek, met vele onder
onsjes en weinig openheid in de raadszaal 
en daarbuiten. Op die manier wordt de rim
pelloze politieke vijver behouden. 
Precies een jaar geleden nu werd deze vijver 
in beroering gebracht. Tot grote verrassing 
van de notabelen van het stadje deed toen 
immers de Socialistiese Partij in de gedaante 
van Frits Manders haar intrede in de Boxtel
se gemeenteraad. Sedertdien is het niet meer 
wat het geweest is, lijkt de gegoede burgerij 
te denken. Manders voelt er immers weinig 
voor om een blad voor de mond te nemen 
als het gaat om opkomen voor de belangen 
van de gewone man. Reden voor de Tribune 
om eens op bezoek te gaan en een gesprek 
met het SP-raadslid te hebben. 

Tumult om zwartwerkers 
- Zeer recent vvas je in het nieuws toen je 

onthulde dat de gemeente Boxtel a/ enige 
jaren kinderen tijdens de vakantie zwart 
voor haar in dienst had. Hoe zat dat pre
des in elkaar? 

,Nou, er liepen al langere tijd geruchten 
dat er zwart gewerkt zou worden . Onlangs 
kreeg ik daar echter onomstotelijke bewij
zen van in handen. Meteen daarop heb ik 
het kollege van 8 & W aan de tand gevoeld. 
En toen begon het gekronkel. De kinderen 

SP-gemeenteraadslid Frits Manders 

die hier in de vakantietijd werken, doen dat 
in de plantsoenendienst. Op die manier wordt 
de vakantiepiek onder het vaste personeel op
gevangen . Wat zei het kollege echter toen ik 
op het onverantwoorde van zwart werken 
wees? Dat het niet zozeer ging om werken, 
als wei de band tussen kind en natuur. Het 
geld dat ervoor betaald werd, was slechts een 
extraatje. Nou, zo zout had ik het nog ni et 
gegeten. Als je mensen voor je laat werken, 
dan moet je belasting en sociale premie beta
len en niet kletsen over de natuur . Dat men+ 
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Frits Manders (rechts): ,Ais je a/ begint met de kinderen te belazeren, wat moet er dan van de 
maatschappij overblijven?" 

fout zat blijkt ook wei uit het feit dat nu 
voortaan wei het min imumloon betaald zal 
gaan worden ." 

- En is daarmee de zaak afgedaan? 
,Geenszins. I k heb inmiddels a an Gedepu
teerde Staten gevraagd om de toestand hier 
te onderzoeken. En verder heb ik geste ld dat 
aile kinderen die voor de gemeente gewerkt 
hebben en te weinig uitbetaald hebben ge
kregen, dit alsnog krijgen aangevuld. Als je 
al begint met de kinderen te belazeren, wat 
moet er dan van de maatschappij overblijven?" 

VI uchtel in gen 
- Gebeuren er nog meer van dat soort din-

gen hier in de gemeente? 
,Laat ik het hopen van niet . Maar vreemde 
zaken kom je wei tegen. Neem dat nu met die 
vluchtelingen ... " 
- Hoezo? 
,Wei, in Boxtel komen 110 Vietnamezen 
wonen, die uit hun land vertrokken zijn. Oat 
aantal zal ons inwonertal op 1 januari aan
staande op 24.018 brengen. En dat is juist ge
noeg om in de 'gemeenteklasse' van 24.000 
tot 30.000 te vallen. En dat betekent in ons 
land dat onze wethouders een salarisverhoging 
van maar liefst ruim tienduizend gulden per 
jaar zullen krijgen. Oat is nog eens wat anders 
dan een paar tientjes in de maand, nietwaar? 
lk heb hier de regering of de vakbond echter 
niet over gehoord. Vreemd land toch eigen
lijk." 

Onroerend goedbelasting afgekeurd 
- Dan lijkt het of er genoeg geld voorhanden 

is hier in Boxtel, om zomaar veertigdui
zend gulden per jaar meer aan de wethou
ders te kunnen uitbetalen? 

,,Geld genoeg? Vergeet het maar. Ze wilden 
hi er zelfs de onroerend goedbelasting met 
maar liefst veertig procent verhogen om een 
aantal gemeentelijke projekten te kunnen be
kostigen . Enige dagen geleden is dat plan 
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door de regering afgewezen, iets wat wij trou
wens allang voorspeld hadden . 1\Jiet omdat we 
denken dat de regering klementie heeft met 
de Boxtelse mensen, maa r gewoon omdat die 
verhoging niet past in het snoei - en plukplan 
Bestek '81 . 
Wij waren trouwens tegen di e verhoging van de 
belasting omdat weer de mensen die het al 
het zwaarste hebben, voor de kosten moeten 
opdraai en . Natuurlijk moeten er hoognodig 
een aantal zaken in Boxtel gebeuren . Maar 
het geld daarvoor moet je halen bij diegenen 
waar het zit. En dat is niet de man die nu al 
vijf jaar lang tot de nullijn is veroordeeld .. . " 

