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Kamer besluit tot een
verkapte loonmaatregel
Honderdduizenden krijgen

°f minder geld in handen
anVan onze parlementsredactie)
im De Tweede Kamer heeft dinsdag door aanvaarding van een voorstel van
zijCDA en VVD een verkapte loonmaatregel getroffen. Als gevolg van deze
ziiloonmaatregel gaan mensen met een minimumloon en mensen met een mini-. tnumuitkering er in koopkracht 2,5 procent op achteruit.
_, Deze achteruitgang vloeit voort uit het besluit van een Kamermeerder-
heid'van CDA, VVD en klein rechts de minimumlonen en minimumuitkerin-
gen per 1 juli met een lager percentage aan de prijsontwikkeling aan te pas-
sen dan wettelijk is voorgeschreven.
Het CDA/VVD-plan heette een
uternatief te zin voor het rege-
fingsvoornemen om de sociale

»k uitkeringen vanaf modaal te
s- .bevriezen", de kinderbijslag te
r- Verlagen en de zogeheten WAM-
toeslagen voor WAO-ers en
"VWV-ers aan een maximum te

et binden. Dit voorstel had betrek-
ïn king op uitkeringen en niet oplk lonen.
" Het CDA/WD-voorstel mikt„ echter op een verlaging van zowel
„J Uitkeringen als het minimumloon en

kan als zodanig een verkapte loon-
maatregel worden genoemd.

CDA en VVD „beargumenteerden"
hun voorstel met een verwyzing naar
de zeer forse koopkrachtverlaging
voor de uitkeringen vanaf modaal in
het regerimplan. Ook in het dinsdag
genomen besluit'gaan de modale uit-
keringsgerechtigden er echter fors op
achteruit. Een modale WAO-er met
een uitkering van circa 28.000 gulden
bruto per jaar, met kinderen en een
WAM-toeslag, met 4,4%, een WAO-er
zonder kinderen en een WAM-toeslag

4,7% en een WAO-er zonder WAM-
toeslag met circa 4,1 a 4,4%.
Voor mensen met een uitkering ho-

ger dan 28.000 gulden bruto per jaar
betekent het besluit zelfs een netto
loonsverlaging per 1 juli. Ook werk-
nemers in de partikuliere sector met
een inkomen vanaf 50.000 bruto kun-
nen vanaf die datum op een netto
loonsverlaging rekenen.
Dit is het gevolg van de voorgestel-

de solidariteitsheffing en de 1,5%
premiestijging WW en WAO. Omdat
ambtenaren daarboven nog dreigen
te worden getroffen door onder meer
een extra korting van 1%, zouden zy
al vanaf het modale niveau met een
loonsverlaging in geld worden gecon-
fronteerd.
Volgens een berekening van de

Protestants Christelijke Onderwij-
zersvakorganisatie (PCO) krijgt een
modale ambtenaar (circa 2800 gulden
bruto) straks zestien gulden minder
dan vóór 1 juli.

Het dak van de hooischuur van boer Klein Hesselink in Rotterdam Door de zware regenval kwamen op de Coentunnelweg in Amster
werd als een veertje opgetild en weer neergekwakt. dam twee auto's met elkaar in botsing.

Hongerstaking opgelucht beëindigd

Kamerleden vormen
commissie voor
mensenrechten Turkije

pan een onzer verslaggevers)

2 . De Turken en Koerden, die
jt't. de Amsterdamse Vincenti-
zgUskerk sedert 24 mei in hon-
■sgerstaking waren, hebben
Jdinsdagavond hun actie op-
igelucht beëindigd. Ze deden

Idit nadat Kamerleden van
vijf politieke partijen zich
- bereid hadden verklaard zit-
ting te nemen in een comité
ter verdediging van de men-
senrechten in Turkije.

i - De onderzoekscommissie, die vrij-- dag definitief wordt opgericht, be-
'.- staat voorlopig uit Fred van der
6 sPek (PSP), Harry van der Bergh
(PvdA), Jan Nico Scholten (CDA),
Henk Waltmans (PPR) en Gijs
Schreuders (CPN). Mogelyk zal ook
een Kamerlid van D'66 aan het initi-
atief deelnemen.
Over de wijze waarop de commis-

sie, waar verder ook de FNV en de
"ftaad van Kerken by' betrokken wor-

den, zich denkt in te gaan zetten
voor de mensenrechten in Turkije
zullen de Kamerleden nog nadere be-
sluiten nemen. Gedacht wordt alle-
reerst aan het vergaren vari informa-
tie waarover Turkse vluchtelingen in
ons land beschikken.
Overwogen wordt eveneens of het

mogelijk is zelf een bezoek aan. ge-
vangenissen in Turkije te brengen
om zo mensen te kunnen spreken
die door het generaalsregiem ver-
volgd en gemarteld worden. Volgens
de hongerstakers gaat het in totaal
om vele duizenden mensen.
Behalve in ons land zyn inmiddels

al soortgelijke onderzoekscommissies
in Frankryk, Engeland, Zwitserland
Denemarken en België gevormd. In
West-Duitsland en Zweden vindt
daarover nog overleg plaats en gaan
de hongerstakingsacties door.
Van de vyftig Turken en Koerden

die dertig dagen geleden in ons land
in hongerstaking gingen hebben uit-
eindelijk achttien de actie tot het slot
toe volgehouden. Een woordvoerder
noemt hun toestand redelyk. Ze krij-
gen nu medische verzorging om weer
aan het eten te wennen.

