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400.000 werklozen. Och, het bericht 
haalde de voopaginaas van de kran
ten nog wel. Maar veel reakties? 
Nee hoor. Al snel werd in de media 
overgegaan tot de orde van de dag. 
De kabinetsformatie bood immers 
veel meer interessant nieuws. Alles 
lijkt te wennen. Werkloosheid is 
immers allang geen nieuws meer. Be
rusting lijkt overheersend, ook bij 
de FNV-top, die bijna wellustig op 
PvdA-deelname in de regering zit te 
wachten. 
Maar de groep werklozen is groter 
dan ooit na de oorlog. En al hoeven 
ze nog geen honger te lijden, de so
ciale ellende die het gevolg is van 
hun werkloosheid is er niet minder 
om. Geknakte personen, gebroken hu
welijken, uitziehtsloosheid en wan
hoop. Arbeiders van boven de veer
tig, die nu al weten dat zij nau
welijks kans op ander werk hebben, 
kunnen verbitterd zijn als ze te
rugkijken op hun arbeidsleven. Tien
tallen jaren gezwoegd, vaak voor 
één baas, en nu afgedankt in een 
zucht en een vloek. Als honden in 
de vakantietijd die uit de auto ge
gooid worden of aan bomen vastge
bonden.Jongeren met prachtige di
plomaas en hun hele leven nog voor 
zich. Maar nu al vaak in schrijnen
de onzekerheid of deze maatschap
pij hun nog wel een toekomst kan 
bieden. En als ze dan al aan de bak 
komen, merken ze vaak ook nog, dat 
hun diplomaas waardeloos geworden 
zijn en dat ze genoegen moeten ne
men met veel minder, dan waar hun 
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opleiding hun recht op geeft. 

Een maatschappij die zijn jeugd 
geen toekomst kan bieden heeft 
zelf geen toekomst. Maar waarschijn
lijk zijn er rellen nodig, zoals 
in Engeland, om de dunne sluiers 
van de welvaart weg te rukken en 
de ellende van de uitziehtsloosheid 
tot de politici en ondernemers te 
laten doordringen. 

De ondernemers maken sterk de in
druk de werkloosheid als een zegen 
te zien. Hoe groter de werkloosheid 
hoe groter de arrogantie waarmee 
zij de noodzaak bepleiten de lonen 
en de uitkeringen drasties te kor
ten. In de bedrijven bespeuren ze 
de moedeloosheid en bij de vakbonds
top de berusting. Dus spelen zij 
dankbaar de rol van advokaat van 
de duivel. 
De PvdA heeft het aan den lijve 
kunnen ondervinden. Natuurlijk, er 
zijn nog ondernemers, die voordelen 
zien in deelname van de PvdA aan de 
regering. Meer matigingsbereidheid, 
een rustige vakbeweging. Maar opper
hoofd van Veen speelt op scherp, 
als hij na het mislukken van de 
{eerste) formatiepoging aan de ko
ningin laat weten, dat het ook 
zonder de sociaal-demokraten kan. 
Hij wil het huidige kabinet gewoon 
voortzetten en windt daar geen 
doekjes om. Al die franje van werk
gelegenheidsplannen en andere so
ciaal-demokratiese hebbies hoeft 

TUWAT! 
"De Amerikaanse minister van buiten
Zandse zaken Haig komt op 13 septem
ber naaf' West-BerUjn. Hij zaZ daar 
naaf' in Bonn is meegedee Zd 'een gro
te buitenZandse poZitieke rede hou
den"'· Dit beriahtje trof ik aan in 
de VoZkskrant. Haig in BerUjn. Wat. 
zou hij daar komen verteZZen? Hij 
zaZ er het besZuit van Sahmidt ko
men prijzen om de N-bom in West
DuitsZand te pZaatsen. Wat verder 
nog? Hij zaZ. een bezoek aan de MuU!' 
brengen en een krans Zeggen bij dit 
twintig-jarig onding. Hij zaZ uit 
de gespZeten stad de bondgenoten 
oproepen maat' wat te bezuinigen op 
de soaiaZe voorzieningen, om wat 
meer tanks te kunnen aansahaffen. 
Hij zaZ jankend aZs een hondsdol-Ze 
de Vopo's draben toeroepen over de 
MuU!' te kZimmen, zodat hij einde
Zijk zijn geveahtsZusten kan bot
vieren. Hij zaZ poseren voor de 
SiegessaüZe, ook weZ wetend dat 
die na de kZap ook niet meer over
eind zaZ staan. En tensZotte zaZ 
hij in een open koetsje een ritje 
maken door 80-36, en zijn gasthe
ren er tevreden op wijzen dat het 
beeZd wat hij daar ziet ongeveer 
Ujkt op het Europa van na de Laat
ste wereZdoorZog zoaZs hij ziah 
dat voorstel-t. En tevreden zaZ hij 
daat'na afreizen naaf' Bonn, om ziah 