Prestige kontra aktie 
- Je zei dater een aanta/ dingen hoognodig 

moeten gebeuren. Wat bt/voorbeeld? 
,Volgens de gemeente moet er een groot en 
sjiek stadhuis komen, dat mee r dan tien mi 1-
joen gulden gaat kosten . Nou, zoiets vinden 
wij nlet nodig . Wat wei hoognodig is, is dat 
er eindelijk weer een openluchtzwembad komt . 
Het is toch te gek dat een plaats met 24.000 
inwoners al jarenlang een beroep moet doen 
op een zwembad tien kilometer verder? Oat 
zwembad zou er echter voorlopig niet komen. 
Geen geld, weet je wei. Daarop is onze partij 
een grootscheepse kaartenaktie gestart. En 
we mogen wei zeggen met denderend sukses. 
In bijzonder korte tijd hadden we de hand
tekeningen van maar liefst 5.300 Boxtelnaren 
die zich achter de eis van een zwembad 
schaarden ." 
- Wat is er met die handtekeningen gebeurd? 
,Die zijn aan burgemeester Pesch aangebo
den . Weet je wat hij zei? 'lk aanvaard zein 
zeer kritiese zin.' Weet jij wat zoiets betekent? 
lk niet. 
Volgens mij moet een burgervader die zojuist 
van 5.300 burgers een dringend verzoek heeft 
gekregen niet krities zijn op de handtekenin
gen, maar op zich zelf en het gevoerde be
leid ." 

~~~~~~------ ----- --~~~~-- - - - ---
- - - -

-----= ---=----=--- - --

.,Zoel<en we op" 
- Je zit nu een jaar in de gemeenteraad. Hoe 

bevalt het? 
,Onze komst was destijds een verrassing, on
ze aanwezigheid lijkt dat nog steeds te zijn. 
Wann eer je konsekwent partij ki est voor de 
gewone mensen , kom je steeds in konflikt 
met degenen die all es liever Iaten zoals het is. 
Met het CDA natuu rlijk, maar helaas ook 
maar al te vaak met de PvdA." 
- Hoezo? 
,Wei, het is mij opgevallen dat sinds de Partij 
van de Arbeid hier in Boxtel een wethouder 
aan het kollege mag leveren, ze steeds meer 
afkerig wordt voor verandering . Neem bij
voorbeeld de mooie woorden die ze in het ver
leden over inspraak verteld hebben . Moet je 
nu PvdA-wethouder Kallen horen als hij een 
gesprek heeft met bijvoorbeeld de Bond van 
Huurders en Woningzoekenden . Daar is bit
ter weinig socialisties aan, helaas ." 

- Maar je kunt het we/ bolwerken in de 
raad? 

,Met een politiek als de onze kan dat altijd . 
Wlj hoeven nergens omheen te draaien of te 
verzinnen wat we nu weer eens zullen gaan 
vertellen . Omdat we elke dag onder de men 
sen zijn, weet je gewoon water in een plaats 
als Boxtel speelt. 
Soms is het wei moeilijk om de voorstelling 
in de raadszaal te volgen. Sommige van de ge
achte aanwezigen hebben er een handje van 
moeil ijke woorden door het gebouw te slinge
ren . Wellicht denken ze dat daarmee hun be
toog aan overredingskracht wint. De burger
vader kent nogal wat ingewikkelde termen. 
Maar raadslid Dankers van de PvdA kent er 
ook wat van . Onla ngs gebruikte hij de uit
drukking: 'Plus royaliste que le roi', waarop 
iemand van de publieke tribune riep: 'Die 
zoe ken we op!' En daar sta je dan met je 
mooi e woorden . Nee, hard werken blijft toch 
maar beter." 

Woningnood 
,En voor hard werken is hier genoeg plaats . 
Neem bijvoorbeeld de grote problemen in ver 
band met de renovat ie van een aantal wijken. 
Samen met de Bond van Huurders en Woning
zoekenden zijn we daar allange tijd bezig die 
zaken zo goed mogelijk naar de wensen van 
de bewoners te do en veri open . 
En binnenkort zullen weals SP weer mee
wer ken in een nieuwe aktie, waar het gaat 
om zo'n 500 woningen in de wijk Selissen. 
Die zijn onlangs gerenoveerd . En nu tochten 
de mensen zowat het huis uit. Bouwpolitiek 
anno 1973." 

Verantwoording 
Aktie voor een zwembad, renovatietoe
standen, woningnood. Dan weten we dat 
er nog gewerkt is voor kinderspee/plaatsen, 
bejaarden, betere werkomstandigheden in 
een supermarkt. Hoe reageert de Boxtelse 
bevolking nu op a/ dat werk? 

.. Volgens mij komen er steeds meer tot de 
konklusie dat wij inderdaad een heel andere 
politiek voorstaan dan dat men gewend is. 
Geen beloftes maar daden spre )kt de mensen 
steeds meer aan . Een tijd terug hebben we 
iedereen de mogelijkheid geboden ons werk 
te beoordelen. Huis aan huis hebben we toen 
een jaarverslag uitgedeeld, met daarin een 
verantwoording van ons optreden in en bui
ten de raad. De reaktie van de mensen hierop 
was bijzonder opwekkend. Oat geeft ons ge
noeg reden om te voorzien dat ook in de toe
komst onze partij danig aan de weg zal blij-
ven timmeren . Let maar eens op!" • 
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Vredeling: 128 flessen jenever 

* konsutnptie 
,Kom op voor Europa!", weetu het nog? 
Na de Europese verkiezingen zijn de nodige 
nieuwbakken parlementaritlrs richting Straats
burg vertrokken. Sindsdien wordt er weinig 
meer van gehoord. 
Van wie vve trouvvens ook erg weinig horen is 
de Europese Kommissie, met in haar gelede
ren ir. Henk Vredeling van de PvdA. Toch 
wordt er behoorlijk wat werk verricht door 
de Kommissieleden. Het Europese Rekenhof 
deed daar onlangs een boekje over open: 
Het Rekenhof heeft becijferd dat de dertien 
/eden van de Kommissie voor representatie-, 
verb/ijfs- en verplaatsingskosten 23 procent 
meer hebben uitgegeven dan gepland was. 
Dat komt o.a. door de ve/e reisjes die de 
Kommissieleden maakten. De Duitser Hafer
kamp verreisde in 1978 bijvoorbeeld voor 
f 160.000,-. Zijn Deense kol/ega Gundelach 
skoorde nog hager: f 260.000,-. 
Druk gebruik maakten de hoge heren ook van 
de lucht-taxi's. Ook hier waren de reislustig
sten de heren Haferkamp en Gundelach, die 
honderdduizenden guldens besteedden. Daar
bij dient opgemerkt te worden dat Haferkamp 
met zijn vriendin Renee ook voor p/ezier
reisjes gebruik maakte van de luchttaxi op 
kosten van de gemeenschap. 
Drinken deden de kommissieleden ook graag. 
De heer Vredeling bestelde bijvoorbee/d 128 
flessen jenever. Op kosten van de EEG. Maar 
ja, met een safaris van f 25.000,- bruto per 
maand (u /eest het goed -per maand) kun je 
nu eenmaal niet a lies zelf beta/en. 
Kommissievoorzitter Roy Jenkins diende 
voor f 70.000,- rekeningen voor etentjes in. 
Meer voorbeelden zijn voorhanden. Maar vve 
den ken datu nu vvel gezien heeft dat de Eu
ropese gemeenschap een goede zaak is. Op 
zijn minst voor 13 hoge heren ... 

* komplirnent 
De heer C. van Veen, voorzitter van de Vere
niging van Nederlandse On'dernemers (VNO) 
windt er geen doekjes om. ,lk zit op dezelf
de toer a/s Kok. Kok en Van Veen zijn in het 
SER-advies van deze zomer tot dezelfde kon
k/usie gekomen. Er moet evenwicht zijn tus
sen we/vaart en vvelzijn. Het moet aileen nog 
politiek worden vertaa/d. Het parlement 
moet van de gedachte af dat wat in 1978 is 
gezegd in de Kamer, voortaan ook zo moet 
b/ijven." 
Aldus de werkgeversvoorzitter in Elseviers 
Weekblad. Nu maar weer wachten op de ont
kenningen van de heer Kok. 

* kornpetitie 
Behalve van rottende kozijnen, doorzakken
de v/oeren en vee/ te kleine kamertjes, heb
ben de bewoners van de Tilburgse Schilders
buurt nu ook last gekregen van ... slakken. 

I 

In ware harden hebben de beestjes de wijk 
bezet. Omdat individuele strijd tegen de slak
ken ondoenlijk b/ijkt, hebben de bewoners de 
hulp van de gemeente ingeroepen. Die /iet 
echter - ondanks de zeer dringende verzoe
ken uit de buurt - vveten er niets aan te zul
len doen. 
Dientengevolge gaan er momenteel geruchten 
dat de gemeente bang is een modderfiguur te 
slaan. De snelheid van de diertjes zou voor 
problemen kunnen zorgen... • 

Moment voor jezelf ... 
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,Halcion ... verbeterde slaapkwaliteit, zonder aantasting van het prestatie-peil de 
volgende dag ... Een signifikante vooruitgang bij de behandeling van slaapstoor
nissen." Met deze Ioven de woorden en daarbij een slapende schone, werd sinds vo
rig jaar reklame gemaakt voor het nieuwe slaapmiddel Halcion. Onder invloed van 
deze reklame grepen al snel veel artsen naar dit 'wonder'slaapmiddel. Sinds enkele 
maanden is echter duidelijk geworden dat dit middel zeer schadelijke bijwerkingen 
kan hebben. De Haagse psychiater Van der Kroef was de eerste die op de gevaren 
van het middel wees. Hij schreef in maart '79 dat hij het middel aan 15 van zijn 
patienten met ernstige slapeloosheid had voorgeschreven. Bij 11 werkte het uitste
kend, maar bij 4 (25 procent) had het een geheel verkeerde uitwerking: die patien
ten gingen zich overdag vreemd voelen en zich zeer abnormaal gedragen, angsnoe
standen, depressies en overgevoeligheid voor Iicht en geluid kwamen voor. Zijn 
konklusie was dat Halcion een zeer giftig slaapmiddel is, dat snel psychiatriese af
wijkingen veroorzaakt. 

Halcion-slachtoffers: 
,Wij gingen door de hel" 
Via ~e Hulp- en I nformatiedienst van de SP 
hebben we diverse reakties van mensen gekre
gen die zelf Halcion gebruikt hebben. 
Het meest opvallende was de ellendige tijd 
die velen tijdens het gebruik ervan doorge
maakt hadden (z·onder verband te zien met 
het slaapmiddel) en het snel weer 'de oude' 
zijn na het stoppen met het medikament. 
Een schriftelijke reaktie willen we hier ver
kort weergeven, om u een indruk te geven 
hoe ingrijpend een mediCijn iemand kan ver
anderen . 

Zelfmoordpogingen 
, ... /kzelf heb in oktober '78 een nogal 
ernstig ongeluk gehad aan mijn rechterhand, 
en moest er een paar opera ties aan ondergaan. 
lk had vee/ pijn en teed aan slapeloosheid, 
waarvoor ik in februari '79 van mijn huisarts 
Halcion kreeg voorgeschreven. /k moet zeg
gen, het slaapmidde/ hielp uitstekend, maar 
at gauw kreeg ik ernstige bijverschijnselen (ik 
wist toen nog niet dat het van de Halcion 
kwam). 
/k kon niet meer eten en was in totaa/ 25 
pond afgevallen. lk kreeg angsten die vrese-
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/ijk waren om door te maken. Paniektoestar, 
den, wanhoop. Eigenlijk niet meer willen Ie
ven. Gevoel van onwerke/ijkheid, flauw val
len, geen be/angstelling meer voor mensen en 
omgeving. Nergens meer een gat inzien en 
zelfmoordneigingen. Maandenlang een ont
zettend ziek gevoel, en dan de machteloos
heid omdat je eigenlijk 'niets hebt' volgens 
de doktoren. 
Ze zeiden allemaal: je kunt de invaliditeit 
van je hand niet aksepteren dus met andere 
woorden, zenuwen. 
/k kwam onder behandeling van een psycho
/oog en later een internist, wegens darmklach
ten. Toen kwam die TV-uitzending met dr. 
Van der Kroef. Hij heeft zelf vee/ verteld, 
maar ook een aantal patiifnten aan het woord 
gelaten. /k ben nog diezelfde avond met Hal
cion gestopt. Het beroerde was dat ik ook 
nog het zenuwtablet Seresta gebruikte, want 
het waren immers allemaal zenuwen volgens 
de dokters. De eerste dagen erna had ik enor
me afkickverschijnselen. Dan flink zijn en 
niets meer innemen! Nu gebruik ik drie we
ken geen Ha/cion meer en ik ben een herbo
ren vrouw! Geen angsten meer, kan weer al
les aan, voel me een ge/ukkig mens. " 

In een tweede TV-uitzending bleek dat dr. ~~~ 
Vander Kroef veel reakties heeft gehad. Zeer 
trieste gevallen waren erbij, zelfs met dode
lijke afloop. Er zijn trouwens al zeker vijf 
zelfmoordpogingen bekend. 
De inspekteur van de Volksgezondheid zei 
in die tweede uitzending, dat hij nog mee r 
gevens nodig had v66r hij Halcion kon ver
bieden. 

Trage inspektie 
Gelukkig kwamen al die gegevens en is nu 
Halcion verboden . Het komende half jaar 
mag het niet verkocht worden en de hoofd
inspekteur stelt een nader onderzoek in . 
Hoewel de hoofdinspekteur al in maart door 
dr . Van der Kroef op de hoogte was gebracht 
van de door hem opgemerkte bijwerkingen, 
duurde het nog tot 16 juli v66r aile artsen 
van de lnspektie het verzoek kregen om aile 
(vermoedelijke) bijwerkingen van Halcion te 
mel den. 
Zowel in de kranten als op de televisie was 
het risi ko van Halcion toen al uitgebreid a an 
de orde geweest. In de veertien dagen na dat 
verzoek, kreeg de lnspektie 600 meldingen 
binnen, waarmee zij voldoende aanwijzingen 
had en de verkoop van Halcion verbood. 
Door een aktievere opstelling had de inspek
tie echter al een paar maanden eerder de be
wijzen kunnen hebben, waardoor diverse 
mensen leed bespaard had kunnen worden. 
Dat het om grate aantallen gebrui kers gaat, 
blijkt uit de verkoopcijfers van de fabrikant: 
in 1 1/2 jaar tijd zijn er in Nederland 22,5 
miljoen tabletten verkocht. Welk percentage 
van de gebruikers min of meer ernstige bij
werkingen heeft gehad, is nog niet bekend . 

Geen geneesmiddel zonder risiko 
Eigenlijk heeft het nog best lang (ruim een 
jaar) geduurd, voor de bijwerkingen van Hal
cion duidelijk werden en dat is geen uitzon - "' 
dering. Vaak wordt pas na langere ervaring 
met een medicijn duidelijk welke nadelen 
eraan vast zitten. Daarom is het een risiko 
voor de volksgezondheid, dat de geneesmid
delen-industrie steeds weer nieuwe medici j- · 
nen in omloop brengt, zonder dat ze werke
lijk een nieuwe werking hebben. Een andere 
vorm, een andere kleur en een andere naam, 
soms chemies ietsje veranderd. De reden is 
omzet en dus winststijging . lets 'nieuws' 
loopt altijd beter. De gemiddelde 'looptijd' 
van een medicijn ligt rond de vijf jaar. Boven
dien probeert iedere fabrikant een graantje 
mee te pikken van een bepaald type genees
middel . Daardoor zijn er vee I te vee I verschi 1-
lende medicijnen in omloop, die in Werking 
nauwelijks verschillen. Voor de dokter wordt 
het steeds moeilijker om werking en bijwer
king goed te leren kennen. En omdat elk ge
neesmiddel zijn werking en bijwerking heeft, 
is dat riskant. Volgens deskundigen zouden 
200 verschillende medicijnen voldoende zijn, 
terwijl er nu 4000 in omloop zijn . 
Hier ligt een taak voor de overheid. Nu wordt 
elk middel toegelaten, waarvan niet bewezen 
is dat het schadelijk is . Het beleid zou moeten 
zijn: aileen een medicijn met een duidelijk 
nieuwe w~rking kan worden toegelaten . Want 
schadelijkheid blijkt soms pas na lange tijd 
en dan kunnen patienten al groot en onher
stelbaar letsel hebben opgelopen. Schadelijk
heid moet zoveel mogelijk worden voorko
men. Aile onnutte medicijnen moeten eruit, 
dan kunnen ze ook geen schade meer aan
richten. Dat is dus het merendeel van die 
4000. Het enige 'nut' dat die hebben is de 
winst in het laatje van hun fabrikant, en dat 
is geen winst voor de gezondheidszorg. • 
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Jaargang 15, nummer 18 

Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door t25,-te storten op post
giro 1694777 ten name van J. M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri 
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en I nformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Donatie. 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risil<o daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-lezers die meer willen !ezen over 
de Socia/istiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr . 24 
Almelo Rohofstraat 34-36 
Alphen a/d R. Groenestei[1 32 
Amersfoort Lupinestraat 32 
Amsterdam J .v.Stolbergstr .60111 
Arnhem St . Marten 36 
Den Bosch Koestraat 45 
Borne Landmanstraat 10 
Box tel Baron iestraat 81 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 

072-614084 
05490-18954 
01720-44085 
033-14665 
020-826422 
085-433364 
073-218818 
05409-5271 
04116-78167 

Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternach Ia an 162 040-814807 
Elst (Gid.) Sluterstraat 12 
Emmen Laan v.d . Bark 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 1 20 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Maastrichtstraat 8 045-725778 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-44 7 
Helmond v. Linschotenstr . 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
Hoensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
Maarssenbroek Bloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nieuwegein Spuisluis 7 03402-33100 
Nul and Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 04120-32631 

Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

W. Beckmanstr . 64 078-158092 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Statenlaan27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornst raat 3 041 04-3998 
Vale riaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhot 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhot 3 04780-87270 
I.M. de Raathstr . 6 010-345483 
C.v.d .Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 03435-3671 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunants.tr . 769 079-166608 
Eigenhaardstr. 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 01 0-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Demonstratie van stakende havenarbeiders op de Coo/singe/ 

Het verraad van 
de vakbonden 
De stakende havenarbeiders hebben geen 
CAO voor dit jaar. Ze worden nog steeds be
taald volgens de CAO van 1978. Ze komen 
dus al 9 maanden geld tekort. In de staking 
staat de looneis van dertig gulden schoon in 
het kale loon centraal. Net als in 1970 willen 
de stakers het basisloon verhogen. 
Zowel bij de slepers als in de havens is het 
loon voor een groot deel samengesteld uit 
allerlei toeslagen. Daarmee krijg je wei een 
leuk loonstrookje, maar over die toeslagen 
wordt meer premie en belasting betaald. En 
met je brutoloon kun je geen inkopen doen. 
Bovendien dreigt de regering met een nieuwe 
aanpak van de uitkeringen. De bedoeling is, 
dat ziekengeld en WW in de toekomst aileen 
nog betaald worden over het basisloon. De 
bonden, die dit alles ook weten, komen niet 
verder dan f 28,50 bruto als toeslag vanaf 
1 juli. Daar schiet je natuurlijk geen ene mal-

lemoer mee op en dit akkoord wordt dan 
ook afgewezen. De staking gaat door. De 
werkgevers stellen zich vanaf dat moment kei
hard op, hoewel ze met de rug tegen de muur 
staan. De vakbondstop weigert om over ver
dergaande eisen te onderhandelen. 

Stakingsbrekers 
De bond gaat nu als eerste klas stakingsbre
ker funktioneren. De gemeenste middelen 
zijn niet goed genoeg. Om te beginnen wor
den de werkwilligen gemobiliseerd. Zoals we 
al in Tribune-extra nummer 2 schrijven de
len vakbondsmensen briefjes uit, waarin staat 
dat je werkwillig bent, maar door intimidatie 
niet aan het werk kunt. Je naarri invullen en 
opsturen naar je baas. Hiermee probeert de 
FNV stakingsbrekers te maken van haar le
den. Maar voor een goed begrip moet duide
lijk zijn, dat de stakers in die fase van de sta· 

. 
king nog zeer tolerant zijn . 
Door de halsstarrige houding van de werkge
vers, de judasrol van de bond en ook door 
de centen die beginnen te tel len, komen er 
wat meer weifelaars. 
De havenbaronnen spelen daarmee een psy
chologies spel tegen de staking. De mensen 
worden telefonies of per telegram besteld 
om te komen werken . Mensen die niet zo 
sterk in de schoenen staan durven niet thuis 
te blijven en komen . Er kan natuurlijk niet 
gewerkt worden, maar ze krijgen wei een stern
pel. Zo lijkt het net of die werkwilligen door
betaald worden. 
Er wordt niets nagelaten om de stakers te de
moraliseren . Kraandrijvers worden gevraagd 
om wat rond te draaien met de kraan om 
de indruk te wekken dater gewerkt wordt. 

+ 
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Op het Afrikaanderp/ein 

Tolerantie voorbij 
In deze omstandigheden kan een verharding 
van de staking niet uitblijven. Overal verschij
nen spandoeken aan de poorten . .,Tolerantie 
is voorbij. Wij staken ik en jij." Op dat ogen
blik is er nog geen sprake van een duidelijk 
poltie-ingrijpen in de haven. De staking staat 
kennelijk nog sterk genoeg. De psychologie is 
ook in het politieapparaat doorgedrongen. 
Politie-ingrijpen kan betekenen dat weife
laars en zelfs werkwilligen de kant van de 
staking kiezen en dan is Vander Louw nog 
verder van huis. 
De bond verklaart trouwens iedere dag dat de 
staking verloopt en dat het aantal werkwil
ligen stijgt. Het is overigens wei verbijsterend, 
dat Duin (FNV) zegt dat zijn bond nog niet 
zo ver is om de politie te Iaten ingrijpen. 
Hoe de FNV dat zou moeten doen, is na
tuurl ijk een nog niet beantwoorde vraag. 
Maar het typeert wei de mentaliteit . Politie 
op arbeiders Iaten inhakken is voor de FNV 
niet uitgesloten. Zwijnenburg (CNV). die 
man heeft zijn naam ook niet zelf gekozen, 
vindt dat de overheid aktief moet ingrijpen . 
Oat kan niet anders betekenen dan het Ieger 
inzetten. Het is inmiddels meer dan qertig 
jaar geleden, dater tanks in de haven ver
schijnen om de staking te breken. 
Bovendien is de FNV bereid om te gaan pra
ten over een uitkering aan de onderkruipers. 
Een deel zou dan betaald moeten worden 
door de werkgever en een ander deel door 
de bond. Een ongehoorde vertoning. De we
reid staat finaal op zijn kop. Je eigen geld 
wordt tegen je gebruikt: stakingskassen open 
om de staking te breken. Een en ander lukt 
echter niet want op 14 september vergade
ren de havenarbeiders in het Feyenoordsta
dion . De vergadering is toegankelijk voor 
iedere havenarbeider die zijn pasje meebrengt. 
Na muziek, gezang en diskussie wordt er ge
stemd over de staking. Van de 2450 aanwezi
gen zijn er 1750 die de staking willen door
zetten en versterken. 
Duin (FNV) is een zeer slecht verliezer. Op 
dezelfde manier als waarop ze hun CAO's 
verkopen, gaat hij aan het rekenen. V<tn de 
7000 hebben maar 1750 voor staken ge
stemd. Dus, zegt hii. de rest is tegen. Maar 
als die thuisblijvers zo werkwillig zijn, waar
om komen ze dan niet stemmen? Er is hier 
maar een konklusie mogelijk. De thuisblijvers 
bestaan uit zwartwerkers of uit mensen die 

helemaal niet werkwillig zijn. 
De staking gaat door en dat kan niet anders 
betekenen dan een versterkte sol idariteit 
vanuit het hele land. Want de stakers steu-
nen dan wei op eigen kracht, maar ze verdie
nen het door de hele arbeidersklasse en aile 
progressieve mensen ondersteund te worden, 
in deze zware uitputtingsslag. Zij moeten win
nen, omdat ze niet kunnen verliezen. Als ze 
nu veri iezen worden ze de komende jaren de 
grond ingetrapt. Het gaat niet aileen om nu 
maar ook om de toekomst. 

Verwarring stichten 
De rol van de FNV bij de slepers is in wezen 
hetzelfde als in de haven. Van buiten trap
pen en van binnen uithollen. Jan van Eldik 
van de FNV wil wei bemiddelen, maar dan 
moeten de sleepbootbemanningen eerst hun 
eis van 50 gulden schoon Iaten vallen. De 
bond wil onderhandelingsruimte. Daarom 
willen ze praten over f 28,50 bruto. Nu zit 
er tussen nul en 50 gulden schoon natuurlijk 
veel meer onderhandelingsruimte dan tussen 
nul en f 28,50 bruto. Je moet eerst door de 
knieen voor de bandstop. 
Meer dan een week lang houdt Van Eldik de 
mensen aan het lijntje . Probeert de mensen 
te demoraliseren. Praat voor de televisie zus 
en door de telefoon zo . De slepers die dat 
spel doorzien, zeggen: .,Ais je wilt onderhan
delen, moet je niet bij ons zijn, maar bij Smit. 
Wij zijn te allen tijde bereid om in redelijk
heid dit konfl i kt met onze werkgever op te 
lassen. Wij willen gaan varen. Wij willen geen 
oorlog. Maar als Smit het ons opdringt, dan 
nemen we de handschoen op. Het woord is 
aan Smit." 
Voordat Van Eldik met Smit ging praten, 

Laatste nieuws van de vakbond: geen nieuws ... 

wilde hij eerst nog wat verwarring komen 
stichten in een personeelsvergadering. Het 
aktiekomitee heeft hem die kans niet gege
ven. De FNV schrijft daarop : .,Deze afwij
zing weerhoudt ons er niet van onze verant
woordelijkheid voor u en uw gezin overeind 
te houden." Deze ontroerende woorden 
herinneren ons aan de zwartste tijden van het 
Rijke Roomse Ieven in Limburg. Als je daar 
naar een baantje solliciteerde, had je een 
briefje van de pastoor nodig. Maar dat brief
je kreeg je niet als je links was of te opstan
dig. Je werd dan door de werkgever afgewe
zen. Terwijl je de grand in werd getrapt sprak 
de pastoor tegen je vrouw: .,Deze afwijziny 
weerhoudt ons er niet van onze verantwoor
delijkheid voor u en uw gezin overeind te 
houden." 
De F NV stond achter de rechter to en 16 
mensen in kort geding werden veroordeeld 
om te werken. Toen het massaproces tegen 
de stakers een sukses dreigde te worden voor 
de sleepbootbemanningen, kwamen ze snel 
verklaren dat het door toedoen van de FNV 
niet door zou gaan. Maar ze blijven trappen 
naar de stakers tot op het laatste moment . 
Als Smit geen enkele koncessie wil doen in 
vier uur onderhandelen (waarom zo lang 
vraag je je af), dan is de bond boos. Sommi
gen zeggen dat de FNV nu dichter bij de 
stakers is gekomen, maar dat is een ernstige 
vergissing . .,De bond is boos omdat Smit de 
werkwill igen voor het hoofd gestoten heeft," 
zo luidt de officiele verklaring. 
Natuurlijk doorzien de stakers deze intens 
gemene streken wei, maar zij hebben andere 
dingen aan hun hoofd. Zij staan in strijd en 
willen met opgeheven hoofd weer aan het 
werk, maar dat kan aileen als de staking re
sultaat oplevert. 
Niettemin zal de bond aardig wat klappen 
krijgen in het ledenbestand en dat hebben 
ze ook verdiend. Een ding is erg duidelijk ge
worden. De demokratie in de bond gaat maar 
zover als de gekozen besturen. De top van 
de bond wordt betaald en benoemd. Daar 
komt geen arbeider aan te pas. Die bezoldig
de gestudeerde jongens Iaten je als arbeider 
mooi doodvallen . De stakers hebben dat op 
rijm gezet: 
.,lk ben geen gluurder, maar ik keek onder 
dat politiepaard en dacht: het lijkt wei een 
vakbondsbestuurder." • 

Havenarbeiders bezetten het FNV-gebouw om opening van de stakingskassen te eisen 



Slepers: 
Desnoods 
vreten 
we 
stenen 
,Toegeven? Nooit! lk sterf nog liever. Des
noods vreet ik stenen." De man die dit de 
zaal inschreeuvvt vertolkt op dat moment 
na bijna vier weken staken de stemming, 
die er heerst onder de sleepbootbemanningen 
van Smit in Rotterdam. Ze zijn gekrenkt tot 
in het diepst van hun ziel, de slepers. ,Ais 
terroristen worden we behandeld door onze 
baas. Er zitten mensen onder ons, die veertig 
dienstjaren hebben, die dit bedrijf groot 
hebben gemaakt. Daar stuurt de baas de po
litie op af, die sleept hij voor de rechter. En 
waarom? Omdat we een eerlijk loon willen. 
We doen het gevaarlijkste werk. Dagen nacht 
ben je voor je baas in de weer. Weekends ben 
je weg, feesdagen waarop je niet thuis bent. 
Alles hebben we tot nog toe gepikt. Maar nu 
je komt voor een paar centen, verdomt hij 
het botweg om met jete praten." 

De strijd Viln de 500 arbeiders is grimmiger 
geworden. Het geweld van hun baas, de inti
midatie, de bond die hen in de steek gelaten 
heeft, heeft hen harder gemaakt. De eenheid 
is aileen maar gegroeid . 
Als Smit na dik drie weken staken een dele
gatie van het personeel te verstaan geeft, dat 
ze beter onmiddellijk kunnen gaan varen, 
dat ze er geen cent, niets bijkrijgen, volgt de 
reaktie aan de Willemskade onmiddellijk: 
de ankers van de boten worden ,gepresen
teerd", waarmee de boten muurvast komen 
te liggen. Een teken voor Smit, hoe de slepers 
erover denken. Koppig, dom en tegen beter 
weten in weigert de d irektie toe te geven. 
Maar aan de kade zijn ze zo nodig koppiger 
en, zo weten ze, ze hebben het recht aan hun 
kant. Voor zo 'n baas ga je niet door de knie-
en . Die overwinning moet komen . • 

TREfCENTRUM 

Een enorme politiemacht zette de bezetters uit het kantoor van Smit lnternationale 

Snelle 
oplossing 
Dat de s/eepbootbemanningen een een
drachtig volkje zijn is tijdens de staking 
weer eens gebleken. Anders hou je het 
niet zo lang val. Een treffend staaltje 
was in dat opzicht de op/ossing die ge
vonden werd toen tijdens de demon
stratieve autotocht van de slepers een 
van de jongens na een botsing f 1800,
schade had te noteren. Pas getrouwd, 
een paar weken in staking, geen loon 
en dan dit. De kol/ega's hadden geen 
diskussie nodig en hie/den spontaan 
onder e/kaar een inzameling, waarmee 
dit probleem oak weer uit de wereld 
f:!Jholpen 1!1.6S. 
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Bertus v.d. Horst: 
.;_ ,. . 

' 

,Af en toe /open we hier op ons tandvlees." 

,,We doen het 
vooronze 
kinderen'' 

Het is druk op het Afrikaanderplein in Rot
terdam, waar de havenarbeiders zich trouw 
elke dag verzamelen om de stand van zaken 
bij te werken en te bespreken hoe ze ook de
ze dag weer goed moeten doorkomen. Jimmy 
Stavinga roept weer op om de aktiviteiten 
niet te Iaten verslappen: ,Mannen, versterk 
de posten bij de pr.orten, we moeten het heb· 
ben van onze eenheid, aileen zo krijgen we 
ze op de knieen." 
De solidariteitsverklaringen worden voorge
lezen en dan stapt een havenarbeider naar de 
mikrofoon. De duizenden op het plein begin
nen al te gniffelen en het wordt doodstil. 
Want als Bertus van der Horst spreekt is het 
lachen geblazen. En ja hoor: ,Gisteren heb 
ik jullie uitgelegd, dat Chouffour van de ha
venbaronnen zijn naam mee heeft. I k heb 
het opgezocht in een woordenboek, chout
four staat voor zakkenroller. Maar nu werd 
ik gisteravond om zes uur gllbeld door een 
leraar trans. Die zei me, dat mijn vertaling 
niet helemaal klopte. lk zeg 'nou goed. lk 
zal het de jongens doorgeven.' Werd ik om 
half twaalf laat weer gebeld, weer die leraar 
trans. 'Mijnheer Van der Horst', zei hiJ 'ik 
heb Chouttour net op de televisie gezien. U 
had toch gelijk." 

Achttien jaar werkt hij nu in de haven, Ber
tus van der Horst. Kontroleur is hij bij Mul 
ti-Terminals. En nu een van de duizenden 
havenarbeiders, die het niet meer nemen . Nu 

is hij bekend bij de jongens en lopen ze met 
hem weg. Vlijmscherp zijn ze elke dag, zijn 
grappen. Bazen, bonden, Mobiele Eenheid, 
pers, Van der Louw. Zander uitzondering 
krijgen ze van Bertus een beurt. Op het Afri-

kaanderplein gieren ze van het lachen . Ber· 
tus weet met zijn humor te vertolken, water 
in hen leeft. 
Voor de Tribune wil hij wei praten. We lopen 
na de bijeenkomst van 9 uur over het plein 
naar gebouw Sarto, vanwaar het komitee de 
staking organiseert. Onderweg schieten steeds 
opnieuw mensen Bertus aan: ,Is er nog 
nieuws? Wat kan ik nu doen?" Kennelijk een 
naamgenoot van vakbondsbestuurder Van 
Eldi k die door Bertus steevast Van Eldijk ge
noemd wordt, want ,dat rijmt beter op zeik," 
vraagt hem of hij met die grap voortaan wil 
stoppen want hij heeft onder zijn kollega's 
geen Ieven meer. Bertus lacht: ,Joh, jij bent 
toch geen va kbondsbestuurder." 

Het gaat om al die gezinnen, 
niet om mij 
In Sarto vinden we met moeite nog een plek
je waar we rustig kunnen praten. Hij is blij, 
dat hij even zit, want het zijn lange dagen. 
,'s Morgens in aile vroegte om half 6 sta je 
al bij de poort, met de mensen praten . Zwak
ke breeders overtuigen dat het geen zin heeft 
om nu voor nop naar binnen te gaan. Dan 
hoeven we de eerste jaren nergens meer mee 
aan te komen, als we nu een nederlaag lijden . 
Dit moeten we winnen ." lk zeg hem hoezeer 
je kunt merken dat de mensen zijn humor 
waarderen . ,Het gaat niet om mij," zegt hij 
,het gaat om die mensen in de haven en al 
die gezinnen, die erachter staan. lk kan dit 
ook aileen maar doen, omdat ik weet dat we 
met z'n allen hiermee bezig zijn. Dat kontakt 
met de mensen, dat ik kennelijk heb, komt 
toch door die enorme lotsverbondenheid die 
er nu is . Als de oude George Klaassen, onze 
voorzitter, oproept om met z'n allen door de 
Maastunnel te gaan, dan zie je een golf van 
ontroering door de mensen heen gaan . Als j ~ 
in een of andere bioskoop de mensen op
roept om hetzelfde te doen, dan begrijpt 
niemand er iets van. Af en toe I open we hier 
op ons tandvlees . Alles Iaten ze op je los. En 
dan zie je toch hoe die massa desondanks 
groeit, schouder aan schouder, ook met al 
die verschillende stromingen die erin zitten." 

II< probeer de humor 
in de dingen te zien 
De methode van Bertus om de tegenstanders 
op de korrel te nemen, is even simpel als 
doeltreffend . Je hoort hem niet schelden, + 



Ook in het Feyenoordstadion brengt Bertus zijn kollega s aan het lachen 

maar hij probeert zoveel mogelijk de zaken 
af te zwakken of in het tegendeel om te 
draaien. Soms lijkt het erop dat hij bezig is 
begrip te vragen voor zijn tegenstanders om 
ze dan des te harder onderuit te halen. 

,lk moet zeggen dat ze me soms prachtig 
materiaal geven. Als de kranten onze eisen, 
'30 gulden schoon en met 60 jaar pensioen' 
belachelijk proberen te maken, dan vertel ik 
de mensen, hoe maf die journalisten zijn en 
dat ik laatst ergens las, dat in de haven 60 
gulden schoon en met 30 jaar pensioen ge
eist wordt. Dan is daarmee wei duidelijk, wat 
voor onzin die kranten soms over ons uitkra
men. 
lk probeer altijd wei de humor in de dingen 
te zien. lk kan het enorm waarderen, als an
dere mensen een bepaalde vorm van humor 
hebben. En dan kun je hier in de haven voor
uit. Daarvoor hoef je echt niet op een of an
dere duur betaalde plaats te gaan zitten . 

Maar nogmaals het gaat om de mensen, om 
onze strijd en daaraan maak ik me onderge
schikt. Voor mij mag je een straat openbre
ken, als je maar geen hekel aan die straat 

hebt. lk bedoel, wat ik en wat wij allemaal 
hier doen, is om onze gerechtvaardigde eisen 
boven water te halen." 

Op dat moment kan ik wei janken 
Het is Bertus van der Horst aan te zien, dat 
er een enorme druk op hem ligt. De verant
woordelijkheid drukt zwaar. Overal moet hij 
zijn, vanmorgen vroeg op de rechter Maas
oever: ,Je kollega's overtuigen om solidair te 
blijven . Je bent verantwoordelijk voor je eigen 
'stekkie', zoals Stavinga het uitdrukt. Een 
praatje maken met de posters, die er dag en 
nacht staan . lnspringen waar het nodig is. 
Toch gaat er wat door je heen, als je daar 
ziet hoe mensen, waar je het voorheen niet 
van verwachtte, je zo kunnen inspireren . lk 
ben wei een grote vent, maar toen vanmorgen 
dat oude vrouwtje vertelde hoe zij 60 jaar 
geleden geld ophaalde voor de hongerende 
kinderen van de stakers en hoe ze nu het 
laatste beetje van haar AOW, wat ze feitelijk 
zelf niet kan missen aan ons geeft en ons op
roept om vol te houden, dan ben ik ontroerd 
en aldie grote kerels, die daar staan . Echt, 
op dat moment kon ik wei janken . Mogen 
wij? Als je geen emoties meer hebt, dan ben 
je zoet, dan heb je afgedaan als mens." 

Voor de kinderen 
Ruim twee we ken is er nu gestaakt en de ak
tie bevindt zich in een kritieke fase. De werk
gevers hebben Iaten weten, dat er van toege· 
ven geen sprake zal zijn. De bonden willen 
de kassen wei opengooien, niet voor de sta· 
kers, maar voor de onderkruipers. 
Als de delegatie van slepers en havenarbeiders 
na de denionstratie op de Coolsingel door 
Van der Louw weer afgescheept worden, 
krijgen de duizenden op de Coolsingel voor 
het stadhuis een andere Bertus te zien. leder
een voelt aan, hoe de situatie nu is. Het is 
doorgaan of door de knieen. Witheet is hij, 
als hij de mikrofoon pakt: ,Ais Vander 
Louw denkt dat hij zo met ons kan sollen, 
dan heeft hij het mis," klinkt het . ,Ais ze 
oorlog willen, dan kunnen ze oorlog krijgen." 
Dan komt toch weer die oude Bcrtus boven
drijven als hij schreeuwt: ,Vander Louw 
zal dan niet aileen de hete adem van Ham
burg en Bremen maar ook die van de haven 
van Madurodam in zijn nek voelen!" 
Later zegt hij tegen me: ,Een grot schandaal 
is het wat hier gebeurt. Maar klein krijgen 
ze ons niet. lk zou me doodschamen voor 
mijn kinderen, als ze later merken, dat ik 
toen niet voor ze op de bres stond. Daarom ." 

• 
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De Smit-Rusland en de Smit-Finland trek ken de giftanker Pass of Balmaha wer:r vlot 

GevaariQke tanker 
Zondagmorgen 9 september liep rond half 
negen een Engelse gastanker bij de Botlek
brug ter hoogte van de Hartel-sluizen aan de 
grond. Na onderzoek van de milieudeskundi
gen van de SP Hulp- en lnformatiedienst 
bleek dat deze tanker pyrolyse-gasoline be
vatte. Dit is een mengsel van benzeen, to
lueen, xyleen, ethylbenzeen, cumeen en een 
fraktie benzine. Dit zeer giftige en ontvlam
bare mengsel kan, wanneer het vrijkomt, 
ernstig gevaar opleveren voor de omgeving. 
Dit zou met name de bevolking van Spijke
nisse en Hoogvliet treffen. 

Het aktiekomitee van de slepers nam direkt 
kontakt op met de HCC (Haven Coordinatie 
Centrum). om te mel den dat er twee sleep
boten van Smit voor assistentie gestuurd zou
den worden. Het HCC deelde hierna mede 
dat het sterkste materiaal moest worden in
gezet. De Smit-Rusland en de Smit-Finland 

voeren uit om de tanker los te trekken. 
Voor de tweede keer moesten de stakers 
konstateren dat de havenautoriteiten zich 
zeer onverantwoordelijk gedragen . Een week 
eerder liep een Philippijns Koopvaardijschip 
boven de Metro-tunnel aan de grond. Toen 
reeds hadden de slepers het gemeentebestuur 
van Rotterdam, dat verantwoordelijk is voor 
het handelen van de havendienst, al dringend 
verzocht haar richtlijnen aan de dienstvaar
tuigen onmiddellijk in te trekken. 
Weer was burgemeester Van der Louw eens 
niet .te bereiken. Aan de Willemskade werd 
al geopperd dat hij in verband met het ont
ploffingsgevaar zeker al in de schuilkelder 
gevlucht was! 
Ook nu hebben de stakende slepers bewezen 
hun verantwoordelijkheid wei te kennen. Dit 
in tegenstelling met de direktie van Smit, die 
weigert in te zien dat daar wei een redelijke 
beloning tegenover mag staan . • 

Slepers in diskussie op de Wi/lemskade, waar de boten tegen de walliggen 

' . 

PPR 
De PPR-afdeling Rotterdam weigert solidari
teit met de stakingsakties. De PPR is voor
stander van matigen . ,De stakers denken ai
leen aan hun eigen hachje," zegt de PPR. 
,Loonsverhoging zal leiden tot verlaging van 
de uitkeringen en vrijkomende gelden moe
ten aan de sociaal zwakkeren ten goede ko
men." 

Wat kunnen ze zich toch aardig u itdrukken 
bij de PPR. Maar een beetje wereldvreemd 
zijn ze wei. Vanuit hun welzijnsforten spre-
ken ze Jan de Volkontinupezer vermanend 
toe: ,Denk aan de werklozen, Jan en denk 
aan de sociaal zwakkeren ." Net of Jan de 
schuld is van de werkloosheid. Jan Ievert al 
zes jaar in en er is niks veranderd . Aileen nog 
meer werklozen en nog meer sociaal zwak
keren . lntussen is de baas van Jan het hele-
maal eens met de PPR. Het mag dan krisis-
tijd zijn, die matiging en dat overheidsgeld 
van de WI R heeft bij veel bedrijven aardig 
wat winst in het laatje gebracht. Jan staat al 
drie weken te posten en vecht tegen het kapi
taal en al haar slippendragers. En hoe zacht
aardig het baardig ribfluweel van de PPR ook 
uit de hoek lijkt te komen; ze vallen door de 
mand. 's Morgens op het Afrikaanderplein lezen 
heel wat stakers de krant en als hun oog valt 
op het standpunt van de PPR dan hoor je: 
,Krijg de kankertyphus met je kloteklappers
kluppie." • 

PSP 
,De vakbeweging moet blijven vasthouden 
aan het matigingsbeleid ook al heeft dat niet 
tot resultaten geleid, wat betreft de wens om 
meer werkgelegenheid te scheppen," zegt de 
PSP. ,De vakbond kan niet voorop gaan in 
een staking, die een zojuist door haar onder
tekende CAO doorbreekt." 

Kijk, als je wat wilt vertellen moet je wei 
weten waarover je praat. In de haven is nog 
helemaal geen CAO voor 1979 afgesloten. 
Daar eisen de havenwerkers juist dater een 
goede CAO komt. Daar staken ze voor. 
In wezen wijkt het officiele standpunt van de 
PSP niet af van dat van de PPR en de reaktie 
van de stakers daarop is dan ook n iet anders. 
Er is een verschil. Er zijn PSP-afdelingen die 
wei aktief zijn in de solidariteitsaktie. Maar 
dan is het kiezen of delen. Je kunt in dit so
ciaal konflikt niet allemans vriend zijn. Als 
je op aile paarden wilt wedden die in de race 
zijn, schrap dan het socialisme maar uit je 
naam . Het gaat nu tussen de werkpaarden 
en de luxe-paarden . Een andere keus is er 
niet. • 



DAGOPENDAG 
Een al/eraardigst bericht, dat via de 
radio bekend gemaakt werd, was, dat 
Smit de open dag die voor zaterdag 15 
september gepland was, spijtig genoeg 
vanvvege de staking moest afzeggen. 
Dat was jammer voor de 4500 gasten, 
relaties en autoriteiten, die uitgenodiga 
waren. De slepers zagen het zo: ,Nu 
deze gasten, waaronder ook prins Bern· 
hard, thuis b/ijven, zal Smit ongetwij
fe/d geld overhouden, om onze /oon
eisen in te wi/ligen. Wij hebben met de 
bezetting het gebouw a/ bezichtigd en 
voor koffie en brood hebben we toen 
zelf gezorgd." 

Derol 
van de 
sp- de 
staking 
Over de rol van de SP tijdens de stakingen is 
veel gezegd en geschreven. De spreekbuis van 
de FNV en de PvdA, het Vrije Volk, de krant 
die konsekwent in haar kolommen de stakers 
aanviel, maakte het in haar kommentaar van 
vrijdag 14 september wei heel bont door te 
stellen, dat de aktie vast in handen is van de 
Socialistiese Partij. Daarbij waarschuwt het 
Vrije Volk de stakers met: ,Wat de VVD on
der Wiegel ter rechterzijde was, is de SP nu 
aan de linkerkant van het politieke spektrum." 

,.Maar," gaat het Vrije Volk verder ,.haven
arbeiders zijn niet gek en het begint er op tE. 
lijken, dat ze op de korte-baan-draverij zijn 
uitgekeken. De havenstaking loopt af." 
lnderdaad heren van het Vrije Volk. Haven
arbeiders zijn niet gek . Op hetzelfde moment 
dat deze analyse, die getuigt van een gran
dioos inzicht in de diepste roerselen van de 
stakers, gemaakt werd, besloten de havenar
beiders middels een schriftelijke stemming 
in het Feyenoordstadion met ruim 2/3 meer
derheid door te zetten. Hetzelfde deden de 
slepers, toen ze die dag van Smit te horen 
kregen, dat ze er geen cent bij zouden krij
gen . 
De beoordeling van de SP Iaten wij dan ook 
liever aan de stakers over . 
In onze partij is geen diskussie geweest of we 
de staking wei moesten steunen. Vanaf het 
begin heeft de SP aile mogelijke hulp gebo
den, om de mensen in Rotterdam daadwer
kelijk te ondersteunen . Hulptroepen, zoge
zegd van de havenarbeiders en de slepers, die 
zelf ondanks het Vrije Volk, uitstekend in 
staat waren om hun staking te dragen. 
Middels de solidariteitsaktie, die de SP in het 
hele land organiseerde, waren we in staat 
tienduizenden guldens aan de stakers te over
handigen, zodat ze op die manier hun aktie 
nog beter konden volhouden. Solidariteit, 
die aan de deur of in het bedrijf door de men
sen graag gegeven wordt. De werkende be
volking voelt precies aan, waarom het in Rot-

Bondsbons gezocht 
,De vervoersbonden FNV behartigen de be
langen van de rond 73.000 leden en werken 
aan een andere - rechtvaardiger en menselij
ker- samenleving." 

Zo begint de advertentie waarin de bond sol
licitanten zoekt voor een bestuurdersfunktie. 
Deze advertentie verschijnt als de sleepboot
bemanningen en de havenwerkers al twee we
ken op eigen kracht voor hun belangen op
komen. De stakers vragen te veel volgens de 
vakbondsbestuurders, die natuurlijk precies 
weten wat het betekent om van een gemid
deld arbeidersinkomen te moeten Ieven. Oor
deel zelf maar wat zo'n kersverse bestuurder 
te wachten staat. 
,.Aan arbeidsvoorwaarden gelden onder meer: 
- Salariering tot f 4346, 82 bruto per maarid, 

afhankelijk van leeftijd, opleiding en erva
ring; 
26 dagen vakantie per jaar; 
8 1/3 procent vakantietoeslag en 2 2/3 
procent decembertoeslag." 

Een snelle rekensom Ievert f 57 .899, 64 bru
to per jaar als uitkomst. Als je daar nog aller
lei onkostenvergoedingen en deklaraties bij 
telt, dan wordt het begrijpelijk, dat direkteu
ren aileen met vakbondsmensen aan tafel 
willen zitten om te onderhandelen. Daar kun 
je weliswaar niet als gelijke maar dan toch op 
nivo mee praten als direkteur zijnde. Tegen
over de leden is zo'n inkomen oak gemakke
lijk te verdedigen . Normaal gesproken zie je 
het niet, maar tijdens de stakingen is zonne
klaar gebleken dat deze bestuurders enorm 
veel vuil werk doen. • 

Stakende havenarbeiders en s/epers demonstreren gezamenlijk door de Maastunnel 

terdam gaat. We zijn veel mensen tegengeko
men, die hoewel ze het zelf nauwelijks kun
nen missen, zonder te aarzelen hun bijdrage 
gaven . Zoals die bejaarde man, die op straat 
100 gulden gaf en bij wie een week later toe
vallig nog eens aan de deur gebeld werd. 
Weer gaf hij vijftig gulden en voegde eraan 
toe: ,.Zeg alsjeblief tegen de jongens daar 
dat ze volhouden." 

Hulp heeft de SPook kunnen bieden door 
met een busje de stakers van koffie, chocola
demel k en brood te voorzien . Juridiese steun 
hebben we op verzoek voortdurend verleend 
evenals het feit, dat de stakers via onze per
sen de hoognodige informatie konden geven 
aan de mensen als tegenwicht tegen het gif, 
dat vele burgerlijke media over de staking 
rondstrooiden. • 
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Dr. N. J. Leschot 

Methode voor tijdige opsporing van aangeboren afwijkingen 

Vruchtvvateronderzoek 
Sinds enkele jaren is het mogelijk om 
in een vroeg stadium van de zwanger
schap sommige afwijkingen aan de 
vrucht op te sporen. Dat gebeurt met 
behulp van een vruchtwaterpunktie. 
De Tribune sprak hierover met dr. N.J. 
Leschot. Hij is arts en werkzaam op 
het laboratorium voor anthropobiolo
gie en menselijke erfelijkheidsleer te 
Amsterdam. Samen met zijn kollega 
mevrouw Verjaal en enkele analistes 
onderzoekt hij het vruchtwater van 
zwangere vrouwen. De vruchtwater
punkties zelf worden verricht door een 
aantal gynaecologen; in Amsterdam voor 
het merendeel in het Wilhelmina Gast
huis. 

Bij een vruchtwaterpunktie wordt een beetje 
vruchtwater uit de baarmoeder opgezogen. 
Men doet dit met een holle naald die men 
door de buikwand heen prikt. Van te voren 
heeft men met behulp van een echoscoop de 
plaats van de moederkoek vastgesteld, zodat 
men daar niet in prikt. 
Een echoscoop is een apparaat waarmee men 
door middel van geluidsgolven de inhoud van 
de baarmoeder aftast. 
Op de vraag wanneer de punktie plaats vindt 
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en of het pijnlijk is, zegt dr . Leschot : ,In de 
15e of 16e week van de zwangerschap . We 
berekenen het aantal weken vanaf de eerste 
dag van de laatste menstruatie. De feitelijke 
zwangerschap is dus ongeveer zo'n twee we
ken korter. In de 12e of 13e week vindt een 
vooronderzoek plaats; dit is vooral bedoeld 
om de duur van de zwangerschap vast te stel
len . 
lk heb zeit natuurlijk nooit een punktie ge
had, maar wat ik er van gehoord heb van 
vrouwen die het gehad hebben, is het niet 
pijnlijk. Je voelt aileen even de pijn van de 
verdoving . 
Schadelijk voor het kind is zo'n punktie niet. 
Het enige risi ko is een v-;rhoogde kans op 
een miskraam . Deze verhoogde kans is 1 a 
2 procent. Hoe dit precies komt weten we 
niet zo goed, maar we proberen door verbe
tering van de techniek de kans steeds kleiner 
te maken." 

We Iaten het aan de ouders over 
Gevraagd naar de afwijkingen die men zoal 
kan ontdekken met een vruchtwaterpunktie, 
zegt de arts: ,Je hebt drie soorten van afwij
kingen. In de eerste plaats heb je de chromo
soomafwijkingen. Hiervan is de belangrijkste 
en meest bekende het mongooltje, maar we 
kennen nog zo'n 30 a 40 andere, veel zeldza
mere chromosoomafwijkingen." (zie kader, 
red.) . 
,Voorts heb je dan het open ruggetje (spina 

bifida) en het open hoofdje (anencefalie) . 
Tenslotte kunnen we met de punktie ver
schiil ende stofwisselingsziekten opsporen." 
,We vinden wei eens chromosoomafwijkin
gen, waarvan we niet precies weten wat het 
betekent voor het kind. We Iaten dan aan de 
ouders over of ze het kind tach wiilen Iaten 
komen of niet . En a is de ouders zo'n kind ge
boren Iaten worden dan kunnen we vaak pas 
in de loop der jaren zi en of zo'n kind zich 
normaal ontwikkelt. 
Verder hebben we ook nog het probleem 
van de tweelingen . Soms is het op het mo
ment van de punktie niet bekend dat de 
vrouw een tweeling verwacht . Dan wordt er 
maar voor een kind een punktie verricht en 
heb je dus feitelijk maar half werk gedaan. 
Als je op het moment van de punktie wei 
weet dat de vrouw een tweeling verwacht dan 
is het vaak moeilijk om van aile twee vrucht
water te krijgen . Als de kinderen van hetzelf
de geslacht zijn weet je ook niet of je ze 
aile twee gehad hebt of dat je twee keer van 
hetzelfde kind vruchtwater geprikt hebt. 
Laatst hadden we een vrouw die een jongetje 
en een meisje bleek te verwachten . Oat gat 
ons de zekerheid dat we aile twee de kinderen 
gehad hadden." 
Dr. Leschot beaamt dat je in het vruchtwa
ter ook kan zien of het kind een jongetje of 
een meisje is : ,Ja, en a is men sen dat a is aan
vullende informatie willen weten, maken we 
daar ook geen probleem van ." 
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Wat zijn 
chromosomen? 
Chromosomen zijn de dragers van de 
erfelijkheid. Ieder mens is opgebouwd 
uit miljarden cellen. ledere eel bevat 23 
paar chromosomen. Aileen de eicellen 
bij de vrouw en de zaadcellen bij de 
man hebben maar 23 chromosomen. 
Bij de bevruchting smelten eicel en 
zaadcel samen en kom je dus weer op 
46 chromosomen (23 paar). Dus een 
kind krijgt van iedere ouder de helft. 
Een mongooltje heeft 47 chromoso
men, dus 1 chromosoom teveel. 

De vrouw kan ons altijd zelf bellen 
De heer Leschot stelt dat er op de eerste 
plaats vrouwen van 38 jaar en ouder komen 
omdat er vanaf deze leeftijd een verhoogde 
kans op een mongooltje bestaat . En verder 
de vrouwen die reeds eerder een kind hebben 
gehad met een afwijking, die met een punktie 
opgespoord kan worden, bijvoorbeeld een 
mongooltje of een kind met een open rug. 
,Dan zijn er nog de vrouwen waarbij in de 
familie geslachtsgebonden afwijkingen voor
komen. Dit zijn afwijkingen die aileen bij de 
jongetjes voorkomen. Een bekende geslachts
gebonden afwijking is bijvoorbeeld bloeder
ziekte . Bij dergelijke afwijkingen is het zo 
dat als de vrouw een jongetje verwacht het 

De meest voorkomende en bekendste chro
mosoomafwijking: een mongooltje 

50 procent kans heeft dat het de afwijking 
heeft. Daarom is dit eigenlijk een heel moei
lijke groep, omdat het kind dus gezond had 
kunnen zijn. 
Als laatste groep, de mensen die een mon· 
gooltje in de familie hebben, van de zoge
naamde erfelijke vorm. Een mongooltje in de 
familie is op zich geen direkte reden voor 
vruchtwateronderzoek. Wei is het raadzaam 
om te onderzoeken of bij het mongooltje 
zelf wei Iicht sprake is van de zogenaamde 
'erfelijke' vorm . Dit is 4 procent van aile 
mongooltjes." 
Hoe de vrouwen bij dr . Leschot terecht ko• 
men, varieert. ,Meestal worden ze doorver
wezen door de huisarts, de vroedvrouw of de 

gynaecoloog. Maar ook vrouwen die direkt 
kontakt met ons opnemen worden geholpen. 
Het komt nogal eens voor dat huisartsen het 
niet nodig vinden om een vrouw naar ons 
door te verwijzen. In dat geval kan ze zelf 
bel len, ze wordt altijd te woord gestaan door 
Of'S." 

Dr. Lese hot acht het niet nodig dat bij iedere 
vrouw die zwanger is, een punktie gedaan 
moet worden. ,Siechts als er een verhoogd 
risiko bestaat voor de vrouw, dat zij een af
wijkend kind krijgt is een punktie zinvol," 
zegt hij. 
Het argument dat, a is bij iedere vrouw een 
punktie zou worden gedaan, er geen mon
gooltjes of kinderen met een open rug meer 
geboren zouden worden, wijst hij vooralsnog 
af: ,Dat is wei zo, maar je zit dan toch met 
het verhoogde risiko van een miskraam. Daar
om zou dan in ieder geval de techniek van 
de punk tie eerst verbeterd moeten worden." 

Alles goed bepraten met de mensen 
Het team in Amsterdam vindt het belangrijk 
dat de mensen die er komen er van te voren 
over nadenken dat er konsekwenties aan 
zo'n onderzoek vast zitten. Die konsekwen
tie is abortus, als het onderzoek negatief uit
valt. 
Dr. Leschot: ,Dat wil niet zeggen dat we de 
mensen dan verplichten tot het Iaten toepas
sen van abortus . Maar het betekent wei dat 
als ze van tevoren al zeggen dat ze geen abor
tus zullen doen als het onderzoek negatief 
uitvalt, dat wij het dan ook niet zinvol vin
den om bij hen een vruchtwaterpunktie te 
doen. + 

Onder de mikroskoop worden de ,kweekjes" bestudeerd 
.....,_..__ 
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Dr. Leschot bJj de kast waarin de kweekjes bewaard worden 

Abortus wil in dit geval zeggen, dat er met be
hulp van medicijnen kunstmatig een miskraam 
opgewekt wordt. Voor een 'gewone ' abortus 
is de zwangerschap al te ver gevorderd en het 
voordeel boven operatief ingrijpen is dat de 
baarmoeder niet beschadigd wordt. Voor de 
vrouw zelf is het psychies natuurlijk wei een 
zware opgave." 
Op de vraag of er door hem ook onderzoek 
gedaan wordt naar de oorzaken van de afwij
kingen, antwoordt dr. Leschot: ,Nee er wordt 
hier geen onderzoek naar gedaan. Over de oor
zaak van de afwijkingen weet men feitelijk 
niets. Men vrrmoedt dat het te maken heeft 
met omgevingsfaktoren bijvoorbeeld voeding 
of het gebruik van medicijnen, maar ook erfe
lijke aanleg kan een rol spelen. Misschien is 
het zo dat erfelijke aanleg bepaalde vrouwen 
vatbaarder maakt voor bepaalde faktoren in 
de omgeving. We weten wei dat een vrouw, 
die eenmaal een kind heeft gehad met een 
open rug bij iedere volgende zwangerschap 
een kans heeft van 1 op 50 om weer zo'n 
kind te krijgen. Normaal is die kans 1 op 500. 
Waarom dat zo is weten we echter niet." 
Amsterdam is niet het enige centrum in Ne
derland waar deze onderzoeken gedaan wor
den. Er zijn ook centra in Rotterdam en Gro
ningen, dus in totaal zijn er drie centra, waar 
men dit soort vruchtwateronderzoek verricht. 
(zi e kader). 
Hoe zit het trouwens financiiiel, moeten de 
mensen de punktie ze/f beta/en? 

Nee we doen dit onderzoek pas vanaf onge
~eer i 974 en vanaf die tijd heeft de universi
teit bijna alles betaald. Nude experimentele 
fase afgelopen is, moet het in het ziekenfonds
pakket komen. Op papier is datal rond. We 
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De telefoonnummers van de drie centra 
zijn: 
Amsterdam 020-5223649 
Rotterdam 010-634409, afd. klinische 
genetica 
Groningen 050-613080 

zitten dus nu feitelijk in een soort overgangs
fase . lk zelf wordt betaald door de universi
teit. Er werken hier drie analistes, die betaald 
worden met geld van een gezamenlijke sub
sidie van de gemeente Amsterdam en de Am
sterdamse ziekenfondsen . Dit is een jaarlijkse 
subsidie, wat onze situatie nogal onzeker 
maakt . Als wij dit geld niet meer krijgen, 
kunnen wij ons werk niet meer doen." 

Aandacht voor het voorkomen 
van ziekten 
Op de vraag waarom dr. Leschot dit werk 
eigenlijk gekozen heeft, zegt hij: ,Het voor
komen van ziekten heeft me altijd erg aange
sproken. AI krijg je natuurlijk in dit werk veel 
te maken met mensen di e al een hoop ellende 
gehad hebben." 

Je moet wei leren om er mee om te gaan. 
Je kunt je werk niet mee naar huis nemen, 
je moet het van je af kunnen zetten. lk krijg 
hier te maken met een heleboel mensen die 
hun verdriet allemaal op een verschillende 
manier verwerken . Oat verwerken, dat lukt 
niet iedereen even goed. 
Er zijn bijvoorbeeld mensen, die gewoon niet 
kunnen aksepteren dat hun kind een mon
gooltje is, die het gewoon niet willen zien. 
Terwijl u en ik meteen zouden zeggen, dat 
kind is een mongooltje. Dan moeten ze er in 
groeien om het te weten, om het te aksepte
ren .. " 
U neemt dus oak de tijd om met de mensen 
te praten? 
Ja met iedere vrouw die een punktie krijgt 

;;.,ordt gepraat, vaak al vocrdat ze zwanger is. 
Haar persoonlijke geval wordt uitgebreid beke
ken. lk vind daarbij openheid erg belangrijk. 
De mensen hebben het recht om te weten 
waar ze aan toe zijn en wat voor risiko's een 
punktie met zich mee kan brengen. 
lk merk ook dat men vaak aan de gekste oor
zaken denkt. Daarom zeg ik altijd dat ze alles 
moeten vragen wat in hen opkomt. 
In heb in mijn werk niet aileen te maken met 
de toekomst van mensen, maar ook met het 
verleden, dat wat ze hebben meegemaakt en 
met het heden: hoe ze het verwerkt hebben 
of aan het verwerken zijn." • 

Els (27) heeft een zoontje van drie jaar 
en een dochter van een half jaar. Tussen 
deze twee kinderen in heeft zij nag een 
zoontje gekregen dat dood werd gebo
ren, met een open hoofdje en een open 
ruggetje. 
,Die gebeurtenis heeft me we/ een klap 
gegeven. Je denkt ergens dat jou zo-
iets niet kan overkomen. In het zieken
huis waar ik moest bevallen werd ik niet 
zo erg goed opgevangen. De verpleging 
had het daar oak te druk voor. 
In feite began ik het pas een beetje te 
verwerken toen ik thuis kwam uit het 
ziekenhuis. Je bent lichamelijk helemaal 
een .1aaamvrouw, maar dan zonder 
kind. Dat is heel erg. 
Vooral de eerste maanden waren erg 
moeil!jk. Een t1jd lang heb ik gedacht 
dat ik nooit meer zwanger wilde worden. 
Maar ja, ik vond het idee dat mijn 
zoontje enig kind zou blijven tach niet 
erg aantrekkelijk. En ik wilde zelf tach 
eigenlijk oak we/ erg graag nag een 
kind. 
Het was voor mij dan oak de enige ma
nier om er echt over heen te komen. 
De gynaeco/oog die me geho/pen had, 
had me a/ verteld dat ik b1j een volgende 
zwangerschap een vruchtwaterpunktie 
zou krijgen. Hij verwees me oak door 
naar dr. Leschot. Met hem heb ik toen 
een uitgebreid gesprek gehad. Daar
door wist ik precies wat mete wachten 
stand. 
Toen ik opnieuw zwanger werd had ik 
meteen zo'n gevoel dar het nu wei goed 
zou zijn. /k voelde me oak vee/ meer 
zoals ik me in mijn eerste zwanger
schap voelde. Maar ik heb natuurlijk 
tach evengoed oak in angst gezeten. 
De punktie ze/f viet erg mee. Je voe/t 
er niets van en het is zo gebeurd. /k 
hoefde er oak niet voor in het zieken
huis te blijven, dat vond ik erg f1}'n. /k 
ben gewoon met mijn man samen weer 
met de trein naar huis gegaan. 
/k mocht de volgende dag a/ om twee 
uur opbellen voor de uits/ag. Dat is 
dan de uitslag van het eiwitonderzoek. 
Met dat onderzoek kunnen ze zien of 
er een bepaald eiwit in het vruchtwater 
zit. Als dater niet in zit dan verwacht 
j::J geen kind met een open hoofd of een 
open ruggetje. 
Die ene dag dat ik moest wachten op 
de uitslag, was ik vrij rustig. lk dacht: 
nu moet maar komen wat komen moet. 
/k heb die nacht ze/fs goed geslapen. 
Op het moment dat ik hoorde dat de uit
s/ag goed was, vie/ er een blok van me 
a f. Het was alsof ik toen pas echt zwan
ger was. 
Drie weken later kreeg ik de uitslag 
van het chromosomenonderzoek. Dat 
onderzoek doen ze dan oak nag omdat 
ze je vruchtwater tach hebben, maar het 
was voor mij dus niet zo belangrijk. 
Wei vond ik hat erg /euk om te horen, 
dat ik een dochtertje verwachtte. Niet 
dat ik met een jongetje niet blij was 
geweest maar ik vond het gewoon erg 
leuk dat ik data/ wist. 
Mijn zwangerschap is verder .qoed ver
I open en mijn dochtertje is gewoon 
thuis geboren. 
Wij zijn erg blij dat we twee gezonde 
kinderen hebben. Eigenlijk hadden we 
graag nag een kind gehad, maar dat 
durf ik nu tach niet meer aan. We Ia
ten het hier maar bij." 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

*Paul Pollmann * Piet Wigman 

LK seizoen wordt door de mode uitge
buit. Ontwerpers van senoenen, japon
nen, hoeden, vrijetijdskleding, haar· 

draeht, handtasjes en haarspeldjes werpen er 
zieh steeds opnieuw gretig op. 
De meisjes hebben nu weer Duitse 'dirndel'· 
kopjes; staartjes van ad1ter omhoog. Het 
staat soms best leu k. lln aeh, heel wat van 
die nieuwe dingen zijn, als we er na een tijdje 
aan gewend zijn, we1 te waarderen. De wijde 
tropenbroeken vaor mannen van het vorig 
jaar zijn er terecht niet ingekomen. De wes· 
pentailles va.r;t de pruikentijd zullen zeker 
niet ter.ugkbmen, dat was bar ongezond. 
Maar kijk nou eens die sehoenen ... 
,Natuurlijk lopen op verlaagde hielen." 
luidt de tekst van een reklame. Daarnaast: 
,De fleurige zomermode" van 10 em hoge 
hakken. Niet natuurlijk, net zo min als die 
verlaagde hakken, en niet gezond ook. 

Mensen zijn geen steltlopers 
Op een mooie zomeravond komt mijn zus 
Thea met Paul even langs voor een kopje 
koffie. Ze ploft op de eerste de beste stoel 
die ze ziet neer en sehopt haar sehoenen uit. 
Op de grond liggen nu een paar modieuze 
sandaaltjes met een hak van ruim 1 0 em hoog . 
,Nou, nou, jij laat de mode ook niet langs 
je heen gaan," zeg ik ,kan je daar nou eeht 
goed op lopen?" 
,Wat je lopen noemt," zegt Paul ,we zijn 
maar met de bus naar je toe gekomen want 
zowel lopen als fietsen ging niet." 
,1 k vind ze mooi en ze war en helemaal niet 
duur," zegt Thea, een vraag van mij voorko
mend . 

Marketing 
Marketing dat is de kunst van het verkopen. 
lets maken en produeeren in grote aantallen 
is nauwelijks een probleem meer. Ouiek-soep 
maken, 10 of 1 miljoen , gaat als we een rna· 
chine plaatsen, bijna automaties. Maar het 
verkopen, dat wil zeggen, de mensen zover 
krijgen dat ze het eten, dat is de kunst . Oat 
noemen ze marketing. De kunst is te zorgen 
dat het produkt 'in' komt. Aantrekkelijk aan· 

MODIEUS EN GEZOND 

bieden. Pushen. Is het bij veel dingen leuk de 
mode te volgen, bij sommige artikelen moe
ten we toeh ons gezond verstand overwegen. 

Wees zuinig op je voeten 
Je staat er niet zo bij stil dat voeten ook be
langrijk zijn, zoals hart of Iangen. De voeten 
die heel ons Ieven lang het hele liehaam dra
gen, waarmee we ons verplaatsen, kunnen 
dat het best als ze die verzorging krijgen die 
ze toekomt . We moeten er oud mee kunnen 
worden, dartelen, springen, lopen en doen en 
tenslotte sehuifelen. 
Wat kun je zelf in de hand hebben? 

Nagels knippen 
Knip de nagels van de tenen reeht af en niet 
rond, anders gaan de nagels ingroeien en dat 
doet pijn en geeft ontsteking. Bij te korte na· 
gels zijn de toppen van de tenen gauw pijn· 
lijk. Bij het dragen van te nauwe of te wijde 
sehoenen geeft dat ook nog kans op eeltvor
ming met eventueel een likdoorn . 
Kal knagels vragen wat speeiale aandaeht. 
Omdat ze dik en stug zijn, zijn ze veel beter 
te knippen met een zogenaamde nageltang. 
Oudere mensen vinden nagels knippen vaak 
een lastige klus. Ze kunnen er niet goed meer 
bij en zien het ook niet altijd evengoed meer. 
Er is meer kans dat ze in de huid rondom de 

nagels knippen en omdat wondjes op die 
leeftijd vaak minder snel genezen is de kans 
groot op infektie. Zij kunnen een ander be· 
ter vragen hun nagels te knippen. 

Welke schoenen? 
Let in ieder geval bij het kopen op een paar 
dingen: 
- Een leren tussenzool geeft minder last 
van zweetvoeten. 
- Een sehoen met een brede voorvoet. De 
tenen mogen niet knellen want juist door 
druk en wrijving is er kans op likdoorns op je 
tenen en onder je voorvoet. 
- Een sehoen moet ook als hij nieuw is, 
niet te strak zitten. Te strakke sehoenen moe· 
ten te veel uitgelopen worden, waardoor de 
leest van de sehoen zijn funktie verliest. Pijn
lijke voeten en een vergrote kans op I ikdoorns 
zijn het gevolg. 
- Een niet te hoge hak. Bij een te hoge hak 
krijgt de voorvoet het hele gewieht op zieh. 
Oat gewieht wordt normaal over de hele voet 
verdeeld. Na een klein eindje lopen wordt de 
bal van de voorvoet warm en pijnlijk. Daar
bij worden de enkelbanden te zwaar belast. 

Zweetvoeten 
Heb je snel last van zweetvoeten, draag dan 
zeker schoenen met een leren binnen· en 
tussenzool. De sehoenen ademen dan beter. 
Wat je gemakkelijk zelf kunt doen is een 
voetbad nemen. Drie liter water met een eet
lepel zout. De voeten aan de Iucht Iaten dro
gen en tussen de tenen nadrogen . Dagelijks 
sehone sokken aantrekken, liefst wol of ka· 
toen en regelmatig van schoenen verwisselen. 
Van je dokter kun je dit recept krijgen: 
R/ 3 proeent formaldehyde in water of als je 
de voorkeur geeft aan poederen boven voet
baden: R/ 3 procent paraformaldehyde in 
tal kpoeder. 
lets anders, waar je niet zo gauw aan denkt 
en wat zeker voor zieke en bedlegerige men
sen prettig is: zorg ervoor dat het bed niet te 
strak gedekt is, vooral bij de voeten de de
kens lekker los Iaten . Dan hebben de voeten 
de ruimte om te rusten. • 
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Rikie 

,Boeken zijn er niet 
aileen voor degenen 

die ze kunnen kopen" 
De bibliotheken zijn de laatste jaren sterk veranderd. Waren ze er in 1960 nog vrij
wel uitsluitend voor elitaire ontspanning, nu zijn ze gebruiksgoed van een groot 
deel van onze bevolking. In 1977 stonden 3,4 miljoen lezers ingeschreven; dat is 
een kwart van de Nederlandse bevolking. Daarbij kunnen we nog enkele miljoenen 
meelezende gezinsleden tellen. Toch is het voor de bibliotheken niet allemaal roze
geur en maneschijn. Tekort aan boeken en vooral tekort aan personeel is de be
langrijkste domper op het enthousiasme en idealisme, waarmee het grootste deel 
van bibliotheek medewerkers hun werk doet. ,De meesten nemen liever werk mee 
naar huis, dan dat ze lezers 'nee' moeten verkopen." Dit volgens Rikie Stroet, zelf 
bibliothekaresse bij de Provinciale Bibliotheek in Noord-Brabant. Met haar had
den we onderstaand vraaggesprek. 

Wat houdt het werk in een bibliotheek 
in? 

Rikie : ,.Naast de techniese zorg voor de boe
ken en de uitleen ervan, heb je een belangrijke 
taak voor de lezers. Het minste is, dat je nieu-
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we gebruikers wegwijs maakt . Dus uitlegt 
hoe de boeken staan , hoe de katalogus werkt 
en zo . Maar er is veel meer nodig, wil je je 
d ienstverlenende taak als bibl iotheek goed 
doen. Zo komen er bijvoorbeeld leerlingen, 
die een werkstuk over ~en bepaald onder-

werp moeten maken. Je kunt dan twee din
gen doen: je kunt ze de boeken wijzen, die 
over het onderwerp gaan en ze het verder 
zelf Iaten uitzoeken. Helaas moet je wegens 
tijdgebrek vaak zo werken, maar eigenlijk 
zou je er gewoon een tijdje voor moeten uit
trekken en ze een beetje wegwijs maken in de 
boeken over zo'n onderwerp. Behalve dat ze 
het onderwerp van hun werkstuk dan beter 
overzien , leren ze ook de bib I iotheek te ge
bruiken en daar kunnen ze later aileen maar 
plezier van hebben . 
Ook zijn er mensen die behoefte hebben aan 
een gesprek naar aanleiding van een gelezen 
boek . En al ben je geen maatschappelijk werk· 
ster, toch merk ik dat je op zo'n manier veel 
kunt betekenen voor mensen. Dit soort din
gen moet je als bib I iothekaresse in de gaten 
houden en ervoor beschikbaar zijn. Helaas 
wordt werken op zo'n manier steeds onmo
gelijker. Momenteel komen voornamelijk de 
mensen, die iets durven te vragen aan bod." 

We schieten aan aile kanten tekort 
Er zijn volgens Ri kie echter ook genoeg men
sen, die na en ige tijd wanhopig rondgelopen 
en gezocht te hebben maar weggaan . ,.In zo'n 
geval ", vindt ze ,.ben je tekort geschoten als 
bibliotheek." 
.. I k heb daar wei wat cijfers over. Tussen 
1960 en 1976 is het aantal lezers en aantal uit· 
leningen 6 keer zo groat gew.orden, terwijl 
het personeel slechts 2,5 maal zoveel is ge
worden. Toenemend gebruik van de biblio
theek moet gestimuleerd worden en dat ge
beurt ook, al moet het allemaal veel te ge
haast gebeuren. En van diverse manieren van 
reklame maken moeten we gewoon afzien, 
hoewel er ideeP.n te over zijn. Om wat te noe
men; a ls er voor een vereniging een lezing ge
houden wordt, zou je als bibliotheek kunnen 
aanbieden om er met een stand boeken over 
dat onderwerp te gaan st aan. Oo k kun je als 
bibl iotheek tent oonstellinge n organiseren en 
dat gebeurt ook wei. Aileen ontbreekt nu de 
tijd om zoiets leuk aan te.kleden, met affies
jes en dergelijke. Toch bepa len dat soort ex
tra's voor een be langrijk dee l of je de mensen 
trek!. Nu zi jn we nog voora l gedwongen at te 
wachte n . Behalve dat kun je ook aan spec ia le 
groepen van de bevol ki ng nauwelijks of gee n 
aandacht schenken. Veel bejaa rden- en zie
kenhu ize n zouden graag een verzorgde koll ek
t ie boeken w ill en hebben, maa r heel wei nig 
instell ingen kri jgen zo'n ko llek t ie. Niet ai -
leen omdat er te weinig boe ken zijn, maa r 
ze ker omdat er geen pe rsoneel is om die kol 
le ktie uit te zoeken en de administratie b ij te 
houden. Ook kan er geen ve rdere hulp gege
ven worden aan de mensen di e vrijwillig de 
uitlening van de boeken in zo' n huis verzor
gen." 

Dejeugd 
,.De jeugd is een onderwerp apa rt . Wie de 
jeugd heeft ," stelt Rikie ,.heeft de toekomst :' 
Het is een oud gezegde , maar nog steeds waar. 
Zijzelf werkt bij de schoolbibliotheekdienst. 
Vanu it de bibliotheekcentrale wordt advies 
gegeven over het opzetten van een bibliotheek 
in de school of over de aanschaf van boeken. 
,.Aiweer op verzoek van de school en niet 
door ons gestimuleerd, omdat we er het per
soneel niet voor hebben . Erg jammer, want 
nu zijn de leerlingen afhankelijk van een toe
vallige enthousiaste bibliothekaris of leer
kracht. In Boxmeer bijvoorbeeld waar ik 
vandaag nog geweest ben, worden door een 
bibliothekaris leeslessen gegeven . Dat houdt 
in, dat hij met de kinderen bespreekt welk 
soort boeken er zijn, zoals fantasieboeken, 
boeken over een bepaalde t ijd, boeken over 
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een bepaald probleem en dergelijke. Hij be
handelt ook boeken met ze. Zo leren de kin
deren spelenderwijs en lok je ze naar de bi· 
bliotheek toe. Zo'n bibliothekaris moet er 
echter veel vrije tijd in steken, want in werk
tijd kan hij die boeken niet lezen . I k kan zo 
nog lang doorgaan over werk wat we doen en 
veel meer nog over werk wat we eigenlijk 
zouden moeten doen, maar dan zou het een 
lang verhaal worden." 

Halve maatregelen van de overheid 
In 1975 is er onder het vorige kabinet een 
nieuwe wet op het bibliotheekwerk gekomen. 
Volgens Rikie leken er goede kanten aan te 
zitten, zoals de kontributievrijdom voor kin
deren tot 18 jaar. Daardoor kwam er een 
enorme toeloop van jeugdleden. 
.,Helaas zijn zijn er daarvan weer een aantal 
weggebleven, omdat er te weinig begeleiding 
gegeven kan worden. Door een dergelijke 
politiek goed liggende beslissing te nemen, 
maar er niet het personeel bij te geven voor 
de uitvoering ervan, doe je als regering in 
mijn ogen slechts half werk. Ook werd in die 
wet geregeld, dat het rijk de betaling van 
het personeel van de gemeenten en provin
cies overneemt. In de praktijk is dat over het 
algemeen een verslechtering geworden. Met 
een gemeentebestuur viel er nog te praten, maar 
bij het rijk wijkt men niet af van de normen 
en die worden steeds strakker. Met het per
soneel dater nu landelijk bijkomt, worden ai
leen de bestaande grote gaten opgevuld. In 
totaal mogen er jaarlijks 200 nieuwe mensen 
bijkomen en daar geven ze in Den Haag hoog 
van op. Feitelijk is het minder mooi, als je 
weet dat van die 200 er al vijftig afgaan, om
dat het rijk nag niet het gehele personeel van 
de Rotterdamse gemeentebibliotheek heeft 
overgenomen. De resterende 150 is natuurlijk 
slechts een druppel op de gloeiende plaat van 
de achterstand. Vooral omdat daarmee ook 
nieuwe bibliotheken van personeel moeten 
worden voorzien. Dit terwijl andere biblio· 
theken nag met een personeelsachterstand 
zitten. 
lk kan me daar erg kwaad over maken, te
meer omdat er zoveel werkloosheid is en er 
velen zijn, die nu in de WW zitten, die graag 
dit werk zouden doen. Voor een gedeelte ge
beurt dit ook via de zogenaamde 'interim-re
geling' (nu werkgelegenheidsverruimende 
maatregel geheten), die inhoudt, dat jonge
ren die van school komen maximaal een 

jaar dit werk kunnen doen. Daarna verdwij
nen ze echter weer en zit de bibliotheek weer 
met een tekort en de jongere zonder werk." 

Censuur 
,.Werkloosheid bestrijden is op zo'n manier 
een wassen neus. Verder ben i k bang en dat 
ben i k niet aileen, dat de overheid steeds 
meer een vinger in de pap wil krijgen ten 
aanzien van het beleid van de bibl iotheken. 
Zo hield de staatssekretaris mevr. Kraaieveld
Wouters eind vorig jaar een toespraak, waarin 
ze zegt dat bib I iotheken een soort censuur 
moeten uitoefenen, waarbij boeken en tijd
schriften, die niet demokraties zijn, omdat 
ze oproepen tot geweldadig verzet tegen de
mokratiese instellingen, niet uitgeleend zou
den moeten worden. Eveneens zegt ze dat er 
minder 'leesvoer' zou moeten zijn in de bi· 
bl iotheken en meer informatief en educatief 
(is opvoedend) materiaal. Ze noemt hierbij 
letterlijk: kasteelromans, avonturenboeken, 
streekromans en dergelijke. Terecht is hierop 
vanuit de bibliotheekwereld veel kritiek ge· 
komen. Men ziet de herinvoeri ng van de vroe
gere 'gifkastjes' niet zitten en is bang voor 
beknotting. In het blad 'Bibliotheek en sa
menleving' schrijft De Ia Court hierover: 
'Laten we de visie van mevr. Kraaieveld eens 
toepassen op de arbeidersbeweging: zou alles 
water op het gebied vari de sociale wetgeving 
is bereikt, wei bereikt zijn zonder oproepen 
tot geweldadig verzet tegen 'demokratiese in· 
stellingen'? .. . Is dit praktiese politieke verta
ling van het ethies reveil? Tot zover genoeg 
over deze politieke misser van onze bewinds
vrouwe.' 

In het kader van de bezuinigingen zie ik wei 
gebeuren dater dingen doorgedrukt worden, 
zoals mevr. Kraaieveld ze aanduidde. Als een 
bibliotheek bepaalde, niet bij de overheid in 
de smaak vallendc, boeken aankoopt, zou 
dat kunnen worden uitgelegd als wanbeleid. 
lk ben blij dater behoorlijk tegen dit soort 
opvattingen wordt ingegaan." 

Je zit daar sinds kort ook in de onderne
mingsraad, wat denk je daar te kunnen 
doen? 

Rikie: .,Het verschil met een ondernemings
raad bij een bedrijf is, dat wij niet tegen een 
bedrijfs1eiding vechten, die op winst is ge
richt. Vaak vechten we tegen de regering in 
Den Haag. 
Met de begroting hebben we als ABV A·leden
groep gesteld: er moet niet uitgegaan worden 
van de bezuinigingen van Bestek '81, nee wij 
moeten uitgaan van water. dringend nodig is 
en dat begroten . Dus niet jezelf bij voorbaat 
al aanpassen, maar zolang mogelijk je verzet
ten tegen bezuinigingen op een terrein dat 
voor een groat deel van onze bevolking zo 
belangrijk is. Als georganiseerde werknemers 
zijn we hier heel duidelijk over geweest, maar 
of de direktie hierin mee zal gaan is nog 
maar de vraag. Toch is zo'n keus een princi: 
piele zaak en kiest een direktie anders, dan 
staat ze daarmee tegenover ons. 
De besturen van bibliotheken en bibliotheek
centrale bestaan nu nog vaak uit zogenaamde 
'notabelen'. Vaak zijn deze zelf niet echt bij 
het bibliotpeekwerk betrokken. Ze doen het 
uit welwillendheid of omdat ze het als een 
erebaantje beschouwen. Gelukkig komt daar 
nu langzaam verandering in en zijn er nu 
oak besturen, die samen met het personeel 
werken a an een goede bib I iotheek voor ieder
een. Er wordt aan gewerkt om zo'n bestuur 
te Iaten bestaan uit gebruikers van de biblio· 
theek en uit vertrouwensmensen benoemd 
door het personeel (niet uit het personeel). 
Verder moet er tegen de ontwikkeling naar 
meer vrijwilligerswerk geprotesteerd worden 
volgens mij . Liefdadigheid als werkbasis voor 
de bibliotheken is gelukkig uit de tijd en er 
kunnen veel problemen ontstaan als hetzelfde 
werk gedaan wordt door betaalde en onbe· 
taalde krachten. Een goede bibliotheek is een 
recht voor de bevolking, want boeken zijn er 
voor iedereen en niet aileen voor degenen die 
ze kunnen kopen:• • 
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Er wordt door velen beweerd, dat ons 
stelsel van sociale zekerheid het beste 
en ook het duurste ter wereld is. Dat 
het om honderden miljoenen gaat zal 
niemand ontkennen. En het is natuur
lijk ook uitstekend, dat je niet van han
ger hoeft om te komen als je ziek bent 
of werkloos of 65-plusser. 
Toch is het maar zeer de vraag of dat 
stelsel wei zo goed werkt als het lijkt. 
Neem bijvoorbeeld de beschikking in
dividuele huursubsidie: ,U hoeft van 
een hoge huur niet meer wakker te 
liggen," aldus de bekende overheids
TV-reklame: de huursubsidie is er im
mers goed voor. 
Maar er is wat meer aan de hand. 

Wie profiteert het meest? 
Onlangs meldde zich een jong stel bij de SP 
Hulp- en lnformatiedienst met de vraag of zij 
toch niet wat te vee I huur betaalden: f 500,
per maand voor een arbeidershuisje in Utrecht 
(een kamer en een zolder ; vergelijkbare hui
zen doen f 40,- tot f 100,- per maand). 
Voor hun werk moesten zij van Maastricht 
naar Utrecht verhuizen en vanwege de wo
ningnood waren zij genoodzaakt dit aanbod 
te aanvaarden. Volgens de eigenares was de 
huurprijs toch niet zo'n groot bezwaar om
dat ze huursubsidie konden aanvragen. En 
inderdaad, met een forse huursubsidie kon
den ze de huur net opbrengen . Maar wat er 
eigenl ijk gebeurt, is dat de huiseigenares op 
kosten van de gemeenschap een veel te hoge 
huur vraagt en dus gemeenschapsgelden in 
haar zak kan steken omdat ze huizen bezit. 
Ook de huurprijzen van gerenoveerde en 
nieuwbouwwoningen zijn niet meer op te 
brengen voor de gemiddelde huurder omdat 
de architekt, aannemer en betonboer ook de 
nodige miljoenenwinst moeten maken . Al
weer: ook daar is de huursubsidie goed voor. 
Wie graait er hier eigenlijk wat hij graaien 
kan? 

Wie komen voor huursubsidie 
in aanmerking? 
Dit alles is geen aansporing om van de huur
subsidie geen gebruik te maken, integendeel. 
Als u het nog niet hebt aangevraagd, dan 
moet u vlug zijn, tot 1 oktober hebt u nog 
de tijd. Aanv~aagformulieren en informatie 
(voorzover voorradig!) kunt u bij de gemeen
te krijgen. Om u alvast een idee te geven of 
u voor huursubsidie in aanmerking komt, 
volgen hier in het kort de belangrijkste pun
ten van de beschikking: 
Of men voor een bijdrage in aanmerking 
komt, hangt af van de gezinsvorm, leeftijd, 
inkomen en huurprijs per 1 juli 1979. De 
bijdrage wordt berekend aan de hand van 
twee tabellen. 
Tabel 1 geldt voor gezinnen, alleenstaanden 
van 30 jaar en ouder en (duurzaam) samen
wonende alleenstaanden van aile leeftijden. 
Voor hen geldt, dat zij in aanmerking komen 
voor huursubsidie, wanneer hun belastbare 
inkomen niet meer bedraagt dan f 40.000,
per jaar en de huur ligt tussen f 193,- en 
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HUURSUBSIDIE 
f 591,60 per maand . Zij die ouder zijn dan 
65 kunnen een bijdrage krijgen, ook als de 
huur nog hoger ligt, op voorwaarde dat de 
woning al op 30 juni 1979 bewoond was. 
Tabel 2 geeft de berekening van de subsidie 
van alleenstaanden jonger dan 30 jaar, die 
een zelfstandige woning bewonen . Zij ko
men in aanmerking wanneer hun belastbaar 
inkomen niet hoger is dan f 24 .000,- per 
jaar en de huurprijs ligt tussen f 142,- en 
f 394,15 per maand . Kamerhuurders of huur
ders van een gedeelte van een zelfstandige 
woning komen niet in aanmerking. Wei weer 
de huurders van zogenaamde wooneenheden, 
dat wil zeggen woonruimte, die deel uitmaakt 
van een gebouw, dat bestemd is voor huisves
ting van alleenstaanden en/of tweepersoons
huishoudens, als zij eigendom zijn van een 
niet winst beogende instelling (woningbouw
vereniging, stichting studentenhuisvesting) 
en als zij met rijkssteun zijn gebouwd of ver
bouwd en als zij door de minister zijn 'aan
gewezen.' Verzorgings- en verpleegtehuizen 
komen niet voor zo'n aanwijzing in aanmer
king. 

Ho6 NOrdt h~t inkomen berekend? 
Voor toepassing van de regeling geldt het 
belastbaar inkomen 1978 (dit is het jaarloon 
verminderd met de aftrekbani posten zoals 
reiskosten , premies AOW en AWW die inge
houden zijn op het loon, kosten van persoon
lijke verplichtingen, buitengewone lasten en 
aftrekbare giften) . 
Het bedrag, dat u overhoudt moet verhoogd 
worden met 7 1/2 procent. 
Wanneer man en vrouw allebei werken, wordt 
de berekening ingewikkelder; als u daar niet 
uit kunt komen , doe dan een beroep op de 
SP Hulp- en lnformatiedienst . 

Hoe wordt de huurprijs berekend? 
De huurprijs is twaalfmaal het maandel ijks 
bedrag, datu op 1 juli 1979 verschuldigd 
bent, of, als u later in de woning bent geko
men, het bedrag, dat u op de ingangsdatum 
van de huur verschuldigd bent. Dit totaalbe
drag wordt echter verminderd met de volgen
de bedragen: 
1. als in de huur een bed rag voor stookkos

ten is begrepen: f 900,-, of als het om 
een wooneenheid gaat f 450,-; 

2. levering van energie en water als die in 
de huurprijs zitten; 

3. prijs voor autostalling en bedrijfsruimte ; 
4. meubels en stoffering ; 
5. antenne-installatie . 
Als de huurprijs ligt tussen twee in de tabel 
genoemde bedragen, dan wordt voor de be
rekening van de subsidie het laagste bedrag 
aangehouden. 
Bij woningverbetering na 1 jul i 1979 kan de 
zittende huurder die nog geen huursubsidie 
ontving voor een bijdrage in aanmerking ko
men, als de nieuwe huurprijs meer dan 
f 2.315,- per jaar gaat bedragen. 
De uitbetaling kan rechtstreeks aa n de huur
der plaatsvinden eens per drie maanden of 
aan de verhuurder, d ie het bedrag dan in 
mindering moet brengen op de huur. • 

lk zou graag een taxikosten-vergoeding krij
gen van de WAO; maar ik heb geen WAO
uitkering. Moet ik nu bij de gemeente zijn? 

Nee, u moet bij de bedrijfsvereniging zijn. 
Sinds 1 oktober 1976 is het voorzieningen
pakket van de WAO opgenomen in de AAW 
en omdat de AAW een volksverzekering is, 
heeft iedereen in principe recht op de voor
zieningen van de AAW. Aanvraagformulieren 
kunt u bij het GAK krijgen. Binnenkort zul
len wij in Tribune-Rechten uitvoerig op de 
taxikosten-vergoeding ingaan. • 



• I 
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Wim Paquay 

Lang voordat er sprake was van nieuwe ver
kiezingen was er al op initiatief van Wim een 
groepje van jonge medewerkers ontstaan, die 
zich bezig hielden met het reilen en zeilen 
van de oude OR. Vooral onder het jongere 
personeel was er veel kritiek op de bestaande 
OR. Deze OR werd verweten dat ze zich ei
genlijk niet inzette voor het personeel. Ze be
reidde de vergaderingen niet of nauwelijks 
voor, werd daardoor snel ingepakt door de 
direktie. Als de verslagen eindelijk versche
nen was het al weer twee maanden later. Deze 
verslagen waren vaak zeer moeilijk leesbaar. 
Onderzoek onder het personeel werd er niet 
of nauwelijks gedaan. Zelfs het bijwonen 
van de vergaderingen was sommige mensen 
nog teveel. Als er 'n vergadering was, namen 
enkele leden bij voorkeur een snipperdag. 
Voorberaad werd prakties niet gehouden. 
Het gevolg was dan ook dat geen mens zich 
interesseerde voor zo'n 0 R. 

ERVARIN&EN BIJ AMSTERDAMS 
ZIEKENFDNDS 

Bouwenaan 
eenORvoor 
bet personeel 
Na een peri ode van een jaar, waarin bij het grootste ziekenfonds in Amsterdam, 
het Algemeen Ziakenfonds voor Amsterdam (AZA), geen ondernemingsraad be
stond, werd er in mei 1978 een nieuwe OR gekozen. Het SP-Iid Wim Paquay werd 
ook gekozen. Hij was met een vrije lijst de verkiezingen ingegaan. Bijna de helft 
van het personeel had met zijn handtekening zijn kandidatuur ondersteund . 

0 R voor het personeel 

Je zit nu e.Jn jaar in de OR. Wat is er in 
die tijd veranderd? 

,Eerst moet ik een paar dingen vertellen over 
dit bedrijf. Het ziekenfonds is een dienstver
lenend bedrijf. Er wordt geen winst gemaakt. 
Dit heeft gevolgen voor a lies wat je doet. Be
halve het personeel heb je rekening te hou
den met de leden van het ziekenfonds. Bij
voorbeeld als je variabele werktijden wilt in
voeren, dan mag daardoor de service aan de 
verzekerden niet achteruitgaan. Verder ben 
ik van mening dat de OR een instituut is met 
weinig wettelijke macht. Aile macht, die je 
als OR hebt is afhankelijk van de steun die 
het personeel je geeft. Dat betekent dat het 
personeel goed op de hoogte moet kunnen 
zijn van wat de 0 R doet, dat betekent dat 
je als 0 R-1 id de plicht hebt om onderzoek te 
doen onder het personeel. Het personeel 
moet hun vertegenwoordigers kunnen bekri-

tiseren. lk vind zelfs dat het personeel een OR
lid dat niks doet, of wat nog erger is, de be· 
Iangen van het personeel niet ondersteunt, 
moet kunnen afzetten. Verder vind ik dat 
een 0 R zich met a lies wat het person eel aan
gaat moet bemoeien. En dat kan varieren 
van simpele zaken als koffie-automaten tot 
ingrijpende veranderingen, zoals fusie." 

Geheim genootschap 

- Werkte de vorige OR niet zo? -

, Voorzover hij al werkte was het een soort 
geheim genootschap. Niemand wist water 
precies gebeurde. De meeste mensen hadden 
de helft van de leden nog nooit van dichtbij 
gezien, of kenden hun naam niet eens. En 
achteraf geloof ik dat dit geheimzi nnige ge
doe door een aantal mensen ook met opzet 
in stand werd gehouden. Want anders zou 
wei eens kunnen blijken wat voor een suffe 
troep het eigenlijk was. De gevolgen hier-Jan 
zijn zelfs nu nog merkbaar. Steeds hebben 
we ons verzet tegen het niet noemen van na
men in de notulen. Dit werd beargumenteerd 
met ,We moeten werken als een team." Het 
vervelende is dat ook deze OR geen team is 
die allemaal dezelfde opvattingen hebben. 
De OR wordt bevolkt door zowel VVD'ers, 
PvdA'ers als SP'ers. Normaal zijn deze men
sen niet op een lijn te brengen, dus ook in 
dit geval niet. Geen namen in de notulen be
tekent dat waar ik bijvoorbeeld voor gewerkt 
heb (variabele werktijden bijvoorbeeld) een 
VVD'er er ook mooi weer mee kan spelen. 
En daar wens ik niet aan mee te werken. Voor 
mij is de OR ook een middel om iets van de 
opvattingen van de SP bij het personeel van 
de AZA bekend te maken. Het personeel 
dh!nt gewoon te weten wat ze voor ieder lid 
in die raad kopen. Voor een VVD'er kopen 
ze niks, dus dat dient duidelijk te worden. 
Onlangs heb ik voorgesteld om een vergade
ring te organiseren voor het personeel ter 
gelegenheid van het eenjarig funktioneren 
van deze OR. Op deze vergadering wordt dit 
punt voorgelegd aan het l'ersoneel. " 

Knuppel in hoenderhok 

,Toen ik begon zat ik samen met een ander 
lid dat ook gekozen was uit de groep van 
jonge medewerkers aileen. In vergaderingen 
werd er een front gevormd door de rest sa-+ 
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VERVOLG A.Z.A. 
men met de direktie tegen ons . Dat verander
de naarmate we meer met het personeel gin
gen werken . Vooral het punt van de variabe
le werktijden, iets dat allang leefde bij het 
personeel, gaf de doorbraak . We stelden ons 
kandidaat voor een kommissie variabele werk
tijden en begonnen enquetes te houden, ver
zamelden mater iaal bij andere bedrijven, en 
gaven informatie aan het personeel. Op dit 
moment kan je spreken van twee frakties : 
een progressieve en een vrij konservatieve 
frakt ie. De tegenstelling tussen deze twee 
wordt steeds scherper. De progressieve frak
tie heeft op dit ogenblik al een meerderheid. 
Zelfs de sekretaris , wiens funktie het is de 
zaak bij elkaar te houden, sluit zich steeds 
openlijker bij de progressieve fraktie aan. 
We proberen in deze zittingsperiode, die be
gin 1980 afloopt de zaak bouwrijp te maken 
voor een goeie linkse OR, die wil werken, die 
goeie kontakten met het personeel onder
houdt, die niet bang is om in vergaderingen 
met de direktie de knuppel in het hoender· 
hok te gooien, als dat nodig is . 
We hebben ons beziggehouden met het funk
tioneren van de kantine, werkoverleg, fusie, het 
goed organiseren intern van het werk van de 
ondernemingsraad. Voorheen was er geen 
voorberaad, nu is dater el ke week. Via het 
personeelsblad hebben we allerlei informatie 
gegeven aan het personeel. Koffie-automaten 
die een groot deel van de dag gesloten waren, 
omdat het teveel zou kosten, zijn nu altijd 
open . Met de andere twee ziekenfondsen in 
Amsterdam hebben we een overleg opgezet 
om sekundaire arbeidsvoorwaarden uit te 
wisselen, en ingeval dat de fusie doorgaat ge
zamenlijk te kunnen optreden. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de 0 R komt er 
een vergadering, overigens in de baas z'n tijd, 
waar het personeel kan vertellen wat ze van 
het werk van de OR denken . Waar ze kritiek 
naar voren kunnen brengen, enzovoorts. On
langs bleek dat er door een aantal sous-chefs 
de CAO ontdoken werd. Het ging over betaal
de studiedagen, die men niet wilde toekennen. 
Oat is alsnog rechtgezet. Het lijken allemaal 
kleine dingen. Maar voor die opening van de 
koffie-automaten is er zelfs een handtekenin
genaktie gehouden, waarbij het grootste deel 
van het personeel tekende ." 

Je had 't net over fusie. Wat betekent dat 
o;oor een bedrijf als het AZA? 

,Sinds anderhalf jaar wordt er onderhandeld 
tussen de drie Amsterdamse ziekenfondsen 
AZA, AOZ (Amsterdams Onderling Zieken
fonds) en ZZ over een fusie. Enkele maanden 
geleden is die fusie in de ijskast gezet toen 
bleek dat ZZ (Ziekenzorg) een van de op
richtsters was van de STAG. De STAG (Stich
ting Algemene Sezondheidsvoorzieningen) 
stelt zich ten doel het exploiteren van instel
lingen ten dienste van de gezondheidszorg op 
niet-kommerciele basis, waarbij aile mede
werkers in loondienst zijn. Vooral bij het 
bestuur van het AZA, dat voor een groot 
dee I uit artsen en apothekers besta at, schoot 
dit in het verkeerde keelsgat. Ze braken hier
op de onderhandelingen af, niet omdat ze 
vonden dat het personeel schade van een fusie 
zou kunnen ondervinden, maar omdat het 
nieuwe fonds wei eens lid zou kunnP.n wor
den van de STAG, en dat zou betekenen dat 
hun vrije beroepsuitoefening, en dus hun ho
ge salarissen, wei eens in het gedrang konden 
komen." • 

Vier /eden van de progressieve fraktie 
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Neto bij een bezoek aan Amsterdam op 4 apri/1975 

Agostinho Neto 
Met het heengaan van Agostinho Neto is 
de laatste van de drie oorspronkelijke ver
zetsleiders overleden, die vanuit het eerste 
uur Ieiding gaven aan de vrijheidsstrijd in 
de Portugese koloniiin: Amilcar Cabral 
van Guinee-Bissao en de Kaap-Verdische 
Eilanden, Eduardo Mondlane van Mozam
bique en nu de Angolese president Neto. 
De eerste twee verloren hun Ieven door 
moordaanslagen tijdens de vrijheidsstrijd, 
Neto is de enige die de ineenstorting van 
het Portugese Kolonialisme heeft meege
maakt. De oorlog van zijn bevrijdingsbe
weging, de MPLA, tegen de Portugese 
overheersers is voor de onderdrukte vol
keren, met name in Zuid-Afrika, Namibiii 
en Rhodesiii een bron van inspiratie ge
bleken. 

Het streven van Agostinho Neto is steeds 
gericht geweest op de werkelijke onafhan
kelijkheid van Angola. Daarbij was geen 
plaats voor korrupte !eiders, zoals die als 
zetbazen van de Westerse belangen in veel 
Afrikaanse Ianden aan de macht zijn. 
Leiders van verschillende Westerse Ianden 
hebben vanwege hun belangen geen oog 

willen hebben voor het vrijheidsstreven 
van president Neto en de MPLA. De Ame
rikaanse regering steunde de pogingen 
van Moboetoe (Zai're) en Zuid-Afrika om 
de invloed van de MPLA met geweld te 
breken. 
Evenals van andere !eiders van de bevrij
dingsbewegingen in de Portugese koloniiin, 
heeft ook de gezondheid van Neto zeer 
geleden onder langdurige gevangenschap 
en ontberingen. Desondanks is het niet 
in het laatst aan hem te danken dat de 
buitenlandse overheersing in 1975 werd 
beiiindigd, dat de Zuid-Afrikaanse invasie 
in Angola werd afgeslagen en dat Angola 
nu als frontlijnstaat een belangrijke rol 
kan spelen bij de verdere bevrijding van 
Zuidelijk Afrika. 
Op uitnodiging van het Angola Komitee, 
dat de bevrijdingsstrijd van de MPLA van
af het begin in 1961 gesteund heeft, is 
Agostinho Neto verscheidene malen in 
Nederland geweest. In die jaren is er tussen 
Angola en vele mensen in Nederland een 
band gegroeid die onder andere resulteer
de in miljoenen guldens steun voor de 
MPLA. • 



*nee 
In Twente heeft het Twents Energie Komitee 
(TEK) inmiddels zo'n 20.000 handtekenin
gen opgehaa/d tegen de opslag van radioak
tief afval vlak over de grens bij het Duitse 
p/aatsje Ahaus. Uit de laatste SP Twente, de 
regionale b1jlage in de Tribune, blijkt dater 
bij het ophalen van die randtekeningen best 
/ol/ige dingen te be/even val/en. Onder de 
kop , Atoomafval Ahaus" wordt verteid wat 
een van de handtekeningen-ophalers in de 
Enschedese wijk Stadsveld tegenkwam: 
,Kernenergie? Joa, doar bin ik hartstikke 
teeg'n. Ze stopt 't bie Ahaus in de groond 
en gen wek later haal'n ze 'tin Hengel bie 't 
Zoalt d'r weer uut. Zo krieg ik 'teen paar 
daag'n later op mien ei en dat Ius ik nie." 

De amateur(! )voetbalvereniging s. v. 'og Biis
weiler: uit de buurt van Aken, heeft een we/ 
zeer merkwaardige sponsor gevonden. Uranit, 
het Duitse zusje van Urenco (van de UC) is 
bereid gevonden de klub financiee/ te steu
nen. Voorzitter Franz Keusch, zo blijkt uit 
publikaties, wil niet kwijt hoeveel deze 
atoomreus er precies ingestoken heeft. 
,,In ieder geval meer dan 10.000 mark," zo 
zegt hi}". En voegt eraan toe dat de vereniging 
zonder deze steun te grande zou zijn gegaan. 
Of dat tach niet zal gebeuren is nag de vraag. 
Aanvoerder en Iibera Gunther Neumann 
heeft als eerste man van de eerste-elftalspe
lers geweigerd om met ,Atoomenergie. Ja" 
op z1jn rug te gaan spelen. Om die reden oak 
heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd. 
Gevraagd om kommentaar over deze kwestie, 
toverde de heer Neurink van UC-Nederland 
voor de pers het verhaa/ uit de hoed dat Ura
nit deze stunt bedacht had om zo ,de sterke 
roep om de stemmen van de voorstanders te 
Iaten horen, te bevredigen." 
Daarvoor moet je tach echt we/ van goede 
huize komen. Om een banale reklamestunt 
zo'n hoog doe/ mee te geven. Het wachten 
is nu op de eerste bijdrage om de roep van 
de tegenstanders te bevredigen. Daarvoor 
za/ men echter wei te diep in de buidel moe
ten tasten. 

*boete 
Als dieven in de nacht zijn de betrokken fir
ma's bij Gar/eben begonnen met de zo ver
guisde proefboring~n in de daar aanwezige 
zoutlagen. Oak Gar/eben, dat net als Ahaus 
aan de uiterste buitenkant van West-Duits
land ligt, komt name/Jjk in aanmerking voor 
de opslag van radioaktief afval. Diep in de 
nacht, dat we/, maar niet laat genoeg (of 
vroeg genoeg, het is maar net hoe je het be
kijkt) om de heftige tegenstand tegen deze 
boringen te ant/open. Dit leidde tot fe/le ge
vechten tussen demonstranten en po/itie. 
Als reaktie op deze gebeurtenissen heeft nu 
het gemeentebestuur van Liichow, waar Gar-

Ieben in ligt, bepaald dat het haar ingezete
nen v3rboden is om anti-kernenergiepamflet
ten of -posters voor hun ramen op te hangen. 
De boete bedraagt, bij overtreding van dit 
door onzekerheid getekende verbod, niet 
minder dan 5000 Duitse mar ken ( ongeveer 
f 5500,-). 

*UC 
De onderhand berucht geworden u/tracentri
fugefabriek in Almelo zal hoogstwaarschijn
/Jjk een staatsbednjf worden. De aandee/
houders Philips, RSV en VMF hebben te 
kennen gegeven van het projekt af te willen 
omdat het te lang duurt eer er winst wordt 
gemaakt. Onze zuinige regering zal daarom 
het /ieve sommetje van 310 mi!joen gulden 

aan de heren ondernemers terugbetalen. En 
zo hoort het oak: de kosten van de overheid, 
de e/lende en het gevaar voor de bevolking 
en straks de winst voor de ondernemers. 
Ons advies: sluiten die handel. 

*kok 
Vo/qens Unesco (een onderorganisatie van 
de Verenigde Naties) neemt het analfabetis
me toe. Momentee/ kunnen drie van de tien 
vo!wassenen niet lezen. Oak Nederland 
kampt met dat probleem. Zo stelde onlangs 
ene W. Kok in de antwerp-CAD voor de ha
ven vee/ te vergaande zaken gelezen te heb
ben. Aangezien die er echter niet instaan, 
kunnen we niet anders dan konkluderen dat 
de heer Kok bij genoemde drie hoort. • 
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Andre 
vand r 

depolitie 
Andre van der Louw, burgemeester van Rot
terdam, wist wat hij bedoelde, toen hij tij
dens de staking verklaorde geen bemiddelaar 
te willen zijn in het konflikt tussen de sleep
bbotbemanningen en de havenarbeiders. ,An
ders ben ik mijn vrijheid als hoofd van de po
litie kwijt." 

Wat de stakers die eerder met politie en Mo
biele Eenheid uit de gebouwen van Smit en 
SHB gesleept waren al wisten, wordt met de
ze uitspraak voor iedereen duidelijk: Van 
der Louw zal niet schromen om, opnieuw 
de Mobiele Eenheid op arbeiders los te Iaten 
en zo te proberen de staking te breken. • 

Sprekend spandoek op het Afrikaanderplein 

sen werkwilligen en stakers. Pal daarna ver
klaart in de aktualiteitenrubriek de voorlich
ter van de politie op de vraag of er zich in
derdaad gevechten hadden voorgedaan : ,Be
halve een stevige onderlinge diskussie was 
er niets aan de hand." 
Voortdurend is tijdens de havenstaking ge
suggereerd, dat het aantal werkwilligen het 
aantal van de stakers verre overtrof. A V RO's 
Televizier ging voor die schattingen niet te 
rade bij de arbeiders maar bij rJe tegenpartij: 
de werkgevers en de FNV. 
TROS-Aktua deed een misplaatste paging 
om nog enigszins informatie los te peuteren 
bij de mensen door niet Marcel Bruyns of 
Wibo zelf naar Rotterdam te sturen, maar 
ene juffrouw Habets, die een kraonmachinist 
ondervroeg en tot de konklusie kwam dater 
maandag weer gewerkt zou worden. Juffrouw 
Habets hoeft sindsdien in de haven ook haar 
gezicht niet meer te vertonen en gewerkt 
werd er ook niet. 
Aan deze pogingen om het moreel bij de sta· 
kers te breken, deden ook de VARA, die 
trouw de vakbondstop aan het woord liet 
en het NOS-journaal mee, waarin werkgevers· 
voorzitter Pieters - na de schriftelijke 2/3 
meerderheid voor doorstaken - verklaarde 
dat de stakers desondanks in de minderheid 
zijn en dat de demokratie gevaar liep. 

Het NOS-journaal komt opnamen maken bij het kort geding tegen de s/epers De stakers weten nu, dat pers, radio en TV 
niet aan hun kant staan en verzorgen hun 

erskiestoo 
--eigen informatie. 

Partl!l Toch moet hier ook gesteld worden, dat er 
gelukkig ook uitzonderingen waren en dat 
er ook eerlijke verslaggeving bedreven werd. 
De K RO-radio bijvoorbeeld , waarvoor onder 

Tijdens de staking was het niet ongewoon, 
dat de arbeiders de pers negeerden of onge
meen fel tegen verslaggevers uithaalden. En 
met reden, want de wijze waarop de stakin· 
gen in de media afgedaan worden, was vaak 
meer dan erg. Voorbeelden daarvan zijn er 
te over. 

Na de aktie van de slepers om - hoewel in 
staking- met de Smit-Rusland en de Smit-
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Finland de Engelse gastanker Pass of Balma- andere Bert Bakker wei arbeiders aan het 
ha los te trekken, waardoor zij in tegenstel · woord I iet. Er was een uitzending van Brand-
ling tot het gevaarlijke gedrag van de haven- punt, waarin in tegenstell ing tot het gebrui-
autoriteiten bewezen hun verantwoordelijk- kelijke gezwets van Nieuwenhuis en Frequin, 
heid wei te kennen, na die aktie zag de Tele- een staker en zijn vrouw lange tijd gevolgd 
graaf de andere dag een en ander als een dui- werden en voor de kamera aile kans kregen 
delijk teken van de bemanningen dat ze weer hun standpunten uit te leggen. En bij de 
aan het werk wilden. uitzonderingen was verrassenderwijs oak die 
Zo meldde het ANP-nieuws op de radio, dat uitzending van Veronica's Info, waar men 
er zich vechtpartijen voorgedaan hadden tus· in Rotterdam zichzelf herkende. • 
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Dit nummer staat open voor de gitten 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en lnformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld . 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom : gironummer 3337800 t .n.v. 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermelding van: Dona tie. 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-lezers die meer wi/len lezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Ko renbloemstr . 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490-18954 
Alphen a/d R. Groe nestein 32 01720-44085 
Amersfoort Lupinestraat 32 033-14665 
Amsterdam St. Willibrordusstr. 83 hs 

tel. 020-713426 b.g.g. 826422 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 
Den Bosch Koestraat 45 073-218818 
Borne Landmanst raat 1 0 05409-5271 
Box tel Baroniestraat 81 04116-78167 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) Sluterstraat 12 
Emmen Laan v.d . Bark 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
He ems kerk Maasstraat 134 0251 0-37228 
Heerlen Dr. Jaegersstraat 4 7 046-714083 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-44 7 
Helmond v. Linschotenstr. 28 04920-4 1481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
Hoensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St . Joannesstr . 11 045-412732 
Leeuwarden Eikenstraat 26b 05100-81867 
l3en. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 
Lei den Groenesteeg 33 0 71-134640 
Maarssenbroek Bloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nieuwegein Spuisluis 7 03402-33100 
Nul and Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 04120-32631 

Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
R.otterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
So est 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

W. Beckmanstr . 64 078-158092 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 1 5 01650-3984 7 
Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Statenlaan27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 04104-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Ki nsbergenlaan 25 011 50-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr . 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-87270 
I.M . de Raathstr. 6 010-345483 
C.v. d .Lindenstr . 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 03435-3671 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr . 769 079-166608 
Eigenhaardstr . 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
.,De Vijverhof"- Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam- tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 01 0-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Vastberaden stromen de slepers binnen op de vakbondsvergadering 

Slepers 
scliri-
gesc 
Als de sleepbootbemanningen op 28 september vanuit het gebouw Engels rnas5aal 
teruggaan naar de Willemskade, staken ze al vijf weken en ze gaan door. Een nieu
we misrekening van· de FNV en Smit. De vergadering was door de FNV georgani
seerd om de stakers te adviseren weer aan het werk te gaan, maar de mislukking te
kent zich al af als de stakers zingend binnenkomen. In de diskussies wordt snel 
duidelijk dat de stakers het optreden van de bond niet nemen. Ook het gekonkel 
van Smit wordt niet in dank afgenomen. 

De havenslepers dwingen bewondering af. 
Toen de havens een paar dagen later dan de 
slepers uit solidariteit en voor eigen eisen 
plat gingen, was dat eigenlijk helemaal niet 
zo gunstig voor de slepers. Vanwege de ha
venstaking was er toch geen werk voor de 
sleepboten. Dus Smit vond de staking op dat 
moment helemaal niet zo erg. Maar de direk
teuren van Smit gingen verder en voor de sle
pers gingen ze te ver. 

lntimidatie 
Vanaf het allereerste begin is de direktie zeer 
hooghartig te werk gegaan. De voortdurende 
pogingen om de mensen te intimideren en te 
vernederen hebben inmiddels een tegengestel
de uitwerking gekregen. Bij iedere zet van 
Smit is de solidariteit gegroeid. Dat begint al 
bij de veroordeling van 16 voor de kanton
rechter gesleepte mensen. Die veroordeling 
is koud achter de rug of iedereen wordt per 
deurwaarder in kort geding gedagvaard. Als 
Smit merkt dat dit kort geding op een fiasko 
gaat uitlopen, wordt het alsnog ingetrokken. 
Wanneer de direktie hooghartig weigert om 
zelfs maar te praten over de eisen, wordt het 
kantoor van Smit lnternationale bezet. Een 
ordelijke en gedisciplineerde bezetting. Niet-

temin lijkt een paar uur later de oorlog uitge
broken als honderden zwaar bewapende 
mannen van de Mobiele Eenheid een herme
ties gesloten ring om het gebouw leggen. De 
opdrachtgever Van der Louw houdt zich on
bereikbaar. De direktie kan nu wei praten 
met de stakers, maar het gesprek is nogal 
eenzijdig. Tot drie keer toe zegt di rekteur 
Scheffer: ,.lk sommeer u het gebouw te ver
laten." De stakers besluiten geen gevolg te 
geven aan deze oproep en zich te Iaten arres
teren . Hoewel hun bloed kookt verzetten zij 
zich niet tegen arrestatie, want dan waren er 
doden gevallen. 

Over leg 
De volgende streek van de direktie laat niet 
lang op zich wachten. Op 14 september wordt 
er gesproken over de eisen van de slepers. 
Dat gesprek duurt vier uur. Aile reden om te 
veronderstellen dater zwaar onderhandeld 
wordt. Niets blijkt minder waar. De direktie 
rekt de vergadering net zo lang tot bekend is 
wat de havenarbeiders besluiten, die in het 
Feyenoordstadion vergaderen. Als blijkt dat 
de havenstaking doorgaat, zegt de direktie: 
,.Je kunt beter meteen gaan varen, je krijgt 
er geen cent bij." 

Sannes spreekt de stakers toe 

' De mensen zijn woedend. De ankers van de 
boten worden 'gepresenteerd'. De ankers 
worden zelden gebruikt en eventuele werk
willigen zullen met de hand eerst 300 meter 
ankerketting moeten binnenhalen. In de tus
sentijd zijn er ruim voldoende mensen om zo 
iemand op andere gedachten te brengen. 
Overigens blijft het aantal werkwilligen bij
zonder klein, maar dat is niet verwonderlijk 
met zo'n direktie. 
Als na vier weken de havenarbeiders weer 
aan het werk gaan, is Smit onmiddellijk be
reid om weer te praten. De sleepboten kun
nen nu weer in aktie komen. De positie van 
de stakers is ineens ijzersterk geworden. Ni e ·
temin maakt Smit opnieuw een vcrgissing. 
Zij den ken daarboven op het kantoor dat de 
vijf weken durende staking de slepers vol- •· 
doende heeft uitgehongerd om ze met een 
fooi te kunnen afschepen. De bond maakt 
dezelfde fout. 
Nog voor de vergadering op vrijdag 28 sep
tember begint Smit al mensen op te -roepen 
om in het weekend te gaan werken. En San
nes (vervoersbond) beweert zelfverzekerd 
voor de radio dat hij met de stakers niets te 
maken heeft. 

FNV-vergadering 
De politie is nadrukkelijk aanwezig inver
dekt opgestelde busjes. Kennelijk verwacht 
Smit grate groepen werkwilligen, die onder 
politiebegeleiding kunnen gaan varen. Zij ko
men bedrogen uit. Strijdbaar en eensgezind 
komen de havenslepers op de FNV-vergade
ring en vastberaden gaan ze de zesde stakings
week in. De direktie zit boven in het kantoor 
als Sannes komt vertellen dat het mislukt is. 
Ze zitten er een beetje verslagen bij. Als je 
sam en met de bond de arbeiders n iet klein 
kunt krijgen, wat kun je dan als di rektie nog 
doen? 
Beneden waar de stakers zich verzameld heb
ben geeft Kok Kraayeveld het antwoord: 
,.I k sommeer de direktie met haar mensen te 
gaan praten." Er werd nog geen gevolg gege
ven aan deze .oproep. Maar erg lang kan dat 
niet meer duren. Daar staan 500 stakers ga-
rant voor. • 
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De gespleten tong 
van .loop den Uyl 

De grate zwijger tijdens de havenstaking was hare majesteits oppositieleider Joop 
den Uyl. De man die nu al jarenlang demagogiese klanken over het gewone volk 
uitstort, begint een beetje te verbleken. Hij heeft natuurlijk het exkuus van een 
China-reis, maar zowel voor als na deze reis was er voldoende tijd om het Neder
lancise volk toe te spreken over de havenstakingen. Hij deed het niet. De man die 
na een weekje China al wist hoe dit 900 miljoen inwoners tellend land de proble
men moest aanpakken, hield zich angstvallig op de achtergrond, waar het ging om 
een diepgaand en verreikend sociaal konflikt in Nederland. 

Aileen de mannen van het tweede plan 
draafden op. De gebaarde profeet uit het 
Noorden was de eerste. In een ledenverga
dering in Schiedam keurde partijvoorzitter 
Max v.d. Berg de staking af. Was dat niet 
de man van de basis? 
Jaap van der Doef vertolkt in het journaal, 
naar zijn zeggen, het standpunt van de PvdA· 
Tweede Kamerfraktie. ,Looneisen kunnen 
niet, want ze gaan ten koste van de sociale 
uitkeringen," zegt Vander Doef. Een onbe· 
wezen stelling, die geen andere bedoeling 
heeft dat de uitkeringsgerechtigden tegen de 
stakers op te zetten. Vander Doef liegt. 
Loonsverhogingen in de haven en bij de sleep
bootbemanningen hebben tot gevolg dat de 
aandeelhouders minder en de arbeiders meer 
in de knip krijgen. Oat is alles en dat is een 
zeer gezonde zaa k. 

Dissident 
In de hele PvdA-fraktie is maar een dissident. 
Frans de Moor. Hij was regelmatig op het 
Afrikaanderplein. Hij was het eens met de 
eis van dertig gulden schoon. Maar hij is met 
vereende krachten onder de grond gewerkt. 
Het werd hem bovendien kwalijk genomen 
dat hij naar het Afrikaanderplein ging. ,Je 
werk is in Den Haag," kreeg hij te horen. 
Toen hij zich voor de mikrofoon liet ontval
len begrip te hebben voor de staking, werd 
hij meteen op het matje geroepen door Ed 
van Tijn en Jaap van der Doef. Hij had niet 
het standpunt van de fraktie vertolkt. Maar 
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wat Van der Doef voor het journaal zei kon 
ook nog niet het fraktiestandpunt zijn, want 
er was nog geen beraad over geweest. 
Enige goed weggemoffelde deining dus in de 
top van de PvdA. Maar de deining aan de 
basis is niet te verdoezelen, want de stakers 
op het Afrikaanderplein waren voornamelijk 
!eden van de FNV en ze stemden tot nog toe 
PvdA. 

Den Uyl 
Joop den Uyl laat weinig los over de staking. 
Of het moet zijn, dat hij de inzet van de Mo
biele Eenheid als een verstandige en wijze 
daad ondersteunde. Onze welingelichte bron 
is hier de Haagse Post. Den Uyl laat zich pas 
weer horen op een PvdA-zaterdag in Apel· 
doorn. Dan gaat het allang niet meer over de 
stakingen, maar over de begroting van het 
kabinet Van Agt. De glans is er echter af. Het 
door hemzelf ingezette matigingsbeleid is 
failliet. Niet aileen bij de stakers, maar nu 
verklaart ook de ene na de andere vakbond 
dat de !eden van de nullijn afwillen. De ach
terban, die hij met veel dramatiek na de zo
genaamde energiekrisis van 1973 de broek
riem heeft Iaten aanhalen wil niet meer en 
kan niet meer . De gaatjes van de broekriem 
zijn op. Toch probeert hij het nog een keer. 
,Dit is een heidens kabinet en matiging zon
der werkgelegenheid geeft maar sociale on
rust." 
Oat klopt natuurlijk, maar het is wei een 
staaltje van onzindelijke politiek. Ondanks 

de matiging kwamen er 100.000 werklozen 
bij onder Den Uyl. Met matiging kun je de 
krisis niet weren. Toch blijh de PvdA een 
matigingsbeleid nastreven. Aileen nog een 
beetje scherper dan het CDA en de VVD, 
met nog wat meer belastingverhogingen. Te
gelijk beschuldigt de PvdA het kab inet van 
leentjebuur spelen. En dat moet gezegd. Deze 
regering voert grotendeels uit wat de PvdA 
ook wil. Maar dan ontvalt de PvdA natuur· 
lijk wei aile grond voor een scherp oppositi e· 
beleid. Als ze desondanks als een stelletje 
schreeuwlelijken tegen dit kabinet te hoop 
!open, dan komt dat op zijn zachtst gezegd 
ongeloofwaardig over . 
De PvdA ontneemt zichzelf als minlijnpro· 
pagandist het recht om te doen alsof zijzelf 
de redder in de nood is tegen een rampzalig 
kabinet Van Agt. Wezenlijk verschilt Den 
Uyl niet van Van Agt. En wie doet of daar 
een scherpe politieke tegenstelling bestaat, is 
een volksverlakker . Tijdens de stakingen is 
dat voor velen duidelijk geworden. Het op· 
treden '{an allerlei PvdA·figuren zal niet Iicht 
vergeten worden. En ook Joop de Zwijger 
van de Partij van de Angst is gedeukt uit de 
strijd gekomen . 

Gespleten tong 
Als een verslaggever vraagt of het vertrouwen 
in Den Uyl niet gedaald is, blijkt hij enthou
siaste vergaderingen te hebben meegemaakt. 
,Ja misschien in Apeldoorn," zegt de ver· 
slaggever ,waarom gaat u niet naar Rotter· 
dam?" Den Uyl ontwijkt de vraag: .,Ais ik 
morgen in Rotterdam sta dan is het geen 
haar anders." Het PvdA-opperhoofd vergist 
zich, want de bootwerkers weten dat hij met 
gespleten tong spreekt. Bij de Shell was er 
plotseling een en al verontwaardiging. Daar 
werd een hek door werkwilligen openge· 
maakt. ,Ais Shell meent dat ze met gebruik 
van geweld een staking kan breken, dan 
moet duidelijk gemaakt worden dat zoiets 
niet kan en als Shell strijd wil dan kan Shell 
die strijd krijgen." En dat zegt dezelfde man 
die het een wijze daad vindt om een aantal 
havenwerkers bont en blauw te Iaten slaan 
door de Mobiele Eenheid. 
Toen een verslaggever vroeg wat de PvdA dan 
wei voor strijd kan voeren tegen de Shell, 
kwam een antwoord om even te onthouden. 
De regering zou bijvoorbeeld geen prijsver
hogingen meer kunnen toestaan . Oat is inte
ressant want de Shell heeft ons al jarenlang 
de oorlog verklaard en met zogenaamde ener· 
giekrisissen de olieprijzen omhoog gejaagd . 
Den Uyl weet dat ook en waarom heeft hij 
onder zijn eigen kabinet dan niet een prijs· 
stop afgekondigd voor olieprodukten? 
Er is geen chirurg in de wereld die de gesple
ten tong van Den Uyl nog kan hechten. • 

Den Uy/ heeft de stakers niets te bieden 
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Marga, Hennie en Ida 

De vrouwen achter de stakers: 
,,Wij n 

niet stil zitten'' 
Het is zondag. Op de Willemskade is 
het een drukte van belang. Stakers en 
hun familie informeren het belangstel
lende publiek over het waarom van hun 
aktie. De Rotterdamse groep Discus 
treedt gratis op. Er is koffie en brood 
en het is mooi weer. De stemming is 
dus goed. Verderop liggen de Spido
rondvaartboten klaar om bezoekers 
van de Rotterdamse haven rond te va
ren. Bij de ingang staan een aantal vrou
wen pamfletten uit te delen. Waarom 
ze dat doen, maakt de inhoud van het 
pamflet in drie talen duidelijk. ,U heeft 
vandaag het plan om 's werelds groot
ste haven te gaan bezichtigen. De Spi
do wil u natuurlijk wei rondvaren voor 
8 gulden. De Spido is van de firma 
Smit, de firma Kommer en Kwel zo-
als wij zeggen." Nadat het pamflet uit
gelegd heeft, waarom er gestaakt wordt, 
gaat het verder: ,Ais u met de Spido 
aan een rondvaart gaat deelnemen, 
steunt u de firma Smit. U zult de Rot
terdamse havens zonder sleepboten 
aantreffen, zonder de aktiviteit van de 
hardwerkende sleepbootmensen. De 
echte Rotterdamse haven krijgt u niet 
te zien. Wij doen een dringend beroep 
op u, maak zolang onze staking duurt, 
geen gebruik van de Spido-rondvaart. 
U verspilt uw geld en dat zou u dan 
beter in onze stakingskas kunnen doen. 
Tot ziens een volgende keer, als wij, 
na de overwinning de Rotterdamse ha
ven weer tot Ieven hebben gebracht." 
Marga, Hennie en Ida, drie vrouwen 
van stakers, die hier pamfletten uitde
len. Hoe beleven zij deze weken? 

Met hart en ziel staan ze achter hun mannen, 
die in aktie zijn. En stil blijven zitten willen 
ze ook niet. Meehelpen, zoals vanmiddag bij 
de Spido. 
,Het valt mij op," zegt Marga ,hoeveel men
sen begrip voor ons kunnen hebben, als ze 
horen dat Spido bij Smit hoort. Want dat 
wisten ze niet . Als de mensen goed reageren, 
dan klaar je daar helemaal van op." Enthou
siast vertellen ze hoe vier mensen uit Hilver
sum pas met de rondvaart zouden meedoen, 
als de staking voorbij was, of van dat gezin, 
dat best solidair wilde zijn, maar waarvan 
het kind zich al zolang op de tocht verheugd 
had en hoe die mensen tenslotte besloten 
hadden, dat moeder en kind de tocht zouden 
maken en dat de vader niet zou meegaan. 
,Oat soort reakties sterkt ons wei. Ondanks 
dat de Spido-l eiding ons de hele dag heeft 

staan te intimideren, zijn we er volgende week 
weer, als het moet." 
,Wij willen best matigen," zegt Hennie ,als 
dat iets zou verhelpen aan de werkloosheid. 
Maar een kind kan zien, dat dat niet zo is en 
het geld komt ook niet terecht bij de mensen, 
die het hard nodig hebben, zoals de bejaar
den. Aan de andere kant verdriedubbelt 
Smit wei zijn winsten." 

Zonder resultaat aan het werk 
Lachend vertelt Ida, hoe de mannen in het 
begin maar een beetje raar opkeken, dat zij 
rouwen mee wilden helpen. ,Nu vinden ze 

het heel gewoon dat we meegaan naar de 
vergaderingen of dat we bij jullie broocJ.voor 
ze smeren, koffie zetten en voedselpakketten 
klaarmaken." 
Aile drie zijn ze van plan om door te zetten, 
al moet het nog drie maanden duren. Bij wij
ze van spreken, zeggen ze, zallen ze voor hun 
mannen gaan staan om ze tegen te houden 
als ze zonder resultaat aan het werk gaan. 
,Wie nu gaat werken, lijdt werkelijk verlies. 
Dan ben je nergens. De baas denkt gewoon: 
we hongeren ze uit en dan gaan ze vanzelf 
wei aan het werk. Maar wie daar intrapt moet 
bedenken, dat ze dan over onze mannen heen 
blijven lopen." 

,We hebben het er wei voor over" 
De vrouwen maken er geen punt van dat hun 
mannen in verband met de aktie vaak nog 
meer van huis zijn dan normaal. Ook 's nachts 
want dan wordt de wacht bij de boten gehou
den. Ma rga: .,Oat hebben weer wei voor over, 
want ik weet dat hij het voor ons doet. Wij 
proberen ook andere vrouwen erbij te -be
trekken . Zeker als ze een beetje in de put 
zitten. De solidariteit d ie er nu is, zou er 
overal moeten zijn." 
Verontwaardigd zijn ze over de FNV, die hen 
·zo in de steek gelaten heeft en over de pers. 
Aile drie hebben ze hun abonnement op het 
Vrije Vol k opgezegd. Ida: ,Schofterig is het 
gewoon hoe uitgerekend die krant elke dag 
weer zul ke negatieve berichten over ons 
geeft, die gewoonweg niet waar zijn ." ,Zo
lang ik getrouwd ben," vertelt Hennie ,had 
ik die krant, maar nou mooi niet meer." 
Het optreden van Van der Louw is ook niet 
in bijster goede aarde gevallen . ,Hij eet wei 
van de haven, van het werk van onze man
nen, maar hij heeft ons mooi Iaten vallen ." 
De steun die ze van aile kanten krijgen, vin
den ze fantasties : ,Nu is het onze strijd, 
maar die mensen kunnen gegarandeerd ook' 
op ons rekenen als zij aan de beurt zijn ." • 
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Tribune-redakteur 
Jan Save/berg in 
gesprek met Aad 
van der Zwan (!.) 
en Kok Kraaye
veld (r.) 

Kok 
& 

A ad, 
twee mannen van de Willemskade 
,De eenheid, die er nu onder de mannen is, zal Smit niet een, twee, drie kunnen 
verbreken. Daar heeft hij tijdens de staking nog aardig aan meegeholpen ook. Wat 
hier' gebeurd is, zullen we niet snel vergeten." 
Kok Kraayeveld (31) en Aad van der Zwan (30), twee slepers, twee kapiteina. Bei
den maken deel uit van het gekozen komitee dat Ieiding geeft aan de stakende sleep
bootbemanningen van Smit in Rotterdam. Ze staan de pers te woord, alsof ze al 
jaren niets anders doen. ,He, Kok, hoor je dat, de Tribune, zullen we dat wei 
doen?" De staking duurt nu allang, heellc.ng. Links en rechts wordt er opgemerkt, 
dat dit een naoorlogs rekord is. Ondanks aile werk dat ze dag en nacht verzetten, 
ondanks aile spanningen, hebben ze nog tijd voor een grapje. Want hat interview 
is er nu niet voor het Algemeen Dagblad of het NOS-journaal, maar voor hun eigen 
krant de Tribune. Want Kok en Aad zijn lid van de SP, harde jongens dus, zoals de 
vakbond in haar kaderkrant waarschuwend schreef. 

Het stakerskomitee bij Van der Louw, over/eg dat niets opleverde 
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Om dat laatste moeten ze wei lachen . ,Ach, 
die analyse die de vakbond daar maakte, 
klopt tot op zekere hoogte nog wei," zegt 
Kok. ,Onverzoenlijk" sci:Jreef de FNV. Ja 
hoor, het ligt er maar aan ten opzichte van 
wie. 
Zoals zovelen werken ze al heel wat jaartjes 
bij Smit : Aad 14 jaar en Kok 16 jaar, en zo· 
als de meesten zijn ze als matroos begonnen. 
,Tegenwoordig duurt het veel Ianger eer je 
kapitein bent. Ze krimpen de vloot steeds 
meer in. Veel matrozen en motordrijvers 
gaan daarom weg, omdat er geen toekomst 
is voor ze. Normaal gesproken werken we 
best leuk, met ploegen van drie man, op de 
grotere boten zitten vier man. Oat je kapi· 
tein bent komt bij ons niet zo tot uitdruk· 
king." 
,Ais het 's zomers lekker weer is, vaart de 
matroos en dweilen wij het dek," gekscheert 
Aad . ,Vroeger had je hier allerlei rangen en 
standen. Als matroos mocht je niet eens in 
de stuurhut komen, ja aileen om mijnheer de 
kapitein een bak koffie aan te bieden. Qp kan· 
toor had je toen aparte ruimtes voor de kapi· 
teins, de machinisten en de matrozen. Nu is 
er nog maar een ruimte." 

sl1 
dt 
,I 
tr 
te 
zc 
te 
dE 
di 
kl 
je 
va 
pi 
di 
kr 

Smit: na 13 uur blik soep va 
In tegenstelling met vroeger beschikt Smit 01 

nu over een kantoor. De scheidingen worden ja 
daar nog wei in ere gehouden. Kok: ,Wi/ m 
hebben een gezellige automaat met ~lootwa· 
ter en zodra je tien meter verder komt, is er , I 
echte koffie, gratis. Maar die is niet voor ons er 
bedoeld, net zo min als het eten voor f 1,25, 0 
waarvan de heren op kantoor zoveel mogen ee 
nemen als ze willen. Wij krijgen een blik soep, ge 
maar aileen als je overuren maakt en dan bl 
niet na twaalf uur maar pas na dertien uur, in 
want dat 1e uur, zo veronderstellen ze daar- ,1 
bij Smit, heb je geen honger. Wat dat betreft 
klopt er wei meer niet. Veel mensen van de 



Kok KfMyt!JI8/d 

sleepdienst moeten 's avonds studeren voor 
de vereiste diploma's." 
.. Rinus," roept Aad naar een passerende ma
troos .,leg eens uit, hoe dat zit." Rinus ver
telt hoe hij na 12 tot 13 uur werken op een 
zak patat naar school moet en soms half ligt 
te slapen. Van medewerking van Smit voor 
de studie is geen sprake . .,Door de nacht
diensten !open mensen soms de helft van de 
kursus mis. Als je als matroos dan eindelijk 
je diploma A hebt, krijg je- dat noemt de 
vakbond loon- f 2,50. Voor het tweede di
ploma krijg je f 3,50, maar dan vervalt wei 
die f 2,50 en hou je een piekie over. Reisgeld 
krijg je niet, niks, nog geen potlood. Toch 
vallen zonder die diploma's bijvoorbeeld 
oudere, goeie machinisten, die soms wei 30 
jaar bij Smit werken, uit de boot," aldus Ri
nus. 

,lk werk hier pas 33 jaar, 
en ze hebben me nog nooit wat verteld" 
Ook met de veiligheid neemt Smit af en toe 
een loopje, stellen Kok en Aad . .,Je hebt er 
geeneens erg in, wat je versleept. Soms is dat 
bloedlink. Maar of er nou gas of sinaasappels 
in zit, we doen ons werk zo goed mogelijk." 
.,Ais het scheef zit, merk je dat pas als je de 
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Iucht invliegt, net als Van Speyk," grapt een 
oudere sieper . .,lk werk hier pas 33 jaar en 
ze hebben me nog nooit wat verteld. Ze slui
ten wei een extra verzekering af voor je vrouw 
en kinderen, maar aan de veiligheid doen ze 
niks." 

, Li ever sterven, 
dan voor zo'n baas op de knieen" 
De rol die Smit tijdens de staking gespeeld 
heeft, betekende voor veel mensen een schok. 
.,Oat onze baas in staat zou zijn om ons voor 
de rechter te slepen, om die op slaan afge
richte jongens van de Mobiele Eenheid op 
ons af te sturen, dat hij ons gewoon heeft 
willen uithongeren, dat heeft bij veel men
sen de reaktie teweeg gebracht, dat ze liever 
zouden sterven dan voor zo'n baas op de 
knieen te gaan liggen. Smit zal er nog wei 
achter komen wat dat betekent." Kok zegt 
het rustig. Zijn houding tijdens de hele sta
king is er een van ijzige kalmte. Gebrek aan 
zelfvertrouwen is iets, waar de meeste slepers 
trouwens weinig last van hebben. 
.,Maar," ze~t Aad .. wat de FNV hier uitge
haald heeft, is zo mogelijk nog smeriger . Alles, 
maar oan ooK alles hebben ze geprobeerd om 
samen met Smit deze staking te breken . De 

FNV heeft zich bij de slepers ontpopt als een 
vijand, die je steeds in de rug aanviel. Ze heb
ben voortdurend geschermd met werkwilli
gen, alsof er slechts een kleine minderheid 
zo lang aan het staken was. Ze spekuleerden 
op de financiele nood onder de mensen door 
werkwilligen geld aan te bieden, let wei dat 
is ons geld, om zodoende werkwilligen te 
kweken. Toen we voor de rechter stonden, 
heette het dat dat onze eigen schuld was. 'Met 
de stakers had hij niks te maken,' zei be
stuurder Sannes. Zo denkt een vakbond over 
de arbeiders. Toch hebben we ons als slepers 
tegen dit verraad te weer kunnen stellen. Ge-

, organiseerd en niet georganiseerd: bij ons 
had iedereen een stem en hoe wij als komitee 
gewerkt hebben, daar kan de F NV een voor
beeld aan nemen." 

Als SP-ers 
Seide SP-ers willen toch wei wat kwijt over 
de rol van hun partij: .,Tijdens deze staking 
hebben we pas goed ingezien, wat voor een 
partij wij feitelijk wei hebben. Het is ontzet
tend goed aan de mensen hier te merken, 
hoezeer ze het waarderen, wat onze partij 
voor hen gedaan heeft, gewoon door dag en 
nacht voor ze klaar te staan en op aile moge
lijke manieren te helpen. De tienduizenden 
guldens die de SPin het hele land met haar 
solidariteitsaktie heeft opgehaald, de Aktie
journaals, de affiesjes die gratis gedrukt zijn, 
aile parrifletten, de koffie en het brood dat 
de jongens op de kade kregen, de voedselpak
ketten, die aile slepers nu verschillende keren 
gekregen hebben. Het partijgebouw de Vijver
hof waar de mensen steeds terecht konden, 
de juridiese hulp die Sjoerd Brunia aan de 
mensen verleend heeft. Echt waar, ze waren 
geschrokken van die dagvaardingen, maar 
toen Sjoerd gelijk kwam en met ze gepraat 
had, was de stemming omgedraaid." 
.,Geloof me," zegt Kok .,op zo'n partij mag 
je trots zijn." 

Trots 
.,We hadden nooit gedacht," besluiten de 
twee slepers .,dat mensen zo lang eensgezind 
kunnen zijn. We hadden wei eens eerder twee 
weken gestaakt maar zo lang? Nee. De men
sen hebben gezien dat de investeringen cie 
hun baas doet van hun geld zijn afgehaald. 
De mensen hier willen ook niet Ianger een 
soort donateur zijn van een vakbeweging, die 
als het er op aan komt de !eden laat stikken. 
We hebben allemaal meegedaan. We hebben 
onze eigen strijd gevoerd. En dat is iets waar 
aile slepers nu erg trots op zijn." • 

Aad van der Zwan voert het woord op de 
belangrijke vergadering van 28 september 

-- -------
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HAVENSTAKERS 
ONGEBROKEN 
Hoewel de staking in de haven na vier weken 
is gebroken, zijn de stakers ongebroken aan 
het werk gegaan. De eisen zijn maar gedeelte
lijk binnengehaald, maar toen de stakers op 
rnaandag 24 september weer aan het werk 
gingen was de stemming even strijdbaar als de 
weken daarvoor. In verschillende bedrijven 
werden toespraken gehouden. De strijd bui 
ten de poort was opgehouden, maar binnen 
zou die verder gaan op de bedrijven. Van nu 
af wordt er gewerkt aan een grotere eenheid, 
zodat in januari als de nieuwe CAO op tafel 
komt met nog grotere kracht voor de eisen 
kan worden opgekomen. 
De havenbaronnen en hun handlangers heb
ben een Pyrrus-overwinning behaald op de 
arbeiders. Oat wordt betalen in januari, want 
de havenarbeiders zijn best bereid voor de 
tweede ronde in de ring te komen. De aange
slagen tegenstanders zullen dat niet overleven. 
Vooral de vervoersbonden FNV zullen in de 
haven uit een ander vaatje moeten tappen, 

OPZEGGING 
De heer W.P. uit Arnhem stuurde ons een 
afschrift van de volgende brief die hij zond 
aan de FNV. 

Mijne Heren, 

Hierbij laat ik u weten dat ik per 1 november 
1979 het bondslidmaatschap van uw bond op· 
zeg. Dit naar aanleiding van de vele negatieve 
handelingen die de FNV het /aatste jaar heeft 
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willen ze niet een totaal faillissement over 
zichzelf uitroepen. De havenwerkers hebben 
opnieuw bewezen dat je zelf voor je belan
gen moet opkomen wil je resultaten behalen. 

geflikt: 
1. Schreeuwen om een 35-urige werkweek 
en dan met een kluitje in het riet gestuurd 
te worden (een paar centen plus een paar 
vrije dagen). 
2. Mijn en uw bond die de ambtenaren op 
de barrikaden sturen en zelf in het overleg 
met de minister zich in Iaten pakken zodat 
wij nu a/lemaal netjes onze 0,3 tot 0,7 pro
cent inleveren en als zoethoudertje sleept u 
er 1 vrije dag (I I I) plus pensionering op 63-
jarige Jeeftijd uit. 