CPN-motie:
uitgaven voor
defensie omlaag
(Van onae pareementsred-kctie)

De defensiebegroting dient een
aanzienlijk aandeel te leveren in de
bezuinigingsplannen van de rege-
ring. Het kabinet moet zijn voorne-
mens in deze zin herzien.
De fractievoorzitter van de CPN

in de Tweede Kamer, Marcus Bak-
ker, beeft dinsdag bij bet debat
over de Voorjaarsnota een motie
van deze strekking ingediend.

Daarbij hekelde hü het feit dat, ter-
wijl op alle mogelyke voorzieningen
voor de mensen wordt bezuinigd, de
defensiebegroting als praktisch enige
in de regeringsplannen wordt ge-
spaard.

Defensie hoeft op grond van deze
plannen in 1982 zelfs in het geheel
niets in te leveren. In percentages is
de defensiebegroting zowel in 1982
als in 1983 de enige begroting waarin
voorzien is in een groei.

Alternatief tegen rechts nodig
PSP wil linkse samen-
werking uitbouwen

3 -Van onze parlementsredactie)
De PSP wil bijdragen aan

*"-*« vorming van een links al-
j ternatief tegenover het hui-
dige rechtse afbraakbeleid,

t Se wil daarvoor samenwer-ken met de PvdA, de PPR en
(
de CPN. Door ontwikkeling. van zon links alternatief,

r dat moet uitgaan van de ei-
■ --"-en die vanuit de grote pro-
[ s«*essieve bewegingen wor-
den gesteld, kunnen nieuwe
-flensen voor links gewonnen
worden.

!

Dit zyn enkele uitgangspunten
J"oor de komende verkiezingen, die, "et partijbestuur van de PSP dins-|jag heeft gepubliceerd en waarover
et congres zich op 24 juli zal uit-
breken.
bTijdens een persconferentie zei
SP-voorzitter Bram van der Lek dat
j^in partij streeft naar een lystverbin-
J-'ig met CPN en PPR. Of dit zoulakken ligt, zei hy, vooral aan de
PR, die tot dusver als het op kiezen

aankwam liever met de PvdA in zee
ging dan met dePSP en de CPN.

Aangezien de PvdA nu andermaal
heeft laten weten geen lijstverbin-
ding met de CPN te willen („kou-
dwatervrees", zei Van der Lek dins-
dag) wordt de PPR opnieuwvoor de-
ze keuze geplaatst. Woensdagavond
zou zij haar positiebepaling bekend
maken.
De PSP wijst in haar ontwerpver-

kiezingsprogram op de toenadering
die in de politieke praktijk tot stand
komt tussen PPR, CPN en PSP. De
groei van deze partyen, elk voor zich
of via gezamenlijke lysten, is echter
„hoe verheugend op zich ook, nog
een te geringe uitdrukking van de
toegenomen kracht van met name de
vredesbeweging, vrouwenbeweging
en energiebeweging. Historische en
sociale belemmeringen blyken
slechts langzaam overwonnen te
kunnen worden."

De kinderen van de Burghtschool zijn het met de actie van hun ouders eens

Strategie
Programmatisch stelt de PSP voor

de komende verkiezingen de volgen-
de punten centraal: abortus vry; alle
kernwapens Nederland uit; sluiting
kerncentrales; tegen het kostwinner-
sprincipe; geen afbraak sociale voor-
zieningen en handhaving koopkracht
tot modaal; een industrieel en maat-
schappelijk stimuleringsbeleid op ba-
sis van progressieve sociale en mi-
lieu-eisen; verkorting arbeidsdag tot
7 uur.

Het grote verschilpunt met CPN en
PPR blyft vooralsnog gelegen in de
strategie van de PSP met betrekking
tot samenwerking met andere parti-
jen. De PSP wil bestuurlijk niet met
CDA of WD in zee. Op regeringsni-
veau staat ze „een linkse meerder-
heidsregering met een socialistisch
program" voor.

Bevolking Maputo
bewapend
De Mozambikaanse president Sa-

mora Machel heeft de bevolking van
Maputo dinsdag verteld dat zy' bewa-
pend zal worden om de stad te ver-
dedigen tegen gewapende bandieten
die vanuit Zuid-Afrika naar Mozam-
bique gezonden worden.