niet meer.De ondernemers staan 
sterk genoeg om alleen elk verzet 
de kop in te drukken. Daar dient 
toch juist die werkloosheid voor? 
Een breekijzer in de arbeidersbe
weging. 
Natuurlijk hebben ook andere fak
toren een rol gespeeld in het cy
niese 'nee' van van Agt. Maar dat 
hij ook dit spelletje met volle 
overgave meespeelt is duidelijk. 
Rij maakt zich veel meer zorgen 
over de hardheid van de gulden 
en het financieringstekort, dan 
over 400.000 werklozen.Zelf heeft 
hij immers werk. 
Het resultaat?Als de PvdA nu toch 
zal meedoen, dan zal eerst opnieuw 
een stap naar rechts moeten plaats
vinden.Het PvdA programma moet 
roede lopen.Het kabinet wordt 
steeds rechtser.Zo ondergaat de 
sociaal-demokratie opnieuw het 
lot dat haar zo toevertrouwd is. 
Van stal gehaald als de onderne
mers haar nodig hebben,in de hoek 
getrapt als dat niet meer het ge
val is. 
Wordt het niet tijd dat de PvdA 
leden daar een stokje voor steken? 
De werklozen zijn veel meer gebaat 
bij een PvdA,die kapt met alle ge
flirt met het CDA,alle kniebui
gingen naar rechts.Een PvdA,die 
zich op de buitenparlementaire op
positie richt,heeft veel meer 
kracht dan een regeringspartner, 
waarvan alle tanden zijn getrokken. 
Aan de PvdA leden om dat werkelijk-
heid te maken. • 

nog wat te onderhouden met Sahmidt 
en Gensaher. AZs aZZes goed gaat 
natuU!'Ujk. Maat' dat gaat het niet. 
Tot zijn ontzetting zaZ hij moeten 
vaststel-Zen, dat EerZijn voZ zit 
met tuig (ongetwijfel-d stuk voor 
stuk door de Russen gestuU!'d en 
betaaZd). Met het sahorem uit heeZ 
Europa. Want het Zot wiZ, dat er 
iets aan de hand is in Bti.I'Zin. 
Bti.I'Zin doet dan nameZijk iets. 
Bti.I'Zin zaZ dan nameZijk verhinde
ren dat 9 huizenb Zakken door de 
Bti.I'Uner ME worden ontruimd. Bltr
Zin zaZ dan verhinderen dat heer 
Haig zijn moordenaat'spraatjes komt 

· ophangen. Bti.I'Un zaZ dan verhinde
ren dat er ooit nog ilberhaupt ie
mand het in zijn hoofd zaZ haZen 
om ook maat' een vinger uit te ste
ken naaf' iemand die veaht voor 
een kZein stukje vrijheid of een 
woning. Bti.I'Zin zaZ Zeven zoaZs 
het nog nooit heeft geZeefd, en 
dat zaZ heer Haig zeker geen deugd 
doen. 
En hoe zaz het heer Haig eigenZijk 
zeZf vergaan in Bti.I'Zin? Dat Zaten 
we nog even een Vei't'assing. Kijk 
macw naaf' het .JournaaL. Dat het een 
doZZe boeZ wordt is duideZijk, ik 
sahl'ijf u nog weZ. Hey, see you in 
Bti.I'Zin. ()JlTltSt 
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BEWEGING 
TEGEN KERNENERGIE 

Van 19 tot en met 26 september orga
niseren de basisgroepen 'Oodewaard 
gaat dicht'een aktie- en blokkade 
week bij de kerncentrale in Dode
waard. Op zaterdag 19 september 
wordt gestart met een demonstratie 
vanaf het station in Dodewaard naar 
de kerncentrale. Van hieruft begint 
de blokkade. De hele week zullen er 
aktiviteiten worden georganiseerd , 
waarbij ook aandacht zal worden be
steed aan het verzet tegen kernwapens 
en aan de toeleveringsbedrijven voor 
de produktie van kernenergie. Op za
terdag 26 september wordt de week af
gesloten met een demonstratie i n Al
melo. Wij ondersteunen deze aktie 
ten volle, net zoals we dat bij de 
vorige blokkade gedaan hebben. Oe or
ganisatie van de aktieweek zal op
n1euw de gevaren van de kernenergie 
onder de aandacht brengen van de Ne
derlandse bevolking. Dat is beslist 
geen overbodige zaak, nu de atoomlob
by een tegenoffensief tegen de anti
kernenergiebeweging {akb) heeft inge
zet. 
De vraag waarmee we echter te maken 
hebben is: zullen de blokkades vol
doende zijn om sluiti ng van de kern
centrales af te dwingen. Daarover 
willen wij in onderstaand artikel 
onze analyse geven. 