3. De druppel voor mij was echter dat de fe
deratie als stakingsbreker fungeert, door de 
mensen een papier onder de neus te duwen 
met de verklaring dat ze werkwillig zijn. , Vrij-

Zoiets kun je niet overlaten aan de vakbonds
top of politieke partijen. Steun op eigen 
kracht. De vrienden en vijanden komen dan 
vanzelf naar voren. • 

Expositie 
Op alie mogelijke manieren hebben de slepers 
hun best gedaan om het publiek over hun sta
king te informeren. Op zaterdag 22 septem
ber stond de firma Smit met een expositie op 
de Lijnbaan in het centrum van Rotterdam. 
Een paar meter verder stonden slepers met 
een eigen expositie: foto's van de Mobiele 
Eenheid, van de rechtszitting en van boten 
die werkeloos tegen de kant liggen. 
De slepers deelden aan het passerende publiek 
pamfletten uit, waarin op de expositie van 
hun werkgever werd ingegaan: .. Vandaag 
staat Smit hier met een expositie. Tot meer
dere eer en g/orie van de firma natuur!ijk. 
Nu Ievert Smit, dat moet gezegd worden, uit
stekend werk af. Toch vinden wij, de sleep
bootbemanningen, dat enke/e kanttekeningen 
hier we/ op zijn plaats zijn. AI een paar we
ken zijn wij in staking. Wij doen gevaarlijk en 
verantwoorde/ijk werk; dag en nacht, in de 
weekends en met de feestdagen. A Is Smit 
een goede naam heeft opgebouwd, dan kom t 
dat in de eerste p /aats door de s/epers." 
Vervolgens wordt in het pamflet de reden 
van de staking uitgelegd en de maatregelen 
die Smit tegen het personeel nam. 
Die zaterdag bleek het werk van de slepers 
niet voor niets. De stakingskas werd door het 
publiek goed gevuld. • 

willig" kunnen ze dan deze verklaring teke
nen in de wetenschap dat ze op het bonds
kantoor een eenmalig bedrag van 550 gulden 
kunnen halen. Als een bond de financiiile 
toestand van haar !eden zo uitbuit, dat de /e
den voor hun ei!!Jn geld (stakingskas wordt 
toch uit de kontributies gespekt) een verne
derende verk/aring moeten tekenen met werk
willig. Nou als ik zoiets lees, dan komt mij de 
hele FNV de strot uit. Verder vertik ik het 
om als stakingsbreker te fungeren, wat ik me 
we/ voel omdat de bedragen die aan 'werk
wi/ligen' betaald worden uit de a/gemene sta
kingskas gehaald worden waar aile bonden 
aan mee beta/en. Voor dat karretje spant u 
maar een ander maar mij niet. • 



• II' DeS ende 
pakketten 
De grate zaal in het SP-gebouw de Vijverhof heeft ineens veel weg van een super
markt. Kaas, appels, vlees, worst, soep, aardappels, koffie, thee, suiker, eieren, ba
ter, jam, blikken groente, appelmoes, peren, sinaasappels, bananen, druiven, spe
kulaas, chocola. Alles meters hoog tegen de muur opgestapeld. In een hoek zijn 
slepers in de weer om dozen in elkaar te zetten. Elders zijn hun kollega's bezig om 
met tafels een lopende band systeem te vormen. Ook hun vrouwen helpen stevig 
mee. Sieper Jan van Gulik geeft aanwijzingen en let er scherp op dat de dozen 
goed gevuld worden. Er wordt flink gelachen maar ook hard gewerkt, want over 
een paar uur moet alles klaar zijn, omdat dan de Willemskade-pakketten - want 
daar gaat het hier om - afgehaald worden. 

Afscheid van ome Bram 

Met een lege maag kun je niet .ve.cbten 
,Binnen een dag hadden we aile spullen," zegt 
Daan Monje, de voor dit gebeuren verant
woordelijke SP-man. ,Het is een hele organi
satie, maar 500 slepers kunnen nu hun Wil
lemskade-pakket komen afhalen. 
Die benaming staat voor een vorm van salida· 
riteit waarvan we nu al weten dat de slepers 
er erg gelukkig mee zijn , met een lege maag 
kun je niet tegen je baas vechten. De spullen, 
die in zo'n pakket gaan, zijn artikelen die in 
elk huisgezin, zeker bij deze gezinnen die nu 
al vijf weken geen inkomsten meer hebben, 
van pas komen. We garanderen de mensen, 
als de leveranciers ons tenminste niet in de 
steek Iaten, om de twee dagen een dergelijk 
pakket." 
Even later stromen de slepers binnen. Op ver· 
toon van een speciaal voor deze gelegenheid 
gedrukt kaartje, ontvangen ze hun doos en 
drinken een bakkie koffie. lemand vertelt 
dat dit er wei wat beter uitziet dan de kerst
pakketten van Smit. Dan na een paar uur 
ziet de zaal er weer wat overzichtelijker uit. 
Bijna iedereen is nu geholpen. Veel ruimte 
zal er echter niet vrijkomen want de spullen 
voor het volgende pakket dienen zich weer 
aan en moeten klaargemaakt worden. De 
sleepbootmensen werken met zichtbaar veel 
plezier . 

,Het ligt in de aard van onze partij" 
De waardering voor deze solidariteit is bij
zonder groat . Veel slepers spreken openlijk 
hun bewondering uit voor de partij, die dit 
voor el kaar krijgt. 
Daan Monje : ,Ophef hoeven weer eigenlijk 
niet over te maken. Het ligt doodeenvoudig 
in de aard van onze partij, om mens-en die in 
strijd staan met aile mogelijke middelen te 
helpen. Zolang de slepers doorgaan, gaan wij 
hiermee oak door ." 
Twee dagen later is oak de volgende lichting 
Willemskade-pakketten weer weg. • 

Dagvaarding van 
Sm1t, bloemen 
van de kollega's 
Ome Bram van Kessel had zich wei een heug
lijker afscheid van zijn baas voorgesteld dan 
de dagvaarding die de deurwaarder een paar 
dagen voor zijn pensioen bij hem bezorgde. 
De machinist, die 37 jaar zijn beste krachten 
bij Smit had gegeven, mocht omdat hij samen 
met zijn kollega's in staking gegaan was nog 
net op de valreep voor de rechter verschijnen. 
Op een bedan kje verder van de Sm it-direktie 
voor al die jaren zit ome Bram nog te wach
ten. 
De kollega's van de sleepdienst wisten de 
trouwe dienst beter te waarderen. Met elkaar 
maakten zij op de sleepboot Independent II 
het afscheid voor ome Bram en zijn vrouw 
toch nog tot een fijne gebeurtenis. Bloemen 
waren er nu wei en namens het (stakende) 
personeel boden Gerrit Bereman en Dirk van 
Zanten de scheidende machinist twee enve-
loppen met inhoud aan. • 
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De Tribune heeft de laatste maanden al diver
se keren aandacht besteed aan de spektaku
laire olieprijsstijgingen in de wereld. Boven
dien wezen we er op dat de werkelijke olie
en gasvoorraden in de wereld nog steeds 
schromelijk onderschat worden. Hoezeer de 
prijsverhogingen voor ruwe olie van invloed 
zijn op ons dagelijkse Ieven, bleek weer bij de 
presentatie van de Miljoenennota. Niet ai
leen worden benzine en andere olieprodukten 
opnieuw duurder, ook ons eigen aardgas 
schiet in prijs omhoog. En dat allemaal terwijl 
de winsten van de oliemaatschappijen rekord
hoogtes blijven bereiken. Oat er een oliekri
sis is door het wegvallen van de lraanse olie-

December 1978. In de lraanse hoofdstad 
Teheran nemen de massademonstraties tegen 
de Sjah elke dag in omvang toe. Het Ieger 
grijpt bloedig in, en tijdens de gevechten 
vallen talloze doden. Maar de volksopstand 
kan niet meer tot staan gebracht worden. De 
positie van de Sjah wordt onhoudbaar. Hele
maal als de arbeiders in de lraanse olie-indu
strie besluiten het werk neer te leggen. De olie 
is de ekonomiese ader van de lraanse ekono
mie. Elke dag werd er 5 miljoen barrel ruwe 
olie uit de grond gepompt. Daarmee nani 
Iran na Saoedi-Arabie (met 9 miljoen barrel) 
een zeer belangrijke plaats in als oHeleveran
cier. In het Westen kijken de regeringen zor
gelijk toe. Niet aileen omdat met de val 
van de Sjah weer een bondgenoot naar de 
knoppen gaat, maar ook omdat de oliekraan 
plotseling wordt dichtgedraaid. De nieuwe 
Ieider van Iran, Khomeiny, laat al snel weten 
wat zuiniger met de olie te zullen omsprin
gen dan zijn voorganger. Een paar weken la
ter houden aile OPEC-ministers in een duur 
hotel in Geneve een vergadering. Onderwerp 
van gesprek is de prijs van ruwe ol ie. Het ene 
land na het andere laat weten dat de prijs 
drasties omhoog moet. Bovendien zullen er 
na Iran nog meer produktiebeperkingen wor
den opgelegd door andere olielanden. Saoedi
Arabie laat weten 1 miljoen barrel per dag 
minder te gaan leveren. Lybie, lndonesie en 
Algerije kondigen soortgelijke maatregelen 
af. De paniek is niet van de Iucht. In Ameri
ka vormen zich tegelijkertijd lange rijen files 
voor de benzinepompen. Het lijkt een beves
tiging voor de bestaande oliekrisis. In Rotter
dam vliegen de prijzen op de zogenaamde 
'spotmarket', een soort beurs voor ruwe olie, 
als een raket omhoog. Er worden verhogin
gen van bijna 100 procent genoteerd. Alles 
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toevoer, wordt algemeen erkend. En dat 
daarom de prijzen wei omhoog moeten wordt 
ook algemeen geaksepteerd. Maar is dat nu 
wei zo? Is de wereld de afgelopen maanden 
werkelijk met een oliekrisis gekonfronteerd? 
Of is er sprake van een luguber spel van de 
oliemultinationals om hun winsten extra te 
verhogen. 

Tribune-verslaggever Derk Sauer was de afge
lopen weken in Amerika om in het hart van 
de olie-industrie hiernaar onderzoek te doen. 
Hij kwam terug met enkele verbijsterende 
ontdekkingen. Een van die ontdekkingen is 
dat er dit jaar meer ruwe olie op de wereld is 

wijst op een ernstige oliekrisis. 

01 iekrisis? 
De oliemultinationals weten wei beter 
Op de hoofdkantoren van de grote oliemulti
nationals in Den Haag, Londen en Houston 
weet men intussen wei beter. Computers 
maken aan de lopende band berekeningen 
over de oliestroom in de wereld en over de 
bezettingen van de grote tankers. Die cijfers 
zijn uiteraard geheim en voor geen enkele 
buitenstaander toegankelijk. Zelfs niet voor 
de parlementen van de meeste Ianden. Ter
wijl kamerleden en senatoren zich in het 
openbaar opwinden over de oliekrisis, wrij
ven de managers zich in de handen. Want 
met de computercijfers in de hand weten ze 
dat van een olieschaarste feitelijk geen sprake 
is. De ruwe olie blijft nog steeds naar het Wes
ten stromen. In januari van dit jaar werd er 
ondanks de lraanse oliestop niet minder ruwe 
olie geproduceerd dan in januari '78. Die olie
stop duurde overigens maar tot maart. Toen 
produceerde Iran al weer 3 a 4 miljoen barrels 
per dag en was daarmee dicht bij het oude 
peil. De tankers die tevergeefs voor de lraanse 
kust lagen te wachten werden in een ijltempo 
naar andere Arabiese Ianden gedirigeerd die 
bereid bleken hun olieproduktie stilletjes op 
te voeren. Daar werd geen ruchtbaarheid aan 
gegeven. lntegendeel. Woordvoerders van de 
oliemaatschappijen bleven journalisten ver
rassen met verschrikkelijke verhalen over te
korten. 
Met name in Amerika ontstond er grote be
roering over de vermeende olietekorten. Na 
de ervaringen met de oliekrisis van '73 ver
trouwden maar weinig mensen de verhalen 
van de oliegiganten. Er ontstond een massale 
kampagne om van de regering een onderzoek 

geproduceerd dan in 1978. Van een tekort 
aan ruwe olie is dus geen sprake geweest In 
de komende nummers zal de Tribune uitge
breid aandacht besteden aan de energie-situ
atie op de wereld. Hoe staat het met de wer
kelijke olie- en gasvoorraden? Welke greep 
hebben de oliemultinationals op kern-, zonne
energie en kolen? Wat gebeurt er met de mil
jarden winsten van de Shell en de Exxon? 
En hoe zit het met de aardgasvoorraad onder 
Slochteren? 
In dit eerste deel van onze energieserie gaan 
we uitgebreid in op de oliekrisis van de afge
lopen maanden en de daardoor veroorzaakte 
prijsstijgingen. Een schokkend onderzoek. 

AMERIKAANS 
ONDERZOEK BEWIJST: 

Nepkrisis 
rond 
lran-olie 
te eisen. Vakbonden, aktiegroepen en enkele 
kritiese senatoren legden zich niet zo maar 
neer bij de verstrekte gegevens. Het onderzoek 
kwam er en in Washington sprak ik met 
Rick Wilson over de eerste konklusies. 

,De oliemaatschappijen 
hebben ons verkeerd voorgelicht" 
Rick Wilson is de energiespecialist van de 
kritiese senator Metzenbaum. Als een van de 
weinigen probeert Metzenbaum de enorme 
macht van de oliekoncerns in te perken. Het 
interview vindt plaats in het restaurant van 
het Congres, vlak bij het beroemde Capitool. 
Allemaal keurige heren in driedelige pakken, 
zoals we ze van de televisie kennen. Ondanks 
zijn keurige voorkomen is Rick Wilson echter 
niet minder krities over de rol van de olie
maatschappijen. ,Ais ik nu terugzie op de 
oliekrisis van de afgelopen maanden kan ik 
niet anders dan konkluderen dater van een 
vermindering van de olietoevoer geen sprake 
is geweest. De oliemaatschappijen hebben 
ons weer eens verkeerd voorgelicht en samen 
met de OPEC hebben ze ongehoorde prijs
verhogingen doorgevoerd. Oat alles onder het 
mom om nieuwe investeringen te kunnen 
doen zodat ze meer olie uit de grond kunnen 
halen. In werkelijkheid zijn de oliemultina
tionals echter bezig om op grote schaal ande
re bedrijven op te kopen en is de olieproduk
tie in Amerika zelf flink gedaald." 
Om zijn bewering te staven haalt Rick Wil
son er enkele cijfers bij die door de onder
zoekskommissie boven tafel zijn gehaald. 
Ondanks de lraanse oliestop blijkt uit de 
volgende tabel duidelijk dat de totale pro
duktie van ruwe olie in het Midden-Oosten 
over de eerste vier maanden van dit jaar is 
toegenomen in vergelijking met vorig jaar. 
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Gemiddelde ruwe olie-aanvoer: 
1975 1976 1977 

miljoen barrels 
12.000 12.700 

De hele wereld wordt een rad 
voor de ogen gedraaid 

14.300 

Uit deze tabel blijkt dus dat er dit jaar gemid
deld meer aan ruwe olie werd aangevoerd 
dan in enig ander jaar. Bovendien was de kwa
liteit van de olie ook nog beter, zodat we 
eigenlijk helemaal geen zorgen hoefden te 
hebben. Hoe kon die oliekrisis dan toch ont
staan? Om hier een antwoord op te krijgen 
sprak ik met de energiespecialist Harvey Ro
senfield. 
Rosenfield werkt voor de organisatie Con
gress Watch, een van de aktiegroepen van de 
bekende konsumentenaktivist Ralph Nader. 
Zijn taak is om leden van de Amerikaanse Se
naat onder druk te zetten en ze te proberen 
over te halen tot een kritiese stellingname. 
In zijn kantoor op een paar straten afstand 
van het Witte Huis laat Harvey Rosenfield 
er geen gras overgroeien . .,We zijn de laatste 
maanden op een ongelofelijke manier door 
de oliemaatschappijen belazerd. AI het ge
praat over een oliekrisis is pure onzin. Er is 
sprake van een gigantiese misleiding van het 
publiek. De oliemaatschappijen zijn er in ge
slaagd om de hele wereld een rad voor de 
ogen te draaien. En daar hebben ze op een 
ongekende wijze van geprofiteerd." Om dit 
te illustreren haalt Rosenfield een lijst tevoor
schijn met de winstcijfers van de 20 grootste 
oliemaatschappijen op de wereld. Daaruit 
blijkt dat in het tweede kwartaal van '79 de 
winsten met maar liefst 66 procent zijn geste
gen. En deskundigen verwachten nog een ver
dere winstgroei dit jaar. I k zal de top-tien 
even Iaten zien: 

OLIEWINSTEN 1979 (2e kwartaal) 
in miljoenen dollars 

1978 75-78 1979 
(gemiddelde) 

14.000 13.300 14.400 

zijn van de ellende. Harvey Rosenfield ver
wijst dit verhaal echter naar het rijk der fabe
len . .,Niet de OPEC-Ianden maar de oliemaat
schappijen zelf zijn er schuldig aan dat we nu 
veel meer voor onze energie moeten betalen . 
De OPEC-Ianden hebben slechts gereageerd 
op de winststijgingen van de Shell etc. Toen 
deze Ianden zagen wat voor winsten er ge
maakt werden, zeiden ze: waarom krijgen wij 
daar geen deel van . Dat is een logiese reak
tie." Als Rosenfield de ontwikkelingen van 
de laatste maanden op een rijtje zet wordt 
duidelijk hoe ze zijn geflest . .,Vorig jaar had
den de oliekoncerns een geweldige voorraad 
opgebouwd van ruwe olie. Zij verwachtten 
namelijk een prijsstijging en door het vormen 
van een voorraad konden ze dan extra winst 
maken. Toen duidelijk werd dat de OPEC
Ianden aanvankelijk helemaal niet van plan 
waren de prijs drasties te verhogen, werden 
de voorraden weer drasties ingekrompen . 
De produktie van ruwe Amerikaanse olie werd 
op een laag pitje gezet. Onverantwoord laag 
naar even later bleek, want de raffinaderijen 
konden niet aan de vraag van voldoende ben
zine voldoen. Niet omdat er geen olie was, 
maar omdat de oliemultinationals bewust 
van de overvloed afwilden. Toen de lraanse 
krisis uitbrak ontstond er in de wereld een 
paniekreaktie. ledereen ging plotseling ben
zine kopen waardoor er tijdelijk een kunstma
tig tekort ontstond . Dat vonden de multina
tionals prima want daardoor konden ze prijs
verhogingen rechtvaardigen. Bovendien moe
digen de multinationals de regeringen aan 
om buffervoorraden te vormen. Terwijl ze 

1978 

nettowinst per aandeel nettowinst per aandeel 

Exxon 830 1.88 
Mobil 404 1.91 
Texaco 365.4 1.35 
Standard Oil (Calif.) 412 2.41 
Gulf 291 1.49 
Standard Oil (Ohio) 401.2 2.74 
Atlantic Richfield 260 2.12 
Shell 277 2.80 
Conoco 215.8 2.01 
Tenneco 154 1.40 

Let wei : Deze cijfers gelden voor Amerikaanse 
oliemaatschappijeh. Dat Shell hier op de 7e 
plaats staat, komt omdat dit het cijfer voor 
Sheii'USA is. Wereldwijd is de winst van deze 
Nederlands-Engelse multinational nog veel 
hager. 

Schul dig zijn niet de OPEC-Ianden, 
maar de oliemaatschappijen zelf 
Cijfers dus, die er niet om liegen. De oliebu
siness is uitgegroeid tot een waanzinnig winst
gevende zaak. Volgens de oliemaatschappijen 
zelf is de prijs van benzine etc. zo omhoog 
gegaan door de OPEC. Zij zouden de schuld 

690 
293 
157.4 
256 
176 
294.2 
210.9 
179 
153.8 
118 

1.65 
1.38 

68 
1.61 

90 
2.01 
1.73 
1.21 
1.43 
1.09 

nota bene zelf net hun eigen voor • aden be
wust de deur uit hadden gedaan. Zo ontstond 
er een overspannen vraag naar ruwe olie, ter
wijl de feiten dat niet rechtvaardigden." 

Opheffen van prijskontrole 
Het vervelende van die situatie was, aldus 
Rosenfield, dat Rotterdam daarop een zeer 
belangrijke rol ging spelen. Vanuit Rotter
dam wordt namelijk ruwe olie op de spotmar
ket verhandeld. Dat is een soort beurs van 
oliehandelaren die kleine hoeveelheden ruwe 
olie verkopen. Zo'n 5 procent van de in de 
wereld verkochte ruwe olie gaat via de spot
market. De meeste olie gaat via langlopende 
kontrakten rechtstreeks van de olielanden 
naar de raffinaderijen van de Exxon, Shell, 
etc . 
Nogmaals Harvey Rosenfield: .,Door die 
overspannen vraag gingen de oliemaatschap
pijen plotseling meer op die spotmarket ope
reren. Terwijl de officiele prijs voor een bar
rel olie (159 liter) zo'n 18 tot 20 dollar is, 
werd er in Rotterdam ruim 30 dollar betaald. 
De oliemaatschappijen dreven dus zeit de 
prijs op. Zij real iseerden zich dat een hogere 
ruwe olie prijs altijd met een extra winst aan 
de konsument kan worden doorberekend. 
Een buitenkansje dus. Pas toen kwam de 
OPEC in het vizier. De Arabieren zagen dat 
in Rotterdam 30 dollar voor een barrel olie 
werd betaald, terwijl ze zelf maar 20 dollar 
kregen . Toen begon de OPEC onrustig te 
worden en eisten ze een prijsverhoging. Maar 
eerst was er de kunstmatig gekreeerde ol ie
schaarste en daarna de reaktie van de OPEC." 
Een bijkomend voordeel voor de oliemaat
schappijen van de OPEC-prijsstijgingen was 
dat de elders in de wereld gevonden olie ook 
in prijs omhoog ging. Harvey Rosenfield 
hierover : .,Tot voor kort was het in Amerika 
zo dat de prijs van de in ons eigen land ge
wonnen olie vaststond. Voor die olie hoeven 
de maatschappijen immers niks aan de rege
ring te betalen . Daarvoor hoeven ze aileen de 
exploitatiekosten te betalen . En die zijn 
meestal niet hager dan 5 tot 10 dollar per 
barrel. Onder druk van de oliemultinationals 
heeft Carter echter besloten die prijskontrole 
op te heffen . Officieel om de oliemulti's in 
staat te stellen nog meer geld uit te geven 
voor het opsporen van nieuwe ol iebronnen. 
In feite betekent het echter dat de maatschap
pijen een extra winst van 100 miljoen dollar 
gaan maken, waar ze helemaal niets voor 
hoeven te doen. Amerikaanse (en Noordzee
olie, want bij ons is de situatie hetzelfde) 
wordt voor relatief weinig geld uit de grand 
gehaald en tegen OPEC-pr ijzen aan de kon
sument verkocht." De konsumentenorgani
saties in Amerika hebben uitgerekend dat hct 
opheffen van•deze prijskontrole voor een ge
middeld Amerikaans gezin zo'n 1000 dollar 
per jaar zal schelen . 

Carter instrument 
van de oliemultinationals 
Over de gevolgen hiervan sprak ik met mr. 
Pol lola, van de Amerikaanse vakcentrale AF L
CIO. Pollola: ., De energiemaatregelen van 
Carter zullen vooral de arbeiders treffen. Wij 
hebben uitgerekend dat een arm gezin in Ame
rika nu al 30 procent van zijn budget aan ener
gie besteedt. Als daar nog eens duizend dol -
lar bijkomt, betekent het dat de komende 
winter mensen van de kou zullen doodgaan . 
En dan overdrijf ik niet . Amerika kent nog 
miljoenen armen. En voor hen bctekenen de 
prijsstijgingen de genadeslag." 
Ook Harvey Rosenfield voorziet een verschrik-. 
kelijke winter ... In Europa mag president 
Carter misschien een goede naam hebben op+ 
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energiegebied, de werkelijkheid ziet er an
ders uit. Hij is gewoon een instrument van de 
oliemultinationals. In toespraken gaat hij 
wei tegen ze te keer, maar dat is slechts 
schijn. Daarom zijn we nu een aktie gestart 
met demonstraties in het hele land tegen dit 
energiebeleid." 
Om de pijn van de energieprijsstijgingen nog 
een beetje te verzachten heeft Carter een 
wetsvoorstel ingediend om de overwinsten 
van de oliekoncerns te belasten. Dit voorstel 
is door het Congres echter grotendeels ont
kracht. Over hoe dat in zijn werk is gegaan 
kan Rosenfield het nodige vertellen: ,We 
hebben onlangs een onderzoek gedaan naar de 
betalingen van Congres-leden door oliekon
cerns. Daaruit bleek dat meer dan 50 procent 
van aile senatoren geld ontving van de Shell, 
Exxon, etc. Toen zijn we het stemgedrag van 
deze heren gaan bekijken. En inderdaad: 
vrijwel el ke senator die geld had gevangen 
stemde voor het voorstel om de prijzen vrij 
te geven. Officieel hebben in Amerika de 
mensen het voor het vertellen. Maar de macht 
van de oliekoncerns is zo groat en ze hebben 
zoveel geld dat ze de hele volksvertegenwoor
diging bei'nvloeden. Toen dat wetsontwerp 
hier een paar weken geleden werd besproken, 
zag de Iucht werkel ijk zwart van de zaken
vliegtuigen van oliebazen. Daar is vrijwel niet 
tegen op te boksen." • 

BRIEF 

Konsui1Jptie 
veranderen? 
Beste Tribuneschrijvers, 

Naar aanleiding van Tribune 15/ 
'79 wit ik wat opmerkingen rna
ken, omdat wat daar geschreven 
staat, op z'n minst ongenuan
ceerd is. lk heb mezelf behoor
/ijk zitten ergeren. 
Ten eerste wordt gesuggereerd 
dat de auto he/emaal niet zo'n 
energievreter is. Het mag dan we! 
waar zijn, als je aileen kijkt naar 
de hoevee/heid benzine die de 
auto's totaal verstoken (5 pro
cent). Maar wat te denken van de 
energie die nodig is om aile mil
joenen lampen fangs autowegen 
te Iaten branden, om het metaal 
te delven, te smelten en in vor
men te gieten om auto's te maken 
en een uitgebreid net aan vang
rails te maken? Wat te denken van 
aile as fait die geproduceerd en 
verwerkt moet worden voor de 
snelwegen, van de energie die 
vrachtwagens, asfalteermachines, 
walsen enzovoorts gebruiken bij 
de aanleg van een weg. Wat te 
denken van aile miljoenen stop
lichten die in den Iande staan? 
Ze staan er niet voor fietsers of 
voetgangers. Wat te denken van 
aile energie die ertsen, verp!egers 
en ander ziekenhuispersonee/ 
moeten aanwenden om verkeers
:;/achtoffers weer op te kalefate
ren? Het is uiteinde!ijk allemaal 
energie die, zij het indirekt, door 
auto~ en voor auto's wordt aan-

gewend. De door jullie genoemde 
5 procent wordt dan ruim over
stegen. 
Ten tweede. Het feit dat de mees
te energie wordt gebruikt door 
bedrijven, houdt niet in dat de 
:ndividue/e mens maar moet aan
knoeien met energie en zich ner
gens zorgen over hoe.ft te maken. 
Ju/lie schrijven in de trant van: 
iedere arbeider moet z'n eigen 
auto, wasmachine, k/eurente!e
visie enzovoorts kunnen kopen 
en houden. Op zich we/ juist, 
maar jl.iist nu zouden jullie het 
belang van openbare goederen, 
zoals wasserettes, openbaar ver
voer etc. kunnen aanwijzen als 
alternatief voor individue/e kon
sumptiegoederen. 
Bij het lezen van Tribune 15/'79 
had ik voortdurend de indruk in 
een blad van de CPN te /ezen. 
Aileen maar de individue!e kon
sumptie van arbeiders vei/ig stet
len, zonder er bij nate denken 
dat meneer Philips, meneer DAF 
en meneer Shell aileen maar be· 
lang erbij hebben als de kon
sumptie op hetze/fde peil blijft. 
Een dergelijke burgerlijke hou
ding had ik niet verwacht van de 
SP. Deze houding verwacht ik we! 
van de CPN, die voortdurend 
schermt met het belang van puur 
individualistiese konsumptie, 
uiteinde!ijk in dienst van het 
grootkapitaal. 
Tenslotte, het is natuurlijk on
zin dat Dries c.s. ons probeert 
in de schoenen te schuiven dat 
we oorzaak zijn van het ,energie
tekort". Maar we! is het waar 
dat er momenteel een ongelofe
/ijke roofbouw wordt gepleegd 
op grondstoffen. We mogen ons 
er minstens eens van bewust wor-

den, dat dat zo is. Door te pro
testeren tegen de mate!oze pro
duktie van allerhande overbodige 
goederen, die voortdurend in re
searchafdelingen worden bedacht 
en dooi de aandacht te ver!eggen 
naar kol/ektieve voorzieningen, 
kunnen we a/ wat verder komen. 
Minder energiegebruik en de 
macht van het kapitaal beteuge
len. lk ben benieuwd naar ju!lie 
antwoord in de volgende Tribune. 

F.K. te Nijmegen 

Door een ongelukkige samenloop 
van omstandigheden wordt deze 
brief nu pas geplaatst. lntussen is 
dat niet zo heel erg, want de dis
kussie over energie zal regelmatig 
blijven oplaaien, om de doodeen
voudige reden, dat er langzaam 
maar zeker tach een eind komt 
aan de fossiele brandstoffen (olie, 
kolen en aardgas). Maar nu de 
brief. Wij hadden het energiever
bruik opgedeeld in drie groepen. 
Bedrijven, woningen en vervoer. 
Globaal kom je dan op een ener· 
gieverbrui k van respektievelijk 
75 procent, 20 procent en 5 pro
cent. Met die 5 procent energie· 
verbruik voor het gezinsvervoer 
hebben wij willen aantonen dat 
een autoloze zondag Iauter psy
chologiese waarde heeft. En naar 
onze mening een verkeerde, om· 
dat daarmee de individuele kon
sument de schuld krijgt van de 
energieverspilling. Welnu, dat is 
aantoonbaar onjuist. Verder heb
ben we duidelijk proberen te rna
ken, dat reeds nu bij de huidige 
stand van zaken enorme bespa· 
ringen mogelijk zijn in het be
drijfsleven en ook in de wonin-

gen. Besparingen, die gehaald 
kunnen worden zonder noemens· 
waardig het konsumptiepatroon 
te veranderen. Aileen al daarmee 
wordt de energieverspilling aan· 
getoond. En daarmee wordt zelfs 
een gedeeltelijke oplossing van 
het energieprobleem aangegeven. 
De briefschrijver echter gaat het 
konsumptiepatroon te lijf. Dat 
is een heel andere benadering. 
Natuurlijk wordt er in de wester
se wereld op een ongelofelijke 
manier roofbouw gepleegd op de 
grondstoffen. Maar daar kan men 
de individuele konsument niet 
verantwoordelijk voor maken. 
De SP komt op voor de gewone 
mensen, mensen die altijd in de 
vuurlinie liggen. Zij krijgen altijd 
de schuld als er iets verkeerd 
gaat met het kapitalisme. Of het 
nu gaat om werkgelegenheid, be
drijfssluitingen, prijzen, energie
verspilling, ekonomiese krisis en 
noem maar op. Dan weer is het 
loon te hoog en vervolgens kon
sumeren ze te veel, dan mag je 
niet op vakantie in het buiten
land en je mag van je eigen zuur
verdiende geld ook geen kleuren
televisie kopen. 
Wij bestrijden die psychologiese 
oorlogsvoering tegen de arbei
ders. Als aan de arbeidersklasse 
de macht onthouden wordt over 
de organisatie van de produktie 
en de eerlijke verdeling van de 
produkten, dan kan zij ook niet 
verantwoordelijk gemaakt wor
den voor de roofbouw die op 
grondstoffen wordt gepleegd. 
Zoals bekend streeft de SP naar 
een socialistiese maatschappij 
waarin wij met elkaar kunnen 
uitmaken wat wei en niet nuttig 
en noodzakelijk is. • 



TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
-kJoke van Ballegooijen 

* Anneke de Langen 
*Paul Pollmann 

* Piet Wigman 

AN water word ik al dik, is een uitspraak 
die u vast wei eens gehoord hebt in uw 
kennissenkring, als iemand weer eens te-

vergeefs probeert om af te vallen. Ja, de weg 
terug is moeilijker. 
We praten tegenwoordig zoveel over verma
geren en in veel tijdschriften staan superslan
ke dames afgebeeld met kledingmaat 36. Toch 
is het niet aileen een modeverschijnsel; we 
weten nu welke gevaren er dreigen als iemand 
echt te dik is. De kans op suikerziekte of eer 
hartkwaal wordt vee I groter en ook de ge
wrichten slijten sneller omdat zij te veel ge
wicht moeten dragen. 
U bent te dik wanneer er voelbaar vet aanwe
zig is, en wei op de rug, heupen, buik en bij 
de maag. Nu bestaat er wei een algemene 
vuistregel voor uw toegestane gewicht, r. : ne
lijk voor mannen zoveel kilo als ze groter 
zijn dan een meter; voor vrouwen hetzelfde 
min zes (bijvoorbeeld 1.65 meter is 65 min 6 
is 59 kilo) . Vaak echter gaat deze regel niet 
op, want iemand die zwaar gebouwd is mag 
best wat meer wegen, evenals ie~and die <;~I 
wat ouder·is. · 
Er zijn tegenwoordig heel wat vermagerings
produkten te koop: slank-koekjes, vermage
ringsmaaltijden, vermageringssoepen en der
gelijke. Er bestaan talloze boekjes met bij
voorbeeld puntendieet, sherry-kuur, Atkins
dieet. Misschien krijgt u van uw huisarts zelfs 
wei medicijnen om de honger tegen te gaan 
(zogenaamde eetlustremmers). Het grote na
deel van deze methoden is, dat u uw verkeer
de voedingsgewoonte niet verandert. Boven
dien valt het resultaat vaak tegen. Ook zijn 
ze eenzijdig van samenstelling zodat u zich 
slap en futloos gaat voelen door een tekort 
aan voedingsstoffen. 
U moet ook nooit het dieet van een kennis 
of vriendin gebruiken want dit dieet is niet 
aangepast aan uw persoonlijke omstandighe
den en uw voedingsgewoonten. 

Om nu op een goede manier af te vallen, hebt 
u nodig: 
- Medewerking van uw gezinsleden, familie 
en kennissen. Zo vertelde een vrouw mij dat 
zij het erg moeilijk vond om af te vallen omdat 
zij van haar man geen groente zonder sausje 
op tafel mocht zetten, geen halvarine en half
voile melk mocht kopen. 
Trekt u zich niets aan van uw omgeving, 
want als u geen koekje neemt bent u onge
zellig; doet u het op hun aandringen toch 
maar wei, dan bent u een slappeling. Neem 
het koekje niet aan, want kommentaar heb
ben ze toch altijd en u wordt er geen ons 
Iichter van. 
- Wilskracht. 
Wilt u vermageren dan moet u zich positief 
opstellen voor de komende, beslist niet mak
kelijke periode. Er kan elke week een kilo 
van af als u dat wilt en dan ook radikaal door 
de zure appel heen bijt. Zorg dat u voldoen-

Het zit er sneller aarf 
dan dat het er af is 

I 

Verhoogde bloeddruk 

I 
Bloedsomloop- ' 

en hart
klachten 

Een groot aantal organen wordt bij overgewicht te zwaar belast. De gevolgen blijven niet uit. .. 

de nachtrust krijgt want dan kunt u elke 
dieetdag beter aan. 
- Beweging. 
Vermageren betekent niet aileen minder 
eten, maar ook en vooral meer beweging, 
zodat het mes aan twee kanten snijdt. Nu 
moet u natuurlijk niet opeens 10 kilometer 
hard gaan lopen, maar elke dag een uur 

flink wandelen kan voor niemand kwaad. 
Neemt u elke dag beweging dan voelt u zich 
lekker fit en u valt beter af. 
- Het belangrijkste is een verantwoorde, 
calorie-beperkte voeding. 
U bent dikker geworden omdat u meer at 
dan uw lichaam nodig heeft om zijn arbeid 
te i<:;nnen verrichten . Gaat u nu minder eten + 
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Che met Fidel Castro in de Sierra Maestra-tijd 

CheGuevara 
8 Oktober wordt op Cuba herdacht als 'de dag van de heldhaftige guerrillero's'. 
Op deze dag is het twaalf jaar geleden dat Ernesto 'Che' Guevara gevangen werd 
genomen in Bolivia en vervolgens vermoord. Hieronder een korte levensschets van 
de man die zo met hart en ziel aan de Cubaanse revolutie verbonden was, en die in 
de hele wereld het symbool is geworden van een onbaatzuchtige strijd tegen het 
imperial is me. 

dan moet het lichaam zijn vetreserves gaan 
aanspreken en valt u af. Natuurlijk moet u 
geen ontbijt gaan overslaan om een gebakje 
bij de koffie te kunnen nemen, want dan be
gint u op een heel verkeerde manier. Hoe u 
het wei moet doen volgt hieronder: 

Broodmaaltijden 
Neem niet te veel brood. Bruin brood is be
ter dan wit brood omdat het een betere maag
vulling geeft, meer vitamines bevat en het 
beter werkt op de stoelgang. Een sn~e brood 
kunt u vervangen door 2 (volkoren)beschuiten 
of 2 kniickebrod. U kunt het brood ook roos
teren. 
Het brood dun besmeren met halvarine. 
Gebruik mager beleg zoals bijvoorbeeld rook
vlees, rosbief, lever, tong, magere ham, cassa
lerrib. Liever geen worstsoorten. Neem 40-
plus of 20-plus (komijne)kaas. Magere smeer
kaas smaakt ook goed en u hoeft dan geen 
halvarine meer te smeren. Af en toe kunt u 
halfzoete jam gebruiken. 
Neem thee en koffie naar wens, maar zonder 
suiker en eventueel halfvolle koffiemelk. Als 
u koffie en thee twee weken konsekwent 
zonder sui ker gebrui kt, bent u er voor altijd 
vanaf en hoeft u ook niet aan de heel andere 
smaak van zoetstof te wennen. U kunt ook 
nog een beker magere of halfvolle melk, kar
nemelk of magere yoghurt gebruiken; u kunt 
deze ook bewaren voor tussendoor (rond 
koffie- en theetijd). Bent u op uw werk dan 
kunt u misschien wei een beker meenemen. 

Warme maaltijd 
Soep kunt u zelf maken van een bouillon
blokje of van maw-r vlees (geen mergpijp). 
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met lekker veel soepgroente, verse tomaten, 
asperges, champignons, paprika-ringen, prei
ringen en dergelijke. Gebruik geen vermicelli 
en maak geen gebonden soepen (met bloem). 
Kies vlees met zo weinig mogelijk vet eraan. 
Varkensvlees mag ook wei als u er het vet
randje afsnijdt. Varkensfricandeau en var
kenshaas zijn mager. Van kip moet u het vel 
afhalen. Lever en niertjes zijn goedkoop en 
ook mager. Vis is erg goed ter vervanging 
van vlees. Neem wei de magere soorten: ka
beljauw, tong, schol, bot, wijting. Neem voor
al geen gepaneerde produkten zoals vissticks. 
Haring, paling en makreel zijn niet toege
staan. 
Vlees en vis mogen niet gepaneerd worden 
omdat er veel vet in het korstje trekt. Wei 
kunt u het met zeer weinig margarine bakken 
(liefst in een tefalpan). grillen, en ook in 
een Romertopf kunt u smakelijke gerechten 
bereiden (vooral vis) . Na het bakken moet 
de jus met vee I water verdund worden. Even
tueel kunt u de jus op smaak maken met to
matenpuree, worcestershiresaus, justablet 
(geen juspoeder want deze bindt de jus en dat 
is niet toegestaan). 
Groente mag u eten naar wens. Gebruik ook 
eens rauwkost bijvoorbeeld geraspte wortel
tjes met appel, bloemkoolroosjes, witlof met 
appel, knolselderij. Een klein beetje slasaus 
met 5 procent olie (goed op het etiket letten) 
is toegestaan. Snijdt de groente kort tevoren, 
kook zein weinig water zo kort mogelijk. 
Gebruik verse kri.Jiden en specerijen bijvoor
beeld kleingesneden peterselie op worteltjes, 
nootmuskaat op bloemkool. Sausjes en 
klontjes margarine zijn niet toegestaan. 
Aardappelen bevatten veel calorieen maar ook 

Ernesto Guevara de Ia Serna werd geboren 
op 14 juni 1928 in Rosario, Argentinie. Hij 
groeide op in een welgesteld milieu, zijn va
der was architekt, maar werd wei opgevoed 
met een beset van het onrecht dat er in de 
Argentijnse maatschappij bestond. AI in zijn 
middelbare schooljaren maakt hij, op zijn 
fiets, zwerftochten door het land, om te zien 
hoe de bevolking leeft. In zijn studententijd, 
hij studeert medicijnen aan de universiteit 
van Buenos Aires, maakt hij met zijn vriend 
Alberto Granados per motorfiets een lange 
zwerftocht door het vaste land van Latijns
Amerika. Hij bezoekt: Chili, Peru, Brazilie, 
Colombia, Venezuela, om dan via Miami (VS) 
terug te keren in Buenos Aires. Op deze reis 
leert hij het Ieven van de verdrukten in Latijns
Amerika kennen. 

Revolutie in Guatemala 
In maart 1953 maakt hij zijn studie af, en 
besluit daarna om zich weer bij Alberto Gra
nados te voegen die in een leprozenkolonie in 
Venezuela werkt. Samen hadden ze tijdens 
hun zwerftocht in Peru een melaatsenkolo
nie bezocht, en het werken onder melaatsen 
trok Ernesto aan, omdat hij in hen de ver
worpenen der aarde zag. Op weg naar Vene
zuela verandert hij echter zijn plan en gaat 
naar Guetemala, waar een ingrijpende revo
lutie aan de gang is, en Ernesto wil die mee
maken . De linkse regering onder Ieiding van 
Jacobo Arbenz had een programma voor 
landhervorming ontworpen, om zo een deel 
van het grootgrondbezit onder 180.000 
landloze boeren te verdelen. Dit brengt haar 
in konflikt met de United Fruit Company, 
een Noord-Amerikaanse onderneming met 
enorme belangen in Guatemala. Een door de 
VS opgeleid kontrarevolutionair Ieger, ge-

noodzakelijke vitamines. Daarom mag u 
meestal wei 1 tot 2 kleine aardappelen ge
brui ken. Aile gebakken en gefrituurde aard
appelgerechten zijn niet toegestaan. 
Nagerecht: van melk- en melkprodukten hebt 
u elke dag een halve liter nodig. Neem als 
nagerecht bijvoorbeeld magere yoghurt zon
der suiker of met vers fruit. Ook kunt u een 
stuk fruit nemen bijvoorbeeld een appel, 
peer, sinaasappel, perzik, twee mandarijntjes, 
wat aardbeien, een stuk meloen. Bananen en 
druiven zijn niet toegestaan . Overigens mag 
u per dag maximaal drie stuks fruit eten. 
Verdeel deze een beetje over de dag op de 
tijden dat u honger hebt. 

's Avonds 
Bent u gewend om elke avond een glaasje 
alkohol te gebruiken, dan kunt u het best 
aileen nog in het weekend 1 glaasje nemen. 
Gebruikt u echter meer, beperk het dan tot 
slechts een glaasje per avond . U kunt dan 
toch voor de gezelligheid meedoen. Andere 
toegestane dranken zijn mineraalwater (even
tueel met een schijfje verse citroen). toma
tensap, ongezoete vruchtensappen en suiker
vrije frisdranken (wei oppassen met de laxe
rende werking van de sorbitol die hierin ver
werkt is). 

Begin dus vol goede moed en zelfvertrouwen 
aan uw vermagering. Vindt u het aileen te 
moeilijk of hebt u vragen omdat u bijvoor
beeld vaak buitenshuis moet eten, vraag dan 
uw huisarts om een verwijsbriefje voor een 
dietist of informeer bij uw kruisvereniging of 
bel een zelfstandig dietist van wie het tele-
foonnummer in de gouden gids staat. • 



steund door onder andere de CIA en natuur
lijk de United Fruit Company, valt Guetama
la binnen en werpt de regering van Arbenz 
omver. Guevara strijdt mee om de revolutie 
te redden. Als de zaak tenslotte toch verlo
ren wordt, is hij gedwongen om het land te 
verlaten en vertrekt hij naar Mexico. 

Che met Castro naar Cuba 
Daar komt hij in kontakt met de gebroeders 
Raul en Fidel Castro. Na een lang gesprek 
met Fidel, dat meer dan 10 uur duurt, raakt 
hij onder indruk van diens plannen om met 
Cubaanse ballingen vanuit Mexico een inva· 
sie in Cuba te plegen en een gewapende strijd 
te voeren tegen de diktatuur van Fulgencio 
Batista. Guevara besluit mee te gaan als arts 
van de expeditie. Na een voorbereiding van 
ongeveer zestien maanden, in welke periode 
hij de bijnaam 'Che' krijgt, wat zoveel bete
kent als 'zeg makker', vertrekt de expeditie 
op 25 november 1956. 

Op 2 december Ianden ze op Cuba waarbij 
het eerste treffen met het Ieger van Batista 
van de 82 rebel len er 70 gedood of gevangen 
genomen worden. De overlevenden, onder 
wie zich Fidel en Raul Castro en ook Che 
Guevara bevinden, trekken de Sierra Maestra, 
het gebergte in het oosten van Cuba, binnen. 
De strijd in de Sierra Maestra duurt ongeveer 
twee jaar, in welke tijd het rebellenleger aan
groeit van twaalf tot 3000 man. Che wordt 
benoemd tot comandante, de hoogste rang 

in·het Cubaanse guerrillaleger. De ster op zijn 
onafscheidelijke baret is het onderscheidings· 
teken hiervan. In het door de guerrilleros ge
kontroleerde gebied wordt mede onder Ieiding 
van Che Guevara de ziekenverzorging en de 
alfabetisatie van de arme boerenbevolking 
op gang gebracht. 
In de laatste fase van de strijd wordt hij be
noemd tot opperbevelhebber van de troepen 
in de provincie Las Villas. De inname van de 
hoofdstad Santa Clara van deze provincie 
door de strijdmacht van Guevara betekent 
het einde van de di ktatuur van Batista . Deze 
vlucht op 1 januari 1959 met 124 trawanten 
in een vliegtuig naar de Dominicaanse Repu
bliek, met medeneming van enkele miljoenen 
dollars. 

Che en de opbouw 
Vanaf het begin heeft Che een belangrijke 
rol gespeeld in de opbouw van de nieuwe 
Cubaanse maatschappij. Van juni tot septem
ber 1959 maakte hij een lange reis door Afri · 
kaanse, Aziatiese en Europese Ianden om 
'goodwill' voor Cuba te kweken; hij bezoekt 
Egypte, Soedan, India, Pakistan, Ceylon, 
lndonesie, Japan, Marokko en Joegoslavie. 
In oktober wordt hij benoemd tot hoofd van 
de lndustrie-afdeling van het Nationale lnsti· 
tuut voor Landbouwhervorming (IN RA) om 
twee maanden later benoemd te worden tot 
direkteur van de Nationale Bank. AI is hij 
van huis uit geen ekonoom, toch had hij zich 
door zelfstudie bekwaamd in de ekonomie. 

~-~---- -

Op 23 februari 1961 wordt hij minister van 
lndustrie, een baan die hij behoudt tot zijn 
vertrek uit Cuba in 1965. In deze periode 
komt de industrialisatie van Cuba op gang. 
Che was een groot voorstander van vrijwilli
gerswerk; hij gaat, net als de andere revolu
tionaire !eiders, elke zondag met de mensen 
van zijn ministerie riet kappen of in een fa
briek werken, om zo de mensen aan te spo
ren de produktie in het belang van de Cu
baanse revolut ie te vergroten . 

Naar Afrika 
Naast zijn ministersschap blijft hij ook optre
den als reizend ambassadeur voor Cuba. In 
1965 maakt hij weer een lange reis door Afri
kaanse Ianden: Algerije, Mali, Congo-Brazza
ville, Guyana, Ghana, Dahomey en Tanzania. 
Het is waarschijnlijk dat Che tijdens zijn lan
ge re is door Afrika het plan heeft opgevat 
daadwerkelijk steun te verlenen aan het anti· 
koloniale verzet van deze volkeren. Als hij 
op 14 maart 1965 weer in Cuba terug is, 
heeft hij een stormachtig onderhoud met Fi
del Castro dat 40 uur duurt, maar waarover 
niets bekend is geworden. Als hij een week 
late r op zijn ministerie verslag uitbrengt van 
zijn Afri kaanse reis is dat zijn laatste open bare 
daad die hij in Cuba verricht. 
In zijn afscheidsbrief van 1 april aan Fidel, 
die Fidel op 3 oktober 1965 aan het Cubaan
se vol k voorlegt, schrijft hij dat hij het ge
deelte van zijn taak dat hem aan het Cubaan
se grondgebied bindt als geeindigd beschouwd, 
en dat nu andere delen van de wereld een be
roep doen op zijn bescheiden krachten. Hij 
verlaat Cuba om 'de strijd op andere slagvel
den voort te zetten'. 

Che vermoord in Bolivia 
Hij vertrekt eerst naar Belgies Congo, het 
tegenwoordige Zai're, waar hij met aanhan
gers van de enkele jaren daarvoor vermoorde 
Lumumba een guerrillastrijd voert tegen de 
huurtroepen van de rechtse, pro-westerse re
geringsleider Moi'se Tsjombe. Teleurgesteld 
in het gebrek aan strijdlust van zijn mede
strijders en bij gebrek aan perspektief verlaat 
hij na ongeveer zes maanden Congo weer. 
Zijn volgende, en laatste, slagveld zal Bolivia 
worden, waar hij begin november 1966 arri
veert om er met een legertje van ongeveer 
50 guerrilleros (Cubanen, Bolivianen en Peru
anen) de strijd aan te binden tegen de dikta
tuur van generaal Barrientos. Door gebrek 
aan steun van de bevolking en door het ont
breken van een verzetsbeweging in de steden 
slaagt Che niet in zijn opzet. Ondanks deze 
tegenslagen !open de meeste schermutselingen 
uit in het voordeel van het guerrillaleger. Met 
het kleine aahtal strijdkrachten slagen ze er 
toch in om bijna 100 militai ren gevangen te 
nemen, waaronder verscheidene hoogge
plaatste officieren. Verder worden er talrijke 
vijanden buiten gevecht gesteld, en diverse 
wapens en munitie buit gemaakt. Deson
danks wordt het guerrillaleger geleidelijk gede
cimeerd. De zwaarste slag wordt toegebracht 
op 8 oktober 1967 als het restant van het 
guerrillaleger omsingeld wordt bij La Higuera. 
Van de zeventien overgebleven strijders sneu
velen er negen terwijl er zes kunnen ontko
men. Twee guerrilleros worden gevangen ge
nomen, onder wie Che Guevara, die aan zijn 
been gewond is . 
De volgende dag wordt hii. ter voorkoming 
van een proces, vermoord op persoonlijk be
vel van president Barrientos. De militair die 
verantwoordelijk is voor de voltrekking van 
het vonnis, kapitein Gary Prado Salmon, is 
tegenwoordig minister in het Boliviaanse ka-
binet. • 
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WAO-uitkering 
De heer Van Kalkeren, 38 jaar, getrouwd en 
vader van twee kinderen, is volledig arbeids
ongeschikt vanwege een ernstige rugaandoe
ning. Uitzicht op verbetering is er niet en zo 
goed en kwaad als het kan moet h ij met de 
pijn leren Ieven. Omdat hij zelf geen auto 
heeft en het openbaar vervoer ongeschikt 
voor hem is, heeft hij bij het GAK een be
roep gedaan op de vervoersvoorziening van 
de AAW. 
,I k heb in februari 1977 van het GAK een 
auto in bruikleen gekregen, een DAF 46 va
riomatic . Het was toen een nieuwe auto. 
Daarnaast kreeg ik een kilometervergoeding 
van f 200,- in de drie maanden . Dit lijkt 
prachtig, maar het valt in de praktijk zwaar 
tegen. lk heb een WAO-uitkering van f 1270,
schoon in de maand. Daar moet ik een huur 
van f 260,- in de maand van betalen, tele
foon is f 75,- in de twee maanden en gas en 
Iicht is ook nog eens f 165,- in de twee 
maanden." 

GAK 
,Van die WAO-uitkering kan ik dus niet veel 
doen. Toen ik die auto te leen kreeg dacht ik 
dat het onderhoud van die DAF door het 
GAK betaald werd . Maar het bleek dat het 
GAK slechts een gedeelte betaalt en dat doet 
mij de das om. 
Volgens de overeenkomst van bruikleen die 
ik heb moeten tekenen betaalt het GAK het 
volgende: 
a. De kosten van noodzakelijke grote repa

raties, zoals inwendige revisie van de mo
tor en van de transmissie. 

b. De kosten van de aanschaf van banden en 
accu. 

c. De kosten van herstel van schade aan de 
auto, indien deze kosten per schadegeval 
tenminste f 70,- bedragen. 

Verder betaalt het GAK de WA-premie, de 
motorrijtuigenbelasting en het kentekenbe
wijs. Aile andere kosten moet ik zelf beta
len ." 

Sleepkosten 
,lk was vorige maand met mijn auto op weg 
naar Amsterdam, toen ik op de autoweg pech 
kreeg. Omdat de auto ter plekke niet te re
pareren was moest ik 'm Iaten wegslepen, 
kosten f 75,-. Toen ik die rekening bij het 
GAK indiende kreeg ik te horen dat die kos
ten niet voor het GAK zijn, ik zou ze wei 
vergoed hebben gekregen bij aanrijding, maar 
bij pech moest ik zelf betalen . Van die kilo
metervergoeding van f 65,- per maand kan 
ik het niet betalen en van mijn uitkering 
evenmin. Dus kon ik mijn auto een maand 
voor de deur Iaten staan." 

lnleveren 
,Bij het GAK beseffen ze niet wat het is om 
van zo'n WAO-uitkering te moeten rond " .)
men. Een auto in bruikleen klinkt leui<, maar 
hoe moet ik de reparaties, de servicebeurten 
en de benzine beta len van die 65 gulden in 
de maand? Weet je wat ik als antwoord van het 
GAK kreeg? 'Meneer, als de auto u te duur 
is, dan Ievert u 'm maar in .' 
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De Algemene Arbeidsongeschiktheids· 
wet, afgekort de AAW, kent naast uit
keringen ook een aantal voorzieningen 
die ten doel hebben behoud, herstel of 
bevordering van de arbeidsongeschikt· 
heid. 
Een belangrijk soort voorzieningen zijn 
de vervoersvoorzieningen. Deze katego
rie omvat onder andere kilometerver
goedingen, taxikostenvergoedingen en 
de auto ·in bruikleen. Over dit laatste, 
in het dagelijkse gebruik 'een auto van 
het GAK' genoemd, gaat deze afleve
ring. 

"EEN 
AUTO 
VAN 
HET 
GAK" 

Wei krijg je elk half jaar van het GAK kontrole 
op je auto, om te zien of je 'm wei goed on
derhoudt. Van reparaties moet je rekeningen 
overleggen van officiele garages, dus iets door 
een klusjesman Iaten doen kan ook niet. 
Daar komt bij dat die DAF's enorme prullen 
zijn, die je handenvol geld kosten. Een 
ANWB-man zei tegen me: 'lk snap het GAK 
niet, het zijn waardeloze wagens." 

Vergeet het maar 
,Maar dat is nog niet alles. Het lidmaatschap 
van de Wegenwacht en de ANWB zijn ver
plicht, maar je moet het wei zelf betalen. lk 
heb nu vanwege die sleepkosten een Hulp
brief van de ANWB genomen, kost me weer 
f 22,50 per jaar. Nee, de mensen zeggen 
vaak : die van het GAK een auto hebben, die 
rijden voor niks. Nou, ik zeg je: vergeet het 
maar." 

Voorwaarden 
Wil men in aanmerking komen voor een ver
voersvoorziening van de AAW, dan moet men 
aan een aantal voorwaarden voldoen. 
Eerst wordt bekeken of de aanvrager, gelet 
op zijn gezondheidstoestand, in staat is te 
voet, per fiets of bromfiets of per openbaar 
vervoer zijn werk kan bereiken of zijn maat
schappelijke kontakten kan onderhouden. 
De gezondheidstoestand van de aanvrager 
wordt onderzocht door een arts van de Ge
meenschappelijke Medische Dienst (GMD) 
en de woon- en werkomstandigheden door 
een arbeidsdeskundige van de GMD. Bij de 
beoordeling of iemand in staat is gebruik te 
maken van het openbaar vervoer, spelen de 
volgende faktoren een rol: 

afstand tot de bushalte 
wachten op de bus 
in- en uitstappen en vervoer in bus en 
trein 

- afstand tot plaats van bestemming 
- totale belasting bij gebruik openbaar ver-

voer 
Het begrip 'maatschappelijke kontakten' 
moet volgens de rechter uitgelegd worden als 
het onderhouden van sociale kontakten en het 
deelnemen aan het Ieven van aile dag binnen 
het woon- en leefmilieu. Tot dit laatste be
hoort ook het bezoek aan naaste familiele
den. 

lnkomensgrens 
Naast de bovengenoemde voorwaarden geldt 
er ook nog een inkomensgrens. Als de aan
vrager per jaar meer dan f 42.450,- bruto 
verdient, krijgt hij de voorziening niet. Bij de 
berekening van het inkomen worden de in
komens van man en vrouw bij elkaar opge
teld! Dit kan tot hele nare situaties leiden. 
Zo was er een gezin waarbij de vrouw erbij 
ging werken om de autokosten te kunnen be
talen . Door haar inkomen kwam zij boven 
de inkomensgrens en toen mocht haar man 
zijn GAK-auto weer inleveren. 

65 jaar 
De AAW kent nog een andere grens: de 65-
jarige leeftijd. Als men een voorziening aan
vraagt v66r de 65-jarige leeftijd, dan loopt 
die voorziening ook boven de 65 door. 
Vraagt men boven de 65 aan, dan wordt de 
aanvraag altijd afgewezen. In dat geval moet 
men naar de gemeentelijke sociale dienst, 
die bevoegd is om uit de bijstandspot een 
vervoersvergoeding te betalen. Die vergoe
ding bedraagt maximaal f 110,- per maand, 
afhankelijk van het inkomen . Ook hier weer 
een inkomensgrens, maar in dit geval wei 
veel lager . De gemeente gaat namelijk uit 
van het bijstandsbedrag plus de ziekenfonds
premie. Als het inkomen van de 65-plusser, 
bijvoorbeeld door AOW met een pensioen, 
meer bedraagt dan bijstand en ziekenfonds
premie en f 11 0,-, dan krijgt men niets, 
want dan vindt de bijstand dat men het zelf 
kan betalen. 

SP HID 
Hebt u vragen of problemen over de ver
voersvoorzieningen, doet u dan een beroep 
op de SP Hulp- en lnformatiedienst, die is er 
voor u. • 

lk werk nu ruim vijf jaar bij e~n bank, maar 
ik kan het er niet meer volhouden. lk word 
steeds weer ziek. Mijn huisarts adviseert mij 
onts/ag te nemen. Als ik dat doe, hoe zit het 
dan met de WW? 

U moet kontakt opnemen met de arts van 
het GAK. Normaliter betekent zelf ontslag 
nemen geen WW-uitkering, maar als de GAK· 
arts een verklaring geeft dat u uw werk niet 
meer aankan, dan krijgt u wei WW. • 



Over SP-elen 
en speelgoed 

Spelen is voor een kind in elke leeftijdsfase ontzettend belangrijk. Door het spelen 
doet een kind veel ervaringen op. Het leert zijn handen en voeten te gebruiken, 
zijn verstand, mond, ogen en oren. Als een kind een puzzel maakt moat het z'n 
handen gebruiken om de stukjes goed op te pakken en neer te leggen, het moet 
z'n ogen gebruiken om de stukjes goed te kunnen zien en in het geheel in te pas
sen. En daarbij moet het kind zich voortdurend koncentreren om te zien of het 
allemaal klopt. Spelenderwijs ontdekt het kind de wereld. Oat gaat niet een-twee
drie, maar in verschillende fasen. 

- - -- --- - -

De baby en peuter hebben aile aandacht no
dig om hun omgeving te ontdekken. Niet ai 
leen hun spelletjes, maar ook de kachel, het 
strijkijzer, de wasmand of de grate kamer. 
Je kunt het verge I ijken met een volwassene 
die op de markt aile stoffen betast om de 
kwaliteit en de mogelijkheden ervan te ont
dekken . 
Een kleuter is al een stap verder. Bij zijn ont
dekkingsreis wil hij vooral de zin van de din
gen die om hem heen gebeuren begrijpen. Je 
kunt hem de hele dag horen vragen : Waarom? 
Kleuters zullen graag all erlei voorwerpen uit 
elkaar halen, niet uit vernielzucht maar om 
te weten hoe ze in elkaar zitten. 
De wereld ontdekken betekent ook je eigen 
mogelijkheden of kracht ontdekke n en die 
van je vriendjes of vriendinnetjes. Wie is het 
sterkst, wie maakt de mooiste tekening, wie 
kan het beste knippen of de hoogste toren 
bouwen? 
Ma:~r ook voor oudere kinderen blijft het 
spel de manier om de wereld te leren kennen . 
De spelletjes uit de kleutertijd worden wat 
verfijnd of iets ingewikkelder. Door zijn spel 
leert het kind te reageren op de di ngen om 
hem heen, problemen op te lossen, en ook 
hoe ver het kan gaan, dat wil zeggen welke 
,normen" in de volwassenen-wereld gehan
teerd worden . Juist door het spel kan dit 
soepel en fantasier ijk gebeuren. 
Voor een kind dat bijvoorbeeld in het zieken
huis heeft gelegen is het ontzettend belang
rijk dit na te kunnen spelen met zijn leeftijd
genootjes of met een beer of pop . 

Duur speelgoed is niet 
altijd goed speelgoed 
Wil een kind echt goed kunnen spelen , dan 
moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: 
1. Het kind moet de ruimte en de mogelijk

heden krijgen. Een kind dat voortdurend 
angst heeft voor langsdenderend verkeer 
of voor de vloerbedekking of het bankstel 
dat niet vuil mag worden, wordt ontzet
tend in zijn mogelijkheden beperkt. 

2. Tijdens het spel heeft het kind aandacht 
of begeleiding van de ouders of verzorgers 
nodi g. 

3. Het speelgoed moet goed zijn. Oat wil zeg
gen aangepast aan zijn leeftijd en belang
stelling. Het moet de fantasie en het initi
atief van het kind prikkelen en het moet 
natuurlijk niet gevaarlijk zijn en tenslotte 
moet het ook betaalbaar zijn . Duur speel
goed is niet altijd goed speelgoed . 

In de opeenvolgende ontwikkelingsfasen 
heeft het kind behoefte aan verschillende 
soorten speelgoed. 
Baby's moeten leren pakken, bijten, zuigen 
en kijken . De meeste baby's hebben dan ook 
piepbeesten, llijtringen, rammelaars, mobilen 
of trapezes in de box. 
Peuters moeten leren passen en meten, kleu
ren ontdekken en sorteren, gevolgen van hun 
beweging ontdekken. Belangrijk speelgoed 
daarvoor is : blokken, fietsjes of iets derge
lijks, klei, vingerverf, papier, plaksel en oude 
tijdschriften. 
Oudere kinderen moeten leren samen te spe
len, te verliezen of te winnen, hun kracht te 
meten en nate spelen wat zein het dagelijks 
Ieven meemaken. Belangrijk speelgoed in deze 
fase : autoped, klimrek, poppenkast (poppen), 
verkleedkleren, treinen, lego of ander bouw
materiaal. 
In aldie ontwikkelingsfasen zijn zand en wa
ter bijna even belangrijk als hun dagelijkse 
voedsel. 

Niet aileen met Sinter
klaas en verjaardag 
Volwassenen beschouwen speelgoed dikwijls + 
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als een kadootje, dat met Sinterklaas of met 
een verjaardag wordt gegeven. En hoewel dat 
natuurlijk prima aanleidingen zijn om het 
kind een bepaald soort speelgoed te geven, is 
het zeker belanr,rijk om ook tussendoor in de 
gaten te houden of een kind aan ander speel
goed toe is. 
Een moeder die een kijkje in een speelgoed
winkel gaat nemen, wordt overdonderd door 
de hoeveelheid uitgestald materiaal en ze ziet 
door de bomen het bos niet meer. Speelgoed
fabrikanten spekuleren op de liefde en goed
gevigheid van de ouders en hun eigen winsten 
zijn maatgevend voor het soort speelgoed dat 
zij op de markt brengen. 

Om een verantwoorde keuze te ma ken moet 
u zich niet Iaten misleiden door de reklame 
of de aantrekkelijke uitstalling in de winkels. 
Daarom is het goed te bedenken dat: 
- kinderen ontzettend veel kunnen doen 
met waardeloos materiaal. In de verbeelding 
van een kind fungeert een schoenendoos-als . 
vrachtwagen, een stokje als geweer, een kop
je als afwasbak en kraa1tjes als aardappels. 
- goed speelgoed is speelgoed waar een kind 
fijn mee speelt en -dat het kind aanmoedigt 
ontdekkingen te doen, zijn fantasie te gebrui
ken, maar ook zijn spieren en zijn lichaams
kracht. Een kind zal zeker zo leuk spelen met 
een gewoon strijkijzertje als met een strijk
ijzertje op zwakstroom. Een motorfiets die 
op batterijen door de kamer tuft is niet be
vorderlijk voor het gebruik van de spieren in 
het lichaam van het kind. Speelgoed dat een 
kind maar op een manier kan gebruiken is 
niet bevorderlijk voor zijn fantasie en daar is 
het ook zo op uitgekeken. Een pop die te 
groot is om te hanteren en die niet eens kan 
worden aan- en uitgekleed, zal binnen de 
kortste keren aileen nog maar in een hoekje 
van zijn kamer worden uitgestald. 
Speelgoed is dan ook geen pronkmateriaal. 

Gevaarlijk 
In en om huis gebeuren nog steeds de meeste 
ongelukken en nog te vaak als gevolg van ge
vaarlijk speelgoed. Sinds een aanta I jaren is er 
een Speelgoedbesluit van kracht dat de kin
deren moet beschermen tegen gevaarlijk 
speelgoed dat hen kan verwonden, vergifti
gen of branden. 
U kunt moeilijk zelf nagaan of het speelgoed 
dat u wilt kopen, beschilderd is met loodho!'l
dende vert of dat het bij gebruik te heet 
wordt. Oat zal de Keuringsdienst van Waren 
voor u moeten doen. Er zijn echter andere 
gevaren die u zelf kunt onderkennen door 
het speelgoed goed te bekijken, te bevoelen 
en u af te vragen wat uw kind er zoal mee uit 
zou kunnen voeren. 

scherpe randen en punten, vooral van me
taal, kunnen het kind verwonden 
kleine onderdelen kunnen door kleine kin
deren in mond, neus of oren worden ge
stopt. Die onderdelen kunnen al loszitten, 
maar ook losraken, wanneer de konstruk
tie van het speelgoed ondeugdelijk is . 
spleten en gaten mogen niet zo zijn dat 
kleine kindervingers er klem in komen te 
zitten 
luchtdrukpistolen en geweren kunt u beter 
Iaten liggen (met knikkers en kralen zijn 
ze erg gevaarlijk) 
op de verpakking van speelgoed staan soms 
waarschuwingen in een vreemde taal. Wie 
ze kan lezen, weet wat meerl 

Voorbeelden: plastic zuigfles; wanneer het 
smalle uiteinde breekt loopt de ,.melk" eruit. 
Welke vloeistof daarin zit, is niet bekend. 
Stiften: altijd even kijken of erop staat dat ze 
geschikt zijn voor kinderen. • 
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Utrecht zet botte bijl in 
hetopenbaarondervwijs 
Veel bewoners van Utrecht zijn ontevreden over het onderwijsbeleid van wethou
der Pot van de PvdA. Van aile kanten komt kritiek op zijn beleid, ook wei om
schreven als afbraakbeleid. Wat dit in de praktijk inhoudt, hebben nu ook de ou
ders en leerkrachten van de Or. Van Voorthuyzenschool, een school voor kinde
reo met leerproblemen, gemerkt. In het geheim hadden B & W plannen opgesteld 
om deze school te sluiten. In december lekten deze plannen echter uit. Vanaf dat 
moment hebben de ouders allerlei aktiviteiten ondernomen om de school open te 
houden. 

Or. Van Voorthuyzenschool 
De Dr. Van Voorthuyzenschool is een school 
voor moeilijk lerende kinderen. Kinderen die 
in het gewone onderwijs niet mee kunnen 
komen omdat ze bijvoorbeeld niet genoeg 
aandacht krijgen, worden onder .andere via 
de GGD naar deze school gestuurd. De kin
deren uit deze school komen voornamelijk 
uit arbeidersgezinnen. De klasjes bestaan uit 
maximaal 16 kinderen waar in aile rust en 
met veel toewijding geprobeerd wordt de 
kinderen rekenen en taal te leren. 

Openbaar onderwijs 
Hoewel de gemeenten bij sollicitaties van 
nieuwe leerkrachten eisen dat ze v66r het 
openbaar onderwijs zijn, breekt de gemeente 
Utrecht het openbaar onderwijs aileen maar 
at. Vanaf 1977 heeft de gemeente allerlei 
voorbereidingen getroffen om de Dr. Van 
Voorthuyzenschool aan de Kruisdwarsstraat 
te sluiten. De GGD, die de kinderen moet 
doorverwijzen, had opdracht gekregen deze 
school maar over te slaan. De nieuwe aanmel
dingen liepen dan ook terug. In februari '79 
namen B & W het officiele besluit om de 
Dr. Van Voorthuyzenschool te sluiten. De 
reden was: voor het volgend schooljaar zou 

mente weinig leerlingen verwachten. Daar
door kon men dan ook geen goed onderwijs 
meer geven. 

Fusie 
De gemeente wil de Dr. Van Voorthuyzen
school dus opheffen en onderbrengen onder 
de Pionschool aan de Stautenlaan. Deze 
school staat geheel aan de andere kant van 
de stad. Het is de enig overgebleven openbare 
school waar deze kinderen terecht kunnen. 
Voor deze kinderen betekent deze fusie on
der andere langere reistijden, nieuwe leer
krachten, nieuwe leersystemen en overvolle 
klassen. De ouders zien met angst en beven 
al deze veranderingen tegemoet. Ze zijn bang 
dat door deze veranderingen hun kinderen 
dichtklappen en weer terugvallen op een veel 
lager nivo. Wat met vee I zorg door de leer
krachten en ouders is opgebouwd, wordt 
door de gemeente in een klap teniet gedaan. 

De ouderkommissie 
De ouders wisten tot december niets af van 
de plannen van de gemeente. In aile haast is 
toen een ouderkommissie in het Ieven geroe
pen. Vanaf het begin hebben ze aktie gevoerd 
tegen de sluiting en ook aile steun gekregen 



van de SP. 
We Iaten de aktieve voorzitter van de ouder
kommissie Ton van de Berg aan het woord: 
,.Het heeft ons ontzettend veel moeite gekost 
om een ouderkommissie op te richten op de
ze school. Van aile kanten werden we door 
de gemeente en het hoofd van deze school 
tegengewerkt. We hebben de ouderkommissie 
moeten oprichten toen het hoofd van de 
school op ziekteverlof was. Daarnaast heeft 
de inspekteur van het buitengewoon onder· 
wijs een oudervergadering op school willen 
verbieden. Bepaalde poststukken die a an ons 
waren gericht, zijn nooit bij ons aangekomen." 
- Hoe denken de ouders nu over wethouder 

Pot? 
,.De ouders voelen zich goed besodemi~terd. 
Op geen enkele manier wordt er door de ge
meente rekening gehouden met de problemen 
van onze kinderen. En dan te bedenken dat 
deze wethouder van de PvdA is. De eerste 
ouderavond, waar Pot ook aanwezig was. 
verliep zeer emotioneel. Van aile kanten 
kreeg hij verwijten naar zijn kop geslingerd. 
Maar zo'n man wil gewoon niet luisteren." 
- Wat heeft de ouderkommissie in die paar 

maanden zoa/ gedaan? 
,.Een ding moet ik eerst duidelijk stellen. 
Vol gens ons zijn er voor volgend jaar wei ge
noeg kinderen. Er is dus geen enkele reden 
om de school op te heffen. Hier heb je twee 
dikke klappers vol met stukken en brieven 
die ik over deze periode verzameld heb. We 
zijn ook bij aile ouders langs geweest om 
handtekeningen op te halen tegen de sluiting. 
Oat ging zeer goed . We zijn ook nog naar een 
ouderavond geweest op de Pionschool. De 
ouders wisten daar nog van niets. Samen met 
de SP hebben we daar pamfletten uitgedeeld 
aan de ouders met informatie over de ko· 
mende fusie. 
Ons bezoek veroorzaakte bij het hoofd van 
de school nogal wat paniek. Haastig werd in· 
gegrepen en werd ons verboden de pamfletten 
uit te delen. Ondertussen waren de ouders 
al spontaan handtekeningen gaan ophalen 
voor het voortbestaan van de Dr. Van Voort· 
huyzenschool." 

Kort geding 
Nadat de gemeenteraad het besluit van 
B & W had goedgekeurd, is de ouderkommissie 
in hoger beroep gegaan bij Gedeputeerde Sta· 
ten . De gemeente wilde echter niet wachten 

Ton van de Berg: ,Naar de argumenten van de ouders wordt gewoon niet geluisterd" 

en begon alvast met allerlei ontruimingsplan
nen . De ouders hebben toen een kort geding 
aangespannen tegen de gemeente. Voordat 
het kort geding in behandeling zou komen, 
haalde de gemeente al bakzeil. Aile werk
zaamheden werden stopgezet. 

Grof geschut 
Ton van de Berg: .,In augustus kwam dan 
eindelijk de uitspraak van Gedeputeerde Sta· 
ten. De gemeente werd in het gelijk gesteld, 
ondanks de vele procedurefouten die ze ge· 
maakt had. Tegen deze uitspraak zijn we in 
beroep gegaan bij de Kroon. Je komt dan 
terecht bij de geschillenkommissie van de 
Raad van State. De gemeente was op voile 
oorlogssterkte. Ze hadden zich Iaten verte
genwoordigen door dr ie advokaten en een top
ambtenaar. Het resul t aat was er ook naar. 
Ook door de rechter werd de gemeente in 
het gelijk gesteld. 
Het is wei duidelijk dat naar de argumenten 
van de ouders gewoon niet geluisterd wordt. 
Je wordt gewoon als onmondig beschouwd. 
Het is toch belachelijk dat je als ouderkom
missie een kort geding moet aanspannen om 
de gemeente binnen de grenzen van het nor
male fatsoen te houden . lk heb de indruk 
dat voornameli jk om financiele redenen, de 
gemeente deze fusie voorstaat . Bezuiniging 
op zwakkere groepen in de samenleving, zo· 
als deze kinderen die toch al in het verdom· 
hoekje zitten, zouden minder weerstand op
roepen . Wat dat betreft heeft de gemeente 
weer iets kunnen leren. 
De gevolgen van dit afbraakbeleid zijn wei 
dat er in Utrecht nog maar een openbare 
school is voor moeilijk lerende kinderen en 
dat een groot aantal ouders hun kinderen nu 
naar kathol ieke of protestants-christelijke 
scholen sturen. Ze willen niets meer met de 
gemeente te maken hebben ." • 
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Werkwil/ige ,witte boorden" van Shell demonstreren tegen de staking 

FNV-afgang bij Shell 
Nadat de vervoersbonden in de havenkonflikten hun judasrol tot het einde toe 
hebben uitgespeeld, blijkt de industriebond onder Ieiding van Groeneveld de ar
beidersklasse ook te benadelen. Wie het scherpe wapen van de werkstaking af
stompt, ondermijnt de kracht van de arbeiders. En dat is gebeurd bij de Shell-sta
king, al het gekrijs van de vakbondsbestuurders ten spijt. Shell is ontmaskerd, roe
pen ze opgewonden. Hoezo? Shell is een grote multinational en multinationals 
gaan over lijl<en. Zo houdt Shell het racistiese apartheidsregiem van Zuid-Afrika 
op de been. Het is op zijn minst naief van de bond om te doen of ze dat niet wis
ten. 

Het waste voorzien dat Shell zich tegen een 
staking zou verzetten. Natuurlijk zou de 
Shell de werkwilligen ophitsen tegen de sta
kers. En wanneer de poort van binnenuit 
wordt opengebroken met behulp van een 
heftruck, dan is dat allemaal niet vreemd. 
Oat zijn gebruikelijke methoden van het ka
pitaal. Een bond die op zo'n moment deaf
tocht blaast geeft zichzelf een brevet van on
vermogen en de Shell een vrijbrief om de'ar
beidersstrijd ongestraft de kop in te drukken. 
Het is een aanmo::!diging van de Shell om zo
nodig nog grover op te treden. Oat hebben 
we aan het kneuzenbeleid van de industrie
bond te dan ken. De staking is ook niet door 
de Shell gebroken maar door de gruwelverha
len van de bond, die bang is voor werkel ijke 
strijd. Want de arbeiders zijn echt wei bereid 
en ook in staat om de Shell eens goed bij 
zijn strot te pakken. 
De bondstopverhalen komen neer op regel 
rechte demoral isering en ontwapening van de 
arbeiders. In zo'n situatie is het niet zo 
vreemd dater mensen voor de mikrofoon 
durven verklaren dat het lang genoeg is ge
weest, dat de gezinnen niet nog verder de 
put in geholpen moeten worden. Nota bene 
na drie dagen uitbetaald staken. In de haven 
hebben de mensen vier weken zonder poen 
gestaan en de.slepers gaan na vijf we ken vast
beraden de zesde week in. Voor hen is de 
Shell-staking een lachertje. Een afgang van 
de bond. Als strijdorganisatie van de arbei
dersklasse blijkt de vakbond ongeschikt te 
zijn. 
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Maar nog een paar vragen aan de vakbonds
top. 
Als het openbreken van een hek gelijk staat 
aan het geweldadig breken van een staking, 
hoe noemt u dan het door u goedgekeurde 
optreden van de Mobiele Eenheid in de ha
ven? 
Als de Shell de werkwilligen tegen de stakers 
mobiliseert, is dat een gebruikelijke zet van 
het kapitaal. Als de bond deze taak op zich 
neemt zoals in de haven, is het dan overdreven 
om ze handlangers van het kapitaal te noe
men? 
En wat te denken van Van Eldik (vervoers
federatie FNV) die geheime afspraken maakt 
met Pieters (havenwerkgevers) om geen van 
tweeen een millimeter toe te geven aan de 
aangesloten leden? Van Eldik werd er naar 
zijn eigen zeggen ziek van dat de werkgevers 
na een staking meer betaalden dan hij met 
onderhandelingen had bereikt. Oat kon niet 
meer. Voor wie zit zo'n hoofdbestuurder op 
die stoel? 
Als de Tribune zo tegen de bond aantrapt, 
dan wil dat niet zeggen dat arbeiders zich 
niet moeten organiseren . lntegendeel, organi 
satie is een onmisbaar wapen . Maar dan wei 
in een organisatie die opkomt voor de belan
gen van de leden . De FNV is zoals het nu in 
elkaar zit daartoe geheel en al ongeschikt. 
Met de bezoldigde, niet gekozen bondsbe
stuurders is de bond een blok aan het been 
geworden van de arbeiders. Dan staan er 
maar twee wegen open. Of de bond grondig 
veranderen of opnieuw beginnen . • 

V.d.Louw's 
rechtstaat 
In een eendrachtige samenwerking 
tussen Pieters, Van Eldik en Van der 
Louw (respektievelijk havenwerkgevers
organisatie Scheepvaart Vereniging 
Zuid, vervoersbond FNV en PvdA-bur
gemeester van Rotterdam) is de haven
staking tenslotte gebroken. 

Pieters hield zijn leden in bedwang. Verschil
lende werkgevers waren bereid om in te gaan 
op de redelijke eisen van de stakers. Van El
dik had Pieters bezworen niet toe te geven. 
En t rok d rie miljoen uit om de staking te 
breken door werkwilligen uit te beta len . 
Van der Louw was er voor het knuppelwerk. 
Niet aileen werden een paar bedrijven veran
derd in koncentratiekampen . Ook de charges 
van 2 slag 3 wijd mochten er zijn. Tenslotte 
de poging om het aktiekomitee te arresteren, 
wat maar gedeeltelijk is gelukt. 
Eerder schreven wij al in een extra uitgave: 
.. Vander Louw heeft zijn vrijheid als hoofd 
van de politie gehouden. Voor de rest is hij 
alles kwijt. Met name de vrijheid om nog te 
praten voor de onderdrukten in Chili of waar 
ook ter wereld. Wie de arbeiders van zijn 
eigen stad vertrapt, heeft geen recht meer om 
te spreken in naam van de gerechtigheid . Hij 
kan slechts spreken met en namens het kapi
taal. Uit naam van de gerechtigheid kan die 
jongen spreken die beurs is geslagen door de 
Mobiele Eenheid." 
Vander Louw blijkt een Tribunelezer te zijn 
als hij in de krant antwoordt nog steeds na
mens de onderdrukten in Chili te kunnen 
spreken. Tenslotte is hij niet afgeweken van 
de regels die gelden in een rechtstaat. 
Formeel heeft hij daarir\ gelijk. Aileen de 
rechtstaat is een nogal misleidend woord. 
Rechtstaat is niet anders dan in juridiese ter
men vastgelegd onrecht. Rechtstaat betekent 
juist dat de gewapende macht altijd aan de 
kant van het kap itaal staat als het er op aan 
komt. Met een beroep op de rechtstaat plaatst 
Van der Louw zich ook aan die kant. Maar 
dat was nu juist het verwijt. Hij heeft in dit 
konflikt arbeiders in elkaar Iaten rammen 
als verdediger van havenbaronnenbelangen. 
Dezelfde man di e op 1 mei staat te zingen 
.. De staat verdrukt de wet is logen . De rijk
aard leeft zelfzuchtig voort." Deze man be-
roept zich op de rechtstaat. • 
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heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risil<o daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 
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re wereld, beschikken ge afdelingen van de SP 
over een grate hoevee/heid socialistiese litera
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Aidelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490·18954 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 
Amersfoort Lup inestr aat 32 033-14665 
Amsterdam St. Willibrordusstr. 83 hs 

tel. 020-713426 b.g.g. 826422 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 
Den Bosch Koestraat 45 073-218818 
Borne Landmanstraat 10 05409-5271 
Box tel Baroniestraat 81 04116· 78167 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65 , Bennekom 08389· 7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) Sluterstraat 12 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053·331 782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4 713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Dr. Jaegersstraat 47 045-714083 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-44 7 
Helmond v. Linschotenstr . 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr . 24 035-19578 
Hoensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St . Joannesstr . 11 045-412732 
Leeuwarden Eikenstraat 26b 05100-81867 
t3en. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071 ·134640 
Maarssenbroek Bloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nieuwegein Spuisluis 7 03402-33100 
Nul and Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr . 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 
Oss Peperstraat 7 04120-32631 

Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
Soest 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

1/11. Beckmanstr . 64 078-158092 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650·39847 
Vijverhofstraat 65 01 0·673150 
Staten Ia an 27 011 58·1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 04104-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150·17752 
Havendijk 58 013·435380 
Alexanderhof 367 04132·68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past. Gad iotstr . 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780·87270 
I.M. de Raathstr . 6 010-345483 
C.v .d.li ndenstr . 23 08370·11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 03436-3671 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079-166608 
Eigenhaardstr. 28 05200·10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
.,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam - tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel . 010-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 



8000 sandwiches voor de posters Slepersvrouwen verlaten het Smit-kantoor 

Trots en gebroken 
De staking van de sleepbootbemanningen van 
Smit in Rotterdam is voorbij. De boten varen 
weer. De 500 slepers kunnen trots zijn. Niet 
eens zozeer op het bevochten resultaat: 
f 1000,- schoon, een 53e week en f 28,50 
bruto erbij vanaf 1 januari '80, als wei op de 
wijze waarop zij zich in deze veldslag- want 
dat was het - hebben weten staande te hou-
den. 

* Alles, maar dan ook alles heeft Smit eraan 
gedaan om de bemanningen op de knieiin te 
krijgen. Processen, voortdurende nachtelijke 
telefoontjes, optreden van politie en Mobiele 
Eenheid, intimidaties en provokaties. 
Gedurende het hele konflikt heeft de Smit
direktie geweigerd om met het gekozen ak-

ME op de boten 

tiekomitee te praten en zodoende de staking 
onnodig lang verlengd. Triest genoeg had zij 
daarbij een trouwe bondgenoot in het FNV, 
dat er bij Smit voortdurend op aandrong 
geen gesprek met de stakingsleiding aan te 
gaan. 

* Toen een delegatie van honderden slepers
vrouwen er met veel moeite in geslaagd was 
bij de direktie binnen te dringen en er op 
aandrongen, dat de direktie met het komitee 
moest praten, kregen de vrouwen ten ant
woord: ,Normale mensen praten niet met 
het aktiekomitee." Typerend voor de menta
liteit van de direktie was, dat zij ook de vrou
wen onder politiebegeleiding naar buiten 
lieten loodsen. 

* Bij de pogingen om de staking te breken 
hoorde ook het Iaten bemannen van een paar 
boten met een klein aantal onderkruipers. 
Voorzien van flinke voedselvoorraden bleven 
deze boten dag en·nacht in de vaart. Daarbij 
bleef net genoeg tijd over om af en toe . 
's nachts de posters aan de Willemskade te 
provoceren door demonstratief voor hun 
ogen heen en weer te varen. Een van die be
ten was de spiksplinternieuwe Smit-Duits
land. 
Het antwoord van de slepers was kort maar 
krachtig. Er werd voor een keer uitgevaren 
metals gevolg dat de Smit-Duitsland bij de 
andere boten aan de Willemskade kwam te 
liggen. Diezelfde nacht verscheen de rivierpo
litie en de Mobiele Eenheid met getrokken + 
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Watermetuw 
geld gedaan is 

pistolen en karabijnen in de aanslag. Onder 
dit door Vander Louw goedgekeurde optre
den werd de Duitsland weggesleept . Oat het 
niet tot een bloedbad is gekomen is enkel 
aan de gedisciplineerdheid van de stakers te 
danken. 

* Naarmate de tijd vorderde werd het duidelijk 
dat Smit bewust een uithongeringspolitiek 
voerde. Vandaar ook het besluit van onze 
partij om aan elke staker 250 gulden uit te 
keren. 
Die politiek van Smit is mislukt. Deze haast 
Amerikaanse methode, die de ondernemers 
in Nederland steeds meer gaan gebruiken, 
heeft het moeten afleggen tegen de eensge
zindheid van de slepers. 
Bijna acht weken lang hebben zij zich met 

De Socialistiese Partij betaalt f 250,- uit 
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Middels de solidariteitsaktie, die onze partij 
in het hele land gevoerd heeft, hebben veel 
mensen de slepers in Rotterdam fi nancieel 
ondersteund. 
Om de Tribune-lezers een indruk te geven 
waar hun geld onder andere gebleven is, geven 
we hieronder een overzicht van de aantallen 
die gemoeid waren met de voedselpakketten, 

dit wapen staande weten te houden. Daarbij 
wisten zij zich verzekerd van een fantastiese 
steun uit het hele land. 
Die eensgezindheid en volharding bleek met 
name, toen het erom ging om een aantal kol
lega's uit de gevangenis te krijgen, die daar 
in verband met de Smit Duitsland bijna ruim 
vijf dagen werden vastgehouden. Van 's mor
gens vroeg 8 uur tot 's nachts 1 uur werd 
postgevat voor het gerechtsgebouw aan de 
Noordsingel, waar de 7 slepers voorgeleid 
werden. Zingend, klappend en gitaar spelend 
werden de jongens binnen gesteund. Tegen 
de avond kwamen ook havenarbeiders, waar
onder Bertus van der Horst en Jimmy Stavin
ga, de nodige morele steun verlenen. 
Onbeschrijfelijk waren de laatste vreugdeta
ferelen, toen de laatste sieper werd vrijgela-

die de slepers vijf maal konden afhalen in de 
Vijverhof, het partijgebouw van de SP. 

1000 kg kip 
1500 kQ vlees 

800 kg kalfsleverworst 
300 kg palingworst 

1000 blikken erwtensoep 
500 blikken goulash- en tomatensoep 

2500 blikken doperwten en sperciebonen 
500 blikken appelmoes 

8000 kg aardappels 
500 kg appels 

5000 sinaasappels 
1 00 kg bananen 
1 00 kg druiven 

2000 pakken koffie 
1000 pakken thee 
2500 pond bater 
2000 pond kaas 
20 .000 eieren 
2000 kg suiker 
2000 patten jam 

500 pakken hagelslag 
250 kg spekulaas 

En voor de kinderen 10.000 repen chocolade. 
Naar de Willemskade, waar de boten tegen de 
wal lagen en waar dag en nacht gepost werd, 
zijn nog eens 8000 sandwiches, 12 .000 be-
kers koffie en 200 liter soep gebracht . • 

ten. De slepers beseften dat ze weer een over
winning behaald hadden op Smit, die hen 
had willen chanteren met het intrekken van 
de aanklachten, als ze een voorstel van de 
direktie zouden aanvaarden, dat gebaseerd 
was op slechts 550 gulden en allerlei rancune 
maatregelen. 

* De slepers zijn weer aan het werk. Met opge
heven hoofd en ongebroken. Ze hebben zich 
niet op de knieen Iaten dwingen door een
baas, die zeveneneenhalve week de grofste 
middelen op hen los gelaten heeft. De onza
lige CAO, waarom de staking begonnen was, 
is opengebroken. De sleepbootbemanningen 
weten dater gewerkt moet worden aan een 
nog betere organisatie. Want dat de strijd bij 
Smit nog niet gestreden is, staat vast. • 

Roerende taferelen bij de vrijlating van de gearresteerde slepers om 1 uur 's nachts 



Met vrouwen en kinderen aan board verlaten de boten demonstratief de Willemskade 

We zul en ze missen 
Willem loopt regulerend langs de kade. Hij 
heeft de lijst van ploegen in de hand. De bo
ten worden klaargemaakt voor de zaterdag
nacht. Het is druk op de Willemskade. Er 
heerst een gedempte vrolijkheid. Het is la
lachen met een bloedend hart. 
.. We zuilen jullie missen," roept iemand. 
Steeds meer verbrande stookolie, steeds meer 
bonkende motoren. ,.We zuilen juilie missen." 
Het komt van beneden. Jan staat nog te hij
gen op de boot. Na zeveneneenhalve week 
is zo'n ketting zwaarder . Zijn wijf is er niet 
bij. Zij kan het niet verkroppen. Voor haar 
had het tot kerstmis mogen duren. Voor 
haar telde maar een ding. Na aile vernederin
gen moest Smit helemaal op de knieen . Hoe 
dan ook. Harry zegt: ,Voor mij had het 
Ianger mogen duren . We hebben het karwei 
nog niet afgemaakt." Hij zegt nooit veel, 
maar hij is een rots in de branding. 

* Thijs start de motoren van de Smit Rusland. 
Hij heeft al verkering met zijn vrouw vanaf 
zijn zesde jaar. Waar is oprechter trouw ter 
wereld ooit gevonden? 
Willem komt weer langs . ,Piet kan jij even 
helpen een boot aan de gang te krijgen." 
,.Nee," zegt Piet ,daar word ik niet voor be
taald ." Piet denkt nog steeds aan niet varen 
en gaat verder met het verhaal hoe hij zijn 
kl eink inderen zal vertellen over opa en de 
langste slepersstaking sinds mensenheugenis. 
Willem loopt verder. Hij denkt hetzelfde als 
Piet maar hij wil er een demonstratie van 
maken . Aile vrouwen en kinderen moeten 
aan boord als de boten uitvaren . Het is jam
mer dat niet aile fluiten meer werken. 
In de nacht van de bezetting van het Smit
kantoor en het daaropvolgend optreden van 
de Mobiele Eenheid waren ze de hele nacht 
tot in Vlaardingen toe te horen. Voor een 
paar fluiten is dat teveel geweest. De mem
branen zijn kapotgetrild . 

* ,Er moet nog heel wat worden goedgemaakt," 
zegt Kok . We krijgen nu 1000 gulden, maar 

wat de direktie heeft verpest is nog met geen 
10.000 gulden goed te maken. 
Gerrit werkt al 27 jaar bij Smit . ,Dat maakt 
hij (Smit) niet meer goed . Er moet nog zo 
verschrikkelijk veel uitgepraat worden en 
rechtgezet.'' 
Maar de jongens en de vrouwen hebben niet 
aileen het ware gezicht van Smit meegemaakt. 
Een staking is iets anders dan een personeels
feestje. Ze hebben elkaar diep in het hart ge
keken en ze hebben het beste van zichzelf 
gegeven . Dat is ook niet met geld te betalen 
en nauwelijks in woorden uit te drukken. 
Overigens krijgen de slepers naast f 28,50 
per week in januari en 1000 gulden ineens 
nu ook nog vervroegd een 53e week van Smit . 

Die 53e week krijg je aileen bij goed gedrag. 
Kennelijk hebben de bemanningen zich alle
maal zo goed gedragen dat die u itkering nu 
vervroegd afkomt . 

* 
Een historiese staking is achter de rug. Wat 
de sl epers aan eenheid en inzicht gewonnen 
hebben, zullen ze op een of andere wijze or
ganisatories moeten vastleggen . 
Voordat de boten varen, gaan wij voor de laat
ste keer vier thermoskannen koffie halen op 
de Vijverhofstraat . Wij van de SP zuilen ze 
ook missen. De stakende jongens van de 
bootjes en de vrouwen. Toch zuilen weer 
veel terugzien. Niet dan? • 

Kok Kraayeveld staat de pers te woord op de laatste stakingsdag 
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Verdomhoekje 

Tocht 
Tot de oude arbeidersbuurten di e de eer van 
nieuwbouw te beurt viet, behoren Sterrenwijk, 
de Bokkenbuurt, het Houtplein, d e lndische 
Buurt, de Hcoipoort (Fruitbuurt), het Ver 
domhoekje en Oudwijk. 
De oude Sterrenwijk werd direkt na de Eer
ste Wereldoorlog gebouwd; het waren nood
woningen die hooguit 25 jaar zouden blijven 
staan. Maar het duurde tot 1976 voordat de 
verkrotte noodwoningen eindelijk afgebro· 
ken werden. De bewoners van Sterrenwijk 
zagen de krotten graag verdwijnen, maar Wa
ren tegelijk niet erg gerust over de prijzen en 
de kwaliteit van d~ nieuwbouw. De gemeente 
Utrecht beweerde bij hoog en laag dat het 
allemaal prima in orde zou komen: nu zou er 
eens goed gebouwd gaan worden voor de wer· 
kende mensen. 
We spreken in Sterrenwijk met Rien Bruinink. 
.,AI vanaf de eerste dag regende het klachten 
over de nieuwbouw. Er zijn allerlei klachten, 
maar de tocht is wei heel erg. Je waait kom
pleet weg van de tocht. 's Winters stook je 
volop en je krijgt het niet warm. Je begrijpt 
dat je dat merkt in de stookkosten. In deaf
gelopen winter liepen de stookkosten voor 
veel mensen hier in de wijk op naar 260 tot 
400 gulden in de twee maanden." 
Behalve de tocht hoorden en zagen we in 
Sterrenwijk klachten over slechte afwerking 
van de huizen en het slechte materiaal waar· 
mee gebouwd is: deuren hangen scheef of trek
ken krom, afvoeren zijn verstopt, CV-radiato· 
ren hangen los, lekkende WC's enzovoorts. 
Rien hierover: .,En daar komt nog bij dat 
voor ons Sterrenwijkers de huur niet op te 
brengen is. Vroeger was de huur 70 tot 125 
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Overhandiging van de eerste sleutel voor een nieuwbouwwoning in de Bokkenbuurt 

NIEUWBOUW 1979: 
DUUR EN SLECHT 
Aan het begin van de zeventiger jaren kondigde de gemeente Utrecht een groot
scheeps nieuwbouwprogramma aan. De oude verkrotte arbeidersbuurten moes
ten tegen de grond en ervoor in plaats zouden goede en betaalbare huizen komen. 
De PvdA-staatssekretarissen Van Dam en Schaeffer maakten van de nieuwbouw 
een prestigekwestie en met de steun van deze heren begon de sloop in Utrecht. 
lnmiddels zijn de stofwolken opgetrokken en staan er nieuwe woningen. De SP 
ging op onderzoek uit en trot schokkende resultaten. 

gulden per maand, nu moeten we 250 tot 400 
gulden betalen . Ze hebben ons in het begin 
lekker gemaakt met huurgewenning, huur
subsidie en herinrichtingspremie. De herin· 
richtingspremie was veel te weinig, daar kon 
je nauwelijks je vloerbedekking van betalen. De 
huurgewenning is nu afgelopen en de huur· 
subsidie is nu ook al enkele tientjes lager, 
terwijl de huur elk jaar met 8 procent stijgt. 
Vee! Sterrenwijkers kunnen dit niet meer 
opbrengen." 

Houtplein 
De huizen van het Houtplein zijn ook niet 
bepaald om over naar huis te schrijven. Een 
van de bewoners vertelt: .,De huizen zijn 
veel te vroeg opgeleverd. Ze moesten nog he· 
lemaal drooggestookt worden . Op onze kos
ten! Bovendien was er geen kontrole op de 
afwerki ng." 
De bewijzen hiervoor zijn in ruime mate voor
handen. Enkele voorbeelden: de afvoer van 
de gootsteen komt uit in de keuken, water· 
leidingen zijn niet goed gesoldeerd, gasleidin
gen lekken. Door konstruktiefouten zijn de 
eerste scheuren in de muren in plafonds al te 
zien. En gevaarlijk is het ook nog: trapleu· 
ningen breken af en ruiten vallen uit hun 

sponningen. 
Een andere bewoner brengt de ongelukkige 
woningindel ing naar voren: .,De verwarmings· 
re!<ening vliegt de hoogte in. We hebben veel 
last van tocht. De woningen hebben een open 
trap in de kamer, maar ook een open keuken. 
In de open keuken zit een deur naar buiten. 
Dus als je in de winter even naar buiten moest, 
koelde gelijk de hele kamer af." Begrijpelijk 
verzucht een van de bewoners van het Hout
plein: ,.Ais ik dit geweten had, was ik hier 
nooit komen wonen. Het is om te huilen." 

Bokkenbuurt 
In de Lamstraat in de Bokkenbuurt zijn we 
bij de heer Pot aan het juiste adres. Pot is 
zelf bouwvakker en hij doet een deskundig 
boekje open over de nieuwbouw . .,Ais ik zo. 
iets bij mijn baas zou afleveren, zou i keen 
schop onder mijn kont krijgen en eruit vlie· 
gen." 
Pot gaat verder: .,Ja, op het eerste gezicht 
lijken het wei aardige huizen, maar er is hier 
en daar een behoorlijke rotzooi afgeleverd. Om 
maar wat te noemen: de voordeuren, die ze 
er hi3r ingezet hebben . Oat is vijfde keus, die 
overal afgekeurd zou worden. Een beetje 
vocht en ze trekken krom. lk heb opgebeld 



naar de woningbouwvereniging in de hoop 
een nieuwe deur te krijgen . Maar dat had je 
gedacht: 2 knipjes van een paar gulden om 
hem boven en beneden recht te trekken, dat 
is alles wat we kregen ." 
Pot weet nog meer over de kwaliteit op te 
merken: ,Voor de bouw werden betonnen 
segmenten gebruikt die zo in elkaar gescho
ven werden. Dit, plus houtwerk van slechte 
kwaliteit, heeft geleid tot vele kieren en ga
ten. Het gevolg is dat we met tocht en een 
hoge gasrekening zitten." 
,Maar ook binnen valt er het een en ander 
op aan te merken. Na de oplevering zijn twee 
man een hele dag bezig geweest aile kieren 
vol te spuiten. Het schilderwerk heb ik zelf 
over moeten doen, je zag er de houtnerven 
doorheen. Veel mensen hier in de buurt- er 
komen hier nogal wat bouwvakkers - zijn 
een maand bezig geweest hun huis zelf op te 
knappen." 
,En dan de geyser. In een nieuwbouwhuis 
verwacht je toch een afzuigpijp erboven om 
aile verbrandingsgassen naar buiten af te 
voeren. Nu zit er aileen een ventilator schuin 
erboven. De woningbouvvvereniging Wilde dat 
wei veranderen als we een gulden meer per 
maand gingen betalen. Maar dat werd door 
het G EB afgekeurd: de afzuiggassen zouden 
in de WC en de douche terecht komen! Nu 
kunnen we om de paar maanden het stuk pia
fond erboven opnieuw gaan witten." 
Mevrouw Pot heeft het nodige meegemaakt 
met de tuin achter hun huis. ,Het is natuur
lijk fijn, zo'n tuin," zegt zij ,maar het is ai
leen jammer dat hij om de haverklap onder 
water staat. Op een van die zogenaamde in
spraakavonden vroeg ik of we geen afvoer
putje konden krijgen. Een aantal mensen uit 
andere buurten die ook op die avond aanwe-

Sterrenwijk 

zig waren, schoten in de lach. Op mijn ver
baasde opmerking, dat zoiets toch erg handig 
was, vertelden zij mij dat zij dat ook vonden, 
maar dat zij die vraag wei honderd keer gesteld 
hadden en steeds als antwoord gekregen had
den dat het niet kon. Een deugdelijke reden 
werd nooit gegeven ." 
,Maar wat we wei kregen was een regenpijp 
die vlak boven de grond ophoudt en di e het 
water gewoon de tuin in laat stromen. Na el
ke regenbu i staan er massa 's water. Dat kan 

W Pot: ,Ais ik zoiets zou af/everen, vloog ik eruit" 

natuurlijk niet en nu moet er alsnog een af
voerpijp komen. Dat betekent dat de tuin, 
die we net aangelegd hebben, weer overhoop 
gehaald moet worden." 
Na dit verhaaltje zou je bijna gaan den ken 
dat het hier om huizen gaat die hard aan re
novatie toe zijn. Helaas betreft het hier 
nieuwbouw, met huren van f 350,- tot 
f 400,- in de maand. 

Oudwijk 
In Oudwijk in de Schelpstraat woont de heer 
Van de Pol. Sinds de oplevering van de nieuw
bouw bij hem in de buurt is hij voor zijn me
debewoners in de weer tegen de vele, vele ge
breken die er aan de huizen kleven. Het ver
haal wordt eentonig, maar is niet anders. 
Van der Pol somt op: ,Siechte isolatie, ver
zakkingen, te hoge stookkosten, een douche 
die na eenmalig gebruik veel weg heeft van 
een sauna, kelders die onder water staan." 
Kortom hetzelfde treurige liedje als in de 
andere buurten. 

Dit is er terecht gekomen van de mooie be
l often van de gemeente Utrecht. De nieuw
bouw is een fiasko geworden en de woning
nood is geen stap dichter bij de oplossing 
gekomen. De nieuwbouwwoningen van van-
daag zijn de krotten van morgen. • 

Oudwijk 
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Meedogenloze 
huisjesmelkerij 
Uit onderzoeken blijkt dat in de afge
lopen twee jaren minimaal 230.000 
wooneenheden voor alleenstaanden en 
tweepersoonshuishoudens gebouwd 
hadden moeten worden. 
Aileen daardoor had de woningnood 
die deze bevolkingsgroep in verhevigde 
mate teistert, enigszins bestreden kun
nen worden. 
In werkelijkheid is er echter slechts een 
fraktie van dit aantal 'Van Dam-wonin
gen' gerealiseerd. In het afgelopen jaar 
hebben rijks- en gemeentelijke over
heid elkaar over en weer aan de !open
de band verwijten over deze minimale 
bouwstroom zitten maken. Tot oplos
singen of verbeteringen heeft dat ech
ter geenszins geleid. Daarmee blijft 
'het gat in de woningmarkt' in takt. 
Meedogenloos wordt daarvan gebruik 
gemaakt door lieden die op vaak bizarre 
wijze de naam 'huisjesmelker' eer aan 
doen. In onderstaand artikel daarvan 
een voorbeeld uit het Brabantse Tilburg. 

BRAND IN ,HUIZE GOIRKE" 
Brand 
Wanneer op zaterdag 6 oktober de vlammen 
om zich heen grijpen in 'huize Goirke'- zo
als de woonbunker aan de Tilburgse Goirke
straat enigszins verhullend wordt genoemd
gaat eindelijk een door velen gedane voor
spelling in vervulling. Talloze malen is in het 
recente veri eden immers duidel ijk gemaakt 
dat wanneer er niets verandert aan de afwe
zigheid van brandvoorzieningen, een brand 
op den duur onvermijdelijk en levensgevaar
lijk is voor de 45 bewoners van het pand. On
danks diverse onderzoeken van de brandweer 
zijn er echter op die zesde oktober nog steeds 
geen maatregelen getroffen . 
Wanneer de brandweer kort na het u itbreken 
van de brand arriveert, heeft zij toch profijt 
van. de verrichte onderzoeken . Nu weet zij 
immers de weg in de gigantiese wirwar van 
kamers en gangetjes die in huize Goirke te 
vinden zijn . Had ze dat niet geweten, dan 
was het hi)e pand zonder twijfel tot de 
grond toe afgebrand. Nu weet men dat tot 
een vleugel van het gebouw te beperken . 
Ook als de brand geblust is, blijft huize Goir
ke voor iedereen - inklusief de bewoners
verboden gebied. Na maandenlang aile waar
schuwingen genegeerd te hebben, wordt de 
overheid eindelijk waakzaam. De bewoners 
worden tijdelijk gehuisvest in een leegstaand 
kindertehuis. Een aantal van hen zijn aile be
zittingen kwijt. En iedereen praat honderduit 
over zijn verontwaardiging en over de vele ge
beurtenissen die aan deze brand zijn vooraf
gegaan. 

De 3Ci10nste staad vant laand 
Een man praat n fet honderduit. Die man is 
Jac Boonman, op dat moment verblijf hou
dend op zijn luxe-boerderij in het Zeeuwse 
Borssele. Ondanks aile pogingen van de pers 
om kommentaar van deze manop de zojuist 
plaatsgevonden hebbende gebeurtenissen, 
zwijgt Boonman in aile talen. 
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Het afgebrande ,Huize Goirke" werd door 
45 mensen bewoond 

En zelfs dagen na de brand laat hij zich niet 
zien in Tilburg, waar hij toch drukke aktivi
teiten heeft . Boonman gaat immers door 
voor de allergrootste huisjesmelker in deze 
'schOnste staad vant laand'. Hij is onder meer 
eigenaar van het nu uitgebrande huize Goirke . 
Wie dat weet begrijpt waarom de man zich eni 
ge dagen gedeisd houdt. Het aantal vijanden is 
immers door de brand weer aanzienlijk uitge
breid . En de recente gebeurtenissen zouden 
weleens de spreekwoordelijke druppel kun
nen zijn die de emmer doet overlopen. Daar
om houdt Boonman zich ver van Til burg. 
Oat de krant er schande van spreekt zal hem 
voorlopig een zorg zijn. Hij denkt vooral
eerst aan zijn eigen hachje. Zoals altijd ... 

Kamers inklusief kakkerlakken 
Boonman is pas een jaar of zes aktief in de 
Brabantse stad . In 1973 begon hij met de op
richting van twee fraaie stichtingen: de Stich
ting lndividuele Studiebegeleiding alsmede 
de Stichting Woonruimte- en werkbemidde
lingsbureau. Bestuurder van be ide stichtin
gen werd Jac Boonman, een toen 26-jarige 
jongeman, die zichzelf als 'student' betitelde. 
Zijn werkelijke studie: 'hoe word ik het 
snelste rijk' verloopt voortreffelijk . 
De twee stichtingen, gekamoefleerd door al
lerlei fraaie en nietszeggende doelstellingen 
gaan vanaf dat moment in een toenemende 
mate een rol spelen op de huisvestingsmarkt 
in Tilburg. Het kamerbemiddelingsburo trekt 
woningzoekenden aan, die vaak worden ge-
hu is vest in pan den die de Stichting I ndividu
ele Studiebegeleiding koopt. Daarnaast slaagt 
Boonman erin in de loop der jaren door diverse 
panden als beheerder op te gaan treden. Op 
deze manieren werkt hij zich op tot Tilburgs 
grootste huisjesmelker, die voor niets wijkt 
waar het gaat om het behalen van winst. Uit
persing, louche kontrakten, pesterijen en drei
ging met bruut geweld gaan nauw verbonden 
met de naam Boonman door het Ieven. Mid
dels zijn eigen knokploeg oefent hij vaak een 
ware terreur over de bewoners van zijn pan
den uit. Wanneer de overheid daarvan in ken
nis wordt gesteld, blijkt dat steeds geen re
sultaten op te leveren. Zo laat de officier 
van justitie weten: .,Oat van de woningnood 
op kommerciele wijze 'gebruik' wordt ge
maakt mag dan moreel verwerpelijk zijn, 
maar biedt geen grond (helaas) tot enig jus
titieel ingrijpen." En inderdaad, in ons land 
is het nog steeds zo dat mensen oplichten 
mag, mits het maar op grote schaal gebeurt. 
Zo Ievert Boonman's woonruimteburo een 
om huisvesting verlegen zittend iemand voor 
twintig gulden een lijst met adressen, die la-
ter blijken allang bewoond te zijn. En de 
stichting lndividuele Studiebegeleiding le-
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wei voor huisjesmelkers! 

vert kamers inklusief kakkerlakken ... 

Tilburgs Top Vijf 
Tot nu toe is het enig resultaat geweest dat 
Boonman's stichtingen vennootschapsbelas
ting moeten betalen. Want de fabel dat deze 
stichtingen niet beogen het maken van winst, 
zoals in de statuten staat, dat gelooft zelfs 
de belastingdienst allang niet meer ... 
Boonman is weliswaar de grootste, maar niet 
de enige die zich van dit soort methoden be· 
dient om over de ruggen van de woningzoe
kenden kapitalen te vergaren. De Aktiegroep 
Huisvesting Jongeren, een van de .groeperin
gen die zich met de bestrijding van de huis· 
jesmelkerij bezig houdt, stelde enige tijd ge· 
leden tesamen met de Tilburgse rechtswinkel 
een 'Top Vijf' op dit gebied op. Na Boon
man vinden we op die lijst de gebroeders Van 
der Lee, H. van Dal, G. Lemmens en J. Door
duyn . Ieder van deze figuren heeft zo zijn 
eigen karakteristieken. Vander Lee richt zich 
met name op de aankoop van zeer kleine 
pandjes die hij dan voor gigantiese bedragen 
aan vijf, zes mensen verhuurt. De heer Van 
Dal studeert al jaren rechten (hij is gepensio
neerd ondernemer) en past de verworven 

kennis weer met verve toe bij het u itmel ken 
van woonruimte. 

Leerzaam 
Het is inderdaad een leergierig volkje, de 
klub van Tilburgse huisjesmelkers. Ook van 
elkaar willen ze graag leren. Uit betrouwbare 
bran weten we dat enige van de heren elkaar 
regelmatig ontmoeten om de ervaringen door 
te spreken en van elkanders fouten te leren. 
Wie ook leert - ma()r dan veel langzamer
lijkt de gemeentel ijke overheid te zijn. Na ja· 
renlang aan het probleem te zijn voorbijge
gaan, zijn er dit jaar enige verbeteringen ge
komen. Onlangs zijn een drietal (vernieuwde) 
verordeningen door de raad aangenomen, te 
weten op het gebied van de kamerbemidde
ling, de kamerverhuur en de logementsver
gunningen. Verordeningen zelf brengen ech
ter geen verbetering. Daarvoor is aktief ge· 
bruik ervan door de overheid noodzakelijk. 
Gezien de ervaringen in het verleden kunnen 
we daar vooralsnog niet al te positief over 
den ken . 

Bedreiging 
De brand in huize Goirke heeft aangetoond 

OPZEGGING2 
C.R. uit Heerlen stuurde ons een afschrift 
van de volgende brief die zij zond aan de 
ABVA. 

Beste men sen, 

/k zeg het lidmaatschap van de ABVA op. 
Dit vanwege de houding van de FNV tijdens 
de Rotterdamse havenstakingen. lk vind dat 
de vakbond zich gekeerd heeft tegen zijn /e
den en tegen de arbeiders. Het is schandalig 
op we/ke wijze de vakbond de staking gebro
ken heeft. De meest geniepige middelen 
heeft ze toegepast, ze heeft de stakingskas· 
sen ges/oten gehouden, de werkwil/igen ge
mobiliseerd, de stakers uitgemaakt voor het 
grootste vuil water is en dan nog die publici
teit tegen de staking en de stakers. 
/k was /aatst bij een diskussie, met stakers 
van de zinkwitstaking in Maastricht in 1929. 
Deze oude strijders verklaarden ook v66r de 
Rotterdamse havenstaking te zijn en ze von
den dat de arbeiders behoor/ijk in de steek 
gelaten waren door de FNV. 
Een van hen, lid van de Partij van de Arbeid, 
had in zijn afdeling de gemene rot van Den 
Uy/ in deze staking naar voren gebracht. 
De zinkwitstakers stelden dat de vakbond 
iedere strijd van de arbeiders tegen het kapi
taal moeten steunen. Vol gens hen is de 'wit
de staking' puur een verzinsel van het Kapi
taal en zijn hand/angers (FNV-top). Zij had· 
den in hun strijd aileen maar wilde stakingen 
meegemaakt. 
lk pas ervoor nog Ianger geld te geven aan 
een bond, die zijn /eden verraadt. /k.gireer 
liever het kontributiegeld aan de stakings· 
kommissie van de Rotterdamse Havenslepers. 

dat de mensen die in handen van de huisjes
melkers vallen niet aileen in hun financiele 
positie bedreigd worden . Onderzoeken in de 
laatste jaren staten op ma~sa's situa !S, die 
bijzonder gevaarlijk kunnen zijn vo · de be· 
woners van de uitgemolken panden. 
De brandbeveiliging is een volledig onvol
doende geregelde zaak in prakties aile panden. 
Gevaarlijke installaties zijn er doorgaans oak 
volop te vinden in deze huizen, terwijl vocht, 
tocht en schimmelvorming de gezondheid 
van de bewoners verder bedreigen . Slechts 
bijzonder resoluut optreden zou hierin enige 
verbetering kunnen brengen. 
Wie strijdt voor zo'n verbetering kan niet al
tijd op onverdeeld gunstige kritieken rekenen 
en zonder gevaar is het ook niet allemaal. Zo 
ontving deal genoemde Aktiegroep Huisves
ting Jongeren een anonieme brief uit de huis
jesmelkerskring waarin onder meer te lezen 
viel: ,En houden jul/ie je gore monden (of 
smoe/en is beter bij jul/ie op de plaats} gauw, 
want er zijn er in Til burg enkelen die echt 
zin hebben jul/ie soort een f!ink kopje klei
ner te maken oftewe/ in het niet te Iaten ver
dwijnen. Daar zal niemand om rouwen. Het 
zijn zogenaamde zware jongens die net als 
ju!lie niks te doen hebben en zich gruwe/ijk 
verve/en en voor geld heus we/ zin hebben de· 
ze k/us voor ons op te knappen, want wij 
maken onze handen natuurlijk niet vui/ aan 
jullie viezerikken. Mage 1979 een grate op· 
ruiming in ju/lie gelederen teweeg brengenl" 
Grootspraak? Geenszins . Maar wei het zo· 
veelste bewijs dat aktie tegen deze louche 
handel een pure noodzaak is, wil men dit 
soort terreur tegengaan. • 
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DerkSauer2 
inlmerika 

In het eerste deel van onze energie-serie toonden we aan dat de huidige energie
schaarste kunstmatig is geschapen door de olie-maatschappijen. In dit tweede deel 
gaan we nader in op de verontrustende expansie van de oliemultinationals in ande
re energiebronnen. Kolen, kern- en zonne-energie worden gekontroleerd door de 
belangrijkste oliemaatschappijen. Zo vormen deze bedrijven een energiemonopolie 
met een vrijwel ongebreidelde macht. Vimuit Amerika ontrafelt Tribune-verslagge
ver Derk Sauer deze angstige ontwikkeling. 

... zonne-energie ... 

Buitenstaanders keken vorig jaar vreemd op 
toen bekend werd dat Mobil Oil een grote 
supermarkt-keten had opgekocht in Amerika. 
En men fronste helemaal de wenkbrauwen 
toen uitlekte dat Gulf Oil op het punt stond 
om het wereldberoemde Wringley-Brothers 
cirkus te kopen. Wat moeten oliemaatschap
pijen nou met een supermarkt en een cirkus, 
zo vroeg men zich af. Het antwoord op die 
vraag is vrij simpel. De oliemaatschappijen 
hebben de afgelopen twee jaar zoveel winst 
gemaakt dat er geld overschiet om in andere 
sektoren te investeren. De aankoop van super
markten of cirkussen loopt natuurlijk het 
meest in het oog. Maar zul ke transakties vor
men slechts een klein onderdeel van de totale 
aktiviteiten. Veel verontrustender is de toe
nemsnde invloed van de oliegiganten in ande
re energiebronnen. Danl<zij hun enorme kapi
taal zijn de oliemaatschappijen er de laatste 
tien jaar in geslaagd om een vaste greep op de 
ontwikkeling van andere energiebronnen te 
krijgen. Laten we de feiten eens op een rijtje 
zetten. 

Geld geen probleem voor de oliejongens 
Kalen. Naast ol ie en aardgas behoren kolen 
nog steeds tot de belangrijkste energiebron 
ter wereld . Kolen zijn vooral onm isbaar als 
brandstof voor elektriciteitscentrales en fa
brieken . Nog geen vijftien jaar geleden waren 
de kolenproducenten volkomen onafhanke
lijk van de oliemaatschappijen. Daar is een 
drastiese verandering in gekomen . Op dit 
moment is al 25 procent van aile koolbedrij
ven in Ameri ka het eigendom van oliemaat· 
schappijen . Oat percentage loopt snel op. 
Energiedeskundigen hebben uitgerekend dat 
in 1985 meer dan vijftig procent van aile 
kolenbelangen in handen zal zijn van olie
maatschappijen . Daarmee ligt de toekomst 
van de kolen in Amerika in handen van de 
olie-industrie . Elf van de twintig kolenbe
drijven die over nog niet ontwikkelde voor
raden beschikken, zijn eigend6m van olie
maatschappijen. Voorop loopt Exxon (de 
grootste oliemaatschappij ter wereld) die nu 
al 9,3 miljard ton kolen produceert. Maar 
ook Shell is zeer aktief op de Amerikaanse 
kolenmarkt. In de komende jaren gaat dit 
Nederlands-Engels bedrijf haar produktie van 
3,5 naar 10 miljoen ton per jaar opvoeren. 

Oliemaatschappijen 
werkel1 aan totaal 

Met het overnemen van talloze kleinere ko
lenbedrijven zijn miljoenen dollars gemoeid. 
Geld vormt momenteel echter geen bezwaar 
voor vrijwel aile oliejongens. De kolen wor
den voor een aantal doe len gebrui kt. Daar
naast perfektioneren de oliemaatschappijen 
op het moment een techniek om uit kolen 
olie te halen. 
Ook de Nederlandse kolen komen weer 
steeds meer in de belangstelling. Shell onder
zoekt de mogelijkheid om via een vergassings
techniek de Limburgse kolen uit de grand te 
halen. 

Uraniumvoorraden in handen van 
de oliemaatschappijen • energ1e-mon 
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lie Kernenergie. Onder het motto dat de olie 
snel opraakt, maakt de kernenergie de laatste 
iaren een spektakulaire ontwikkeling door. 
In vrijwel geen andere bedrijfstak gaat zoveel 



geld zitten als juist in de kernenergie. En het 
is dan ook geen wonder dat juist de ol iemaat
schappijen ook h ier een besl issende vinger 
in de pap hebben . Het is nauwelijks toeval 
dat de heren (Shell, Exxon etc) die het hardst 
roepen dat de olie schaars is, ook het meest 
verdienen aan de nukleaire energie. 
Kernenergie begint bij de grondstof uranium. 
Van uranium wordt immers het radio-aktieve 
en energie-opwekkende spul gemaakt dat 
wordt gebruikt in kerncentrales. Zonder ura
nium dus geen kerncentrales. Nu is 70 procent 
van Amerika's uranium-voorraden in handen 
van de oliemaatschappijen. Ook buiten de 
USA kontroleren de oliemaatschappijen de 
meeste uranium, zoals in bijvoorbeeld Suri
name en Austral iii . Naast Exxon, Gulf en 
Getty Oil speelt Shell hierin een belangrijke 
rol. De bekende Shell-dochter Billiton zoekt 
op vele plaatsen in de wereld naar uranium. 
De tweede stap in de kerncyclus is het uit de 
grond halen en verschepen van het uranium . 
Deze aktiviteit is ook vast in handen van de 
oliemaatschappijen. Tachtig procent van al 
dit werk wordt gekontroleerd door oliebe
drijven. Aileen de eindfase in de kerncentra
les zelf, waar via allerlei ingewikkelde tech
nieken energie wordt opgewekt, is niet in 
han den van de ol iemaatschappijen. Maar ter 
kompensatie is daar ook weer sprake van een 
monopolie van twee elektroniese bedrijven: 
General Electric en Westinghouse. In Europa 
heeft ook Siemens nog wat in de markt te 
brokkelen. 
Door het bezit van de voornaamste uranium
voorraden in de wereld hebben de oliemaat
schappijen echter een beslissende stem in de 
ontwikkeling van kernenergie . Zij bepalen im
mers de prijs van de grondstof. 

Op de zonne-energie 
hebben ze zich ook geworpen 
Zonne-energie. Met name in Ameri ka en vee I 

... steenkoo/ ... 
... vemjkt uranium ... 

Derde Wereld Ianden biedt zonne-energie on
gekende mogelijkheden. 
Aanvankelijk werd deze industrietak door de 
oliemaatschappijen met enige hoon bekeken. 
Oat liet ruimte voor een grote verscheidenheid 
van kleine maatschappijtjes, die vaak met 
zeer inventieve technieken aankwamen. Nu 
zonne-energie tot de reiile mogelijkheden be
hoort voor bijvoorbeeld de verwarming van 
huizen, hebben de oliemaatschappijen hun 
politiek bliksemsnel veranderd. De afgelopen 
maand maakte Exxon de overname bekend 
van Reliance Electric, een van de grootste be
drijven op het gebied van zonne-energie. Ook 
kleinere bedrijfjes zijn inmiddels overgeno
men, zodat ook deze bedrijfstak langzaam 
maar zeker in handen raakt van de ol iemaat
schappijen. 

Zo ook met het gas 
Gas. Lange tijd werd aardgas slechts als een 
hinderlijk bijprodukt van ')lie gezien. Gas is 
veel moeilijker te vervoeren dan ruwe olie en 
daardoor ekonomies mihder aantrekkel ijk. 
Op dit moment verbrandt men in het Midden
Oosten el ke dag miljoenen kubieke meters 
aardgas, terwijl Nederland daar toch een deel 
van haar welvaart aan te danken heeft. Naar
mate de olieprijs stijgt, stijgt ook de belang
stelling van de oliemaatschappijen voor aard
gas. Recente onderzoekingen hebben uitge
wezen dat de wereld over ongekende hoe
veelheden aardgas beschikt. De Shell, Exxon, 
Mobil enz. hebben zich er nu al van verze
kerd dat het meeste gas in hun eigendom is. 
Nederland vormt daarop geen uitzondering. 

+ 
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,Verbod op investeringen 
andere branches" 
Uit dit overzicht blijkt du idelijk wei k een 
greep de oliemaatschappijen op onze totale 
energievoorziening hebben. Niet aileen voor 
onze olie, maar voor alles zijn we afhankelijk 
van 20 multinationals. De oliemaatschappijen 
zelf beweren dat het allemaal wei meevalt. 
Uit hun fi.Qanciele overzichten blijkt name· 
lijk dat noy geen 8 procent van de totale be· 
groting naar investeringen buiten de olie 
gaat. Op zichzelf is dit juist, maar ook bij die 
acht procent gaat het om miljarden guldens. 
En bovendien is hier sprake van een snel toe· 
nemende trend. Twintig jaar gelede.n bemoei· 
den de oliemaatschappijen zich in het geheel 
niet met andere energiebronnen. Deze zoge· 
naamde vertikale uitbreiding van de oliemul· 
tinationals baart heel wat mensen in Ameri· 
ka grote zorg. Twee senatoren Edward Ken· 
nedy en Howard Metzenbaum hebben dan 
ook een wetsontwerp ingediend om oliemaat· 
schappijen te verbieden in andere branches 
te investeren. 
In Washington sprak ik met de speciale ener· 
gie·adviseur van senator Metzenbaum, Rick 
Wilson. lk vroeg Wilson waarom hij zo be· 
vreesd is voor de oliemaatschappijen. Zijn 
antwoord: ,We vinden dat de oliemaatschap· 
pijen op het moment eigenlijk al te veel 
macht hebben. Het is eigenlijk idioot dat het 
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... aardgas ... 

Westen voor haar energievoorziening afhanke· 
lijk is van een twintigtal partikuliere bedrij· 
ven, die uiteindelijk aileen oog hebben voor 
hun eigen belangen. Bij olie bestaat deze si· 
tuatie reeds lang, maar het zou helemaal on· 
gewenst zijn als dit monopolie zich tot aile 
energiebronnen zou uitstrekken." Volgens 
Wilson is het gevaar zeer reeel aanwezig dat 
de oliemaatschappijen de ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen zullen tegen· 
houden. ,Met een totaal energie·monopolie 
kunnen de oliemaatschappijen rustig hun ene 
kaart na de andere uitspelen zonder dat de 
prijzen ooit in gevaar komen:' 

Hun macht reikt tot in de senaat 
,Van enige konkurrentie is op deze manier 
geen sprake meer. Neem bijvoorbeeld de in· 
voering van zonne-energie. Door hun dreigen· 
de monopolie·positie zijn de oliemaatschap· 
pijen in staat de prijs van zonne-energie net 
boven het nivo van ol ie te houden. Er ont· 
staan op deze manier allerlei kunstmatige 
prijzen, waardoor er geen enkel beleid is te 
voeren." Wilson wordt in zijn mening ver· 
sterkt door een bekentenis van de president 
van Gulf Oil, Jerry Me Afee. Deze verklaarde 
tegenover een Amerikaanse senaatskommissie 
dat Gulf betrokken was bij een uranium-kar· 
tel dat de prijzen kunstmatig hoog houdt. 

Nogmaals Rick Wilson: ,Er is voor de olie· 
maatschappijen nog werk genoeg om nieuwe 
olievelden te ontwikkelen. Maar door allerlei 
oorzaken zien ze daar niet genoeg winstkan· 
sen. Dus wordt er elders gei"nvesteerd. De 
olie-industrie is momenteel veruit de rijkste 
bedrijfstak in de wereld. En d"t geld gebrui· 
ken ze ook om hun macht drasties uit te 
breiden." 
Veel kan.s dat het wetsontwerp van de sena· 
toren Kennedy en Metzenbaum wordt aan· 
genomen, is er overigens niet. Want de macht 
van de ol iemaatschappijen rijkt opk tot in de 
Amerikaanse senaat. Uit een onderzoek van 
de kritiese organisatie ,Congress Watch" 
blijkt dat maar liefst 236 Amerikaanse parle· 
mentsleden geld hebben ontvangen van een 
oliemaatschappij ten behoeve van hun verkie
zingskampagne. De parlementariers blijken 
deze giften niet te vergeten. Het onderzoek 
van Congress Watch leert namelijk ook dat 
bij enkele belangrijke stemmingen over het 
invoeren van een overwinstbelasting voor 
oliemaatschappijen, 83 procent van de parle· 
mentsleden die geld hadden gevangen, de 
kant van de oliemaatschappijen koos. Rick 
Wilson: ,Zonder druk van de publieke opinie 
kunnen de kritiese kongresleden weinig be· 
ginnen. Maar gelukkig krijgen steeds meer 
mensen in de gaten welke rol de oliebusiness 
in deze wereld speelt." • 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen * Paul Pollmann 

* Piet Wigman 

EN opname in het ziekenhuis is voor 
veel kinderen een angstige gebeurtenis. 
In tegenstelling tot vroeger zijn steeds 

meer ouders zich bewust van de schade die 
een kind door ziekenhui:;opname kan oplo
pen . 
In overleg met de behandelende artsen moet 
besproken worden hoe een kind wordt voor
bereid op een opname en hoe de schade be
perkt kan worden . In sommige ziekenhuizen 
mogen ouders bij bepaalde ingrepen aanwezig 
blijven of zijn de bezoekuren uitgebreid tot 
de hele middag, of soms zelfs onbeperkt. 
Tach blijven er nog heel wat onaangename 
dingen over voor een kind. Er bestaat dan 
oak een vereniging Kind en ziekenhuis die in 
vele gevallen de vinger op de zere plek legt 
en er voor vecht dat kind en ouders binnen 
het ziekenhuis voldoende ruimte krijgen om 
zich door die moeilijke periode heen te slaan. 
De gegevens voor het navolgende a rti kel zijn 
ontleend aan het boekje 'Uw kind in het zie
kenhuis', een uitgave van de stichting Ken 0/ 
Opvoedi ngsvoorl ichti ng. 

Wat u zelf moet weten 
- Wat mankeert het kind precies en wat 
wordt er onderzocht. 
- Wat voor ingreep of behandeling vindt er 
plaats en hoe gaat dat in zijn werk. 
- Hoe lang gaat de opname (vermoedelijk) 
duren. 
- Komt het kind aileen te liggen of met 
meerdere kinderen. 

Mag het na de operatie uit bed of niet. 
Is er een speelzaal of een spelleidster. 
Hoe zijn de bezoektijden. 
Mogen de ouders helpen met wassen en 

eten geven . 
- Mogen de ouders erbij zijn als het kind 
naar de operatietafel gaat of als het ontwaakt. 
- Mogen broertjes of zusjes mee. 
Voor ouders is het belangrijk op bovenstaande 
vragen zo goed mogelijk antwoord te krijgen 
en dikwijls zult u daarvoor moeten knokken. 
Sommige specialisten vinden het vanzelfspre
kend de ouders zo volledig mogelijk in te 
lichten, anderen vinden dat ouders er geen 
verstand van hebben en dat zij als special is-
ten het beste voor het kind doen . Dit, zon-
der dat die specialisten weten hoe die ouders 
hun kind weer thuis krijgen . 
Het is in het belang van het kind dat het ook 
tijdens de opnameduur eerlijk wordt verteld 
water gaat gebeuren, natuurlijk op een be
grijpelijke manier en in zijn eigen taal. De 
ouders hebben trouwens oak het recht om te 
weten water tijdens de opnameduur ge
beurt! 

Moeilijk 
Het is niet altijd even makkelijk om met uw 
kind te praten over het ziekenhuis. Er zijn 
een paar aardige boekjes in de handel die u 
daarbij kunt gebruiken. Bedenk wei dat het 

Kind in het ziekenhuis 

Als Flip wakker wordt, 
doet zijn keel wel wat pijn, 
hij gaat nu veel drinken, 
dan is de pij n gauw over. 
De zuster leest een mooi verhaaltje voor. 

Uit een boekje van het Nijmeegse Canisius-ziekenhuis voor kinderen die voor ,,amande/en knip
pen" opgenomen worden 

kind de informatie die het krijgt helemaal 
moet verwerken, dus vertel het niet ineens 
alles, maar probeer er een vervolgverhaal van 
te maken datu iedere dag een beetje verder 
vertelt. 
Door middel van het spel raakt het kind ver
trouwd met alles wat met opname te maken 
heeft door te spelen met een dokterssetje, 
een plastik injektiespuit of iets dergelijks, of 
door een pop in bed kan het kind zich een 
beeld vormen en zijn gevoelens verwerken . 

Kijken in het ziekenhuis 
Het kind is meestal voor een ziekenhuisopna
me al eens of meerdere malen in het zieken
huis geweest voor onderzoek in de polikli
niek. Als vaststaat dat het kind moet worden 
opgenomen, is het misschien mogelijk om 
een afspraak te maken met de hoofdzuster 
van de kinderafdeling. De ouders kunnen 
dan alles vragen wat zij willen weten inver
band met de opname. Als het kind bij zo'n 
gelegenheid meegaat, leert het de hoofdzuster 
kennen en mag het misschien ook al een 
kijkje nemen op de kinderafdeling . 
Als het eenmaal zover is en als het kind wordt 
opgenomen, dan is het ziekenhuis tenminste 
niet helemaal vreemd voor het kind. 

Koffertje pakken 
De meeste ziekenhuizen geven een of twee 
dagen van tevoren door wanneer het kind 
verwacht wordt . Dit gebeurt nog niet door 
ieder ziekenhuis. 
Wanneer u op tijd gewaarschuwd wordt, kunt 
u sa men met het kind het koffertje pakken : 
de pyama's, het ondergoed, de tandenborstel. 
En vooral: de boekjes, het speelgoed of het 
lievelingsbeest lof lappenpop) die het kind 
mee wil nemen naar het ziekenhuis. 

Weer thuis 
In het algemeen kijken de ouders en het kind 
uit naar het moment dat het kind weer naar 
huis mag. Tach betekent dat voor het kind 
weer een nieuwe 'omschakeling'. 
Eerst moest het wennen aan de vreemde situ
atie, de vreemde mensen, de vreemde kinderen 
en de 'regeltjes' van het ziekenhuis. Nu moet 

het weer wennen aan thuis, het gewone le
ventje van alledag . 
Hoe groat die omschakel ing is, hangt af van 
de vraag of het kind lang (een paar weken) of 
kart (een paar dagen) in het ziekenhuis is ge
weest . Als het kind er wat Ianger is geweest, 
heeft het waarschijnlijk vriendjes gekregen 
in het ziekenhu is. Of het he eft een leuk kon
takt gekregen met de spelleidster of de ver
pleegster. Oat zal het waarschijnlijk bij thuis
komst wei even missen. Oak heeft het kind 
in het ziekenhuis een erg beschermd leventje 
geleid: veel rust, veel slapen en geen al te 
drukke speiletjes. Als het thuis komt, moet 
het meteen weer omschakelen naar een druk
ker leventje. 
Er kan een periode volgen, die - oak voor 
de ouders- nog wei moeilijk is . Het k:nd 
moet niet aileen weer wennen a<,n het leventje 
thuis, maar heeft oak de tijd nodig om aile 
gevoelens, aile emoties te verwerken. Het ver
blijf in het ziekenhuis grijpt het ene kind nu 
eenmaal meer aan dan het andere . 

Ouders 
Oat een ziekenhuisopname voor ee n kind 
moeilijk en verwarrend is, is bekend . Voor 
vee I ouders is het minstens zo moei lijk. Ze 
moeten oak zoveel verwerken in di e tijd, de 
rest van het ge.zin moet zich aan de veranderde 
omstandigheden aanpassen en ze moeten zich 
ook nog altijd 'verstandig' tegenover het zie · 
ke kind gedragen. 
Maar het moeilijkste is dat je als ouder op 
moet boksen tegen het hele ziekenhuisappa· 
raat. De strakke organisatie houdt nauwelijks 
rekening met wensen van ouders en kinderen. 
Het afschuiven van verantwoordel ijkheden -
vaak omdat het personeel eenvoudigweg geen 
tijd heeft- maakt het moei lijk voor ouders 
om hun vragen beantwoord te krijgen. 'De 
man of de vrouw die erover gaat is nooit te 
bereiken.' 
Ouders en personeel in het ziekenhuis die dit 
zelf ondervonden hebben, hebben daarom 
een landelijke vereniging : 'kind en zieken
huis' opgericht . 
Voor wie belangsteiling heeft, het adres is: 
Postbus 10600, Amsterdam. • 
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Stichting streeft 
naar loondienst 
voor medici 
- De ziekenfondswet verbiedt het oprichten 

van eigen instel!ingen door ziekenfondsen. 
Hoe wil de STAG dat aanpakken? 

,De ziekenfondswet van 1966 heeft gelega
liseerd water op dat moment was. De zieken
fondsen, die eigen instellingen hadden , mach
ten die houden, maar geen nieuwe meer op
richten . Met name het ziekenfonds Azivo in 
Den Haag. Wij kwamen op het idee om een 
studiegroep op te richten die zich bezig ging 
houden met de eigen instellingen. Het is niet 
toevallig dat het deze ziekenfondsen waren 
die tot dit initiatief kwamen . Als je namelijk 
naar de oorsprong van de meeste ziekenfond
sen kijkt, dan blijken dat van origine meestal 
maatschappij-fondsen, dat wil zeggen dat ze 
eigendom waren van de mediese stand. Een 
minderheid, ongeveer 1/3, kent onderling 
beheer. Deze ziekenfondsen hebben altijd 
een andere struktuur voorgestaan . Het zie
kenfonds moet volgens hen een demokratiese 
vereniging zijn waarvan de leden het beleid 
bepalen . De maatschappij-fondsen willen die 
verenigingstheorie in beginsel nog wei aan
vaarden , maar in feite maken de belangheb
benden de dienst uit. 
Wat nu opvallend is, is dat die ziekenfonds
wet de ziekenfondsen primair ziet als uitvoe
ringsorganen van deze sociale wetgeving. 
Maar volgens ons moeten de ziekenfondsen 
volop konsumentenorganisaties zijn . Dat 
wordt echter door de wetgeving gedwars
boomd. Daarom proberen we zowel de wet 
te veranderen , als ook met de mogelijkheden 
die er toch zi jn zoveel mogelijk te doen." 

Tandartsen boykotten 
ziekenfondspatienten 

- Wat zijn dan de moge/ijkheden op dit mo-
ment? 

.,Een ziekenfonds mag eigen instellingen op
richten , met dien verstande dat niet meer dan 
50 procent van de bestuursleden van zo'n in
stell ing mensen uit de ziekenfondswereld 
zijn. Via deze omweg kunnan er toch eigen 
instellingen opgericht worden. In het geval 
van apothekers komt er nog iets bii. namel ijk 
een apothe.ker mag aileen in loondienst van 
een andere apotheker zijn. Daartoe hebben 
we afspraken gemaakt met een groep kritiese 
apothekers, die stellen: 'Wij zijn ertegen dat 
er winst gemaakt wordt. Wij zijn voor een 
zeer kritiese beroepsuitoefening, in goede sa
menwerking met artsen, met een goede voor
lichting aan pati i!nten, zodat we een goede 
farmacie krijgen. Geen drop, geen schoon
heidsmiddelen en dat soort spullen in ons 
assorti ment." 

Wat denkt de STAG nou te verbeteren 
door mediese hu/pverleners in /oondienst 
te nemen? 

,De kern van het verhaal is dat de gezond
heidszorg op dit ogenbli k beheerst wordt 
door mensen die er financieel belang bij heb
ben. Huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, 
apothekers zijn allemaal ondernemers, dat 
wil zeggen hoe grater de omzet, hoe gr.oter 
het inkomen is. Een huisarts zal daarom 
vaak proberen zoveel mogelijk patienten in 
te schrijven. Enerzijds wordt dan zijn abon
nementshonorarium zo hoog mogelijk. Voor 
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A. van de Weteringen, een van de oprichters van de STAG 

Goede gezondheid 
geen handelswaar 
Halverwege '78 wordt door een aantal ziekenfondsen, waaronder het ziekenfonds 
Ziekenzorg in Amsterdam, de STAG (Stichting Algemene Gezondheidsvoorzienin
gen) opgericht. Het doel van deze stichting is het verbeteren van de kwaliteit van 
de gezondheidszorg in de meest ruime zin van het woord. Het middel hiervoor is 
het oprichten van zogenaamde 'eigen instellingen', waar de artsen, apothekers, 
tandartsen en specialisten in loondienst werkzaam zijn . 
,Ziekenfondsleden worden door enkele honderden tandartsen in Nederland ge
boykot, mensen die opgeleid zijn op kosten van de ziekenfondsleden. Een afge
studeerde tan darts kost de gemeenschap, of hij nu een beurs heeft of niet, minstens 
een kwart miljoen g:Jiden. Wij verdenken die tandartsen ervan dat ze aileen parti
kuliere patienten aanhouden omdat dit meer geld oplevert. Of, om een ander voor
beeld te geven: de weekenddiensten. Soms is er voor 20.000 patienten maar een 
waarnemer, een arts die voor tien kollega's waarneemt. Dit soort zaken gebeuren 
in Nederland. lk vind dat het hoog tijd wordt dat daar iets aan gedaan wordt." 
Dat zegt de heer A. van de Weteringen, direkteur van Ziekenzorg, en een van de 
oprichters van de STAG. 

elke bij hem ingeschreven patient ontvangt 
hij in ieder geval een bedrag van ongeveer 
tachtig gulden per jaar, zonder dat hij er iets 
voor hoeft te doen. Daarnaast wordt hij per 
verrichting betaald. Dus voor zo'n arts is het 
voordel iger om zijn patienten zo snel moge· 
lijk weer de spreekkamer uit te hebben met 
een recept op zak, dan er tijd aan te beste
den . Want deze tijd wordt niet betaald . 
Bij de apothekers komen de meest ongelofe
lijke dingen voor. Onlangs zijn de duistere 
praktijken van de zogenaamde 'koncernbou
wers' aan het Iicht gekomen. 
Uit deklaraties van fysiotherapeuten krijg je 
soms de indruk dat die jongens ofwel dag en 
nacht werken, of dat ze hun (vrijwel onbe
taalde maar ook onbevoegde) stagiaires het 
werk Iaten doen, of dat ze de overeengeko-

men tijd op geen stukken na aan hun patien
ten best eden . 
En zoals ik al zei zijn er enkele honderden 
tandartsen in Nederland, die ziekenfondsle
den gewoon boykotten, want bij partikuliere 
patienten kan je meer verdienen." 

Miljoenenspel met medicijnen 

- Kunt u iets vertellen over die duistere prak-
tijken van koncernbouwers? 

De 'koncernbouwers' zijn een kleine groep 
apothekers die door allerlei truks de zieken
fondsen meer Iaten betalen voor de genees
middelen dan noodzakelijk is . Door in het 
groat voor diverse apotheken geneesmidde
len in te kopen, daalt de prijs per stuk. Niet
temin wordt het normale bedrag bij de zie-
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Rayonkantoor van het Regionaal Ziekenfonds Twente in Enschede, waarin oak zijn onderge
bracht het tandheelkundig centrum, de trombosedienst, de ziekenfondsapotheek en een optiek 

kenfondsen gedeklareerd. Met deze over
winst kopen ze nieuwe apotheken. De inko
pen kunnen nog groter en dus nog goedkoper 
worden, en zo verder. Daarnaast wordt er ge
werkt met de zogenaamde 'bestsellers'. In 
een apotheek wordt ruwweg 80 procent van 
de omzet bepaald door 20 procent van de ar
tikels. Deze noemen ze de 'bestsellers'. 
De normale groothandel moet beide, zowel 
de 'bestsellers' als de andere produkten inko
pen. Hoewel de winsten van die jongens ook 
hoog zijn, zijn deze echter voor de 'koncern
bouwers' nog niet hoog genoeg. De groothan
del die zij oprichten houdt zich bijna uitslui
tend met de 'bestsellers' bezig. De andere ge
neesmiddelen worden via de normale weg 
door de verschillende apothekers aangeschaft. 
Het gevolg van deze politiek is gegarandeerde 

afzet, geen moeilijk v~rkoopbare spullen en 
tenslotte superwinsten, die dan weer op
nieuw in de aankoop van nieuwe apotheken 
gestoken kunnen worden. 
Het ergste van dit alles is dat de konsument 
er uiteindelijk voor opdraait. Terwijl men 
nog niet zo lang geleden aan de ziekenfonds
leden een tientje per dag wilde Iaten betalen, 
wordt er door diezelfde overheid niets ge
daan aan deze praktijken. Want wat de 'kon
cernbouwers' doen blijft nog binnen de wet." 