Dit betekent dat „de landmacht de
verantwoordelijkheid voor de politie-
ke leiding van de nationale regering"
overneemt, zoals een officieel com-
muniqué meldt. Afzonderlijke com-
muniqués van luchtmacht en marine
kondigden de terugtrekking van bei-
de strydmachtonderdelen uit de jun-
ta aan.
Generaal Bignone is volgens waar-

nemers door opperbevelhebber Ni-
colaides uitverkoren, omdat hy in
het Falkland-conflict geen enkele rol
heeft gespeeld. Bignone heeft zich
vorig jaar uit de actieve dienst terug-
getrokken.
Bignone was secretaris-generaal

van het opperbevel der strijdkrach-
ten tussen 1978 en 1980, onder gene-
raal Videla. Hij was in die functie me-
de-verantwoordelijk voor de repres-
sie in die periode en voor het streng
liberale economische beleid van mi-
nister Martinez de Hoz. In een on-
langs gepubliceerd interview heeft
hy zich een warm voorstander be-

toond van terugkeer naar deze streng
liberale principes die de Argentijnse
industrie aan de rand van de afgrond
hebben gebracht.
Het laatste besluit van de gezamen-

lijke junta was een aankondiging van
terugkeer van de democratie „in de
eerste maanden van 1984". Generaal
Bignone zal, volgens een -officieel
communiqué, met vakbonden en
partijen in beraad gaan over geleide-
lijk herstel van de politieke vrijheden
en over economische hervormingen.
Dit besluit wordt gezien als een

overwinning van luchtmacht-
generaal Lami Dozo. Deze heeft ech-
ter niet gedaan gekregen dat er een
burger tot president is benoemd.

Bignone

Ouders
nemen school
over
(Van een onzer verslaggevers) -

De kinderen van deBurght-
school in Amsterdam (openbaar
lager onderwijs) kregen woens-
dag les van een aantal ouders.
De ouders hebben de school
„overgenomen" uit protest te-
gen het dreigende ontslag van
twee leerkrachten.

Het leerlingenaantal daalt, dat is
niets bijzonders. Op grondvan die
daling en de bestaande (te krappe)
normen zou er één onderwijzer uit-
moeten. Maar omdat de daling no-
gal plotseling kwam heeft de ge-
meentelijke computer berekend dat
de school in de nabije toekomst van
negen naar zeven leerkrachten terug
moet. En wethouder Van der Wall
heeft op grond daarvan bepaald dat
die tweede dan ook maar meteen
per 1 augustus wegmoet wezen, zo
werd de school onlangs meegedeeld.
De zesde klas zou danmet de vijfde
moeten worden samengevoegd. De
ouders zijn daar fel tegen. Ze vra-
gen zich af waarom de gemeente ei-
genlijk over een „knelpuntenpot"
beschikt waarmee dit soort over-
gangsproblemen toch geregeld zou
moeten worden. De onderwijsin-
spectie was dinsdagavond namens
de wethouder op bezoek en kon
daar geen enkele duidelijkheid over
geven.

Nog enkele
buien

In de nacht en ochtend nog
enkele regen- of onweersbui-
en, in de middag enkele
zonnige perioden. Minimum-
temperatuur ongeveer 13
graden, middagtemperatuur
rond 18 graden. Matige
wind, in hoofdzaak zuid-
west.

Noodweer zorgt
voor overlast
Zware regens hebben dinsdagavond tegen middernacht grote water-

overlast veroorzaakt in Amsterdam. Zo moest de Coentnnnelweg voor
alle verkeer worden afgesloten, omdat grote delen van dcxc weg blank
kwamen te staan.
Vanuit alle stadsdelen kwamen honderden verzoeken om assistentie

bij politie en brandweer binnen: kelders en winkels waren ondergelo-
pen, straten veranderden in riviertjes en er waren ook vele klachten
over lekkages van daken.
Op de Coen'tunnelweg botsten tijdens een hevige stortbui twee auto's

tegen elkaar die' vervolgens in brand vlogen. Twee inzittenden raakten
daarbij gewond. In de buurt van Rotterdam ging het noodweer gepaard
met een windhoos. Bomen waaiden om en ook werden daken van schu-
ren gelicht.

mÊ __M

Generaal Bignone wordt nieuwe president

Argentijnse junta
valt uiteen

(Van onze redactie buitenland)
De Argentijnse militaire junta is dinsdagnacht uiteen ge-

vallen. Sinds de coup van 1976 lag de hoogste macht in Ar-
gentini e in handen van een driemans-junta waarin de op-
perbevelhebbers van de land- en de luchtmacht en de mari-
ne zitting hadden. Dinsdag hebben de luchtmacht en de ma-
rine geweigerd verder politieke verantwoordelijkheid te
dragen.

Dagenlange besprekingen bin-
nen de junta :...bben niet tot
een eenstemmig besluit over het
presidentschap geleid. Uiteinde-
lijk is — op gezag van de land-
macht — de niet-actieve gene-
raal Reynaldo Bignone tot pre-
sident benoemd, als opvolger
van de vorige week afgetreden
generaal Galtieri. Bignone zal
per 1 juli de interim-president
Saint-Jean aflossen.

„Bestand" blijkt vodje papier

Israël poogt
Syriërs terug
te drijven
(Van onze redactie buitenland)

Het Israëlische leger heeft
woensdag opnieuw slag gele-
verd met Syrische eenheden
in Libanon. Het staakt-het-
vuren dat dinsdagavond na
buitengewoon zware Israëli-
sche aanvallen op zowel Pa-
lestijnse als Syrische posi-
ties bij Beiroet was afgekon-
digd, bleek enkele uren later
al niets meer-in te houden.
De gevechten woensdag vonden

plaats in het zuidelijk deel van de
strategisch gelegen Bekaa-vallei.
Dinsdag richtten de Israëli's hun
aanvallen op Syrische artillerie
posten by het bergdorp Alev bij de
autoweg tussen Beiroet en Damas-
cus. Ook een Syrisch hoofdkwartier
bij het strand van Beiroet was doel-
wit van de Israëlische operaties.
De indruk bestaat dat de Israëli-

sche strijdkrachten met hun her-
nieuwde aanvallen op de Syrische le-
germacht kracht proberen by te zet-
ten bij hun eis dat Damascus zijn
troepen uit Libanon geheel terug-
trekt. Ook zijn er aanwijzingen dat
de Israëli's druk bezig zijn hun posi-
ties rond Beiroet te versterken als
voorbereiding op een grootscheepse
aanval op wat in de Libanese hoofd-
stad aan Palestijns verzet is samen-
gedreven.
De Israëlische defensieminister