Tegenoffensief 

Een meerderheid van de Nederlandse 
bevolking is tegen kernenergie. Dat 
blijkt niet alleen uit algemene opi
niepeil i ngen , maar ook uit huis-aan
huis onderzoek dat de anti-kernener
giebeweging {akb) bijvoorbeel d in 
Almelo heeft gedaan. De grootbedrij
ven, die de atoomlobby vormen, en 
hun politieke vrienden in Den Haa~ 
trekken zich van de wil van het Ne
derlandse volk echter weinig aan. 
Integendeel. ue ondernemersorganisa
ties VNO en NCW hebben vorig jaar 
aangekondigd miljoenen guldens uit 
te trekken om een propaganda-offen
sief vöör kernenergie te beginnen. 
Van Agt heeft jonkheer Oe Braauw, 
een fervent voorstander van kernener
gie en goede bekende in ondernemers
land, benoemd tot opperhoofd van de 
zogenaamde Brede Maatschappelijke 
Diskussie. Zijn jaarlijks salaris 
van f 205.000,- voor 4 dagen werken 
per week staat er garant voor dat 
hij de diskussie in de richting leidt, 
die de atoomlobby wenst. En sinds men 
met argumenten de strijd lijkt te ver
liezen, gaan de voorstanders van kern-

Naar een blokkade 
van binnen uit ! 
energie er op over de akb met de 
meest fantastiese wild-west verhalen 
zwart te maken. Molly Geertsema be
schuldigde de kraakbeweging en de akb 
er onlangs van hun geld voor akties 
te halen uit bankovervallen. let wel : 
Geertsema is niet alleen kommissaris 
van de koningin in Gelderland, maar 
ook voorzitter van de Raad van Commi s
sarissen van de N.V. Gemeenschappelij
ke Kernenergiecentrales Nederland. 
De atoomlobby en haar vrienden in het 
overheidsapparaat zitten dus niet 
stil. Ook als er een regering komt 
met deelname van PvdA en 0'66 is slui
ting van kerncentrales niet zeker. In 
het programma van lubbers, De Koning 
en Van Thijn werd sluiting opnieuw 
naar de toekomst verschoven: er zou 
eerst weer een 'onafhankel ijke onder
zoekskommissie' moeten worden inge
steld. Waarom deze sabotage? 

Geertsema: ''bankovervallen" 

Doordraaien en winstmaken 
In de akb is al eerder gesteld, dat 
het doordraaien van de kerncentrales 
geen kwestie is van toeval, van onwe
tendheid van enkele personen. Het is 
de klub van grote kapitaalbezitters 
in Nederland die de kerncentrales 
kost wat kost open wil houden om-
dat zij aan de kernenergie superwins
ten denken te verdienen . Een bedrijf 
als Rijn-Scheld~-Verolme bijvoorbeeld 
verdient jaarlijks miljoenen guldens 
aan de kernenergiebusiness. Het bouwt 
op het ogenblik systemen voor UCN in 
Almelo, een grote titaniumcondensator 
voor Borssele en onderdelen voor Kal-

kar. Samen met het bouwbedrijf Brede
ro neemt het deel aan de bouw van een 
kernenergiecentrale in Zwitserland en 
op de tekentafels van RSV-bedrijven 
worden ontwerpen gemaakt voor een 
nieuwe kerncentrale: de standaard 650 
MWe . In 1978 maakt het bedrijf bekend 
dat het voor 28 kerncentrales in de 
wereld reaktorvaten had gemaakt en 
voor 18 centrales interne en andere 
onderdelen. RSV is geen uitzondering. 
Philips, VMF enzovoorts, zijn op de
zelfde wijze {radio)aktief. Op het al
taar van de winstbelangen van deze 
kleine klub kapitaalbezitters worden 
de wil en de veiligheid van het Ne
derlandse volk opgeofferd. 