, Wij doen het voor de men sen" 

- Hoe kan de STAG hier iets tegen doen? 
,.Wat de 'koncernbouwers' doen kunnen wij 
natuurl;jk ook. Met dit verschil dat de over
winsten ten voordele van de ziekenfondsle-

den komen. Daarnaast is er nog meer nodig. 
Uit het rapport van de Commissie Eigen ln
stellingen, dat in 1975 verscheen, worden een 
aantal voordelen genoemd . Te wet en: het 
thuisbezorgen van de geneesmiddelen, zoals 
dat door Azivo in Den Haag en Ziekenzorg 
in Utrecht gebeurt. Het assortiment aan ge
neesmiddelen kan bij een grote apotheek 
zeer ruim zijn. De omvang en de ruime be
zetting aan assistenten, waardoor het bij Azi
vo en Ziekenzorg Utrecht mogelijk is de apo
theek dag en nacht open te houden. In noqd
gevallen kan de patient dus altijd bij zijn 
eigen apotheek terecht . De kans op 'verschrij
vingen' mag uitgesloten worden geacht. Het 
ziekenfonds betaalt zelf aile nota's en brengt 
de kosten rechtstreeks ten laste van de exploi· 
tatie. Deklaraties zijn er niet zodat er zich 
ook geen prijsverschillen kunnen voordosn. 
Het vrij kostbare uitrekenen van de recepten 
is overbodig. Het ziekenfonds voldoet een
voudig de werkelijke kosten, die aan de apo
theekexploitatie verbonden zijn. 
En wat nog belangrijker is, ook de kwaliteit 
van de gezondheidszorg wordt erdoor ge
diend . Want een apotheker die niet gelijk 
zakenman en verstrekker van geneesmiddelen 
is, voelt zich niet fi ;1ancieel aangesproken 
wanneer hij met de· uitrusting die door het 
ziekenfonds wordt verstrekt, op grote schaal 
laboratoriumonderzoek verricht. De genees
middelen die hij zelf moet bereiden, de zoge
naamde specialite's zullen met meer zorg be
reid kunnen worden. Hij zal bereid zijn ad
viezen aan huisartsen en patienten te geven, 
omdat tijd in dit geval geen geld is . 
Algemeen kun je zeggen, dat door het zelf 
als ziekenfonds exploiteren van apotheken 
de ziekenfondsleden goedkoper en 6eter ge
holpen kunnen worden ." 

Menig huisarts staat te trappelen 
om in loondienstverband te werken 

Hoe komt de STAG aan het benodigde 
geld voor de uitrusting en gebouwen? 
Hoe staat het met het aantrekken van het 
benodigde medies personeel? 

,. Voor het tot stand komen van de zieken
fondswet bestonden er al een aantal eigen in· 
stellingen . Bijvoorbeeld Azivo met twee ei· 
gen apotheken, tandartscentra, waarvan de 
tandartsen weliswaar niet echt in loondienst 
werkten, maar volgens een kontrakt 'voor 
het verrichten van enkele diensten', dus niet 
per verrichting. De ATZ (Amsterdamse ver
eniging voor Tandheelkundige behandeling 
van Ziekenfondsverzekerden) in Amsterdam 
werkt zo. Enkele ziekenfondsen, waaronder 
Ziekenzorg Amsterdam exploiteerden eigen 
optiekzaken. Die bestaan nog steeds. Daar · 
naast is de STAG op dit moment in onder· 
handeling met banken om nieuwe apotheken 
te kunnen aankopen. In de Rotterdamse wijk 
Hoogvliet en in Spijkenisse beheert de STAG 
een wijkgezondheidscentrum . In de IJssel
meerpolder (Aimere en Lelystad) zijn de on
derhandelingen over een tiental op te rich· 
ten wijkgezondheidscentra beheerd door de 
STAG en gefinancierd door de overheid, in 
een definitief stadium gekomen. In vijftien 
andere Nederlandse gemeenten he eft de STAG 
kontakten om op een zelfde wijze te komen 
tot onder andere door de STAG beheerde 
apotheken. 
Wat de benodigde mensen betreft, het vol
gende. Vooral pas beginnende tandartsen 
zijn niet in staat om een investering van min
stens een kwart miljoen te doen, dus zeer 
velen zullen in een soort loondienstverband 
moeten gaan werken. Via de WFU, een kri
tiese groep apothekers in Utrecht, kunnen er+ 
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... knokken tegen koncernbouwers ... 

apothekers aangetrokken worden. Enige tijd 
gel eden he eft de STAG een advertentie ge
plaatst voor huisartsen. De voorwaarde om in 
dienst van de STAG te kunnen komen was 
tweeledig; enerzijds moeten dergelijke artsen 
bereid zijn sa mente werken met bijvoorbeeld 
kruiswerk, maatschappelijk werk, dus de 
eerste lijnsgezondheid en anderzijds moeten 
ze genoegen nemen met een begin-salaris, 
dat vaak niet hager is dan het wettelijk mini
mumloon, en hoogstens tot 80 mille kan op
lopen. Oat is beduidend lager dan wat de 
doorsnee huisarts op dit ogenblik verdient. 
Tot onze verbazing hebben daar bijna 300 
artsen op gereageerd. Een ongelofelijk aantal 
mag ik wei zeggen. Voor zoveel mensen heb
ben we op het ogenblik eenvoudig geen mo
gelijkheden. Daarom zijn we nu bezig om 
hen in ieder geval als solist aan het werk te 
krijgen in afwachting van toekomstige wijk
gezondheidscentra." 

,Wij zijn niet duurder, wei beter" 

Tegenstanders van de STAG beweren dat 
de eigen instel/ingen vee/ duurder uitval
len. Is dat waar? 

,Oat is inderdaad een veel gehoord argument. 
Uit accountantsonderzoeken bij het Azivo 
blijkt echter het tegendeel. Als aile extra 
dienstbetoon, zoals het bezorgen van de re
cepten thuis, niet wordt meegeteld, dan bl ijkt 
dat de kosten voor farmaceutiese hulp van 
de eigen apotheek, vergeleken met die van de 
vrijgevestigde apothekers in 1973 gemiddeld 
per wettelijk en vrijwillig verzekerde onge
veer twintig gulden lager liggen. 
Wat de salarissen van medewerkers in loon
dienst betreft, is het duidelijk dat oak daar 
goedkoper gewerkt kan worden. lmmers de 
zelfstandige huisartsen verdienen gemiddeld 
een salaris van anderhalf tot twee ton per 
jaar. Dus oak op dit front zijn aanzienlijke 
besparingen te verwachten. 
In het geval van de farmaceutiese hulp is be
rekend dater een besparing van 30 tot 100 
miljoen valt te verwachten, in geval de huis
artsen de goedkoopste medicijnen, waarbij 
de kwaliteit natuurlijk gelijk moet blijven, 
voor zouden schrijven. 
En zelfs al zou het duurder zijn dan het vrije 
ondernemerschap, wat dan nag? Een goede 
gezondheid is geen handelswaar, waar geld 
aan verdiend moet worden. 
Naar mijn bescheiden opvatting is dit argu
ment dan oak een vals argument. Het heeft 
vaak de funktie van het versluieren van de 
ware redenen. En die zijn in negen van de 
tien gevallen: 'Wij willen onze vrijheid als 
ondernemer niet opgeven' of 'Wij wensen 
niet gekontroleerd te worden door de patien
ten'. En deze argumenten zijn niet van finan
ciele maar van politieke aard. De keuze tussen 
demokratie of geen demokratie." 
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Een eigen tandheelkundig laboratorium van de ziekenfondsen 

,Wie voor ons bang is, 
heeft het niet goed voor 
met de gezondheidszorg" 

De Vereniging van Nederlandse Zieken
fondsen was weinig te spreken over de op
richting van de STAG. Wat kan een ver
eniging die tach oak de belangen van de 
ziekenfondsverzekerden nastreeft, nou te
gen zo'n initiatief hebben? 

,In de statuten van de VNZ staat dat zij haar 
doe! wil bereiken door onder andere 'Het met 
inachtneming van de wettelijke bepalingen 
oprichten en beheren dan wei doen oprich
ten en beheren van instellingen welke bij de 
gezondheidszorg diensten kunnen verlenen.' 
En dat is het raam waarbinnen de STAG op 
dit moment opereert. De angst bij een groot 
deel van de VNZ bestond eruit dat de STAG 
een VNZ binnen de VNZ zou worden, dat de 
STAG een scheuring in de VNZ zou veroor
zaken. 
De STAG probeert gewoon een van de doe
len van de V NZ in praktijk te brengen. 
Verder wordt er gesproken van een 'overrom
pelingstaktiek'. AI voor het bestaan van de 
VNZ bestond er een werkgroep die zich met 
deze zaken bezighield. Dus eigenlijk lag het 
gewoon in de lijn van de verwachtingen dat 
er een STAG zou komen. En tenslotte verwijt 
men de STAG dat ze nooit een diskussie over 
dit onderwerp binnen de VNZ heeft gevoerd. 
En tot op zekere hoogte is dat het enige ar
gument dat stand houdt. Hiervoor bestonden 
twee duidelijke redenen, een politieke en 
een praktiese reden. Bij ons bestond namelijk 

de angst dat, zodra deze diskussie binnen de 
VNZ zou beginnen, in politiek Den Haag zich 
aile konservatieve krachten zouden vereni
gen, om nog voordat de STAG er was, de hele 
beweging met behulp van een wet de grond in 
te boren. En gezien de reakties achteraf een 
niet denkbeeldige zaak. 
Verder waren we op dat moment bezig met 
onderhandelingen voor de aankoop van twee 
apotheken in Den Haag. Alsop zo'n moment 
de KNMP (de vereniging van de apothekers) 
hier was achter gekomen, dan hadden we de
ze twee apotheken wei kunnen vergeten. 
Want zij beschouwen dat als een soort brood
roof van hun zelfstandig werkende feden . 
Overigens heeft er naderhand een gesprek 
plaatsgevonden tussen de STAG en de VNZ, 
om eventuele misverstanden op te lossen . 
Maar ook na dat gesprek heeft de VNZ niet 
positief geadviseerd. 
De werkelijke argumenten van de VNZ tegen 
de STAG zijn dan ook andere . Ook de VNZ 
bestaat voor het overgrote deel uit de zoge
naamde 'doktersfondsen', mensen die over 
het algemeen niet overlopen van progressivi 
teit. En eerlijk gezegd ben ik ervan overtuigd 
dat daar de werkelijke oorzaken voor de nog 
steeds bestaande tegenstell ing gezocht moet 
worden ." 
Als ik weg ga, geef ik hem een Tribune . Op 
mijn vraag of hij hem wei eens leest, ant
woordt hij: .,1 k koop hem zo nu en dan op de 
Albert Cuyp. Want ik ben wei rood, zoals dat 
heet, maar oak die kleur kan verkleuren. En 
om de zoveel tijd moet de kleur een beetje 
bijgewerkt worden." • 
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Een probleem waarmee de SP Hulp
en lnforrnatiedienst onlangs te maken 
kreeg, is het konkurrentiebeding. Dit 
is een beding dat in sommige arbeids
overeenkomsten is vastgelegd, en dat 
bedoeld is om de arbeider na het einde 
van zijn dienstbetrekking bij een be
paalde werkgever te beperken in zijn 
aktiviteiten. 

De Heerlense schoonmaaksters die een proces tegen hun vroegere baas aanspanden 

Het konkurrentiebeding 
Een goed voorbeeld van een dergel ijk kon
kurrentiebeding is het geval van de zeven 
schoonmaaksters in dienst van schoonmaak
bedrijf Hago Nederland BV te Heerlen. 
Toen dit bedrijf zijn schoonmaakwerkzaam
heden bij het Limburgs Dagblad in Heerlen 
moest stopzetten vanwege het einde van het 
kontrakt, wilden de zeven schoonmaaksters 
overstappen na.ar het nieuwe bedrijf dat per 
1 oktober 1979 de gebouwen van het Lim
burgs Dagblad zou gaan schoonmaken. 
Op dat moment bleek plptseling, dat de da
mes in hun arbeii:!sovereenkomst een kon
kurrentiebeding hadden staan dat hen ver
bood om op diezelfde plaats te blijven wer
ken voor het nieuwe schoonmaakbedrijf. 
Als je dat zo leest, dan val len je toch de 
schoenen uit van verbazing; de laagstbetaal
de arbeiders zouden gebonden worden door 
een konkurrentiebeding? 
Volgens de oude wergever in elk geval wei, 
want die spande een kort geding aan tegen de 
zeven vrouwen toen dezen hadden Iaten we
ten, dat zij voor de nieuwe baas zouden gaan 
werken en dat ze zich niet aan het beding 
gebonden achtten. 

Rechtsgeldig? 
Niet elke werkgever kan zich zomaar beroe
pen op een konkurrentiebeding. 
Volgens de wet (art . 1637 X Burgerlijk Wet
boek) is er sprake van een rechtsgeldig kon
kurrentiebeding als dit is aangegaan tussen 
een werkgever en een arbeider, bij schriftelij 
ke overeenkomst of bij reglement ; bovendien 
moet de arbeider meerderjarig zijn. 

Bedoeling van het beding 
Het spreekt vanzelf, dat het niet voor elke 

funktie noodzakelijk is om een dergelijk 
konkurrentiebeding te tekenen. 
Vooral als je als werknemer toegang hebt tot 
bepaalde fabrieksgeheimen of kennis hebt 
gekregen omtrent de wijze waarop het be
drijf is georganiseerd of als je nauwe kontak
ten hebt met de klanten van het bedrijf, 
maakt de werkgever meestal zo'n beding. 
De bedoeling is dan jete beletten, dat je in 
dienst van een nieuwe werkgever deze kunt 
Iaten profiteren van de kennis, die je bij je 
oude baas hebt verworven, of om je te be
letten dat je bijvoorbeeld als vertegenwoor
diger of rij-instrukteur voor je zelf gaat begin
nen en dan aile klanten meeneemt die je van 
je vroegere baas kent, en zo je vroegere baas 
benadeelt. 

Wat kun je er aan doen? 
Algemeen uitgangspunt is, zoals altijd als je 
een overeenkomst hebt getekend, dat je daar
aan gebonden bent. 
Als je van mening bent dat je door zo' n be
ding onbillijk wordt benadeeld in vergelijking 
met het belang dat je werkgever heeft bij 
handhaving van dit beding dan kun je naar de 
kantonrechter stappen. 
Die kan je dan dr ie dingen vragen: 
1. Op de eerste plaats om het beding geheel 
teniet te doen of te matigen. Dit laatste wil 
zeggen, dat je dan de rechter vraagt om het 
beding te beperken tot een bepaalde tijd of 
om het gebied waarop het beding betrekking 
heeft en waarbinnen je niet mag werken, te 
beperken. 
2. Op de tweede plaats kan de werknemer de 
rechter vragen om vanwege dit konkurrentie
beding voor hem een soort schadevergoeding 
vast te stellen. 

3. Het kan voorkomen dat in het arbeidskon
trakt op de overtreding van het beding een 
bepaalde boete of schadevergoeding staat. 
Ook deze kan de rechter matigen. 
De werknemer heeft de keuze of wei van de
ze drie mogelijkheden afzonderlijk gebruik 
te maken of van aile drie tegelijk. 
Als je zo'n verzoek hebt ingediend bij de kan
tonrechter volgt er een gewone procedure. 
Daarbij is van belang dat je je laat bijstaan 
door een deskundige, omdat het toch een 
vrij ingewikkelde juridiese kwestie is. 

Wanneer niet? 
In een aantal gevallen mag je baas je niet 
houden aan het konkurrentiebeding. 
Dit doet zich vooral voor in twee gevallen: 
1. Als de werkgever de dienstbetrekking on
regelmatig- dat wil zeggen in strijd met de 
voor de beeindiging geldende bepalingen
en zonder toestemming van de werknemer 
beeindigt. 
2. Als de werkgever door zijn houding (de 
wet spreekt van 'opzet' of 'schuld') aan de 
werknemer een dringende reden tot het be
eindigen van het dienstverband heeft gegeven; 
als de werknemer in zo'n geval ontslag op 
staande voet neemt of naar de reenter gaat 
en ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
vraagt, kan de werkgever niet meer een be
roep doen op het konkurrentiebeding. Want, 
zo redeneert men, hij heeft het aan zichzelf 
te wijten, dat de werknemer is gaan lopen. 

Wat doet de rechter? 
Als de werknemer een procedure bij de kan
tonrechter aanspant, moet de rechter vooral 
kijken: 
- naar de aard van de funktie van de werk
nemer (hoe lager de funktie, hoe mi nder reden 
tot handhaving van het beding); 
- of er sprake is van een reele dreiging voor 
de ex-werkgever dat deze in zijn ekonomiese 
belangen zal worden geschaad; 
- of de werknemer door dit beding wordt 
beperkt in zijn ontplooiingskansen of positie
verbetering in de weg staat. 
De bovengenoemde zeven schoonmaaksters 
hebben dan ook meteen toen bleek dat hun 
oude baas hen wilde beletten om voor de 
nieuwe werkgever te gaan werken, de kan
tonrechter,verzocht om het konkurrentiebe
ding helemaal teniet te doen. De beslissing is 
nog niet bekend, maar zodra er meer over 
bekend is komen we er nog op terug. • 
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Begroting Huisvesting: 
'n bedroevend resultaat 

In een land waar de woningnood weer hand over hand toeneemt, is het wei een 
bijzonder trieste zaak wanneer de plannen van de overheid op dit gebied toon
beeld van gezapigheid en laat-maar-waaien-mentaliteit zijn. Bij het presenteren van 
de begroting voor de volkshuisvesting 1980 moet bij veel woningzoekenden en be
woners de moed in de schoenen gezonken zijn. Er komt geen krachtig nieuwbouw
programma, er komt geen grote bouwstroom voor een- en tweepersoonshuishou
dens, de renovatie blijft een achtergesteld gebied, de huren blijven stijgen, de stads
vernieuwing blijft vooral een zaak van woorden, voor onderhoud komt niet meer 
geld vrij en het duo Beelaerts van Blokland/Brokx blijft blunderen. Hieronder een 
overzicht van zoveel triestigheid. 

Nieuwbouwprogramma 
Eigenlijk hadden er in de periode 1978-
1979 minimaal 458.000 woningen gebouwd 
moeten worden voor de ingeschreven woning
zoekenden, om een werkelijke bestrijding 
van de woningnood mogelijk te maken. 'Had
den gebouwd moeten worden', want in wer
kelijkheid is er slechts de helft van dit aan-
tal gerealiseerd. Derhalve is de woningnood 
niet af-, maar toegenomen. 
Die feitelijkheid verhindert echter niet dat 
ook de plannen voor de komende jaren be
perkt worden. Het oude bouwprogramma 
(102.200 woningen in 1980) is verhoogd 
(1 06.000 woningen) maar daarbij wordt 
klakkeloos voorbij gegaan aan de opgelopen 
achterstand. Rekent men daarbij nog de ge-
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weldige achterstand op het gebied van de 
bouw van wooneenheden voor een- en twee
persoonshuishoudens (slechts een fraktie 
van de geplande 230.000 woningen is ver
werkelijkt) dan zal ook in de komende jaren 
de woonellende verder toenemen. 

Koop- huur 
Terwijl uit onderzoeken blijkt dat de behoef
te aan huurhuizen veel en veel groter is dan 
aan koophuizen, gaat de overheid verder met 
het stimuleren van premiekoop- en vrije sek
tor- woningen. Van de 106.000 geplande wo
ningen voor 1980 zijn er slechts 30.000 in 
de steer van de woningwet. De rest is of 
koopwoning of dure huurwoning. De CDA/ 
VVD filosofie over het eigen huizenbezit zal 

en moet overleven lijkt het, ook wanneer de 
koopmarkt helemaal ineenstort. 

Een- en tweepersoonshuishoudens 
Voor deze groep van de bevolking heeft 1980 
weer niets dan ellende in petto. Nadat in 
1974 de nota van de toenmalige PvdA-staats
sekretaris Van Dam over deze zaak verscheen, 
zijn er duizenden woningen beloofd aan deze 
groep en slechts enkelen daarvan ook werke
lijk gebouwd. Elke gemeente heeft onder
hand wei zijn eigen overleggroep, staatssekre
taris Brokx maakt speciale reizen langs de 
Nederlandse gemeenten om over deze zaak 
te praten en het resultaat van dat alles is, dat 
er weer minder gebouwd wordt. En dat past 
aardig in de bezuinigingskraam. 

Renovatie? 
In de begroting wordt een aantal van 19.200 
woningen genoemd bij de plannen voor in 
1980 te real iseren renovaties. Dit aantal komt 
op geen enkele wijze overeen met het werke
lijk aantal woningen die ingrijpend verbeterd 
moeten worden. Dat betekent dat plannen 
weer een langere tijdsduur zullen krijgen. Is 
nude tijd die ligt tussen start en voltcmiing 
van een renovatieplan al vaak vier tot zes 
jaar, in de toekomst zal dit steeds verder 
doorgaan . 
De zuinigheidspolitiek van de regering zal er 
verder toe bijdragen dat plannen plannen 
blijven. Soberheid is een woord dat vele rna
len gebruikt wordt wanneer het om renova
tie gaat. Elke verbetering wordt steeds eerder 
onnodig geacht. Luxe voor gewone mensen 
is niet nodig. Dat was al een bekende stelling 
van deze regering. Maar wanneer het veran
deren van krakende vloeren of het maken van 
fatsoenlijke toiletten en slaapkamers ook al 
onder luxe gerekend gaan worden, dan is het 
einde natuurlijk volledig zoek. 

Huren 
Ook in 1980 zullen de huren blijven stijgen. 
Dat zoals hiervoor vermeld daar niets tegen
over staat, blijft men in de Nederlandse poli
tiek geen enkel probleem vinden. Naast de 
huren zullen met name de stookkosten gewel
dig in omvang gaan stijgen, waardoor de tota
le woonlasten steeds minder te dragen zullen 
zijn voor het doorsnee huishouden. De stem
men om de stijging van de stookkosten bij 
prijskompensatie buiten beschouwing te Ia
ten, worden trouwens steeds sterker, zodat 
het nadelige effekt nog groter dreigt te wor
den. 

Stadsvern ieuwi ng 
Getuige de woorden in de begroting valt ook 
op het gebied van de stadsvernieuwing geen 
verbetering te verwachten. De afwezigheid 
van enerzijds zeggenschap bij betrokken be
woners en anderzijds de afwezigheid van 
geld, maken dat stadsvernieuwing ook in 1980 
een stiefkindje zal blijven. 

Onderhoud 
Ook voor noodzakelijk onderhoud van wo
ningen zal in 1980 veel te weinig geld be
schikbaar zijn. Dat betekent dat werkzaam
heden die feitelijk voor de rekeriing van de 
verhuurder dienen te komen ook in 1980 
op de huurders verhaald zullen worden. 

Kortom, matiging alom. Minder verbeterin
gen, minder veranderingen, minder mogelijk
heden. Aileen als het op betalen aankomt 
zal de huurder van de regering niet hoeven te 
matigen. Meer huur, meer stookkosten, meer 
onroerend goedbelasting. 
Het wordt tijd dat de strijd aangebonden 
wordt... • 
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*nood 
Uit publikaties van de Utrechtse Jaarbeurs 
blijkt dat 2,5 procentyan de ongeveer 4 mil
joen gezinnen in ons land zich de gelukkige 
(?) bezitter mag noemen van een tweede wa
ning in het zonnige zuiden. Deze 2,5 procent 
heeft zich voor 10 mi!jard gulden onder de 
zon genesteld. Volgens de jaarbeurs zijn de 
betrokken 100.000 woningen voor een niet 
onbe!angrijk gedee!te met zwart geld verwor
ven. 
Ongeveer in dezelfde tijd publiceerde de ABN 
een rapport waarin te !ezen staat ,dat zelfs 
bij zeer optimistiese veronderstellingen aange
toond kan worden dat tot het jaar 2000 spra
ke zal zijn van een zekere woningnood zoal 
niet kwantitatief dan toch zeker kwalitatief." 
Wat kunnen die lui het toch moei!ijk zeggen 
he, dat de boe! zo scheef zit als de pest?! 

*zwendel 
Zenuwachtige bankdirekteuren, stromannen 
die woest de hoorn op de haak gooien en ma
kelaars die vertwijfeld vechten voor hun goe
de naam. Zo ziet het scenario eruit van de 
nieuwste Oostgroningse zwendelaffaire. Een 
zekere P.M. uit Veendam speelt de hoofdrol. 
Pas nog is zijn op/ichtersimperium krakend 

in e/kaar gestort. 
M. b!ijkt in de afgelopen jaren een miljoenen
dans te hebben uitgevoerd met diverse bin
nen/andse en buiten/andse bankdirekties. Het 
lieve sommetje van 3,5 miljoen praatte hij 
de Slavenburgs Bank uit de k/uis. Bij de chris
te!ijke spaarbank Eigen Haard in Groningen 
werd hij a!s re/atie van het jaar aan de boe
zem geklemd. 
De Banco de Jerez in Amsterdam heeft een 
vordering van 7 mi!joen staan. Zelfs de naam 
van de Hongkong Bank duikt opals een van 
de partners in M's zwende!praktijken. En 
ook de AMRO-bank hoort bij de door 'm ge
koesterde relaties. 
Op het ogenblik houdt justitie zich bezig 
met zaken waarin de Veendammer valsheid 
in geschrifte en oplichting heeft gep/eegd. 
En dat schijnt nog maar het topje van de ijs
berg te zijn. Daaronder gaan valse taxatierap
porten schuil en niet te vergeten een oude 
truk van M. om huizen te verkopen waarvoor 
nog geen vingerhoedje grond verplaatst was. 
Een van de benadeelde relaties verklaarde 
anoniem in de pers: ,,A/sM. niet op het kri
minele pad was gekomen, had hij een grote 
zaak opgebouwd. Hij is een prima zakenman." 
Blijkbaar is het verschil tussen een prima za
kenman en een zwendelaar toch niet zo groot. 
a/s deze heer nog vertwijfeld probeert te be
weren. 

*donder 
Beste mensen. Als een dezer dagen de sire
nes beginnen te !oeien en de BB uit haar 
schui!ke!ders tevoorschijn komt, wees dan 
niet bevreesd. Dan is name!ijk de operatie 
,Donderslag 10" begonnen. Vanwaar deze 
wijsheid? In diverse dagbladen zijn adverten
ties verschenen waarin de plannenmakers 
van defensie hun nieuwste droom aan het 
publiek en betrokken militairen bekend rna
ken. Zij kondigen in deze officiiile publikatie 
van het ministerie van Defensie een nieuwe 
oefeningaan. Maar wat heet oefening: ,In 
oktober 1979 za/ gedurende drie dagen een 
oefening worden gehouden waarbij een der 
parate brigades van de Koninklijke Land
macht op volledige oor!ogssterkte wordt ge
bracht." 
Jawe/ jongens, toe maar, neutronenbom in 
de rugzak, napalmgranaten in de borstzak 
en een Leopard a/s vervoermiddel. Degenen 
die ver weg wonen mogen met een F 16 ko
men. 
Er is een troost: ,Bedoelde oefening wordt 
niet gehouden op of gedurende het weekend." 
Zouden ze dat erbij gezet hebben om ons 
er toch nog even aan te herinneren dat het 
slechts (I) om een oefening gaat? 

*disko 
In Zuid-Afrika weten ze ook wat het is om 
met je tijd mee te gaan. In dit land, dat zo
vee/ apartheid in de dagelijkse pot doet, 
heeft een of ander bedrijf een nieu w anti
oproervoertuig ontwikkeld. Het gaat om een 
voertuig dat disko-muziek afspee/t via een 
krachtige /uidspreker om de gemoederen 
van demonstranten tot bedaren te brengen. 
Het donkerb/auwe voertuig, waarvan de eer
ste inmiddels zijn verkocht, heeft voor op
roerlingen die niet van muziek houden ook 
een waterkanon en traangas aan board. 
De techniek staat voor niets. 

* slitn 
Toen keizer Bokassa van de Centraai-Afri
kaanse Republiek ten val werd gebracht, rie
pen kranten, radio en TV hosanna. A/weer 
een diktator minder en Frankrijk hie/p mee 
om opvo/ger Dacko aan de macht te krijgen. 
Aanzienlijk minder groot en opval/end wer
den de berichten toen Dacko bekend maakte 
dat hij zou breken met aile zwart-Afrikaanse 
Ianden en dip!omatieke betrekkingen zou 
aanknopen met Zuid-Afrika. Dit land was 
zijns inziens het meest geschikt om de na
tuurlijke hu!pbronnen van de republiek, zo
als uranium en diamant, te ontginnen. 
Toch we/ handig van die Fransen en de rest: 
wordt straks de grand in Zuid-Afrika door 
toenemend verzet te heet onder de voeten, 
dan kunnen ze nog alt1jd bij Dacko terecht. 
En toegegeven, het past wondermooi in de 
kampagne van het kapitaal ,Hoe hou ik mijn 
gezicht menslievend en eet intussen van aile 
walletjes mee." • 
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DDRLDG IN DE ELGIESE MIJNSTREE 

,Er wordt hier een heel vieze politiek bedreven. De regering, de syndikaten en de 
politieke partijen, ze hebben al enkele jaren terug besloten dat de putten dicht 
moeten. Nu zijn ze bezig met de bekisting van de betonnen deksel. Straks hoeft 
de deksel er aileen nog maar op en dan, dan is de put dicht. En wat moet er dan 
met ons gebeuren, hier, waar iedereen van de mijn afhankelijk is? Zo ziet ge, we 
moeten wei in aktie komen, willen we verhinderen dat ze ons straks gelijk makke 
schapen de poort uit kunnen jagen ... ". We moeten nu in aktie komen, dat kan men 
in heel het mijnengebied van Belgies Limburg beluisteren. Hier, waar de laatste 
nog in werking zijnde mijnen van Belgie liggen, lijkt de oorlog uitgebroken te zijn. 
Spontane akties volgden elkaar op, in Beringen, in Eisden, in Zolder. Overal zijn de 
,mannen van de putten" zoals men hier de mijnwerkers noemt, in beweging. Oat 
wordt hen niet in dank afgenomen door de gevestigde orde. Als de Tribune een be
zoek aan dit gebied brengt, zijn we getuige van de vastberaden strijd van de staken
de arbeiders en de gewelddadige tegenakties van de gevreasde Belgiese Rijkswacht. 
Hieronder wat van onze ervaringen. 

Ze zijn fel, de mannen van de putten. In de 
nacht van 24 op 25 september leggen ze in 
vier van de vijf mijnen die dit gebied nog 
telt, het werk neer. Geen vreemde stap want 
wie dit deel van Belgie kent, weet dater al 
jaren grote grieven onder de mijnwerkers Ie
ven. Het zware werk wordt slecht betaald en 
daarbij is er voortdurend onzekerheid over 
de toekomst van de mijnen. Juist die onze
kerheid rust als een zware last op de mensen, 
die wonen in het .,meest kansarme gebied 
van Belgie," zoals de streek enige wcken ge
leden nog in een sociologiese studie werd be
stempeld. 

,Die syndikaten, 
daar kun je niet van op aan" 
Direkte aanleiding tot de huidige onrust is 
een diepgaand geschil over een nieuw in te 
voeren arbeidsklassifikatiesysteem, welk sys
teem in vele gevallen tot loondaling zal leiden. 
Wanneer spontaan bij de mijnen, allereerst in 
Beringen daarna in andere plaatsen, akties 
uitbreken, lijkt de vakbeweging (de syndika
ten) de protesten voor .,wild" te zullen ver
klaren. Gedwongen echter door de massali
teit van de staking moet ze zich toch achter 
de aktie opstellen. Erg enthousiast gaat het 
allemaal niet. Oat is de mijnwerkers maar al 
te duidelijk: .,Die syndikaten, daar kun je 
niet van op aan," vertelt een jonge mijnwer
ker . .,Nu vertellen ze zus, dan weer zo. Ze on
derhandelen maar en wij weten van niks. Zeg 
nu eerlijk, dat is toch geen staking leiden." 
Hoe zwak de vakbond in feite is zal enige da
gen later bl ijken. 
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Aan het werk gepraat 
Na een week vol onderhandelen zonder de 
meest betrokkenen - de mijnwerkers - erbij 
te betrekken, deelt de vakbond op maandag
morgen 2 oktober mee een gunstig akkoord 

te hebben bereikt. De staking zit er voor wat 
haar betreft op. En in eerste instantie wordt 
het werk inderdaad hervat, daar komt echter 
wei de nodige .,overtuigingspolitiek" van de 
heren van de bond voor kijken. Een van de 
mijnstakers vertelt ons: .,Die van de bond 
zeiden van morgen tegen ons dat we weer aan 
het werk moesten . Om 9 uur zouden we be
richt krijgen over het akkoord dat ze gingen 
sluiten. Eerst wilden we niet naar beneden 
gaan, maar toen werd gezegd, dat de bond 
de staking niet meer erkende. Als we niet gin
gen werken, zouden ze deze dag als boemel
sjiecht (onbetaald verlof) opschrijven . Ja, en 
toen zijn we toch maar aan de slag gegaan." 
.,Godnondesjuu," vloekt een staker .,hoe 
kunt ge nou zoiets doen? Weet ge dat ze te
gen de middagploeg hebben gezegd dat ze 
om 4 uur bericht zouden krijgen als ze weer 
zouden gaan werken. Maar die beginnen niet. 
Kijk maar, die blijven boven." Vanuit de ra
men van het mijngebouw zwaaien de stakers 
van de middagploeg naar hun kollega's bui
ten. Daarbij worden ze scherp in het oog ge
houden door tientallen politieagenten die 
zich inmiddels in en om de mijn verzameld 
hebben. In de loop van de dag zal de oorlog 
uitbreken. 

Angstaanjagend gezicht 
Vanaf deze maandag is het onrustig gebleven 
in het Belgiese mijnengebied. De vakbond 
heeft haar leden-arbeiders verraden en de 
fraaie argumenten van de eerste dagen zijn 
vervangen door grimmige rijkswachten, knup
pels en traangas . Meedogenloos wordt er nog 
diezelfde maandag op protesterende mijn
werkers ingeslagen . Het kapitaal laat weer 
eens haar ware gezicht zien. Het is een angst
aanjagend gezicht. 
Als we afscheid nemen van de mijnstreek 
zijn de mannen van de putten nog steeds 
volop in aktie . Wat het resultaat zal zijn laat 
zich nu nog niet raden. In ieder geval js het 
het zoveelste grote arbeidskonflikt dat dit 
jaar in West-Europa uitgevochten wordt. • 
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Voor Tribune-lezers die meer willen lezen over 
de Socialistiese Partii, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor eeh bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoeveelheid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr . 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490-18954 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 
Amersfoort Lupinestraat 32 033-14665 
Amsterdam St. Willibrordusstr . 83 hs 

tel. 020-713426 b.g.g . 826422 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 
Den Bosch G.v.Calcarplein 69 073-218818 
Borne Landmanstraat 1 0 05409-5271 
Boxtel Baroniestraat 81 04116-78167 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesbui-g Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) Sluterstraat 12 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4 713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heems kerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Dr. Jaegersstraat 47 045-714083 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-447 
Helmond v. Linschotenstr. 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21 042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
.-,oensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Eikenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
Maarssenbroek Bloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nieuwegein Spuisluis 7 03402-33100 
Nuland Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 

Oss 
Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
So est 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Peperstraat 7 04120-32631 
W. Beckmanstr. 64 078-158092 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaa nstraat 189 02156-17838 
Merelstraat 18 01880-10328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past. Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-87270 
I.M. de Raathstr. 6 01 0-345483 
C.v .d. Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Anskarstraat 4 03436-3671 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079-166608 
Eigenhaardstr. 28 06200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,.De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam - tel. 01 0-6731 50 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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lk ben er trots op dat ik heb kunnen vechten en strijden. Trots om te zien dat 
~nze strijd van toen resultaten heeft gehad voor onze kinderen en kleinkinderen." 
Met deze woorden began de 76-jarige Leo Corsius op dinsdagavond 16 oktober 
zijn redevoering ter gelegenheid van de herdenking van de zinkwitstaking in Maas
tricht. Vijftigjaar geleden staakten de arbeiders van de Maastrichtse zinkwitfabriek 
bijna vier maanden lang. Deze staking leeft voort in de herinnering van zeer veel 
Maastrichtenaren omdat het een strijd was tegen de bikkelharde kapitalistiese uit
buiting en tegen de huichelachtige en onderkruiperige bemoeienissen van de katho
lieke kerkelijke !eiders. 
Onder het aandachtige gehoor van Leo Corsius bevonden zich meerdere oud-sta
kers, onder andere Hubert Penders en Sjo van Hulst. Krasse oude kerels die ons 
met veel enthousiasme enige ervaringen over hun strijd willen vertellen. 

,Die baas van ons, 
dat was een echte kapitalist, 
een rotzak" 
.,Tja d ie staking," vertelt Leo Corsius .,dat 
ging hard toen! Bijna vier maanden hebben 
we keihard gevochten voor onze eisen. De 
hele zaak kwam eigenlijk aan het rollen toen 
Pisard , de direkteur van de Zinkwit, op 21 
juli zes mannen van de nachtploeg op staan
de voet ontsloeg . Pisard zei dat ze te vroeg 
met hun werk gestopt waren, maar de feite
lijke reden was dat vijf van de zes georgani
seerd waren, en nog wei bij de moderne bond 
ook. Nou, als er een ding was waar Pisard 
tegen was, dan was het wei tegen arbeiders
organisatie . Dc;ar was hij fel op tegen, en 
geen middel was hem te laag om dat te ver
hinderen . Voor de rest was Pisard ook geen 
lieverdje. Onder ons gezegd: hij was een echte 
kapital ist, een rotzak!" 
Het ontslag van de zes man was dan ook 
duidelijk de druppel die de emmer deed 
overlopen . In die tijd deden de gevolgen van 
de ekonomiese krisis zich ook in Maastricht 
in aile hevigheid voelen . De ondernemers 
maakten gretig gebruik van de grote werk
loosheid om de arbeiders op aile mogelijke 
manieren te knechten: ontslagen a an de I o
pen de band, ongelooflijk slechte werkom
standigheden, loonsverlagingen, enz . enz . 
De gemeentelijke overheid stond machteloos. 
Haar werkverschaffingsprojekten werden 
door de bedrijven gebruikt om opnieuw fikse 
loonsverlagingen door te voeren . 

,Je moest je pet afnemen 
voor het kruis" 
Verzet was er ook. De Maastrichtse arbeiders 
waren zeer strijdbaar in die tijd. Werkweige
ring, wilde stakingen van korte of lange duur 
en werkonderbrekingen waren aan de orde 
van de dag. Opvallend is dat daarbij de bon
den een zeer afwachtende houding aanna
men . 
Het duurde soms een hele tijd voordat de 
neutrale bond zich achter een wilde stak ing 
stelde . .,Net zoals nu bij die havenstaking in 
Rotterdam," zegt Leo Corsius . .,Ais socia-

list schaam ik me ervoor dat de bonden en de 
PvdA, die zich toch een socialistiese partij 
noemt, niet achter de stakers staan . Dat is 
daar toch ook een klassenstrijd, een strijd 
tegen het kapitaal." 
De katholieke bonden, aan het begin van de
ze eeuw opgericht om de 'neutral en' de wind 
uit de zeilen te nemen , spanden op aile fran 
ten samen met kapitaal en kerk. Hubert Pen
ders kan hiervan veel fraaie voorbeelden ge
ven: .,Bij de Staalwerken de Haas moest je 
kathol iek georganiseerd zijn, anders kwam je 
het bedrijf niet in. Voor het kantoor stond 
een groot kruis. Elke arbeider die daar langs 
ging, moest zijn pet afnemen . Nou was er 
eens ene die deed dat niet. Prompt moest h ij 
bij de direkteur komen: waarom hij zijn pet 
niet afnam voor dat kruis? 'lk doe dat niet,' 
zei die arbeider 'dat is mijn geloof niet.' En 
jawel hoor, hij werd ontslagen." 

De Maastrichtse Zinkwit Maatschappij te/de 
~o'n veertig ovens, die in lange rijen in een 
open nal srond.en. De arbeiders werkten er in 
een verzengende 1Nit!:u1te strafing van de ovens, 
meestal halfnaakt, ook wanneer 's winters de 
koude wind in hun rug blies, 15 uur p~ dag .. . 

50Jaar 
geleden 
gingde 
zinliwit 
plat 
Aa rtsverderfe I i j k 
Men zou een bnek vol kunnen schrijven met 
dergelijke verhalen. Elke oudere Limburgse 
arbeider kent ze uit eigen ervaring . Daarbij 
duiken steeds opnieuw de namen op van 
Poels en Steegmans , be iden aalmoezeniers 
van de arbeid . Van Steegman is bekend dat 
hij voor fabrikanten lijsten bijh ie ld met aan
tekeningen over de arbeiders in hoeverre ze 
plichtsgetrouwe katholieken waren . Poels 
vond het samengaan van kathol iek en nau
traal georganiseerde arbeiders aartsverderfe
lijk, omdat dan ,de afkeer, de afschuw die 
onze menschen voor de social is ten moeten 
hebben en behouden, verloren gaat." 
Sjo van Hulst: ,Poels noemden we de duik
botenadmiraal. Samen met Steegmans en 
andere geestelijken ging h ij de dorpen af om 
daar boerenjongens te ronsel en om- onze sta
king te breken . Steegmans di e stond vanaf 
het begin van de staking bij de bu rgemeester 
op de stoep om poiitieverster king te vragen 
om de werkwilligen te beschermen . Ja die 
kl erus heeft veel kapot gernaakt vall wat e r 
toen aan strijdbaarheid onder de arbeiders 
leefde . Dat kun je nu nog mer ken!" 

Duikbotengeld 
Bij het uitbreken van de Zinkwitstak ing in 
1929 stelde de kathol ieke bond z ich aanvan
kelijk achter de stakers . Toen echter duid elijk 
werd dat de moderne bond vee l aanhang had 
en kreeg onder de Zinkwita rbe ide rs, keerde 
de katholieke bond de stakers de rug toe en 
probeerde met aile mogelijke middelen de sta
king te breken . Zo kregen werkwilligen van 
de bond 50 procent 'dui kbotengeld ' , zoals 
het onderkruipersloon toen genoemd werd . 
Herhaaldelijk kwam het tot re ll etj es en on
regelmatigheden in de Maast richts e binnen
stad . De stakers ondervonden ee n enormc + 
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lr. Pisard, direkteur van de MZM 

Dr. Poets, hoofdaalmoezenier van de arbeid 

solidariteit vanuit de Maastrichtse bevolking. 
In elk cafe stond een kollektebus waar veel 
geld in kwam . Dagelijks, als de onde rkruipers 
onder politiebescherming naar huis werden 
gebracht, stonden de Maastrichtenaren in rij
en langs de kant van de weg te joelen en te 
roepen . De politie trad daarbij niet zachtzin
nig op. Hubert Penders : ,De politie lokte de 
rell en zeit uit . Dat gebeurde ook die avond 
dater twee doden vielen . Een aantal politie· 
agenten had zich verdekt opgesteld . Op 
een afgesproken teken, twee schoten in de 
Iucht , renden ze op de volksmenigte af. Andere 
agenten van de militaire politie begonnen 
in het wilde weg op de mensen in te schieten. 
Daarbij zijn toen twee doden gevallen: een 
Zinkwitarbeider en een politie·agent." 

,.We hebben gevochten en niet verloren" 
Na de schietpartij was de staking snel afge
lopen . De Zinkwitdirektie kwam tegemoet 
aan een aantal eisen van de stakers. Er kwam 
loonsverbetering voor het vuilste en zwaarste 
wcrk, er kwam verandering in de ploegen
di ensten en de loonbetalingEn werden weke
lijks in plaats van om de tien dagen . Wei eiste 
Pisard van zijn arbeiders dat zij zich katho
lick organiseerden . 
,Toch is die staking niet verloren," zegt Hu
bert Penders. ,We hebben gestaakt voor on
zc ciscn . Wat v66r de staking niet kon, bleek 
daarna wei te kunnen. Maar het belangrijkste 
is dat de arbeiders hun tanden hebben Iaten 
zien. Ze hebben aangetoond dat de kapita
list niet zomaar alles met zijn werkmensen 
kan doen ." • 
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SLEPERSSTAKIN6 DP FILM 

Onder grate belangstelling is vorige 
week in gebouw de Vijverhof de film 
'De Slepers' in premiere gegaan. De 
bijna 'n half uur durende dokumentaire 
geeft een beeld van de sleepbootstaking 
bij Smit lnternationale. De film werd 
gemaakt in opdracht van de SP Hulp
en I nformatiedienst. 

Tijdens de ruim zeven weken durende staking 
waren de samenstellers Fons Burger, Derk 
Sauer en Adriaan Monshouwer bekende ver
schijningen op de Willemskade. 
Zij legden vele belangrijke momenten tijdens 
de staking vast, zoals de bezetting van het 
Smit-kantoor, het uitdelen van de .. voedsel
pakketten enz. Daarnaast komen in de film 
vele slepers aan het woord over hun histo
riese staking. 
De dokumentaire geeft vooral ook een beeld 
van de steun die de Social istiese Partij tijdens 
de staking gaf. 
Het gebouw de Vijverhof, het hoofdkwar
tier van de SP in Rotterdam, groeide in korte 
tijd uit tot een begrip bij de slepers. Vandaar 
uit werden de posters van koffie voorzien, 
werden de voedselpakketten verspreid en 
kregen de stakers een uitkering. De SP vond 
de strijd van de slepers zo belangrijk dat werd 
besloten dit alles op een film vast te leggen. 
Via de afdelingen van de SP kan deze doku-
mentaire besteld worden. • 

-- ---- ~ ---

SLEPERSIN 
TERNEUZEN 
SOLIDAIR 
De havenslepers van het bedrijf Muller ston
den in meerderheid achter de eisen van hun 
stakende kollega's in de Rotterdamse haven. 
Niet aileen met woorden. Oat bleek wei uit 
de royale giften die op de boten werden ge
daan. Bovendien is het zo dat hun CAO af
hangt van de Rotterdamse haven. Over die 
CAO is al heel wat te doen geweest. Over het 
algemeen moesten de slepers veel te veel uren 
maken. Onder dreiging van de staking bij 
Smit was de direktie plotseling bereid te pra
ten over een betere regeling van de werktij
den. Zo krijgen de slepers nu na 16 uur ar
beid of minder altijd 12 uur rust. In het ver
leden kregen ze maar 8 uur rust, als ze min
der dan 16 uren maakten. In januari wordt 
het 12 uur op; 12 uur rust of 24/24. 
Er is in de pers nog sprake geweest van het 
bericht dat tijdens de slepersstaking Muller 
en Smit de mogelijkheid hadden geopperd 
om boten van Muller in Rotterdam in te scha
kelen. Een van de kapiteins: .,Oat was ze 
nooit gelukt. Zoiets zouden we niet gepikt 
hebben. En dat wisten ze bij Muller wei." • 

BRIEF 
Aan de lezers van de Tribune, 

De gestaakt hebbende s/eepbootbemanningen 
willen fangs deze weg iedereen bedanken, die 
hun steun hebben gegeven. Voor ons was de
ze steun onontbeerlijk, en een stimulans om 
voor onze rechtvaardige eisen door te gaan. 
Hiervoor onze gemeende dank. 

Namens het personee/ van 
Smit Vas en SIH, 
G. Bereman 
P.M. Schaap 
A. 8/oemenda/ • 



Het terrein van Sto/tzenberg, hermeties van de buitenwereld a(qeslo ten 

Gifschandaal 
Achtung!! 

Wegen StraOensperrungen 
kann diese Hattestelle 

nicht bedient werden. 
nachste Haltestelle : -----

in Hamburg 
Op 6 september 1979 stootten in Hamburg de 8-jarige Oliver Ludwig, zijn 12-ja
rige broertje Thomas en de 13-jarige Stefan Behrmann op een - naar later bleek -
angstaanjagend en fataal stukje Duitse geschiedenis. De kleine Oliver kwam daar
bij in de kelder van het ouderlijk huis om het Ieven, de beide andere jongens wer
den zwaar gewond. De aanleiding tot deze dramatiese gebeurtenis is even afschrik-
wekkend als het vervolg. ' · 
Wat is er die_ zesde september precies gebeurt? Hoe kon het gebeuren dater in de 
bewuste kelder een fatale explosie plaatsvond? Waar haalden de jongens het spul 
vandaan? Allemaal vragen die volgden op een ontploffing waarvan de kruitdampen 
nog lang niet zijn opgetrokken. 
Een Tribune-team toog naar Hamburg en kwam met schokkende bevindingen te
rug. Een gifschandaal zonder weerga. 

Pas na de dood van Oliver raakt heel Ham
burg in rep en roer. Daarvoor hadden al ver
schillende keren angstige buurtbewoners aan 
de bel getrokken, verontruste progressieve 
'Bunte Liste'-vertegenwoordigers vragen ge
steld en had de bij Duitslands autoriteiten 
beruchte linkse schrijver Gunter Wallraff ont
hullingen gedaan. Maar tot dan toe zwegen 
degenen die alles wisten of konden weten. 
Of ze hielden zich van de domme. 

Oorlogsscheikundige 
Stoltzenberg 
Op 20 mei 1928 ontploft op het fabriekster
rein van de chemiese fabriek van dr. Hugo 
Stoltzenberg aan de Farnhornstieg een tank 
met 10 ton fosgeen. Twaalf mensen vinden 
hierbij de dood en 300 raken gewond. Toen 
al beschreef de latere Nobelprijswinnaar + 
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Carl van Ossietzky deze Stoltzenberg als een 
'oorlogsschei kundige'. 
Na de eerste wereldoorlog kreeg h ij de op
dracht het overgebleven gifgas onschadelijk te 
maken. Hiervan echter heeft dr. Hugo niet 
zijn levenswerk gemaakt. lntegendeel, zijn 
fabriek draaide al heel snel op voile toeren 
om de oorlogsindustrieen van binnen- en 
buitenland van materiaal te voorzien. De 
gasmaskers leverde hij er dan direkt bij, want 
daarop bezat dit heerschap een van zijn vele 
'Reichspatente'. 

Hitler, Speer en tabun 
De naam Stoltzenberg duikt opnieuw op aan 
het einde van Hitlers makabere dans om de 
wereldheerschappij . Hij heeft intussen 'ta
bun' uitgevonden. Een uiterst gevaarlijk goed
je, waarvan een druppel op de huid al genoeg 
is om iemand om het Ieven te brengen. Even 
hebben Hitler en de toenmalige oorlogsmi
nister van het Derde Rijk, Speer serieus over
wogen dit nieuwe wapen in een totale che
miese oorlog te gaan gebruiken. Goebbels 
schreef al in de herfst van 1944 dat Duits
land zich niets meer aan zou moeten trekken 
van de Geneefse verdragen op dit punt en 
gifgas in zou moeten zetten tegen de vijand. 
Tabun is een van de stoffen die 35 jaar later, 
na de dood van de kleine Ludwig, op het 
terrein van de gifgasfabriek Stoltzenberg zal 
worden aangetroffen. 

Juni 1977: brand 
Stoltzenberg is al drie jaar dood als onder 
verantwoordelijkheid van zijn opvolger, Mar
tin Leuschner, op het fabrieksterrein brand 
uitbreekt. 
Een kommissie, belast met het toezicht op 
bouw- en milieuverordeningen in de stadsde
len Eimsbuttel en Eidelstedt, kan niet Ian
ger geweerd worden. De heren komen tot de 
konklusie dat gevaarlijke stoffen op een zeer 
nonchalante manier op het terrein liggen op
gestapeld. Over munitie en gifgas wordt niet 
gesproken. Ook de brandweer blijkt wat 
waarschuwende geluiden te hebben Iaten ho-
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ren. Niemand steekt echter een vinger naar 
de firma Stoltzenberg uit. Wei krijgt de firma 
een verbod om nog Ianger met chemikalien 
te werken, maar een paar jaar later bestelt de 
Hamburgse pol itie er het traangas en de gas
maskers vvaarmee de anti-kernenergie-de
monstranten in Brokdorf worden bestreden. 
Nog weer later blijkt dat Thomas Ludwig 
rookbommen en traangasgranaten van het 
terrein heeft meegenomen. 

1600Mensen 
geevakueerd 
Vijf dagen na het fatale ongeluk heeft Tho
mas het over 'springstof' die hij had meege
nomen om ermee te 'experimenteren'. Een 
week later worden een kleine 1600 mensen 
geevakueerd: omwonenden en arbeiders van 
nabijgelegen fabrieken. Er moet 80.000 kilo 
levensgevaarlijk materiaal verwijderd wor-
den. Deskundigen van het Ieger, voorzien 
van gasmaskers, vinden vrijwel aan de opper
vlakte: 8 gifgasgranaten, een 25-literblik van 
het beruchte tabun, 4 liter stikstof en verder 
nog arsenicum, broomaceton, strychnine, 
fosfor en cyaankali. Met een spookachtig 
transport door de Elbetunnel en Phantom
straaljagers die met infrarood-opnamen onder
aardse opslagplaatsen moeten blootleggen is 
het dekor bepaald waarin Hamburgse autori-

Foto boven: Oberst Piepgras, de komman
dant van de militaire opruimingstroepen. 
Links: Demonstratie in de binnenstad van 
Hamburg tegen het gifschandaal 

teiten elkaar de zwarte piet toespelen en 
vvaarin senator en minister van Justitie Dah
rendorf tot zondebok wordt verklaard .en 
verder buurtbewoners heftig in verzet zijn ge
komen. 

,Ons Ieven staat nog 
steeds op het spel" 
Als we na veel omzwervingen eindelijk bij de 
plaats komen waar ooit de Duitsers en de 
Engelsen een steunpunt hadden en nog steeds 
de Stoltzenberg-fabriek staat, lijkt het wei 
weer oorlog. Een drie tot vier meter hoog 
'ijzeren gordijn' onttrekt het terrein aan het 
gezicht. Staalplaten, 20 centimeter dik, zijn 
aan de boven kant versierd met NA VO-pri k
keldraadrollen, een bewakingshuisje kijkt 
vijf a zes meter hoog uit over het fabrieks
terrein en het omliggende gebied. TV-kame
ra's aan de kant van de Farnhornstieg zijn de 
stille getuigen van de zenuwen die de Duitse 
autoriteiten door de keel gieren . 
Ironies is het wei, eerst konden zelfs kinde
ren via een halfverrotte schutting met het 
grootste gemak op het terrein komen, nu 
zou het zelfs met een tank nog niet lukken. 
Driehonderd meter verderop torenen de 
lichtmasten van het Volksparkstadion boven 
een fraai stukje groen in deze nieuwbouwwijk 
uit. In dit stadion speelt de Bundesligaploeg 

De 20 em. dikke staalplaat-muur is opgesierd met /euzen van aktiekomitees 
~--



HSV zijn thuiswedstrijden. Bijna tot onder 
dit stadion lopen de tunnels van een uitge-. 
breid verdedigingssysteem waar in gruwelij~. 
ker tijden zowel de Duitsers als de Engelsen 
gebruik van hebben gemaakt. 
Kristina Brandt, van de 'Notgemeinschaft' 
die kort na het ongeluk spontaan in de buurt 
werd opgericht, tekent het ons later haarfijn 
voor. Bunkers, tunnels, zekere en vermoede, 
allemaal verbonden met het Stoltzenbergter
rein, vullen een vol blad van het schrijfblok. 
Samen met haar verhaal over een paar kinde
ren die ooit wegvluchtten toen een luid ge
brom en gezoem na het openen van een van 
de toegangsdeuren, ook hen te bar werd, is · 
het scenario gereed voor een angstaanjagend 
verhaal. 

Genoeg tabun om heel 
Hamburg te doden 
Kristina is moeder van drie kinderen waarvan 
de jongste 19 maanden oud is. Samen met 
haar man Jorn is ze lid van de 'Notgemein
schaft' die binnenkort omgedoopt wordt in 
'Burgerinitiative Giftskandal'. Dertig tot veer
tig mensen uit de buurt hebben daarmee de 
stoat gegeven tot verdere akties. Omdat .,ons 
Ieven nog steeds op het spel staat". Zij heeft 
ook de kaarten ontworpen waarmee deze 
mensen nu via huis-aan-huis verkoop en 
standjes op drukke punten de boer op gaan. 
Ze zijn gericht aan Herr Klose, de huidige 
SPD-voorzitter van de Hamburgse senaat. 
Voor deze 'coming-man' van de SPD, hij zou 
de opvolger moeten worden van de huidige 
voorman Schmidt, hebben de buurtbewoners 
geen goed woord over. Georg Mauritz, 32 
jaar, taxichauffeur van beroep, drie kinde
ren, begrijpt wei iets van de Nederlandse 
taal: .,Schrijf maar op dat ie wei link is maar 
niet links. Toen hij hier in de buurt was, 
vlak na het ongeluk, had meneer de mooiste 
verhalen. Er zou een medies onderzoek ko
men voor ons allemaal. We hebben er nog 
niks van gehoord. En een oudere vrouw die 
wou weten of er wat van die troep in haar 
groentetuintje terecht was gekomen, is 14 
dagen lang van. de ene kant van Hamburg 
naar de andere gestuurd." 
Net als de anderen doen de staalplaten hem 
niets . .,Die zijn meer bedoeld om te verber
gen water gaande is dan om ons te bescher
men . Ga nou eens na, aileen aldie tabun dis 
ze daar gevonden hebben, was genoeg om 
heel Hamburg met zijn 1,7 miljoen inwoners 
om zeep te helpen." 

Gifproduktie 
voor het Ieger 
Pi kant detail in de hele zaak is het feit dat 
Duitsland sinds de Parijse verdragen van 1954 
op haar grondgebied geen gifgas- en biologie
se wapens mag opslaan of fabriceren. Tach 
blijken bij de Bundeswehr best mensen te 
zitten die ermee om weten te gaan. 
Horst Schachner (28) zit niet aileen in het 
buurtkomitee, maar is ook aangesloten bij 
de 'Bunte Liste', een organisatie die in ver
schillende Hamburgse stadsdelen in een soort 
wijkraden vertegenwoordigers heeft zitten. 
Hij weet er meer van . .,Officieel is toegege
ven dater bij Stoltzenberg experimenten 
voor de Bundeswehr werden gedaan. Nog 
niet zo lang geleden kreeg een vergadering 
van de ministers van Binnenlandse Zaken 
van de deelstaten het advies om traangas bij 
Stoltzenberg te kopen . Oat was in de tijd 

80.000 Kilo levensgevaarlijke stoffen moe ten door deskundigen van het Ieger worden verwijderd 

Georg Mauritz spreekt demonstranten toe 

van de grate kernenergie-demonstraties." 
Anderen vallen hem in de rede: .,Ach man, 
de laatste jaren reed het Ieger hier in en uit." 
Echt geproduceerd is er tot ongeveer twee 
jaar na het ongeluk. Daarna is de Stoltzen
berg-fabriek 'slechts' als opslagterrein ge
brui kt, waar kinderen dankzij een verrotte 
schutting tamelijk eenvoudig op konden ko
men. 

Politie kontroleert 
leuzen op spandoeken 
We zijn erbij als de Notgemeinschaft een 
spontane aktie tegen de giffabriek onder
neemt. 
.,Das Gift stinkt zum Himmel, die Politiker 
auch" is op een van de spandoeken te lezen. 
.,Die Hintergrunde auf dem Tisch" roept een 
andere. Dan hebben enkele ijlings gearriveer
de politieagenten al vastgesteld dat dit geen 
politieke leuzen zijn . Want .,Leuzen mogen 
wei, als het maar geen politieke zijn," vertelt 
de oudste van de drie. Ook hij doet braaf 
mee aan het bekende verhaal dater in elke 
industriestaat wei iets aan de hand is . Om 
dante vervolgen met een ijzersterk .,Druben 
(bedoeld wordt de DDR) hebben ze ook wei 
zoiets." 
Daarna onttrekt de man zich snel aan het 

Bij de opruiming gaat nog een rookbom af 

gebeuren. Zodat we hem in ieder geval niets 
meer kunnen vragen hoe het nou zit met die 
onder de pol itie vallende .. Verfassungsschutz" 
die wei goed was voor beroepsverboden maar 
niet voor een doeltreffende kontrole op 
Stoltzenberg-praktijken. 

Pertinent ontkend 
Christina Kukielka is de vertegenwoordigster 
van de 'Bunte Liste' in de wijkraad van Eidel
stedt, het stadsdeel waar het allemaal om 
gaat. Sinds juni 1978 zit ze daarin. Nog in 
februari '79 had zij vragen gesteld of hun 
vermoeden juist was dater in het betreffen
de gebied gifgas en andere gevaarlijke stat
fen opgeslagen waren . Een pertinente ant
kenning was toen het antwoord. Nu het on
geluk gebeurd is, zegt de SPD in de wijkraad 
(20 zetels) : ,We zijn ons aan het orienteren." 
De CDU (18 zetels) zegt zich opener voor 
milieuproblemen te zullen opstellen en de 
FOP (2 zetels) schippert traditiegetrouw 
tussen de Westduitse politieke grootmachten 
door. 
Wat een land! Waarin de brug over de Elbe 
het hoogopgeschoten bewijs is van Duitslands 
herstel na de Tweede Wereldoorlog, maar te
gelijkertijd de ouders van de kleine Oliver 
Ludwig vervolgd worden op grand van de 
wet op het Ouderlijk toezichtl • 
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Wageningen barst van het geld ... 

SP-gemeenteraadslid Jan Paul van der Molen 
(rechts} overlegt met aktievoerders 

... en van de 
problemen 

DE WONIN&NOOD 
In een jaar is het aantal woningzoekenden 
gestegen van 1400 tot 1860. De SP heeft 
voorgesteld om de miljoenen reserves in 
plaats van voor het gemeentehuis te gebrui
ken voor huizen voor de burgers . De woning
wet staat dat toe. Ook kun je zo de huur 
drukken . De raad zweeg over het voorstel, 
ze zwegen het dood . 
In Wageningen zijn er de afgelopen jaren 
minder woningen gebouwd dan door de pro
vincie werden toebedeeld. Het bouwen op de 
open plekken in de stad is te duur volgens de 
wethouder. Een mooie gelegenheid om vanuit 
de reserves bij te springen. Nee, eerst stad
huisbouw. B & W kennen de nood onder de 
woningzoekenden. Dagelijks komen er rade
loze mensen op het huisvestingsburo de 
ambtenaren radeloos maken, maar de ge
meenteraad doet of haar neus bloedt . Voor 
zichzelf extra vergaderruimte scheppen tot 
175 procent van de huidige, dat is haar ant
woord op de woonellende. 
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Wethouder Osinga (rechts} in gesprek met 
het duplexkomitee 

DE WETHOUDER 
Aan de Floralaan en omgeving staan nog 
144 duplex-woningen. AI jaren leeft de wens 
een aantal woningen te ontduplexen en een 
aantal van een douche te voorzien. Er is een 
aktief BHW-komitee, dat het de verantwoor
delijke wethouder erg moeilijk maakt. Een 
dialoog tussen wethouder Osinga (CDA) en 
het buurtkomitee: 
Wethouder: .,Wij zijn er niet zo gelukkig mee 
dat het BHW-buurtkomitee zich met onze 
zaken bemoeit, want u stelt zich tegenover 
de gemeente op. Wij hebben liever te maken 
.met een bewonerskommissie, die met de ge
meente samenwerkt. Bovendien is de BHW 
hetzelfde als de SP en dat is helemaal niet 
in het belang van de bewoners ." 
Buurtkomitee: .,BHW is niet hetzelfde als 
SP. Waar wij voor ijveren, dat komt allemaal 
bij de bewoners vandaan. Daarom hebben de 
bewoners ons ook gekozen. De SP helpt ons 
wei mee met onze aktie. Deed uw eigen par
tiL het CDA, dat ook maar." 
Wethouder: .,Het CDA bevuilt zich niet aan 
dergelijke praktijken." 
Buurtkomitee: .,Zo, dus dat is uw mening 
over ons werk, over de enquete die we gehou
den hebben, over de wensen en ideeen van de 
bewoners, die wij naar voren brengen ?" 
Wethouder: .,Nou nee, daar zullen we serieu
ze aandacht aan schenken." 
Deze fijnbesnaarde man heeft tot nog toe 
niet voor een douche gezorgd voor de duplex
bewoners. Wei lukte het zijn kollega 15 mil
joen voor zichzelf te reserveren voor een 
nieuw stadhuis. 

- - -- - - - - - - ~- - -

Het was maandag 15 oktober goed raak 
in de Wageningse gemeenteraad. Een 
raadslid van de PvdA (V.d. Schilden) 
was buiten zinnen van woede. Hij 
schold het raadslid Jan Paul v.d. Molen 
van de SP uit voor blaaskaak en be
schuldigde de SP van demagogie. De 
SP had de raad en speciaal de PvdA 
verweten de gemeentereserves van vele 
miljoenen toe te stoppen aan de stad
huisnieuwbouw in plaats van aan de 
woningnieuwbouw. Oat viel bij de 
PvdA verkeerd; de SP beschadigde het 
progressieve masker, waarmee de PvdA 
de bevolking steeds misleidt. De SP in 
de raad: ,In de oppositie zijn ze kri
ties, eenmaal op bestuursposten is het 
net een wandelklub." 

HETZWEMBAD 
,.Wij kampen al 3 a 4 jaar met ruimtegebrek 
en de gemeente weet dat," vertelt een be
stuurslid van de zwem- en polovereniging 'de 
Rijn' . .,AI drie jaar vragen we hogere subsi
dies, want we willen de kontributies niet 
verhogen, maar nu krijgen we weer niet wat 
we nodig hebben, namelijk tot 40 procent 
subsidie van de badhuur." 
Arnold Pastoors, speler van het eerste water
poloteam: ,.Onze kompetitie spelen we in 
Ede en we trainen op Papendal, omdat het 
Wageningse Sportfondsenbad te klein is en te 
ondiep. Toen we nog hier speelden- enkele 
jaren geleden mocht dat nog van de bond -
hadden we steeds een voile bak. Nu zijn er 
iedere keer maar een vijftig toeschouwers en 
dat speelt niet lekker." 
Wat moet er gebeuren? ,.Ja, een nieuw bad 
natuurlijk of het buitenbad overdekken," 
lacht Arnold schamper, want hoe lang zullen 
ze nog moeten wachten. · 
Voor de SP ligt het duidelijk: eerst e~tn goed 
zwembad en dan een nieuw gemeentehuis. 



Kwaad, die avond, was ook Gerard Sluijk, 
lid van het duplex-buurtkomitee. Naar hem 
werd niet geluisterd, toen hij voor de zoveel
ste maal de raadsleden vertelde, dat hun liui
zen te klein zijn en anno 1979 nog steeds 
geen douche hebben. Geen raadslid, behalve 
de SP, sta k een vinger uit. Men was ge i'rri
teerd zogezegd, niet over 8 & Wen de ont
brekende douche, nee, omdat de arbeider 
zijn gal spuugt en zich druk maakt over het 
feit dan men nog altijd geen douche heeft. 
Tientallen aktiegroepen en verenigingen 
klopten de afgelopen jaren bij de gemeente 
aan om verenigingsruimtes, renovaties, speel
gelegenheden, enz. Honderden wanhopige ge
zinnen, jongeren en alleenstaanden vroegen 
om hu isvesting. De hardnekkigste akties en 
dringendste aanvragen boekten sukses, maar 
meestal deed de gemeente het minimale. Be
grepen de burgers dan niet hoe moeilijk de 
gemeente het heeft met het geldtekort (al
tijd afkomstig uit Den Haag), de prioriteiten 
en de onwillige provincie! 
Groot is nu de verontwaardiging onder vele 
Wageningers nu de gemeente plotsel ing 15 
miljoen uit zijn hoed tovert voor een stad
huis voor zichzelf. In de raadsvergadering 
heeft de SP een verkorte opsomming gege
ven van de onvervulde wensen van de bevel
king. De kosten daarvan lopen in de miljoe
nen. Maar die blijken er nu immers te zijn! 
Enkele van die wensen vindt u ook in dit ar
tikel. 
Jan Paul van der Molen (SP): ,De gemeente
lijke reserves zijn bijeengebracht door belas
tingen, gastarieven, enz. Dus geld van de 
mensen. Daarover kan een gemeenteraad 
niet zomaar beslissen om het in het stadhuis 
te stoppen. Je kunt het ook benutten voor 

DE PONT 
Duizenden mensen steken iedere dag de Rijn 
over om vanuit de Betuwe in Wageningen te 
komen werken. Het pontveer biedt aan 17 
mensen werk. In 1974 kreeg de pont konkur
rentie van de nieuwe brug bij Heteren. Het 
veer wordt gesubsidieerd door de gemeente. 
Komend jaar opnieuw zullen de tarieven 
met 10 procent worden verhoogd. Gerrit v.d. 
Brink, een dagelijkse klant: ,De gemeente 
graaft zo haar eigen graf. Als ze het nog duur
der maken, jagen ze weer meer mensen de 
brug over." 
Het personeel van de pont zegt ook: ,We 
worden te duur, zo prijzen we ons uit de 
markt." Een kapitein: ,lkzet liever 20 man 
over voor zeg maar een tientje, dan tien man 
voor hetzel fde bed rag. I k zie trouwens, dat 
wat je wint met tariefsverhoging, verloren 
gaat door verlies aan klanten." 
De SP is het hiermee eens. Als de gemeente 
toch zo scheutig is met geld voor zichzelf, 
waarom dan niet de tarieven bevriezen I 

speelgelegenheden en verkeersvoorzieningen, 
dus voor veiliger wijken. De SP en de BHW 
steunen momenteel tien aktieve buurtkomi
tees. Maar die krijgen niets of het minimale 
verwezenlijkt van hun eisen. Verder zijn er 
de verenigingen zoals de Harmonie, de Rijn, 
WAVV, om er maar een paar te noemen. AI
le hebben ze hun verlangens, rechtvaardige. 
Voor hen moet er geld op tafel komen. Veel 
geld, dat eist de SP, want er is zat. 
De gemeenteraad nam laatst een afvloeiings
regeling aan voor onderwijzend personeel. 
Wij waren als enige daartegen. Geen ontsla
gen, dan maar geld uit de gemeentepot. De 
wethouder van de PvdA zei: 'Oat kost teveel .' 
Maar kost die gemeentehuis-nieuwbouw dan 
niet teveel? Het is maar waar je voor kiest. 
En dan staat de .. SP lijnrecht tegenover de 
PvdA en kaarsrecht achter de bevolking. De 
PvdA is erg tel tegen ons. De oorzaak is mis
schien, dat ze nu geen politieke diskussies 
willen, omdat hun mensen op hoge posten 
in het bestuur zitten. Maar hun mensen doen 
het slecht, ze knokken niet en ze zijn niet 
vindingrijk om er wat extra's uit te slepen; 
het zijn meelopers. Oat brengt de SP steeds 
voor het voetlicht en een steeds groter deel 
van de bevolking doorziet de PvdA." 
Ondanks de tegenvoorstellen van de SP over 
de reserves besloot de raad, dat Wageningen 
een nieuw stadhuis krijgt. Desnoods zal ze 
daarvoor vier mooie eengezinswoningen en 
een oud monumentaal postkantoor slopen. 
Dankzij dit raadsbesluit weet iedere inwo
ner dat Wageningen barst van het geld en dat 
zal menige aktiegroep of vereniging prikkelen 
om nog overtuigder voor hun belangen bij de 
gemeente te pleiten en te eisen: geld op ta-
ful. • 

DE HARMONIE 
AI 125 jaar zet 'de Harmonie' allerlei festivi
teiten in Wageningen luister bij. Sekretaris 
Van Wijk: ,We zijn een bloeiende vereniging 
met 96 leden, waaronder veel jeugd. We heb
ben nooit veel subsidie gehad, veri eden jaar 
f 4650,-. Wat ons echter erg steekt, is dat 
we nog steeds geen .eigen gebouw hebben. In 
een paar jaar tijd hebben we in zes verschil
lende gebouwen gezeten. Het water stijgt ons 
nu tot de lippen. We worden steeds door 
8 & W van hot naar haar gestuurd, maar de 
leden nemen het niet meer. Als er akties vol
gen, ben ik ervan overtuigd dat de Wagening
se gemeenschap achter ons staat. Als je ziet 
wat er allemaal gesubsidieerd wordt en wij 
krijgen steeds een schijntje, dan is dat tout 
beleid. Wij vragen een nieuw gebouw, kosten 
f 275.000,-, waarvoor we garantie voor ren
te en aflossing verlangen. Heel normaal toch 
voor zo'n stuk kultuur en rekreatie." 
De SP is het daar helemaal mee eens en 
heeft in de raad voorgesteld uit de gemeente
reserves ook de Harmonie te steunen. Het 
geld is er. 

Kappers 
en 

kapsters 
inaktie 

,Na het weekend, gingen we gewoon 
naar het werk. Onze baas Rijsemus 
stond ons op te wachten om half ne
gen en het enige wat hij zei was: 'Jul
lie hoeven niet meer te werken, er is 
geen geld meer." 
Zo werden dertig kapsters en kappers, 
werkzaam bij Godefroy BV in Ede, 
Wageningen, Arnhem, Utrecht en Zeist 
op staande voet ontslagen. De meesten 
met een vordering van meer dan twee 
maanden loon. 

Tineke de Ligt (19 jaar) hierover: ,lk krijg 
nu nog van twee maanden loon. We kregen 
geen loonstrookjes en het geld klopte nooit. 
Als jeer naar vroeg, wist hij nooit ergens van. 
Met hem in de zaak was het slecht werken. 
Als het niet vlug genoeg ging dan werd er ge
scholden. Af en toe liepen klanten zo weg. 
Wij werden ook aangezet veel te verkopen. 
Daarvan kregen we provisie. De cremes en de 
shampo's die we gebruikten moesten we met 
water verdunnen, zogenaamd omdot het dan 
vloeibaarder werd. Hij beloofde ons een reis 
naar Mallorca als we een grote omzet haal
den ." 
Met hulp van de kappersbond hebben de 
kappers en kapsters pamfletten verspreid on
der Wageningse klanten van Rijsemus. 
Tineke: ,Ja, want op dezelfde dag dat hij 
zijn zaken sloot, heropende hij die in Wage
ningen. Toen hebben wij door pamfletten de 
klanten van Rijsemus gevraagd: steun ons en 
ga dus niet f1aar binnen. Wij eisen onze rech· 
ten, in ieder geval ons rechtmatig loon en 
ons vakantiegeld. Wij kregen veel fijne reak· 
ties, de mensen stonden achter ons, ook de 
platenhandel en de bakker naast Aijsemus. 
De baas zat behoorlijk met de aktie in zijn 
maag. De eerste keer verscheen er een bordje 
'wegens vakantie gesloten' op de deur en de 
tweede keer verliet hij met twee oud-kolle
ga's de zaak, onder geleide van twee mannen 
met bouviers. 
Hij heeft ons een schoftenstreek geleverd. 
Hij had geen geld meer, we moesten maar 
naar de Detam gaan. Wat het geld betreft 
wachten wij op het faillisement en voor de 
rest is het WW. Dit is voor mij nu de tweede 
keer, nee leuk is het allerminst." 
De SP-Wageningen wil de oproep van de kap
pers en kapsters om een andere kapper dan 
Aijsemus te zoeken, graag ondersteunen. • 



DerkSauer3 
inAmerika 

Omdat de prijs van olieprodukten blijft stijgen, wordt de roep om invoering van 
andere energiebronnen steeds sterker. Met name de lobby voor atoomenergie mag 
er wezen. Heel wat deskundigen beweren dat de invoering van atoomenergie onze 
enige uitweg is. Klopt dat nu werkelijk? Of bestaan er genoeg goede alternatieven? 
Op die vraag geeft Derk Sauer in zijn derde en laatste deel van onze energie-serie 
antwoord. 

Foto links: ,Oil Boom" in de Amerikaanse 
staat Pennsylvania: tienduizenden volgen het 
voorbeeld van Edwin L. Drake, die in augus
tus 1859 als eerste met sukses naar olie boor
de (foto onder). De olie werd in die tijd vrij
wel uitsluitend voor verlichting gebruikt. 

Elke dag pompen boortorens over de hele 
wereld miljoenen vaten met olie uit de grond. 
Sinds de ontdekking van de mogelijkheid om 
olie op grote schaal te winnen in de vorige 
eeuw, is de wereld afhankelijk geworden van 
dit kleverige goedje. Er is bijna geen produkt 
meer te bedenken waar niet op een of andere 
wijze olie aan te pas is gekomen. 
ledereen snapt dat deze eenzijdige afhanke
lijkheid van olie de wereld op een goed mo
ment opbreekt. Want de olie raakt eens op. 
Pessimisten beweren dat dit zeer snel gaat ge
beuren. Reeds in het jaar 2000, dus over 20 
jaar, zouden we zonder olie komen te zitten. 
Daarom moeten er, volgens deze mensen, zo 
snel mogelijk kerncentrales worden gebouwd 
om de klap op te vangen. Wie het energiepro
bleem nader bestudeert komt tot de konklu
sie dat het gelukkig niet zo erg is. 
Natuurlijk, de olie raakt op. Maar de natuur 
blijkt nog zo veel geheimen in zich te bergen 
dater genoeg 'natuurlijke energiebronnen' 
overblijven die het gat kunnen opvullen. De 
invoering van kernenergie is beslist niet no
dig. Zelfs met het huidige welvaartspeil zijn 
er mogelijkheden te over. Laten we de alter
natieven eens op een rij zetten. 

Moderne techniek vergroot 
bruikbare energievoorraden 
10 



Gulf-direkteur: 
,lk drink elke liter olie op, 
die uit de Noordzee komt" 
Als we het over olie hebben wordt daarmee 
in het gewone spraakgebruik de vloeistof be
doeld d ie in het Midden-Oosten automaties 
naar boven spuit. Maar olie en olie is twee. 
Naast de makkelijk winbare olie uit het Mid
den Oosten en Texas zijn er nog vele andere 
oliesoorten. Die bevinden zich diep onder de 
bodem in rotsformaties die nog niet goed 
zijn onderzocht . Deskundigen noemen dit 
'tertai re ol ie' . 
Tot voor enkele jaren was het onmogelijk om 
dit soort olie uit de grond te halen. Maar met 
het voortschrijden der techniek hebben zich 
spektakulaire mogel ijkheden voorgedaan . 
Oat leidt ertoe klat er~u op veel meer plaat
sen in de wereld olie k ., worden gewonnen. 
Ondanks het feit dat e enorm vee I ol ie ver
bruiken, blijft daarofn de wereldvoorraad 
nog steeds stijgen. En geologen zien voorlo
pig nog geen einde komen aan de olievoor
raad . Een goed voorbeeld van die n ieuwe 
techn iek is de Noordzee . In de jaren zestig 
verklaarde de direkteur van Gulf dat hij elke 
liter ol ie zou opdrinken die uit de Noordzee 
kwam. Men hield het in die dagen eenvoudig 
voor onmogelijk om op zee te werken. Als 
we de Gulf-direkteur aan zijn belofte zouden 
houden, was het slecht gesteld met de man . 
Want m.: worden er dagelijks miljoenen liters 
u it de Noordzee gehaald. In Washington 
sprak ik met de beroemde geoloog (iemand 
d ie zich met onderzoek van de bodem bezig 
houdt) dr. Bernardo Grossling over deze 
nieuwe technieken . Grossling is zeer optimis
t ies over de mogel ijkheid van n ieuwe ol ie
vondsten . Grossling: .,Onder de aardbodem 
bev indt zich vreselijk veel olie. De kunst is 
echter om die olie op te sporen . Daar is veel 
onderzoek voor nodig . Als je nu ziet dat meer 
dan 80 procent van aile opspor ingsa ktivitei
ten van de grate o liemaatschappijen in de 
wereld in Amerika plaatsvindt, dan begrijp je 
waarom er elders zo wein ig olie wordt ge
vonden." 
Een goed voorbeeld van nieuwe mogelijkhe
den om olie te winnen is de Noordzee. Gross
ling: .,Tot voor kort was het techn ies onmo
gelijk om midden op zee te boren. Bovendien 
konden we niet dieper dan een paar duizend 
voet. De techniek heeft zich nu zover ont
wikkeld dat we zelfs in een diepe zee als de 
lerse Zee boringen kunnen doen ." 
Grossling verwacht dan ook dater de komen
de jaren nog heel wat ol ie wordt gevonden . 
.,Neem het hele gebied van de Zuidpool. 
Daar heeft vrijwel niemand onderzoek gedaan. 
Toch staat het zo goed als vast dat er ·zich 
grote olievoorraden moeten bevinden. Met de 
huid ige techniek kunnen we daar nu aan de 
slag." 
Niet aileen de mogelijkheden om naar olie te 
boren breiden zich steeds meer uit, ook de 
mogelijkheid om verschillende soorten olie 
toe te passen worden steeds groter. Gross
ling : .. Je zult zien dat de wereld na 2000 nog 
op grote schaal olie gebruikt. Dan niet de 
vloeistof die in het Midden Oosten omhoog 
spuit, maar sterk van kwaliteit verschillende 
olie uit allerlei bronnen." 

Met aardgas nog vele mogelijkheden 
Een sterk ondergewaardeerde energiebron in 
de wereld is ongetwijfeld aardgas. In Neder
land realiseren we ons de waarde van aardgas 
iets beter dan in de rest van de we reid om
dat onze ekonomie op dit produkt drijft. 
Maar elders wordt aardgas nog steeds op gro
te schaal verspild. 
Aardgas is in veel opzichten geschikter dan 

olie. Het heeft een hoge verbrandingswaarde 
en het is mil ieu-vriendel ijk. Aardgas kan 
echter niet zoals olie in tankers worden ver
voerd. En daarom wordt het nog steeds als 
een soort bijprodukt gezien. In het Midden 
Oosten worden bijvoorbeeld dagel ijks miljoe
nen kubieke meters verbrand. Toch zijn de 
aardgasmogel ijkheden enorm ... I k zou zelfs 
willen zeggen dat de aardgasvoorraad in de 
we reid oneindig vee I grater is dan de ol ie
voorraad," aldus Wallace de Wit . Hij is mede
werker van de Amerikaanse geologiese dienst, 
en een van 's werelds topexperts op het ge
bied van aardgas. De Wit: .,Er is eigenlijk nog 
maar heel weinig onderzoek gedaan naar de 
aardgasvoorraden in de wereld. Maar met de 
kennis die nu voorhanden is kan gerust wor
den gesteld dat de hoeveelheid giganties is." 
Volgens De Wit is er bijna geen werelddeel 
te bedenken waar geen aardgas zit ... To en 
de aarde miljoenen jaren geleden begon met 
de vorming van mineralen ontstond er eerst 
aardgas . Vanuit dat gas ontstond in speciale 
formaties aardolie . De mogelijkheid dater
gens gas voorkomt is dus grater dan de kans 
op het vinden van olie." De Wit heeft zelf 
uitvoerig onderzoek gedaan naar aardgas in 
Amerika. Hij kwam tot de schokkende kon
klusie dater nog vele miljarden kubieke me
ters in de grond moeten zitten . .. Aardgasvel-

den komen vaak onder elkaar voor . Als je 
dus een veld gevonden hebt, moet je door· 
boren naar wat eronder zit . In enkele geval
len heb ik vijftien velden onder elkaar aange
troffen. Terwijl men oorspronkelijk dacht 
dater maar een veld zat. Daarnaast is De Wit 
bezig met een onderzoek naar aardgas onder 
zee . .,We weten dat zich in het gesteente 
onder zee gas bevindt. Oat zijn echter niet 
traditionele velden. Het lijkt meer op een 
spons, waar in de gaatjes gas zit. Tot nu toe 
kunnen we dat gas niet winnen. Maar ik ver
wacht dat over enkele jaren de techniese pro
blemen overwonnen zijn. En dan komen er 
opnieuw ongekende mogelijkheden vrij ." 
Als ik De Wit naar de toestand op de rest van 
de wereld vraag, is hij niet snel uitgepraat. 
.,Zoals ik al zei zit aardgas overal. Maar gi· 
gantiese voorraden zitten ongetwijfeld in Si 
berie en in China. In Rusland moet een hoe
veelheid gas zitten waar je stil van wordt. En 
ook de Chinezen hebben grote voorraden." 
Over Nederland zegt De Wit : .,Ook daar 
moet nog veel onderzoek worden gedaan. 
Onze ervaring is dat naarmate een veld beter 
wordt onderzocht, er ook meer gas blijkt te 
zitten . lk denk dat men in Nederland nog 
wei meer aardgas zal vinden." + 
Buiten Amerika en het Midden Oosten is nog 
nauwelijks naar olie gezocht. Bijvoorbee/d op 
de Zuidpoo/ bevinden zich waarsch1jn!ijk gra
te voorraden. 
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Kolen 
Kolen zijn plotseling weer volop in de be
langstelling. Enkele Nederlandse elektrici
teitscentrales hebben zelfs al besloten om 
weer op kolen over te stappen. Dat is geen 
gek idee, want dankzij de nieuwe technieken 
zijn kolen lang niet meer zo milieuvervui
lend als vroeger. Dat de kolenvoorraad in 
de wereld groot is, staat vast. \{ooral Ameri
ka en Rusland mogen niet mopperen. Oat 
·zijn de kolenlanden van de wereld. Nogmaals 
dr. Grossling aan het woord: ,lk heb net 
een uitgebreide stu die verr icht naa r de kolen
voorraad in de wereld . Daaruit blijkt dat we 
de komende tientallen jaren vooruit kunnen. 
Het enige nadeel is echter dat de kolen in 
voornamelijk Rusland en Amerika zijn ge
koncentreerd. Dat maakt het minder aantrek
kelijk voor bijvoorbeeld derde wereld-landen." 

01 ie u it kolen 
lets geheel nieuws is de mogelijkheid om uit 
steenkolen olie te halen. Deze techniek wordt 
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momenteel op kleine schaal in Amerika toe
gepast. Eigenlijk is het idee al erg oud: in 
Zuid-Afrika worden kolen al meer dan twee
honderd jaar vergast en zo als energiebron 
gebruikt. Maar dankzij nieuwe technieken 
kan van steenkool nu ook olie worden ge
maakt. Veel duurder dan gewone olie is het 
niet eens. Terwijl een barrel olie rond de 25 
dollar kost, betaal je voor een barrel kolen
olie hooguit 30 dollar . 
Vandaar dat de Amerikaanse president Car
ter een groot programma is gestart om de 
produktie van kolen -olie op te voeren. 
In Nederland wordt steeds meer gepraat over 
het vergassen van de kolen in Limburg. Ook 
die techniek komt steeds meer in zwang. Het 
voorkomt dat mijnwerkers in nauwe gangen 
hun longen op de proef stellen. 

Olie uit leisteen en teerzand 
Uit de meest onwaarschijnlijke zaken weet 
men tegenwoordig olie te halen. Leisteen en 

teerzand zijn daar voorbeelden van. In Alas
ka ligt een olievoorraad die groter is dan het 
Midden Oosten . Maar er zijn geen boortorens 
te vinden, aile ol ie komt daar uit teerzand. 
Wat is teerzand? Oat is eigenlijk hetzelfde 
als ons zand, met dien verstande dat aan het 
zand nog eens 11 procent ruwe ol ie is toege
voegd en 4 procent water. Vanaf de buiten
kant is er weinig b ijzonders te zien aan de 
grond in Alaska , maar een nadere studie heeft 
geleerd dat rond el ke zandkorrel een laagje 
water zit dat olie en zand gesche iden houdt. 
Door vermenging met zeer heet water kan 
de olie van het zand worden losgeweekt. De 
ruwe olie die op deze manier vrijkomt, wordt 
vervolgens in een raffinaderij bewerkt tot 
bruikbare olie . 
In plaats van boortorens zie je in dit deel 
van Alaska, waar de Exxon 60.000 hektare 
grond heeft gepacht, voornamelijk bulldo
zers. Deze bulldozers scheppen het zand op 
en brengen dat naar de verwerkingsfabriek. 
Daar wordt het zand met water vermengd en 
vervolgens weer, zonder olie, naar de oude 
plek teruggebracht. Zo wordt een giganties 
deel van dit verlaten gebied omgeploegd. 
Naast Alaska is er ook elders op de wereld, 
zoals in Rusland, teerzand. Dat kan miljar
den barrels aan olie opleveren. 

Olie uit hout en planten 
Ook nieuw is de mogelijkheid om hout om te 
zetten in ol ie. Het oude vertrouwde hout 
komt trouwens helemaal terug als een ener-
gi ebron . Want wat is er makkelijker te vin
den als hout? Hout kan ideaal gebruikt wor
den als verwarmingsbron (met name in ont
wikkelingslanden) en kan gebruikt worden 
voor het opwekken van elektriciteit. Maar 
uit hout kan ook alkohol worden gehaald, 

·dat als benzine voor onze auto's kan dienen. 
En uit hout kan zelfs olie worden gehaald. 
De mogelijkheden van hout zijn zo onbe
perkt dat Amerikaanse deskundigen schatten 
dat hout 15 procent van de energiebehoefte 
zou kunnen dekken . Het prettige van hout 
is dat haa r energiewaarde veel hoger is dan 
van bijvoorbeeld olie . Het hout raakt, als er 
verstandig verbouwd wordt, natuurlijk nooit 
op. Het is niet overdreven om te stellen dat 
zich in de oerwouden van de wereld talloze 
'Midden Costen's' bevinden. 
Overigens is niet aileen hout een goede na
tuurl ijke energiebron. Ook gewassen als 
graan en suikerriet Iaten zich uitstekend in 
energie omzetten. In Brazilie wordt al op 
grote schaal sui kerriet toegepast voor de pro
duktie van alkohol, geschikt als brandstof 
voor auto's. 
En ook de graanvelden zouden benut kun
nen worden voor de aanmaak van brandstof. 
Techniese problemen zijn er nauwelijks meer. 
Aileen de ekonomiese en politieke omstandig
heden zijn er niet naar deze technieken op 
grote schaal toe te passen . 

In dit overzicht heb ik alternatieven als zon
ne- en windenergie nog weggelaten. Het is 
duidelijk dat ook zij een bijdrage aan de ener
gievoorziening kunnen leveren. Het is zelfs 
zo dat we met de huidige kennis enorm veel 
energie uit de natuur kunnen opwekken, 
zonder dat de natuur daardoor uitgeput 
raakt. De toekomst ziet er daarom technies 
gesproken helemaal niet somber uit. 
Het grote probleem zit hem echter in de 
ekonomiese strukturen die de toepassing van 
al deze alternatieven in de weg staan omdat 
ze niet voldoende winst opleveren. Die kapi
talistiese strukturen moeten we eerst afbre
ken voordat een goed energiebeleid mogelijk 
is. • 



TRIBUNE 
ME DIES 
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P school leren we hoe het menselijk 
lichaam in elkaar zit en hoe het werkt. 
Jammer genoeg weten de meeste men

sen niet hoe het staat met onze voeding, hoe 
het klaargemaakt moet worden en welke voe
ding nodig is om gezond te blijven . 
Onze voeding is de laatste tientallen jaren wei 
wat verbeterd; zo gebruiken we vaker bruin 
dan wit brood, we eten meer groente en ook 
fruit krijgt meer aandacht. Maar anderzijds 
is ook de hoeveelheid suiker en vet sterk toe
genomen. En juist tegen een te vetrijke en 
suikerrijke voeding moet gewaarschuwd wor
den. Want te dik zijn is niet gezond. We we
ten allemaal wat de gevaren hiervan zijn. 
Misschien denkt u nu: ,Er mag ook helemaal 
niets meer." Dat is gelukkig niet waar. Het 
betekent aileen dat we beter moeten letten 
op de dingen die we eten. 

In een goede voeding moeten dan ook de vol
gende voedingsstoffen voorkomen: 
Bouwstoffen: Dit zijn stoffen die zorgen voor 
de opbouw van nieuwe lichaamscellen en het 
herstel van versleten cellen. Ook beschermen 
ze tegen ziekten. Ook ons beenderstelsel en 
onze tanden doen aan dit proces mee en dus 
hebben we hiervoor kalk nodig . Voedings
middelen met veel kalk zijn: melk- en melk
produkten . De weefselcellen om het skelet 
bestaan vooral uit eiwit en ook deze moeten 
vernieuwd en aangevuld worden. Eiwitrijke 
voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld vlees, 
vis, kaas, melk en melkprodukten, eieren. 
Door de weefsels lopen bloedvaten en ook 
het bloed bestaat voor een groot deel uit 
eiwit, waarbij ijzer een belangrijke rol speelt. 
IJzer zit vooral in bruin brood en vlees. 
Brandstoffen: zorgen voor de lichaamstem
peratuur (bij een gezond mens circa 37 graden 
Celsius) en voor de arbeid die het lichaam 
moet verrichten. Dat is niet aileen het lopen 
en fietsen, rennen en zwemmen, maar ook 
het ademen, het kloppen van het hart, enz . 
De hoeveelheid brandstof die iemand nodig 
heeft, kan erg verschillen: een uur fietsen 
vraagt veel meer arbeid dan een uur slapen. 
Beschermende stoffen: ook wei regulerende 
stoffen genoemd. Dit zijn vooral de vitamines 
en mineralen . Zij zorgen ervoor dat aile ar
beid in en door het lichaam goed kan plaats
vinden. 

Schijf van vijf 
Omdat u tijdens het winkelen niet aan voe•• 
dingsstoffen denkt, maar aan voedingsmid
delen , is door voedingsdeskundigen de schijf 
van vijf samengesteld: 

Groep 1: melk en melkprodukten 
Melk is een van de belangrijkste voedings
middelen: elke baby wordt de eerste tijd met 
uitsluitend melk gevoed. Melk is het enige 
voedingsmiddel waaruit wij onze dagelijkse 
hoeveelheid kalk halen. Gebruik daarom een 

Over het hoe en waarom 
van een goede voeding 

De schijf 
van vijf 

· halve liter melk of melkprodukten per dag. 
Doet u aan de lijn, dan gebruikt u natuurlijk 
magere melk en magere yoghurt. 

Groep 2: aardappelen, groente en fruit 
Deze groep bevat vee I mineralen en -vitamines, 
vooral vee I vita mine C. Gebrui l< el ke dag een 
flinke portie groente . Groent/ kunt u rauw 
eten en gekookt. U moet de groente zo kort 
mogelijk van tevoren snijden, wassen en zo 
kort mogelijk, in weinig water koken, want 
aileen dan blijft een groot deel van de vita
mines behouden. Appelmoes is echter geen 
groente! Aardappelen kunt u eten naar be
hoefte. Gebruik minstens 1 stuk fruit per 
dag, liefst met schil, want dat bevordert de 
stoelgang. 

Groep 3: kaas, vlees, vis, peulvruchten, ei 
Hierin zitten vooral veel eiwitten, dus bouw
stoffen . Per dag hebben we voldoende aan 
honderd gram vlees en vleeswaren. Het vlees 
kan ook worden vervangen door een wat 
grotere hoeveelheid vis . Het gebrui k van 1 a 

2 plakken kaas per dag is voldoende. Doet u 
aan de lijn, neem dan vooral de magerc pro
dukten, dus mager vlees en vleeswaar, 40-plus 
of 20-plus kaas. 
Gebruik niet meer dan 2 a 3 e ieren in de 
week. Deze hoeveelheid geldt voor jong en 
oud, vanwege het cholesterolgehalte. 

Groep 4: boter en margarine 
Boter en margarine bevatten veel brandstoffen 
en vitamine A en D. Omdat we toch al te 
veel vet gebruiken, is het dringend gewenst 
om bij de broodmaaltijden halvarine te ge
bruiken (dun smeren!) en om het vlees te 
braden in zo weinig mogelijk margarine . 
Boter en margarine zi jn beiden even vet en 
het gaat dus aileen om de smaak . Kind eren 
krijgen vaak vitamine A-D in de vorm van 
druppeltjes of tabletjes . Vooral als u aan de 
lijn doet, kunt u deze groep sterk beperken. 

Groep 5: brood en graanprodukten 
Vooral de {)rove broodsoorten zijn erg be
langrijk . Dit zijn bijvoorbeeld bruin brood, 
vol korenbrood, roggebrood, bruin knackebrod. 
Aile bruine soorten bevatten tarwekorre ls 
met vliesjes en bevatten dus nog aile vitami-
nes en mineralen . Bovendien hebben de brui 
ne soorten een hogere verzadigingswaarde, 
je hebt dus minder snel een leeg gevoel in de 
maag. Verder werken de bruine brood- en 
graansoorten ook nog bevorderend op de stoel 
gang. 

Met mate 
In gee n van de groepen staan zout, suiker, 
snoep, hartige snacks, frisdranken en alkohol 
genoemd. Uit voedingsoogpunt kunnen ze 
allemaal gemist worden . Velen ervan zijn 
echter al lang ingeburgerd en hct is ook echt 
niet nodig om ze te verbieden . Als u ze maar 
met mate gebrui kt, want niet iedere dag 
hoeft het een feest te zijn. • 

13 



Brief 
,Laatst kreeg ik een briefje van het 
SFB (Sociaal Fonds Bouwnijverheid) 
met de vo/gende tekst: 

Doorwerken in de winter 
is ook ons belang 
Als u niet kunt werken omdat het 
vriest, dan is dat niet zo best. 
Uitgevroren zijn betekent: 
- de woningnood duurt nog Ianger 
- het bouwproduki: wordt duurder 
- u ontvangt minder geld. 
Daarom is het belangrijk dater bij 
vorst doorgewerkt wordt. Voor ieder
een. Dus ook voor u. 

lk vind dit schandalig omdat: 
1. De woningnood tach niet vermin
dert als het vriest. /k ben er tach niet 
verantwoordelijk voor dater woning
nood is. 
2. De bouwprodukten worden tach 
we/ duurder. 
3. Wij er niks aan kunnen doen als het 
vriest. 
Zo zie je maar weer dat zelfs een so
ciaal fonds winst wil maken (dus de 
ondernemers steunt met de centen van 
de arbeiders). 

D. v. R. te Hattem, 
stratenmaker. 

Koppelbazen en koppelbazen 
Je hebt koppelbazen en koppelbazen. Het 
woord ,onderaannemer" is makkelijker te 
gebruiken. Kenmerkend is het verrichten 
van een deel van het werk dat door een an
der bedrijf aangenomen is (de hoofdaanne
mer) . Er zijn bouwbedrijven die zich specia
liseren in bepaalde werkzaamheden, die 
moeilijk door een gewone aannemer uitge
voerd kunnen worden. Het inschakelen van 
zo'n onderaannemer is dan oak ni ks bijzon· 
ders of verontrustends. 
Vreemder wordt de situatie wanneer een 
hoofdaannemer normale werkzaamheden die 
met eigen personeel net zo goed gedaan zou
den kunnen worden, aan een onderaannemer 
uitbesteedt. En helemaal vreemd wordt het 
wanneer welhaast het hele projekt door een 
of meer onderaannemers wordt uitgevoerd 
en het eigen personeel van de hoofdaannemer 
uit slechts een kleine vaste kern bestaat. 
Want dan gaat het voornoemde argument 
van specialisatie niet meer open spelen ande
re, ekonomiese en juridiese, faktoren de 
hoofdrol. 

Komen en gaan 
Wanneer je als aannemer werk in eigen be· 
heer uitvoert, heb je met betrekking tot je 
personeel, te maken met een aantal juridiese 
regels, die de positie van die werknemers 
moeten beschermen. Uitvoering geven aan 
die regels kan vaak geld, veel geld kosten. 
Daarom is het veet lukratiever om zoveel 
mogelijk van het aangenomen werk weer uit 
te besteden aan onderaannemers. Dan heb 
je geen verantwoordelijkheid voor het werk· 
volk. En daarbij komt dat je niet meer aan 
personeelsplanning hoeft te doen. Heb je 
werkvolk nodig, dan schakel je een of meer 
koppelbazen in, moet je ze kwijt, dan vertel 
je ze dat gewoon. Je hebt aileen maar met de 
onderaannemer te maken, het personeel be· 
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De bouwvakkers komen zelf vaak moeilijk te weten of hun onderaannemer bonafide is of niet 

KOPPELBAZEN 
INDEBOUW 
Voor de zoveelste maal zijn de koppelbazen in de bouw weer in opspraak. Direkte 
aanleiding is dit keer het optreden van de belastingdienst. Na intensief speurwerk 
heeft deze dienst aanslagen van duizenden guldens naar een aantal bouwvakkers 
verzonden. Bouwvakkers, die bij een koppelbaas hebben gewerkt die voor hen 
geen belasting heeft afgedragen. Deze bouwvakkers wisten dat niet, maar dat inte
resseert de belastingdienst weer niet. In totaal werden er naar- naar nu bekend is 
- 25 arbeiders aanslagen voor een bedrag van maar liefst 320.000 gulden verzon
den. Ook in opspraak zijn dit keer enige grote aannemers, met name bouwbedrijf 
Van Eijkelenburg uit het Brabantse Rosmalen en Wilma BV uit het Limburgse 
Weert. Pi kant detail: direkteur S.J. van Eijkelenburg van het gelijknamige bouwbe
drijf is sedert kort voorzitter van de Nederlands-Christelijke Werkgeversvereniging 
(NCW) en tesamen met VNO-kollega Van Veen ,De stem van ondernemend Ne
derland", welke zo graag tegen de Nederlandse arbeider te keer gaat als het om 
profiteren van sociale voorzieningen en gemeenschapsgeld gaat. Reden genoeg dus 
voor de Tribune om wat verder op de zaak in te gaan. 

staat niet voor jou. Dat betekent oak geen 
gedonder met afvloeiingsregelingen, ontslag· 
vergunningen, arbeidsburo's, vakbonden of 
ondernemingsraden . Wei zo makkelijk dus. 

Einde werk 
De koppel baas op zijn beurt heeft doorgaans 
geen grote problemen met het ontslaan van 
werkvolk. Vaak heeft hij maar enkele kar· 
weien onder handen, zodat hij gemakkelijk 
waar kan maken dat er geen werk meer is 
voor zijn personeel. Talloze malen wordt dan 
oak door de Nederlandse koppelbazen het 
zinnetje ,einde werk" op de werkloosheids· 
formulieren ingevuld. In de tussentijd gaat de 
hoofdaannemer rustig en Iustig verder met 
het aannemen van nieuwe, grote projekten 
en het opnieuw inschakelen van koppelbazen. 
Op die manier wordt zijn ondernemingsrisiko 
op de koppel baas afgewenteld, die het op 
zijn beurt weer op zijn personeel en op de 
kas van de sociale verzekering afwentelt. Zo 
gaat dat in Nederland en voorwaar, het zijn 
geen uitzonderingen. 

Bonafide en malafide 
Onderaannemers met bovengenoemde prak· 
tijk staan echter nag eens niet te boek als 
malafide werkgevers. Daarvan spreekt men 
pas wanneer belasting en sociale verzekerings
plicht worden ontdoken. Daarvoor hebben 
de heren onderaannemers diverse interessan
te manieren ontwikkeld. Een paar voorbeel
den. Voor een bouwvakker vervullen zoge· 
naamde ,vakantiebonnen" een erg belang· 
rijke rol. Afgezien van het feit dat zij geld 
betekenen, vormen zij tevens het bewijs dat 
de werkgever bonafide is. lmmers, slechts 
een bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid 
(de bedrijfsvereniging voor de bouw) inge
schreven werkgever kan daar vakantiebon-
nen kopen. En je wordt pas ingeschreven als je 
premie betaalt. Derhalve legitimeren de bon· 
nen de werkgever. Een bouwvakker die geen 
bonnen (meer) krijgt, weet dan oak dater 
iets mis zit. 
Een niet bij het Sociaal Fonds ingeschreven 
koppel baas zou daar dus problemen mee kun
nen krijgen. Zander bonnen kan hij slechts 
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Werknemers van het Tilburgse bouw
bedrijf S. stellen een vordering bij het 
bedrijf - dat gerund wordt door een 
bijzonder bekende koppelbaas -in 
wegens niet verstrekte vakantiezegels. 
S. antwoordt dat al zijn juridiese pro
blemen door een zekere jonkheer Van 
der P. uit Eindhoven worden geregeld. 
Vervolgens wordt die man aangeschre
ven, die op zijn beurt weer verwijst 
naar mr. De H. te Tilburg, advokaat en 
prokureur. Hij laat tenslotte weten tot 
kurator in het faillisement van S. te 
zijn benoemd ... Enige tijd later begint 
de koppelbaas in kwestie zijn zoveelste 
bouwbedrijf ... 

mensen in dienst nemen, die weten dat het 
werk zwart is. Dergelijke arbeiders zullen 
ook steeds hogere lonen verlangen. En dat 
maakt de winst van de koppelbazen weer 
kleiner. Zou hij echter op de een of andere 
wijze toch aan vakantiebonnen kunnen ko· 
men, dan kan hij mensen tegen normale lo· 
nen in dienst nemen, terwijl hij toch geen 
belasting of premie betaalt. Het is daarom 
dater in diverse kroegen een levendige han-

' del in vakantiebonnen is ontstaan. Sonnen, 
die via tussenpersonen opge~ocht worden en 
door de koppelbaas aan zijn personeel wor
den verstrekt. Dat kost hem wei wat geld, 
maar de voordelen zijn bijzonder groot. 
Het Sociaal Fonds Bouwnijverheid is op de 
hoogte van deze handel, maar zegt er weinig 
tegen te kunnen ondernemen . Trouwens, er 
wordt niet aileen gehandeld, de bonnen wor· 
den ook op grote schaal gestolen. Het is 
niets teveel om van een werkelijke koppel 
bazenmaffia te spreken, een maffia waarte
gen organisaties als het Sociaal Fonds door 
personeelsgebrek machteloos staan. 

Vaste prik 
Ook wei bij het Sociaal Fonds geregistreerde 
werkgevers-koppelbazen bezondigen zich bij 
herhaling aan premie-ontduiking. De oor
zaak daarvoor ligt in het feit dat het toege· 
staan wordt maanden en soms zelfs meer dan 
een jaar achterstallig te zijn met premie-af· 
dracht. Op die manier kan een waar kapitaal 
aan nog te betalen premie worden opge· 
bouwd. Op het moment dat dan werkelijk 
betaald moet gaan worden (vaak dan ook aan 
de belastingdienst) gaat het bedrijf failliet. 
Enige weken later zien we dan hetzelfde be
drijf met dezelfde direktie onder een ietwat 
gewijzigde naam terugkeren. Sociaal Fonds 
en belastingdienst staan machteloos, de ge
meenschap draait voor de zoveelste maal 

1 voor de schulden op. 

Arbeidsburo 
Bouwvakkers weten door ervaring bijzonder 
veel te vertellen over malafide en bonafide 
onderaannemers. Kennis die vaak bij instan
ties als het arbeidsburo niet aanwezig lijkt. 
Herhaaldelijk komt het voor dat mensen door 
het arbeidsburo verwezen worden naar werk
gevers die als louche en onbetrouwbaar be· 
kend staan. Dat daardoor het vertrouwen 
van de gemiddelde bouwvakker in het ar
beidsburo danig is geslonken mag dan ook 
niet erg vreemd gevonden worden. 

NCW-voorzitter Van Eijkelenburg in 
januari van dit jaar: ,Ais een hoofd
aannemer bewust het spel meespeelt 
met de malafide onderaannemer moet 
de rechter aile mogelijkheden gebruiken 
om hem aan te pakken, vind ik. Daar
om heb ik wei eens gezegd: de boetes 
van tweeduizend gulden, daar moeten 
ze twee ton van maken." 
FNV-woordvoerdster: ,NCW-voorzit
ter Van Eijkelenburg heeft als bouw
ondernemer jarenlang gewerkt met ma
lafide koppelbazen." 
Van Eijkelenburg daarop: ,lk heb het 
niet geweten." 
En weer de FNV: ,Van Eijkelenburg 
kan wei zeggen dat hij zijn uiterste best 
doet om dit soort praktijken te voor
komen, maar zolang hij er zelf wijzer 
van wordt, zal dat wei meevallen ... " 

Veranderingen 
AI jarenlang wordt er vanuit de vakbond op 
aangedrongen dat de koppelbazen aangepakt 
worden . Tot veel resultaten heeft dat echter 
nog steeds niet geleid. Op dit moment is het 
zo dat de hoofdaannemer voor de laatste 
gewerkte week aansprakel ijk gesteld kan 
worden voor betaling van loon aan het per
soneel van een niet-betalende koppelbaas. 
Dat is echter vaak een druppel op de gloeien· 
de plaat, aangezien deze arbeiders vaak nog 
grote vorderingen (d.ikwijls bestaande uit 
nog niet verstrekte vakantiebonnen) hebben 
op de koppel baas . 
Nu ligt er een wetsontwerp dat de aansprake· 
lijkheid van de hoofdaannemer wil uitbreiden, 
onder andere zodanig dat hij ook voor deaf-

Enige maanrl~n na zijn vertrek bij 
bouwbedrijr F. krijgt M. te horen dat 
hij zich voor de peri ode dat hij bij F, 
gewerkt heeft vrijwillig moet verzeke
ren, aangezien er niets is betaald door 
de werkgever. Daarop stuurt M. een 
vordering tot betaling naar F., volgens 
hem kantoorhoudend in Antwerpen. 
De brief komt enige dagen later terug. 
,Geadresseeerde niet bekend" staat er
op. De direkteur weet M. wei te wo
nen. Omdat het helaas om een beslo
ten vennootschap gaat, blijft ook deze 
koppelbaas weer buiten schot ... 

dracht van sociale premie aansprakelijk ge
steld kan worden . Dit voorstel ondervindt 
echter bijzonder veel tegenwerking vanuit de 
ondernemerswereld. NCW-voorzitter S.J. 
van Eijkelenburg betoogde dat ,dit wetsont· 
werp de ruggegraat uit de bouwwereld haalt." 

Maar zelfs wanneer het wetsontwerp tot wet 
zou promoveren, dan nog lijken de mogelijk
heden om door de mazen van het net te glip
pen nog steeds alom aanwezig. En met name 
de kontrolemogelijkheden lijken ten ene male 
onvoldoende te zijn om fraaie wetsbepalin· 
gen in praktijk om te zetten. Vooralsnog zal 
de gemeenschap dan ook wei blijven bloeden 
voor de winsten van hoofd· en onderaanne-
mers. Een fraaie bedoening... • 
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Naast de vervoersvoorzieningen van de 
AAW die wij in Tribune 19 beschreven, 
bestaan er ook woonvoorzieningen 
voor gehandikapten. V66r 1 cktober 
1976 waren deze voorzieningen een 
onderdeel van de WAO en werden zij 
vergoed door de bedrijfsverenigingen. 
Na 1 oktober 1976 vallen de voorzie
ningen op het gebied van de woning
aanpassing onder de AAW. Deze wet is 
een volksverzekering en is dus voor 
iedereen van toepassing, arbeider en 
zelfstandige, jong en oud. De woon
voorzieningen worden echter niet meer 
door de bedrijfsverenigingen uitgevoerd, 
maar door het ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening 
en zijn te vinden in de regeling 'Be
schikking geldelijke steun huisvesting 
gehandikapten'. Onveranderd is geble
ven de adviesfunktie van de Gemeen
schappelijke Mediese Dienst, de GMD. 

Mogelijkheden 
Bij de woningaanpassing voor gehandikapten 
maakt de wet geen onderscheid tussen de 
huurder van een waning of de eigenaar van 
een waning. Beiden kunnen in aanmerking 
komen voor aanpassingen. Bij deze aanpas· 
singen zijn de volgende vergoedingen moge
lijk: 

Vergoeding van de kosten voor aanpas
sing van de waning . 

- Vergoeding van de kosten van tijdelijke 
huisvesting en huurderving . 
Vergoeding van verhuis- en herinrichtings
kosten. 

Wat de kosten van woningaanpassing betreft, 
daartoe behoren onder meer de kosten van 
het materiaal, de kosten van de aannemer, 
de ontwerpkosten en de kosten van d" 'inan
ciering. Deze kosten zijn nodig Jls de bestaan
de waning moet worden uitgebreid met bij· 
voorbeeld een extra kamer, als er een aange· 
paste badruimte moet worden gebouwd of 
als er een traplift moet worden geplaatst. 

Voorwaarden 
De regeling heeft ten doel vergoedingen te 
geven wanneer het belang van de gehandikap
te wordt gediend. Een voorwaarde is dat de 
voorzieningen slechts kunnen worden getrof
fen aan woningen die blijvend worden be
woond, aanpassingen aan zomerhuisjes en 
dergelijke worden dus niet vergoed. 
Wei is het mogelijk om een waning toeganke
lijk te maken voor iemand die in een inrich
ting verblijft en in een weekend of in de va· 
kantie thuis komt. In dat geval zijn de aan
passingen veel eenvoudiger en worden ze be
perkt tot het hoogst noodzakelijke. 

GMD 
Het ministerie van Volkshuisvesting krijgt 
bij de aanpassingen advies van de GMD. Aan 
deze dienst zijn onder andere artsen en techni 
ci verbonden. De arts stelt vast hoe de licha
melijke of geestelijke situatie van de gehandi-
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kapte is. In overleg tussen de gehandikapte en 
de GMD wordt dan bekeken welke woon
pi'Oblemen er zijn en wat er aan gedaan moet 
worden . 

Vergoeding 
Als de aanpassing minder dan 250 gulden 
bedraagt, wordt er geen vergoeding gegeven . 
Liggen de aanpassi ngskosten tussen 250 en 
6000 gulden, dan wordt de bijdrage ineens 
gegeven . lndien de kosten meer dan 6000 
gulden bedragen betaalt het ministerie een 
jaarlijkse bijdrage en wei over een tijdvak van 
20 jaar. In feite is het zo dat men zelf de kos
ten betaalt, uit eigen middelen of door een 
geldlening, en dat de kosten van aanpassing 
en geldlening in 20 jaar door het ministerie 
worden terugbetaald. 

Aanvragen 
De aanvraagformul ieren kan men krijgen 
bij de gemeente en bij de vestigingen van de 
GMD, die meestal gehuisvest zijn in de kan· 
toren van het GAK . 
Na invulling wordt h ~ t formulier toegezon· 
den aan het GMD-kantoor waaronder de 
woonplaats ressorteert. De arts van de GMD 
bekijkt de lichamelijke situatie en het is dus 
mogelijk dat men een oproep ontvangt om op 
het spreekuur te komen. 
De woonsituatie wordt beoordeeld door de 
techniese medewerker, met wie men oak de 
eigen wensen kan bespreken . Deze techniese 
medewerker behandelt daarna de gegevens met 
het ministerie van Volkshuisvesting . Vervol
gens wordt er een bouwschets ontworpen, 
de schets wordt voorgelegd aan de aanvrager, 
die vervolgens kontakt op kan nemen met de 
aannemer en de architekt. De gemeente is 
inmiddels op de hoogte gesteld van de voor
genomen verbouwing. 
Als het ministerie de plannen defi nitief heeft 
goedgekeurd, ontvangen de aanvrager en de 
gemeente bericht hiervan. Vervolgens kan de 
aanvrager bij de gemeente subsidie aanvragen. 
Van de gemeente ontvangt de a·anvrager de 
beschikking, waarbij geldelijke steun wordt 
toegekend of afgewezen. De aanvrager geeft 
daarna opdracht aan de aannemer om tot 
bouwen over te gaan. Als de bouw klaar is, 
moet men dit aan de gemeente melden, die 
vervolgens kontroleert of de bouw volgens 
de plannen en op deugdelijke wijze is uitge-

voerd . Op basis van de definitieve gegevens 
geeft de gemeente de financiele steun. 

Klachten en beroep 
lndien men niet tevreden is over de wijze 
waarop de aanvraag is behande-ld, of als men 
het niet eens is met de oplossing, kan men een 
klacht indienen bij de klachtenkommissie 
van de Centrale Overleggroep Gehandikap· 
ten, Wethouder Alferinkweg 300 te Zwolle . 
Oak kan men beroep instellen tegen de be· 
schikking van de gemeente. De bezwaren 
moeten schriftelijk aan de gemeente worden 
meegedeeld, waarna de gemeente de aanvraag 
opnieuw beoordeelt. Is men het dan nog 
niet eens met de beslissing van de gemeente, 
dan kan men in beroep gaan bij de Raad van 
State . 
Vanzelfsprekend kunt u om hulp of inlich
tingen altijd terecht bij de SP Hulp- en lnfor
matiedienst, die is er voor u. • 

VRAAG ••• 
/k ben nu 55 jaar en ik heb vroeger een tijd 
rentezege/s geplakt. Kan ik het tegoed van die 
zegels nu uitbetaald krijgen en bij wie moet 
ik dan zijn? 

._EN "NTWOORD 
Nee, u kunt het bedrag aan rentezegels nog 
niet uitbetaald krijgen. Het bedrag wordt u in 
een keer uitbetaald als u 65 jaar wordt. De 
Raad van Arbeid is met de uitbetaling belast. 
Op het tegoed houdt de Raad van Arbeid 20 
procent belasting in, zodat het uitgekeerd be
drag in de meeste gevallen netto is. Voor 
bijzonderheden kunt u zich wenden tot de 
Raad van Arbeid in uw rayon. • 
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EIGEN 
RISIKO 
Hoe de Ziekenfondsraad 
200 miljoen gulden wil plukken 
van de zieke ziekenfondspatient 

Naar aanleiding van de nieuwe voorstellen 
van de ziekenfondsraad aan de regering, heb
ben de SP-artsen de volgende verklaring uit
gegeven: 

Nog niet zo lang geleden werden we opge
schrikt door de plannen voor invoering van 
het eigen risiko. U weet we/, de eerste 100 
gulden ziektekosten moest de ziekenfonds
patiifnt zelf gaan beta/en per jaar. En mensen, 
die geen gezin hebben te onderhouden moes
ten f 10,- gaan beta/en per dag ziekenhuis
verpleging. 
Onder druk van de bevolking, onder andere 
met de kaartenaktie van de SP Hulp - en ln
formatiedienst en de vereniging Voorkomen 
is Beter tegen het eigen risiko zijn deze eerste 
plannen grotendee/s gestrand. De f 100,- is 
van de baan, en het tientje per verpleegdag 
werd een vijfje (wat natuurlijk nag altijd 
vijf gulden teveel is). Maar opnieuw werd de 
Ziekenfondsraad ingeschake/d om te beden
ken hoe er verder nog extra geld uit de zie
kenfondspatiifnt kan worden geperst. De 
Ziekenfondsraad is een door de regering bij 
e/kaar gezette groep mensen, die aan de rege
ring advies moet geven over ziekenfondsaan
gelegenheden. 
Er zitten vertegenwoordigers in van werkge
vers, werknemers (vakb onden), de zieken
fondsen, de KNMG, etc. Hun nieuwste voor
stellen zullen binnenkort aan de regering 
worden aangeboden. Reden voor ondergete
kende artsen, allen lid van de Socialistiese 
Partij (SP) om de voorstellen voor u op een 
rijtje te zetten. 
1. Taxigeld. 
Als je minder dan 15 kilometer met de taxi 
moet, dan krijg je daar he/emaa/ niets meer 
van terug (beha/ve a/s je erg vaak ergens naar 
toe moet). 
Moet je verder van huis, dan moet je daar
voor meer zelf gaan beta/en dan nu. Alsof je 
voor je plezier naar de dokter gaat! En extra 
schanda/ig om degene, die zich kenne/ijk 
tach a/ moeilijk verp!aatst te Iaten opdraaien 
voor de bezuiniging. Argument van de zieken
fondsraad: er wordt misbruik van gemaakt. 
Als data/ zo is, dan vinden wij dat het mis
bruik moet worden tegengegaan. Het is geen 
op/ossing om iedereen dan maar te Iaten be
ta/an. 
2. Kraamzorg. 
Voorgesteld wordt, dat je nu oak moet gaan 
beta/en als de dokter je voorschrijft om in 
het ziekenhuis te bevallen. Waarom? Volgens 
de Ziekenfondsraad oak hier, om het on
eigenlijk gebruik van de mediese indikatie 
tegen te gaan. En daar moet iedere vrouw 
die in het ziekenhuis een kind krijgt at is het 
zelfs met de keizersnee dan maar voor gaan 
beta/en! En we/ 30 gulden per dag. 
3. Plast:iese chirurgie. 
Bij zogenaamde esthetiese operaties moet je 
de helft zelf gaan beta/en. Bijvoorbeeld oak 
voor vergroting of verkleining van de borsten 
za/ dit gelden. En of je nu voor of tegen der
ge/ijke operaties bent, de maatrege/ is ver
keerd, omdat deze opera ties dan weer voor-

Grote drukte in de Nijmeegse Marsstraat rand het huis van weigeraar Vossen 

BOEDELVERKOOP VERHINDERD 
Donderdag 25 oktober heeft het Zuiverings
schap Rivierenland, 7 jaar na haar oprichting, 
het eindelijk aangedurfd een boedelverkoop 
in Nijmegen te 'riskeren'. 
Waarom nu pas? Omdat het schap nu Don 
Serree (PvdA) als nieuwe sterke voorzitter 
he eft gekregen? Of dacht het schap dat het 
verzet tegen de milieubelasting niet meer 
bestaat? 
In ieder geval het kwam bedrogen uit. Het 
'slachtoffer' Jan Vossen weigert al jaren om 
principiele redenen de milieubelasting. Hij 
vindt dat de werkelijke vervuiler moet beta
len. Dat is de industrie die direkt of indirekt 
(via de konsument) het milieu vervuilt. 
De SP Hulp- en I nformatiedienst organiseerde 
samen met Jan Vossen dat het huis op de 
Marsstraat mudjevol kwam. Uit de buurt en 

recht worden voor de partiku/iere patienten. 
De fondspatil§nt moet het maar nemen zoals 
het komt. 
4. Fysiotherapie. 
De behande/ingsmethoden, die de fysiothe
rapeut heeft, worden drasties teruggeschroefd. 
En wei doordat het ziekenfonds buiten mas
sage en oefentherapie nog maar een andere 
behande/ingsmethpde tegelijk za/ beta/en. 
Dus bijvoorbeeld warmtetherapie en daar
naast bestraling mag niet meer (wordt al
thans niet door het ziekenfonds betaald). 
Vanwaar deze maatregel? Oak hier weer het 
argument: er worden vaak tevee/ behande
lingen toegepast. Maar het is het systeem van 
betaling aan de fysiotherapeut (namelijk voor 
iedere behandeling apart) wat dit moge/1jk 
maakt. Dan moet naar onze mening daar 
iets aan gedaan worden, bijvoorbee/d fysio
therapeuten in loondienst. 
Moet de ziekenfondspatiiint dit alles maar 
weer slikken. Het komt er op neer, dat de 
fondspatiiint als ze ziek worden meer moe
ten gaan beta/en voor hun gezondheidszorg 
en dat de Ziekenfondsraad in het ad vies aan de 
regering zelfs voor hen een mogelijk slechtere 
behandeling zoals bij fysiotherapie aanvaard-

zelfs van ver daar buiten kwamen de mensen 
toegestroomd. Lang niet iedereen kon naar 
binnen . Voor het huis stond des raat vol. 
De stemming zat er goed in. Er was een hu is
orkest dat allerlei miliculiederen begeleidde. 
En bovendien was er koffie. 
Tegen 11 uur worstelden twee deurwaarders 
zich met veel moeite naar binnen. Tot in de 
keuken kwamen ze. En na onderling beraad 
besloten ze de verkoop niet door te Iaten 
gaan. Het was voor hen onmogelijk een 'nor
male verkoop' te houden. 
De eerste slag is gewonnen. 
Oudere buurtbewoners die aanwezig waren 
konstateerden met genoegen dat de deur
waarders bot vinge n. Voor de oorlog kwamen 
uitverkopen vaak voor in devol ksbuurte11, 
met bruut geweld. • 

baar vindt. 
Konk/usie : aile mooie woorden over verbcte
ring van de kwaliteit van de gezondheidszorg 
ten spijt, weer b/ijkt dat men in bepaalde 
kringen, nu weer in de Zieke.nfondsraad, zich 
er nag steeds het hoofd over breekt, hoe be
zuinigingen in de gezondheidszorg afgewen
teld kunnen worden op de ziekenfondspa
tient. Het gaat haast verve/end worden om 
te moe ten zeggen, maar als er dan bezuinigd 
moet worden in de gezondheidszorg, haal 
het geld dan waar het zit: bijvoorbee/d in de 
farmaceutiese industrie, de mediese appara
tenindustrie etc. En als er dan misbruik is, 
pak dan he t systeem aan, dat het misbruik in 
de hand werkt. Want zoa/s de Ziekenfonds
raad nu redeneert, is het weer het oudr: lir:dje: 
de konsument moet beta/en, en vers!echte
ringen aksepteren, terwij/ het systeem van 
verspilling in de gezondheidszorg onaange
tast blijft. 
Uiteraard vinden wij dit onaanvaardbaar. 

P.M. Pol/mann 
J. C. van Ballegooijen 
J. C. de Langen 
artsen van de Socialistiese Partij • 
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,Wat goed is voor baby's billetjes, 
is nog niet goed voor mijn longen" 
Wegwerpluiers, 
Modess-maand
verband, Tam
pax-tampons 
en het speci
ale drooghoud
laagje van de 
Pampers, dat 
zijn de belang
rijkste produk
ten van 
Chicopee, een 
fabriek met 
550 man perso
neel in het Bra
bantse land van 
Cuyk. Chicopee 
is een dochter
onderneming 
van de Ameri
kaanse multina
tional Johnson 
& Johnson. 
Over het wer
ken op deze 
fabriek, de on
dernemingsraad 
en de gezondheid 
praten we met 
Henk van Beers. 
Henk, 27 jaar, 
vader van twee 
jongens en met 
een onvervalst 
Cuyks dialekt 
(,Kuuk"). Henk van Beers: ,Stug doorwerken" 

, lkzelf zorg voor het onderhoud van de kras
sen. Oat zijn gi~tijzeren walsen met een hele
boel pi nnen, waarop de synthetiese vezels uit 
elkaar getrokken worden. Daar worden vlie
zen van gemaakt, die op rollen komen en 
naar andere afdelingen gaan voor verdere ver
werking in luiers en maandverband. Een groot 
deel van ons werkt in de twee- of driepl0egen
dienst. De animo daarvoor begint steeds meer 
at t e nemen. En dat is logies, want het is geen 
pretje . Vandaar dat het bedrijf moeilijk aan 
mensen kan komen." 
In het verdere gesprek blijkt er nogal wat on
vrede over de werkomstandigheden te zijn. 
Oat is geen wonder. Want onderzoeken op 
het bedrijf brachten veel aan het Iicht. · 
Gehoorbeschadigingen bij meer dan de helft 
van de mensen, een abnormaal hoog aantal 
longklachten, veel rugklachten en zo kunnen 
we nog wei even doorgaan. Konstateren van 
deze feiten is belangrijk, maar dan moet er 
wei wat aan gedaan· worden. Vandaar de vraag: 
hoe funktioneert de ondernemingsraad? 

De ondernemingsraad 
,Sinds juli zit ik er nu in. Het is moeilijk te 
zeggen hoe deze nieuwe ploeg het gaat doen . 
Op de oude is veel kritiek geweest en terecht. 
Het is altijd een kwestie van kiezen en de ou
de OR koos vaak verkeerd. Een voorbeeld. 
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Voor dat speciale droogt10udlaagje van de 
Pampers wordt een polyesthervezel gebrui kt. 
Bij verwerking hiervan kwam er een smerige 
aanslag op de machines. Als je met je nagel 
erover heen kraste, liet ook de vert van de 
machine los. Wij dachten dus aan een soort 
afbijtmiddel in die polyesther. Oat spul kwam 
ook in de Iucht, die wij inademden . Dus we 
zeiden tegen het OR-lid van onze afdel ing, 
dat hij daar vragen over moest stellen. Na het 
eerst een keer vergeten te zijn, kwam hij te
rug en zei hij dat hij toch maar geen vragen 
gesteld had . Want hij was bang dat de direk
tie zou zeggen, dat dit net zoiets was als 
klachten over koude frikandellen uit de auto
maat. Ja als je zo over de gezondheid van je 
kollega's denkt, dan hoor j~ niet in de OR 
thuis. Uiteindelijk is het toch in de OR geko
men . De direktie liet toen een brief van de 
direktie van de Pampers fabrieken zien, waar
in stond, dat het polyesther uitgetest was op 
baby's billetjes. Maar wat goed is voor baby's 
billetjes is nog niet goed genoeg voor mijn 
longen . Nu hebben we ook regelmatig een 
groepsbespreking. Daar zitten we met zo'n 
50 man . Dan vertelt de direktie een mooi 
verhaaltje en dan mogen wij ook wat zeggen. 
Dus begonnen we er daar opnieuw over. 
Toen durfde de direktie blijkbaar niet met 
dez<.! lfde smoesjes te komen en zegde een on-

derzoek van TNO toe . Dan kan het wei." 
Zoals Henk het zeit zegt, het werken in een 
OR is moeilijk. Waarom is hij er toch in gaan 
zitten? 
.,VIak voor de OR-verkiezingen zijn veel 
mensen naar me toegekomen en hebben ge-

. zegd: 'Jij hebt veel kritiek op de huidige OR. 
Wij ook. Als jij er nou eens in ging zitten.' 
Oat heb ik toen gedaan. Ze hebben er wei 
bijgezegd: 'We houden je de komende drie 
jaar goed in de gaten.' Kijk en zo hoort het 
ook. Je zit voor de mensen in de OR en niet 
voor de direktie . AI proberen ze er dat wei 
van te maken . Het eigenlijke OR-werk is voor 
mij die dingen brengen, die in de fabriek Ie
ven. En dan moet de direktie niet met op
merkingen komen als 'lk neem aan, datu 
mij wei vertrouwt' wanneer hij het niet hard 
kan maken ." 

Gezondheid 
Zoals eerder gezegd, de werkomstandigheden 
bij Chicopee zijn ronduit slecht. Op de afde
ling van Henk heerst konstant een tempo 
van 23 graden Celsius en een vochtigheids
graad van 70 procent, dit voor de goede ver
werking van de vezels. 
,Het is h ier altijd benauwd . Je bent net een 
kasplantje. Als je buiten komt, heb je zo een 
verkoudheid te pakken." 
Verder komt er veel stof vrij tijdens het open
trekken van de vezel. Die wordt wei afgezogen, 
maar de filterkasten blazen dezelfde Iucht 
weer de ruimte in. De grootste stofdeeltjes 
zijn dan weggefilterd, maar de kleinste en ge
vaarlijkste niet. 
Geluidssterktes van 90 tot 100 dB zijn op 
de meeste afdelingen heel gewoon. Bij het 
schoonmaken met perslucht worden waardes 
van 115 dB bereikt. Dit is te vergelijken met 
een dril boor op 1 meter afstand. A Is ~rens 
waar gehoorbeschadigingen kunnen optreden 
wordt tegenwoordig 80 dB aangehouden. 
,De Ieiding geeft de schuld aan de mensen. 
Die moeten maar de hele dag met een kap op 
gaan lopen. lk vind, dat de lawaaioverlast bij 
de bron aangepakt moet worden door middel 
van isolatie en dergelijke. Maar dan beginnen 
ze gelijk over het geld en dat is er voor d it 
soort zaken nooit." · 
AI metal ziet Henk genoeg zaken, die hij de 
komende tijd als OR-lid aan kan gaan pakken. 

In Grave 
Henk is in zijn woonplaats Grave ook aktief 
lid van de SP. Henk: ,We zijn bezig ook hier 
een SP-afdeling op te bouwen. Oat is hard 
nodig, waar niet trouwens in Nederland. We 
merken dat steeds meer mensen het nut in
zien van een echte socialistiese partij . Kort 
geleden zijn we ook gestart met een plaatse
lijke afdeling van de Hulp- en lnformatie
dienst. De mensen beginnen de weg hiernaar 
goed te vinden. Het is een kwestie van stug 
doorwerken en ergens hebben we het gemak
kelijk, we hoeven maar een ding in de gaten 
te houden en dat is het belang van de wer
kende mensen." 
Tot afscheid zegt Henk: .,Jullie horen nog 
wei eens wat meer van de afdeling Grave. 
Oat weet ik zeker." • 



*steun 
Ontwikkelingshulp bestaat er tegenwoordig 
oak in soorten. Wie herinnert zich niet de 
tijden dat het allemaal nag te overzien was. 
Dat ontwikkelingshulp gewoon gebruikt werd 
om met gemeenschapsgeld de vaderlandse in
dustrie een opstapje overzee te verschaffen. 
Sinds enige jaren doen oak politieke partij-
en mee aan deze race om de vinger in de pap. 
Tot nu toe blijkbaar met hetze/fde doe/. De 
Duitse zus van ons CDA, de CDU, start a/ 
jaren grate bedragen in de propagandakassen 
van diverse fascistiese of daarop /ijkende re
giems. Pinochet-Chili en Apartheid-Zuid-Afri
ka weten daarvan mee te praten. 
Enke/e jaren terug nag bracht de verenigde 
West-Europese sociaal-demokratie enke/e 
miljoenen op tafel om in Portugal de man 
aan de macht te krijgen die een paar jaar la
ter eenvoudige, arme boeren van hun land af 
/aat schieten. 
En pas nag zegt ons eigen CDA, bij man de 
van fraktie/eider Lubbers, haar geestverwan
ten in Midden-Amerika po/itieke en financi
e/e steun toe. 
8ij a/ deze ontwikkelingen is er een troost: 
het kan niet anders of er zijn organisaties 
die daadwerke/ijk de volkeren in de zoge
naamde Derde Wereld gaan he/pen en niet 
de internationale kapitaa/belangen. Houdt u 
ons in de gaten? 

*vrijheid? 
In Duitsland wordt op het ogenblik weer een 
verkiezingskampagne gehouden zoals dat 
daar de laatste jaren gebruike/ijk is gewor
den. Lasterkampagnes, intimidatie en een 
valse voorstelling van zaken zijn de kruidige 
ingrediifnten geworden van de strijd om de 
macht tussen de sociaal-demokratiese SPD 
en de christen-demokratiese CDU!CSU-kom
binatie. 8ij de 8ondsdagverkiezingen (bij 
ons de Tweede Kamer) van enkele jaren te
rug, speelde laatstgenoemde klub het klaar 
om heel Duitsland voor te p/akken dat het 
ging om een keuze tussen vrijheid en demo
kratie. Nag afgezien van het feit dat het 
christen-demokraties genootschap er op deze 
manier b/ijk van geeft niet te we ten wat so
cialisme is, maar nag minder wat vrijheid be
tekent, zit er in zo'n /eus nag een vreemde 
kronkel. En we/ dat je de SPD, de zusterpar
tij van onze PvdA, vee/ kunt verwijten, maar 
niet dat ze socialisties is. 
Volgend jaar mag de Duitse kiezer gaan be
paten of alles blijft zoa/s het is met de SPD
bondskanselier Schmidt of dat hij in zee gaat 
met de beruchte CSU-er Strauss. En opnieuw 
is de beer los. Strauss wordt op een verkie
zingsbijeenkomst in het Ruhrgebied wegge
floten en beschuldigt prompt daarop de alge
meen sekretaris van de SPD, Egan 8ahr, er
van deze 'rei/en' georganiseerd te hebben. 
Bahr dient vervo/gens een aanklacht in en 
wint de rechtzaak. Desalniettemin ziet Herr 
Strauss nag moge/ijkheden in hager beroep. 
Deze zaak is nag niet achter de rug of Strauss 
begint samen met zijn vriendjes Sauter (voor-

zitter van de Jonge Unie van 8eieren), Zim
mermann (Ieider van de CSU-fraktie in de 
8ondsdag) en Stoiber (sekretaris-generaal 
van de CSU) een kampagne waar de honden 
geen brood van /usten; waarin genoemde heren 
geen gelegenheid voorbij Iaten gaan om na
tionaa/-socialisten en socialisten op een hoop 
te gooien. Het toppunt is we/ de uitspraak 
van Strauss ze/f: ,Uiteindelijk was het natio
naal-socialisme van Hitler een variant van 
het socialisme." 
U ziet het wei, de heren bedrijven po/itiek 
op haag nivo. Tekenend is oak nag dat de 
aangevallen SPD in haar verweer niet verder 
komt dan de oproep (f) om een ,,sportieve 
overeenkomst" te sluiten voor de rest van 
de verkiezingsstrijd. 

*protest 
,De nieuwe winkelweekaktie in Stadskanaal 
moet niet ,Klein Venetie'" worden genoemd 
maar ,Stadskanaal Stinkt". Een aktie vol
gend najaar onder die tite/ moet een groot
ste protestdemonstratie worden tegen de ver
spreiding van de stank door de aardappe/-

mee/fabriek Toekomst Twee Provinciifn. Als 
onderdee/ van de aktie kan zijn een wed
strijd met verp/ichte dee/name door het ko/
lege van 8 & Wen de raad over de vloeivel
den, hetzij zwemmend, hetzij p/oeterend." 
Dit zegt de heer K. Prins van een woningin
richting in Stadskanaal. Achter de tite/ Stads
kanaal Stinkt moet SsTt komen staan val
gens Prins. ,Je ruikt de stank we/ maar door 
de bevoegde heren wordt er niet over ge
sproken, vandaar dat Ss Tt," schrijft Prins 
aan het kollege van 8 & W, de Centrumgroep, 
die de winke/week jaarlijks organiseert en de 
Kanaalster promotiegroep. 
Er zijn val gens de middenstander nag tal van 
andere /euke stunts op het nieuwe thema re 
bedenken zoals het Iaten uitdelen van p/as
tik zakjes door hostesses met daarin Kanaal
ster Iucht waarbij het publiek moet raden 
waar het naar stinkt; open wedstrijden voor 
de grootste stinkerd van Stadskanaal; rond
vluchten boven de v/oeivelden van TTP en 
parachutespringwedstrijden voor de direktie 
van TTP bo~·en de v/oeivelden. ,Een derge
/ijke aktie zal zeker /ande/ijke bekendheid 
krijgen. Een goede promotie van Stadska
naal, die zeker gevolgen zal heb/J1Jn," aldus 
de heer Prins. • 

.Wie denn- wa1 denn- wo denn?• 

19 



f • 

Rutger Hauer op de bres voor kankerpatiiinten 
,Het i e e m 
over te praten!" 

,Het kan me niet schelen wie er verantwoordelijk voor is, minister Pais of het zie
kenhuisbestuur. lk weet aileen, dat het een schandalige toestand is. Het is toch te 
gek om over te praten, dat doodzieke kinderen niet behandeld kunnen worden, 
omdat er geen geld voor is. Daar moet wat aan gedaan worden." Aan het woord is 
Rutger Hauer, bekend akteur uit vooral Nederlandse films als 'Turks fruit' en de 
op dit moment in veel bioskopen draaiende film 'Grijpstra en De Gier'. 
Het is een wat moeizaam lopend gesprek. Dit wordt veroorzaakt door het dubbel
leven dat Rutger Hauer op dit moment leidt. Aan de ene kant de filmakteur die ge
sprekken moet voeren met producers, regisseurs en andere mensen uit de film-we
reid. Aan de andere kant de enthousiaste aktievoerder die opkomt voor de belan
gen van soms doodzieke patienten. 

De Tribune praat met hem in zijn huis in het 
Friese dorpje Rottevalle. Voortdurend wordt 
het gesprek onderbroken door de driftig rin
kelende telefoon. Een regisseur die een aan
bieding doet voor een hoofdrol in een nieu
we film. Een moeder die opbelt om haar ver
haal te doen over haar zieke zoontje dat niet 
behandeld kan worden omdat er geen plaats 
is in het ziekenhuis. En verder komen er een 
paar kinderen uit het dorp handtekeningen 
brengen. Ze hebben een blaadje uit een 
schoolschrift gescheurd, de eisen daarop over
geschreven en zijn er mee langs de deuren ge
gaan. 
,We protesteren ertegen dat de bezuinigingen 
in de gezondheidszorg ten koste van de pa
tienten gaan. Als we binnenkort 100.000 
handtekeningen hebben gaan we in een op
tocht naar Den Haag." 
Dat is dan de tweede reeks handtekeningen. 
De eerste 20.000 zijn aangeboden aan het 
bestuur van het Akademies Ziekenhuis in 
Groningen. Het is een protest tegen de meer 
dan schandalige toestanden die daar heersen. 
Patienten die voor een ernstige operatie meer 
dan een jaar op de wachtlijst staan. Patienten 
die geweigerd moeten worden omdat er een 
tekort is aan verplegend personeel. En nieuw 
personeel mag niet aangenomen worden om
dater bezuinigd moet worden. 

gument aanvoert: .,Er zijn ernstig zieke pa
tienten, kanker-patienten, maar oak anderen, 
die niet geholpen kunnen worden omdat er 
geen plaats is. Als je het niet zeker weet, zou 
je niet geloven dat het waar is. Maar wij we
ten het zeker. Wij kennen zeker vijf van zul
ke gevallen. Maar er zijn er meer. Voor die 
mensen voeren wij de aktie. 
We hebben kontakt gehad met dokter Meins
ma en met Geven voor Leven. Ze zijn wei 
gei"nteresseerd, maar ze doen niet veel. 
Eigenlijk zou je nag veel hardere akties moe-

ten voeren, maar dat is moeilijk met zieke 
mensen en zeker met kinderen. Er was een 
patient die dreigde op een kampeerbed in de 
poort van het ziekenhuis te gaan liggen. Die 
werd direkt opgenomen. Maar het is toch 
schandalig dat je zul ke dingen moet gaan do en 
om behandeld te worden als je ziek bent." 
En voor de zoveelste keer in de loop van het 
gesprek: ,Het is te gek om over te praten!" 

Toekomstplannen 
Wij vragen Rutger Hauer naar zijn toekomst
plannen. Dat is nu eenmaal de gebruikelijke 
slotvraag in gesprekken met een akteur. Die 
vertelt dan meestal dater wei plannen zijn, 
maar dater nag niet veel over gezegd kan 
worden. Maar het belooft altijd wei iets ge
weldigs te worden. 
Maar Rutger Hauer vat de vraag heel anders 
op: .,We blijven doorgaan met de aktie. Die 
krankzinnige bezuiniging moet gestopt wor
den. Binnenkort gaan we in optocht naar 
Den Haag, misschien wei met patienten in 
ambulances. En we gaan een eigen vereniging 
oprichten., een vereniging van kankerpatien
ten. Zelfs de zieken in Nederland moeten 
zich organiseren om te krijgen waar ze recht 
op hebben." 
Over filmplannen van Rutger Hauer kunnen 
we u dus niets vertellen. Misschien zien we 
hem binnenkort weer opnieuw als bestrijder 
van misdaad en andere louche praktijken. 
Wat in Groningen gebeurt wordt helaas nag 
steeds niet als een misdaad beschouwd. Maar 
dat het bestreden moet worden zal ieder wel
denkend mens duidelijk zijn. • 

Aktie 'Peter Stutvoet' 
De handtekeningenaktie is een onderdeel 
van de aktie 'Peter Stutvoet', genoemd naar 
de initiatief-nemer, zelf lijdend aan leukemie 
(bloedkanker) en patient van het Akademies 
Ziekenhuis in Groningen. De aktie kwam op 
gang toen bleek dat van de afdeling hemato
logie (bloedziekten) de helft van de bedden 
moest verdwijnen wegens bezuiniging. 

Blije schoonmaaksters 
Peter Stutvoet: ,Ais patienten hebben we dit 
al tijden zien aankomen. Steeds langere 
wachttijden. Het verplegend personeel doet 
wat het kan, maar raakt overwerkt. lk ben 
nu weer een tijdje terug uit het ziekenhuis, 
maar toen ik onlangs koorts kreeg, kon ik 
niet terug. Het was veel beter geweest als ik 
naar het ziekenhuis had gekund, maar er was 
geen plaats. Maar ik wordt tenminste nag 
behandeld. Veel erger is het voor mensen die 
niet behandeld kunnen worden. Voor hen 
wordt de aktie gevoerd." 
Dat is ook wat Rutger Hauer steeds als ar-
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In de vorige Tribune maakten we melding 
van het proces dat een schoonmaakbedrijf in 
Heerlen had aangespannen tegen zeven schoon
maaksters. Dezen wilden, ondanks een kon
kurrentiebeding in hun arbeidskontrakt, op 
dezelfde plaats blijven werken, maar dan 
voor het nieuwe schoonmaakbedrijf dat de 
werkzaamheden daar van hun 'oude' werk
gever overnam. 

lnmiddels is de uitslag van het kort geding 
bekend. De president van de rechtbank heeft 
aile e1sen van het schoonmaakbedrijf afgewe
zen. 
Het schoonmaa kbedrijf heeft daarop iaten 
weten aan de zeven vrouwen, dat het niet 
Ianger zal vasthouden aan het konkurrentie-

beding, en dat ze voor hun nieuwe baas mo
gen blijven werken. 
Een overwinning die er zijn mag dusl 
Mevrouw Geurts-van Gils zegt er dit over. 
,Aile vrouwen zijn hartstikke blij met dit 
resultaat. We kunnen nu blijven werken waar 
we graag werken en tegen een hoger loon ter
wijl we bovendien een reiskostenvergoeding 
krijgen. 
lk denk, dat we onze overwinning aan twee 
dingen te danken hebben. Op de eerste plaats 
zijn we allemaal eensgezind gebleven, ook 
toen er met allerlei rechtsmaatregelen gedreigd 
werd, op de tweede plaats hebben we prima 
juridiese hulp gekregehvan de Hulp- en In- . 
formatiedlenst van de SP·. Zander dit laatste 
vvaren we.nerqens geweest." • · 



Hulp-en infortnatie
steunt het 