Sharon gaf dinsdag te kennen dat
zon aanval op West-Beiroet inder-
daad nog steeds in zyn scenario
voorkomt. „Wij gaven nooit een
waarborg dat wij de terroristen waar
dan ook ter wereld niet zouden ver-
nietigen. Beiroet is nog steeds het
centrum van wereldterrorisme". Al-
dusSharon in een interview.
De Amerikaanse ambassade in Li-

banon beeft de Amerikanen in West-
Beiroet dinsdag opgeroepen dit be-
dreigde stadsdeel onmiddeliyk te
verlaten. Dit omdat de ambassade
„misschien niet langer in staat zal
zijn bijstand of bescherming aan de
Amerikaanse staatsburgers te verle-
nen."

(Zie ook pagina 5)

ZONEN
Zonen. Ze spelen een eigenaardigerol in het VerenigdKoninkrijk. Soms is
er één zoek in de woestijn en kan de ijzeren dame haar tranen nauwelijks
bedwingen.Dan baart de prinses een droomvan een troonopvolger en de
straten stromen vol. En een enkele keer stroomt de kerk vol. Om de zonen
te herdenken die daar bleven.
Zonen. Ze komen en gaan en de meesten hebben geenwerk.

Ik abonneer mij voor minimaal 3 maanden op De Waarheid en ontvang de krant
4 WEKEN GRATIS

naam
adres

postcode woonplaats

gironummer

O maandelijks 16,45 (studenten 12,35) alleen automatisch per giro 0 per kwartaal
49,35 (studenten 37,05) per acceptgirokaart O per kwitantie.

Ikwin een nieuw abonneeen kies het volgende cadeautje:
o„WitteKo ", door Otto Kraan O „Deregentrommen ", door Ismail Kadare
O Fotoboek vrouwenstaking 1981.

naam
adres

postcode woonplaats

Deze bon opsturen naar Dagblad De Waarheid, Antwoordnummer 2518, 100
PA Amsterdam. Een postzegel plakken is niet nodig.



Nederlandse
centrales kopen
kolenmijn in VS
(Van een onzer verslaggevers)
De Nederlandse elektriciteitsbedrijven beschikken sinds

maandag over een eigen kolenmijn in de Verenigde Staten.
De mijn is gekocht om te kunnen voorzien in de groeiende
behoefte aan steenkool voor Nederlandse centrales. Er zijn
plannen om in nog zeker vijf andere kolenmijnen in de VS
en in Australië deel te nemen.
De bedoeling is dat in 1990 onge-

veer 40 procent van de elektriciteit in
ons land weer met steenkool wordt
opgewekt. Daarvoor is jaarlijks zon
tien miljoen ton steenkool nodig. Om
niet volledig afhankelijk te worden
van buitenlandse afnemers willen de
elektriciteitsbedrijven zelf deel gaan
nemen in de kolenwinning. Hiertoe
is samen met Hoogovens en DSM
een speciale onderneming opgericht,
Holland Carbon Fuels.

Maandag heeft HCF een belang
van 59 procent verworven in de
Amerikaanse mijnonderneming
Scotts Branch in Kentucky. Van de
jaarlijkse produktie van één miljoen
ton gaat voortaan ruim de helft naar
Nederland. De winbare reserves wor-
den geschat op 60 miljoen ton. Vol-
gens de elektriciteitsbedrijven gaat
het om hoogwaardige kolen met een
laag zwavelgehalte.
De bedoeling is dat via HCF in on-

geveer een kwart van de Nederland-
se behoefte aan steenkool wordt
voorzien. De rest zal van bestaande
leveranciers in de VS, Polen en Au-
stralië worden betrokken. Behalve de
zekerheid over een bepaalde hoeveel-
heid kolen te kunnen beschikken wil
HCF zich zo ook verzekeren van een
aandeel in de groeiende kolenmarkt.

Demonstratie
voor vrijlating
Peter Veltman
(Van een onzer verslaggevers)
Donderdagmiddag om 2 uur

wordt vanaf het Malieveld in
Den Haag gedemonstreerd voor
de vrijlating van dienstweigeraar
Peter Veltman, die nu dertig da-
gen in hongerstaking is. Andere
dienstweigeraars houden donder-
dag de hele dag een solidariteits-
staking.

Het PvdA-Kamerlid Wijnie Jabaay
heeft dinsdag in een onderhoud met
minister De Ruiter van justitie aan-
gedrongen op spoedige vrijlating van
Veltman. De minister heeft geant-
woord dat hij naar een oplossing wil
zoeken.