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De grote protestvergadering van 
het Stutvoet-Komitee in 
Leeuwarden kreeg plotseling een 
zeer triest karakter. 
Onder doodse stilte werd aan het 
begin van de vergadering verteld, 
dat Peter Stutvoet, de 17-jarige 
initiatiefnemer van de aktie, die 
ochtend was overladen. 
Daarnaast sprak mevrouw Pronk 
over haar zoon, die twee weken 
eerder in hetzelfde ziekenhuis als 
Peter Stutvoet was overladen. 
Aan het eind van haar toespraak 
riep zij iedereen op door te gaan 
met de aktie. De zaal beantwoord
de dit met een ovationeel applaus. 
Rutger Hauer herdacht Peter Stut
voet maar wees de mensen in de 
zaal er ook op ,dat deze manifes
tatie vanavond een manifestatie 
voor het Ieven is." 
De 600 aanwezigen in de stamp
valle zaal besloten eensgezind de 
aktie te blijven voortzetten. On
danks de dood van Peter is zijn 
aktie nog maar net begonnen. 

Rutger Hauer voert het woord op de vergadering in Leeuwarden 

De handtekeningenaktie is inmid
dels in volle gang gekomen. Samen 
met de vereniging Voorkomen is 
Beter ondersteunt de Hulp- en In-

formatiedienst van de Socialistiese 
Partij momenteel in het hele land 
de aktie van het Peter Stutvoet
komitee. Maar liefst 150.000 men
sen hebben blijkens hun handte
kening te kennen gegeven het met 
de gang van zaken rond het Aka-

AktiePeter 
Stutvoet 

Rutger en /neke van het Peter Stutvoet Komi tee bespreken met SP-bestuurder Daan Monje de 
organisatie van de handtekeningenaktie in hetland 

demies Ziekenhuis niet eens te 
zijn en het sluiten van de bedden 
onaanvaardbaar te vinden. Ver
wacht wordt dat dit aantal nog 
stijgt. Op 19 november worden 
de handtekeningen demonstratief 
in Den Haag aangeboden. 

Sinds april van dit jaar zijn uit het Aka
demies Ziekenhuis in Groningen 70 
personeelsleden vertrokken en hun 
plaatsen werden niet ingenomen door 
anderen. 
Weliswaar hebben bestuur en minister 
onder druk van de akties 50 nieuwe 
verpleegkundigen aangenomen, maar 
dan blijft er nog een tekort van bijna 
300. 
Oat tekort is er niet omdat ze er niet 
zijn, maar omdat er bezuinigd moet 
worden. Bezuinigen, zodat de bedden 
niet gebruikt kunnen worden en geslo· 
ten worden. Bezuinigen, zodat ernstig 
zieke patienten op een wachtlijst wor· 
den geplaatst. 
Van de ruim 1100 bedden van het Aka
demies Ziekenhuis waren er kort gele· 
den ruim 100 gesloten. Weer onder 
druk vah de akties is dit nu nog 60. 
Maar dat zijn er nog 60 teveel! Van die 
60 lege bedden staan er 20 op de afde· 
ling Hematologie. Op die afdeling lig· 
gen zwaar zieke patienten die verder 
in het noorden nergens terecht kunnen. 
Vandaar juist op die afdeling een 
wachtlijst. Vandaar dat Cathrinus 
Pronk uit Leeuwarden naar huis werd 
gestuurd. Er was geen plaats voor hem. 
Drie dagen later was hij dood. 
En dat allemaal door een minister die 
koste wat kost wil bezuinigen en een 
ziekenhuis·bestuur dater op geen en
kele manier blijkt van geeft hier iets 
aan te willen doen. 
De aktie tegen de bedden·sluiting gaat 
door . .,Want," zoals Peter Stutvoet zei 
.,die bedden moeten open!" 
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MEVROUW PRONK: 
,Cathrinus krijg ik er niet 
mee terug; ik doe het voor 
andere klnderenll urine gevonden. Hij had toen on~!ddellijk 

opgenomen moeten worden. Er ZIJn lege bed
den, maar hij mag er niet in, evenmin als an-
dere patienten . 
.,De bedden staan er leeg, maar door de be· 
zuinigingen is er geen geld en geen personeel. 
Je staat als moeder machteloos. Je zou wei 
alles voor je kind willen doen, maar je kunt 
het niet. En zo gaat het bij tientallen ouders." 

Die bedden moeten open 
In het laatste weekend was er voor twee nach
ten een bed vrij. Voor twee nachten mag de 
doodzieke jongen naar het ziekenhuis. Maar 
toen was het al te laat. Op zaterdag krijgt hij 
een hersenbloeding, op zondag was hij dood. 
Bij de krematie waren ruim 300 belangstel
lenden. Vrienden en vriendinnen van de klub, 
buren, familie, kollega's. En naast leden van 
andere organisaties op het gebied van de ge
zondheidszorg, de leden van de aktiegroep 
Peter Stutvoet. 

Mevrouw Pronk (rechts) op de vergadering van 8 november in Leeuwarden De dag na de krematie zegt mevrouw Pronk 
tegen ons : .,1 k ontmoette Peter en de anderen 
in het ziekenhuis in Groningen, sommigen als 
patienten, anderen als bezoekers. lk ben me
teen met de aktie gaan meedoen. Ook Cathri· 
nus bleef tot het einde toe belangstellend. 

Nog maar 18 jaar was Catje Pronk uit 
Leeuwarden. Vorig jaar van school ge
komen, nog maar net bij zijn eerste 
baas, als leerling-dakbedekker. Afgelo
pen zomer kwam hij in de ziektewet 
terecht. Na vier weken ging hij weer 
aan het werk, maar ging dezelfde dag 
weer ziek naar huis. Begin juli werd hij 
opgenomen in het Bonifatius-zieken
huis in Leeuwarden, voor zes weken. 
Na die zes weken moest hij naar het 
Akademies Ziekenhuis in Groningen, 
want aileen daar kon hij de nodige 
specialistiese behandeling krijgen. 

Cathrinus kreeg een behandel ing op de afde
ling Hematologie, of in gewoon Nederlands : 
de afdeling ziekten van het bloed. Want daar
aan bleek hij te lijden. Zijn beenmerg produ
ceerde te weinig bloedplaatjes. Een gevolg 
daarvan is dat het bloed erg moeilijk stolt. 
Het is geen leukemie, bloedkanker, maar het 
kan eruit ontstaan. De specialisten in Gro
ningen ontdekten wei aan welke ziekte 
Cathrinus leed. Wat ze niet konden en wat 
ze nog steeds niet kunnen, is de oorzaak van 
die ziekte noemen. En ook weten ze nog 
niet wat te doen om die ziete te genezen. 
Wat de dokters gedaan hebben is via een in· 
fuus de bloedplaatjes toch in het bloed bren
gen. En intussen zochten ze naar de oorzaak 
van zijn plotselinge ziekte en naar middelen 
om hem te genezen. 

Onzekerheid is het ergste 
Half oktober wordt Cathrinus door het zie
kenhuis in Groningen naar huis gestuurd. 
Mevrouw Pronk: .,De dokters zeiden dat ze 
het verloop van de ziekte eerst wilden aanzien. 
Als leek wil je ze wei geloven, maar je weet 
het nooit zeker. Wilden ze misschien een bed 
leeg hebben, omdat ze een belangrijker geval 
hadden? Ze hebben te weinig bedden en te 
veal patienten. Sturen ze daarom misschien 
patienten naar huis? Die onzekerheid is nog 
wei het ergste. Ook voor Cathrinus was dat 
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heel erg. Mag je naar huis omdat het beter 
gaat of juist omdat ze je als hopeJoos beschou
wen?" 

De bedden staan leeg 
Cathrinus mocht er niet in 
De laatste twee weken reist Cathrinus iedere 
dag van Leeuwarden naar Groningen, om 
daar poliklinies behandeld te worden. Een 
lange reis van 120 km. heen en terug. 
Op woensdagochtend wordt bloed in zijn 

Je moet toch wei . Het gaat om je eigen kind. 
En ik moet er nu mee doorgaan. Niet voor 
Cathrinus, maar voor andere kinderen. En 
voor andere ouders. Die bedden moeten open. 
Als je kind behandeling nodig heeft, dan 
moet dat toch gebeuren. Oat mag toch geen 
kwestie van geld zijn ?" • 

,,DIE BEDDEN MOETEN OPEN!'' 

Rutger Hauer is bij de Peter Stutvoet-aktie betrokken geraakt, toen hij in het Akademies Zieken
huis in Groningen Peter Stutvoet ontmoette. Rutger was op bezoek bij zijn vriend Marius ten 
Gate, die daar toen op de afdeling Hematologie behandeld werd voor een ernstige bloedziekte. 
Over de houding van het bestuur zegt Rutger: ,Een bestuur dat v~rantwoordelijk is voor een 
dergelijke maatregel en dat het waagt een dee/ van haar patienten gedurende vijf maanden in de 
kou te zetten, verdient het naar mijn mening ze/fs niet om de verantwoording te dragen voor 
een supermarkt." 
Marius werkt zoveel mogelijk aan de aktie mee. Hij is penningmeester en een inspirerende kracht 
van het aktiekomitee. ,Die bedden moeten open," stelt Marius ,en daarvoor doe ik a lies wat 
~~, . 



IR R DUCTS 

WAT IS LEUKEMIE? 
Leukemia is een vorm van kanker van 
de bloedcellen (meestal de witte bloed
lichaampjes). De bron moeten we zoe
ken op de plaats waar deze cellen wor
den gemaakt. Oat zijn onder andere: 
1. het beenmerg (van het borstbeen 

bijvoorbeeld) 
2. de lymfeklieren 
3. de milt 

Zoals bij iedere kanker worden ook bij 
leukemie te veel cellen aangemaakt, in 
dit geval bloedcellen. Het zijn er niet 
aileen teveel, maar ze zijn bovendien 
van slechte kwaliteit. Dit betekent dat 
je minder afweer hebt, zodat de patient 
eerder griep of een andere infektieziekte 
kan nplopen. 

Als je bijvoorbeeld rode hond hebt, dan weet 
je dat het door 't rode hond-virus komt, een 
heel klein levend celletje, dat Ol\der een goede 
mikroskoop zichtbaar is. Bij leukemie is de 
oorzaak niet zo gemakkelijk op te sporen. 
Hier is meestal niet een ding als oorzaak te 
noemen . Maar het is wei zeker dat mensen 
die met gevaarlijke stoffen werken, zoals 
benzeen, meer risiko lopen om leukemie te 
krijgen (gelukkig betekent dit niet dat ieder
een het dan ook krijgt). 
Op de 100.000 sterfgevallen in ons land, over
lijden zes mensen aan leukemie. 
Of de ziekte erfelijk is, is niet bekend. Wei 
dat hij in sommige families meer voorkomt 
dan in andere. Aileen is er nog nooit onder
zoek naar gedaan of deze mensen bijvoor
beeld in dezelfde fabriek werken. Dergelijke 
onderzoeken worden door het bedrijfsleven 

niet zo erg op prijs gesteld. Daar houdt men 
zich liever bezig met het voorkomen van 
griep (gratis griepinjektiesl). Aan griep ga je 
niet dood, maar het geeft wei ziekteverzuim. 
In ieder geval is een goede kontrole op mensen 
die met benzeen werken, noodzakelijk. Of: 
die daarmee gewerkt hebben, want soms 
openbaart de ziekte zich pas 1 0 jaar ncidat er 
bijvoorbeeld met benzeen gewerkt is. 

Waaruit blijkt leukemia? 
Leukemie is pas met zekerheid vast te stel· 
len als het in het bloed gekonstateerd is. Het 
begint met klachten die iedereen wei eens 
heeft: je voelt je niet fit, hebt nergens zin in, 
hebt geen eetlust. Soms heeft de patient 
koorts zonder dat hij er erg in 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 belangrijk 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 ge
vonden kan het een nog ongevaarlijke voor
bode zijn. In ieder geval geldt voor de meeste 
vormen van leukemie, hoe eerder behandeld 
hoe beter. Verder kan een geval aanleiding 
zijn voor een onderzoek naar de omstandig
heden waaronder de patient (meestal niet ai
leen natuurlijk) heeft gewerkt. 

Voorkomen 
In veel gevallen is de harde waarheid dat leu
kemie niet te genezen is. Van sommige vor
men die bij kinderen voorkomen zijn echter 
genezingen bekend. Het ziekteproces is slo
pend en slepend. De patient lijdt aan een ern
stige bloedarmoede, vermagering en in een 
later stadium spontane bloedingen, die niet 
door bloedtransfusies gekompenseerd kun
nen worden. Pijn behoort niet tot het nor
male ziektebeeld. 
Zo zijn de feiten, en veel artsen durven die 
soms niet aan hun patiiinten te vertellen. De
ze iwijgzaamheid is des te gevaarlijker omdat 
leukemie vaak moet worden teruggebracht 
tot een werksituatie. 
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 eerste plaats dat arbeiders 
in de chemiese industrie veilig moeten kun
nen werken . Daar beginnen de problemen. 
In sommige bedrijven bijvoorbeeld krijgen de 
arbeiders op hun beoordel ingsstaten wei pun
ten voor snelheid maar niet voor veilig wer
ken. Een goede beoordeling is belangrijk voor 
een hoger loon. Er staat dus eigen lijk een 
premie op het ongebruikt Iaten van maskers 
en handschoenen (hoewel ze gratis ter be
schikking zijn) . 
Verder moeten arbeiders van gevaarlijke-stof
fen-afdelingen dus regelmatig gekontroleerd 
worden. Sommige mensen zeggen: ,.Er is zo 
weinig over leukemie bekend en een mens 
moet toch ergens aan dood gaan." Een schan
delijke mentaliteit. 
In de chemiese industrie wordt op grote 
schaal gezwendeld met de gezondheid van 
de arbeiders. Er zijn ongeveer 10.000 chemi
kalien bekend en jaarlijks komen er nu 3000 
bij. De gevaren ervan zijn maar bij een frak
tie bekend. Normaal zou het z6 zijn dat je 
pas iets mag doen als de veiligheid ervan on
omstotelijk vaststaat. In de chemiese indu
strie worden arbeiders aan stoffen blootge
steld tot ooit eens onomstotelijk bewezen 
wordt dat ze levensgevaarlijk zijn. Zo maakt 
het kapitalisme dat werken vaak slecht is 
voor je gezondheid. • 
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Beppie van Gemen en haar van /eukemie genezen dochter Renata 

In Groningen krijgen niet aile leukemie
patienten meer een bed. Personeelste
kort. In Den Bosch zijn zalen allange 
tijd afgesloten om 'n zelfde soort re
den: het ziekenhuis was zonder vergun
ning te groot opgezet. Het mes erin. 
Het in Den Haag uitgestippelde beleid 
doet zich gel den. Op zichzelf is het 
niet gek dat Den Haag zich daarmee 
bemoeit. Daar hoort uiteindelijk die 
verantwoordelijkheid thuis. Oat ze te 
groot opgezette ziekenhuizen een halt 
toeroepen is korrekt, dat geeft een 
eerlijker verdeling van ziekenhuisbed
den in de streek. Maar Den Haag denkt 
wei eens erg mechanies, ambtelijk, dom
weg volgens de regeltjes, zonder verder 
nate den ken. En dat lot treft Gronin
gen. Het is namelijl< helemaal niet gek 
dat zich bepaalde groepen patienten 
koncentreren rond groepen specialisten 
die op een bepaald gebied goed bij de 
pinken zijn. Zowel voor de voortgang 
van de wetenschap als voor die patien
ten is dat voordelig. 
AI te vaak komen leukemie-patientjes 
daar te laat terecht, al te vaak worden 
ze in kleinere streekziekenhuizen te lang 
aan het lijntje gehouden en al te vaak 
wordt leukemie ten onrechte als toch 
een hopeloze kwestie beschouwd die 
vast en zeker dodelijk afloopt. 

BEPPIE 
VANGEMEN: 

,,Die -J•en 
gegrift'' -er•n 

,Zeven jaar, die staan erin gegrift, die kras je er nooit meer uit. En dat moet ook 
niet want er was lief en leed. Nu kom ik er met Renata nog maar eens per half 
jaar, aileen voor een bloedprik, dan heb je helemaal geen kontakt meer, zoals 
eerst. Oat is toch ook wei een beetje moeilijk, na zoveel jaren regelmatig gast te 
zijn geweest in het ziekenhuis. Je bent er zowat thuis, je hoorde bij de afdeling, 
die verpleegsters waren erg lief, er gebeurt veel met je en je wilt er toch over pra
ten. Ook de ouders van andere leukemie-patientjes spreek je niet meer. In het be
gin wei, toen zat je er niet op afspraak, dus lang wachten. Maar dat had ook zijn 
voordeel. Je sprak andere ouders, je zat er altijd met hen over te praten. Eerst was 
ik degene met het jongste kind, 6 1/2 maand oud en later was Renata het kind 
dat het langste daar was. Veel waren er al dood in die tijd." Aan het woord is Bep
pie van Gemen, 26 jaar en moeder van Renata, 7 jaar, die genezen is van leukemia. 

,Een paar keer heb ik rniin vingers gebrand. 
Drie kinderen die in de streekziekenhuizen 
erg lang waren vastgehouden, waren er met 
hun ouders die erg in de put zaten. I k pro
beerde hen moed in te spreken. 'Kijk maar 
naar Renata', zei ik 'die ziet er best uit, ze 
gaat goed vooruit, het hoeft niet altijd slecht 
te gaan. Hier kunnen ze er het beste voor 
zorgen.' Nog geen week later waren ze alle
drie al dood." 
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Renata had niet lang meer te Ieven 
, Renata was 6 1/2 maand en werd in drie 
dagen knalgeel, het bloed kwam door de po
rien naar buiten. A Is i k haar uit het badje op· 
tilde, stonden de afdrukken van mijn vingers 
er als blauwe plekken in, zo dun was het 
bloed al. 
Hoe eerder ze erbij zijn, hoe beter de kansen. 
De meeste kinderen (met leukemie) komen 
met twee jaar pas in het ziekenhuis. Renata 

ging meteen naar het streekziekenhuis. Na 
drie dagen zei de kinderarts: 'Het kind heeft 
leukemie, het zal niet lang meer Ieven.' Hij 
had het er zelf erg moeilijk mee om het te 
vertellen. Renata kreeg nog een halve liter 
bloed om de taxirit te overleven. Toen ik bij 
de opname zat te wachten stierf ze bijna on
der mijn handen, zo snel werd het bloed 
weer afgebroken . I k heb ze to en acht we ken 
niet meer gezien dan achter glas." 

, I k dacht, het is toch hopeloos" 
,Achteraf denk ik, het kind had per zieken
auto vervoerd moet worden met een infuus 
erin en dan heb ik het idee dat iedereen 
dacht, het is toch hopeloos en verspilde moei
te omdat het stervende was . Het drong niet 
tot me door dat ze aan het doodgaan was. 
lk zei ook: 'Renata gaat niet dood, jullie 
kletsen.' In het ziekenhuis waren ze voor Re
nata fantasties . Voor mij niet, ouders telden 
toen nog niet mee en ik was nog jong. Later 
is dat veel beter geworden. 
Toen ze de tweede keer bijna dood was, 
drong die eerste keer pas tot me door, dat 



werd me toen duidelijk. Ze had drie weken 
40 graden koorts, door de bestraling, ze had 
gaten in de billen, was finaal uitgedroogd, net 
perkament, de hersenen werden bestraald en 
ze kreeg veel infusen. De bestraling kon ze 
niet verdragen, maar ze moest." 

, Vijf man konden haar niet de baas" 
,Je zag je kindje liggen, besefte niet goed hoe 
het was, want in het begin werd je niets ver
teld. Nu is dat allemaal anders. Het is wei 
keihard. Als je er dan bij mag, willen ze niets 
meer van je weten, met een monddoekje om 
herkennen ze je niet. I k deed het af en zon
digde tegen aile ziekenhuisregels . Ze stuurden 
mij tenslotte niet meer naar buiten want ik 
kwam door een gesloten deur naar binnen bij 
wijze van spreken. 
Op een keer hoorde ik haar gillen. Het huilen 
van je eigen kind herken je altijd. lk ren naar 
binnen en zie een co-assistent met een fenestril
spuit bij haar. Die had ze een week eerder ge
had van dokter De Vaan die haar altijd be
handelde . I k sloeg hem de spuit uit handen 
en heber meteen De Vaan bijgehaald. Die 
schrok zich dood. 
Als er iets met Renata moest gebeuren, bleef 
ik erbij . Daar heb ik wei voor moeten vech
ten. lk denk niet dater veel ouders zijn die 
hun kind vasthouden als het de ruggeprik of 
'n sternum-punktie krijgt. Zonder mij vocht 
Renata als een leeuw en konden vijf man 
haar niet de baas. Als ik tegen haar schreeuw
de, schrok ze. Normaal schreeuwde haar 
moeder nooit. In de tijd dat ze schrok, deed 
de dokter dan zijn werk . Daarna mocht ze 
van mij net zo veel huilen als ze wou. Gelei
delijk aan werd dat iets beter en tenslotte 
mocht alles gebeuren als ik er maar bij was." 

,Huilen doet haar soms goed" 
,Op een keer zou ze een ruggeprik krijgen 
van 'n andere dokter. Dat mislukte want er 
was bloed aangepri kt. Toch was er 'n spuit 
hersenvocht afgetapt . Na zo'n prik moet je 
ongeveer twee uur liggen. Tegen mij zeiden 
ze, ga maar wat lopen en drink wat en Renata 
werd aangekleed . I k ging de ga .. :g op maar ik 
vertrouwde het niet en rende weer terug. Ze 
hadden Renata weer uitgekleed en stonden 
met een nieuwe spuit klaar voor een nieuwe 
ruggepri k. I k sloeg hem weer de spuit uit 
zijn handen en ben verschrikkelijk te keer 
gegaan. lk heb nooit gehuild maar toen wei. 
Toen dokter De Vaan kwam schrok hij en die 
vreemde dokter kreeg een uitbrander waar 
ik bij was. 
Nu is Renata beter. Ze gaat naar de tandarts 
en aile kiezen zijn hoi. De calcium is eruit 
door de medicijnen. Metotrexaat en predni
son zijn wei de gemeenste. Bij de tandarts 
mag ze huilen, dat is niet ongezond. Een keer 
huilde ze niet en was de hele dag zichzelf 
niet . Als ze wei huilt bij de tandarts, stapt 
ze vrolijk naar buiten daarna. 
Renata is in zekere zin bijzonder, maar er 
zijn meer kinderen genezen op de Radboud." 

,lk voel me soms schllldig" 
Beppie heeft aan een stuk verteld en zegt na 
een ogenblik stilte: ,Laat de mensen maar 
weten dat niet aile leukemie-patienten dood 
gaan, dater ook zijn die genezen . Als ik die 
Mammie-boekjes en die 't Beste-boekjes zie, 
gaat er altijd alles dood, aileen maar ellende. 
Renata is 7 jaar en genezen ." 
Weer zwijgt Beppie even. ,lk heb me een 
tijdlang schuldig gevoeld dat hun kinderen 
moesten sterven en 't mijne niet. I k vond het 
moeilijk te vertellen dat mijn kind genezen 
was. En nu geloven ze het niet. Het ongeloof 
is heel erg. Veel mensen weten niet beter of 

leukemie is een ziekte die altijd dodelijk af
loopt. 'Leukemie genezen, je vergist je vast 
en zeker, dat bestaat niet, het zal wei wat 
anders geweest zijn, ze zal wei anaemie ge
had hebben,' zeggen ze dan. Dan denk ik 
soms 'stik' of ik draai me om." 

,In Den Haag denken ze aileen 
aan de centen" 
,En zet er ook maar in," zegt Beppie ,dat 
dokters in het streekziekenhuis niet zo eigen
wijs moeten zijn om de patienten zo lang 
vast te houden. lk heb van heel wat ouders 
gehoord hoeveel moeite en tijd het hen kost
te om op de Radboud in Nijmegen te komen." 
Weer terugdenkend aan die tijd zegt ze : .,lk 

ben heel wat keren naar de Radboud ge
weest met 'n kind dat niks had, ook vaak ge
noeg wei natuurlijk, een longontsteking of 
zo. Altijd hadden ze daar tijd voor me, ook 
om zo maar eens te praten, als ik het moei
lijk had. lk denk•wel eens, je kunt zo weinig 
terug doen. Als De Vaan en dokter Baars er 
niet geweest waren. Die laatste is een vrouw, 
ze is slechts een paar jaar ouder dan ik. Het 
is vaak ondankbaar werk, want de meeste 
kinderen hal en het niet." 
,De situatie," zegt Beppie ,is zo al moeilijk 
en vaak hopeloos, maar of het nou zo moet? 
Den Haag denkt enkel aan bezuinigen, de 
centen zijn voor hen het enige dat belangrijk 
is op deze wereld." • 
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Dokter Bos is een vriendelijke vijftiger 
met snor en bril. Hij is 18 jaar als huis
.U werkzaam geweest, heeft diverse 
funkties in de huisartsenwereld gehad, 
was redaktielid van het tijdschrift 'huis
.U en wetenschap', schreef een boekje 
over hat huisartsenvak en weigerde een 
leerstoel die hij kreeg aangeboden. 
,Het is jammer," zegt hij ,dat de kri
tiek op mijn artikelen nogal eenzijdig 
op de methode van mijn onderzoek is 
gericht." Zijn serie artikelen in Medies 
Contact handelt over de ziekte- (en 
kanker-) verwekkende invloed van in
dustri4!1e vervuiling. 

DOKTERBOS: 

----- ---

eoorzaken 
onderzoeken'' 

.,Voor mij en vele anderen geldt dat je ~oor 
bestuursfunkties erg gebonden bent en dan 
weinig meer aan werk tot stand brengt, wat 
je tevoren wei veel deed, daarom was dat 
voor mij niet zo aantrekkelijk." 
Als ik bij hem thuis ben in zijn woning in 
Leiden is nog goed te zien dat hij halfzijdig 
verlamd is. Een embolie die hem een paar 
jaar geleden trot, heeft dokter Bos uit zijn 
drukke werkzaamheden gehaald. De kracht 
is weer zodanig teruggekeerd dat hij nu weer 
redelijk kan lopen. In hart en nieren was hij 
huisarts. In zijn boekje blijkt dat hij verder 
wil kijken dan de behandeling van een kwaal. 
Zo schrijft hij over een meisje met blaasont· 
steking: ,Het bleek veel op de koude stoep 
voor het huis te zitten. Dan krijgt zo'n blaas
ontsteking ineens veel meer achtergrond 
want dan weet je waarom zij dat oploopt." 

Oog voor oorzaken 
Nu is dokter Bos geen huisarts meer maar hij 
vindt nog dat een dokter oog moet hebben 
voor de oorzaken van ziektes. 
Na hersteld te zijn van zijn ziekte heeft hij 
zich omgeschoold tot epidemioloog en kwam 
met een voorstel voor een landelijke opspo
ring naar kankerverwekkende invloeden . 
.,Na bewerking van gegevens over kanker, 
bleek de sterfte aan kanker in sommige plaat· 
sen minder en in andere weer meer dan ge
middeld. Vooral de Haarlemmermeer en VIis· 
singen springen eruit. In de Haarlemmermeer 
kan dat te maken hebben met de uitlaatgas
sen van Schiphol en in Vlissingen met 
scheepswerfcarcinogenen en radioaktief fos
faaterts. In dat fosfaater~ zitten sporen ura
nium. Voor de fabrikant Hoechst is dat at
val, dat in de Deltawerken en wegenbouw ge
bruikt wordt. De mensen die die werken uit· 
voeren, krijgen dan natuurlljk een hogere stra· 
lenbelasting. En van stralenbelasting is be· 
kend dat het een hogere sterfte aan kanker 
gee ft. 
Hierop is vinnige kritiek van Hoechst geko
rnen. Men stelde dat er v66r hun komst een 

• 

n6g hogere sterfte was. 
De Ciago in Arnhem loost per dag 105 kilp
gram vinylchloride en dat spul is heel gevaar
lijk kankerverwekkend. 
Kanker heeft een lange verborgen periode, ja
renlang, meestal 15 tot 25 jaar. Daarom is 
voor mij van belang te weten wat voor werk 
iemand vroeger deed, waar hij woonde, wat 
hij at, of hij rookte, hoe het sexuele Ieven 
was en meer." 

Leukemia 
Een voorbeeld van de noodzaak van gericht 
onderzoek, vertelt dokter Bos, vind je in En
geland. ,Het viel op dat de leukemiegevallen 
zich koncentreerden in een bepaald dorp en 
speciaal nog in de maand september. De oor
zaak kan het best gevonden worden als artsen, 
die die streek kennen, gaan zoeken naar de 
reden van die ophoping. 
De verdeFng van kanker over de organen is 
niet voor aile Ianden gelijk en dat kan komen 
door milieu-invloeden. Van een aantal stof
fen is bekend dat ze kankerverwekkend zijn, 
zo ook rontgenstralen. Leukemie komt 50 
maal (!) vaker voor bij mensen, van wie de 

moeder rond de beginnende zwangerschap 
met rontgenstralen is belast. AI 2,2 procent 
van de kankersterfte komt op rekening van 
de geneeskundige toepassing van rontgen
st~alenl Borstkanker neemt toe naarmate 
tuberculose in een land afneemt. Dat kan te 
maken hebben met het doorlichten. 
Rokers hebben meer breuken in de chromo
somen van ]1un witte bloedcellen en ook dat 
staat in verband met kanker. Bij arbeiders 
in de PVC-bereidende of -verwerkende fabrie
ken is datzelfde ook aangetoond." 
Omdat hij wat moeilijk loopt, schenk ik kof
fie voor hem in. Tijdens het praten duikt dok
ter Bos regelmatig in zijn archief, waar hij ai
le cijfertjes en rapporten waarop hij zijn uit
latingen baseert, heeft opgeborgen. 
Op mijn vraag of hij rookt, zegt hij veront
schuldigend dat hij het daar erg moeilijk mee 
heeft en af en toe nog wei eens zondigt . 
.,Kanker," zo gaat hij verder ,heeft een 
kwart van de totale sterfte op zijn naam 
staan. Bij mannen is dat in toenemende mate 
longkanker en bij vrouwen borstkanker. Kan
ker van de andere organen blijft konstant. 
Niet roken en regelmatig zelfonderzoek zou 
de sterfte al met 1/3 doen dalen." 

De begroti ng 
Van het geld voor de gezondheidszorg gaat 
slechts vier procent naar preventie en daar
van gaat haast alles naar vroege opsporing 
(bijvoorbeeld u itstrijkjesonderzoek). 
,Op zichzelf is dat al een goede zaak, maar 
preventie betekent zeer zeker ook het voor
komen dat er uberhaupt kanker ontstaat. En 
daarvoor is uitgebreid epidemiologies onder
zoek (dat wil zeggen relatie zoeken tussen 
mens, ziekte en omstandigheden) nodig." 
Over de akties van de vereniging Voorkomen 
is Beter oordeelt dokter Bos positief. Wat 
hem erg van het hart moet, is dat de kritie
ken die zijn werk krijgt vooral de methode 
van zijn onderzoek betreffen. Kritieken van 
de Tweede Kamer-leden, kollega's en de 
staatssekretaris. ,Het lijkt wei of ze maar de 
helft gelezen hebben. En dat terwijl het 
juist mijn bedoeling was erop te wijzen dat 
het nodig is dat er uitgebreid onderzoek ge
daan wordt om kankerverwekkende oorzaken 
in onze maatschappij op te sporen. lk stel 
een uitgebreid epidemiologies onderzoek 
voor. Daarover wordt niet gepraat. Er wordt 
gevit op cijfers en over de vermoedens van 
oorzaken die ik uitspreek. De bedoeling 
wordt niet opgevat." 
Hij is vriendelijk en rustig, zeker n iet uit het 
veld geslagen. Na tweeeneenhalf uur stap ik 
op. Bij het weggaan zegt hij blij te zijn eens 
met een arts van Ons Medies Centrum kennis 
te hebben gemaakt. ,Jullie hebben mijn 
warme sympathie." • 



De praktijk van dok
ter mr. Pal men; een 
belegerde vesting? 

KONTROLEREND 
GE 

INOPSPRAAK 
,Ongelooflijk," dat is de kwalifikatie die in Tilburg gegeven wordt aan de kaprio
len van de kontrolerend geneesheer voor de bouwwereld, dokter mr. (! ) Pal men, 
In opdracht van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid is Palmen belast met de be
voegdheid te beslissen of bouwvakkers wei of niet geschikt zijn te gaan werken. 
De manier waarop hij deze taak vervult, wekt alom verontwaardiging. Vooralsnog 
geen reden voor de man echter om wijziging in zijn werk aan te brengen. De wei
gerachtigheid van deze arts om aan reEHe verlangens tegemoet te komen heeft nu 
eindelijk tot tegenakties geleid. De hout- en bouwbonden van het FNV alsmede 
de Tilburgse rechtswinkel hebben het Sociaal Fonds verzocht Palmen uit zijn 
funktie te zetten. 

V., stukadoor van beroep, heeft erge 
pijn in zijn pols en is niet in staat zijn 
werk te doen. Volgens iedereen, behal
ve dokter Pal men. ,,AIIemaal aanste/le
rij, ga maandag maar weer beginnen." 
V. begint gelukkig niet, maar gaat naar 
zijn specialist. Resultaat: voor zes we
ken het gips in. Omdat het a/lemaal 
aanstellerij was natuurlijk .. . 

Lopende band werk: 
60 mensen per uur 
,Gedurende een spreekuur van cirka ander
half uur weet de heer Palmen 50 tot 60 men
sen te kontroleren. Ongelooflijk! De resul
taten zijn er dan ook naar . Mensen zijn vaak 
nauwelijks twee minuten binnen, soms ko
men ze echter niet eens in de spreekkamer. 
Hij stuurt ze vanuit de wachtkamer aan het 
werk, een onderzoek ontbreekt nogal eens, 
dikwijls verklaart hij mensen voor kernge
zond terwijl de behandelend aqs, de huisarts 
of de specialist, de betreffende persoon ziek 
en arbeidsongeschikt verklaart." 
Zo luidt een deel van de waslijst met klach
ten die door de vakbond en rechtswinkel nu 
aan het Sociaal Fonds is doorgegeven. 
Aile bouvvvakkers met wie gepraat wordt, 
kunnen deze klachten bevestigen. De Til
burgse afdeling van het OVB, die nogal wat 
bouvvvakkers in haar gelederen telt, krijgt 
elke week wei een of meer gevallen, die met 
het optreden van dokter Palmen verband 
houden, binnen . ,In principe is iedereen ten 
aile tijde arbeidsgeschikt, zo lijkt Palmen te 
redeneren. Slechts in bijzondere gevallen 
kan daarvan afgeweken worden. Dat leidt er-

toe dat er mensen vol komen onverantwoord 
aan het werk worden gestuurd . Voor ieder
een is bekend dat een bouwvakker vaak nog
al gevaarlijk werk, op de steiger en zo, moet 
verrichten. Je vraagt je af hoe een medikus 
dan toch uit de losse hand tegen die mensen 
kan zeggen dat ze weer aan de slag moeten. 
We zijn het dan ook volledig eens met het 
verzoek dat nu gedaan is om de man uit zijn 
funktie te zetten. Hoe vlugger hoe beter is 
onze gedachte daarover," aldus de OVB hier
over . 
, Vooral het lopende band werk, dat zit me 
dwars," vertelt 'n bouwvakker ons. ,Natuur
lijk kan een kontrolerend arts mensen aan 
het werk sturen . Wanneer dat op een fatsoen
lijke manier gebeurt, heeft ook niemand 
daar problemen mee . Maar je kunt mensen 
toch niet als een kudde vee behandelen, die 
zo snel mogelijk de deur uit en de steiger op 
geholpen moet worden?" 

Pleisters plakkEm 
Veel, heel veel klachten zijn in de loop der 
jaren tegen het optreden van deze kontro-

H. wordt door Palmen met onmiddel
lijke in gang arbeidsgeschikt verklaard. 
Hij zou niets mankeren. Wanneer hij 
de week daarop door zijn vakbond 
wordt opgeroepen op het spreekuur te 
verschijnen om een eventuele beroeps
procedure te bespreken, belt zijn 
vrouw op dat hij niet kan komen. Hij 
is op last van zijn specialist in het zie
kenhuis opgenomen. Omdat hij niks 
mankeerde ... 

Het allerbekendste Palmen-verhaal 
luidt als volgt: dokter Palmen komt de 
wachtkamer binnen en vraagt of een 
paar mensen hem kunnen he/pen bij 
het aanduwen van zijn auto. Hij moet 
namelijk nog eventjes weg en door de 
vorst start de motor niet. Na geholpen 
te zijn bedankt hij de duwers en stuurt 
ze vervolgens aan het werk onder het 
motto: wie kan duwen, kan ook wer
ken ... 

lerend arts ingediend. Met name de Sociale 
Verzekeringsraad is al vele malen attent ge
maakt op de gang van zaken in de praktijk 
van dokter Palmen aan de Tilburgse Goirke
straat. lets uitgehaald heeft het echter niet. 
,Wij kunnen niet optreden tegen zo'n arts. 
Dat is in eerste instantie zaak voor de be· 
drijfsvereniging, in dit geval het Sociaal Fonds 
in Amsterdam." 
Ook FNV en rechtswinkel vinden dater tot 
nu toe weinig resultaten zijn geboekt: ,Het 
is alsmaar pleisters plakken, bijvoorbeeld 
door het voeren van beroepsprocedures. Het 
zet geen zoden aan de dijk. En vaak komen 
de mensen er niet eens aan toe om een pro· 
cedure te gaan voeren. De gevolgen zijn te 
groat: zo'n procedure kan maanden, zelfs 
jaren duren. In de tussentijd moeten de men· 
sen rondkomen van een bijstandsuitkering; 
het door hard werken verdiende eigen huis
je moet weer 'opgegeten' worden; niet zel
den derhalve worden de mensen gedwon-
gen ziek en arbeidsongeschikt aan het werk 
te gaan. Ontoelaatbaar!" 
De vreselijk lange duur van beroepsprocedu
res maakt dat dokter Palmen zich daardoor 
geenszins bedreigd voelt. Hoewel veel klaag
schriften tegen zijn beslissingen gegrond 
worden verklaard, zet dat inderdaad geen 
zoden aan de dijk . De beslissingen van de 
Raad van Beroep komen veel te laat om als 
effektief wapen tegen de praktijken van deze 
arts gebruikt te worden. 

Onmenselijk 
,Wij eisen datu (het Sociaal Fonds) op korte 
termijn met een oplossing komt voor deze 
onmenselijke toestand. Wij zijn het pleisters 
plakken moe. Wij kunnen en willen onze le
den en hulpvragers niet in de kou Iaten 
staan . Met steun van direkt-betrokkenen 
zullen we nadere stappen zetten, verdere ak
tie ondernemen, wanneer we niet op zeer 
korte termijn een bevredigend antwoord van 
u hebben ontvangen," aldus de verklaring 
van FNV en rechtswinkel. 
Een harde stellingname, die echter alleszins 
te billijken is, gezien de onduldbaarheid van 
de situatie . 
,Je als kleine jongen Iaten wegsturen door 
zo'n man . lk kan niet uitleggen wat voor een 
gevoel dat geeft. Maar je wordt er nog een 
stuk zieker van dan je vaak al bent. Het is 
goed dater nu openlijk stelling wordt geno
men tegen Pal men, en er gewoon wordt ge
zegd waar het op staat, het wordt hoog tijd 
dat hij voor altijd arbeidsongeschikt wordt 
verklaard ... ", luidt de konklusie van een zeer 
boze bouvvvakker. 
Voor dokter Pal men is er nog steeds geen 
vuiltje aan de Iucht, zegt hij: ,Een paar 
jaar geleden zijn er soortgelijke klachten in
gediend. Ook toen kregen de klagers nul op 
het rekest. Dat zal ook nu wei weer het geval 
zijn." De zelfverzekerdheid en -genoegzaam
heid straalt ervan af. Hopelijk niet veellan-
ger meerl • 
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Ook het ziekenfonds Azivo protesteerde op het Binnenhof. 
Onder: de demonstratie van 12 mei. 

Verpleging 
k1nd 

derekening 
Terwijl in de behaaglijke warmte van het parlementsgebouw de behandeling van de 
begroting voor de Volksgezondheid plaatsvond, verzamelden zich op een guur en 
kil Binnenhof verpleegkundigen uit aile delen van het land om uitdrukking te ge
ven aan hun grote ongenoegen met de plannen zoals die voor komend jaar op tafel 
liggen. Net als op 12 mei, de dag van de verpleging- toen een grote demonstratie 
van verpleegkundigen in Utrecht plaatsvond - was de centrale leus weer: meer per· 
soneel rondom het bed. Hoe hard dat nodig is willen we met onderstaand artikel 
illustreren. 
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I 
,,Je moet je gewoon te pletter werken. Er 
gaat bijna nooit iemand op de normale 
tijd naar huis. Steeds moet je weer dien
sten van anderen overnemen die ziek zijn 
geworden. Het is niet meer verantwoord." 
- een hoofdverpleegster. 

Wie niet bij de al genoemde demonstratie 
aanwezig waren? De specialisten. Voor hen 
bestaat er ook weinig reden om te proteste· 
ren. Met een gemiddeld inkomen van een 
kwart miljoen gulden per jaar zitten ook zij 
er warmpjes bij. Dat dit salaris nieuwe specia
listen trekt, spreekt voor zich. In de komende 
tijd wordt er dan ook een uitbreiding van de 
specialistenkring met 2000 man verwacht. 
Dat betekent in procenten een stijging met 
25 procent. Die 2000 aankomende specialis
ten willen ook allemaal een kwart miljoen 
verdienen, dat spreekt voor zich. In totaal is 
er dus een bedrag van 500 miljoen guldens 
mee gemoeid. Dat bedrag moet verdiend 
worden, wat betekent dater meer kliniese 
en polikliniese handelingen zullen worden 
verricht. En dat betekent weer een hoop ex
tra werk voor de verpleegkundige. D fe krijgt 
echter geen salarisverhoging, aangezien hij
met vele anderen tesamen -door de regering 
aangewezen is om te matigen . In salaris, niet 
in werkkracht. Die moet toenemen. 

Half ziek aan het bed van de patienten 
Verpleegkundige zijn betekent een bijzonder 
nuttig beroep te hebben. Maar het betekent 
ook onregelmatige diensten, twee keer per 
maand weekend-dienst draaien, te weinig 
rusttijden, teveel dagen achtereen aan de 
slag zijn, nachtdiensten. Verpleegkundige 
zijn betekent verder belast zijn met een gro
te verantwoordelijkheid ten opzichte van 
een stroom van patienten. Op medies gebied 
- hetgeen een grote en parate mediese ken
nis van de verpleegkundige vereist - maar 
ook op het gebied van de begeleiding van pa
tienten en familieleden van patieneten. Kom
binatie van deze werkzaamheden in een kon
stante toestand van onderbezetting wordt 
voor meer en meer mensen in de gezondheids
zorg ondoenlijk. Dat blijkt onder meer uit 
het grote aantal ziekmeldingen, dat in deze 
sektor te konstateren valt. De meeste ziek
meldingen zijn echter van korte duur, om-
dat de druk om het werk te hervatten, enorm 
groot is. Het belang van patienten en kolle
ga's geeft maar al te vaak de doorslag bij de 
vraag of je wei of niet je werk moet hervat
ten. Halfzieke verpleegkundigen aan het bed 
van zieke patienten, het is helaas een normaal 
verschijnsel. 

I 
,Het komt er in ieder geval op neer dater 
in de huidige situatie een te geringe be
zetting op de afdeling is en dat daardoor 
roofbouw gepleegd wordt op de mensen." 
- medewerker bedrijfsvereniging. 

De leerling, ongemeen zware taak 

I 
,Wat mij opvalt is dat vroeger aileen maar 
de hoofden overspannen waren, maar dat 
tegenwoordig je ook steeds vaker over
spannen leerlingen ziet." 
- 4e jaars leerling. 

Om je een gediplomeerd verpleegkundige te 
mogen noemen, moet je een opleiding van 
3 1/2 jaar volgen. Een opleiding die bestaat 
uit enerzijds theoretiese vorming op school 
en praktiese opleiding in het ziekenhuis. Die 
kombinatie maakt de opleiding tot een zwa
re. Toch staan de mensen in de rij om toege
laten te worden. Slechts een fraktie van de 
aanmeldingen wordt geplaatst, als gevolg van 



het personeelsbeleid van de overheid. 
Officieel is er sprake van een opleidingspe· 
riode, maar in werkelijkheid vormen de leer-· 
lingen een niet weg te denken werkkracht. 
Voor op-en begeleiding is maar al te vaak 
nauwelijks tijd en ook de leerling wordt onder
dee! in het jachtige werkpatroon van een zie
kenhuis. Talloze ziekenhuizen draaien 's 
nachts en in de weekends op leerlingen en 
ziekenverzorgers, hoewel dat eigenlijk niet 
geoorloofd is. 
Het valt dan ook niet vreemd te noemen dat 
van de tien leer I ingen die de opleiding starten, 
er na vijf jaar slechts een terug te vinden is 
als verpleegkundige. Tengevolge van kortz ich
tige en gierige pol itiek wordt onverantwoord 
omgesprongen met massa's mensen die zich 
voor de gezondheid van anderen willen inzet
ten. 

,De verantwoordelijkheid die de leer/ing 
voelt a/s hij bijvoorbeeld in de nachtdienst 
zit, weegt voor hem erg zwaar. Hij moet 
kunnen beslissen wanneer hij we/ of niet 
het nachthoofd za/ roepen dat de eindver
antwoordelijkheid draagt. Ondertussen 
zit hij aileen of met zijn tweeiin de he/e 
nacht bij de patie'nten. 
Verder heb je de onregelmatige diensten. 
Dat is bekend als hij aan de opleiding be
gint, maar hij merkt pas in de praktijk 
wat het betekent om te moeten werken 
als a/ de kennissen vrij zijn. Dan moet je je 
al/erlei dingen ontzeggen." 
- een praktijkbegeleidster. 

De zuinigheid troef! 

,De verpleegkundige zal in de aanstaande 
jaren onder druk komen te staan. De be
hoefte aan verp/eegkundige zorg zal aan
zienlijk toenemen door de groei van het 
aantal kliniese en polik/iniese verrichtin
gen. Daarnaast kunnen we verschuivingen 
verwachten in het ziekenhuis-patiiinten
bestand. De vergrijzing van de Nederland
se bevolking neemt nag verder toe. Meer 
oudere mensen vragen meer verpleegkun
dige zorg." 
- een sociaal geneeskundige 

Aile toekomstverwachtingen ten spijt lijken 
de daarvoor verantwoordelijken niet serieus 
van plan de chroniese onderbezetting in de 
ziekenhuizen tegen te gaan . De normen zo
als die door het Centraal Overleg Ziekenhuis
tarieven (COZ) worden vastgesteld, zijn ten 
ene male ontoereikend om het schrijnende 
personeelstekort tegen te gaan. Een zeer be
langrijke rol daarbij speelt de regering, die 
niet bereid is wezenlijke veranderingen in de 
gezondheidszorg te bekostigen. Terwijl de 
staatssekretaris van Volksgezondheid haar 
sympathie voor de specialisten niet onder 
stoelen of banken steekt, kunnen de sjouwen
de verpleegkundigen weinig van haar ver
wachten. 
Daarmee blijft de situatie bestaan dat op on
gepermitteerde wijze gespekuleerd wordt op 
de welhaast eeuwige bereidheid van de ver
pleegkundige om harder te werken en nog 
slechtere diensten te gaan draaien. 

I 
,De enige oplossong voor a/ deze tram
me/ant is dater meer personee/ moet ko
men en de bezuiniging opgeheven moet 
worden." 
- een leerlingverpleegkundige. 

Bij dit artikel is onder meer gebruik gemaakt 
van de gegevens uit 'Kiisma', een blad voor 
leerlingen in de gezondheidszorg en 'Tijd-
schrift voor ziekenverpleging.' • 

5'-ecialist eist 9 ton 
u1t de belastingpot 
Het rommelt in Sint Annada!, het 
Maastrichtse ziekenhuis haalt vrijwel 
wekelijks de regionale kranten. Met 
weinig goed nieuws overigens. De rei
len en schandalen zijn niet van de 
Iucht. Het meest in het oog springend 
is de kwestie van de afkoopsommen 
van diverse specialisten. Toch wordt 
ook hiermee nog maar een tipje van de 
sluier opgelicht. Een sluier die de echte 
vuile was voorlopig nog binnenshuis 
houdt. 

Afkoopsommen 
De zaak rond de afkoopsommen van de 
Maastrichtse specialisten sleept al jaren. De 
specialisten hadden er, zoals gebruikelijk, hun 
eigen privepraktijk. Door de komst van de 
achtste mediese fakulteit naar Maastricht, 
kreeg het ziekenhuis de status van akademies 
ziekenhuis. Voor de specialisten en doktoren 
betekende dit dat zij niet Ianger hun vrije 
praktijk konden uitoefenen, maar dat zij in 
dienst kwamen van het ziekenhuis . 
Het afkopen van praktijken is in het artsen
wereldje een gebruikelijke gang van zaken. 
Door een nieuw-komend huisarts of specia
list worden aan diens voorganger fikse be
dragen betaald om de praktijk over te ne
men. 
De specialisten in Maastricht konden hun 
praktijk echter niet aan een partikuliere op
volger overdoen. Zijzelf of hun opvolgers 
werden immers ambtenaar in overheidsdienst. 
Niettemin wilden zij toch hun afkoopsom· 

men binnenhalen . 

12 Miljoen voor 29 specialisten 
29 Specialisten eisen in totaal een bedrag 
van bijna 12 miljoen gulden van Sint Anna
da! . Rustend chirurch Roodenburg is een 
van hen . In oktober werd bekend dat hij een 
proces had aangespannen tegen het zieken
huis . Hij meent recht te hebben op een af· 
koopsom van 9 ton ( 900.000 gulden) om
dat dit 'een waardevaste oudedagsvoorziening 
voor zelfstandige specialisten is', aldus Roo
denburg. Hij was overigens niet de eerste. 
Voor hem had professor Lamers reeds een 
soortgelijk proces tegen het ziekenhuis aan
gespannen .• Sint Annadal heeft dit geld ech
ter niet en klopt dus bij de overheid aan. Het 
geld moet komen van het ministerie van On
derwijs. Minister Pais wil evenwel niet meer 
dan 4 1/2 miljoen geven . 
Overigens verwacht dr . Greep , dekaan aan de 
mediese fakulteit dat Pais toch wei boven 
die 4 1/2 miljoen zal willen uitgaan. 

Eigen risiko ongeloofwaardig 
lnmiddels zitten de partijen om de onder
handelingstafel . Het ziet er naar uit dat de 
heren specialisten hun buit wei zullen bin
nenhalen. Schandalig hoge bedragen uit de 
belastingpot komen terecht in de zakken 
van een paar specialisten, die hun schaapjes 
al lang ruimschoots op het droge hebben. 
Betaling van de afkoopsommen uit dt~ staats· 
kas maakt de invoering van een eigen risiko 
in de gezondheidszorg als bezuinigingsmiddel 
volkomen ongeloofwaardig. • 

11 



De 01 mP.iese S elen, 
Zuid- fr1ka en et 
gehandikaptenvervoer 
Langzaam maar zeker komen ze dich
terbij: de Olympiese Spelen voor gehan
dikapten 1980. Steeds vaker verschij
nen de berichten in de krant in het 
nieuws over de vorderende voorberei
dingen van dit internationale sportge
beuren. De gehandikaptensport staat 
in Nederland op bijzonder hoog peil. 
Tijdens de vorige spelen in Toronto be
haalde Nederland na Amerika de meeste 
medailles. 
De ogen van de wereld zullen op Arn
hem gericht zijn en de stad wil goed 
voor de dag komen. Daar zijn verschil
lende belangen mee gemoeid, echter 
niet aileen sportieve belangen. Waar 
normaal gesproken ook door gehandi
kapten geknokt moet worden om de 
meest simpele voorzieningen los te krij
gen, lijkt nu ineens alles mogelijk. 

In januari van dit jaar vroegen B & W van 
Arnhem aan de gemeenteraad met spoed 
goedkeuring voor een halve ton om de voor
bereidingen op gang te brengen. Met dat geld 
werd een komitee opgericht, een zog·enaamd 
'aankledingskomitee', waarin vertegenwoordi
gers zitting namen van de Heidemii. de Arn
hemse middenstand, de banken, de VVV, het 
City-centrum, de sportwereld en de gemeen
te. 
Het komitee moet ervoor zorgen dat de stad 
tijdens de spelen wat wordt opgesmukt. 
,Arnhem mag tijdens de spelen geen steriele 
stad zijn. Er is steer nodig tijdens deze spe
len," aldus burgemeester Roelen. De stad 
moet met vlaggen, extra planten en groen 
versierd worden, de routes naar de wedstrijd
plaatsen moeten worden aangekleed en aan
gepast, er moeten evenementen worden ge
organiseerd en er moet voor representatie-
en relatiegeschenkjes worden gezorgd. Oat 
zal naar schatting een half miljoen gaan kos· 
ten. 'Arnhem zal gastvrijheid moeten uit
stralen.' 
Het is logies dat de middenstand en de za
kenwereld daar het grootste belang bij heb
ben, en het valt op dat zij door het stadsbe
stuur daadwerkelijk daarbij geholpen wor
den. 

Telebingo en liefdadigheid 
De kosten van de spelen zelf gaan in de mil
joenen lopen. Deze miljoenen moeten groten
deels door de gemeenschap opgebracht wor
den. Oat gaat gebeuren op een manier die 
ons herinnert aan de raaio- en televisieaktie 
'Open het Dorp', jaren geleden. 
Vanaf november brengt de AVRO 13 tele
bingo-uitzendingen en Mies Bouwman zal ze 
presenteren. Een voor televisie aangepaste 
'bingo' onder het motto: Spelen en Iaten spe
len, winnen en Iaten winnen. 
Niet de hele opbrengst van deze telebingo 
zal aan de topsport besteed gaan worden. 
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Een gedeelte zal naar allerlei voorzieningen 
voor de gehandi kaptensport overa I in het 
land gaan. Op zichzelf is daar niks op tegen. 
Toch vinden veel gehandikapten het terecht 
niet juist, dat hun voorzieningen in een land 
als Nederland betaald moeten worden uit de 
opbrengst van dit soort op liefdadigheid lij
kende massa-akties .. 

Apartheid en 1\Jederlandse bestuurders 
Met name Zuid-Afrika heeft geprobeerd om 
de Olympiese Spelen in Arnhem volgend jaar 
te misbruiken voor politieke doeleinden . 
Door de apartheid hebben de meeste Zuid· 
Afrikanen geen schijn van kans om in hun 
eigen land van de Sportvoorzieningen ge
brui k te kunnen maken . Oat gaat zelfs zo ver 
dat de Zuidafrikaanse sportbond SACOS, 
die tegen apartheid in de sport is, door de 
blanke regering verboden is. Deze sportbond 
kan dus onmogelijk een ploeg naar Arnhem 
afvaardigen. 
De blanke machthebbers probeerden echter 
zelf sportlieden naar Arnhem te sturen. Om 
voor het oog van de wereld propaganda te 
maken zouden ook zwarte sportlieden mee
gestuurd worden. Het werpt een vreemd 
Iicht op de Nederlandse regering en de bestu
ren van verschillende organisaties voor ge
handikaptensport, dat zij gelijk bereid waren 
daaraan mee te werken. ,Er zitten ook zwar
ten bii. niets aan de hand dus, laat maar ko
men" was ongeveer het officiele argument. 
En toen de Nederlandse regering bekend 
maakte geen bezwaar tegen de komst van 
die Zuidafrikaanse ploeg te hebben, reageer
de de voorzitter van de organisatie die de spe
len aan Nederland had toegekend, sir Ludwig 
Guttman, zelfs juichend: ,Prachtig, schitte
rend. Het mooiste nieuws dat ik in maanden 
heb gehoord. I k voel me zeer opge Iucht." 
En: ,hP.t is bemoedigend" zei ook Van Em
den,. voorzitter van de Stichting Olympiese 
Spelen voor gehandikapten 1980. 
Dit soort reakties doen de vraag rijzen wat 
deze heren eigenlijk voor hebben met de 
Olympiese Spelen. Veel goeds kan het niet 
zijn . Als Zuid-Afrika was gekozen, waren ver-

Demonstra
tie van het 
Arnhemse 
,Komi tee 
Verbeter 
Gehandikap
tenvervoer" 
op het stad
huis op 3 
juli 1978 

schillende sportbonden en zelfs hele Ianden 
weggebleven. En dat zou de gehandikapten
sport zeker geschaad hebben. 

Storm van protest' 
Maar gelukkig hoefde het zover niet te ko
men. Een storm van protest stak op in bin · 
nen- en buitenland. In Arnhem organiseerde 
de gehandi kapte tafeltennisspeler Rob Brand, 
zelf kandidaat voor de Olympiese Spelen, 
een protestbijeenkomst, waar ook de Socia
listiese Partij en het 'Komitee Verbeter Ge
handikaptenvervoer' aan deelnamen. Een 
felle brief werd naar de Tweede Kamer ver
zonden. 
Onder deze druk nam de Tweede Kamer uit
eindelijk een motie aan, waarop de minister
raad besloot geen overheidssteun aan de spe
len te geven als daarin een Zuidafri kaans 
team zou uitkomen. 
Zo werd op het laatste moment voorkomen 
dat de spelen door Zuid-Afrika misbruikt 
zouden worden voor haar politieke doelein· 
den . 
Maar het bestuur van de Stichting Olympiese 
Spelen voor Gehandikapten bracht dit goede 
nieuws over naar Zuid-Afrika, met, in haar 
eigen woorden: .,Spijt en teleurstelling." 

Nu is er plots wei vervoer 
lntussen hopen we dat de Olympiese Spelen 
volgend jaar op een sportieve en plezierige 
manier zullen verlopen. Maar dat neemt niet 
weg dat veel Arnhemmers het toch wei heel 
zuur vinden om te zien dat in hun stad plot
seling talloze energieke maatregelen gena
men blijken te kunnen worden. Maatregelen 
waar normaal gesproken hard voor geknokt 
moet worden. 
Oat geldt wei speciaal voor het aangepaste 
vervoer. In Arnhem wonen meer dan duizend 
mensen die voor hun vervoer aangewezen 
zijn op aangepaste busjes, omdat ze bijvoor
beeld in een rolstoel zitten . Op deze brood-

Lees verder op pag. 18 



TRIBUNE 
MEDIES 

met bijdragen van de artsen 

*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen * Paul Pollmann * Piet Wigman 

NLANGS heeft de geneesmiddelenin
dustrie weer gepoogd het zelfdokteren 
te stimuleren, en dan met hun merkar

tikelen uiteraard. 
U kunt de reklame voor geneesmiddelen ge
rust heel krities bekijken. Het is niet alles 
goud water blinkt. Vaak niet zelfs. Boven
dien hebt u veel van die aangeprezen medi
cijnen helemaal niet nodig. We zullen Iaten 
zien dat je met een glaasje water en een snufje 
zout en vooral met geduld een heel eind 
komt. Ons kookboek is dan ook niet groot. 
We zullen de huisapotheek eens doornemen 
wat betreft de pijnstillers, de neus-, keel- en 
oordruppels. 

Pijnstillers 
Pijn is wei lastig, maar je mag er soms best 
blij mee zijn. Pijn is een teken, dater met 
het lichaam iets niet goed gaat en dan moe
ten we daar de oorzaak van wegnemen. Als 
je een vuiltje in je oog hebt, neem je toch 
ook geen aspirientje, maar laat je het eruit 
halen. Pijn bij griep dwingt je om rust te 
houden, de griep is dan het snelst genezen. 
Voor pijnstilling is acetosal met calcium het 
meest geschikt. Deze meest eenvoudige aspi
riene is bij de apotheek verkrijgbaar. U moet 
dit poeder oplossen in een groot glas water. 
Op de nuchtere maag ingenomen werkt het 
't best. De hoeveelheid hangt van de leeftijd 
af. Bijwerkingen zijn maagslijmvliesbeschadi
gingen en bloedingen. Acetosal drukt ook 
de koorts. Maar koorts hoort bij afweer van 
het lichaam tegen ziekte. Voor sommige infek
ties is ook aangetoond, dat koorts de gene
zing bevordert. Als je met een pilletje de 
koorts drukt, ben je nog niet beter; de infek
tie gaat gewoon door. Het is onnodig de in
dustrie met hun merkprodukten aspiriene, 
aspro, sinaspril, ascal, rhonal te spekken. 
Een andere pijnstiller, paracetamol, is in ge
wone dosering waarschijnlijk niet gevaarlijk, 
maar wei in hogere dosering. Berg het goed op, 
want een kind van drie jaar, dat zes tabletten 
van 500 mg. opeet, gaat dood aan leverbe
schadiging. Merknamen zijn finimal, hedex, 
panadol. Van glifanan is ondertussen bekend 
dat het ook ernstige leverbeschadiging kan 
veroorzaken. Verder kunnen er bijwerkingen 
optreden als slaperigheid en duizeligheid en 
het is erg duur. Het is aileen onder merknaam 
te koop. 
Pyrrazolonachtige stoffen, ook pijnstillers, 
kunnen de aanmaak van witte bloedlichaam
pjes onderdrukken, waardoor je weerloos 
wordt tegen infekties. Het zit in buscopan 
compositum, baralgin, periodex, saridon en 
witte kruis. Fenacetine als pijnstilling is uit 
den boze wegens onherstelbare nierbeschadi
ging. Dit gif zit in snoepjes als akkertjes, ape, 
chefarine 4, gelonida, periodex, saridon en 
witte kruis. U kunt dit alles zo maar kopen. 
Dat de geneesmiddelen-industrie daar nog 

Zelf dokteren aan 
keel, neus en oren 

reklame voor durft te maken en mag maken is 
onverantwoordelijk. Onverantwoordelijk 
van industrie maar ook van de overheid. 

Neusdruppels 
De neusbijholten, dat zijn de holtes in de 
bovenkaak, en de beide middenoorholtes 
zijn door gangen verbonden met de neusholte. 
Neusdruppels doen het slijmvlies dat deze 
gangen bekleedt, slinken zodat ontstekings
vocht uit de holtes naar de neus en keel kan 
afvloeien. Na langdurig gebruik gaat het slijm
vl ies kapot en dat is jammer, want een ge
zond slijmvlies is het beste medicijn. Dus 
hoogstens vijf dagen gebruiken. 
Het slijmvlies van deze holtes is dicht bezet 
met bewegende haartjes. Op die haartjes ligt 
een slijmlaagje, wat als een lopende band via 
de afvoergangen naar de keel bewogen wordt. 
Onder vergroting lijkt het op een wuivend 
korenveld. De holtes worden zo voortdurend 
gereinigd. Bovendien kunnen in dit slijm 
bakterien en virussen slecht groeien. Als de 
neus dicht zit, helpt opsnuiven van zout wa
ter, in een oplossing van een afgestreken thee
lepeltje op een glas lauw water. Neussnuiten 
is een ongezonde gewoonte, want het slijm 
wordt dan tegen de stroom in de holtes in
getoeterd, en dat"is juist niet de bedoeling. 
De enige goede manier van 'neussnuiten' is 
de neus ophalen, eventueel geholpen met 
zout water. 
Bewaarde flesjes zitten vol bakterien, weg
gooien dus en ook niet voor meerdere kin
deren gebruiken. Neusdruppels snuif je op 
met het hoofd achterover en opzij . 

Oordruppels 
In het geval van middenoorontsteking zijn 
de beste oordruppels, neusdruppels. Daar
door wordt de afvloed van de oorholte via 
een inwendige buis naar de keel verbeterd 
en geneest de ontsteking. Het doorprikken 
van het trommelvlies heeft hetzelfde effekt: 
de pus kan wegvloeien. Het trommelvlies is 
het raam, waardoor de dokter in de trommel-

holte kan kijken. Door oordruppels veran
dert het raam in matglas en kan de dokter 
moeilijk zien hoe hij de ontsteking moet be
handelen . Oordruppels verdoven het trom
melvl ies, maar de pijn is ook met acetosal te 
still en. 

De keel 
In de reklame wordt er erg op aangedrongen 
om uw keel te ontsmetten. Waar dat voor 
nodig is, is onbegrijpelijk. Uw keel is toch 
geen gootsteentje? Gorgeldranken en zuig
tabletten helpen niets, bovendien is speeksel 
ook ontsmettend, gratis bij uzelf verkrijg-
baar. Als u toch wilt gorgelen, doe het dan met 
zout water, een theelepel zout op een glas 
water, en verslik u niet. Merknamen van deze 
onnodige keel- en ontsmettingsmiddelen zijn: 
gargilon, hibitane, strepsils, superol. Midde-
len tegen hoest vormen een snoepjeswinkel 
apart. Maar hoesten is zo slecht nog niet 
want, door hoesten wordt slijm uit de longen 
omhoog gebracht. Dat is nuttig, want in ach
terblijvend slijm treedt gauw infektie op. 
Ook het luchtpijpslijmvlies vormt een lopende 
band, die per dag een kopje slijm omhoog 
brengt, wat je inslikt zonder te merken. Door 
langdurig roken of luchtvervuiling werkt die 
lopende band onvoldoende en moet de rest 
opgehoest worden, het rokershoestje. 
De genezing van een bronchitis hangt dan 
ook samen met het ophoesten van het ont
stekingsslijm. Het leed is dan haast geleden. 
Om dit alles is het vaak juist verkeerd de 
hoest te onderdrukken. Natterman, nosca
pect en toplexil bevatten een hoestdempen
de stof. De andere hoestdranken doen niets. 
Siropen zijn wei verzachtend voor de keel, 
omdat ze voor de helft uit suiker bestaan. 
Maar zoiets kan een goede huismoeder ook 
maken van heet water met bruine suiker of 
honing. 
Uit dit verhaal blijkt, dat wij niet weerloos 
zijn overgeleverd aan allerlei ziekteverwekkers. 
In een ontwikkeling van meer dan een mil
joen jaar, zijn in de mens afweermechanismen 
ontwikkeld, die het mogelijk maken temidden 
van bakterien en virussen te Ieven . 
Je zou eens moeten zien water met een bak
terie gebeurt, die de moed had tussen de ha
ren in de neus door te glippen. Hij komt in 
een luchtwerveling terecht, plakt vast tegen 
de slijmerige wand en terwijl hij langzaam 
oplost wordt hij over de lopende band van 
het neusslijmvlies de donkere keel ingevoerd. 
Dan wordt het hem zwart voor de ogen en 
stort het door de diepe put van de slokdarm 
in het zoutzuur van de maag, waardoor hij 
verder verteert. 
Hiermee heb ik maar willen zeggen dat ala 
uw zoontje beter wordt van een flinke ver
koudheid, dan heeft hij dat aan zichzelf te 
danken en niet aan natterman. Vertrouw z~ 
veel mogelijk op eigen kracht. • 
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Bewoners moeten wijken voor kantoorkolossen 

GENTIEVERKLARINGEN -

Steekpenningen bij Herhuisvesting 

Nog niet eens zo lang geleden was korruptie 
een vrijwel ondenkbare zaak binnen het 
ambtenaren-apparaat. Ook in Amsterdam. 
Maar daar is de laatste jaren snel verandering 
in gekomen. Onze hoofdstad begint sterke 
gelijkenis te vertonen met Amerikaanse ste
den als New York. De politie is niet Ianger 
te vertHJuwen, huisvestingsambtenaren blij
ken omkoopbaar te zijn en topbestuurders 
steken overheidsgeld in hun zak. Het enige 
verschil is dat in Amsterdam PvdA- en (tot 
voor kort) CPN-wethouders d3 dienst uitma
ken. Keurige sociaal-demokraten en kommu
nisten die juist in de hoofdstad een voor
beeld hadden kunnen geven hoe er in Neder
land bestuurd moet worden. De inwoners 
van Amsterdam weten uit eigen ervaring hoe 
het niet moet. Dagelijks ondervinden ze de 
hinder van een volkomen chaoties bestuur. 
Er is vrijwel geen gemeentelijke dienst te 
vinden waar de zaken soepel lopen. Of het 
nu de aanleg van nieuwe trambanen of de 
bouw van renovatiewoningen betreft, het is 
atHda een puinhoop. Het wantrouwen in de 
politiek zit er dan ook diep in bij de meeste 
Amsterdammen. De politici blijken aile 
mooie beloften telkens aan hun laars te Iap
pen. 

Leegloop 
Vanwaar die gigantiese chaos in de hoofdstad? 
De belangrijkste oorzaak is het feit dat geen 
van de politieke partijen de problemen van 
Amsterdam durft aan te pakken. Met name 
de CPN en de PvdA schuiven de moeilijkhe
dln op elkaar af en missen elke visie om ,. 

Steeds meer korruptie bij de politie 

Chaos -IR Deell: 
Korruptie 

rdam 
Amsterdam zit diep in de problemen. Het bestuur van de stad is een chaos. Poli
tieke intriges, roddel en achterklap, vriendjespolitiek en korruptie zijn zo langza
merhand normale zaken in de hoofdstad. De politieke partijen met de PvdA en 
CPN voorop zitten elkaar voortdurend in de haren. De werkelijke problemen van 
de stad worden door al het geruzie niet aangepakt. De woningnood blijft toene
men, het drugprobleem neemt steeds onoplosbaardere vormen aan. De Tribune 
ging op zoek naar de wantoestanden in een stad waar sociaal-demokraten en kom
munisten het grotendeels voor het zeggen hebben. In dit deel: de korruptie. 

Amsterdam enigszins bewoonbaar te houden. 
De visie is hard nodig omdat de hoofdstad 
met gigantiese problemen kampt. Het inwo
nersaantal neemt snel af. Per jaar verlaten 
ruim tienduizend mensen Amsterdam omdat 
er geen normale huizen zijn. Vooral gezin
nen nemen de wijk naar Lelystad of Hoorn. 
Momenteel heeft Amsterdam ruim 700.000 
inwoners. In 1963 waren dater nog 868.000. 
Dit zog.maamde overloopbeleid wordt toege
juichd door de beleggers en grondspekulan
ten. Die zien graag dat de mensen in de oude 
wijken hun boeltje pakken, zodat er op die 
plekken dure kantoorpanden neergezet kun
nen worden. Deze city-vorming neemt steeds 
grotere vormen aan. Om de uittocht van Am
sterdammers tegen te gaan is een ambitieus 
renovatieprogramma opgezet. In de oude 
stadswijken wonen 200.000 mensen die op
nieuw gehuisvest moeten worden. Maar door 
het burokratiese apparaat en het slechte be
stuur komt van die renovatie bitter weinig 
terecht. Dus kiezen veel Amsterdammers 
eieren voor hun geld en verlaten ze de hoofd
stad. De achterblijvers hebben vaak geen 
geld om naar een randgemeente te verhuizen . 
Het zijn de tienduizenden AOW-ers die van 
een minimuminkomen rond moeten komen. 
Of de vele duizenden buitenlandse arbeiders, 
die vaak illegaal in ons land verblijven. Zij 
zitten opeengepakt in de meer dan 1 000 
tochtige hotelletjes en pensions die de 
hoofdstad telt. Deze mensen kunnen, wegens 
het opsporingsgevaar, nergens anders naar 
toe . Ook de junkies zijn op een verblijf in 
de hoofdstad aangewezen. En elke week vesti-

gen er zich honderden Surinaamse gezinnen, 
die nergens anders familie of bekenden heb
ben. Dan zijn er nog de duizenden studenten 
die een opleiding aan een van de vele institu
ten volgen . 

Ambtenarenapparaat 
heeft volkomen de vrije hand 
Zo is de bevolkingsopbouw van Amsterdam 
de laatste jaren drasties gewijzigd . De men
sen met werk en een gezin trekken weg. De 
minderheidsgroepen en bejaarden blijven 
achter. Reeds velc jaren ligt het sterftecijfer 
in Amsterdam ver boven het geboortecijfer. 
De snelle bevolkingsverandering leidt onver
mijdelijk tot spanningen. En het heeft zijn 
uitstraling op de ekonomie van de stad. De 
winkels kwijnen weg, de middenstand pakt 
ook zijn biezen. 
Nou zou dat allemaal niet zo erg zijn zolang 
het gemeentebestuur een goed beleid voerde . 
Met grootscheepse renovatie kunnen veel 
mensen geholpen worden. Een goed over
heidsbeleid kan het uitbreiden van het drug
probleem voorkomen . En zo zijn er nog veel 
zaken te noemen. Maar aan dat overheidsbe
leid ontbreekt het. En dat heeft weer tot ge
volg dat het ambtenarenapparaat volkomen 
de vrije hand heeft . Van een goede kontrole 
door de gemeenteraad is geen sprake. Tot 
welke uitwassen dit kan leiden, blijkt steeds 
sterker. Vrijwel elke week kan het Amster
damse dagblad het Parool wei een of andere 
rei melden. Wij hebben de ergste korruptie
schandalen op een rij gezet. 
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Narkotikaschandaal 
Bij de politie is het al tijden een troep. Bin
nen de top van het politieapparaat zijn aller
lei tegenstellingen. Dat mist zijn uitwerking 
op de agenten niet. Het aantal klachten over 
agenten die mensen onnodig in elkaar slaan, 
neemt toe. Die klachten worden echter steeds 
van tafel geveegd. De Amsterdamse politie 
heeft er een handje van om haar eigen straat
je voortdurend schoon te vegen . Zelfs van 
korruptie verdachte rechercheurs wordt de 
hand boven het hoofd gehouden. Zo werden 
we vorig jaar opgeschrikt door het narkotika
schandaal. Een aantal rechercheurs van de 
narkotika-brigade hadden geschenken van 
heroi'ne dealers gekregen. De meeste recher
cheurs zijn inmiddels terug in hun funktie. 
Een tijdje terug werd ook een agent veroor
deeld vanwege zijn relatie met een prostitue. 
Onder bedreiging haar werk onmogelijk te 
zullen maken, ging de agent diverse malen 
met de prostitue naar bed . 
Deze maand kwam een nieuw politieschan
daal aan het I icht . Twee agenten in Buiten
veldert werden gearresteerd op verdenking 
van samenwerking met de onderwereld. De 
rechercheurs bezochten huizen van niets ver
moedende burgers die in enkele gevallen 
zelfs om extra politiebescherming tegen de 
vele inbraken in de buurt hadden gevraagd. 
In plaats van voor die bescherming te zorgerr, 
gaven de agenten een tip aan de onderwereld 
dat in het betreffende huis iets vie I te halen. 
Daarop werd de kraak gezet. Het onderzoek 
naar de inbraak, soms ook nog verricht door 
die twee rechercheurs, leverde natuurlijk niets 
op. De inbrekers en de agenten deelden sa
men de buit. Ook op dit schandaal- dat wer
kelijk alles slaat- is door de politieleiding 
uiterst lauw gereageerd. Zo zit de verant
woordelijke korpsleiding nog rustig in het 
zadel. 

Val ken al in aktie tegen Provo 
De korruptieschandalen hebben de spannin
gen binnen de politie flink doen toenemen. 
Vele agenten verlaten het korps om een nor
maier baantje te vinden. Anderen, vaak fana
tiekel ingen bl ijven over en die reageren de 
spanningen af op de burgers. 
En in de top van het apparaat bestaat groot 
verschi I van meni ng over een nieuwe opzet. 
Het ziet er naar uit dat inspekteur Valken 
binnenkort tot de hoogste baas wordt be
noemd . Valken is nu hoofdkommissaris in 
Enschede. Hij werkte vroeger ook in Amster
dam. Of Valken een vooruitgang is meet 
worden afgewacht. In de jaren zestig deed hij 
zich tijdens de Provorellen als uiterst kon
servatief politieman kennen. 
En uitgerekend Valken was voorzitter van de 
kommissie die voor invoering van de zoge
naamde stopkogel pleitte. 

Dubieuze praktijken 
bij Dienst Onderwijs 
Behalve bij de politie is het bij de Dienst On
derwijs een puinhoop . Daar zwaaide CPN
wethouder Van der Velde de scepter. Van 
der Vel de liet zich altijd graag op de foto 
zetten bij de opening van een nieuwe school, 
maar hoe die bouw tot stand kwam liet de 
wethouder liever in het midden. 
Uit een onderzoek van de gemeentelijke ak
kountantsdienst kwam naar voren dat ad
junkt-direkteur Kranenburg van de onder
wijs-bouwafdeling zich schuldig heeft ge
maakt aan allerlei dubieuze praktijken. Zo 
hield hij zich niet aan de voorgeschreven re
gels en gunde hij opdrachten aan bevriende 
aannemers voor een te hoge prijs. Dit kostte 

Junkies in de ges/oopte Nieuwmarktbuurt 

de gemeente tienduizenden guldens. Wethouder 
Van der Velde en het gemeentebestuur wa-
ren al lang op de hoogte van dergelijke prak
tijken maar deden niks tegen de energieke 
onderdirekteiJr. Van der Velde niet omdat de 
oneerbare praktijken van Kranenburg in ie-
der geval wei voor veel bouwaktiviteit zorg-
de:1 en de PvdA-wethouders niet omdat zij 
geen bonje met de CPN wilden. Zo kon een 
topambtenaar ongehinderd zijn gang gaan 
we gens een vleugellam bestuur. Kranenburg 
is na een publiciteitsgolf inmiddels geschorst 
en krijgt binnenkort een nieuw, di kbetaald 
baantje. Sinds zijn vertrek is het helemaal 
een puinhoop omdat er nu helemaal niemand 
meer beslissingen neemt. Scholen die om 
reparaties naar de gemeente bellen, moeten 
soms weken wachten. 

Reisjes bij de Dienst Sport 
Bij de Dienst Sport zijn zo mogelijk nog 
ernstiger knoeierijen gesignaleerd. Een we
ciale kommissie bestudeert momenteel de 
beschuldigingen tegen sportdirekteur Kupers 
en zijn adjunkt Biek. Deze heren hebben de 
laatste jaren op kosten van de gemeente, en 
soms in gezelschap van hun vrouwen, volko
men overbodige studiereizen gemaakt. Zo 
maakten Kupers en Biek onlangs een reis 
naar Amerika waar als studieobjekten Dis
neyland en het Yellowstone-Park werden 
aangedaan. Na deze vermoeiende studiereis 
werd er ook nog een huwelijksreis voor Ku
pers aan vastgeknoopt. De sportambtenaren 
worden er ook nog van verdacht om het ba
tig saldo van diverse exposities in eigen zak 
te hebben gestoken. Dat geld is sinsJs '66 
niet meer in de gemeentekas gestort. In plaats 
daarvan kwam het op spaarbankboekjes te
recht waar aileen Kupers tekeningsbevoegd
heid voor had . In totaal gaat het om enkele 
tienduizenden guldens. Ondanks de ernst 
van dit korruptieschandaal is de verantwoor
delijke wethouder Kuipers rustig op zijn 
stoel blijven zitten. Erg veel haast met het 
onderzoek wordt ook niet gemaakt. 

Steekpenningen bij Herhuisvesting 
Ook bij de Dienst Herhuisv·esting zit het 
scheef. Deze dienst is verantwoordelijk voor 
de toewijzingvan huurwoningen in de hoofd
stad . Dat gaat middels een systeem van ur
gentie-verklaringen. De tienduizen den woning
zoekenden hebben echter bitter weinig aan 
die urgentie-verklaringen omdat de officiele 
wachttijd enkele jaren bedraagt. Zelfs direk
teur Vander Ven van Herhuisvesting heeft 
onlangs toegegeven dat het bij zijn dienst 
een totale puinhoop is . Twee ambtenaren 
hebben van die puinhoop gebruik gemaakt 
om een stuiver bij te verdienen. Zij namen 
steekpennir19en aan om zodoende mensen 
eerder aan een huis te helpen. Ook dit schan
daal heeft nauwelijks gevolgen gehad voor 
de organisatie van de Dienst. 

Elkaar de hand boven het hoofd houden 
Natuurlijk moeten de ambtenaren die zich 
aan korruptie schuldig maken worden aange
pakt. Er heerst nu nog veel te veel een steer 
van protektie en elkaar de hand boven het 
hoofd houden. Maar de eindverantwoorde
lijkheid voor de toenemende korruptie ligt 
bij de wethouders. Die kweken door het wan
beleid de voedingsbodem voor korruptie. 
Amsterdam is een burokratiese stad gewor
den waar de ambtenaren de dienst uitmaken . 
Die ambtenaren horen onder kontrole te 
staan van de bevol king. Maar door at het 
gekonkel binnen de gemeenteraad komt daar 
niets van terecht. Zo vraagt men om korrup
tie . • 
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Sedert 1 juli van dit jaar gelden er ande· 
re regels voor de bescherming van huur
ders. Deze regels geven een grotere be· 
scherming aan de huurders dan vroeger 
het geval was, maar erg eenvoudig zijn 
de wettelijke bepalingen nog niet. 
Daarom geeft Tribune Rechten een 
doorkijkje in de nieuwe wet. 

HUURBESCHERMING 
Een regeling 
Voorheen was in een deel van het land, voor
namelijk de Randstad, de Huurwet van toe
passing en dat gebied noemde men het niet
gel iberaliseerde ('niet-vrijgemaa kte') gebied. 
In de rest van het land gold aileen het Bur
gerlijk wetboek, dat minder bescherming 
bood aan de huurders. Sinds 1 juli is dit on
derscheid vervallen en kennen we in het hele 
land een regeling, namelijk de- nieuwe
bepalingen van het Burgerlijk wetboek. De 
regeling beschermt de huurder als gebruiker 
van woonruimte. Wanneer de verhuurder de 
huur heeft opgezegd en de huurder daarmee 
niet akkoord gaat, blijft de huurovereen
komst gewoon bestaan. De verhuurder kan 
dan aileen de huur beeindigen door de rech
ter in te schakelen. 
De verhuurder is dus altijd degene die de 
eerste stap moet doen, door naar de rechter 
te gaan. Dat is een groot verschil met de 
oude regeling. Toen moest - althans in geli
beraliseerd gebied- juist de huurder naar de 
rechter stappen als hij wilde blijven zitten. 
De nieuwe regeling geldt trouwens niet ai
leen voor de huur van woningen, ook huur
der's van etages en kamers kunnen zich er op 
beroepen. 

De opzeggi ng 
Om een lopende huurovereenkomst te be
eindigen, is altijd een opzegging nodig. Dit 
geldt zowel voor de verhuurder als de huur
der. Het maakt geen verschil of de huur men
del ing is aangegaan of schriftelijk, even min 
maakt het uit of de huur voor bepaalde of 
voor onbepaalde tijd is overeengekomen. In 
schriftelijke huurovereenkomsten wordt soms 
bepaald dat de huur voor een onbepaalde 
tijd geldt, bijvoorbeeld voor een jaar. Oat be
tekent niet dat de huur na dat jaar ophoudt. 
Het betekent aileen dat de huur pas tegen 
het eind van dat jaar kan worden opgezegd 
en niet eerder, Blijft de opzegging achterwe
ge, dan loopt de huur gewoon door. Vaak is 
in kontrakten de bepaling opgenomen dat de 
huur vanzelf eindigt als de huurder niet of 
niet op tijd betaalt. Deze bepaling is sedert 
1 juli niet meer geldig. Ook als de huurder 
zijn verplichtingen niet nakomt, moet de 
verhuurder de huur opzeggen. 
De opzegging moet aan een aantal voorwaar
den voldoen om geldig te zijn. 
De verhuurder moet de huur opzeggen door 
middel van een aangetekende brief of hij 
meet een deurwaarder langs sturen. Een mon
delinge opzegging geldt dus niet. De verhuur
der meet ook rekening houden met de op-
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zegtermijnen. De lengte van de opzegtermijn 
is afhankelijk van de tijd datu het huis be
woond hebt . 
De verhuurder moet niet aileen de huurder 
zelf maar ook de medehuurders opzeggen. 
Wie medehuurder is, wordt verderop uitge
legd. In elk geval zijn echtgenoten elkaars 
medehuurders en als de verhuurder aileen de 
man of vrouw opzegt, is de opzegging engel· 
dig. De verhuurder moet de reden van de 
opzegging geven. Doet hij dat niet, dan is 
de opzegging ongeldig. 

Wei ke redenen? 
Vroeger kon de verhuurder om iedere reden 
opzeggen (behalve in het niet-geliberaliseerd 
gebied). Nu noemt de wet vijf redenen waar
op de huur kan worden opgezegd . ledere 
andere reden is ongeldig. 
De twee belangrijkste redenen zijn: 
- De huurder heeft zich niet als een goed 
huurder gedragen, bijvoorbeeld door geen 
huur te beta len of door het huis 'uit te wo
nen.' 
- De verhuurder wil zelf in het huis gaan 
wonen. In dat geval moet de verhuurder bij 
de rechter aannemelijk maken dat hij de 
woonruimte dringend nodig heeft voor eigen 
gebruik. Die behoefte moet wei zo dringend 
zijn dat het, gelet op de belangen van aile 
partijen (ook de onderhuurders!). niet bil
lijk is dat de huurovereenkomst nog Ianger 
wordt voortgezet. 
Maar ... eerst moet wei blijken dat de huur
der andere passende woonruimte kan krijgen 
en de verhuurder moet dit aantonen! 
Het feit dat een huurder de gevraagde huur
verhoging niet wil betalen, is dus geen rederi 
voor opzegging. In dat geval moet de ver
huurder de zaak aanbrengen bij de huurkom
missie en eventueel later bij de kantonrech
ter. Op dit onderwerp komen wij in de vol
gende Tribune-Rechten terug. 

Wat te doen? 
Een belangrijke vraag is natuurlijk wat u 
moet doen als u de huur wordt opgezegd. 
Heel simpel: helemaal niets. Het enige wat 
u mag doen- maar beslist niet hoeft te doen 
- is de verhuurder een brief schrijven waarin 
u vertelt datu niet akkoord gaat met de op ·
zegging. 
Vaak zal in een huuropzegging gevraagd 
worden of u maar voor akkoord wilt teke
nen. Dat moet u nooit doen, want dan loopt 
de huur af op de dag waartegen is opgezegd 
en dan staat u op straat. 

Medehuurder 
Een medehuurder is iemand die dezelfde 
rechten heeft als de huurder zonder dat hij 
zelf het huurkontrakt heeft ondertekend. 
De medehuurder is dus eigenlijk ook huur
der. Oat is een aantrekkelijke positie want de 
medehuurder wordt vanzelf huurder als de 
eigenlijke huurder vertrekt. 
Als een echtpaar een woning huurt, wordt 
de huurovereenkomst meestal door een van 
de echtgenoten gesloten. Wettelijk is nu be
paald dat ook de andere echtgenoot mede
huurder is, zolang deze zjjn of haar hoofd
verblijf in deze woning heeft. Daarbij maakt 
het niets uit of de huur v66r of na het slui
ten van het huwelijk is aangegaan . Komt het 
tot een feitelijke scheiding (of overlijdt de 
echtgenoot-huurder). dan kan de echtgenoot 
die in de woning achterblijft, tegenover de 
verhuurder altijd aanspraak op de woning 
blijven maken. 
Als er sprake is van samenwoning (en niet 
van huwelijk) is het voor de huisgenoot toch 
mogelijk om medehuurder te worden, maar 
het gaat niet vanzelf zeals bij echtparen . De 
bewoners moeten de verhuurder schriftelijk 
vragen of hij ermee akkoord gaat dat de 
huisgenoot medehuurder wordt. Zij moeten 
daarbij aangeven dat zij een gemeenschappe
lijke huishouding voeren. Als de verhuurder 
niet schriftelijk akkoord gaat of als hij niets 
van zich laat horen, kunnen de bewoners 
aan de kantonrechter vragen om de huisge
noot tot medehuurder te verklaren . Voor
waarde is dan dat de bewoners al minstens 
twee jaar een gemeenschappelijke huishou
ding voeren . 

SP HID 
Hebt u vragen over het huurrecht en de 
huurbescherming, wendt u zich dan tot de 
SP Hulp- en lnformatiedienst, die is er im-
mers voor u. • 

' lk heb bericht gekregen dat mijn WAO-uit
kering wordt verlaagd van 80 naar 20 pro
cent. Mij werd ook verteld dat ik me maar 
voor de WW moest me/den. Nu wil ik beroep 
aantekenen tegen die WAO-verlaging, hoe 
zit het dan met de kans op WW? 

U kunt in beroep gaan tegen die WAO-verla
ging en tech recht hebben op WW. A Is u zich 
maar aan de WW-voorschriften houdt, onder 
andere naar werk solliciteren en eventueel 
passend werk<1annemen. Maar als u zegt ik 
kan geen werk aannemen want ik ben ziek, 
dan krijgt u geen WW. In dat geval moet u 
naar de Sociale Dienst in uw gemeente. Die 
geven u dan een voorschot dat verrekend 
wordt met de WAO als u het beroep wint. • 



Shell, 
'n asociale multinational 

,Het was in 1972, toen op een dag een inspekteur van Shell naar mij toekwam 
met de vraag of ik exploitant van een Shell-pompstation wilde worden. lk zag er 
wei iets in en omdat Shell mij een vast inkomen garandeerde plus een bonus over 
de omzet, tekende ik het kontrakt. Had ik het maar nooit gedaan. Nu ben ik ge
ru i'neerd, mijn gezondheid is kapot en ik kom nooit meer aan de slag. Zoiets ver
wacht je niet van zo'n grate onderneming." Aan het woord is de veertigjarige Nij
megenaar Piet van der Elst. Een zwaar gedupeerd man die besloten heeft het hem 
aangedane onrecht naar buiten te brengen. 

' '

lk zelf zal er wei niet veel meer aan 
hebben, maar ik wil aldie honderden 

andere pomphouders van Shell waarschuwen 
voor wat hen te wachten kan staan. lk heb 
zelf in 1972 een kontrakt getekend zonder 
dat ik besefte dat ik een wurgkontrakt teken
de. lk durf dat woord best te gebruiken, want 
toen ik dit kontrakt aan een advokaat liet 
zien, zei hij: ,dat is geen kontrakt, dat is 

een eenzijdige verplichting van de exploitant." 
En toen de zaak voorkwam bij de rechter 
vroeg deze aan de getuige-deskundige: ,Be
grijpt u dater mensen zijn die zulk een kon
trakt ondertekenen?"' 

Slepend gevecht 
Nadat ik anderhalf jaar keihard op het sta
tion gewerkt had, werd ik van de ene dag op 

de andere aan de dijk gezet. lnspekteur Sla
ger van de Shell, die man had zijn naam mee, 
komt op een maandagmorgen binnenlopen 
en zegt tegen mij: ,Vander Elst, wij hebben 
je al genoeg gewaarschuwd, vanmiddag komt 
er een nieuwe exploitant." Daar kon ik het 
mee doen. lk heb toen een advokaat in de arm 
genomen, maar het mocht niet baten, ik kon 
naar de sociale dienst mijn hand gaan ophou
den. Het ergste moest echter nog komen. 
Shell beschuldigde mij ervan dat ik een ex
ploitatie-tekort had van 40.000 gulden, ik 
zou grote sommen geld ten eigen bate hebben 
aangewend. Het is toen een slepend gevecht 
geworden dat ruim vijf jaar geduurd heeft. 
Uiteindelijk bleek Shell de beschuldiging 
niet waar te kunnen maken, maar ondertussen 
waren mijn gezin im ik de dupe geworden. 
Daar kwam nog bij dat de belastingdienst een 
vordering bij mij indiende van 12.662 gulden 
vanwege inkomstenbelasting, loonbelasting, 
omzetbelasting en premieheffing. Deze kos
ten kwamen ten laste van het station, maar 
doordat Shelle de bankrekening geblokkeerd 
en leeggehaald had, moest ik alles uit eigen zak 
betalen. I k heb toen ontheffing gevraagd bij 
de minister en die antwoordde dater nog ge
noeg overwaarde op mijn huis was. lk moest 
een hypotheek op mijn huis nemen en de he
le belasting betalen. Nu betaal ik nog steeds 
700 gulden per maand, allemaal het gevolg 
van de smerige politiek van Shell. Zoiets 
noem ik gangstermethodes. 

Het kontrakt 
Het kontrakt is een lange opsomming van 
verplichtingen van de exploitant. Alles wat 
de exploitant doet, moet door Sbell goedge
keurd worden. Je bent als exploitant met 
handen en voeten gebonden aan Shell en dat 
noemt Shell dan een 'zelfstandige.' Een paar 
voorbeelden: ,De exploitant zal aile instruk
ties opvolgen, welke Shell hem betreffende 
het station geeft," ,Shell kan de overeen
komst beeindigen wanneer naar het oordeel 
van Shell de exploitatie van het station niet 
meer voldoende lonend voor haar is.'' 
Een andere truk van Shell was ,de maande· 
lijkse exploitatievergoeding" die je moest be
talen voor de huur van het station. Het pre
cieze huurbedrag wist je als exploitant nooit, 
want Shell stelde aan het eind van het jaar 
het bedrag vast volgens eigen Shell-normen, 
daar had je als exploitant niets over te ver
tellen. En dat huurbedrag ging van je garan
tieloon af, evenals je sociale lasten en de be
lastingen. 

Het exploiteren van het station betekende 
voor mij het binnenhalen van de armoe. 
Dagelijks was ik van 's morgens 7 tot 's 
avonds 1Quur in de weer. Mijn vrouw zorgde 
voor het schoonmaken van het bedrijf waar
voor zij niets ontving. Het totaal aantal ur.:;n 
in de week bedroeg ongeveer 90. Daarvoor 
ontving je dan een garantieloon van 19.600 
gulden, maar aile kosten zoals belastingen en 
ziekteverzekering moesten er dan nog van af. 
Netto hield ik f 3,05 per uur over. Dat was 
dan de vergoeding voor een zelfstandig onder
nemer, die door een groot-ondernemer a Ia 
minute uit zijn onderneming gezet kan wor
den. Aan de andere kant zorgde die groot· 
ondernemer er wei voor geen windeieren te 
rapen. Door regelmatige aanpassingen van de 
zogenaamde exploitatievergoeding, de huur 
dus, aan de gemaakte winsten zorgde Shell 
ervoor dat haar mes aan twee kanten sneed. 
Ten eerste de winst op aile door de Shell aan 
de exploitant geleverde produkten en ten 
tweede de winst tengevolge van de opge
schroefde exploitatievergoedingen. + 
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SHELL 
Shell-pomphouder zelfstandig? 
Mijn loon werd door de Shell vastgesteld. 
Maar ook de tarieven en de openings- en 
sluitingstijden werden bepaald door Shell, 
evenals het aantal personeelsleden, de wijze 
van inning en afdracht van aile ontvangsten, 
de financiering, enz. Er was niets waarin ik 
een vrije beslissing heb kunnen nemen, behal
ve dan het tekenen van het kontra kt dat mij 
de das om deed. Je was dus aileen in naam 
zelfstandig, in de praktijk maakte de Shell 
volledig de dienst uit. 
Ook in de administratie had Shell het voor 
het zeggen. Shell hield een eigen administra
tie bij en daar kon Shell zo mee schuiven dat 
zij jou altijd op verlies konden zetten. ·Toen 
ik op staande voet ontslagen werd zei Shell 
dat ik zwaar in het rood stand, maar ik was 
ervan overtuigd dat dat niet kon. lk had 
altijd heel hard gewerkt en zuinig geleefd en 
ik weet zeker dat Shell flink aan mij ver
diend heeft. Trouwens als ik werkelijk een 
tekort had gehad, dan had Shell dat wei aan
getoond en de vordering niet ineens Iaten 
vallen. Uiteindelijk heeft de Shell wei van 
mij gewonnen. Niet aileen stand ik ineens 
op straat, maar ik kwam ook nergens meer 
bij een andere benzinemaatschappij aan de 
bak, dankzij Shell . En prive ben ik er ook 
aan onderdoor gegaan. De Shell had het on
fatsoen om beslag te Iaten leggen op mijn 
huis, de inboedel en mijn auto. Dat beslag 
heeft vijf jaar geduurd . lk zat zwaar in de 
schulden en had geen inkomsten, mijn gezin 
teed eronder en ik ben er ziek van geworden, 
ik piekerde me kapot . lk ben nu helemaal af
gekeurd en moet rondkomen van een AAW
uitkering. 

Beroep 
Er heeft onlangs een advertentie in de krant 
gestaan waarin ex-pomphouders van de Shell 
opgeroepen worden zich te melden. lk heb 
dat gedaan. Er hebben bijna vijftig mensen 
gereageerd en verschillende mensen waren 
net zo gedupeerd als ik. lk ben nu van plan 
samen met andere ex-pomphouders Shell aan 
de gaan pakken en ik ben blij dat ik nude 
steun heb van de Hulp- en lnformatiedienst 
van de Socialistiese Partii. want tegen een 
multinational als de 'Koninklijke' begin je 
aileen niets. lk doe daarom een beroep op 
aile ex-pomphouders van Shell, die dezelfde 
slechte ervaringen hebben als ik, even een 

briefje te sturen naar de SP, dan ' ' 
kunnen wij samen een vuist maken. 
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OLYMPIESE SPELEN 
nodige voorzieningen zitten ze nu al meer 
dan tren jaar te wachten, ondanks herhaalde 
brieven, akties enzovoort. 
Vorig jaar juni richtten zij met steun van de 
Socialistiese Partij het komitee Verbeter C:e
handikaptenvervoer op, met de eis: 'een ge
meentelijk taxibedrijf voor aangepast ver
voer'. Talloze grate en kleine akties werden 
door dit komitee georganiseerd, onder andere 
een handtekeningenaktie, demonstraties op 
het gemeentehuis, een kaartenaktie en nog 
veel meer. 
Heel, heel moeizaam vinden zij langzamer
hand gehoor bij de overheid en bij de bestu
ren van de diverse instellingen voor gehandi
kapten. Maar heel vaak hebben zij ook het 
gevoel dat ze tegen een muur vechten. 
I ntussen zitten zij wat hun vervoersmogelijk
heden betreft ronduit in een noodsituatie. 
Er rijden heel wat aangepaste busjes in Arnhem, 
maar die moeten dagen van tevoren bespro-
ken worden, en zelfs dan loop je het risiko 
dat ze vol zijn. 's Avonds na elf uur en in het 
weekend rijden ze helemaal niet. 

Tijdens de spelen 
volop bussen en chauffeurs 
U kunt dus begrijpen dat deze mensen wei 
heel vreemd opkeken toen bekend werd. hoe 
fantasties het vervoer volgend jaar tijdens de 
Olympiese Spelen geregeld bl ijkt te kunnen 
worden. Liefst vijftig speciaal aangepaste 
buss en zullen elk kwartier van het Olympies 
dorp naar Veenendaal, Papendal en de Rijn
hal rijden. Een tien-minutendienst van 's mar
gens vroeg tot 's avonds laat zal onderhouden 
worden van het Olympies dorp naar het cen
trum van Arnhem. 
Honderdveertig (!)chauffeurs zullen daar
voor aangetrokken worden en aile bussen 
worden uigerust met mobilofoons. 
Maar ... al deze busdiensten zijn aileen be
stemd voor de deelnemers aan de~pelen. Na 
de spelen zullen ze weer uit Arnhem verdwij
nen. Het vervoer zal dan weer precies zo be
roerd zijn als het geweest is . 

Het gladgestreken gezicht 
van de gemeente Arnhem 
Het spreekt vanzelf dat veel Arnhemmers 
dit niet nemen. Ze zijn woedend en ze zijn 
niet van plan zich hier zonder meer bij neer 
te leggen. 
.,Zuid-Afrika komt dan wei niet, aangepast 
vervoer voor ons vooralsnog oak niet," zei 
een gehandikapte aktievoerder. Zijn aktie 

tegen de komst van Zuid-Afrika had name
lijk sukses gehad, maar zijn aktie voor beter 
vervoer des te minder. Maar hij laat het daar 
niet bij zitten. Voor de gemeente is het kie
zen of del en: wanneer die niet snel stappen 
onderneemt om een gemeentelijk taxibedrijf 
voor aangepast vervoer op te richten, dan 
zullen hier in Arnhem ook tijdens de Olym
piese Spelen akties gevoerd worden en niet 
zo zuinig ook. 
De gemeente Arnhem mag de spelen niet ge
bruiken om naar buiten toe een opgepoetst, 
aangekleed en gladgestreken gezicht te Iaten 
zien, waar ze normaal gesproken haar eigen 
mensen in de kou laat zitten. • 

Palestina 
Komitee 
In de week van 24 november tot 1 december 
organiseert het Palestina Komitee een week 
van solidariteit met het Palestijnse volk. Tij
dens die week zullen een aantal Palestijnse 
sprekers in het land zijn, waaronder een vak
bondsman van de PLO, een docent aan de 
universiteit van Bir Zeit in bezet gebied, een 
vertegenwoordigster van de Palestijnse Ghas
san Kanafani stichting in Libanon en een Pa
lestijnse die in het bijzonder over de positie 
van de Palestijnse vrouwen zal komen spreken. 
In verscheidene plaatsen in het land worden 
avonden over de Palestijnse kwestie gehou
den, onder meer in Breda, Leiden, Zwolle, 
Enschede, Rotterdam, Delft, Eindhoven, 
IJmuiden, Roermond en Zeist. Voor het pre
cieze programma kan het landelijk sekreta
riaat van het Palestina Komitee gebeld wor
den: 020-246046. 
De week wordt afgesloten met een grote kul
turele manifestatie in Utrecht (RASA, Pauw
straat 13, vanaf 's middags 13.00 uur en 
's avonds 20.00 uur), waar onder meer Dis
cus, het Nationaal Hekelcabaret, Bots en een 
Palestijnse zanger zullen optreden. Tevens 
zal hier een uitgebreide fototentoonstelling 
over het dagelijks Ieven van het Palestijnse 
volk te zien zijn. • 



*doen 
Tijdens de staking van de s/epers in Rotter
dam gingen deze drie Leeuwarder huisvrou
wen, Net de Wit, Rachel Kientz en Marian de 
Vroomen bijna dage/ijks op pad. 
Kinderen mee in de wandelwagen en dan 
samen fangs de deuren geld inzamelen voor 
de stakers. Met hun driee'n haalden zein die 
tijd meer dan 1000 gulden op. ,Niet zeuren 
over emancipatie en feminisme, maar gewoon 
wat doen a/s het nodig is!", zeggen ze. 
Op dit moment zijn ze bezig met de handte
keningenaktie tegen de bezuinigingen in de 
gezondheidszorg. 

*krant 
Menig krant huilde tijdens de Rotterdamse 
havenstakingen krokodillentranen, om het 
feed dat Neerlands ekonomie werd aange
daan. Wat het oosten van hetland betreft 
vie/ de Tubantia-kombinatie in ieder geval 
onder deze kategorie paniekzaaiers. 
Herman Bode's 'nu gaat a lies kapot'-verhaal 
leidde de staking breeduit in op de voorpagi
na. En als er verder in die zeven weken nog 
over geschreven werd, was daar steevast het 
spook van de werkloosheid bij aanwezig. 
In diezelfde krant wordt drie weken na de 
staking een 5 cm--artike/tje weggedrukt on
der de kop 'meer werk in haven Rotterdam', 
waarin !etter!ijk staat: ,Ondanks de langdurige 
staking in de Rotterdamse haven is de over
slag van goederen sterk toegenomen. De 
daardoor gestegen inkomsten van het haven
bedrijf gaan ver uit boven de derving a/s ge
volg van de staking." 

*xrg 
Jan Adolf Onderdijk {42) alleenheerser over 
de Transo!groep. Een verzameling van - hij 
weet ze/f niet hoevee/- BV's in olieproduk
ten en onroerend goed. Omzet drie miljard. 
In mei van dit jaar riep hij aile belangrijke 
ondernemers van Nederland op een groot 
feest bijeen. Zogenaamd ter ere van de onbe
kende ondernemer. Maar tevens ter introduk
tie van zijn wondermiddel XRG. 
, Voeg dit midde/ toe aan uw benzine of die
se/o/ie en u bespaart een wereld aan energie. 
Met XRG in de tank 10 procent besparing, 
minder luchtverontreiniging, minder onder
houd, meer motorvermogen," /uidde de re-

klame. Desondanks liep het produkt niet. 
Vernietigend was het TNO-rapport dat on
fangs verscheen. Na vee/vuldig en nauwkeurig 
testen kwam het TNO met de konk/usie : het 
middel XRG Ievert geen enke/e besparing op 
het gebruik van diesel, benzine of stookolie. 
De lukratieve oliehande/ op de vrije Rotter
damse markt zal deze misser ruimschoots 
goedmaken. Bovendien woont Onderdijk te
genwoordig in een kapitale villa in een twee 
hektaren groot park even noorde/ijk van Ant
werpen, a/waar hij geen vermogensbelasting 
verschu/digd is. 

*hendrik 
,,k zou ·toch niet met haar willen ruilen" 
hoor je te/kens verklaren wanneer het vorsten
huis {weer eens) in het geding is. Na aile ont
hullingen over prins Hendrik za/ de animo er 
we/ helemaal af zijn. 
Toch werd er ook in die tijd we/ gelachen. 
Kenmerkend was de standaardgrap die Hen
drik ten hove placht te maken tegenover de 
koninklijke gasten. 
Wijzend op zijn oogappe1 en dochter Juliana 
placht hij in zijn Duitse Nederlands op te -
merken: ,Zai ies niet von mai". Als de be
zoekers zich dan ge¢neerd afwendden, /iet 
hij er schaterend op volgen: ,Zai ies von 
april!", doe/end op de geboorteda tum van 
Juliana {30 apri !). 

*bod 
Of het vanwege zijn vele vaderschappen of 
zijn vaderlandsliefde gebeurde, vermeldt het 

RIOD niet wanneer het op 8 november jl. 
bevestigt dat prins Hendrik inderdaad aan 
Adolf Hitler na diens machtsovername in 
Duitsland zeven en half mi!joen heeft ge
vraagd tegenover de belofte dat hij dan de 
Duitse invloed in Nederland zou he/pen ver
groten. 

* ... 
Nee, nee, over Vredeling in Brusse/ en zijn 
25.000 gulden schade en zijn 128 flessen 
whisky in drie maanden en dat hij overspan
nen met ziekteverlof is gestuurd en dat hij 
in slaap valt bij vergaderingen en dan over 
moet geven als hij wakker wordt, waardoor 
de k/eding van ziJ'n Franse kollega Ortoli be
smeurd werd, daar hoort u ons deze keer 
niet over. 

*tuiten 
,,n miJ'n kabinet geen nonva/eurs en ijdel
tuiten," bezwoer Van Agt ons destijds. Hij 
is dit zeker zelf verge ten. Nou vooruit, ver
gissen is menselijk. Gevaarlijker wordt het 
wanneer dit etiese heerschap beslissingen 
doordrukt over de nieuwste mode atoomra
ketten. Openhartig geeft h1j toe er eerst ze/f 
ook tegenop gezien te hebben, maar hij 
heeft zich over Iaten halen door _,eties zeer 
hoogstaande personen. Nee , namen kan ik u 
niet noemen." 
En nu maar gissen , zou het Luns, Strauss of 
Bernhard zijn geweest? • 

Onderdijk tussen Bernhard en Wiegel op het Transol-feestje in mei; Zie: XRG 
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Hanneke Hannink overhandigt de bezwaarschriften aan de burgemeester van Woerden 

LP itde 
woonwijken 
Woerden, dinsdagmiddag 16 oktober. 
Een groep mannen, vrouwen en kinde
ran begeeft zich naar het stadhuis, ge
wapend met borden waarop de veelzeg
gende tekst: ,LPG uit de woonwijken:' 
Burgemeester Bos kijkt verrassend op. 
Waarschijnlijk had hij bij deze hoorzit
ting over het verlenen van een hinder
wetvergunning aan het autobedrijf Lan
geslag tot plaatsen van een LPG-tank, 
niet zoveel publiek verwacht. Ook de 
pers is van de partij. 
Enfin wat Ieven in de nogal kleurloze 
brouwerij van het dagelijks stadhuis
gebeuren kan geen kwaad, en minzaam 
vraagt de burgervader aan de aanwezi
gen wie er bezwaar wil aantekenen. 

Geldende richtlijnen 
met voeten getreden 
Als eerste vraagt Hanneke Hannink, arts van 
de vereniging Voorkomen is Beter en boven
dien lid van de SP, het woord. Aan de hand 
van een groot aantal praktijkvoorbeelden 
maakt zij duidelijk hoe groot het explosie
gevaar van LPG is. Haar uitvoerig betoog 
wordt haar niet helemaal in dank afgenomen 
door burgemeester Bos. Het horloge wordt 
tevoorschijn gehaald en wanneer dit geen 
uitkomst biedt wordt er vertwijfeld naar de 
pepermuntjes gegrepen. Maar Hanneke blijft 
onverstoorbaar. Aan het eind van haar ver
haal laat ze zien hoe de huidige richtlijnen 
van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid door Langeslag met voeten getreden 
wordt. Volgens deze richtlijnen mogen bin
nen een straal van 150 meter vanaf een LPG-
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tank maximaal 15 woonhuizen en in kanto
ren maximaal 60 mensen zijn. Scholen en 
ziekenhuizen mogen niet binnen deze straal 
gelegen zijn. 
Welnu, binnen een straal van 150 meter van 
deze toekomstige LPG-tank zien we het vol
gende: 

Talloze woningen, veel meer dan 15. 
In de direkt omliggende bedrijven, drie 
stuks, dagelijks een kleine 80 man aan het 
werk. 
Pal tegenover de te plaatsen tank het vor
mingsinstituut de Stuw waar dagelijks 
zo'n 70 leerlingen aanwezig zijn. 
Op ongeveer 75 meter ligt de peuterspeel
zaal 'de Toverhazelaar .' 

Josee, 2 jaar, is het er grondig mee eens. 
Vanuit het publiek laat ze instemmende gelui
den horen. Ze is niet de enige. In totaal heeft 
de VIB 246 bezwaarschriften opgehaald. 
Namens de VIB en mede namens het bestuur 
van de peuterspeelzaal 'de Toverhazelaar' 
biedt Hanneke deze bezwaarschriften aan 
het eind van haar betoog de burgemeester 
aan. 

Niets ontziend winstbejag van Shell 
Namens de SP dient Dick Vergeer een be
zwaarschrift in. Hij maakt duidelijk dat LPG
stations in de bebouwde kom meer winstge
vend zijn dan de LPG-stations langs de rijks
weg, die vaak tienmaal zoveel LPG verkopen. 
De LPG-stations in de bebouwde kom leve
ren namelijk installaties om een auto om te 
bouwen zodat deze op gas kan rijden. 
Uitgerekend is dat wanneer een station 120 
ombouwinstallaties kan leveren (wat voor 
een pomp zeker als er een garage bij is zeer 
goed haalbaar is) de zaak winstgevender 
wordt dan een vee I meer LPG leverend weg-

station. 
Het winstgevende karakter van LPG-tanks in 
de bebouwde kom is voor Shell (want deze 
Ievert via haar dochter BK 50 procent van 
het vloeibare aardoliegas in ons land) van 
veel groter belang dan de veiligheid van de 
omwonenden. 
De SP gaat overigens, evenals de VIB, veel 
verder dan aileen het maken van bezwaar 
tegen deze te plaatsen LPG-tank. Zij vindt 
dat aile LPG-stations in de bebouwde kom 
gesloten dienen te worden. En dat zijn er in 
een kleine stad als Woerden al drie, alledrie 
angstaanjagend dicht bij woonhuizen, fabrie
ken, stations, enz. 
Bovendien moet er een volledig verbod op 
zelftank-installaties komen en er moeten 
goede instrukties gegeven worden aan tank
stationbediendes over de eigenschappen en 
gevaren van LPG en over wat te doen bij on
verhoopte ongelukken. 

Zestig liter LPG de Iucht in 
Ook Woerden is trouwens niet gespaard ge
bleven van het LPG-gevaar. Ook deze plaats 
kan sinds maandagmorgen 23 juli aan de 
lange lijst van ongelukken met LPG worden 
toegevoegd. 
Op die bewuste ochtend spoot er namelijk 
zestig liter LPG de Iucht in bij het Aralsta
tion aan de Van der Duyn van Maasdam
straat. Het ongeluk deed zich voor toen een 
automobilist zijn tank aan het vullen was. 
Een zelftankinstallatie dus, dubbel gevaar
lijk! Gelukkig deden zich geen persoonlijke 
ongelukken voor. Een wonder eigenlijk als je 
ziet dat op nog geen tien meter afstand woon
huizen staan! 

Veiligheid van omwonenden 
,grootste zorg" 
De heer Barty, vertegenwoordiger van Poly
gas BV, had tegen de talloze argumenten die 
door de VI B en de SP naar voren werden ge
bracht eigenlijk weinig verweer. 
Hij bracht naar voren dat veiligheid van om
wonenden natuurlijk ook zijn grootste zorg 
had (lees: hem een zorg zal zijn) en dater 
met spanning werd gewacht op de resultaten 
van het TNO-rapport over de LPG-kwestie 
omdat hieruit hopelijk veilige richtlijnen zou
den voortkomen. 
Waarop Hanneke hem vroeg waarom Lange
slag, als de veiligheid van de omwonenden 
dit bedrijf zo ter harte gaat, dan niet het 
fatsoen kon opbrengen om dat rapport af te 
wachten in plaats van tevoren nog gauw die 
tank geplaatst zien te krijgen . 

Uit de slotwoorden van de burgemeester kon 
opgemaakt worde·n dat de gemeente van pl"an 
is zich te houden aan de huidige richtlijnen 
van het Staatstoezicht op de Volksgezond
heid. Mocht echter Langeslag toch toestem
ming krijgen dan gaan de VIB en de SP beide 
in beroep. 246 Handtekeningen kunnen niet 
zomaar genegeerd worden! • 
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GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
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Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-lezers die meer willen /ezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete· 
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoeveelheid socia/istiese /itera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490-18954 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44086 
Amersfoort Lupinestraat 32 033-14665 
Amsterdam St. Willibrordusstr. 83 hs 

tel. 020-713426 b.g.g. 826422 
Arnhem St. Marten 36 Ofl5-433364 
Den Bosch G.v.Calcarplein 69 073-218818 
Borne Landmanstraat 10 05409-5271 
Boxtel Baroniestraat 81 04116-78167 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doe~burg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) Sluterstraat 12 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heemskerk Maasstraat 134 02510-37228 
Heerlen Dr. Jaegersstraat 47 045-714083 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-447 
Helmond v. Linschotenstr. 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 06400·21 042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
l-;loensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Eikenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
Maarssenbroek Bloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nieuwegein Spuisluis 7 03402-331 00 
Nuland Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr . 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 

Oss 
Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
So est 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Peperstraat 7 04120·32631 
W. Beckmanstr . 64 078-158092 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 01650-39847 
Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-1 0328 
v. Kinsbergenlaan25 01150-17762 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past. Gadiotstr . 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780·87270 
I.M. de Raathstr . 6 010-345483 
C.v.d.Lindenstr . 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894·6675 
Appelgaarde 51 03435-3671 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr . 769 079-166608 
Ei genhaardstr. 28 05200-1 0179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
,De Vijverhof" - Vijverhofstraat 65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 01 0·668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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AKTIE 
STUTVOET 

Hoe de 
bedden 
dicht -g1ngen 
Een jonge vrouw moet regelmatig naar 
het Akademies Ziekenhuis in Gronin
gen voor nieuw bloed. Ze weet het al
tijd zo te regelen dat ze in het weekend 
kan komen zodat haar man op hun 
kind kan passen. Op een gegeven mo
ment wordt tegen haar gezegd: ,Je 
bent nog zo jong, we zouden eigenlijk 
veel meer onderzoek moeten doen, 

Peter Stutvoet, de leukemie-patiiint die het initiatief nam tot de aktie tegen de beddensluiting, 
gefotografeerd enkele weken voor zijn dood met handtekeningenlijsten en steunbetuigingen 

kan je niet blijven ?" Ze regelt het thuis 
allemaal zo dat ze in het ziekenhuis 
blijven kan. 's Maandags wacht ze wat 
er zal gaan gebeuren. Het is al twaalf 
uur 's middags en nog is er niets ge
beurd. Dan komt iemand van het zie
kenhuis op haar af: ,Mevrouw, u kunt 
beter naar huis gaan, we hebben uw 
bed nodig voor een patient die er veel 
ernstiger aan toe is." Ze is gegaan. Zij 
kon immers nog lopen. Maar aile ge
wekte hoop werd de bodem ingeslagen. 

Een leukemie-patient is wear voor een 
tijdje thuis. Op een gegeven moment 
heeft hij 40 graden koorts. Zijn vrouw 
probeert hem in het ziekenhuis opge
nomen te krijgen. Maar wat hoort ze? 
,Ja, het is eigenlijk wei nodig maar we 
hebben geen bedden vrij, u moet zich 
er voorlopig zelf maar mee redden." 
lemand van de verpleging komt dit ter 
ore, stuurt een ambulance en eist dat 
hij hoe dan ook opgenomen wordt. 
Dit soort dingen gebeuren op de afde
ling Hematologie (bloedziekten) van 
het Akademies Ziekenhuis in Gronin
gen. 

Vergadering in Emmen, georganiseerd door het Peter Stutvoet Komitee en de vereniging Voor· 
komen is Beter, tegen de beddensluiting. Er waren zo'n 250 belangstellenden 

In februari dit jaar kwam de minister van On· 
derwijs, de heer Pais, naar Groningen om te 
praten over de financiiile problemen van het 
Akademies Ziekenhuis . Hij had een aardige 
vondst: het ziekenhuis kon de begrotings· 
overschotten van de jaren 1970- 1978, wat 
hem betreft, nu opmaken .en zou zo mooi 
uit de brand zijn . 
Maar ja, dat geld was allang op. Pais had dit 
deksels goed kunnen weten maar deed of 
zijn neus bloedde. Schouderophalend ging 
hij terug naar Den Haag. 
Na oeverloos heen en weer gepraat tussen 
Pais en het ziekenhuisbestuur kwam het 
volgende uit de bus. Den Haag zou geen cent 
extra ter beschikking stellen, het ziekenhuis 
moest maar zien hoe ze door middel van be· 
zuinigingen uit de problemen kwam. 
Daarop werden de uitzendkrachten, waar het 
Akademies Ziekenhuis veel mee werkt, ont· 
slagen. Een groep verpleegkundigen die net 
klaar was met de opleiding, kreeg geen baan 
aangeboden, hetgeen normaal wei gebeurt. 
Dit alles leidde tot een enorm personeelste· 
kart. Daarom besloot het bestuur 110 bed
den te sluiten. 
Met name de afdeling Hematologie werd hier
door getroffen. Deze afdeling heeft sowieso 
al weinig'bedden . De problemen rijzen de 
pan natuurlijk uit als er dan ook nog bedden 
gesloten worden. Het gevolg hiervan is inmid· 
dels bekend: mensen met kwaadaardige 
bloedziektes kunnen hierdoor slecht gehol· 
pen worden en nieuwe patiiinten moeten 
worden geweigerd. 
Op initiatief van Peter Stutvoet komen patiiin· 
ten van deze afdeling vervolgens in aktie om te 
protesteren tegen het feit dat alles over de 
ruggen van de patiiinten uitgespeeld wordt. 
Van 't begin af liep de aktie ontzettend goej, 
Na een paar weken kon het Peter Stutvoet 
komitee al 20.000 handtekeningen aan het 
bestuur van het ziekenhuis aanbieden. 
Het blijft natuurlijk een indroevige zaak dat 
doodzieke patiiinten in aktie moeten komen 
voor hun recht op behandeling. 
Ondertussen bl ijven zowel Pais als het be· 
stuur van het Akademies Ziekenhuis elkaar+ 
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over en weer verwijten maken. Pais voert nu 
aan dat het bestuur een slecht beleid voert 
en van Pais wordt gezegd dat hij n iet luisteren 
wil. 

Pais, de verantwoordelijke minister 
Het is duidelijk dat de schuld en bij het be
stuur en bij de verantwoordelijke minister 
gezocht dient te worden. 
Pais is als minister van Onderwijs verantwoor
delijk voor de akademiese ziekenhuizen in 
Nederland. Hij was op de hoogte van de pro
blernen in Groningen want de problemen 
spelen al veellanger. In 1977 werden bij kin
dergeneeskunde patientenstops ingevoerd, en 
in die zelfde tijd konden vrouwelijke kanker
patienten niet opgenomen worden. Nu zegt 
Pais dater een slecht beleid gevoerd wordt. 
Maar al die tijd heeft hij nooit ingegrepen. 
De brieven die het Akademies Ziekenhuis 
hierover schreef, werden door hem nooit be
antwoord. Kort geleden zijn in de Tweede 
Kamer vragen gesteld over het sluiten van de 
bedden. Pais zegt dan rustig dat het in over
leg gegaan is met de andere ziekenhuizen in 
Groningen. Oat liegt hij dan ronduit. Andere 
ziekenhuizen nemen wei iets van het werk 
over maar niet zoveel. Oat kan overigens ook 
helemaal niet. Veel patienten zijn juist op de 
specialistiese afdelingen van het Akademies 
Ziekenhuis aangewezen. En dat is iets wat 
anderen niet over kunnen nemen, ook al 
zouden ze het willen. 
AI met allaat Pais alles makkelijk langs zich 
heen gaan. Zijn beleid is een beleid wat tallo
ze patienten tot slachtoffers kan maken. 

Enorme verspilling 
Maar ook het bestuur gaat niet vrij uit. Om 
te beginnen wordt er ontzettend veel geld 
verspild. Op de twaalfde verdieping van de 
Vrouwenkl iniek staat een Luminar flowe
een ingerichte steriele kamer voor de verple
ging van zeer vatbare patienten die een spe
ciale behandeling moeten ondergaan. Die 
kamer kost vier ton en staat er ongebruikt. 
Op de kinderkliniek werken ze met een zeit
de kamer. Daar worden patientjes echter op 
de wachtlijst geplaatst . De Luminar flowe 
op de Vrouwenkliniek wordt voor hen niet 
in gebruik genomen. 
Verpleegkundigen etgeren zich vaak dood 
aan aile verspillingen. lemand die op Interne 
werkt, vertelde ons: ,Ze zijn hier konstant 
met verbouwingen bezig. Zijn er bijvoorbeeld 
net nieuwe deuren gekomen, dan worden ze 
kort daarop eruit gesloopt omdat er toch 
maar automatiese deuren moeten komen." 
De zolder van het Akademies Ziekenhuis 
staat vol met ongebruikte apparatuur. Niet 
omdat het waardeloos geworden is maar bij
voorbeeld omdat een nieuwe professor ai
leen op het ziekenhuis wil komen werken als 
een waslijst van wensen vervuld wordt. Appa
ratuur die er stond kan dan naar de zolder 
verdwijnen. 
Een onverteerbare zaak is het ook dat het 
bestuur er nooit over denkt de tonnen die 
de specialisten verdienen eens aan de orde te 
stellen als er gepraat moet worden over be·. 
zuinigen. 
Het sluiten van bedden is voor hen kennelijk 
een makkelijker maatregel. 
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Een ziekenhuisbed vol handtekeningenlijsten op het Binnenhof 

••• en toch uueer 
open zullen! 

Maandag 19 november. Met bussen arriveren 
honderden mensen uit het No'Jrden van het 
land in Den Haag. Bij zich hebben ze meer 
dan een half miljoen handtekeningen: het 
indrukwekkende resultaat van de aktie van 
het Peter Stutvoet-komitee om de wachtlijst 
voor leukemie-patienten in het Akademies 
Ziekenhuis te Groningen opgeheven te krij
gen. 
Ongelofelijk hard was het die laatste dagen 
nog gegaan. Oat bleek op de drukbezochte 
vergaderingen, die er in diverse plaatsen in 

het Noorden zoals in Groningen en Emmen 
ter ondersteuning van de aktie nog geweest 
waren. 

Maar ook in de rest van hetland vindt men 
de gang van zaken rond het Akademies Zie
kenhuis onaanvaardbaar getuige de 116.000 
handtekeningen die de Hulp- en lnformatie
dienst van de SP en de vereniging Voorkomen 
is Beter na een bliksemaktie van anderhalve 
week aan het Peter Stutvoet-komitee konden 
overhandigen. 

Met een half miljoen handtekeningen trek de stoet door Den Haag 

• 
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Pais tot de demonstranten in de hal van het ministerie: .. u moet niet bij mij zijn" 

De grote hal van het ministerie van Onder
wijs is al snel helemaal volgestroomd. De 
spandoeken met teksten als ,Wei 's van een 
beddenstop gehoord, dat is politieke moord", 
,Leven en Iaten Ieven" en ,Bedden open, 
nu! "· • 
In het midden staat een ziekenhuisbed met 
daarop de stapels handtekeningen. 
Rutger Hauer, woordvoerder van het Peter 
Stutvoet-komitee, stapt naar boven, waar de 
mi · ter wacht. Het gesprek duurt slechts 
kort. De deur gaat open en de minister be
gint te praten: 

,Met stunts lossen we niets op ... Het be-
stuur is verantwoordelijk ... we zijn bezig ... 
het moet niet nodig zijn ... " 
Het is iedereen duidelijk. Pais heeft niet veel 
op met demonstranten. Er wordt geroepen: 
,Bedden open, nu! Bedden open, nu!" 
Pais: ,Ais u wilt praten, dan moet u dat zin
vol doen. U moet bij de volksvertegenwoordi
ging, de weede Kamer zijn." Sommige men
sen, direkt betrokkenen, krijgen het nu te 
kwaad. Een vrouw roept Pais vertwijfeld toe: 
,Ais u zelf kinderen heeft, dan weet u toch ... " 
Het heeft geen zin meer, want Pais is zijn 
werkkamer weer ingevlucht. Hij krijgt de 
handteke:-aingen niet, zo wordt er beslist. 

Later op het Binnenhof volgen nog eens de
zelfde gladde praatjes van kamerleden. Ook 

Oak de vriendinnen van Peter Stutvoet 
uit Oude Peke/a gingen mee naar Den Haag 

JnU\I.I.IAI"~idJIJ:i.lll 

hier heeft men er moeite mee om in te zien, 
dat de mensen in het Noorden het wachten 
moe zijn. Moet er dan nog meer gebeuren? 
Voor ze weer vertrekken zegt Rutger Hauer: 
,Zolang het bestaat, dat ernstig zieke mensen 
niet geholpen worden, zullen we niet opge
ven. Er staat te veel op het spel. De mensen 
staan achter ons en die bedden yaan open, 
hoe dan ook." 

Oat was op maandag. Nog diezelfde week 
neemt de zaak een gunstige wending. Als het 
overleg tussen het bestuur van het Akademies 
Ziekenhuis Groningen en ambtenaren van 
het ministerie van Onderwijs niet op korte 
termijn sukses heeft, zal minister Pais per
soonlijk naar Groningen reizen om knopen 
door te hakken. 
,Zaken als in Groningen verdienen aandacht 
of er nu wei of niet een grote aktie voor ge
voerd wordt," aldus de minister. 
Maar waarom is dan toch het Peter Stutvoet
komitee opgericht? vilaarom heeft ook de 
SP Hulp- en lnformatiedienst zijn gewicht in 
de schaal gegooid? Toch niet omdat er zo
veel aandacht was voor de leukemie-patien-
ten in Groningen. • 
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VERZETIN 
ELSALVADOR 

NEEMTTOE 
El Salvador is hard op weg een nieuw Nigaragua te worden. De rechtse diktator 
Romero die jarenlang de scepter zwaaide over de bananenrepubliek is verjaagd 
door zijn eigen militairen. Maar de nieuwe junta die in zijn plaats is gekomen heeft 
in de eerste drie weken van haar bewind al 72 doden op haar naam. Massamoord 
en bruut geweld, nu niet bepaald de zaken die horen bij een linkse demokratiese 
regering zoals de juntaleiders zichzelf graag noemen. Verslaggever Fons Burger was 
ter plekke voor een reportage. 

Hoewel de Verenigde Staten er geen gras 
over Iaten groeien en de nieuwe Salvado
riaanse regering binnen enkele dagen erken
nen, blijken de linkse massaorganisaties in 
El Salvador heel wat meer moeite te heb
ben met hun nieuwe leiders. In de dagen 
na de coup, toen de junta ondanks heilige 
beloftes na een week nog steeds geen enke
le politieke gevangene had vrijgelaten en 
ook geen enkele maatregel had genomen 
waaruit hun goede voornemens bleken, was 
de boot aan. Er werden radiostations be
zet, er ontploften bommen en op verschil
lende plaatsen in het land braken stakingen 
ult. 
Meenct,g 30 oktober vond de eerste 
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grote konfrontatie plaats tussen de socia
listiese massa-organisatie FAPU en het Ieger. 
Een demonstratieve optocht eindigde in 
een bloedbad. Tanks en politiewagens reden 
op de menigte demonstranten in en knal
den zonder pardon de mensen neer. De ge
wapende arm van de FAPU, het FARN, 
probeerde de massa te verdedigen maar 
hun wapens (pistolen en geweren) waren 
geen partij tegen het door de Amerikanen 
bewapende Ieger van El Salvador. Toen de 
FAPU twee dagen daarna op woensdag de 
gevallen strijders demonstratief wilde be
graven, werd de stoet opnieuw onder vuur 
genomen. In totaal sneuvelden in die twee 
dagen 72 mensen. 

El Salvador: 
in handen van 14 families 
El Salvador is maar een pukkel op de we
reldkaart. Qua oppervlakte niet groter dan 
de helft van Nederland. Samen met Hondu
ras, Nicaragua, Guatemala en Panama ligt het 
tussen Noord- en Zuid-Amerika ingeklemd. 
In El Salvador hebben een klein aantal rijke 
families het heft in handen . Veertien van die 
families vormen de harde kern en hebben 
vrijwel aile industrie en meer dan de~elft 
van aile vruchtbare grond in handen. Het 
grootste deel van de bevolking werkt in de 
landbouw. Als arbeider op de boerderijen 
van de grootgrondbezitters. Slechts sommi
gen hebben het 'geluk' om ergens een stukje 
grond voor zichzelf te bebouwen. De lonen 
zijn laag. De mensen Ieven in krotten zonder 
sanitaire voorzieningen en de prijzen van de 
eerste levensbehoeften zijn de afgfjj open ja
ren zo hard gestegen dat de gewone Salvado· 
rianen steeds minder brood op de plank krij
gen. 
In de industrie is het al even belabberd. De 
industrie-arbeiders verdienen een gemiddeld 
uurloon van een gulden en als men bedenkt 
dat de prijzen van levensmiddelen ongeveer 
driekwart van onze prijzen zijn, kan je je 
voorstellen in wat voor armoede men leeft. 

Nederlands bedrijfsleven 
zeer gei'nteresseerd 
De rijke families die in hun luxe villa's in de 
buitenwijk van de hoofdstad San Salvador 
wonen, hebben er weinig moeite me.e. 
De verjaagde president Romero behoorde • 
zelf niet tot een van die rijke families maar 
was een stroman voor de belangen van het 
kapitaal. De laatste tien jaar heeft El Salva
dor op grote schaal buitenlands kapitaal aan-
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getrokken, Vooral Amerikanen en Nederlan
ders zijn zeer aktief in de bananenrepubliek. 
Shell, Philips en Unilever waren de Neder
landse bedrijven die zeer gei'nteresseerd wa
ren in de grote reeks belastingvoordelen, de 
lage lonen en de arbeidsrust die Romero ga
randeerde door iedere staking met geweld de 
kop in te drukken. Het Ieger van de staat telt 
slechts 4500 man maar ze zijn goed getraind 
door Amerikaanse adviseurs. Bovendien telt 
de politiemacht 30.000 man, is er een natio
nale reserve van 80.000 man en een groot 
aantal rechtse groeperingen en burgermilities 
die hun vrije tijd vullen met het vermoorden 
of Iaten verdwijnen van tegenstanders van 
het regiem. 

Niet zonder slag of stoat 
De organisaties van het volk groeien de laat
ste jaren sterk. Niet aileen door de hevige 
terreur van de nu al 47 jaar elkaar opvolgen
de mil ita ire diktators maar ook omdat men 
weer wat moed heeft gekregen na de over
winning van de Sandinisten in het buurland 
Nicaragua. De drie massa-organisaties heb
ben ieder een gewapende tak. Die guerrilla
organisaties zijn aangewezen op stadsguerril
la en prikakties, want het land is te klein en 
te dichtbevol kt om echt een Ieger te organi
seren. 
De afgelopen jaren hebben de groepen heel 
wat geld ingezameld door buitenlandse on
dernemers te kidnappen. Een bekend voor
beeld is Philipsdirekteur Schuitema die maan
denlang door het FARN werd vastgehouden. 
Een Ieider van het FARN vertelde ons: ,Wij 
zijn niet in staat om een oorlog te voeren 
zoals in Nicaragua. Er wordt geweld tegen 
ons gebruikt en dat kunnen we aileen beant
woorden met geweld. We moeten kidnappin-

Slachtoffers van de nieuwe militaire machthebbers 

gen en bezettingen uitvoeren omdat dit de 
enige akties zijn die we met onze wapens 
kunnen voeren." 
Een tweede organisatie, de BRP, bracht de
ze theorie in praktijk tijdens onze aanwezig
heid in El Salvador (vlak na de coup). Zij 
hielden in de stad twee ministeries bezet. 
Het ministerie van Ekonomiese Zaken en het 
Ministerie van Werk. De eisen waren onder 
meer een salarisverhoging en vrijlating van 
politieke gevangenen. In totaal 200 revolu
tionairen van de gewapende arm van de BRP 
hielden cirka 500 ambtenaren vast waaron
der twee ministers. Zo'n gijzeling ziet er wat 
anders uit als bij ons. Geen tanks en pol itie
wagens te bespeuren en de gijzelaars en ge
gijzelden maken zelf hun eten klaar op spi
ritusbranders in de hal van het ministerie. 
De vrouwen, mannen en kinderen hoeven de 
gegijzelden niet voortdurend onder schot te 
houden. In wezen gaat het er gemoedelijk 
toe. 
Julio Flores, sekretaris-generaal van de BRP: 
,Wij eisen van de. regering een salarisverho
ging. De laatste twee jaar is het steeds moei
lijker geworden om rond te komen . Het mi
nisterie weigert daarom hebben we het be
zet." 

Een derde vol ksorganisatie, de Liga Popular 
de 28e Februario, heeft wat minder aanhang 
maar ze zijn minstens even verbeten in hun 
strijd tegen de militaire junta. Ze houden mid
den in de stad een kerk bezet waar zeal di
verse malen vuurgevechten hebben gehad met 
het Ieger. Een van de Ligaleden : ,Ze komen 
altijd 's nachts als de mensen, die nu buiten 
posten, weg zijn. Dan zijn we aileen en moe
ten we ons met pistoolvuur verdedigen tegen 
hun mitrailleurs." 

Nicaragua: inspirerend voorbeeld 
Een van de grootste problemen voor links in 
El Salvador is de onderlinge verdeeldheid 
tussen de drie vol ksorganisaties. Terwijl in 
Nicaragua aile verschillende groepen en par
tijen zich aaneensloten in een front, zijn de 
massa-organisaties in El Salvador nog ver 
deeld. Hoewel allemaal duidelijk marxisties 
getint schijnen de klubs niet op een I ijn te 
kunnen komen. Waarschijnlijk heeft dit net 
als in Nicaragua de tijd nodig. Julio Flores 
van de BRP hierover: ,Wij bestrijden elkaar 
niet. Wij zijn solidair in elkaars strijd . Men
sen van onze organisaties nemen deel aan de 
aktiviteiten van de FAPU en de Liga. Wever
schillen aileen ideologies, niet in de revolu
tionaire praktijk . We vormen een broederlijke 
diskussie maar zijn nog lang niet toe aan de 
vorming van een front." Bij de FAPU bestaat 
weer veel kritiek op de houding van de BRP. 
Ze verwijten hen gebrek aan zelfkritiek en 
overdreven zelfbewustheid omdat ze denken 
dat ze de enige vertegenwoordigers van het 
volk zijn. Toch is bij aile partijen de hoop 
aanwezig voor de vorming van een front . 
Het voorbeeld Nicaragua heeft hen ge i'nspi· 
reerd en de strijd wordt harder en harder. 
Niemand kan vertellen wat er verder gaat ge
beuren in El Salvador. Hoelang het duurt 
voordat de volgende uitbarsting komt. De 
revolutionaire organisaties blijven in ieder 
geval vechten tegen hun militaire diktators. 
De Verenigde Staten zullen met alles probe
ren te voorkomen dat er een nieuw Nicara
gua gaat ontstaan. En de militaire junta en 
de rijke families zullen zich tot het laatst 
verzetten tegen een regering van het volk. 
Het is duidelijk dat er binnen niet al te lange 
tijd weer klappen zullen vallen. En dat zul-
len harde klappen zijn. • 
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De waanzin van de 
kernbewapening 
Wanneer u dit artikel leest, dient op het Haagse Binnenhof door het Nederlandse 
parlement een definitief standpunt te worden bepaald over de volgende vraag: 
dient 1\lederland mee te doen aan de volgende stap in de kernbewapening door ak
koord te gaan met de aanschaf van de laatste nieuwe kernwapens of dient er ge
broken te worden met de alsmaar verder toenemende bewapeningswaanzin? 
Goedkeuring van de NAVO-plannen om in West-Europa nieuwe raketten te sta
tioneren betekent goedkeuring geven aan een ontwikkeling die de kans op een vol
komen vernietiging van de aardbol met sprongen zal doen toenemen. 
Reden genoeg voor de Tribune om een aantal zaken aangaande de kernbewape
ning wat verder toe te lichten. 

Drie dagen 
16 juli 1945: In de woestijn rond de Ameri
kaanse luchtmachtbasis Alamogordo, New
Mexico, wordt voor het eerst een nieuw wa
pen getest. De naam die er voor altijd mee 
verbonden zal blijven: de atoombom, zo ge
noemd vanwege de splijting van atomen die 
optreedt wanneer de bom tot ontploffing 
komt. Men weet dat daardoor grate krachten 
zullen vrijkomen. Wanneer voor het eerst de 
paddestoelachtige wolk opklimt aan de hori
zon, zijn de meeste getuigen stomverbaasd. 
Hier worden ware hellekrachten vrijgemaakt, 
is het algemene gevoelen. 
6 augustus 1945: Terwijl de getuigen van de 
eerste atoombomontploffing nog lang niet 
van hun verbazing bekomen zijn, wordt boven 
de Japanse stad Hirosjima de tweede atoom
bom tot ontploffing gebracht. ,Een Iicht van 
duizend zonnen" wordt ontstoken, zullen 
later de schaars overgebleven getuigen ver
tellen. 
9 augustus 1945: Omdat het Japanse keizer-
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rijk niet onmiddellijk na de born op Hirosji
ma gekapituleerd heeft, volgt drie dagen la
ter het bombardement op Nagasaki. Geen 
duizend vliegende torten, zoals ze in het 
Westen tegen het Duitse nazi-regiem ingezet 
werden, maar slechts een enkele bommen
werper werpt zijn lading af. 
De explosie betekent het einde van de Twee
de Wereldoorlog. Als de balans van twee 
atoombommen wordt opgemaakt kan nie
mand het eigenlijk geloven: honderdduizend 
doden en zwaargewonden, terwijl de gebom
bardeerde steden van de aardbol verdwenen 
zijn. Wat nog niet duidelijk is, is het feit dat 
de vrijgekomen radioaktieve straling tiental
len jaren daarna - tot heden toe - als een 
stille moordenaar zijn slachtoffers zal blijven 
maken. 
Dat alles heeft de wereld niet weerhouden 
van de produktie van een hoeveelheid kern
wapens die groat genoeg is om 750.000 ste
den als Hirosjima, oftewel 12 keer de wereld, 
volslagen te vernietigen ... 

Oorlogsalarm 
Het is vrijdag 9 november 1979, als er in de 
komputer van de Petterson Airforce Basis bij 
het Amerikaanse Colorado Springs, een klei
ne storing optreedt. Die storing leidt ertoe 
dat vanuit dit diep in de berg Cheyenne van 
de Rocky Mountains verscholen hoofdkwar
tier van de Amerikaanse luchtmacht nood
seinen naar aile luchtmachtbases van het 
land, alsook naar Canada uitgaan. Deze bases 
worden stuk voor stuk in staat van paraat
heid gebracht. Het noodsein zegt dater kern
projektielen op weg zijn naar het Amerikaan
se kontinent. Gevechtsvliegtuigen stijgen op 
en militaire bevelhebbers halen de verzegelde 
enveloppen uit de kluizen, waarin hun in
strukties vermeld staan. 
Na zes minuten komt de rektifikatie: de kom
puterfout is gevonden, het alarm wordt inge
trokken. Zes minuten lang is het echter een 
klein stukje oorlog, kernoorlog geweest. In 
de huidige tijd, waarin in frakties van sekon
den door komputers wordt gehandeld, is zes 
minuten geen korte tijd meer. Wanneer er 
nog wat meer tijd was verstreken voordat men 
de vergissing had ontdekt, waren de gevolgen 
niet te voorspellen geweest. Dat een oorlog 
bij vergissing kan uitbreken, bewijst het voor
val. Hoewel d~t natuurlijk in aile toonaarden 
door de verantwoordelijke militaire en poli
tieke gezagsdragers werd ontkend. Dat h66rt 
bij de waanzin, ga je dan denken ... 

Het militair-industrieel komplex 
De waanzin van de kernbewapening is echter 
geen waanzin zonder meer. Het is daarente
gen doordachte en doortrapte waanzin, welke 
gevoed wordt door ekonomiese motieven. 
Want elke verkochte bom, raket, lanceerin
stallatie, elk verkocht vliegtuig of komputer
systeem dat zijn rol in de bewapening moet 
gaan spelen, Ievert winst op. Winst voor een 
kleine groep multinationale ondernemingen, 
die overal in de wereld een hoofdrol spelen. 
Zij zijn de voornaamste producenten van 
oorlogsmateriaal. Ford, Westinghouse, Lock
heed, de 'zeven-oliezusters' (Shell, Gulf, BP, 
Standard Oil, Exxon, Mobil, Texaco), Grum
man, General Electric, Chrysler, Northrop, 
General Dynamics. Zij zijn het die uiteinde-

Proefneming met lancering van een Toma
hawk-kruisraket van beneden de waterspiegel 
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lijk de grootste voordelen van de bewape
ningswaanzin hebben. Zoals zij van onder
drukking en uitbuiting over heel de wereld 
hun profijt trekken. Doordacht en doortrapt. 
Via een netwerk van relaties zijn ze ge'infil· 
treerd in Ieger, politiek en wetenschap. Via 
grote bedragen aan smeergeld binden zij tal 
van belangrijke figuren aan zich. Dit hele net
werk - nota bene door president Eisenhower 
voor het eerst open I ijk erkend - staat be· 
kend onder de naam van militair-industrieel 
komplex. Tot 1974 had dit netwerk zelfs 
een officiele organisatie, in de vorm van een 
overleg van de tien grootste wapenbedrijven 
met de Amerikaanse overheid, via een top
funktionaris van het ministerie van l.andsver
dediging. Vanuit dat overleg werden nieuwe 
wapensystemen aan de Amerikaanse regering 
voorgeschoteld, die ze op haar beu rt dan 
weer bij andere NAVO-Ianden of elders pro
beert te slijten. Momenteel is het overleg niet 
meer officieel geregeld, omdat het het mili
tair-industrieel komplex wat al te doorzich
tig maakte. De kontakten tussen wapenpro
ducenten onderling en met de regeringen van 
de diverse Ianden gaan echter onverminderd 
door. 
De aanwezigheid van de bekende multinatio
nale ondernemingen op het terrein van de wa
penproduktie is geen toeval: omdat er voor 
de geproduceerde wapens altijd een gegaran
deerde afnemer bestaat, en omdat de prijzen 
ervan bijzonder hoog opgeschroefd kunnen 
worden, is de wapenproduktie een der snelst· 
groeiende en vooral meest winstgevende sek
toren van de nationale en internationale be
drijfswereld. Het was met name de wapen
produktie die het voor-oorlogse Duitsland 
uit haar ernstigste ekonomiese krisis van de 
geschiedenis trok. En het was de enorme wa
penproduktie vanaf 1940 die de Verenigde 
Staten van Amerika tot het rijkste land ter 
wereld maakte, met een macht die zijn weer-
ga in het veri eden niet kent. . 

Hirosjima, augustus 1945 
~~~ 