Hefboom breekt:
een dode
Een 29-jarige man uit Leende is

dinsdagmiddag in Westerhoven om
het leven gekomen. De man was be-
zig een glascontainer te ledigen in
een vrachtauto. Door nog onbekende
oorzaak brak de hefboom van die
vrachtauto af. De man kreeg die hef-
boom tegen zn hoofd en overleed ter
plaatse. Politie en arbeidsinspectie
stellen een onderzoek in.

CPN/PPR-motie verworpen

Kamer handhaaft
betrekkingen met
regiem
(Van onze parlementsredactie)
De Tweede Kamer heeft dins-

dag een CPN/PPR-motie ver-
Worpen waarin wordt aange-
drongen op verbreking van de
ïiplomatieke contacten met El
Salvador vanwege de moord op
de vier ikun-juurnalisten.

De motie kreeg alleen steun vanPPR, PSP en CPN.
Eveneens verworpen werd een

PvdA-motie die de regering uitnodigt
de Amerikaanse militaire steun aan
het regiem in El Salvador te veroor-
delen. Deze motie ondervond steun
van CPN, PSP, PPR PvdA en D'66.
Een tweede PvdA-motie waarin de

regering wordt gevraagd de Neder-
landse hulp aan El Salvador buiten
de junta om te leiden (wat een erken-
ning inhoudt van de Frente Demo-
cratico Revolutionario), werd aange-
nomen. Tegen stemden de fracties
van WD en klein rechts.

CPN-vrouwenoverleg
In Amsterdam komt donderdagavond

24 juni het districts-vrouwenoverleg van
de CPN bijeen. Besproken wordt het
ontwerp-partijprogramma. Alle vrouwen
van de Amsterdamse CPN zijn welkom.

Rond de arrestatie van drie
WDM-ers vorige week
heerst nog steeds duisternis.
Officieel is nog niet bekend-
gemaakt waar ze van beschul-
digd worden. Staatssecretaris
Van Houwelingen deelde
slechts mee, dat het om iets
heel ergs zou gaan.
Intussen zijn er wel andere be-

richten, die zeggen dat het zou
gaan om het bemachtigen van te-
keningen waarop is aangegeven
waar atoomwapens liggen, al-
thans van de legerplaatsen waar
die atoomwapens liggen.
De schrijver Lou Brouwers pu-

bliceerde onlangs een boek,
waarin reeds talloze van dat
soort „legergeheimen" openbaar
werden gemaakt. Hij vraagt zich
daarom af waarover de legerlei-
ding zich nu zo druk maakt. Een
van onze medewerksters sprak
met hem.

Op naar de
halve ton!
Vakantiegeldactie
Postgiro 511002
t.n.v. CPN,
Hoogte Kadijk 145,
1018 BH Amsterdam

Laten we nou één ding afspre-
ken. Dat we vóór de verkiezings-
conferentie van deCPN van aan-
staande zaterdag de halve ton
bereiken. Dan is dat alvast een
zorg minder.
Want op deconferentie zal ook wel
een harde noot gekraakt worden
over de financiën die broodnodig
zijn om deverkiezingscampagnete
kunnen voeren. Want er is een
aantal mensen dat bij de gedachte
daaraan al begint te zweten.
Dat dat toch niet hoeft blijkt

(weer!) uit ervaringen in Den Haag.
SanVerschuren haalt bij de Provin-
ciale Planologische Dienst van
Zuid-Holland „even" 70,- op onder
zijn collega's. „Geen CPN-leden
maar wél voor de CPN. Omdat het
zon goedeklub is", zei San trots.
En dit weekend werd door een

grote groep Haagse partijgenoten
een bezoek gebracht aan ons ge-
bouw Sibilla aan de Hoogte Kadijk.
Onder de indruk van het gepres-
teerde werk en wetende dat er nog
een heleboel betaald zal moeten
worden, werd maar liefst 3140,-
-bijeen gebracht.
Fantastisch!
De totaalstand is thans 45.413,-
Waar kwam het geld allemaal

vandaan?

Verantwoording
Uit Drenthe bijvoorbeeld dat 530.- meldde met

nieuws uitArmen 135.- Hoogeveen 160,- en Schoon-
bord 60.-
Groningen had slechts één nieuwe stand en wel

uit afdeling Centrum 425,- en dat brengt het totaal op
1210,-.
Gooi-Eemland staat op 715.- met nieuws uit

Amersfoort:. 115,-.
Kennemerland gaat flink vooruit met een totaal

van 3.100.-.
Heemskerk 375.- Beverwijk 200.- Haarlem-Noord

350,- en Haarlem
Zuid 1675,- zorgden daarvoor.
Het district Twente geeft 2.862,65 door Patmos

270,- Wesselbrink 405,- Roombuurt 320.- Laares
200.- Lindenhof 132,- en Neede 155.50.
De vorige week was absusievelijk gemeld dat

Losser een stand had van 217,50. Dat moet Glaner-
brug zijn. Losser heeft nog geen melding.
Frieslandheeft 2 nieuwestanden, uit: Leeuwarden

290,-en Grouw 100,-en staat thansop een totaal van
715.-.
Gelderland gaat resoluut op de 2 mille af: Arnhem

787,50 Nijmegen 612.- Wageningen 425,- Zevenaar
45,- Doetichem 75,- en lichtenvoorde 25,-. Dat is
samen 1.959.50.
Het district Amsterdam meldt 5.980.- aan voorna-

metijk rechtstreeks binnengekomen bedragen.
Limburg heett 3 nieuwe standen, uit: Maastricht

100,- Nieuwenhagen 300,- Heythuizen 100,- en komt
op een tussentotaal van 1.265,-.
Zutphen doet zo goed zijn best en meldt 975,-.
Den Haag tenslotte — last but not least— staat nu

op 8.525,- met nieuws uit: Binnenstad 995,- Laak
490,- Moerwijk 142,- Morgenstond 345.- Duinoord
1000,- Leiden 700.-.