De markt stimuleren 
Reklame is een manier om de verkoop van 
produkten te stimuleren. Ook voor wapen
produkten wordt reklame gemaakt, zij het 
wei een bijzonder lugubere. Tel kens wanneer 
er in de Amerikaanse wapenfabrieken een 
nieuw vernietigingsapparaat is ontwikkeld, 
worden de NA VO-Ianden overstroomd met 
allerlei berichten die 'bewijzen' dat ons hui· 
dige verdedigingssysteem grote mankementen 
vertoont en zeer snel aanvullingen en verbe
teringen nodig heeft. Wanneer de publieke 
opinie dan door de meest valse gegevens be· 
invloed is en de politieke !eiders eveneens 
·tot de juiste standpunten zijn bekeerd, volgt 
bliksemsnel de produktie van de nieuwe wa
pens, waarvan over erg korte tijd alweer ge
zegd zal worden dat ze niet deugen. Zo is er 
een systeem gekreeerd dat elke zeven jaar 
zich volledig vernieuwd. De miljarden die 
daarmee gemoeid zijn, komen uit de porte· 
monnee van de belastingbetaler, die vaak da
gelijks gekonfronteerd wordt met misstanden, 
waaraan niets gedaan wordt. ,Omdat er geen 
geld is." 
De huidige diskussie over de invoering van 
nieuwe 'kruisraketten' is gelijk aan die over 
aile vorige wapensystemen. De kracht van 
een eventuele vijand wordt weer door poli· 
tieke kommentatoren (zoals in ons land door 
H. Neuman, verbonden aan het lnstituut 
voor Vredesvraagstukken) angstwekkend groot 
voorgesteld, een aantal politici ontpoppen 
zich tot ware pleitbezorgers van de nieuwe 
wapens, tegenstanders worden omzichtig of 
via bruut geweld tot een andere mening ge
bracht. 
Wanneer in december door de NAVO be· 
slist wordt dat de nieuwe raketten aange
schaft worden, zal dat voor ons land geen en
kele verbetering betekenen. Het zal wei bete
kenen dat weer een enorme hoeveelheid geld 
wordt gestopt in waanzin die in de geschiede
nis zijn weerga niet kent. • 