Voor degenen die willen gireren
en voor de districten die het geld
willen overmaken nog even onze
gironummers:
Postgiro 511002 t.n.v. Alg. Pen-

ningmeester CPN of gemeentegi-
ro Amsterdam nr. 4602394 t.n.v.
CPN, Hoogte Kadijk 145,1018 BH
Amsterdam.

LEGERGEHEIMEN VOOR ,BINNENLANDSE VEILIGHEID'

Defensie probeert eigen
straatje schoon te houden

(Door Jolan Douwes)
„Natuurlijk heeft het ministe-
rie van defensie mij tijdens
mijn speurtocht naar infor-
matie over kernwapens dwars-
gezeten", vertelt Lou Brou-
wers. „Vooral toen ik bezig
was met de opname voor de
film „Hiroshima is overal".
Dienstplichtigen bij de land-
en luchtmacht werden ge-
dreigd met sancties of ge-
vangenisstraffen als ze leger-
geheimen prijsgaven.
Een interviewmet de minister van
defensie werd alleen toegestaan als
wij een lijst overhandigden met alle
namen van medewerkers (dus ook
dienstplichtigen) aan de film. Maar
na de uitzending gebeurdeer natuur-
lijk niets, omdat anders een heleboel
publiciteit het gevolg zou zijn ge-
weest."
Anders ligt het als dienstplichtigen
legergeheimen openbaar maken. De
legerleiding probeert dat op alle mo-
gelijke manieren te voorkomen. Als
landmachtsoldaten moeten 'Site-
lopen' bij de opgeslagen kernwapens
zijn ze verplicht een geheimhou-
dingsverklaring te ondertekenen.
Toch worden ze in het onzekere gela-
ten over de ligging van de opslag-
plaatsen, het gevaarvan kernwapens
en hun eigen taak tijdens een aanval.
Lou Brouwers schrijft na een drie
jaar durend onderzoek: „De Neder-
landse militair moet de eerste klap
opvangen. Of ze nu wel of niet goed
met hun wapens kunnen omgaan. Zo
niet, pech gehad. Ze vormen een
menselijk schild om de opslagbun-
kers en de Amerikanen heen."

Pottekijkers
Dienstplichtigen die by de lucht-
macht geplaatst zijn krygen wèl pre-
cies te horen wat hun taak is. Zij
voelen zich daardoor extra verant-
woordelijk. Het kostte Lou Brouwers
zeer veel moeite met hen te praten
Lou: „Per jaar zijn zon vijfduizend
dienstplichtige militairen betrokken
bij de opslag van kernwapens. Dat
betekent dat het ministerie van defen-
sie zon vijfduizend pottekijkers in
toom moet zien te houden. En dat
wordt moeilijker. Want de laatste tijd
vinden steeds meer soldaten dat de
informatie over kernwapens naar
buiten moet worden gerbacht.
Het ministerie probeert echter zijn ei-
gen straatje schoon te houden door
soldaten die in uniform met vredes-
demonstraties meelopen en Site-
wacht-weigeraars hard aan te
pakken."

Lariekoek
De regering gebruikt steeds twee ar-
gumenten om niet te hoeven vertel-
len waar in Nederland kernwapens
liggen: de staatsveiligheid en het ge-
vaar van een terroristische aanval.
Volgens Lou Brouwers zyn beide ar-
gumenten lariekoek.
Hij schrijft: „Sinds Hiroshima is het
systeem van staatsveiligheid en
dienstgeheim volledig op zyn kop
gezet, omdat de nieuwe wapens het
verschil tussen overwinnaar en ver-
liezer teniet gedaan hebben. Het ar-
gument dat militaire geheimen nood-
zakelijk zijn om ons, burgers, te kun-

nen beschermen, heeft dus geen en-
kele waarde meer. (...) Atoomwapens
zetten juist het traditionele veilig-
heidsbeleid — gevoerd achter geslo-
ten deuren — voor schut en stellen
de democratie op de proef.
Ook het feit dat zowel de NAVO als
het Warschau-pact door moderne spi-
onage-technieken volledig van elkaar
opslagplaatsen op de hoogte zullen
zijn, maakt van het argument om ge-
heimen in belang van de staatsveilig-
heid te bewaren een zwak argument.
Temeer daar uit interviews in het boek
duidelijk wordt dat terroristische
aanvallen weinig kans van slagen
hebben.
Omdat atoombommen in onderdelen
worden bewaard, kunnen ze ook niet
exploderen bij een bombardement.
Bovendien is er weinig te beginnen
met een buitgemaakte atoombom, als
de codes niet bekend zyn.

Kop in het zand
Het argument „staatsveiligheid"
moet volgens Lou Brouwers dan ook
naar binnen toe vertaald worden: de
publieke opinie mag niet worden
verontrust, de binnenlandse orde en
rust moeten gehandhaafd blijven.
Lou Brouwers: „Zolang de regering
geruchten over kernopslagplaatsen
bevestigt noch ontkent, krijgen men-
sen de kans hun kop in het zand te
steken. Toen ik een man vroeg of hij
wist dat in zijn achtertuin atoomkop-
pen lagen, zei hij: „Ja, dat is me be-
kend. En in tijd van oorlog wonen
we veel gunstiger dan u, want wij
zullen meteen dood zyn en u sterft
door de straling veel langzamer."
In plaats van ervoor te vechten dat
alle kernwapens verdwijnen, rationa-
liseerde die man het probleem ge-
woon weg".
Lou Brouwers heeft niet gekozen
voor het verzwijgen, maar voor het
geven van informatie. In de hoop dat
mensen hun conclusies trekken. Mis-
schien stemmen ze in het vervolg op

partijen die tegen kernwapens zijn.
Misschien worden ze actief in de
strijd tegen de plaatsing van kruisra-
ketten in Nederland. „Met dit boek
probeer ik de confrontatie met het
onderwerp onontkoombaar te ma-
ken," zegt hij.
„Maarhet is zo moeilijk om een ab-
stract gevaar uit te beelden. Ik zou
bang moeten zijn, maar ik ben het
niet. Heel soms wel. Bijvoorbeeld die
keer dat ik in Volkel stond. Het is
voor 99% zeker dat daar kernwapens
opgeslagen liggen, lk geef mijn ogen
de kost en neem alles aandachtig in
me op: de dubbele omheining, het ge-
rolde prikkeldraad, de wachttorens
en vooral de hangars. Ik probeer tot
me te laten doordringen dat honderd
meter verder drie bommenwerpers pa-
raat staan. Achter me dendert een
vrachtwagen voorbij en doet de grond
onder mijn voeten even trillen. Een
koude rilling loopt over mijn rug: één
seconde lang heb ik het gevoel het on-
voorstelbare te hebben aangeraakt".
Een staatsgeheim doorvoeld.

Lou Brouwers, Verboden toegang. Kernwa-
pens in Nederland. Uitgeverij Jan Mets,
Soest, 1982. Prijs ’ 22,50.

Gat dichten
= JLfE overrompelingsactie van CDA en WD in de

Tweede Kamer betekent voor alle mensen met een minimum-
= inkomen een aderlating van jewelste. De koopkracht van
= al deze mensen, die toch al zo weinig te verteren hebben,
= gaat volgens de eerste berekeningen met maar liefst veertig

gulden per maand omlaag. Zelden in de geschiedenis heeft == zon grove aantasting van het inkomen van mensen met een =
_\ minimaal inkomen plaatsgehad.

De wijze waarop deze tot stand is gekomen — op een ach-
=j ter-namiddag in de Tweede Kamer — heeft het CPN-Tweede
= Kamerlid Ina Brouwer terecht tot de vaststelling gebracht
= dat het een smet werpt op de parlementaire democratie.

De rechtse meerderheid in de Tweede Kamer heeft name- =
_\ lijk in een debat van enkele uren besloten in de wet vastge-
= legde rechten aan uitkeringtrekkers en werkenden te ontne-
= men.

Uitkeringstrekkers hebben volgens de wet een inkomen
dat gekoppeld is aan de loonontwikkeling. Gaan de lonen

= omhoog—en dat is toch meestal het gevolg van prijsverho-
_\ gingen— dan moeten ook de uitkeringen met eenzelfde per-
= centage omhoog. Deze wettelijk geregelde koppeling is nu

door de Kamermeerderheid verlaten en de regering zal de
= Kamer daarin zeker volgen.

Datzelfde geldt voor het minimumloon. Dat hoort te wor-
= den aangepast aan de werkelijke ontwikkeüng van de lonen.
E Het minimumloon zou dus per 1 juli met 4,4 procent om-

hoog moeten en dat wordt slechts 2,5 procent.
Behalve de ontkoppeling vindt hier eigenlijk ook de toe-

= passing van een loonmaatregel plaats.
En wie worden hiervan de dupe? De mensen die altijd de

_\ dupe zijn van deze aanslagen op het levenspeil: een zeer
groot deel van de werkende vrouwen, de jongeren en waar-
schijnlijk ook de mensen die over het algemeen het verve-
lendste en vuilste werk doen in onze samenleving.

= * *
= DIRECT verantwoordelijk voor deze ongehoorde in-

greep, die dus in tegenstelling tot de vele berichten daarover
= wel degelijk ook de werkende mensen treft en niet alleen de . I
_\ uitkeringsgerechtigden (al zou dat al erg genoeg geweest

zijn), is de CDA- en VVD-meerdérheid in de Tweede Kamer.
Het optreden van deze twee fracties — direct na de verwijde-

= ring van de PvdA uit de regering — laat zien wat er gebeurt
= als er openingen worden geboden aan rechts om de koppe-
= ling van lonen en uitkeringen te ondergraven. Als zij een-
_\ maal een voet tussen de deur hebben —en die kregen zij

toen de PvdA er in het vorige kabinet mcc akkoord ging de
= uitkeringen boven modaal te bevriezen (ontkoppeling dus) —
= zorgen zij er wel voor de deur steeds verder open te krijgen. |
= En dat is nu gebeurd.