KRUISRAKETTEN: 
KERNBOM IN JE BRIEVENBUS 

De Pershing-2 en de Tomstl.wk-taket
ten waar nu de diskussie over woedt, 
zijn zogenaamde kruisraketten. Een 
kruisraket is een soort robotvliegtuig 
dat van start naar doe/ geleid wordt 
(door een ingebouwde komputer of 
vanuit satellieten), in het spoor van de 
Duitse V-1 (1944). Hoewel er sinds de 
V-1 altijd kruisraketten hebben be
staan, hebben eerst de komputer-tech· 
nologie en de ontwikkeling van de sa· 
tellieten weer belangstelling gewekt 
voor dit soort raket, Zodanig zelfs 
dat de kruisraket moge/ijkerwijze plots 
vee/ belangrijker is gebleken dan de zo
genaamde ballistiese raket (die net als 
een kogel wordt afgevuurd en dan 
recht op haar doe/ afgaat). Niet aileen 
kan de kruisraket van start naar doe/ 
geleid worden, ze zou ook vee/ pre
ciezer en trefzekerder kunnen optre· 
den. De kruisraket zou met andere 
woorden een kernbom in je brieven· 
bus kunnen deponeren. 

* ATOOMBOM EN WATERSTOFBOM 

Er zijn in hoofdzaak twee soorten kern
wapens: atoombommen (A-bommen) 
en waterstofbommen (H-bommen). 
De A-bommen berusten op het splitsen 
of splijten van uranium-235 (uranium
bommen) of p/utonium-239 (pluto· 
nium-bommen). De waterstofbommen 
berusten op de fusie van deuterium en 
tritium, waterstofisotopen. De kracht 
van de waterstofbom (die aanzienlijk 
moeilijker te produceren is) is ve/e 
ma/en grater dan die van de atoom· 
bom. Wanneer de grootste waterstof
bom die tot op heden geproduceerd is, 
boven Belgie tot ontploffing zou ko
men, zou er van dat land niets meer 
overblijven, terwijl daarbij grote stuk
ken van Noord-Frankrijk, Zuid-Neder· 
land en West-Duitsland weggevaagd 
zouden worden. 

* STRAUSS 

Met name de Westduitse CSU-Ieider 
Strauss (moge/ijk de vo/gende bonds· 
kanselier) is wild enthousiast over de 
nieuwe kernwapens~ Oat komt omdat 
zij in Europa gestationeerd zullen wor
den, ter 'verdediging' van het Europese 
grondgebied. In zijn boek ,Herausfor
derung und Antwort' heeft Strauss a/ 
gesteld dat hij een eigen Europese kern· 
macht verlangt. ,Het gevaar dat deze 
voor Europa onheilspellende gedach· 
ten weer opgeld gaan doen, is steeds 
aanwezig. lnvoering van de nieuwe 
NA VO-eurostrategiese wapensystemen 
zou de eerste stap in de richting van 
zo'n Europese kernmacht kunnen zijn," 
aldus prof. B. V.A. Roling, direkteur 
van het polemologies instituut in Gro· 
ningen. 



DEPOLITIO 

Republikeinse troepen trekken de hoofdstad Djokja binnen 

Deze maand is het precies dertig jaar geleden dat in lndonesie de onafhankelijk
heid werd uitgeroepen. Oat gebeurde na een vier jaar lange bloedige vrijheidsstrijd 
tegen de Nederlandse bezetter. Bij ons is die oorlog als ,de politionele akties" de 
geschiedenis ingegaan. Met politie had het echter weinig van doen. Bijna 100.000 
Nederlandse militairen probeerden in de na-oorlogse jaren het lndonesiese natio
nalisme de kop in te drukken. Tevergeefs. Want in 1949 werd Nederlands-lndie 
omgedoopt in de Republiek lndonesie. 

30 Jaar geleden kwam 'n einde 
aan het ,Nederlandse Vietnam" 
De geschiedenis van het ,.Nederlandse Viet
nam" is eigenlijk nooit goed verteld. In de 
jaren na de oorlog hoorde men aanvankelijk 
niets dan lof over het Nederlandse optreden 
in lndonesie. De pers deed keurig mee aan de 
propaganda van de toenmalige regeringen. 
Het was, aldus de kranten, een strijd tussen 
de beschaving en de onwetendheid. 
Wij Nederlanders wilden de lndonesiers best 
een beetje onafhankelijkheid geven, maar dan 
moest het wei onder onze Ieiding. Want de 
,.ploppers" konden dat niet aileen af. 
Jarenlang is in Nederland gezwegen over het 
vaak brute optreden van ons Ieger. Pas in de 
zestiger jaren kwamen de eerste bekentenissen 
los. Maar in de geschiedenisboekjes is nog 
steeds een positief beeld van die politionele 
akties blijven hangen. Akties die eigenlijk 
nog maar pas achter ons liggen. Nog geen 
dertig jaar gel eden gaven de PvdA en de KVP 
opdracht voor het voeren van een koloniale 
oorlog die gerust met Vietnam vergeleken 
mag worden. Mensen als Drees en Beel, met 
nu nog veel invloed en achting, behoorden 
tot de verantwoordelijken voor deze oorlog, 
die aan vele tienduizenden lndonesiers en 
ook Nederlanden het Ieven kostte. Slechts 
weinige politici, zoals de oud-minister Scher
merhorn, hebben achteraf hun rol in de po
lltionele akties betreurd. 
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Zo snel mogelijk 
de oude verhoudingen 
in lndie herstellen 
Het begbn allemaal vlak na de oorlog, toen 
de we reid radi kaal van aangezicht veranderde. 
De Tweede Wereldoorlog baande voor de 
meeste gekoloniseerde volkeren de weg voor 
het opbloeiende nationalisme. Oat was ook 
in lndonesie het geval. De ineenstorting van 
de Japanse bezetting leidde tot een machts
vakuuni datal snel door de jonge republiek 
lndonesie werd opgevuld. Nederland, dat door 
de oorlog natuurlijk ernstig was verzwakt, 
kon niet meteen haar greep op de kolonien 
terugkrijgen. Bovendien waren de machtsver
houdingen in de wereld drasties veranderd. 
De oude koloniale machten in Europa, zo-
als Nederland en Engeland, maakten niet 
Ianger de dienst uit. Amerika was als belang
rijkste macht naar voren gekomen. Oat land 
vertegenwoordigde een nieuwe stroming in 
het kapitalisme, dat niets zag in een recht
streekse koloniale overheersing. Vandaar dat 
overal de nationalistiese bewegingen opbloei
den . Zo ook in lndonesie, waar Sukarno op 
17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uit
riep. 
Oat gebeurde in Batavia, terwijl de Japanse 
troepen nog op Java aanwezig waren. Het 
werd al snel duidelijk dat de Nederlandse 
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machthebbers zich niet bij deze onafhanke
lijkheid neerlegden. De Nederlanders die 
vlak na de oorlog bij ons aan de touwtjes 
trokken (grotendeels afkomstig uit Enge
land) waren niet vervuld van vernieuwings
drang. I ntegendeel. Ze vertegenwoordigden 
de meest reaktionaire delen van de heersende 
klasse. Zij wilden slechts een ding: het oude 
koloniale rijk in haar glorie herstellen. 
Er was echter een probleem. Op de konferen
tie van Potsdam was vastgesteld dat Enge
land de afwikkeling van de oorlog in Zuid
Oost-Azie voor haar rekening zou nemen . 
Het Nederlandse Ieger kon daardoor niet me
teen uitrukken. 

Zuiveringsakties onder Ieiding van 
kapitein Westerling 
Het duurde tot november '46 tot Nederland 
weer een grate troepenmacht had opge
bouwd. Daarvoor waren al mariniers en KNIL
militairen aan land gegaan die de strijd tegen 
de jonge republiek hadden geopend. In Ne
derland was intussen een PvdA/KVP koalitie 
in de regering onder Ieiding van Drees. Zij 
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gaf opdracht tot de eerste politionele aktie. 
Die duurde officieel tussen 21 juli en 6 au
gustus, maar in werkelijkheid werd er veel 
Ianger gevochten. 
De militaire aktiviteiten speelden zich vooral 
op Java af waar het centrum van de repu
bliek was gevestigd. 
Sukarno en zijn mannen waren er in korte 
tijd in geslaagd om een goed Ieger op de been 
te krijgen en bovendien in het bevrijde ge
bied het bestuur te organiseren. Voor het 
eerst sinds honderden jaren leefden de lndo
nesiers daar in vrijheid. De Nederlandse 
troepen namen aanvankelijk aileen de posi
ties over van de Engelsen. Maar al snel pro
beerde het Ieger haar grondgebied uit te brei
den. Surabaja werd bezet en op Java breid
den de Nederlanders dankzij een Ieger van 
100.000 man het gebied flink uit. En op Ce
lebes voerde kapitein Westerling van het 
korps speciale troepen gruwelijke zuiverings
akties uit. Duizenden lndonesiers vonden de 
dood door het optreden van kommando
troepen, die ook in later jaren werden inge
schakeld om gebieden ,.schoon te maken". 
In feite beteken_de dit niets anders dan het 
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Generaa/ Van Mook 

uitroeien van de bevolking, want de Neder
landse soldaten waren er al snel achter dat 
elke lndonesier een potentiele guerrilla was. 

,Ga niet naar lndonesie" 
Op 14 oktober '46 kwam het tot een eerste 
bestand onder druk van Amerika en de Ver
enigde Naties. Voor het oog van de wereld 
ontpopte Nederland zich c:ls een zeer reak
tionair land. ledereen erkende lndonesie's 
recht op onafhankelijkheid. Aileen de Neder
landse sociaal- en christen-demokraten dach
ten daar anders over. Aan het thuisfront 
ageerden vooral de kommunisten en linkse 
socialisten tegen de koloniale oorlog. Er 
kwam een grote kampagne op gang om als 
dienstplichtige te weigeren naar lndonesie 
te gaan. Oat was geen makkelijke beslissing. 
Want op desertie stonden zware straffen. 
Toch weigerden velen principieel om mee 
te doen. In totaal zo'n 3000 soldaten. Ze 
werden onder erbarmelijke omstandigheden 
opgesloten in onder andere Nieuwersluis. 
Dejonge republiek lndonesie kon wei op een 
massale steun rekenen. Tienduizenden sloten 
zich aan bij het Ieger (TN I genaamd). Aan
vankelijk opereerde dit als een ouderwets 
Ieger met divisies ·en bataljons. Maar naarma
te de strijd Ianger duurde kregen de I ndone
siers de kunst van de guerrilla steeds beter 
onder de knie. Daar hadden de Nederlanders 
geen antwoord op. De guerrilla-troepen wer
den met name gevormd door linkse lndone
siers die weinig ophadden met de t raditione
le opvattingen van mensen als Sukarno en 
Hatta. Zoals oak in de jaren daarna is geble
ken in Ianden als Vietnam, Angola enz., is 
het hebben van een nationalisties ideaal ai
leen niet voldoende. Daarnaast is het nood
zakelijk om een socialistiese visie over de op
bouw van de nieuwe maatschappij te hebben. 
Oat ontbrak bij de jonge republ iek en daarin 
lag ook haar zwakte. Niettemin viel het vrij
heidsstreven van de lndonesiers niet te bre
ken, hoe hard de Nederlandse regering dat 
ook probeerde. 

VN veroordeelt Nederlands optreden 
De internationale druk had de Nederlandse 
regering niet tot andere gedachten kunnen 
brengen. Na de wapenstilstand stelde Neder-
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Bee/ (links) in Batavia 

land aan de republiek een ultimatum. 
Dit hield in dat er een overgangsbewind onder 
Nederlandse Ieiding zou komen en dat de 
Nederlandse troepen overal voor orde en 
veiligheid zorg moesten dragen. De regering 
van de republiek, die bij de wapenstilstand 
toch al veel koncessies had gedaa-n, kon dit 
natuurlijk niet aksepteren. Op 17 juli 1947 
kreeg het Nederlandse Ieger de opdracht om 
opnieuw in aktie te komen, voor de tweede 
politionele aktie. Met groot vertoon rukten 
de Nederlandse sol daten op over de prachti
ge lndonesiese eilanden. De TNI-soldaten 
verdedigden zich overal heldhaftig, maar na 
een paar dagen werd duidelijk dat ze geen 
partij waren voor het met zware tanks uitge
ruste Nederlandse Ieger. De aanvoer van mu
nitie en wapens vormde bovendien een ern
stig probleem voor de republiek. De Neder
landse marine had Java en de andere eilan-
den van de buitenwereld afgegrendeld waar
door de nationalisten volkomen gei'soleerd 
waren. Politiek stonden de lndonesiers ech
ter allerminst ge i'soleerd. Twee we ken na het 
begin van de akties kwam de Veiligheidsraad 
bijeen en veroordeelde het Nederlands op
treden in krachtige bewoordingen. De VN 
eiste ogenblikkelijk staakt het vuren. Ook 
Amerika zag niks in Nederland's koloniale 
avonturen en oefende grote druk uit op on-
ze regering. Het stopzetten van de Marshall
hulp was daarbij een machtsmiddel. Op 5 
augustus besloot de regering de akties dan 
ook stop te zetten. 
Dit tot grote woede van met name generaal 
Van Mock, die niets liever wilde dan de TNI 
totaal uitroeien. 
De Nederlandse militairen namen de wapen
stilstand niet al te letterlijk op. Onder het 
motto van ,.zuiveren" van de bezette gebie
den, gingen de militaire akties rustig door. 
En juist bij deze zuiveringsakties werden de 
meeste wreedheden begaan. De soldaten 
konden namelijk op grote vijandigheid van 
de plaatselijke bevolking rekenen. 

Guerrilla met steun van de bevolking 
De Nederlanders waren zo ver opgetrokken 
dat het hoofdkwartier van de republiek 
Djokja, gevaar liep. Het innemen van Djokje 
was dan ook de hartewens van de meeste ue-+ 
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neruls. Politieke druk op Nederland voor
kWim dat. Na koortsachtig overleg in de Ver
enigde Naties en het instellen van een kom
missie van goede diensten kwam er in augus
tus een nieuwe wapenstilstand uit de bus. 
De nieuwe troepenposities, bekend als de 
Van Mook-lijn, werden gestabiliseerd. Dit was 
zeer ongunstig voor de jonge rep ubi iek, want 
zij zag haar grondgebied ernstig verkleind. 
Bovendien moesten de TNI-troepen zich uit 
het door Nederland bezette gebied ter ugtrek· 
ken. 
Er werd echter ook bepaald dat de lndone
siers zich in een volksstemming over de on· 
afhankelijkheid konden uitspreken. De re· 
publiek had natuurlijk enige tijd nodig om 
zich aan de nieuwe situatie aan te passen. 
De konservatieve leiders van het lndonesiese 
nationalisme waren bereid om het onder de 
sombere omstandigheden op een akkoordje 
te gooien met de koloniale machthebber. De 
strijdbaardere elementen wilden de strijd 
hergroeperen. Daarvoor waren genoeg moge
lijkheden. Nederland mocht dan wei het 
grootste deel van lndonesie bezet houden, 
daarmee kontroleerden ze het land nog niet. 
Want de lndonesiese natuur is bij uitstek ge
schikt voor een guerrilla-oorlog. Achter de 
Nederlandse linies organiseerden de guerril
la's zich weer. Toen begon voor de Neder· 
landse soldaten de moeilijkste periode. De 
lndonesiers toonden zich meester in sabo
tage. Bruggen werden ondermijnd, wegen 
voorzien van landmijnen enz. De Nederlan
ders waren eigenlijk aileen in hun kampong 
veilig. Daarbuiten wachtte de vijandige bui
tenwereld. Troepenverplaatsingen en bevoor· 
radingen waren hachelijke ondernemingen. 
De guerrilla's namen de Nederlanders op de 
meest onverwachte plekken onder vuur . Ge· 
woon doorrijden was er niet bij . Vrijwel elke 
brug was gesaboteerd. Daardoor moesten de 
soldaten soms een bailey-brug meenemen die 
eerst werd aangelegd en vervolgens werd af
gebroken om bij de volgende brug hetzelfde 
ritueel te herhalen. Een kolonne deed er zo 
twee dagen over om 18 kilometer te over
bruggen. 

KVP: oorlogspartij 
De lndonesiers waren in de guerrilla-oorlog 
natuurlijk sterk in het voordeel. Ze hadden de 

steun van de bevolking, kenden het terrein 
en wisten waar ze voor vochten. De Neder
landse militair raakte gefrustreerd door de 
uitzichtloosheid van de strijd en ging zich 
daardoor in een aantal gevallen te buiten 
aan wreedheid en mishandeling. Precies de
zelfde verschijnselen als later bekend werden 
bij de Amerikanen in Vietnam. 
De suksesvolle operaties van de guerrilla-troe
pen hadden ook hun weerslag in Nederland 
zelf. In '48 boekte de KVP een verkiezings
winst. Oat maakte de weg vrij voor Beel en 
Romme om er nog harder tegen aan te gaan. 
De KVP wilde geen enkel kompromis sluiten 
met de republiek en hitste de oorlogsstem
ming in Nederland tot ongekende hoogte op. 
Zelfs militairen als Van Mook moesten het 
veld ruimen voor de KVP-politiek. Die poli
tiek hield in dat Nederland in I ndonesie 
eigen ,betrouwbare" regeringen op de diver
se eilanden zou stichten (zoals nu Zuid-Afri
ka aan de zwarte thuislanden ,onafhanke
lijkheid" geeft). Oud-kolonialisme in een 
nieuw jasje dus. De Nederlandse regering gat 
aan de republ iek te verstaan dat als op 1 janu
ari '49 de overgangsperiode naar dit systeem 
niet inging, de strijd opnieuw zou losbranden. 
Opnieuw deden de lndonesiese leiders veel 
koncessies, maar gingen ze niet kompleet 
door de knieen. Dat was het sein voor Neder
land om op 18 december het I ndonesiese ge
bied binnen te trekken. Binnen en kele dagen 
was het grootste dee I van de republ iek bezet. 
Op 19 december werd Sukarno gevangen ge
nomen. Djokja, de hoofdstad van de jonge 
republiek, werd na felle gevechten ingeno· 
men. 

Ernstige misrekening 
Er ging een golf van verontwaardiging door de 
hele wereld over dit Nederlandse optreden. 
Aile Ianden spraken hun afschuw uit. De 
Nederlandse aktie was echter slim gepland: 
de Verenigde Naties waren juist op kerstreces. 
In de bezette gebieden probeerden de Neder
landers om direkt allerlei stromannen te in
stalleren. Daarmee was de republiek echter 
geenszins uitgeschakeld. Nederland mocht 
dan heel lndonesie opnieuw bezet houden, 
het lndonesiese volk liet zich niet opnieuw 
knechten. Bovendien sneed het Nederlandse 
Ieger zich met deze gebiedsuitbreiding lelijk 

in eigen vingers. Met evenveel troepen moest 
nu nog meer gebied onder kontrole worden 
gehouden. En de guerrilla bloeide meer op 
dan ooit. Geen plek in lndonesie was echt 
veilig voor de Nederlandse soldaten. De mili
taire bezetting kreeg een averechts effekt. 
Half januari ondernam de TNI alweer de 
eerste offensieve akties. En langzaam maar 
zeker groeide een machtig guerri II a- Ieger waar 
Nederland machteloos tegenover stand. Aile 
militaire vertoon van de eerste jaren richtte 
nu niks uit tegen de guerrilla-strijd. Neder
land beweerde intussen bij hoog en laag dat 
de republiek was verslagen en dus niet meer 
als een onderhandelings-partner behoefde te 
worden erkend. Om deze bewering te logen
straffen ondernam de TN I op 1 maart '49 
een aanval op Djokja. De guerrilla's wisten 
de hoofdstad zes uur in bezit te houden. 
Daarmee brachten ze een ernstige morele 
slag toe aan Nederland. Ook hier is weer 
een vergelijking met Vietnam op zijn plaats, 
waar de Vietcong tot in Saigon wist door te 
dringen toen Amerika verklaarde dat de Viet
cong zo goed als verslagen was. 

De onafhankelijkheid bevochten 
De aktie van de guerrilla's kostte vele mensen
levens, maar zij waren niet voor niets gestor
ven. Het sukses van de guerrilla's leidde er 
toe dat de door Nederland benoemde stro
mannen zich weinig op hun gemak voelden. 
Ze begonnen dan ook steeds meer tegen te 
spartelen. Oat leidde het definitieve failliet 
van de Nederlandse politiek in. Ondanks het 
steeds wreder wordende optreden van Neder
landse troepen die hele gebieden probeerden 
,uit te kammen" slaagden de guerrilla's er in 
juni '49 in om Djokja weer binnen te trekken. 
De Nederlandse regering had het hoofd in 
de schoot gelegd, het moreel van de troepen 
was gebroken en de politieke druk op Neder
land was grater dan ooit. 
Dat leidde in augustus '49 tot een Ronde 
Tafel Konferentie in Den Haag, waar de uit
eindelijke machtsoverdracht a an de republ iek 
een feit werd. Op 30 december '49 werden de 
akkoorden officieel getekend. lndonesie werd 
onafhankelijk en Nederland maakte een 
einde aan wat hopelijk het allerlaatste kolo
niale avontuur uit onze geschiedenis zal blij-
ken te zijn. • 

December 1949. Drees tekent het akkoord met lndonesiif. Aan de andere zijde van Juliana zit Mohamed Hatta, delegatieleider van de Republiek. 
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TRIBUNE 
ME DIES 

met bijdragen van de artsen 
*Joke van Ballegooijen * Anneke de Langen 

* Paul Pollmann 
* Piet Wigman 
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UWELIJKSKUS bracht vrouw in zie
kenhuis. De eerste huwelijksnacht van 
het kersverse echtpaar M.- v. N., werd 

op onverwachte wijze verstoord. Bij het iets 
te hartstochtelijk zoenen ging de mond van 
de jonge vrouw wat ver open ... en kon toen 
niet meer dicht! De verschrikte jonge echte
lieden zochten ijlings de dichtstbijzijnde eerste 
hulppost van het ziekenhuis. Daar kon de 
kaak gelukkig weer op zijn plaats worden ge
zet. Voorlopig advies van de dienstdoende 
arts was: ,mondje toe." 
Dit bericht stond enige tijd geleden in de 
krant. Gelukkig komen dit soort onaangena
me verrassingen niet zo heel vaak voor. Of het 
pasgesloten huwel ijk er schuld aan is geweest 
zullen we wei nooit te weten komen. Hier 
laat de mediese wetenschap ons in de steek. 
Bekend is wei, dat ook onder andere om
standigheden je wei eens met zo'n open mond 
kan blijven staan. Bijvoorbeeld door een bul
derende lach, of als je heel erg moet gapen. 
We zullen eens nagaan, hoe zoiets kan gebeu
ren. 

De normale kaakbeweging 
Als je je kiezen op el kaar houdt, zit het kaak
kopje in de kom van het kaakgewricht, onder 
tegen het schedelbot aan. Op tekening 1 is 
dat te zien. Bij het openen van de mond (zie 
tekening 2) komt het kaakkopje iets naar vo
ren, en schuift dan op de richel voor de ge
wrichtskom. 

Uit de kom 
Ga je nu te ver dan kan het kaakkopje over 
die richel heenschieten, en daar dan blijven 
steken. Daar sta je dan met je open mond, 
meestal zeer tot vermaak van de omgeving ... 
Door de kaak stevig vast te pakken, en naar 

Kaken 

kom van het 
kaakgewricht 

kaakkopje 

Bij gesloten mond 
bevindt het kaakkopje 
zich in de gewrichtskom 

....... kom van het 
,-.,.,_... kaakgewricht 

onderen te trekken lukt het wei eens hem 
zonder verdere problemen terug te zetten. 
Vaak zijn echter de spieren eromheen zo 
strak gaan staan, dat die eerst verdoofd moe
ten worden, bijvoorbeeld door een injektie. 
Het komt dus altijd wei weer in orde, maar 
leuk is het niet. Voor wie het toevallig treft. 

Slecht werkend kaakgewricht 
Het kan ook voorkomen, dat het kaakge
wricht wei grotendeels op zijn plaats bl ijft, 
maar toch niet helemaal goed werkt. Je hoort 
het dan af en toe knappen als je kauwt of 
gaapt, en soms heb je ook pijn rondom het 
gewricht. Die pijn komt vooral opzetten bij 
kauwen, of vlak na het eten, bij veel praten 
of als je lacht. Vaak gaat zoiets vanzelf weer 
voorbij, maar je kan ook pech hebben. Dan 
komen de spieren om het gewricht als ka
bels zo strak gespannen te staan. Dit kan al
lerhande pijn bezorgen, ook op plaatsen die 
je er zo gauw niet mee in verband brengt. 
Bijvoorbeeld hoofdpijn, pijn in de hals. 

Bij openen van de mond 
schuift het kaakkopje op 
de riche/ voor de gewrichtskom 

schouders, armen en vingers, en zelfs pijn 
onder in de rug. 
De oorzaak van het slecht werken van het 
kaakgew icht is meestal dat de tanden en kie
zen onder en boven niet goed op elkaar pas
sen. Om toch goed te kunnen kauwen, moet 
het kaakgewricht dan wat geforceerd wor
den . Op den duur krijg je daar dan last van. 

Naar de tandarts 
Het beste wat je in dat geval kan doen is 
naar de tandarts gaan, als je die tenminste 
hebt! Of anders naar de kaakchirurg. Die 
zal onderzoeken, waardoor de tanden en kie
zen niet goed op elkaar passen, en dit dan 
verhelpen. Oat hoeft helemaal niet zo ingrij
pend te zijn. Soms is het iets afslijpen van 
een te hoog gevulde kies al voldoende. 
De moeite van het proberen in ieder geval 
waard. Misschien bent u dan ook een van de 
mensen, die na een lange tocht langs aller
hande specialisten uiteindelijk bij de tand-
arts van de hoofdpijn afkomt. • 
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Het vroeger zo beroemde Waterlooplein is door de aanleg van de metro in een puinhoop 
veranderd. Op deze p/aats wit het gemeentebestuur zijn nieuwe tehuis van 350 miljoen 
Iaten bou IM"n. 

Eind november werd er in de Amsterdamse gemeenteraad vergaderd over de 
bouw van een nieuw stadhuis en muziektheater. Het debat duurde maar 
liefst negen uur lang. Want dat kunnen de gemeentebestuurders wei: eindeloos 
praten. Het resultaat van de vergadering was echter minder positief. Amster
dam krijgt er een 350.000.000 gulden kostend prestige-objekt bij, waar de 
bewoners weinig mee opschieten. 

Chaos 
De raadsbeslissingen rond de bouw van een 
nieuw stadhuis zijn typerend voor de manier 
waarop de inwoners van de hoofdstad in de 
maling worden genomen. AI tientallen jaren 
wordt er gesproken over een nieuw stadhuis 
en een nieuw muziektheater. Oat stadhuis 
zou gebouwd moeten worden op het beroem
de Waterloo-plein , dat door de aanleg van de 
metro in een puinhoop is veranderd. En in 
de sterk verkrotte woonwijk De Pijp zou een 
muziektheater worden gebouwd. Dit tot gro
te woede van veel buurtbewoners, die vinden 
dat de gemeente eerst voor goede huizen 
moet zorgen. De twee projekten moesten sa
men enkele miljoenen guldens gaan kosten. 
Een bedrag dat Amsterdam onmogeltjk ·al
leen kon opbrengen. Vandaar dat de regering 
om een subsidie werd gevraagd. Den Haag 
weigerde echter om het stadhuis-plan goed te 
keuren. Niet verbazingwekkend. Want het 
ontwerp dat de architekt Holzbauer op de 
tekentafel had neergelegd was verschrikkelijk. 
.:en protserig geheel van glas dat als een sta
tussymbool uit het hart van Amsterdam zou 
oprijzen. Het gemeentebestuur van Amster
dam ging na de afwijzing van Den Haag als 
een gek aan de gang. Besloten werd om het 
niauwe stadhuis en het muziektheater in een 
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1-n oeel2: 
Machtspolitiek 

Amsterdam 
gebouw op het Waterloo-plein samen te 
brengen. Holzbauer trok weer wat lijnen op 
zijn tekentafel en zo ontstond een nieuw 
monsterachtig gebouw. Kosten 350 miljoen. 

Even de bevolking plat praten 
De regering ging akkoord. B & W moesten 
aileen de stad nog zien om te praten . Oat ge
beurde middels een zogenaamde inspraakpro
cedure. Van inspraak was echter totaal geen 
sprake. Binnen twee weken moesten de be
zwaren worden ingediend en op een hoor
zitting mochten de Amsterdamse aktiegroe
pen hun zegje doen. lnmiddels was de ge
meente met een peperdure advertentiekam
pagne gestart om de logiese bezwaren weg te 
nemen. 
Het bouwen van een nieuw stadhu is/muziek· 
theater op het Waterloo-plein zal ongetwij
feld leiden tot een verdere stijging van de 

grondprijzen in die buurt, waardoor woning
bouw nog moeil ijker wordt. Bovendien kan 
die 350 miljoen gulden wei beter besteed 
worden. 
De aktiegroepen hadden natuurlijk geen mo
gelijkheden om hun argumenten op grote 
schaal naar voren te brengen . Bovendien wer
den nog een honderdtal schrijvers en kunste
naars opgetrommeld om in pagina-grote ad
vertenties het nieuwe plan te steunen. Zo 
werd binnen twee weken Amsterdam platge
walst door de gemeenteraad en het kollege 
van B & W. De inspraak was weer eens een 
lachertje . In de gemeenteraad draa ide de 
PvdA zich als grootste partij weer in aile mo
gelijke bochten om dit beleid goed te pra
ten. Maar PetP.r Lankhorst (PPR) legde de 
vinger op de wonde: ,Het publiceren van 
het plan ging niet gepaard met voorlichting, 
maar met pure manipulatie." 



• 
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Dan maar een wethouderzetel erbij 
De gang van zaken bij het stadhuis is type· 
rend voor het beleid in de hoofdstad. Met 
name de PvdA heeft als grootste partij haar 
mond vol over demokratie en medezeggen
schap, maar in de praktijk houdt dit gezel
schap zich met pure machtspolitiek bezig. 
Met de wensen van de bevolking wordt am
per rekening gehouden. Amsterdam kent een 
zogenaamd program-kollege. De PvdA is 
hierin de grootste partij. Daarnaast leverden 
het CDA en tot voor kart de CPN wethou
ders. De CPN is na een rei bij de afdeling on
d.erwijs intussen vervangen door D '66. Het 
gekonkel began al meteen na de verkiezingen, 
die door de PvdA werd gewonnen. Een hele
boel Amsterdammers geloofden blijkbaar in 
de kracht van lijsttrekker Jan Schaefer. On
danks de PvdA-winst was het niet eenvoudig 
om een kollege van burgemeester en wethou
ders in elkaar te zetten. Geen enkele partij 
was tevreden met het haar toebedeelde aan
tal wethouders. Dus verzon men er een wet
houderszetel bij. Een zeer kostbare affaire, 
maar daar gaven de bestuurders niet zoveel 
om. Desondanks bleven de heren op gespan
nen voet met elkaar staan. 

Gemeenteraad publieke boksring 
Bij de afdeling onderwijs zwaaide CPN-wet
houder Van der Velde de scepter. Een van 
zijn ambtenaren regelde op dubieuze wijze 
jarenlang allerlei bouwkontrakten. Vander 
Velde was daarvan op de hoogte maar deed 
niks. Maar ook de PvdA-wethouders wisten 
van het gerommel. Ook zij hielden hun mond 
uit angst voor moeilijkheden binnen het kol
lege. Zo dekten de partijen elkaar op allerlei 
punten en hielden kunstmatig de schijn van 
eenheid op. Achter de schermen gingen de 
heren elkaar echter te lijf. Oat bleek toen de 
onderwijskwestie uiteindelijk tach ontplofte. 
Waarschijnlijk op aandringen van de lande
lijke PvdA-bestuurders lekte plotseling een 
vergaderingsbesluit uit om wethouder Vander 
Velde alsnog te wippen. De CPN voorkwam 
deze afgang door het initiatief aan zichzelf 
te houden en uit het programkollege te stap
pen. Pas toen ging de beerput binnen het kol
lege goed open. De beschuldigingen over en 
weer vlogen over tafel. De gemeenteraad ver
anderde de laatste maanden in een soort pu
blieke boksring. 

Ex-wethouder Van der Velde 

Het huidi[/! gemeentekantoor aan de Wibautstraat 

Stoelendans 
Binnen de PvdA began bovendien de stoelen
dans rand de opvolging van Van der Velde. 
De raadsleden gingen mekaar te lijhoor dit 
begeerde baantje. Uiteindelijk kwam Vander 
Wall uit de bus rollen, een geschiedenisleraar 
met vrijwel geen ervaring in de politiek maar 
een man die wei ja en amen zou zeggen tegen 
Schaefer. Uit de verhalen van gemeenteraads
leden was inmiddels duidelijk naar voren ge· 
komen dat het gemeentebestuur onder sterke 
invloed van Jan Schaefer staat. Tegenspraak 
wordt niet geduld en ja-knikkers zijn van 
harte welkom. Het hele gedoe rand de op
volging van wethouder Van der Velde was 
voor het PvdA-raadslid Astrid Blokpoel reden 
om het bijltje erbij neer te gooien. Tijdens 
de vergadering van het gewest Amsterdam 
wilde zij daarover een verklaring afleggen. 
Blokpoel kreeg daar niet eens de kans voor. 
In opdracht van de PvdA-Ieiding werd zij 
van het podium geduwd en werd de mikro
foon uitgeschakeld. Oat is nou de partij die 

Burgemeester Polak 

zo voor openheid en demokratie pleit. In en
kele interviews deed Blokpoel een boekje 
open over de verhoudingen binnen de ge
meenteraad. Zij noemde de steer totaal ver
ziekt. Zo weigerde de fraktievoorzitter van 
de PvdA in de raad, Pelle Mug, nog Ianger 
met Blokpoel te praten omdat zij - in tegen
stelling tot de rest- wei in overeenstemming 
met het partijprogramma stemde. En over 
wethouder Schaefer zegt ze: .. I k heb altijd 
mijn hart vastgehouden toen hij naar Amster
dam zou komen. lk dacht eigenlijk dat het een 
tweede Han Lammers zou worden. En die 
kant gaat het ook op. Maar ik dacht dat hij 
in elk geval wei loyaal en eerlijk is. Oat is hij 
dus volstrekt niet." 

Bij de vorige verkiezingen voerde de PvdA de 
leus 'Jan Schaefer komt.' Hij is inderdaad 
gekomen. Maar door steeds meer Amsterdam
mers wordt daar tegenwoordig aan toege
voegd: ,.Nou maar wachten tot ie weer op-
rot." • 

Wethouder Schaefer 

16 



In de vorige Tribune hebben wij ge
schreven over de nieuwe bepalingen 
inzake de huurbescherming. Maar er is 
nog meer veranderd op het gebied van 
het huurrecht. Op 1 juli van dit jaar 
zijn ook van kracht geworden de Huur· 
prijzenwet woonruimte en de Wet op 
de huurkommissies. Deze wetten geven 
~n regels voor de huren van woonruim
te in het hele land ~n regels voor de 
manier waarop geschillen daarover 
moeten worden opgelost. Een bijzonder 
punt in de nieuwe wetgeving is het 
feit dat het oude onderscheid tussen 
de Randstad en de rest van het land 
verdwenen is, er geldt nu Mn regaling 
voor aile woonruimte in het gehele 
land. 

NIEUWE REGELS 
VOOR HUURPRIJZEN 

Welke woonruimte? 
Onder het begrip woonruimte van de nieuwe 
wetten vallen eengezinswoningen., apparte
menten, flats en andere 'zelfstandige' woon
ruimten. Verder ook gedeelten van huizen 
of gebouwen die wei voor bewoning zijn be
stemd, maar niet als zelfstandige woonruim
ten beschouwd kunnen worden . Tot deze 
'onzelfstandige' woonruimten behoren ka
mers of etages bij partikuliere verhuurders 
en kamers in woongebouwen voor bijvoor
beeld studenten. 
Buiten deze regelingen vallen vakantiehuis
jes en rekreatiewoningen omdat dit woon
ruimte is die maar voor korte termijn ver
huurd wordt. Verder zijn ook uitgesloten 
garageboxen, bedrijfsruimten, winkelwonin
gen en dienstwoningen, terwijl woonschepen, 
woonwagens en karavans eveneens buiten 
de Huurprijzenwet woonruimte blijven. 

Huurverhoging 
Behalve in de gevallen waarin de minister 
de huurprijs bindend voorschrijft, is de wijzi
ging van de huurprijs een zaak tussen huur
der en verhuurder. Zowel de huurder als de 
verhuurder kunnen met voorstellen komen, 
maar meestal zal het wei de verhuurder zijn 
die met een voorstel tot huurverhoging komt. 
Is de huurder het niet eens met de verhoging 
dan zal hij de verhuurder dat duidelijk moe
ten maken. Heeft hij geen bezwaren, dan 
moet hij gewoon betalen. Overigens kan de 
huur maar een keer per jaar veranderd wor
den, doorgaans gebeurt dat op 1 juli maar 
men kan ook een andere datum afspreken. 
Een voorstel - tot verhoging of verlaging -
moet minstens ~~n maand voor de voorgestel
de datum van ingang worden gedaan. Dit 
moet schriftelijk gebeuren. In het voorstel 
moeten de volgende gegevens staan: 
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de geldende, oude huur; 
het percentage van de verhoging of verla
ging; 
de voorgestelde nieuwe huur; 
de ingangsdatum; 
hoe men eventueel bezwaar kan maken; 
bij een voorstel tot verhoging met het wet
telijk percentage: wat de gevolgen zijn als 
de huurder nalaat bezwaar te maken. 

Als de huurder bezwaar heeft tegen een ver
hoging met het wettelijk percentage (was op 
1 juli 1979: 5 procent of minder), dan moet 
hij daarvoor een speciaal formulier gebrui":en, 
het bezwaarschrift. Dit formulier is verkrijg
baar bij de gemeente, bij de huurkommissiE:s 
en voor huurders van een woningkorporatie 
ook bij de verhuurder. De huurder moet het 
bezwaarschrift binnen zes weken na de voor
gestelde ingangsdatum bij de verhuurder in
leveren. Komen de huurder en de verhuur
der niet tot overeenstemming, dan moet de 
verhuurder het bezwaarschrift van kommen
taar voorzien en opsturen naar de huurkom
missie. 
Als de huurder geen bezwaar maakt en toch 
de huurverhoging niet betaalt, kan de ver
huurder bij de huurkommissie een verzoek
schrift indienen. De huurkommissie stuurt 
vervolgens een brief aan de huurder met het 
voorstel van de verhuurder erbij. Na deze 
herinnering heeft de huurder nog zes weken 
de tijd om bezwaar te maken bij de huur
kommissie. Doet de huurder dat niet- of te 
laat- dan gaat de huurverhoging door. 
Als de verhuurder een huurverhoging wil 
doorvoeren met meer dan het wettelijk per
centage, dan moet hij hiervoor een speciaal 
aanzegformulier gebruiken, waarop hij de 
puntenwaardering van de woning moet aange
ven. De huurder kan zijn bezwaren op de 

achterkant van het aanzegformulier schrij
ven en terugzenden aan de verhuurder. De 
verhuurder stuurt daarna de zaak door aan 
de huurkommissie. 

Klachten 
Tegen een voorstel tot huurverhoging kan de 
huurder om verschillende redenen bezwaar 
maken. Op de eerste plaats kan hij dat doen 
als de huisbaas de dringende noodzakelijke 
rep_araties niet verricht of het huis ernstig 
verwaarloost. De klachten van de huurder 
moeten wei voor de datum van de huurver
hoging bij de verhuurder bekend zijn, anders 
heeft bezwaar maken geen zin voor de huur
der. 
Een andere reden om bezwaar te maken te
gen de huurverhoging bestaat er, als de huur
der vindt dat de kwaliteit van de woning 
niet past bij de huurprijs. De afweging van 
kwaliteit vindt plaats door middel van het 
puntenstelsel. Als huurder kan men het beste 
een puntentelling bij het bezwaarschrift voe
gen, maar ook al doet u dat niet, de huur
kommissie doet het wei. 
In sommige gevallen kan de huurder niet pro
testeren tegen de huurverhoging: dat geldt 
voor woningen die met subsidie van het rijk 
gebouwd zijn en die nog geen vijf verplichte 
huurverhogingen gehad hebben. Voor deze 
woningen stelt de minister de huur en de 
huurverhoging vast. Hetzelfde geldt voor wo
ningen die ingrijpend en met subsidie van de 
overheid verbeterd zijn. Ook in dat geval 
krijgt de huurder, na het eerste jaar, vijf jaar 
achtereen een verpl ichte verhoging met het 
wettelijk percentage. 
Soms kan de minister ook ingrijpen in de 
huur die tussen beide partijen is vastgesteld, 
bijvoorbeeld als er iets gebeurd is dat verre 
van redelijk is. Zo kan een huurder door mis
leiding of onwetendheid 'ja' hebben gezegd 
tegen een veel te hoge huur. De huurder die 
vindt dat hij misle id is, kan aan de minister 
vragen de huur te verlagen . Zo hebben een 
aantal huurders in de Ranonkelstraat in Arn
hem, die een huis huren van de Nationale 
Nederlanden, bij de minister en de huurkom
missie een verzoek tot verlaging ingediend 
omdat er tussen gelijkwaardige woningen 
een huurverschil van f 100,- per maand zit. 
Bij hun aktie hebben de huurders in Arnhem 
de steun van de BHW. 

Huurkommissie 
De belangrijkste taak van de huurkommissie 
- vroeger de huuradvieskommissie - is het 
oordelen over de redelijkheid van de huur
prijs en de verhogingen. De positie van de 
huurkommissie is echter niet geheel dezelfde 
als de huuradvieskommissie. Deze laatste 
kon aileen advies geven, de huidige huurkom
missie is bevoegd om uitspraken te doen die 
bindend worden, tenzij partijen binnen twee 
maanden aan de kantonrechter vaststell ing 
van de huur vragen. 
Als een huurder het niet eens is met de voor
gestelde huurverhoging en de zaak komt bij 
de huurkommissie, dan komt eerst een amb
tenaar van de huurkommissie de woning be
kijken . Daarna maakt hij rapport open krijgt 
de huurder- en ook de verhuurder- een 
oproep om naar de zitting van de kommissie 
te komen, waar men zijn zegje mag doen. 
Daarna doet de huurkommissie uitspraak, 
die per aangetekende brief thuis bezorgd 
wordt. Is men het met deze uitspraak niet 
eens, dan kan men een verzoek indienen bij 
de kantonrechter, binnen twee maanden na 
de verzending van de uitspraak van de kom
missie. Tegen de uitspraak van de kanton
rechter ('de beschikking') is geen hoger be
roep mogelijk. 

• 
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Servicekosten 
Naast de kale huur betalen veel huurders 
ook servicekosten. Op dit punt is de wet be· 
langrijk veranderd. Voortaan zal de verhuur
der aan de huurder elk jaar een overzicht 
moeten sturen van de in rekening gebrachte 
kosten . Daarbij dient de verhuurder elke 
kostenpost apart te vermelden en ook de 
wijze van berekening. De verhuurder moet 
de huurder het overzicht binnen vier maan
den na het einde van elk boekjaar toezenden. 
Als er onenigheid ontstaat over de service
kosten kunnen de huurder en de verhuurder 
de huurkommissie verzoeken om schriftelijk 
advies, waarvoor 10 gulden betaald moet 
worden, Is men het met dit advies niet eens, 
dan kan men naar de kantonrechter stappen. 
Bij het verzoekschrift aan de kantonrechter 
moet men het advies van de huurkommissie 
overleggen . 

Als u vragen hebt over het huurrecht dan 
kunt u altijd terecht bij de Hulp- en lnforma
tiedienst van de SP. Die is er voor u. • 

/k ben nu bijna 1 jaar ziek en ik ga de vo/gen
de maand de WAD in. Maar ik heb nog 25 
vakantiedagen te goed bij mijn baas. Kan ik 
die nu uitbetaald krijgen? 

Nee, dat kan helaas niet. Tijdens ziekte kan 
een werknemer geen vakantiedagen opnemen, 
maar hij kan ze ook niet uitbetaald krijgen. 
De wet verbiedt het uitbetalen van vakantie
dagen tijdens ziekte, hoe lang de ziekte ook 
duurt. Wordt u echter ontslagen, dan moet de 
werkgever de nog openstaande vakantiedagen 
uitbetalen. • 

nnunwuerkers:geen 
belloefte aan zo'n 
schijnheilig gedoe 

Demonstratie van oud-mijnwerkers in Den Haag voor verbetering van de karige pensioenen ('75) 

Een selekt gezelschap Limburgse notabelen heeft het, nogal cyniese, idee opgevat 
in Kerkrade een Nationaal Mijnwerkersmonument op te richten. Een stel granie
ten blokken en zuilen moeten een soort laatste eerbetoon worden aan het zware 
werk dat de mijnwerkers jarenlang voor onze ekonomie hebben verzet. Het monu
ment moet er komen ,omdat de mijnwerkers recht hebben op zo'n eerbewijs, op 
erkenning," aldus de heer Schroeder, voorzitter van de Stichting Nationaal Mijn
monument ,het moet een gedenkteken worden, waarin eerbiediging, respekt en 
dankbaarheid tot uitdrukking gebracht worden." 

Vuile handen 
De woorden zijn mooi en het klinkt alle
maal goed, maar helemaal in orde is het niet. 
De leden van het komitee van aanbeveling, 
heren als Buck, Bremen, Hellemons, Raedts, 
Bogers en Dohmen, zij hebben vuile handen . 
Een aantal van hen is reeds meerdere malen 
met minder fraaie aktiviteiten in de publici
teit gekomen. Zo was Bremen tegelijkertijd 
kamerlid voor het CDA, maar genoot ook 
nog eens wachtgeld-uitkering als ex-wethou
der van Kerkrade. Zijn kommentaar: ,Er is 
geen koe zo bont of er zit wei een vlekje aan." 
Het beeldje van de kruipende mijnwerker in 
de tuin van Frans Dohmen symboliseert naar 
de mening van vele oud-mijnwerkers in Lim
burg het beste, hoe deze gewezen Ieider van 
de katholieke mijnwerkersbond over 'de 
kompel' dacht. 
Ook hebben zij zich nog nooit werkelijk be
kommerd om de mijnwerkers . Wat de mijn
werkers zelf willeo heeft hen in het verleden 
niet gei"nteresseerd, en doet dit nu kennelijk 
nog niet. 
De oud-mijnwerkers zelf hebben totaal geen 
behoefte aan dit soort eerbetoon . ,Zij heb
ben wei behoefte aan een monument van 
erkenning maar dan in een andere vorm," 
zegt Wiel Cobben, voorzitter van de Algeme
de Bond van Werknemers (ABW). ,Toen de 
oud-mijnwerkers bezig waren te vechten 
voor hun monument, voor hun pensioen, 
toen heb ik niemand van de heren van dat 
komitee van aanbeveling gezien." 

Levende monumenten 
De kosten van het nieuwe monument zijn 
begroot op ruim f 500.000,-. En omdat het 
een nationaal monument moet worden, moet 

het geld daarvoor ook op nationaal nivo bij 
elkaar gebracht worden . Door inzamelingen, 
verkoop van onder andere reprodu kties en 
prentbriefkaarten denkt de stichting dat half 
miljoen bij elkaar te krijgen. Stichtings-voor
zitter Schroeder twijfelt er niet aan dat dat 
zal lukken : ,Het Nederlandse vol k is gul en 
royaal, en zal dit eerbetoon aan de mijnwrr
kers zeker ondersteunen." 

Wiel Cobben is een andere mening toegedaan: 
,ledere Nederlander die naar de mijnstreek 
wil komen om monumenten te zien, wil ik 
meenemen. Want er zijn hier genoeg levende 
monumenten. I k zal de bezoekers meenemen 
naar de mijnwerkers-kolonieen, naar de zie
kenhuizen en verpleegtehuizen, waar de oud
mijnwerkers wonen en verpleegd worden . 
Dan kunnen ze de bezoekers vertellen van 
hun werk i'n de 'koel', van hun ziekte en hun 
karige pensioen ." 

Bron van ergernis 
Cobben gaat verder : ,Voor het half miljoen 
dat die stichting voor zo'n monument wil 
inzamelen, kan men ook in ziekenhuizen en 
sanatoria extra voorzieningen voor de oud
mijnwerkers treffen . Op die manier kan men 
hun ellendig Ieven met die stoflongen nog 
enigszins dragelijk maken. Zo kan men iets 
doen om de mijnwerkers ;-JOg wat te verwen
nen. Voor datzelfde doel wordt ook een silli
cose-aktie gevoerd. Daar zou men dat geld 
ook heel goed kunnen gebruiken . Hoewel 
laat, zou dat een klein stukje werkel ijke er
kenning en eerbetoon zijn. Die granieten 
kolossen worden voor de gemeente Kerkrade 
een prestige-objekt, voor de mijnwerkers 
hooguit een bron van ergernis ." • 
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Arie Groenevelt: ,Aileen stel/etje havenarbeiders steunt geschreeuw van de SP" 

FNVmaakt 
zichzelf stuk 

Na wekenlange diskussie heeft de FNV haar eisen voor de nieuwe CAO van 1980 
vastgesteld. Naast werktijdverkorting is er een magere looneis van 2 procent uit 
de bus gekomen. Daarmee is de FNV voorbijgegaan aan de opvattingen van veel 
leden, die verdergaande eisen wilden. Opvallend tijdens de vakbondsdiskussie was 
de hardnekkige poging van de vakbondstop om het effekt van de haven- en sleep
bootstakingte kleineren. Met name Arie Groenevelt van de lndustriebond liet geen 
middel onbeproefd om de stakers in een kwaad daglicht te stellen. 

De manier waarop de nieuwe CAO-eisen tot 
stand zijn gekomen laat weer eens duidelijk 
zien hoe scheef het in de bond zit. De FNV
Ieiding had een diskussiestuk opgesteld, 
waarin loonmatiging centraal stand. Volgens 
de ekonomen van de FNV is loonsverhoging 
onmogelijk omdat er daardoor grotere werk
loosheid komt en de uitkeringstrekkenden de 
dupe worden. Voor deze theorien valt geen 
enkel bewijs aan te voeren. ledereen weet zo 
langzamerhand dat meer winst voor de on
dernemers niet tot meer werk voor de arbei
ders leidt. En het lot van de mensen met een 
uitkering hangt niet af van loonmatiging. ln
tegendeel : hoe meer de ondernemers eri n 
slagen de lonen te drukken des te lager wor
den ook de uitkeringen. De standpunten van 
de FNV zijn echter direkt ingegeven door 
PvdA-Ieider Den Uyl, die nog steeds denkt 
dat het kapitalisme met loonmatiging te ver
anderen is. Dat de ondernemers de winsten 
(Shell in de eerste negen maanden aileen al 
8 miljard gulden) in eigen zak steken en niet 
gebruiken om de werkgelegenheid te verbe
teren is Den Uyl nog steeds niet duidelijk. 

Motie van wantrouwen 
Over dit loonmatigingsbeleid was de afgelo
pen weken nauwelijks diskussie mogelijk 
binnen de bonden. In plaats van de leden te 
Iaten beslissen wierpen de meeste distriktbe
stuurders zich op als de verdedigers van het 
FNV-beleid. De aanwezigen in de zaal moes-
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ten met allerlei ingewikkelde verhalen onder 
de tafel worden gekletst. Daarbij deed het 
verhaal dat meer loon gebrek aan solidari
teit met de werklozen betekent, natuurlijk 
goede diensten. 
Ondanks aile pogingen van bondsbestuurders 
lukte het toch niet om de mensen in de FNV
sprookjes te Iaten geloven. De havenarbeiders, 
gehard in de staking, liepen daarbij voorop. 
De manier waarop zij tijdens de vakbondsver
gadering werden behandeld, was ronduit 
schandalig. Bondsbestuurster Ans van Lent 
bleef gewoon urenlang aan het woord om te 
voorkomen dat een motie van wantrouwen 
tegen de distriktsleiding en vervoersbond
voorzitter Schroer in stemming zou worden 
gebracht. Die motie werd, nadat Van Lent 
het woord was ontnomen, uiteindelijk aange
nomen . In de federatieraad klonk de stem 
van de havenarbeiders vrijwel niet door. De 
bandstop had links en rechts zoveel gelob
byd dat de meeste distriktsbestuurders zich 
achter Schroer opstelden. Die maa kte van de 
gelegenheid gebruik om de havenstakers 
voor misdadige elementen uit te maken. Dat 
de hele haven het CAO-plan van de FNV 
had afgestemd maakte allemaal niks meer 
uit . Over demokratie gesproken. 

Vakbondsbestuurder: 
,Knap draaiboek SP" 
Bij de andere bonden ging het niet veel beter 
toe, hoewel de emoties niet zo hoog liepen. 

Op de meeste ledenvergaderingen wisten de 
betaalde bondsbestuurders de aanwezige le
den wei onder tafel te lullen. Maar waar toch 
om meer poen werd gevraagd klonk dat op 
noger nivo nauwelijks door. De organisatie 
van de bond met zijn honderden betaalde 
bestuurders maakt direkte demokratie vrij
wel onmogelijk. Daardoor kan de top- ook 
tegen de zin van de leden in - haar beleid 
voortzetten. Als aile argumenten mislukten 
dan hadden de FNV-bestuurders altijd nog 
een boeman achter de hand. ,De radikale en 
obscure groepen", die de arbeiders zouden 
misleiden. Met voorop de Socialistiese Partij. 
De schrik voor de steun van de SP aan de ha
ven- en sleepbootstakers zit er blijkbaar zo 
goed in, dat de FNV-bestuurders onze partij 
te pas en te onpas van stal halen. En dat ter
wijl de SP niets anders heeft gedaan tijdens 
deze akties als de vakbonden hadden moeten 
doen: de mensen helpen om hun strijd te 
winnen. Distriktsbestuurder Ros van de Ver
voersbond sprak na de sleepbootstaking in 
de Vol kskrant over een ,knap draaiboek van 
de SP." Alsof het om een speelfilm ging en 
niet om een eerlijke en keiharde strijd . 

Wim Kok: ,Kwaadaardige laster" 
FNV-voorzitter Wim Kok deed tijdens het 
kongres van de vervoersbond een duit in het 
zakje. Hij zei: ,Het is onjuist, onredelijk en 
kwaadaardige laster de vervoersbonden een 
ondemokratiese handelwijze aan te wrijven 
en haar bestuursleden van klasseverraad te 
beschuldigen. We moeten waakzaam blijven 
opdat onze open en demokratiese vakbewe
ging het instrument van onszelf bl ijft. Onze 
vakbeweging mag nooit het instrument wor
den van groeperingen buiten de vakbeweging." 
Kok suggereerde daar weer eens mee alsof de 
sleepbootstakers en de SP buiten de vakbe
weging staan. Dat is natuurlijk grate onzin. 
De stakingsleiders bij beide stakingen waren 
juist aktieve vakbondsleden die echter dood
ziek waren van de ondemokratiese manipu
laties in de bond. Nadat ook de vakbonds
krant de·SP als de duistere macht achter de 
havensta king had ge i"dentificeerd deed Arie 
Groenevelt van zich spreken . Groenevelt was 
een paar jaar terug te beluisteren als een van 
de felste vakbondsleiders die vernieuwingen 
binnen de bond voorstond. Maar sinds het 
kabinet Den Uyl is Groenevelt als een blad 
aan een boom omgeslagen en predikt hij loon
matiging. Loonsverhogingen veranderen het 
kapitalisme niet, is een favoriete uitspraak 
van Groenevelt. 

Arie Groenevelt: 
, Lasti ge raddraaiers" 
lnderdaad. Maar mensen stellen niet in de 
eerste plaats looneisen om het kapitalisme te 
veranderen maar omdat ze een normaal inko
men willen. Arie Groenevelt doet alsof dat 
iets vies is . Partijen als de SP die zich konse
kwent achter de mensen opstellen, beschouwt 
Groenevelt als lastige raddraaiers. ,Die SP 
blaast al jarenlang hetzelfde deuntje zonder 
sukses. Ze kunnen misschien wat havenar
beiders achter zich krijgen. Maar daartegen
over staan duizenden kaderleden in het land. 
Daar hecht i k meer waarde a an, dan a an het 
geschreeuw van de SP." 
De FNV-Ieiders doen graag voorkomen als
of strijdbare arbeiders en organisaties de 
bond stuk willen maken. Daar is natuurlijk 
geen sprake van. Uit de woorden van de vak
bondsbonzen is slechts een konklusie te trek
ken: de FNV maakt op deze wijze zichzelf 
stuk. • 
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*v&d 
In Utrecht organiseert V & D elk jaar een 
koopavond voor gehandikapten, Dan kun
nen zij ongestoord hun inkopen doen voor 
sinterklaas en kerst. 
Voor de gezel/igheid biedt V & D hen oak 
een kopje koffie aan met een stuk speku/aas. 
Door de invaliden wordt op zo'n avond heel 
wat ingekocht. Vette winst dus voor V & D. 
Wat het personeel aangaat rekent de direklie 
op liefdadigheid, want behalve een kop opge
warmde diepvriessoep blijft dit overwerk on
betaald. 

*tip 
In een tijd waarin doodzieke patienten als 
Peter Stutvoet noodgedwongen in aktie moes
ten komen tegen bezuinigingen in de gezond
heidszorg, is het meer dan interessant om 
eens te kijken water zoal in de top van deze 
sektor wordt verdiend. Meestal is er moeilijk 
achter te komen. Misschien zijn hun loon
strookjes er we/ te lang voor. 
Ge/ukkig was daar dr. Vander S., voormalig 
geneesheer-direkteur van het Eindhovense 
Catherinaziekenhuis die ongewild een tipje 
van de sluier oplichtte. 
In mei werd bekend dat deze geneesheer de 
zaak voor f 900.000,- geflest had. Kortge
leden heeft de rechtbank in Den Bosch hem 
naar de eel verwezen, want Vander S. had 
vakantieplannen. 
Het opvallendste aan deze zaak is echter dat 
Van der S. tussen mei en nu die 900.000 al
weer schijnt te hebben bijge/apt. 
Rutger Hauer zei het a/: Te gek om over te 
praten. · 

*SP 
Het Limburgs Dagblad van 23 oktober 1919 
opent het regionaal nieuws met de opzienba
rende kop ,Optreden SP ter diskussie." 
Het blijkt echter te gaan om een verslag van 
een rechtszitting van de Kantonrechter te 
Heer/en, waar twee /eden van de SP zich 
moesten komen verantwoorden voor het 
verkopen van de Tribune op de promenade 
te Heer/en v66r de gemeenteraadsverkiezin
gen van mei 1978. 
Vol gens de aank/acht hebben de twee SP-/e
den zonder vergunning met ,ballpointpen
nen en blaadjes gevent", althans standplaats 
ingenomen in het centrum van Heerlen zon
der vergunning en met de bedoeling om ba/1-
pointpennen en blaadjes te verkopen ,al
thans om goederen of waren aan het publiek 
aan te bieden, te verkopen of om diensten 
te verlenen." Een hele mond val dus. 
Onder die ,blaadjes" wordt de Tribune ver
staan, en onder ,bal/pointpennen" de bal
pennen die men als aardigheid bij aankoop 
van de Tribune kado kreeg. 
Je zou zeggen niks aan de hand, want dat 
mag allemaal in Nederland, er is tach vrijheid 
van meningsuiting? In Heerlen denkt de po
litie daar anders over. 

Pikante bijzonderheid is, dat de SP-Ieden 
v/ak naast een kraampje van het CDA stand
den, waarin stickers, speldjes, folders en 
ballonnen lagen, die geihteresseerden voor 
niks mee mochten nemen. Tegen het CDA 
werd- u raadt het - echter geen proces-ver
baal opgemaakt. 
De kop van het artike/ in het Limburgs Dag
blad had dus oak kunnen luiden ,Optreden 
Heerlense politie ter diskussie." Een voor
deel had het optreden van de politie tegen 
de twee SP-ers tach, binnen de kortste keren 
hadden ze aile Tribunes verkocht. 

*premie 
Wat zit het tach allemaal mooi in elkaar, he. 
Eerst worden a/ onze kindertjes de mavo in
gelokt om een opleiding te krijgen waar ze 

Limburgs Dagblad van 23 oktober. Zie ,SP" 

Kantonrechter houdt zaak aan 

Optreden SP 
ter discussie 

Van onze verala1eever Een julftouw in wtens auto bij een 
HEERLBN - Hebbea twee ledea YaD controle een dolkmet werd un1etrof
de SoclallaUese PartU vofil jaar op fen , hield bij hoo1 en iue.vol. dat zij 
de Heerleue Promenade wei of alet helemaal niet wii t dtt zij zo'n wapen 
llleraaJ blaadja ea ballpolata ver- in haar voertui& had . .,H(It mea is 
koeht.T DaL wu de vraac waar Hee,.. waanchijnlljk van mijn ·bra- ae
leullantenreebtu m.r. J. Taokea.1t. weeat", aldu1 hut verweer. .,Mijn 
termorcen voor re.teld atond. Raada- broer rijdt nopl vu.k met m ij n wa
man De Wit va.a belde verdacbtea: gen". Otn.cier van juatitie mr. van 
,.Er werden reen bl.aadjes ea pep.a.ea Kuijc:k achtte de verdachte tn elk l fl 
verkocbl. Het blad De Trtbu.ae, or- v al niet bepaald het ftguur om met een 
I &an van de Soclallatiese Pu1JJ. mes rond t.e lopen. En mr, Tadoen was 
went te koop a.a.n.pbocleo. Meuea. het du.r duJdelijk mee een1. ·Ver· 
die bet ll:oe~hten. lttecea eeD pea Qo dachte went IChuldia v~aard •I.D'n 
deau ". der toepu.aJ.nc van stral met d•ubU de 

waanchuwinr, dat zij voort.aatt. · beyr 
Votceru mr. De Witleefdeerbij deSP op haar elpndom moat pu1ea. to 
in Heerlen hoe du. ook allan& de Een andere ~e werd eenultde'von
overtuirin&. dat het colport.eten op de nil ae&II'Ym voor bet feit dat &ij QP .de 
Promenade ooaluikend werd toe:ae- krui.llnc Wdlerlaan .. utow•r •· ;deor 
Nan . .,We hadden al "" pur keet"" rood licht.w•Rrfden. ZiJ kon~to. 
eerder op de Promenade &Mtaan en nen, d.lt be-.Ide omltand.l&hall"ep ,,. 
toen ook aeen veri\Ulflin.l aan,:e- toe hadden releid, dat &ij 4• •top
vraaad'', bea.amde een van de verd.lch. streep had cepaueetd. ,,lk u r .tq:.een 
ten . .. Bovendien", aldu1 mr. De Wit. fUe e.o. ra&Jd4-.n ~e in de :::i·Al 

~:r~e~n: =r~eJeem:f= ~V::.~~~~~.Q\.!~ 
toch al allerlei vormen van propa. toen aeftopt en Heb yervolcen. 16-
a:anda min of meer toeae1taan. De wacht tot de'•Jr:ruiab:w weer vril Mil". 
pennen werden ln ebt aeval niet te Mr. Taeken: ,,Ponneel bent u aat.aur. 
koop aanaeboden", Ka.ntonrechter lijk tout &eweat. maar 1k heb ~P 
mr. Tacken wu tenaloU. van menln.a. .Yoor de lituatl.e op dat moment" 
dat de z.uk voor onbepaalde tijd . -:;-:::-=--:---.---'""':" 
moe•t worden u.ntehouden voor het I ':VSL k O 
~e~~~ ~: !~v:~~~~ ~ • an ne . 

( ADVER;ENTIE) gemeeOSChapshnis 
ZONNEN 

met zonn.efMnk en geb. ZOI'If)fJivltMI (n'tlll 
~t. lilr). L~• f ,BOmfMIIIJQ«J. 

v.ntilator«J. dUI QHn OV*lM~ ""*""'~· 
,..........~_ .... 

W. Huurdeman 

daarna bijna nergens mee terecht kunnen. 
Daarna schieten de socia/e akademies als pad
destoelen uit de grand om ons al/emaal te 
vertellen dat je de ,,zwakkere in de samenle
ving" bent als je met je handen je brood ver
dient. Vervo/gens verschijnen Van Agt en 
Van der Klaauw op een wervingsadvertentie 
van Fokker, zo een of andere kollega de ge
legenheid gevend te suggereren dat een werk
loze niet werken wil. En tenslotte keren de 
She/1-bedrijven in Pernis en Moerdijk aan hun 
werknemers f 250,- uit als ze een vriend, 
een kennis of een familielid de poort binnen
krijgen. Hij of zij za/ dan een op/eiding krij
gen tot proces- of movement-operator. 
Zou het niet een aardig idee zijn om die 
mavo's en socia/e akademies nu tach maar 
eens te gaan gebruiken om daar mensen een 
vak te leren? 

* IIJOSterd 
De kernindustrie heeft er weer iemand bij 
voor wie gewone mensen dood kunnen val
len. Eerst hadden ze Kistemaker, een van de 
uitvinders van het u/tra-centrifuge-principe, 
die bikke/hard stelde dat /eken en oak poli
tici niet over kernenergie moeten praten want 
daar hebben ze tach geen verstand van. Nu is 
daar prof. Mosterd bijgekomen. Gevraagd 
naar zijn mening over het feit dat bij een 
door het Twents Energie Komitee gehouden 
volksstemming in Almelo bleek dat 67 pro
cent van de mensen zegt dat kernenergie 
onder de huidige omstandigheden moet wor
den stopgezet, was het antwoord: ,Dat zegt 
me niks. lk zit a/ 22 jaar in de kernenergie." 
Deze dooddoener verkondigde hij in het NOS
programma Tribune. Tijdens dieze/fde uit
zending vond Van Houwelingen van het CDA 
dat alles af zal hangen van de ,brede maat
schappe/ijke diskussie." Zo hebben we er 
weer een politikus bij die niet begrijpt (?) 
dat deze ,brede maatschappe/ijke diskussie" 
a/s mosterd na de maaltijd komt. 

*top100 
NRC-t/pndelsblad heeft haar halfjaarlijkse 
overzicht van de honderd grootste bedrijven 
in Nederland weer gepubliceerd. Uit de cij-
fers blijkt dat de ondernemers niet mogen 
mopperen. Over de he/e linie wordt winst
stijging gemeld met de banken en verzekerings
maatschappijen als koplopers. 
Het Ennia-koncern is nummer een met een 
winststijging van 25 procent. Shell is nag 
steeds het grootste koncern in Nederland. 
Tweede staat Unilever en Philips bezet de 
derde plaats. 
Veertig van de vijftig grootste ondernemin
gen behaalden in het eerste halfjaar van '79 
een beter resultaat. En dan de gegevens van 
de o/iemaatschappijen. Die zijn geheim. 
Maar naar schatting heeft de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij vorig jaar 1,6 miljard 
gulden netto verdiend. Dat is zowel voor 
Shell a/s Esso BOO miljoen. Geen reden voor 
overspannen matigingsverhalen dus. • 
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Foto.._ 
boek 

,De slepers, verslag van een histo
riese staking"; dat is de titel van 
een fotoboek, waarin SP-fotogra
fen de belangrijkste momenten 
voor u hebben vastgelegd van de 
sleepbootstaking in Rotterdam. 
Boeiende toto's tonen hoe de 500 
slepers zich verweerden tegen het 
hele skala van machtsmiddelen dat 
de multinational Smit tegen hen 
in stelling bracht gedurende de 
bijna 8 weken die deze staking 
duurde. 
In beeld gebracht vindt u ook de 
solidariteitsaktie die ertoe heeft 
bijgedragen dat de slepers hun sta
king zo lang wisten vol te houden. 
Het fotoboek is te verkrijgen via 
de plaatselijke afdelingen van de 
SP. • 

Bertusen 
de posters 

'l Zontl!'lgt r1 hilt ttl!fln$ dt~k ('.IJJ 
d$ Wil~nk-'~· S11k.eu, familte 
omsympatl11"'ntantnfl>rl'l)tr61l 
htt pt~bht!k ov111 hun strijd. En er 
llfl:flfldtwlle.flyr(Uipc,lltlbtttn· 
gtloos delttsmmir>t win hoodt. 

,Oh, ME, wat doe je nou? 
Je loopt maar te rammen voor 

Vander Louw 
Je slaat een arbeider op z'n kop 
Wat schiet je daar potverdomme 

mee op?!" 

BERTUS EN DE POSTERS 
Oh, M.E., wat doe je nou 1 
Kom op mensen, maak een vuist ! 

20 

Bruut geweld 
\bm(flg 19 uptemt.!r rwnnt 
dt .viid ;" de htYIIfl ()f(llftlklnd 
ern'(lmiee Voti'I"M!n ..,, Na ~en 1111r 
gtlilntl9 In tio\ltl Cout1111d Op 
Heyplall warm« dMr hondm-· 
dlallfwter~daM£.'t<tsop 
del ~M:Jrt)l!ldeu mpl•;orn di• 
blidikoot1drte!'btldnjll~tn£C:l.n 
Unotcen•t tr. dosku$Jif wo.ldl!n 
pan mtrt werkwilh{lf!ft 

Oat is het meeslepende refrein van een 
van de twee nummers op een pas uitge
komen plaatje van Bertus en de Posters. 
Tekst en muziek zijn van havenarbei
der Bertus van der Horst, bekend aktie
leider tijdens de stakingen in de Rot
terdamse haven. 
Achter op de hoes valt te lezen dat 
,Dit lied tegen de Mobiele Eenheid 
(ME) is ontstaan tijdens de stakingen 
in de Rotterdamse haven 1979. Het 
werd voor het eerst gezongen voor de 
gevangenis in Rotterdam op de Noord
singel tijdens de demonstraties om 
gevangen gezette stakers vrij te krijgen. 
De stakers (havenarbeiders en slepers) 
hebben tegen de zwaarbewapende Mo
biele Eenheid van de politie moeten 
vechten, toen deze werd ingezet om 
de staking te breken. 
Verantwoordelijk voor dit beleid was 
de burgemeester van Rotterdam, An
dre van der Louw." 
De titel van het tweede liedje luidt: 
,Kom op mensen, maak een vuist." 
,Het is een aanklacht tegen de vak
.bondsbestuurders die de belangen van 
hun achterban steeds verkwanselen. 
Oat niet aileen vakbondsbestuurders zich 
aan zulke kwalijke praktijken schuldig 
rnaken, is bekend," zo vermeldt de 
verklarende tekst achter op de hoes. 
Deze - volgens kenners - toekomstige 
hit kost 5 gulden, waarvan 3 gulden 
aanmaakkosten zijn en 2 gulden aan de 
SP Hulp- en lnformatiedienst ten goe
de komen. Via uw SP-afdeling kunt u 
in het bezit l<omen van dit swingende 
45-toerenplaatje van Bertus en de Pos
ters. • 
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Uitgave van de Socialistiese Partij 
Verschijnt tweewekelijks 

Redaktie-adres: Vijverhofstr. 65 
3032 SC Rotterdam 

Abonnementen: 
U abonneert zich voor een jaar op de 
Tribune door f 25, - te storten op post
giro 1694777 ten name van J . M. Bag
huis te Nijmegen, met vermelding van: 
Abonnement Tribune. Adreswijzigingen 
en dergelijke s. v. p. sturen naar de Tri
bune, postbus 428,6500 AK Nijmegen. 

GELD 
De penningmeester van de Socialistiese 
Partij heeft een gironummer. En wei 
nummer 3337800. 
Dit nummer staat open voor de giften 
van mensen die het werk van de SP 
ook financieel willen steunen. Het 
werk van de SP? Kijk eens naar Ons 
Medies Centrum in Oss en Nijmegen, 
de SP Hulp- en I nformatiedienst, naar 
de akties en standpunten waarvan ook 
deze Tribune weer getuigt. AI dat werk 
- ook de ondersteuning van Arbeiders
macht, BHW, MAN, VIB, Van Mens 
tot Mens e.d. - dat kost allemaal geld. 
U hoeven we natuurlijk niet te vertel
len dat alles steeds duurder wordt ... 
ook voor ons! 
Daarom: gironummer 3337800 t.n.v . 
penningmeester SP te Rotterdam, 
onder vermeldi ng van: Dona tie . 

Deregering 
Van Agt·Wiegel 

heeft het momenteel erg druk met Bestek '81. 
Bezuinigingen hier, eigen risiko daar, het is haar een voortdurende zorg 

dat de zwakste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Oat betekent meer werk voor de Socialistiese Partij. Want zo'n regering 

verdient aktie. 
U kunt ons daarbij een handje helpen. Stap eens op een plaatselijke 
SP-afdeling af. Samen kan dat vele werk beter aangepakt worden. 

Maar ook als u weinig mogelijkheden ziet om met de SP op pad te gaan, 
kunt u onze partij steunen. U kunt ondersteunend lid worden door 

per jaar (minimaal) f 5,- over te maken op giro 3337800 ten name van 
penningmeester SP te Rotterdam met vermelding: ondersteunend lid. 

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

Voor Tribune-lezers die meer willen !ezen over 
de Socialistiese Partij, over hoe het kapitalisme 
in e/kaar steekt, en over de strijd voor een bete
re wereld, beschikken de afdelingen van de SP 
over een grate hoeveelheid socialistiese litera
tuur. Adressen en telefoonnummers vindt u in 
de kolommen hieronder. 

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

Afdelingen van de SP 
Alkmaar Korenbloemstr. 24 072-614084 
Almelo Rohofstraat 34-36 05490-18954 
Alphen a/d R. Groenestein 32 01720-44085 
Amersfoort Lupinestraat 32 033-14665 
Amsterdam St. Willibrordusstr . 83 hs 

tel. 020-713426 b.g.g. 826422 
Arnhem St. Marten 36 085-433364 
Den Bosch G.v.Calcarplein 69 073-218818 
Borne Landmanstraat 10 05409-5271 
Boxtel Baroniestraat 81 04116-78167 
Coevorden Troelstralaan 66 
Doesburg Kraakselaan 139 
Dongen Hoge Ham 135 rood 
Ede Grietjeshof 65, Bennekom 08389-7081 
Eindhoven Echternachlaan 162 040-814807 
Elst (Gid.) Sluterstraat 12 
Emmen Laan v.d. Bork 292 05910-25345 
Enschede Richtersweg 82 053-331782 
Grave Zitterstraat 16 08860-4 713 
Groningen Bedumerstraat 6a 050-71354 7 
Den Haag Schapenlaan 120 070-465966 
Haarlem Kedoestraat 5 023-379506 
Heems kerk Maasstraat 134 0251 0-37228 
Heerlen Dr . Jaegersstraat 4 7 045-714083 
Hellevoetsluis Postbus 175 01882-447 
Helmond v. Linschotenstr . 28 04920-41481 
Hengelo Cronjestraat 12 05400-21042 
Hilversum Nwe. Doelenstr. 24 035-19578 
Hoensbroek Kerkplein 20 045-219105 
Horst Zwaluwstraat 159 04709-3679 
Kerkrade St. Joannesstr. 11 045-412732 
Leeuwarden Ei kenstraat 26b 05100-81867 
Ben. Leeuwen Oosterpas 9 08879-2245 
Leiden Groenesteeg 33 071-134640 
Maarssenbroek Bloemstede 640 03465-67099 
Maastricht Rooseveltlaan 235 043-627558 
Nieuwegein Spuisluis 7 03402-33100 
Nuland Rijksweg 5 04102-2065 
Nijmegen Dominicanenstr. 1 080-229388 
Oldenzaal Markt 23 

Oss 
Papendrecht 
Renkum 
Roosendaal 
Rotterdam 
Sas van Gent 
Scheveningen 
Schijndel 
So est 
Spijkenisse 
Terneuzen 
Til burg 
Uden 
Utrecht 
Veldhoven 
Venlo 
Venray 
Vlaardingen 
Wageningen 
Woerden 
Wijchen 
Wijk bij Du. 
Zeist 
Zoetermeer 
Zwolle 

Peperstraat 7 ~4120-32631 
W. Beckmanstr. 64 078-158092 
Dorpsstraat 123 
Wouwseweg 15 0.1650-39847 
Vijverhofstraat 65 01 0-673150 
Statenlaan 27 01158-1455 
Ooststraat 2E 070-460827 
Andoornstraat 3 041 04-3998 
Valeriaanstraat 189 02155-17838 
Merelstraat 18 01880-1 0328 
v. Kinsbergenlaan 25 01150-17752 
Havendijk 58 013-435380 
Alexanderhof 367 04132-68996 
Wolfstraat 3 030-313624 
Wal 1 040-532022 
Past . Gadiotstr. 21 077-40764 
Mackenhof 3 04780-87270 
I.M . de Raathstr. 6 010-345483 
C.v.d .Lindenstr. 23 08370-11790 
Meulmansweg 10 03480-16642 
Startvenseweg 49 08894-6675 
Appelgaarde 51 03435-3671 
Bogaerdlaan 6 
H. Dunantstr. 769 079-166608 
Eigenhaardstr . 28 05200-10179 

Centraal adres van de Socialistiese Partij 
.,De Vijverhof" - Vijverhofstraat ·65 
3032 SC Rotterdam -tel. 010-673150 

SP Hulp- en lnformatiedienst 
Vijverhofstraat 65, Rotterdam, tel. 010-668068 

Ons Medies Centrum 
Oss Linkensweg 40 
Nijmegen Koninginnelaan 90 
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Mient Jan Faber 

Mient Jan Faber [IKVl: 

,,Vrede door 
kernw-.ens, 

dat is onzin'' 
Van iedere 100 Nederlanders staan er 70 achter de leuze van het lnterkerkelijk 
Vredesberaad (I KV) ,Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Ne
derland." Oat is de uitslag van een onder 200.000 Nederlanders gehouden onder
zoek in het najaar 1979. Een jaar eerder bracht een in opdracht van het ministerie 
van Defensie gehouden enquete aan het Iicht, dat 58 procent van de bevolking de 
leuze onderschrijft. ,Een werkelijk verheugende ontwikkeling. Ons standpunt wint 
veld,'' aldus Willem v.d. Ven van het IKV. 
Er zijn ook mensen die schrokken van de uitslag, bijvoorbeeld minister Scholten 
(CDA). V.d. Ven: ,Hij probeerde het cijfer van 58 procent geheim te houden. Te
genover de Tweede Kamerleden moest hij toegeven: het klopt. We zullen zorgen 
voor fatsoenlijke informatie, zodat de mensen echt zullen weten, hoe de vork in 
de steel zit, voegde hij eraan toe." 

En die informatie van de minister kwam. 
Langs een heel slinkse weg. De wetenschap
pelijke buro's van AR, CHU en KVP kwamen 
onder Ieiding van de heer Neuman, bekend 
en 'deskundig' kommentator met een rap
port. Hierin werd de bedreiging van de al 
lang bestaande SS 20 tot formidabele hoogten 
opgevoerd en werd de invoering van splinter
nieuwe NAVO-kernwapens aangeprezen. 
Mient Jan Faber, sekretaris van het I KV: ,.Ja, 
de heer Neuman presteert het ook nog zijn 
rapport passend bij de bijbelse vredesbelofte 
te presenteren. Hij ontdekt ook de kentering 
in het den ken over kernwapens. Het is niet 
meer het voorrecht van zijn elite. De gewone 
men sen gaan zich er ook mee bem oeien." 

Vietnam-bommenwerpers voor Europa 
Het zware geschut, dat minister Scholten in 
de vorm van het rapport Neuman in stelling 
bracht, was nodig om de Nederlandse bevol-

king rijp te maken voor de modernisering 
van de kernwapens. 
Mient Jan Faber: ,.Van modernisering is geen 
sprake. De nieuwe kernwapens zijn pure uit
breiding. De luchtverdediging van het War· 
schaupakt is behoorlijk goed. Dus voor de 
NAVO-Iuchtmacht is het moeilijker. Daarom 
zijn die kruisraketten er . Die ontwijken iede
re radar en zijn trefzeker. De luchtmacht 
wordt gewoon vervangen. De ekonomiese be
langen van het industrieel apparaat spelen 
een grote rol. De fabrikanten in de VS van 
Pershing II en kruisraket hebben hun nieuwe 
wapens klaar liggen. In Europa ligt een markt. 
Wij krijgen hier ook die nieuwe versie van de 
B 52, die Vietnam-bommenwerper die 
kruisraketten kan afschieten. Na de huidige 
kruisraket is er al weer een nieuw type in de 
maak. Tijdens de produktiefase wordt er al 
bi j eventuele kopers geleurd. Op een zeker 
moment was de neutronenbom ontwikkel d. 

Wat is bet IKV? 
Het I KV is in 1967 opgericht in op
dracht van 9 kerkgenootschappen. 
Ieder jaar organiseren ze een vredes
week met een bepaald thema. Bekend 
is geworden de aktieleus van 1977, '78 
en '79 ,.Help de kernwapens de wereld 
uit, te beginnen uit Nederland." 
Het I KV heeft 350 kernen over het he
le land, die dit jaar een enquete hielden, 
onder andere met hulp van Kerk & Vre
de, PPR, Socialistiese Partij en andere 
organisaties om na te gaan hoezeer de 
leus over de kernwapens aansloeg bij 
de bevolking. 
Naast dit mobiliseren van mensen voor 
vredesdoelen, heeft het I KV ook een 
voorlichtende taak. Enkele van haar 
brochures zijn 'Kernwapens in Neder
land', 'Militaire produktie in Neder
land' en 'Siachtoffers van Hirosjima'. 
lnlichtingen en bestellen bij: 
IKV, Postbus 85627, Den Haag, tel. 
070-631931. 

Lancering van 'n Po!aris-raket vanaf een schip 

De publieke opinie was onwetend. Toen 
werd het•bestaan ervan door een journalist 
onthuld. Onder druk van het verzet in Europa 
is hij er nog niet gekomen. Wij hebben toen 
de fabriek in Amerika opgebeld. Hun ant· 
woord was: ,.Oh, het maakt ons niets uit, wij 
maken hem toch wei, aileen in onderdelen. 
Dus dat ding ligt daar toch en kan vrij snel 
voor operaties in gereedheid gebracht wor
den." 

Hirosjima ook in Nederland mogelijk 
Geliefd bij de NAVO-strategen is het scher
men met vrede en veiligheid. De afschrikking 
die van de kernwapens zou uitgaan, zou oor· 
log voorkomen. Die afschrikking is momen· 
teel zo krankzinnig hoog, dat de Amerikanen 
80 keer de grote Russiese steden kunnen ver
nietigen en de Russen 60 maal de Ameri
kaanse steden. Bij een atoomoorlog zou A. 
Europa van de kaart geveegd worden. .,-
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Mient Jan Faber: .,Scholten zegt: ik voer het 
CDA-program uit. Er gaan een paar oude 
kernkoppen weg en er komen een paar nieu
we bij. Alles blijft in balans. Oat klinkt wei
nig overtuigend en niemand gelooft hem ook 
meer. De regering wil zijn invloed niet ver
liezen in de NAVO. Juist daardoor hebben 
ze geen invloed. Wij moeten juist dwars gaan 
staan op die nieuwe kernwapens, dan pas 
oefenen we invloed uit. Nederland moet ijve
ren voor een nieuwe vredespolitiek en een 
eigen krachtig buitenlands beleid zoals Zwe
den. De huidige bondgenootschappen bl o k
keren een vredesontwikkeling en bevorderen 
de bewapening." 
Dit standpunt van het I KV verdraagt zich 
aileen niet met het CDA, maar ook niet met 
dat van de PvdA. 
Mient Jan Faber: .,De PvdA is niet radikael 
genoeg. I k vrees dat, als de modernisering er
door komt en de PvdA na nieuwe verkiezin
gen weer wil regeren, ze dan overstag gaat. 
Ze hechten teveel waarde aan de onderhan
delingen . Die zullen niets opleveren. De Ame
rikanen eisen van de Russen dat ze 3000 mid
del lange afstandsraketten in leveren. Aile 
ontwapeningsbesprekingen gaven tot nog 

Willem van de Ven : ,Een beheerste klap, daarmee bedoe/en ze een Hirosjima" 
toe uitsluitend impulsen voor nieuwe wapens. 