Het gat dat nu ontstaat tussen lonen en uitkeringen zal
= straks een gat in de portemonnee büjken te zijn van hon-
= derdduizenden mensen met een lage uitkering of een laag
= loon.

Juist in de laatste weken is er allerwege de aandacht op
= gevestigd hoe bitter de armoede is van velen die met een mi-
jl nimuminkomen de eindjes aan elkaar moeten knopen. Een
Ë extra uitkering in de postkantoren aan het eind van het jaar

aan de z.g. echte minima— dat wil zeggen de huishoudens
H met één minimuminkomen en anders niets — zal geen soe-
= laas meer bieden. Alle mensen met lage inkomens— hoe die
= ook verkregen worden — lijden armoede, zien het gat in hun
= portemonnee steeds groter worden. En voor verhalen over
=J de economische problemen waar het kabinet mee worstelt
= kopen ze geen snee brood meer.

De enige oplossing is het thans ontstane gat zo snel moge-
= lijk te dichten door een uitkering ineens voor allen met een
=j laag inkomen, die de koopkracht door hun handen zien weg-
| glippen.

De twee opslagbunkers voor atoomkoppen in Havelte

Economie dreigt onbestuurbaar te worden

Kamer bezorgd over
financieringstekort

(Van onze parlementsredactie)
De Tweede Kamer maakt

zich grote zorgen over de be-
stuurbaarheid van de econ-
omie nu het financieringste-

kort is opgelopen tot 31 mil-
jard gulden ofwel 9,75% van
het nationale inkomen.
CPN-Kamerlid Bakker en

VVD-woordvoerder Joekes
vonden tijdens het debat over
de Voorjaarsnota dat minister
Van der Stee wel wat al te
gemakkelijk spreekt van al-
lerlei „onvoorziene tegenval-
lers".
Bakker wilde weten of deze tegen-

vallers nu werkelijk niet waren voor-
zien. Hij opperde de mogelijkheid
dat zij waren opgevoerd om een be-
paalde politiek erdoor te drukken.
Het grote financieringstekort stelt

speciaal ook de Kamer voor grote
problemen, zo betoogde Bakker. Op
grond van het budgetrecht heeft de
Kamer een controlerende functie ten
opzichte van het regeringsbeleid. Op
het moment dat de regering de econ-
omie niet in haar greep heeft en we
steeds met nieuwe tegenvallers en
nieuwe bezuinigingen worden gecon-
fronteerd, wordt deze functie uitge-
hold.
In dit licht hekelde hij evenals

Wöltgens (PvdA) en Ria Beckers
(PPR) het feit dat nu opnieuw over
gigantische bezuinigingen in het on-
derwijs, en het welzijnswerk moet
worden besloten, terwyl de begro-
tingsbehandelingen net achter de rug
zijn.
Omdat de oplopende overheids-

schuld hem grote zorgen baart, stel-
de Bakker voor de vennootschapsbe-
lasting progressief te maken, opdat

winstgevende bedrijven meer belas-
ting gaan betalen dan minder rende-
rende bedrijven.
Voorts moeten de gaswinsten van

Shell en Esso worden afgeroomd en
dienen de WIR-subsidies gericht te
worden aangewend.

Prijscompensatie

Het verhaal van Van der Stee dat
de consumptie (en niet de energie-
prijzen, het matigingsbeleid, het in-
zakken van de wereldhandel) de
hoofdoorzaak is van het afnemen van
de investeringen en van het toene-
men van de overheidsschuld, werd
door de CPN-woordvoerder met
kracht bestreden. Datzelfde werd
gedaan door Ria Beckers die erop
wees dat zelfs het Planbureau het
voeren van een stimuleringsbeleid
noodzakelijk vindt.
Het PvdA-Kamerlid Wöltgens stel-

de vast dat 75"*<- van de nieuwe tegen-
vallers veroorzaakt wordt door de ge-
volgen van de crisis (lagere gasafzet,
meer werklozen) en het matigingsbe-
leid (minder belastingopbrengsten,
meer huursubsidie). Toch pleitte hy
voor een verdere consumptiebeper-
king, zij het bij een gelijktijdige uit-
breiding van de overheidsinvesterin-
gen.
Daarmee kwam hy dicht in de

buurt van D'66, wier woordvoerder
Engwirda pleitte voor het afschaffen
van de prijscompensatie over een
aantal jaren in combinatie met een
belastingverlaging en meer over-
heidsinvesteringen.

Verhuizing WG begonnen

Woensdagochtend maakte het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam de
eerste belangrijke vorderingen in de verhuizing van het ziekenhuis
naar het Academisch Medisch Centrum in de Bullewijk. Twintig pa-
tiënten van de keel-, neus- en oorafdeling gingen 's ochtends vroeg in
speciaal ingerichte bussen daar naar toe. Het is de eerste medische
afdeling die verhuist. Eerder ging onder meer de apotheek over. Het is
de bedoeling dat eind 1983 het gehele WG naar de nieuwe behuizing
zal zijn overgebracht.
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