Willem v.d. Ven : .,We moeten de mensen 
voorlichten, dat Hirosjima momenteel overal 
is . Hirosjima kan ook hier plaatsvinden . AI
leen moeten we dan de Japanse namen van 
de slachtoffers vervangen door Jansen, Pie
tersen, enz. Mensen als Neuman spreken 
over beheerste nukleaire klappen . Hirosjima 
was er zo een. In een diskussie met Faber 
erkende Neuman, dat hij maar een perspek
tief, een toekomstvisie heeft, namelijk het 
einde ." 
Oat onthult iets over een van ministers be
langrijkste adviseurs. Metal die kleine pre
ciezere kernwapens wordt het gevaar voor 
Europa veel groter, daar ligt het toekomstig 
oorlogstoneel. Amerika heeft al toegegeven 
dat het bij een konflikt liever buiten schot 
blijft en Europa als haar schietschijf be
schouwt. De nieuwe zogenaamde grijze zone 
wapens brengen de Europese kernmacht via 
een achterdeur binnen. Zo krijgt Strauss toch 
zijn zin, ironies genoeg via bondskanselier 
Schmidt, geestverwant van de PvdA. 

PvdA kan aile kanten uit 
Zullen de nieuwe kernwapens voor ze opge
steld zijn, toch al een slachtoffer maken? 
Va It het kabi net over de atoom koppen? 

Duitse troepen in kleding die hen moet beschermen tegen radio-aktieve kernbom-straling 

Prof. Van Dobben is hoogleraar aan de Landbouwhogeschool in Wage
ningen. In de jaren 50 was hij voorzitter van de Nederlandse Vredes
raad, een organisatie die de Nederlandse bevolking rnobiliseerde tegen 
de atoombommen en de atoombomproeven. 
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PROF. VAN DOBBEN: 
,Mijn vader was dominee, vrijzin
nig hervormd, in een p!aatsje in 
Friesland. In 1916 heeft hij een 
maand gezeten, omdat hij had 
opgeroepen tot dienstweigering. 
Dat was naar aanleiding van de 
gruwelijke velds!&g aan de /Jzer 
in V/aanderen in de Eerste We
reldoor/og waarbij honderddui
zenden jongens voor een terrein 
winst van enke/e honderden me
ters de dood in gejaagd werden. 
In het begin van de vijftiger jaren 
werd ik voorzitter van de Neder
landse Vredesraad. Da t was een 
massabeweging die akties leidde 
tegen onder andere atoombom
men en atoombomproeven. We 
hie/den demonstraties en bijeen-

komsten, waar duizenden en dui
zenden mensen aan dee/namen, 
vooral in Amsterdam. Dat was 
een groat sukses. In die tijd was 
er bij regeringen, kranten, enz. 
een samenzwering om de geva
ren van radioaktieve strafing, die 
vrijkomt bij atoombomproeven, 
dood te zwijgen. Het was te gek 
om los te !open, ze!fs een krant 
als het NRC weigerde artikelen 
erover. Ook nu nog zijn er men
sen die een bepaalde hoeveelheid 
strafing toe!aatbaar vinden. Maar 
iedere verhoging van de radioak
tiviteit is verwerpelijk. Het is a! 
bekend vanaf de proeven van 
Muller in 1923 dat strafing- hoe 
klein ook - erfelijke veranderin-
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Oefening met de Nike-raket in Duitsland 

Er is een verdrag tegen de verspreiding van 
kernwapens, ondertekend door 100 Ianden. 
Daarin staat in artikel 6, dat de nukleaire 
machten hun voorraad moeten afbouwen. 
Maar niemand houdt zich daaraan, vooral 
het Westen niet. Volgend jaar is er een toet
singsronde, aan artikel 6 wordt niet eens 
aandacht besteed." 

SP: kernwapens uit Nederland 
Op 12 december he eft de NA VO in Brussel 
beslist over verheviging van de kernwapen
wedloop. Nog meer overkill, meer megaton
nen, meer megadoden . 
.,De overlevenden in een kernoorlog zullen 
de doden benijden," stond laatst in een inge
zonden brief. Luns zal er niet wakker van 
liggen. Defensieminister Brown van Amerika 
vond het priegelige CDA-standpunt .,wei pro
duktie, voorlopig geen plaatsing" al te dwaas 
om over fe praten. De Nederlandse regering 
kan gezien de duidelijke uitspraak van de be
volking in de I KV-enquete, de demonstraties 
tegen modernisering, enz. maar een opstel
ling innemen: geen nieuwe kernwapens. 

Minister van Defensie Scholten -(VVDJ 

Maar daormee zijn weer nog niet. De Socia
listiese Partij is met het I KV van mening, dat 
aile kernwapens de wereld uit moeten, om te 
beginnen uit Nederland. • Een Franse officier toont een schacht van waaruit atoomraketten gelanceerd kunnen worden 

,,NEDERLAND IS LID VAN EEN ROVERSBENDE'' 
gen kan veroorzaken. Vergelijk 
het maar met het gevaar in het 
verkeer. Vijf keer per dag een 
drukke weg oversteken geeft 
meer kans op een aanrijding dan 
een keer per dag. Maar ook bij 
een keer oversteken kan je ver
onge/ukken. 
De effekten van strafing uiten 
zich direkt bijvoorbeeld bij de 
bom op Hirosjima, maar vooral 
ook op een !Jiuiperige manier. 
Pas nu, na t1ental/en jaren, ko
men er ziektes aan de dag bij 
so/daten die in de begintijd ge
dwongen waren de atoombom
proeven in Nevada van dichtbij 
mee te maken. En dan de afwij
kingen die zich kunnen openbaren 

in het nageslacht." 
De akties van de Vredesraad, de 
Paasmarsen, de Ban de Born bewe
ging en vele andere akties over 
de hele wereld leidden ertoe dat 
de VS en Rusland in 1963 hun 
atmosferiese proeven moesten 
staken. 
Nu de diskussies en de akties te
gen de kernbommen weer op
laaien, omdat de rE>gering nieuwe 
kernwapens wil aanschaffen, 
dringt zich onwillekeurig de verge
lijking op met de akties in de vijfti
ger jaren. 
Van Dobben: , Vroeger zeiden we, 
als de mensen het maar wisten 
over die strafing en zo, dat zou 
pure winst zijn. Maar nu weten 

ze het en wat gebeurt er?" 
De overeenkomsten met toen 
liggen vooral in de leugens van de 
regeerders waarmee ze het pu
bliek rijp willen maken voor hun 
geheime plannen. 
,lndertijd had je de zogenaamde 
'rakettenachterstand: lk geloof 
dat hetin 1960 spee/de. Het 
Westen had volgens de NA VO 
een grate achterstand. Later 
b/eek dat die achterstand een 
pure leugen was, maar inmiddels 
vvaren die nieuwe raketten er 
we/ gekomen. Nee, ik geloof ze 
nooit meer. We worden opnieuw 
bang gemaakt, nu met de Russie
se SS 20. De nieuwe wapens die 
ze hier wil/en plaatsen, zijn deels 

gevechtsk/aar en de wapenhandel 
wit met de produktie doorgaan. 
We zijn getuige van een groat 
stuk komedie terwille van de kom 
mercie. Ze zeggen allemaal: we 
moeten in de NA VO blijven om 
onze invloed te behouden. Dat 
is a/s in de oorlog die po/itie-agent 
die de Joden ophaalde met het 
exkuus anders doet de NSB het 
en dat is vee! erger. Lid worden 
van de roversbende om ten goe
de te bei'nvloeden. Nee, Neder
land moet zich aansluiten bij De
nemarken en Noorwegen, die 
Iaten ook geen kernwapens toe. 
Met kernwapens moet je resoluut 
zijn en met Luther zeggen: Hier 
sta ik, ik kan niet anders." • 
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Tanks in de straten van La Paz 

Zestien dagen was Bolivia nieuws op de voorpagina's. Een cocarne snuivende ko
lonel heeft in die periode getracht een nieuwe regering te vestigen. Na een militaire 
staatsgreep. een aantal afschuwelijke bloedbaden en twee weken politieke ter
reur moest de kolonel zijn biezen pakken. Het parlement had hem naar huis ge
stuurd, stond er in de kranten. Maar het parlement was niet de werkelijke macht 
die de honderdnegenentachtigste diktator uit het zadel wipte. Het was de arbei
dersklasse van Bolivia die uit deze coup als werkelijke overwinnaar naar voren 
kwam. Een reportage van Fons Burger. 

Bolivia ligt in het hart van Zuid-Amerika. 
Haar geschiedenis wordt gekenmerkt door 
een lange reeks van staatsgrepen, militaire 
presidenten en diktators. Het is ook hetland 
waar de beroemde revolutionair Che Gueva
ra zijn guerrilla voerde en door het Ieger werd 
gearresteerd en doodgeschoten. En niet ai
leen Che Guevara viel in de strijd. Bij talloze 
konfrontaties tussen boeren, arbeiders en 
mijnwerkers enerzijds en het Ieger anderzijds 
vielen er door de jaren heen duizenden do
den. 
Het laatste jaar was er duidelijk wat aan het 
veranderen in Bolivia. De militaire diktators 
werden gekonfronteerd met een bevolking 
die zich steeds meer organiseerde en verzette. 
Onder druk van akties - waaronder bijvoor
beeld een hongerstaking van honderden men
sen -en onder druk van de nieuwe buiten
landse politiek van Jimmy Carter werden er 
enkele demokratiese rechten ingesteld. Vak
bonden konden zich openlijk organiseren, er 
kwam een parlement en er werden pogingen 
gedaan om verkiezingen te houden. De staats
greep van kolonel Natusch Busch leek een 
einde te maken aan al deze zaken. Maar de 
kolonel had zich verkeken op de macht van 
de inmiddels een miljoen leden tellende vak
bond de COB, waarin mijnwerkers, fabrieks
arbeiders en b~ren georganiseerd zijn. 

Het Ieger 
Donderdag 1 november qm drie uur 's nachts 
vulde de straten van de hoofdstad La Paz 
zich met soldaten, tanks en vrachtwagens 
van het Ieger. Het kwam voor de meeste Bo· 
livianen niet helemaal onverwacht. Natusch 
Busch had in de maanden voor deze eerste 
november al tot twee maal toe geprobeerd 
om de macht te grijpen. Dit keer dacht hij 
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meer kans te hebben omdat bepaalde poli
tieke !eiders samen met hem het plan voor 
de omwenteling hadden opgesteld. Een van 
die mensen was Paz Estensorro Ieider van de 
rechtse MNR. Maar het ongeluk wilde dat 
Paz vlak voor de staatsgreep naar de VS ging 
en daar de mantel kreeg uitgeveegd van de 
Amerikanen. Een nieuw militair bewind past· 
te niet in de buitenlandse politiek van Car
ter (die zoveel mensenrechten in zijn presi· 
dentschap doet). Toen Paz terugkwam en de 
staatsgreep niet meer wilde steunen dacht 
Natusch Busch dat ie het wei aileen kon. 
Maar dat viel tegen. 

600 Onschuldige mensen 
met de mitrailleurs neergehaald 
Op donderdag en vrijdag vergaderde het 
hoofdbestuur van de vakcentrale over de 
maatregelen die zij moesten nemen . Buiten 
het gebouw van de vakbond stond een grote 
menigte werkers die duidelijk lieten blijken 
dat ze bereid waren om de aanval te openen 
op het nieuwe bewind. Ook de politieke par
tijen, die inderhaast een strijdkom itee op· 
richtte, gingen in konklaaf. Op vrijdagavond 
riep de COB een algemene staking uit en die 
oproep vond gehoor. 
Op zaterdagmorgen lag heel het Boliviaanse 
Ieven stil. Geen fabriek draaide er, aile Win
kels bleven dicht, ambtenaren gooiden het 
bijltje er bij neer en zelfs de meest reaktio
naire groepen (zoals het transport) sloten 
zich bij de staking aan. De staking duurde 
geen 24 uur maar bijna vijf volle dagen. De 
kolonel die begon te beseffen dat hij geen 
enkele steun had van het volk, reageerde als 
een gewonde tijger. 
Op zondag, maandag en dinsdag stuurde Na
tusch Busch zijn tanks door de straten. En 

Boliviaanse 
volkdwingt 
fascistiese 
koloneltot 
aftreden 
STENEN TEGEN TANKS 

overal waar mensen samenkwamen werden 
de mitrailleurs geopend. Een kleine zeshon
derd onschuldige mannen, vrouwen en kin· 
deren werden door het Ieger neergemaaid. 

De bevolking had slechts straatstenen 
Ook de luchtmacht droeg haar steeentje bij. 
Met helikopters die laag over pleinen en 
markten scheerden werden tientallen men
sen gewond of gedood. Natusch Busch stuur
de zelfs straaljagers naar de stad om te schie
ten op alles vvat zich bewoog. Een verzets~ 
strijdster vertelde mij: ,lk heb nog nooit 
zo'n reaktie gezien. De mensen verschansten 
zich in de wijken. Ze rukten de stenen uit de 
straat om daar barrikades mee te bouwen. 
Maar ze wisten ook wei dat je met zulke bar
rikades geen tanks kunt stoppen. De mensen 
hadden de COB om wapens gevraagd maar 
de vakbond heeft ook geen wapens dus wa· 
ren de straatstenen het enige middel om de 
tanks mee aan te vallen. Het kwam allemaal 
zo snel op el kaar dat er nauwel ijks tijd was 
om de mensen te organiseren. De politieke 
partijen vergaderden over de strategie maar 
in de wijken moest men zich al verdedigen. 
Er zijn honderden mensen gedood maar toch 
heeft dat verzet de doorslag gegeven. Het 
verzet met het hart, met stenen tegen tanks, 
dat laat de moed van het volk zien." 
Op dinsdagavond verklaarde de vakbonds
leiding dat de staking werd opgeheven. Vak
bondsleider Lechine argumenteerde dat hij 
niet verantwoordelijk wilde zijn voor nog 
meer doden. Maar iedereen riep: ,Waarom 
moeten we nude strijd opgeven, terwijl er 
al zoveel doden zijn gevallen." 
Maar Lechine had besloten om in ruil voor 
stopzetting van het mi I ita ire geweld te onder
handel en. De kolonel had moeten afkondi· 
gen dat aile demokratiese rechten werden 
hersteld en dus konden de kranten ook on
gecensureerd doorgaan met het kommentaar 
geven op Natusch Busch vreemde maatrege
len. Natusch Busch die zijn regering ,links 
en demokraties" noemde, verhoogde de sa
larissen met 8 procent, stuurde de scholieren 
en studenten met vakantie zonder dat ze 
examens hoeven te doen en meer van dit 
soort idiote maatregelen. De Bolivianen na· 
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Barrikaden in de straten van de hoofdstad La Paz 

Een van de 4000 gewonden Stakende mijnwerker in Colquiri 

Het bestuur van de mijnwerkersbond in Co Iquiri 

men het allemaal niet serieus en ook de pro· 
paganda die avond na avond voor de Boli
viaanse televisie verschijnt wordt door ieder
een belachelijk gevonden. 

De mijnwerkers verdedigen 
zich met dynamiet 
Maar niet iedereen heft de staking onmiddel
lijk op na Lechine's bevel . In de rn ijnen, en
kele honderden kilometers van La Paz, gaat 
de strijd onverminderd voort. We bezoeken 
de mijn Colguiri. Het dorp dat tussen de ber
gen rand de mijningang ligt, telt tienduizend 
inwoners. Tweeduizend daarvan zijn mijn
..verker. In de geschiedenis zijn de mijnwer
kers altijd de meest strijdbare groep geweest. 
Maar vroeger had het Ieger meer vat op sta
kende mineros . Men grendelde de mijnplaat
sen af en hongerde de bevolking uit. Soms 
kwamen de tanks de bergen in .en richtten 
bloedbaden· aan onder de stakende werkers. 
Maar dit keer hebben de mijnwerkers hun 
verdediging goed opgezet. In Colquiri heeft 
men al dertig kilometer voor de mijn de 
eerste blokkade opgezet. En op twintig en 
tien kilometer van de mijn zijn oak barri
kades opgericht die zijn ondermijnd met 
dynamiet. Dynamiet is het enige wapen dat 
de arbeiders in de mijn bezitten. Maar 
daarmee zijn wei aile bruggen naar het dorp 
ondermijnd en de mensen die met motoren 
de verbinding verzorgen tussen Co Iquiri en 
andere mijnen dragen oak staven met zich 
mee . De uithongeringstaktiek kan al even-
min met sukses worden uitgevoerd . Hoewel het 
Ieger bijna veertig kilometer van de mijn de 
weg afzet en aile voedseltranspo rt en tegen
houdt, kan men niet tegenhouden dat de 
boeren van heinde en verre door de bergen 
trekken om het dorp van voedsel te voor-
zien. Ook dat is een nieuw element in de 
strijd . Tot nu toe werkten boeren en mijn
werkers nauwelijks samen . Maar dit keer 
blokkeren ook boeren de wegen naar de mij
nen en brengen voedsel naar de ge i'soleerde 
mijnstreek . Een boer van de boerenbond: 
,We zijn allemaal een in de strijd tegen de 
fascistiese coup. Sommige boeren moeten 45 
kilometer ICJpen om bun vracht hier af te le- · 
veren maar zij klagen niet ." 
De leiders van de afdeling Colquiri van de 
COB hebben nogal wat moeite met het be· 
leid van de centrale : ,Wij geloven dat als we 
een paar dagen Ianger waren doo rgegaan met 
een generale staking, dat Natusch Busch het 
nog geen week zou hebben volgehouden. 
Waarschijnlijk zullen wij echter weer zeer 
binnenkort aan het werk gaan want wij vin
den de discipline binnen de vakbond erg be
langrijk. Onderlinge verdeeldheid zou ons 
uiteindelijk aileen zelf maar schaden." 

Resultaat 
De onderhandelingen die door de COB zijn 
begonnen, leveren na zestien dagen resultaat 
op. Het parlement komt met de legerleiding 
overeen dat Natusch Busch als president zal 
verdwijnen. Als nieuwe president treedt de 
voorzitster van het parlement op. Zij was de 
enige die de voile steun en het vertrouwen 
van de vakbond kreeg. 
Er dreigt nu in Zuid·Amerika een nieuwe si
tuatie te ontstaan. Door het beetje schijnde
mokratie dat de regering Carter aan diverse 
Latijns-Amerikaanse Ianden toekent, zijn 
arbeiders en boeren in staat zich te organise· 
ren in bonden die sterker zijn dan ooit te 
voren. In Bolivia is gebleken dat deze organi
saties zich zo krachtig kunnf:ln verdedigen 
dat zelfs een heel Ieger met helikopters, 
tanks en vliegtuigen geen voet aan de grond 
kan krijgen . • 
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Bond daagt ondernamers voor de rechter 

Kinderarbeid 
in dehoreca 
De Horeca-bond van de FNV in Twente heeft 10 ondernemers voor de rechter ge
daagd. De bond beschuldigt de ondernemers van kinderarbeid. Jongens en meisjes 
van 16 en 17 jaar worden gedwongen 's avonds, 's nachts en op zon- en feestdagen 
te werken. Dit ondanks het feit dat de wet en de horeca-CAO dit verbieden. Wie 
weigert of zelfs aileen maar protesteert, wordt ontslagen. De bond ontdekte deze 
misstand tijdens een onderzoek onder de horeca-leerlingen van de streekschool in 
Twente. Vakbondsman Lentjes is in het bezit van door de werkgevers onderteken
de werkboekjes waaruit blijkt dat sommige kinderen werkweken van 50, 60, soms 
zelfs 70 uur maken. Lentjes: ,Die overuren worden soms niet eens uitbetaald. De
ze jongeren worden uitgebuit." Ook elders in hetland komen deze toestanden voor. 
De Tribune ging voor u op onderzoek uit. 
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Leerling-stelsel 
Veel jongens en meisjes die van de mavo, Its, 
huishoudschool of van een ander soort school 
komen en bij hun eerste baas gaan werken, 
komen terecht in een van de vele leerling
stelsels. Dit zijn stichtingen, opgericht om de 
vakopleiding van jonge arbeiders te verzor
gen. 
De leerling sluit met de baas en met de stich
ting een leer-overeenkomst. Daarin wordt ge
regeld dat de leerling een opleiding krijgt. 
Vier dagen per week in de praktijk van het 
bedrijf, een dag theorie op school. Die scho
len zijn dan de streekscholen voor 880, be
roeps-begeleidend onderwijs. 

Op papier ziet dater prachtig uit. De leerling 
krijgt in het bedrijf een leermeester die voor 
de praktiik·opleiding zorgt. De konsulent 
van de stichting ziet er op toe dat die prak· 
tijk-opleiding aan de eisen voldoet. 

Produktie 
In werkelijkheid staan de zaken er vaak heel 
anders voor. Als er genoeg werk is en er zijn 
genoeg leerbedrijven, dan valt het nog wei 
mee. De werkgevers moeten dan wei leerlin
gen in dienst nemen omdat ze personeel no
dig hebben. Dat wordt hen dan weer makke
lijk gemaakt omdat ze een subsidie krijgen 
van 100 gulden per week als ze met een 
schoolverlater een leer-overeenkomst sluiten. 
Is er een grate vraag naar leerlingen dan is 
het voor de bazen ook niet eenvoudig om on
der de CAO-bepaling uit te komen dat de 
schooldag doorbetaald moet worden. De 
leerlingen pikken dat doodgewoon niet. Aan 
de andere kant komt van een echte doelge
richte vakopleiding ook in deze bedrijven 
nauwelijks iets terecht. Want ook hier komt 
niet de opleiding op de eerste plaats, maar de 
produktie. 
Veel erger echter is het in die bedrijfstakken 
waar een overschot aan leerlingen is en een 
gebrek aan leerbedrijven, zoals in de detail 
handel en de horeca. 

Te lange werktijden geen uitzondering 
Ook voor een horeca-leerling zien de zaken 
er op papier prima uit. Er is een leer-overeen
komst en er zijn bepalingen van de horeca
CAO. In de CAO is bijvoorbeeld geregeld dat 
de 17-jarigen hun schooldag krijgen doorbe
taald, de 18-jarigen en ouder voor de helft. 
Ook de betaling van overuren en het werk 
op zon- en feestdagen zijn geregeld. 
In werkelijkheid krijgen maar weinig horeca
leerlingen de uren op school doorbetaald. 
Een leerling die daarover klaagt loopt de 
kans zijn baan en daarmee ook zijn leer-over
eenkomst te verspelen. 
De werktijden van jonge leerlingen zijn vaak 
ronduit schandalig. Werkweken van 50 tot 
60 uur zijn eerder regel dan uitzondering, 
zelfs voor 16-jarigen die in werkel ijkheid 
maar drie dagen mogen werken. 
Hoewel 16- en 17-jarigen niet op zondag 
mogen werken komt het voor dat leerlingen 
maanden achtereen geen weekend vrij heb
ben. 
En ook nachtwerk komt voor, zoals uit het 
Twentse verhaal blijkt. Dit terwijl 16- en 17-
jarigen na 8 uur 's avonds niet meer mogen 
werken; bij uitzondering een enkele maal 
tot half 10. 

,Uit! Goed voor wie?" 
Klagen bij de konsulent van de stichting 
heeft meestal niet veel zin. Heel vaak kiest de 
konsulent de kant van de werkgever. 
De konsulenten adviseren de werkgevers als 
het gaat om vragen over de CAO. Meestal 
gaat het sa men met het afsluiten van een leer
overeenkomst. En dan gebeurt het dat de 
konsulent adviseert niet het minimumloon 
uit te betalen, geen overwerk te vergoeden, 
de schooldag niet te betalen, leerlingen van 
beneden de 18 rustig 's nachts en in de 
weekends te Iaten werken, enzovoortl 
De jeugdige leerlingen staan in vele gevallen 
machteloos tegenover de vereende krachten 
van de baas en de konsulent. 
De reklame .,Uit! Goed voor u! ", zal zeker 
wei kloppen. Of het voor de jongeren in de 
horeca ook zo is, wagen wij op grand van 
het voorafgaande te betwijfelen. 
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,I k ben geen 
liefdadige instelling" 

Alie is 18 jaar. Ze woont in Sneek en werkt 
al twee jaar als serveerster in een restaurant 
in Heerenveen. 
.,In aldie twee jaar heb ik nog nooit een 
zondag vrij gehad. I k werk altijd op zater
dag en zondag. lk heb eigenlijk maar twee 
vrije dagen per week. Maar op een van die 
twee ga ik naar de streekschool in Leeuwar
den, dus dan heb ik nog geen vrije tijd. lk 
werk veel meer dan 40 uur per week. lk krijg 
daar natuurlijk wei extra voor betaald, maar 
lang niet genoeg. 
Op school hebben we laatst de horeca-CAO 
besproken. Nu heb ik begrepen dat de over
uren met 50 procent extra betaald moeten 
worden en de zondagen ook. lk ben er toen 
meteen achteraan gegaan en ik krijg nu in 
ieder geval al mijn uren betaald. I k heb trou
wens ook gezegd dat ik meer vrije tijd wil 
hebben. Als straks de kerstdrukte voorbij is, 
wordt dat ook geregeld. 
Aileen over de doorbetaling van de school
dag heb ik nog steeds ruzie met mijn baas. 
Hij komt dan steeds met de konsulent op de 
proppen die zegt dat de schooldag niet be
taald hoeft te worden. \Naar bemoeit die 
man zich eigenlijk mee? Maar ik laat het er 
niet bij zitten. Als je alles maar goed vindt, 
maken ze misbruik van je. De baas heeft me 
hard nodig, want ik doe mijn werk prima. 
Nou, dan moet hij daar ook maar voor beta
len . lk ben geen liefdadige instellingl" 

[] 
Arie: 73 uur werken 
voor 200 gulden 

Arie is bijna 17 jaar. Hij is nog gedeeltelijk 
leerplichtig en gaat twee dagen per week 
naar school. Omdat Arie gehandikapt is- hij 
heeft een stijf been en loopt daardoor wat 
moeilijk- kon hij na de Its moeilijk aan de 
slag komen. Na lang zoeken vond hij werk 
als leerling-kok in een horeca-bedrijf in Har
derwijk. Behalve zijn twee dagen op school 
werkt hij bijna de hele week, ook 's avonds 
en ook vaak in de weekends. Sinds kort is hij 

zonder werk. Hij vertelt zelf hoe dat geko
men is. 
,I k werkte vee I te lang, iedere week weer op
nieuw. Vooral door mijn handikap was het 
vreselijk zwaar. Maar ik wilde graag aan het 
werk blijven. Het is toch al moeilijk voor 
mij om werk te vinden en ik had een leerbe
drijf om een opleiding te volgen. Maar op de 
lange duur werd het toch te gek. 
lk had al eens met de baas gepraat over min
der uren en meer geld, maar hij wou er niks 
van horen. lk had een week 62 uur gewerkt 
en daar kreeg ik 185 gulden voor. De week 
daarop had ik zelfs 73 uur gewerkt en ik zei 
toen tegen de baas dat ik meer geld moest 
hebben. Omdat ik zo mijn best had gedaan, 
kre_eg ik toen 15 gulden meer, 200 gulden 
voor 73 uur werken. lk werd toen zo kwaad, 
dat ik een grote pan soep heb gepakt en die 
heb ik door de keuken gesmeten. En toen 
ben ik naar huis gegaan. De andere dag heb 
ik de konsulent gebeld, maar die zei aileen 
maar dat ik mijn leer-overeenkomst kwijt 
was. Op het arbeidsburo en het GAK hoorde 
ik dat ik ook geen WW zou krijgen . Uiteinde
lijk kwam ik op het Buro voor Rechtshulp 
terecht. Die gaan nu proberen, het achterstal
lige loon te vorderen. Verder hebben ze er 
voor gezorgd dat ik nu misschien toch WW 
krijg." 

[] 
, La at zelf je hand en 
maar eens wapperen" 

Sjoukje uit Leeuwarden is 20 jaar. Ze heeft 
vier jaar in een snackbar gewerkt. Een paar 
jaar geleden was· ze nog leerplichtig en ging 
ze naar een vormingscentrum. Maar de laatste 
jaren werkte ze de hele week, ook vaak 
's avonds en in de weekends. Overuren kreeg 
ze niet betaald en snipperdagen aileen als 
de baas haar naar huis stuurde omdat het 
toch niet druk was. De afgelopen zomer 
barstte de bom. Ze had de hele week hard 
gewerkt, tot zondag-avond laat. Op maan
dagmorgen had de baas kritiek omdat er niet . 
goed schoongemaakt was. Ze heeft hem 
toen gezegd, zelf zijn handen maar eens te 
Iaten wapperen, haar jas aangetrokken en is 

naar huis gegaan. Via een uitzend-buro vond 
zeal gauw werk in de keuken van een zieken
huis. 
De SP Hulp- en lnformatiedienst heeft toen 
via een brief het achterstallig loon gevorderd. 
Er werd gedreigd met het inschakelen van 
de loon-techniese dienst en de kantonrech
ter. De baas koos toen eieren voor zijn geld 
en betaalde nog bijna 500 gulden achterstal
lig loon uit. Samen met de SP bekijkt Sjouk
je nu of dit genoeg is. 

[] 
Keus tussen de 
kogel en de strop 

In Amsterdam sprak de Tribune met twee 
leerling-koks. Ze werken in een horeca-be
drijf met een snackbar en een restaurant. 
Het restaurant is een leerbedrijf, daar krijgen 
ze hun opleiding, de snackbar niet. De jon
gens staan het grootste deel van hun werktijd 
toch in de snackbar. Bovendien maken ze 
zoveel uren dater nauwelijks tijd overblijft 
om te leren. 
Toen ze hun beklag deden bij de konsulent 
werden er wei beloften gedaan en afspraken 
gema11kt, maar in de praktijk veranderde er 
niets. De jongens staan nu voor de keus: op 
deze manier doorgaan, met een grote kans 
dat ze voor hun examen zakken en dus geen 
vakdiploma halen. Of ontslag nemen; ze ra
ken dan hun leer-overeenkomst kwijt, mogen 
dan geen examen doen en krijgen dus in dat 
geval ook geen diploma. Bovendien verspe
len ze bii ontslag hun recht op WW. 

[] 
Een verhaal van 
Charles Dickens? 

Nog een verhaal uit Twente. In Ootmarsum 
werkt een pupil van een kindertehuis iedere 
zondagavond in een horeca-bedrijf. Niet ai
leen gebeurt dit met medeweten van dedi
rektie van het kindertehuis; de jongen moet 
ook nog tweederde deel van zijn verdiende 
loon aan het tehuis afdragen. 
Het lijkt wei een verhaal van Charles Dickens. 
Maar dat was in de negentiende eeuw. Dit 
gebeurt nu, in de twintigste eeuw! • 

9 



"Och meneer, we zijn eraan gewend" 

Watis 
eraan 

de hand met Borssele 
Wat is er aan de hand met Borssele, is de vraag die velen momenteel bezig houdt. 
Borssele, de naam van het dorp waar de enige Zeeuwse kerncentrale gevestigd is. 
Problemen met het radioaktieve afval lijken de Provinciale Zeeuwse Energiemaat
schappij PZEM boven het hoofd te rijzen. Verder vertoont de centrale mankemen
ten, die sinds de ramp met de kerncentrale in het Amerikaanse Harrisburg, heel 
anders bekeken worden. 
Wat is er aan de hand met Borssele, en hoe reageert de bevolking van het Zuid-Be
velandse land opal deze ontwikkelingen? Ter beantwoording van die vragen stuur
de de Tribune verslaggever Hugo Polderman, bekend met dit gebied, ,de Gouden 
Delta", het Sloegebied nabij Vlissingen, in. 

Op weg naar Borssele. Een van de laatste 
herfstdagen. De akkers liggen glimmend en 
pas geploegd, de binnenwegen val slik. De 
bietenoogst is pas klaar. 
Het Zuid-Bevelandse land dat ik nag zo goed 
van vroeger ken, toont oude vertrouwde 
beelden in een nevelige morgen. lk kom langs 
vertrouwde plaatsen als Heinkenzand en 
's Heerenhoek, beide behorend tot de ge
meente Borssele. 
Er lijkt weinig veranderd aan dit land. Pas 
wanneer ik op de nieuwe snelweg van Bergen 
op Zoom naar Vlissingen stuit en even later 
de Sloeweg tegenkom, toont de moderne 
tijd zich. Rechte stukken asfalt ter ontslui
ting van wat genoemd wordt ,De Gouden 
Delta" - het Sloegebied. Pechi ney, Hoechst, 
Total, zijn namen van bedrijven die in dit 
gebied een nieuw werkterrein gevonden heb
ben. 
Het dorp Borssele ligt er nag welhaast onver
anderd bij. Het dorpsplein is totaal verlaten 
als ik arriveer. Slechts een paar vogels ver
welkomen me met hun gekwetter. 
lk zoek een kafee waar ik misschien wat men· 
sen kan treffen . Tevergeefs: Borssele heeft 
nog steeds geen kafee. Dan het VEGE-win
keltje op het plein maar. Een klant, een krui
denier. 

Aileen wat rook 
uit de schoorsteen? 
De kruidenier reageert met een welhaast voor 
Borssele karakteristieke manier op mijn vra· 
gen over de problemen met de kerncentrale: 
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,Och meneer, aan dat ding zijn weal gewend 
en eigenlijk hebben weer weinig last van. 
D'r komt aileen af en toe wat rook uit de 
schoorsteen. Verder niks. Nee, van Pechiney 
en Total hebben we meer last . Stank en zo." 
.,Aileen wat rook uit de schoorsteen." Wan
neer de man dat zo zegt moet i k den ken a an 
een leraar van destijds die ons vertelde dat bij 
een kerncentrale aileen de portier eens per 
week de vuilnisbak buiten hoefde te zetten. 
Pi kant detail : deze leraar is inmiddels tot 
CDA-Tweede Kamerlid gepromoveerd ... 
Als ik aan de kruidenier vraag hoe hij denkt 
over de berichten dat Borssele straks het 
radioaktieve afval zelf moet opslaan en dat die 
dreiging wei Iicht tot vervroegde sluiting van 
de centrale zal lei den, reageert hij met typie
se terughoudende beleefdheid van de midden
stander: ,Ja, dat heb ik oak gehoord. I k heb 
klanten die bij Pechiney werken en die zou
den dan zonder werk komen." Nag steeds 
die berustende houding. 

,Nog niks gemerkt 
van ae voordelen" 
Pas wanneer ik hem vraag wat Zuid-Beve
land nu eigenlijk met de centrale opgescho· 
ten is, komt er wat vuur in de antwoorden 
en blijkt oak de kruidenier niet zo gelukkig 
met de toestand te zijn: ,Ja, eigenlijk ben ik 
er nooit v66r geweest. lk ken het Sloegebied 
goed van vroeger. Als je toen met vloed de 
kreekjes val zag I open. Hoe mooi was toen 
de natuur. Nee, zo gezien zijn weer tach 
niet op vooruit gegaan. Trouwens, die hele 
kerncentrale staat er tach voor de Pechi ney. 

Die krijgt goedkope energie. In het begin 
zeiden ze dat wij hier in Borssele er oak van 
zouden profiteren . Maar ik heb daar weinig 
van gemerkt. De meeste mensen die daar 
werken wonen in de nieuwbouwwijken van 
Middelburg en doen hun boodschappen in de 
supermarkt. Wat hebben wij daaraan?" 
Die vraag van de kruidenier kunnen weinig 
mensen van het dorp beantwoorden. Dat zal 
in de loop van de dag steeds duidelijker wor
den. Voor de meeste Borsselenaren is dat 
echter geen argument om met spandoeken 
de straat op te gaan en te demonstreren voor 
sluiting van die centrale waar ze niks aan 
hebben. Steeds duidelijker wordt het me dat 
de mensen zich geen voorstelling kunnen rna
ken van .,radioaktief afval". Ander afval zegt 
de mensen meer: ,Kijk de Sclielde maar eens! 
Wat de Belgen bij Antwerpen aan het klaar
maken zijn, verschrikkelijk, meneer . Da's 
werkelijk vervuiling!" zegt de kruidenier me. 
Als je langs de centrale rijdt zie je nergens 
afval. lnderdaad aileen de vuilnisbakken waar 
mijn vroegere leraar over sprak. Je legt nu 
eenmaal geen radioaktieve uraniumsplijtstof
staven op een hoop achter het bedrijf. Dat 
gebeurt tach anders . Onzichtbaar, netjes. 

Huidenfabriek 
of kerncentrale 
Op het dorpsplein spreek ik wat andere men
sen aan. Een oudere vrouw heeft zo haar 
eigen kijk op de zaak : ,Ach, als de dijken 
breken zijn we er oak geweest en dat hebben 
we in '53 meegemaakt. We zitten hier rustig 
en we zullen wei zien." Rustig, berustend. 
Op het plein recht tegenover de kerk staat 
een wachthuisje voor de bus, met zitbanken. 
Als parool er op geschilderd: Hoort- Ziet
Zwijgt. Kenmerkend? 
lk weet niet of het toeval is, maar de enige 
bewoner van het dorp die volmondig voor 
onmiddellijke sluiting van de centrale is, 
blijkt niet in Zeeland, maar in Den Haag ge
boren te zijn. Is gevlucht voor de woning· 
nood: ,Hier zijn de huizen nog goedkoop." 
Volgens hem is de meerderheid van de bevol
king van het dorp niet v66r de centrale, maar 
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wat nou zo'n centrale betekent, weten de 
meesten niet. Omdat ze onwetend zijn ge
houden: ,De mensen konden indertijd kie
zen tussen een huidenfabriek en de kerncen
trale. De huidenfabriek stank en zo kozen 
ze maar voor de centrale. De mensen zijn 
gewoon voor de gek gehouden ... " 
Zo kun je het inderdaad wei noemen als je 
bedenkt dat in '69 tijdens de hoorzittingen 
over kernenergie in Borssele een ambtenaar 
van het ministerie van Ekonomiese Zaken 
met behulp van een elektries dompelaartje 
en twee appels het principe van kernenergie 
uitlegde . Ter verduidelijking van het begrip 
kernsplijting sneed de ingenieuze ambtenaar 
de appels door. Oat zag er onschuldig uit, 
oordeelde de bevolking. 
Onwetendheid en berusting gaan doorgaans 
samen. Die berusting komt natuurlijk goed 
uit . Vandaar dat ik burgemeester Van de Heu
vel vraag of hij zich die onwetendheid niet 
aantr3kt? 
,Wei, de kerncentrale is Borssele in het einde 
van de zestiger jaren aangedaan. Aileen voor 
gei'nteresseerden was er iets bekend over 
kernenergie. Voor de rest van de mensen niet. 
Het is dus niet verwonderlijk dat de bewoners 
van Borssele, en oak het gemeentebestuur, 
geen deskundigheid op dit gebied bezat en 
snel met de plannen akkoord ging. Of het de 
taak van de gemeente is om nu nag iets te 
doen aan die destijds tekort geschoten voor
lichting aan de bevolking? lk denk het niet. 
De kranten besteden nu genoeg aandacht 
aan de zaak, volgens mij. Het lijkt me niet 
dat er daarnaast nag een aparte taak voor ons 
als gemeentebestuur ligt." 
Dat kan de burgemeester wei denken, maar 
mijn bevindingen zijn anders; de oorzaak 
voor de be rusting van de Borssele-bevolking 
ligt in het feit dat men pas, toen ,iedereen 
had leren Ieven met de centrale", de moge
lijke problemen en gevaren aan de mensen 
die het dichtst bij woonden, ging vertellen. 
Zoals te doen gebruikelijk in dit land. 

Pechiney 
ziet vooruit 
In de gesprekken die ik voer komt vaak de 
naam Pechiney om de hoek kijken. Begrijpe-

lijk, want voor de mensen uit de streek is 
het duidelijk dat zonder kerncentrale er ook 
geen Pechiney in het Sloegebied zou zijn ge
weest. Voorwaarde destijds van deze Franse 
firma om zich in de Gouden Delta te vesti
gen, was immers de gegarandeerde levering 
van minimaal 300 megawatt stroom. Die ga
rantie kon de Provinciale Zeeuwse Energie
maatschappij aileen geven wanneer er naast 
de bestaande normale elektriciteitscentrale 
een kerncentrale werd neergezet. Want de 
stroom moest niet aileen gegarandeerd wor
den, hij moest oak nag goedkoop zijn. De 
heer Scheuerman van de Pechiney-direktie 
zegt me daarover: ,Het kontrakt met de 
PZEM is destijds voor 20 jaar, met een uit
loopmogelijkheid naar 25 jaar, gesloten . Hoe 
het daarna verder moet, zuilen we dan wei 
zien. Maar op een dergelijke termijn vooruit 
denken is al heel wat. De meeste ondernemers 
denken op aanzienlijk kortere termijn, weet 
u." Oat lijkt me wei te kloppen. Vreemd is 
het echter niet dat in dit geval over wat ian· 
gere tijd gesproken en gedacht werd. De 
stroomleveranties van PZEM aan Pechiney 
zijn immers erg lukratief voor laatstgenoemde: 
terwijl de kostprijs van een kilowatt-uur 6 

De enige tegenstander: een Hagenaar ... 
De kerncentra/e met daarachter Pechiney en Hoechst 

cent is, krijgt Pechiney stroom geleverd voor 
2,8 cent per kilowatt-uur. Het nadelige ver
schil voor PZEM wordt door de prijs die de 
kleinverbrulkers moeten betalen, weer onge
daan gemaakt ... Daarom kan Pechiney 26 
jaar vooruitzien. Echter aileen voor wat be· 
treft de winst. Oat mede dankzij haar chan
tagepolitiek Zuid-Beveland met een kerncen
trale zit opgescheept, wat gevolgen - vooral 
wanneer we naar het afval kijken - voor dui
zenden jaren kan hebben, is iets waar men 
zich bij de Franse firma geen zor{len over 
kan maken ... 

Kernafval 
in de Gooden Delta 
De herrie die er op dit moment random de 
kerncentrale van Borssele bestaat, houdt 
niet rechtstreeks verband met de aanwezigheid 
van de centrale zelf, maar veel meer met de 
levensgrote dreiging dat het radioaktieve at-
val straks in Borssele zelf opgeslagen moet 
worden met aile risiko's vandien. Dat is het 
gevolg van een uiterst geheim kontrakt tussen 
de PZEM en het Franse bedrijf Cogema. Tot 
nu toe worden er jaarlijks 1200 kilo aan afge
werkte splijtstofstaven naar Frankrijk ge
bracht, naar Cogema. Dit bedrijf houdt zich 
bezig met de zogenaamde opwerking van kern
afval; uit het totaal worden de nag bruikbare 
delen uranium en plutonium gehaald en op
nieuw geschikt gemaakt voor gebruik in een 
reaktor. Wat overblijft- kernsplijtingsafval
is van geen waarde meer, maar nag steeds 
levensgevaarlijk vanwege de hoge radioaktivi
teit. 
De afval van Borssele staat nu nag steeds 
bij Cogema, omdat de plannen voor opberging 
van het materiaal in duigen zijn gevallen. Men 
heeft nag steeds geen oplossing gevonden 
voor de opslag van dit duizenden jaren lang 
radioaktief blijvende afval. Daarom is in het 
nieuwe kontrakt tussen de opwerkingsfa· 
briek en de Zeeuwse energiemaatschappij de 
mogelijkheid geschapen dat in bepaalde ge
vailen het kernsplijtingsafval naar Borssele 
terugkomt. En dat betekent dat naast deal 
aanwezige voorraad radioaktief materiaal er 
een steeds verder toenemende hoeveelheid 
bijzonder gevaarlijk radioaktief afval bij zal 
komen. Nag steeds zal men dan slechts de 
vuilnisbakken van het bedrijf zien, maar 
ergens, voor het nieuwsgierige oog verborgen, 
zal een alsmaar groeiende vuilnishoop gekre
eerd worden ... Want ook in Nederland is nog 
steeds geen enkele veilige opbergmogelijkheid 
gevonden. De plannen van de regering om 
de zoutkoepels in het noordoosten van het 
land daarvoor te gebruiken stuiten op bijzon
der veel tegenstand. 
En daarmee wordt het gevaar steeds groter 
dat de Gouden Delta zal veranderen in een 
Uranium-Delta. 

Borssele kan 
niet wachten 
Dat feit dreigt nu de rust in Borssele te versto· 
ren. Burgemeester Van de Heuvel: ,Tot nu 
toe was de meerderheid van de raad steeds 
v66r de centrale en wilde geen sluiting. Door 
deze nieuwe ontwikkeling echter komen de 
zaken wei anders te liggen. Nog steeds zijn 
we niet voor onmiddellijke sluiting, maar we 
kunnen evenmin een jarenlangdurende diskus· 
sie over dit onderwerp afwachten. De door~ 
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de regering aangekondigde 'Brede maatschap
pelijke diskussie' zal voor ons te lang duren. 
Hoe dan ook dient er op een snell ere manier 
een beslissing te komen." 
Datzelfde standpunt heeft het gemeentebe
stuur van Borssele inmiddels ook aan minister 
Ginjaar van Volksgezondheid en Milieuhy
giene meegedeeld. Men is niet bereid om in 
afwachting van een definitieve oplossing voor 
opslag van radioaktief afval dit spul in Borsse
le op te slaan met aile enorme risiko's vandien. 
,lndien de Nederlandse samenleving de zout
lagen in het noordoosten van ons land onvol· 
doende veilig voor de opslag vindt, dan kan 
zij een langdurige opslag zeker niet in Borsse
le toelaten." 
Een en ander heeft tot gevolg dat nu de ge
meenteraad wei achter sluiting van de centrale 
zou staan wanneer er niet op korte termijn 
spijkers met koppen worden geslagen. 

Driegrote 
betonblokken 
Daarmee dreigt ook een kink in de kabel te 
komen in de relatie tussen Cogema en de 
PZEM, een relatie die voor het Franse be
drijf bijzonder lukratief was. Zo had het be
drijf de mogelijkheid prijsstijgingen tot 100 
procent door te voeren zonder dat de PZEM 
daartegen iets zou kunnen doen. Niet vreemd 
derhalve dat dit kontrakt in het grootste ge
heim werd opgesteld. Wei vreemd is dat ook 
allerlei politieke figuren meegedaan hebben 
aan dit verzwijgen. Een van hen is gedepu
teerde Don (PvdA), tevens voorzitter van de 
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raad van bestuur van de energiemaatschappij. 
Hij ontnam tijdens een zitting van de provin
ciale milieukommissie van Provinciale Staten 
van Zeeland de Groningse kernenergiedeskun· 
dige Damveld het woord toen die delen van 
het Cogema-kontrakt openbaar wilde maken. 
Ondanks dit autoritaire optreden van de 
PvdA·gedeputeerde blijft die volhouden dat 
.,er behalve de mogelijkheid dat er in 1995 
drie grote betonblokken met radioaktief af· 
val zullen arriveren geen enkele reden voor 
ongerustheid of paniek is ... 

/ •.Ji. 

Burgemeester Van den Heuve/: sne/ bes/issen 

Machinaties van 
de autoriteiten 
Wanneer ik Zuid-Beveland weer achter me 
laat vraag ik me nogmaals af hoe slim het 
mechanisme van het onwetendhouden van 
mensen wei werkt. Want nog steeds wordt de 
grootste drukte over de geweldige proble-
men van deze kerncentrale n let in Borssele 
zelf gemaakt. Het ligt niet aan het soort men
sen, da's zeker. Wie de Zeeuwen ziet protes
teren tegen bijvoorbeeld de aanpak van de 
sluiting van de Oosterschelde, weet dat men 
hier in het land waar het Ieven goed is, best 
zijn woordje kan meespreken als het gaat 
om zaken als veiligheid en milieu. Maar zo
lang er nog huidenfabrieken met kerncentra
les worden vergeleken, appels ter uitleg van 
een dodelijk proces worden gebruikt en super
geheime kontrakten door politici worden 
goedgekeurd, kun je niet verwachten dat de 
bevolking zich aktief opstelt in vragen hier
omtrent. Want dat is me wei erg duidelijk ge
worden: van aile machinaties worden de een
voudige en eerlijke mensen van het Zuid-Be
velandse land het meest de dupe. En als het 
aan de bevoegde autoriteiten ligt, verandert 
daar niks aan. Toen ik de heer Koopmans 
van de PZEM vroeg wat hij nu dacht van al 
deze problemen rond afval, Cogema, enzo
voorts, zei hij lakoniek dat de PZEM ,hoop
vol afwachtte." Totdat de storm zou over
waaien, bedoelde hij. De he.er Scheuerman 
van Pechiney, gedeputeerde Don, minister 
Ginjaar en de Cogemadirektie den ken er net 
zo over, vermoed ik... • 
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met bijdragen van de artsen * Joke van Ballegooijen * Hanneke Hannink * Anneke de Langen * Paul Pollmann 

P hersens groeit geen haar," placht hij 
altijd te zeggen. Oat was mijn oude 
wiskunde-leraar. En ik zou hem waar-

achtig nog geloven ook, als je hem met zijn 
tachtig jaren voor de klas een ingewi kkelde 
wiskundesom hoorde uitleggen. Glashelder! 
Zag ik hem dan met zijn kaarsrechte rug fier 
door de stad fietsen dan dacht ik: als ::lie 
kaalheid mijn enige ouderdomskwaal wordt, 
nou, dan teken ik ervoor . 

De Pruikentijd en de Beatles 
Haar heeft altijd een rol gespeeld in onze kul
tuur. Allerhande woorden hebben weer oak 
voor. Weerborstels, lange manen, vetkuiven, 
paardestaarten en meer van dat moois. Tegen 
bibob zeiden we pleeborstel. Pagekopje, dirn
delkopje klinkt al weer wat vriendelijker en 
slaat dan oak op meisjes en vrouwen. 
Het is duidelijk, met onze haren drukken we 
wat uit en Iaten we ons op een bepaalde ma
nier zien. Mooie oortjes worden vrijgehou
den, minder mooie blijven bedekt. Een kap
per die er 'kijk' op heeft zal misschien met 
nag wei meer dingen rekening houden. Oak 
mannenkappers hebben de tijd van de bloem
pot al enige tijd achter zich gelaten. Mannen 
hechten dus oak al waarde aan hun kapsel. 
Een bepaald tijdvak in de geschiedenis is ge
noemd naar de haardracht in die tijd : de 
Pruikentijd. Als je de plaatjes ziet van toen 
zal het belang wei in de grootte van het kapsel 
gezeten hebben . Hoe belangrijker hoe grater. 
Het is nag niet zo lang ge leden dat de Beatles 
met hun kuif een doorbraak forceerden die 
spektakulair genoemd mag worden. 
In elk geval heeft de mode een belangrijke 
invloed op onze haardracht. Omdat ons haar 
zo'n belangrijke rol speelt in ons dagelijkse 
Ieven, is haaruitval en kaalheid, hoewel vaak 
onschuldig, voor velen tach een probleem. 

Haaruitval kan normaal zijn 
Normaal verliest ieder mens zo'n 70 haren 
per dag. Is dit aantal veel groter dan is er 
sprake van een meer dan normale haaruitval. 
Op oudere leeftijd is dit een bekend verschijn
sel . Oak bij baby's zien we na ongeveer een 
half jaar de haren uitvallen. Vanaf hun eerste 
levensjaar gaan ze hun definitieve haardracht 
krijgen. 
lets minder bekend is de haaruitval bij de 
vrouw na de bevalling. Tot ongeveer zes 
maanden na de bevalling is de haaruitval, 
waarschijnlijk onder invloed van hormonen, 
2 a 3 maal zo groat als normaal. In de achtste 
tot tiende maand na de bevalling wordt de 
haargroei weer als tevoren. 

Hoe groeit het haar? 
In zijn groei maakt het haar een aantal fasen 
door. De eerste fase is de groeifase. Tijdens 
deze periode wordt het pigment, de kleur 
van het haar, gevormd. Deze 'aktieve' fase 
duurt zo'n drie jaar, maar kan soms veel lan-
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Haaruitval 

ger duren, zoals bij mijn oma die zulk lang 
haar had dat ze erop kon zitten. 
De tweede fase duurt ongeveer drie we ken 
en vormt de overgang naar de derde fase de 
'rustfase' . Na drie maanden wordt de oude 
'rustende' haar uitgestoten en tegeli}kertijd 
vormt zich weer een nieuwe haar in de groei
fase. 
Juist in de periode van groei is het haar erg 
gevoelig voor allerlei invloeden die dena
tuurlijke ontwikkeling kunnen verstoren. 
Dus drie jaar en drie maanden doen we ge
middeld met een haar. Als ie hard groeit, 
wordt ie lang, groeit ie langzamer dan is ie 

korter. Maar het is 'n hele tijd. Sommigen is 
het ook aan te zien. Hun haar is verweerd, 
of door weer en wind of door het chemiese 
spul dat erop en erin wordt aangebracht. Het 
is gespleten en gaat kl itten. Toppen is de op
lossing . lnvloed op de groei heeft dat alles 
niet want de haar is een dood ding, aileen 
zijn wortel leeft. Die zit in de hoofdhuid. Af
wijkingen daar geven dan ook vaak klachten 
over de haardos . 

Bepaalde ziektes en medicijnen 
kunnen de oorzaak zijn 
Haaruitval kan worden veroorzaakt door be
paalde ziektes, zoals sui kerziekte, aandoenin
gen van de schildklier, voedingsstoornissen , 
kwaadaardige ziektes, enzovoorts. 
Ook bepaalde schimmelinfekties van het be
haarde hoofd kunnen kaalheid veroorzaken. 
Zo'n schimmelinfektie is erg besmettelijk, 
maar verdwijnt met medicijnen binnen een 
aantal weken . 
Verschillende medicijnen kunnen de oorzaak 
zijn, zoals bepaalde bloedverdunnende mid
delen, schildkliermedicijnen en de pil. Ook 
kan twee tot drie maanden na het staken 
van de pil tijdelijk haaruitval optreden. 

Vergiftiging 
In deze moderne tijd kom je door je werk of 
doordat je vlak bij een fabriek woont, gemak
kelijk met chemiese stoffen in aanraking. 
Bij bepaalde klachten moet dan ook altijd 
rekening gehouden worden met een even
tuele vergiftiging. Zo ook bij haaruitval. 
Thallium is zo'n stof, het zit in rattegif. 
Maar ook lood, boorzuur en arseen. 
De behandeling ligt voor de hand: wegnemen 
van de oorzaak. Vaak duurt het echter jaren 
voor de haargroei weer normaal is. 

Kale plek 
Er zijn nogal wat mensen die een ronde kale 
plek op hun hoofd hebben. Er is hierbij spra
ke van een ziekte van de haarwortel. De pre
cieze oorzaak van deze kwaal is nog niet op
gehelderd. Meestal treedt binnen enkele 
maanden, zonder een speciale behandeling, 
spontaan herstel van de haargroei op. Het 
kan echter ook zijn dat de haargroei zich 
niet herstelt en de kale plek zich zelfs uit
breidt. Vooral in het laatste geval kan iemand 
zwaar onder zijn kwaal gebukt gaan en het 
erge is dater eigenlijk nog geen afdoende be
handeling voor gevonden is. 
Middeltjes zijn er talloze, allemaal wonderen. 
Kaalheid is vervelend, geeft de reklame toe, 
maar hoeft geen probleem te zijn, zeggen ze . 
Nou, het is niet waar, maar er valt geld in te 
verdienen en daar is niets op tegen in Neder
land, ook niet als je liegt en bedriegt. Ga 
maar naar de dokter in plaats van naar de 
drogist en laat hem bekijken of er 'n kwaal 
de oorzaak van is. • 
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Speciaal uitgeruste schepen van de Havendienst 

Bij de havendienst van Rotterdam gebeuren dingen, die de mensen die er werken 
grote onrust baren. Zo verdwijnen er regelmatig processen-verbaal onder tafel, 
en moesten dienstboten tijdens de sleepbootstaking onderkruipwerk verrichten. 
Verder zijn de mensen niet erg te spreken over de nieuwe reglementen die werden 
ingevoerd door de adjunktdirekteur Chr. van Krimpen- 1e-kamerlid van de PvdA, 
en binnengehaald door het stadsbestuur- die de gekozen dienstkommissie als een 
volleerd manager van een multinational gemanipuleerd heeft. 
Als gevolg van de interne problemen heeft de direkteur van het gemeentelijk ha
venbedrijf Scheurbeek, inmiddels zijn funktie neergelegd en intussen ziet het er 
ook naar uit dat de dagen van adjunktdirekteur Van Krimpen, wiens benoeming 
enkele jaren geleden al door een groot deel van het personeel aangevochten werd, 
geteld zijn. 
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Wat doet de havendienst? 
De Rotterdamse havendienst is een overheids· 
bedrijf, dat jaarlijks miljoenen vergt. De 
dienst heeft als belangrijkste taken: 
- Het handhaven van de orde; 
- kontrole op de naleving van de wetten, 

waarvan de wet op de waterverontreini
ging een van de belangrijkste is ; 

- kontrole op het naleven van verordenin· 
gen wat betreft het op- en overslaan van 
gevaarlijke stoffen. 

Hiervoor heeft de dienst onder andere 17 
speciale schepen in dienst. De bemanningen 
zijn speciaal geoefend in het bestrijden van 
rampen . Ook zijn zij bevoegd om processen
verbaal tegen overtreders te maken . 
De havendienst kan dus een belangrij k appa
raat zijn om te waken voor de veiligheid van 
de bevolking. Maar uit water de laatste maan· 
den allemaal is gebeurd , blijkt dat de direktie 
bezig geweest is deze dienst aan de belangen 
van de grote ondernemers aan te passen. 
Wat is er gebeurd? 

De sleepbootstaking 
Tijdens de staking van de sleepbootbeman· 
ningen werden er maatregelen genomen door 
de havendienstdirektie die er niet om logen. 
Een arti kel uit de havenverordeni ng werd 
tijdelijk ingetrokken . Daardoor konden duw
eenheden, die Ianger zijn dan110 meter, zon
der sleepboothulp varen. Door vele ambte 
naren van de havendienst werd dit als een 
direkte aantasting van de veiligheid gezien . 
Zij waren het die de interne instruktie van 
de di rektie naar buiten brachten. 
Vrijwel gelijktijdig ontvingen de bemannin· 
gen van de havendienstschepen opdracht om 
zeeschepen bij het manouvreren in de havens 
direkt te assisteren via bijvoorbeeld bijduwen 
en trekken. Deze opdrachten kwamen voor 
direkte verantwoordelijkheid van de adjunkt· 
direkteur nautiese sektor Chr. Van Krimpen. 
De sleepbootbemanningen protesteerden 
hier fel tegen . lmmers schepen van de haven
dienst werden zo gebruikt om hun staking 
te breken. Oat de direktie het met de veilig· 
heid niet zo nauw nam, bleek wei uit het 
feit dat de havendienstschepen voor dit werk 
niet zijn uitgerust. Een van de havendienst· 
schepen heeft door langdurig duwen zijn 
motoren in elkaar gedraaid door oververhit· 
ting. De koeling van de motor werkte aileen 
als dit sch ip snelheid door het water maakt. 
De kosten zijn voor de gemeenschap. 

Processen-verbaal verdwijnen 
Maar er is nog meer . Scheepvaartmeesters (zo 
heten de kapiteins op de havendienst) moe
ten processen-verbaal opmaken tegen bij
voorbeeld grote bedrijven , wegens verboden 
lozingen of het werken met ongeschikt ma
teriaal bij overslag van gevaarlijke stoffen. 
AI jarenlang gebeurt het dat die daarna onder 
tafel verdwijnen. 
Zo komt het voor, dat gevaarlijk, versleten en 
verouderd materiaal in beslag wordt geno
men. Enkele dagen daarna blijkt zo'n bedrijf 
weer met dat zelfde materiaal te werken . 
Hogere instanties hebben het dan weer terug
gegeven aan dat bedrijf. 
De protesten tegen deze knoeierijen zijn 
niet van vandaag of gisteren. 

Risiko's 
Veel bemanningsleden van de schepen van de 
havendienst komen zelf van de binnenvaart. 
Zij zien het water alsmaar smeriger worden 
en zijn daarover erg verontrust. Ze moeten 
voortdurend scherp opletten of zich geen 
gevaarlijke situaties voordoen bij het op-en 
overslaan van steeds meer gevaarlijke stoffen. 
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Personee/ van de Havendienst werd tijdens de s/eepbootstaking gedwongen een onderkruipersro/ te. spe/en 

Hun werk is daarom beslist niet zonder risiko. 
Maar de direktie hield daar tot nu toe geen 
enkele rekening mee. Op schepen met aller-
lei bijzondere voorzieningen, zoals aanslui
tingen over .het hele schip voor persluchtmas· 
kers, zijn mensen geplaatst zonder de daar
voor vereiste opleiding. Moet zo'n schip bij 
een ongeluk, zoals het vrijkomen van giftig 
gas, optreden, dan is het gevaar voor de hele 
bemanning daardoor onnodig groat. In feite 
is zo'n schip dan waardeloos . 

Nieuwe instrukties 
Direkt na het einde van de sleepbootstaking 
kwam er een nieuwe ,.instruktie ambte'laren 
van de havenpolitie". Deze instruktie h .. idde: 
,/J,/vorens de ambtenaar overgaat tot het 
aanwenden van enige in de havenverordening 
Rotterdam aan hem toegekende bevoegdheid, 
p/eegt hij over het gebruik daarvan vooraf 
overleg met zijn hogere in rang, tenzij naar 
het oordee/ van de ambtenaar de omstandig
heden daartoe geen aanleiding geven." 
Dit is een paging om te voorkomen dater 
direkt wordt opgetreden tegen bijvoorbeeld 
vervuilers en bedrijven die zich niet houden 
aan de voorschriften bij het overslaan van 
gevaarlijke stoffen . 
Het lijkt onschuldig, maar toch heeft dedi· 
rektie hiermee geprobeerd de grate onderne· 
mers te beschermen. Want het zijn juist de 
,hogeren in rang", die nu processen-verbaal 
onder tafel werken, 

Van Krimpen: slinks 
De adjunktdirekteur van de havendienst 

Van Krimpen speelde ook een grate rol bij 
het lospeuteren van 1 miljoen van het be
drijfsleven om daarmee de sleepbootstaking 
tot een eind te brengen. Maar dat bedrijfs
leven blijkt nu na het einde van deze staking 
ineens niet zo scheutig meer te zijn. De ha
vendienst heeft het miljoen 'voorgeschoten' 
en zit nu in de puree. 
Van Krimpen probeert nu op slinkse wijze 
zijn beleid tijdens de staking veilig te stellen. 
Wat was het geval? 

Dienstkommissie 
Leden van de medezeggenschapskommissie 
(een soort OR voor ambtenaren) gingen pro
testeren bij de verantwoordelijke wethouder 
van Rotterdam. Direkt daarna belegde Van 
Krimpen een spoedvergadering voor de 
Dienstkommissie nautiese zaken. Deze 
Dienstkommissie bestaat uit gekozen leden 
en Van Krimpen zelf is voorzitter. Van Krim· 
pen diende op die spoedvergadering devol· 
gende motie in. Hij wist deze Dienstkommis· 
sie zover te krijgen dat ze deze tekst onder
tekenden: 
,De gekozen /eden van de Dienstkommissie 
voor de havendienst, op 2 november 1979 in 
spoedvergadering bijeen geven te kennen 
unaniem te ondersteunen het be/eid, zoals 
dat is gevoerd door hun voorzitter met betrek
king tot het s/eepbootstakingskonflikt als ge
heel en de daaruit v/oeiende akties van het 
havendienstpersoneel. 
Voorts vernomen hebbende van hun voorzit· 
ter dat gekozen /eden van de medezeggen
schapskommissie bij de wethouder voor Ha-

ven en Ekonomiese Zaken hebben aange
drongen binnen de nautiese sektor voorbe
reide instrukties die door de Dienstkommis
sie zijn goedgekeurd en door de direktie zijn 
vastgeste/d, weer ongedaan te maken, 
zijn van mening dat zaken uitsluitend de nau
tiese sektor betreffende geheel en a/ tot d& 
kompetentie van die sektor fungerende 
dienstkommissies behoren, 
spreken hierbij uit dat een zodanige handel
wijze voor hen onaanvaardbaar is en dat zij 
hun zienswijze in een persoonlijk gesprek 
ter kennis zullen brengen van de wethouder." 

De adjunktdirekteur Van Krimpen had geen 
trouwere bondgenoot kunnen vinden dan deze 
'gekozen Dienstkommissie.' 
Handig wist hij het geknoei van hem tijdens 
de sleepbootstaking te koppelen aan het in
voeren van een instruktie, om de problemen 
van onder tafel gewerkte processen-verbaal 
te verkleinen. Helaas voor hem heeft de wet
houder voorlopig zijn nieuwe instrukties in
getrokken. 

lngrijpen nodig 
Een ding staat wei vast, met deze direktie is 
de Rotterdamse havendienst geen apparaat 
ter bescherming van de belangen van de be
volking. Als de Rotterdamse PvdA-stadsbe
stuurders niet ingrijpen, zullen processen
verbaal tegen grate ondernemers onder tafel 
blijven verdwijnen. De grate ondernemers 
zullen dan onzorgvuldig, maar wei winstge
vend, om kunnen blijven springen met gevaar
lijke en stankverwe kkende chemikalien. • 
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Smartegeld, een woord dat wij de laat
ste tijd veel horen. Onwillekeurig den
ken wij dan aan de enorme bedragen 
die men in de Verenigde Staten vraagt 
wanneer er bijvoorbeeld een vliegtuig
ongeluk heeft plaats gevonden en er 
mensen zijn omgekomen. Is zo'n scha
devergoeding in ons land ook mogelijk? 
Kennen wij net zo'n systeem als in Ame
rika? 

Vliegramp in de 
Verenigde Staten 

SMARTEGELD 
Behoefte 
Aan de hand van twee voorbeelden wordt 
duidelijk hoe het in ons land gesteld is met 
smartegeld. 
Er is een gezin bestaande uit man, vrouw en 
twee kinderen. Door een ongeval op zijn werk 
komt de man te overlijden. De Arbeidsin· 
spektie konstateert dat het ongeva l te wijten 
is aan nalatigheid van de werkgever die de 
wettel i j k voorgeschreven vei I igheidsmaatrege
len niet heeft getroffen . 
In dit geval kan de weduwe van de overleden 
arbeider aileen die schade vorderen die zij 
lijdt doordat zij vroeger door haar man werd 
onderhouden. Meer niet. De Hoge Raad, de 
hoogste rechter in ons land, gaat zelfs zo ver 
dat de vrouw aileen maar recht heeft op ver
goeding van de schade voorzover zij daaraan 
'behoefte' heeft. 
Het is duidelijk, dat de rechter de behoefte 
van een chirurg of een direkteur hoger aan
slaat dan die van een arbeidersvrouw. Voor 
aile duidelijkheid : in geval van overlijden 
kent het Nederlandse recht dus geen vergoe
ding in de vorm van smartegeld, wei in de 
vorm van inkomensverlies. 
Anders ligt de situatie in het volgende geval. 
Hennie S., 17 jaar oud, werkte in een fabriek 
waar hij een pers moest bedienen waarmee 
ijzeren buizen werden verbogen tot sturen 
van bromfietsen. De pers was niet beveiligd 
volgens de voorschriften en bovendien 
mocht Hennie vanwege zijn leeftijd die ge
vaarlijke machine niet bedienen. Het Ar· 
beidsbesluit Jeugdigen verbood dit. 
Hennie raakte met zijn hand bekneld tussen 
de machine en er moesten in het ziekenhuis 
twee kootjes van twee vingers geamputeerd 
worden. De werkgever van Hennie werd ver
oordeeld tot het betalen van smartegeld. 

In welke gevallen? 
In het algemeen kan gezegd worden dat men 
in Nederland smartegeld kan vorderen wan-
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neer men door opzettelijk of onvoorzichtig 
handel en van een ander schade lijdt. Die 
schade kan bestaan in lichamelijke pijn, gees
telijk leed, angst, vermindering van levens
vreugde door het optreden van blijvende li
chaamsgebreken of ontsiering, gemiste hu 
welijkskansen enzovoorts . Smartegeld wordt 
dan ook voornamelijk uitbetaald in geva l 
van een verkeersongeluk, een bedrijfsonge
val of een misdrijf (bijvoorbeeld geweldsmis
drijven of zedenmisdrijven, zoals onlangs 
nog in een geval van verkrachting). Buiten 
dit soort gevallen wordt slechts bij uitzonde
ring smartegeld toegewezen. 

Hoogte 
De hoogte van het smartegeld valt nogal te· 
gen, alhoewel er de laatste jaren wat hogere 
bedragen uitbetaald worden. Een wijd ver· 
breid misverstand is de opvatting dater bij 
gelijksoortige ongevallen gelijke bedragen 
aan smartegeld zouden worden betaald. Bij 
de bepaling van de hoogte van het smarte
geld wordt elk geval apart bekeken. Van be· 
lang is bijvoorbeeld hoe lang iemand in het 
ziekenhuis heeft gelegen, wat voor operaties 
men heeft ondergaan, hoeveel pijn men heeft 
geleden, of er blijvende gevolgen van het on
geval zijn en zo ja, hoe ernstig deze zijn. 
Verder let de rechter bij de bepaling van het 
bedrag op wat de wet noemt ,de wederzijdse 
stand en fortuin der personen en omstandig
heden." Dit houdt in dat de rechter let op 
de financiele positie van degene die schuldig 
is aan het opgetreden letsel, bijvoorbeeld de 
automobilist die het ongeval veroorzaakte. 

Verzekering 
Meestal zal het bij verkeersongelukken en be· 
drijfsongevallen zo zijn, dat degene die 
schuldig is aan het ontstaan van letsel, ver
zekerd is tegen dit soort aansprakelijkheid. 
ledere automobilist moet WA-verzekerd zijn, 
en de meeste bedrijven zijn ook verzekerd 

tegen de gevolgen van schade bij bedrijfson
gevallen. Dat betekent dat men te maken 
krijgt met verzekeringsmaatschappijen die er 
natuurlijk op uit zijn de schadevergoeding 
zoveel mogelijk te beperken. Het komt er 
dan ook op aan u van goede rechtshulp te 
voorzien, zodat tegenover de verzekerings· 
maatschappijen precies wordt aangetoond 
wat uw omstandigheden zijn, welk leed u 
ondergaan hebt en wat de blijvende gevolgen 
van het ongeval zijn. 

Slepende zaak 
De volgende smartegeld-zaak kwam bij de 
SP Hulp- en lnformatiedienst terecht. Me
vrouw K. uit Eindhoven werd in het zieken
huis geopereerd door een gynaecoloog. Door
dat deze specialist in gebreke bleef b ij de 
nazorg van de operatie, trader een ernstige 
nieraandoening open moest er met spoed 
een tweede operatie volgen. Helaas was de 
nier niet meer te redden. Bovendien moest 
mevrouw K. enige maanden het bed houden 
en leed zij veel pijn. Mevrouw K. stelde de 
specialist aansprakelijk, die op zijn beurt 
zijn verzekeringsmaatschappij inschakelde. 
Toen begon een lang en slepend gevecht van 
mevrouw K. met de verzekeringsmaatschap· 
pij. Aanvankelijk wilde men mevrouw K. 
helemaal niets betalen, maar met de hulp 
van de SP kreeg mevrouw K. toch de terech
te vergoeding: f 15.000,- wegens loonder
ving, omdat zij een heel jaar niet had kun
nen werken, en f 10.000,- smartegeld we
gens het verlies van de nier en de geleden 
pijn. 
Het is dus belangrijk om u in moeilijke ge· 
vallen te Iaten bijstaan door juridiese des
kundigen . U kunt, net als mevrouw K. uit 
Eindhoven, altijd een beroep doen op de 
Hulp- en lnformatiedienst van de Socialis-
tiese Partij, die is er tenslotte voor u. • 

Mijn bejaarde vader heeft jaren samenge
woond met een vrouw die huurster was van 
een gemeente-woning. Nu zijn vrouw over/e
den is, wil de {!Jmeente hem de huurover- · 
eenkomst opzeggen. Wat kan mijn vader 
daar tegen doen? 

Op grond van de nieuwe huurbeschermings
regels is het voor uw vader mogelijk om ge
woon als huurder in het huis te blijven. De 
wet bepaalt dat hij gedurende zes maanden 
na het overlijden van zijn vrouw de door 
haar destijds gesloten huurovereenkomst kan 
voortzetten. Binnen die zes maanden kan uw 
vader een verzoek richten aan de kantonrech
ter om hem als huurder van de woonruimte 
aan te wijzen. Er zijn voor de rechter maar 
drie afwijzingsgronden en in uw geval ziet 
het er naar uit dat uw vader als huurder 
wordt aangewezen. • 
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AI eerder moest Kloos een oude socialistiese organisatie mee te grave dragen: in 1969 wordt Het Vrije Volk als landell}k dagblad opgeheven 

DE VARA .. WAARHEEN? 
Met het opstappen van Andre Kloos, de voorzitter van de VARA, is de volgende 
fase van de neergang van de VARA ingeluid. l\la acht jaar de VARA geleid te heb
ben, geeft Kloos de pijp aan l\llaarten en laat hij een omroepvereniging achter die 
stijf staat van ruzies en gekonkel. Hoe is het mogelijk dat de omroep die destijds 
door de inzet van zovele arbeiders is opgebouwd, zo ziek is geworden? 

Rijpe appels 
Eerder dit jaar schreven we al dat de bestuur
ders van de VARA als rijpe appels van de 
boom vielen. Daarna werd het herfst en het 
bleef VARA-appels regenen . De verenigings
raad van de VARA- officieel het hoogste 
orgaan van de vereniging - vond het uitein
del ijk nodig om speciaal een vergadering te 
beleggen over de hele gang van zaken, maar 
ook dat loste niets op. De kritiek op de Iei
ding nam toe en werd zelfs zo ernstig dat 
voorzitter Kloos er geen heil meer in zag . 
Kloos verklaarde: ,.Een Ianger fun ktioneren 
van mij binnen de VARA is niet zinvol. Het 
klimaat tussen de medewerkers onderling is 
voor mij onwerkbaar geworden." 
Na acht jaar de hoogst verantwoordelijke te 
zijn geweest verlaat Kloos het zinkend schip 
van de V ARA. Nu is het voor Kloos niet de 
eerste keer dat hij zoiets meemaakt, want bij 
de Arbeiderspers, de uitgever van het Vrije 
Volk, speelde hij tien jaar geleden dezelfde 
rol . Maar toen Kloos in 1971 bij de VARA 
werd binnengehaald, had men van de voor
malige NVV-voorzitter de verwachting dat 
hij de VARA groot en sterk zou houden . 
Die verwachting is bepaald niet uitgekomen, 
want de VARA zit in de puree als nooit te
voren . 

Arbei derspers 
Tien jaar geleden kwam Kloos bij een lande
lijk onderzoek naar de meest geschikte man 
voor de funktie van minister-president als eer
ste uit de bus met een skore van 11,2 procent. 
Kloos was toen 47 jaar oud en voorzitter 
van de NVV, welke funktie hij sinds 1965 

vervulde. Het was in een tijd dat de ekono
mie zich gunstig ontwikkeld had en het voor 
de NVV allemaal vrij soepel gegaan was. Hoe 
populair Kloos ook was, toch had hij in 
1969 al moeten ervaren dat hij gedwongen 
was de wetten .van het kapitaal uit te voeren. 
Als president-kommissaris van de Arbeiders
pers nam hij in december 1969 de beslissing 
het Vrije Volk als landelijk dagblad op te hef
fen en honderden mensen te ontslaan. Kloos 
ging naar de VARA . 
Onder de Ieiding van Kloos veranderde de 
VA RA. Kloos pleitte voor meer invloed van 
de werk nemers op het beleid van de onder
neming, maar in de praktijk ontstond er een 
slecht geleide VARA die bol stond van de 
ruzies en de konflikten. Er kwamen eindelo
ze vergaderingen, de problemen groeiden en 
er ontstonden vele kliekjes en groepjes. Over 
die lange vergaderingen zegt een V ARA-me
dewerker : .,Het is slap gelul, ik ben eens van 
armoe in slaap gesukkeld, allemaal gepraat 
dat niets voortbrengt." 

PvdA 
Kloos, ooit betiteld als een van de talentvol 
ste zonen van de vaderlandse sociaal-demo
kratie, kreeg steeds minder vat op de VARA. 
En terwijl de VARA kibbelde werd de in
vloed van de VARA op radio en TV steeds 
minder. Meer en meer arbeiders voelden 
zich bij de VARA niet thuis en Kloos wist 
er geen antwoord op. Natuurlijk is de ma
laise van de VARA niet aileen aan Kloos toe 
te schrijven , maar het gebeurde wei onder 
zijn Ieiding. Opvallend binnen de VARA is 
overigens de rol van vooraanstaande PvdA
ers. Kloos is zelf lid van de Eerste Kam er voor 
de PvdA; Jan Nagel, voorzitter van de onder
nemingsraad van de VARA is ook lid van 
de Eerste Kamer voor de PvdA en hij is bin
nen de VARA de grote tegenstander van 
Kloos . Jan Nagel wordt algemeen beschouwd 
als de man die Kloos weg wilde hebben. Je 
gaat je dan wei afvragen wat voor een partij 
de PvdA is als de ene partijvertegenwoordi 
ger de andere op een zo'n persoonlijke ma
nier tackelt . En nu gaat ex-PvdA-minister 
Van Kemenade proberen het puin van zijn 
partijgenoten te ruimen . 
Van Kemenade kan zijn borst nat maken, 
want de VARA is een verziekte organisatie 
en het zal, zoals Kloos zei, een hels karwe1 
zijn er nog iets van te maken. 

Doodziek 
Samenvattend kunnen wij vaststellen dat van 
de eertijds socialistiese omroep weinig meer 
over is . Socialisties kan men het nauwel ijks 
meer noemen, organisatories is het een puin
hoop en de rechtse omroepen lachen in hun 
vuistje. Na het ontslag van Kloos zegden in 
korte tijd meer dan vierduizend !eden hun 
VARA-Iidmaatschap open de stemming on
der het VARA-personeel, van wie toch nog 
velen- ondanks alles- vertrouwen hadden 
in Kloos, is onder het nulpunt gedaald. • 
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LIMBURG: GEEN WERK 
MAAR KANONNEN 

,Uiterst voldaan," was de kommissaris van de koningin in Limburg, 'gouverneur' 
Kremers, toen hij op 16 november uit Den Haag terugkeerde, nadat hij daar het 
kabinet had weten te overtuigen van de ernstige problemen in Zuid-Limburg. 
Van aile kanten kregen Kremers en het kabinet lof toegezwaaid. Limburgse ka
merleden, politici en bestuurders waren zeer tevreden. Het leek alsof Van Agt, we
liswaar wat vroeg dit jaar, voor Sinterklaas gespeeld had. Knecht Kremers was dik 
tevreden over aile mooie toespraken van zijn baas. De bange kinderen in het zui
den zagen echter met schrik gebeuren wat zij vreesden: weer veel goed klinkende 
verhalen, toezeggingen, maar weinig werk. Een 'kadootje' was er wei: een opslag
plaats voor 1\!AVO-wapens. 

Gouverneur Kremers beloofde Van Agt dat 
,de provincie op konstruktieve wijze zal on
deFzoeken hoe kan worden meegewerkt aan 
de opslag van materieel voor een Amerikaan
se divisie in Zuid-Limburg." In ruil voor deze 
belofte kreeg de gouverneur van Van Agt 
toezeggingen voor onder andere de bouw 
van een nieuw akademies ziekenhuis in Maas
tricht, de centrale vestiging van de Open Uni
versiteit in Heerlen, een paardenrenbaan in 
Schaesberg en e.en instituut voor de revalida
tie in Hoensbroek. 
De toezeggingen van de premier bleken ech
ter een week later alweer op losse schroeven 
te staan: over de financiering van de nieuw
bouw van het akademies ziekenhu is bleek 
het kabinet het niet eens te zijn. De Open 
Universiteit zal het met minder geld moeten 
doen, omdat het parlement de voorkeur 
geeft aan verdere uitbouw van de open-school
projekten. Het CBS in Heerlen zal geen 1000 
nieuwe arbeidsplaatsen krijgen, zoals eerder 
was toegezegd, maar slechts 500. 
AI metal is het maar helemaal de vraag welke 
verbeteringen er voor Limburg uiteindelijk 
uitkomen. 

Alles in kannen en kruiken 
Ondertussen heeft Kr~mers wei zijn goedkeu
ring gegeven aan de komst van het NAVO
wapendepot. Hoewel zijn voorzichtige woor
den de ir.druk wekken dater nog niets vast
ligt, data lies nog bekeken, besproken en on
derzocht moet worden, heeft de Provinciale 
Planologiese Dienst, in opdracht van het pro-
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vinciale bestuur en de regering, al een kant
en-klaar-plan op tafel liggen. 
In totaal moet in Nederland oorlogsmaterieel 
voor drie Amerikaanse divisies worden opge
slagen. Dat materieel bestaat uit ,tanks, ka
nonnen, gepantserde voertuigen en de muni
tie, brandstoffen en andere voorraden die 
nodig zijn om de legeronderdelen in geval 
van spanningen een aantal dagen zonder be
voorrading op te Iaten treden," aldus minis
ter Scholten van Defensie. 
Voor twee van de drie divisies wordt het ma
terieel opgeslagen in Zuidoost Drente en in 
Twente. Voor de derde divisie moet Zuid
Limburg ongeveer 100 ha. vrijmaken. 
Volgens de plannen van de Provinciale Plano
logiese Dienst worden de opslagplaatsen in 
Limburg gebouwd op de industrieterreinen 
'De Beitel' en 'Dentgenbach'. De keuze voor 
deze terreinen is niet zonder reden . Zowel 
'De Beitel' als 'Dentgenbach' werden aange
legd om, na de mijnsluiting, nieuwe industrie
en naar Zuid-Limburgte Iokken. De nieuwe in
dustrieen kwamen echter nauwelijks. En als 
ze wei kwamen, verdwenen ze na enige jaren. 
Het gevolg is dat het 10M (lndustrieschap 
Oostelijk Mijngebied), het beheersinstituut 
van de industrieterreinen, nu met miljoenen
tekorten in de exploitatie zit. Door de vesti
ging van de NAVO-wapendepots ziet men 
kans de verliezen van het IOM te verminderen. 

Ongeloofwaardig 
Aan de Limburgse bevolking probeert de 
overheid dit nieuwe NAVO-projekt te verko
pen met werkgelegenheidsargumenten. Mi
nister Van der Klaauw zegt dat bewust geko
zen is voor Zuid-Limburg als vestigingsplaats 

NA VO-onderdee/ 
AFCENT in Brunssum, 
een van de vele 
militaire projekten 
in Limburg 
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voor de wapendepots uit werkgelegenheids· 
oogpunt. Volgens hem zijn 300 a 500 man 
burgerpersoneel nodig om de tanks en ka
nonnen gevechtsklaar te houden. 
Het argument van de werkgelegenheid kl inkt 
op zijn zachtst gezegd ongeloofwaardig uit de 
mond van een overheid die zich verder niet 
zo erg om hoge werkloosheidscijfers lijkt te 
bekommeren . Bovendien is het een vals ar
gument. Want, evenals bij de komst van Af· 
cent, Awacs, het ABP en het CBS, zullen 
ook nu een groat deel van de arbeidsplaatsen 
bezet worden door personeel dat van buiten
af meekomt. 
De werkelijke argumenten hoort men niet 
van de regering. Maar ieder normaal mens 
met enig gezond verstand voelt met zijn 
klompen aan dat de regering opnieuw zeer 
bereidwillig de bevelen uitvoert van Luns en 
zijn NAVO-generaals, met in hun kielzog het 
wapenkapitaal. Ekonom ies zwakke gebieden 
moeten het NAVO-geweld dan maar slikken, 
omdat het zo goed voor de werkgelegenheid 
heet te zijn . 

Militarisering: mMr dan genoeg 
Met welke fraaie volzinnen men de wapen
depots ook aan de Limburgse bevolking pro
beert te slijten, zij heeft totaal geen behoefte 
aan een verdere militarisering van dit, tach 
al dichtbevolkte gebied. Militaire projekten 
zijn er al meer dan genoeg. Het NA VO-onder
deel Afcent zit in Brunssum en Maastricht, 
in de mijnschachten in Schinnen is een mili
taire opslagplaats ingericht, het vliegveld 
Beek wordt uitgebreid, ten dele voor militai
re doeleinden. De Cannerberg bij Maastricht 
is voor militaire doeleinden afgezet. Terwijl 
niemand precies weet wat zich daar afspeelt, 
houden de geruchten over de aanwezigheid 
van atoomkoppen daar, aan. Vlak over de 
grens bij Roermond en Venlo liggen al mili
taire vliegvelden. En dan hangt de Limbur
gers nog de komst van het NA VO-onderdeel 
AWACS boven het hoofd. 
Alles bij el kaar voor de Lim burgers redenen 
genoeg om zich te verzetten tegen n6g meer 
oorlogstuig in deze streek. 

Gedeputeerde: 
,Jullie moeten je mond houden" 
De provinciale en landelijke overheid schijnt 
het echter niet belangrijk te vinden de bevel
king naar haar mening te vragen. Op geen en
kel nivo is met de bevolking, of vertegenwoor
digers daarvan overleg gepleegd. Zelfs be
stuurders van de vakbonden en leden van 
Provinciale Staten moesten het nieuws over 
de komst van het wapendepot uit de krant 
vernemen . De heer Buck, lid van Gedepu
teerde Staten van Limburg, vindt dat de men
sen zich met de vestiging van het wapendepot 
maar niet moeten bemoeien: ,.Waar zijn we 
mee bezig als we gaan diskussieren over za
ken waar we niets mee te maken hebben?" 
Uit de reakties en akties van de Limburgse 
bevolking blijkt evenwel dat zij vindt dat zij 
met dit soort zaken alles te maken heeft. 
Limburg wil niet verder uitverkocht worden 
aan de NAVO. Limburg wil werk, geen tanks 
en kanonnen. • 

*pasta 
Het zou voor vee/ tandartsen wet eens nuttig 
kunnen worden om een middenstandsdiplo
ma te gaan halen. Ging het eerst aileen nog 
maar om een firma in monddouches die van 
de spreekkamer een winke/tje probeerde te 
maken, nu is daar ook de firma Gaba bijge
komen. Deze biedt de tandartsen monster
tubes tandpasta aan voor 80 cent inkoop
prijs. Waarna de tandarts deze weer voor 
f 1,35 aan de patiifnten mag slijten. Ziet u 
het at voor u? ,Zo meneer, even een gaatje 
vullen. Houdt u uw mond maar goed open. 
Wat dacht u van een tube Gaba?" ,blll...a ... 
ee ... aa" ,Wat zegt u? Ja dus. Mijn assistente 
rekent straks wet met u a f. Gaat u maar weer 
rechtop zitten." 
Ge/ukkig maar dat verschillende tandartsen in 
hun eigen blad tegen dit soort praktijken 
protesteren. Een van hen schrijft daarin : ,La
ten we zoeken naar moge/ijkheden om dit 
soort professie bekladderende kommerciele 
aktiviteiten te stoppen." 

*west 
De firma Dikkers uit Hengelo, die afsfuiters 
maakt, zoekt personeel. Het bedrijf adver
teert daarvoor in en om Rotterdam met de 
volgende advertentie: 
,Rotterdammers, ooit gedacht aan een Ieven 
zonder snuffelpalen, chloor uit de kraan en 
polderuitzicht van vierhoog?" 
Jammer dat Dikkers er niet bJjvertelt waar 
deza mensen straks komen te wonen. 
In de Hengelose Es onder het gebulder van 
de aanvliegroute voor het vliegveld Twente? 

Of aan de Wethouder Kampstraat met uit· 
zicht op de Akzo en eens in de zovee/ tijd 
op een ontsnapte chloorgaswolk? Of wit Dik
kers misschien niguwe huizen gaan bouwen 
op het vroegere terrein van Broomchemie in 
Wierden, waar de grand nog giftiger is dan 
het Rotterdamse havenslib? 

*oost 
Rotterdammers geen interesse voor Twente? 
Nu, het Amerikaanse Ieger well 
Het zoekt een terrein van 40 ha om wapens 
op te slaan. De kwestie is aileen of Twente er 
blij mee zal zijn. Dus stappen de Amerikanen 
naar de Nederlandse regering om raad. ,Zeg 
maar dat het goed is voor de werkgelegen· 
heid. Wat zeggen ze? Het gaat maar om 500 
hooggeschoolden? Ach jee, dan moeten we 
het anders aanpakken. Zeg maar dat het 
straks nog hun neus voorbijgaat, omdat Bra
bant en Limburger met de buit vandoor 
willen gaan. Oh, zijn ze affemaal tegen? Zeg, 
waar bemoeien ze zich eigenlijk mee? Zitten 
er niet een paar in het parlement die we er
voor kunnen spannen ?" 
Zijn dit de mijmeringen van een geboren 
zwartkijker, of is het de werkelijkheid? De 
tijd zal het ons snel/eren, want de Yankees 
denken de zaak at in 1982 rond te hebben. 
Feit blijft dat Twente en met name Enschede 
hen wet aantrekt. Met een mifitair vliegveld 
in de buurt om aile tanks en pantserwagens 
snel van bemanning te voorzien. En een E 8 
die van Landen naar Moskou /oopt en dus 
bijzonder geschikt is a/s vervoersader. Als je 
tenminste die kant op wilt. • 

TIJBE ••• 
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Openbare Nutsbedrijven 
maken miljoenenwinst 
Niet aileen ondememingen als Philips 
en Shell boeken enorme winsten. Met 
name ook de ,openbare nutsbedrijven," 
zoals we die in ons land kennen, maken 
miljoenenwinsten. Zo bedroeg de geza
menlijke winst van de Nederlandse 
energiebedrijven over 1977 het lieve 
sommetje van 865 miljoen gulden. Oat 
komt overeen met zestig gulden per 
hoofd van de bevolking. 

Personeel 
kom_l!uter

bedriJf boekt 
resultaat 
Het personeel van het - tot voor kort 
Tilburgse - komputerbedrijf CBI heeft 
dankzij haar eensgezinde optreden de 
nodige resultaten bereikt voor behoud 
van fatsoenlijke arbeidsomstandighe
den. 

Enkele dagen voor 1 december kreeg het per
soneel (ongeveer 20 mensen) te horen dat 
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Monopol iepositie 
Nu is het niet zo'n geweldige kunst om dit 
soort winsten te boeken voor de energiebe
drijven. Zij bezitten immers een door de over
heid gegarandeerde monopoliepositie bij de 
levering van gas en elektriciteit. Dit mono
polie werd destijds ingesteld om te voorko
men dat partikuliere ondernemingen misbruik 
zouden maken van het feit dat de mensen 
niet buiten deze eerste levensbehoeften zou
den kunnen en derhalve wei verplicht zijn 

CBI elders, in Raamsdonkveer, het op de 
rand van faillisement staande Compartners
komputerbedrijf had overgekocht. Gevolg 
daarvan was volgens de direktie dat vanaf 
1 december ook het Tilburgse personeel in 
de Raamsdonkveerse vestiging aan de stag 
zou moeten. Slechts drie dagen bedenktijd 
werd geboden aan de mensen, die vaak al ja
renlang bij CBI werkten. 
De verhuizing zou een danige verslechtering 
in de arbeidsomstandigheden betekenen. 
Voor de meesten zou de afstand V3n huis naar 
bedrijf met 35 kilometer verlengd worden. 
Dankzij het slechte funktioneren van het 
openbaar vervoer in dit gebied, zou dat ge
lijk staan met twee of meer extra reisuren 
op een dag. 
Daarover en over allerlei bijkomende gevol
gen werd door de koppige direktie echter 
met geen woord gerept. De eis om binnen 
drie dagen te beslissen, zou - zo dacht de 
direktie - wei ,het kaf van het koren schei
den." En wanneer een aantal mensen zou 
weigeren om naar Raamsdonkveer over te 
huizen, zou dat het bedrijf aileen maar goed 
uitkomen. lmmers, de Raamsdonkveerse 
vestiging had al zo'n veertig personeelsleden, 
zodat dubbelfunkties welhaast onvermijde
lijk leken. 

onder aile kondities akkoord te gaan met de 
levering. De hoogte van de energiekosten en 
de winsten van de energiebedrijven tonen nu 
echter aan dater nu net zo goed misbruik 
gesproken kan worden. De Konsumenten-
gids zegt daarover: ,De konsument wordt nu 
niet door de hond maar door de kat gebeten." 
Dankzij het feit dat de nutsbedrijven geen ven
nootschapsbelasting (49 procent van de 
winst) hoeven te betalen, is de kontrole van 
de belastingdienst op de juistheid van de door 
de energiebedrijven verstrekte gegevens ook 
minimaal. De gemaakte winsten kunnen der
halve nog een stuk hoger zijn dan de opge
geven cijfers. 

Verkapte belasting 
Vooral de Nederlandse gemeenten zijn erg 
tevreden met de winsten zoals die door deze 
nutsbedrijven worden gemaakt. Dankzij hun 
grote invloed in deze bedrijven krijgen de 
Nederlandse gemeenten grote bedragen van 
de winst toegeschoven. In 1977 bedroeg dat 
maar liefst 400 miljoen gulden. Maar ook 
de rijksoverheid kan daarmee tevreden zijn, 
want het geld dat zodoende verdiend wordt, 
hoeft zij niet aan de gemeenten te verstrek
ken. 
Dit alles komt er wei op neer dat in feite 
buiten de openbaarheid om de belastingdruk 
verkapt verhoogd wordt. Terwijl met allerlei 
argumenten wordt betoogd dat gas en elek
triciteit nu eenmaal duurder worden, blijkt 
het ware argument te zijn dat de gemeenten 
meer geld willen binnen krijgen, daarbij pro
fiterend van de monopoliepositie van de 
openbare nutsbedrijven. Houdt u dat in de 
gaten als uw volgende energierekening
schrikbarend hoog- weer de bus inglijdt. • 

Eisen 
Nadat individuele protesten van werknemers 
geen enkel resultaat gehad hadden, besloot 
het personeel gezamenlijk op te gaan treden. 
Met steun van de Tilburgse rechtswinkel werd 
een eisenpakket opgesteld, wat als voornaam
ste onderdelen had: een goede vervoers- en 
reiskostenregeling, garanties dat het perso
neel niet de dupe zou worden van een ko
mende reorganisatie en goede afspraken over 
onder meer doktersbezoek en kilometer-ver
goeding. Hoewel in een eerste vergadering 
met de direktie door die laatste gesteld werd 
dat inwilliging van de eisen volslagen onmo
gelijk was en dat ,het het bedriif naar het 
faillissement zou brengen," moest een dag la
ter de direktie, zij het schoorvoetend, toch 
wijken. Het personeel had namelijk aange
kondigd dat zij inwilliging van de eisen ver
bond aan een akkoordverklaring om naar 
Raamsdonkveer over te huizen. 
Een kwartier voordat het gestelde ultimatum 
verstreek, werd het antwoord van de direktie 
bezorgd. Aile eisen, die een paar dagen van 
tevoren nog onmogelijk hadden geleken, wa
ren geaksepteerd. Gesterkt door deze aktie
ervaring kon nu het personeel met heel wat 
betere garanties naar de nieuwe vestiging 
vertrekken. • 
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