Enkel kernenergie 
Kernenergie staat niet alleen . In de 
brochure 'Dodewaard gáát dicht:• 
(een achtergrondboekje van de samen
werkende 9elderse stroomgroepen bij 
de vorige blokkade) wordt vanuit de 
akb gekonstateerd: "We zijn gaan in
zien dat de gevaren van ke1'rtenergie 
kenmerkend zijn voor de gevaren van 
het industri~~ systeem. Kernenergie 
is geen vergissing, die het kapitaal 
er toch door wiZ drukken . Kernenergie 
is steeds meer het symboo Z geworden 
van een toekomst van steeds meer cen
tralisatie, steeds meer vervreemding 
tussen mensen, steeds grotere milieu
rampen, steeds minder demokratie er1 
steeds minder vrijheid ... We zijn de 
noodzaak gaan inzien van een kritiek 
op dit industriesysteem. 11 1) 
De maatschappij waarin de ondernemers 
kernenergie doordrukken, is dezelfde 
maatschappij waarin de ondernemers 
kernwapens produceren, mensen op 
straat gooien, loondalingen doordruk
ken en spekulanten laten profiteren 
van de woningnood. In hetzelfde arti
kel wordt d.an ook de konk lusie getrok
ken: ''Het wordt hoog tijd om de bewe
ging tegen kernenergie dus te verbre
den tot een beweging tegen dit indus
triesysteem . . . Want wat er eigenlijk 
gaande ia volgens ons, ia dat we met 
aZ deze sociale bewegingen, militante 
konswnentenbewegingen samen Ik oude 
aocialistiese leuze "produktie naar 
behoefte" gestalte proberen te geven." 
Een socialistiese maatschappij, waar
in geproduceerd wordt voor de behoef
ten van het volk en niet voor de 
winstbelangen van enkelingen. Dat is 
het alternatief tegenover het huidige 
produktiestelsel. 
Een ieder die de blokkade van vorig 
Lees verder op p.4 
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Zoals uit het artikel 'Naar een blokkade van binnen uit' blijkt is de 
GML/Rode Morgen er voorstander van om de strijd tegen de kernenergie 
sterker te richten op het werk in de bedrijven. Dat wil zeggen op de 
arbeiders in de kerncentrales, in de transportbedrijven en in de toele
veringsbedrijven als VMF, RSV en Philips. Een beweging binnen die be
drijven is de machtigste steun die de akb zich kan wensen. Om de pro
blemen, die daarbij opduiken duidelijk te maken zullen we twee inter
views publiceren. In deze krant een interview met een voorstander van 
kernenergie uit een kerncentrale in Nederland, die verwoordt wat er 
onder een groot deel van de mensen in de centrales leeft. In de volgen
de Rode Morgen komt dan een tegenstander van kernenergie uit het RSV
koncern aan het woord. 

Interview 
met een werknemer 
uit een kerncentrale 

111111111111111 

De reaktie van werknemers van kel'n
aentraZes op demonstraties en bZokka
de-akties is tot op heden niet erg 
positief. Hoe vaZt dat voZgens U te 
verkZaren? Die werknemers hebben 
zeZf toah direkt te maken met de ge
varen van kel'nenergie? 

Uit het oogpunt van techniek beschou
wen wij de kerncentrales in Neder
land als veilig. Er is natuurlijk 
sprake van radioaktieve straling; dat 
weten we. Maar op de eerste plaats 
zijn er plaatsen op de aarde waar de 
straling door radioaktief gesteente 
veel groter is dan op de plaatsen 
waar in de kerncentrales normaal 
werk wordt verricht. Een voorbeeld 
hiervan is het Zwarte Woud. En op de 
tweede plaats kennen wij de beveili
gingsmaatregelen in de kerncentrale. 
Het is een te lang verhaal om dat 

VERVOLG BLOKKADE VAN BINNENUIT 

jaar heeft meegemaakt, zal inzien dat 
de kapitaalbezitters niet van plan 
zijn die maatschappij aan ons te ge
ven. De inzet van duizenden ME-ers
spreekt boekdelen. Om nog maar te 
zwijgen over de prikkeldraadversper
ringen, traangasleidingen en bewa-
ki ngskamera' s. 
Wie een ander produktiesysteem aan de 
orde stelt,stelt volgens ons aan 
orde: de omwenteling van het kapita
listiese stelsel. Een omwenteling die 
erin bestaat de macht van de kleine 
groep van grote kapitaalbezitters te 
breken, hun bedrijven te onteigenen 
en deze over te brengen in handen van 
de gemeenschap. Alleen op die basis 
is produktie in dienst van de behoef
ten van het volk mogelijk. 
De vraag die zich stelt is: welke 
krachten in de maatschappij kunnen die 
omwenteling bewerkstelligen? 

Basis in de bedrijven 

Vorig jaar waren er plannen voor een 
terreinbezetting van Dodewaard. Maar 
door de massale inzet van ME was dat 
niet te verwezenlijken. De vesting was 
van buitenaf niet te nemen. Als het 
van buitenaf niet kan, dan is de weg: 
van binnenuit. Dat weten we al sinds 
het paard van Troje. 
Van binnenuit, dat betekent: mobili
satie van de arbeiders in de centra-

'BEVE/llfi/NfiSMAAT/iEfiElEN 
VIJliJIENIJE ' 

hier even uiteen te zetten. Maar ik 
ben er als technicus van overtuigd 
dat die voldoende zijn om grote onge
lukken of diefstal onmogelijk te ma
ken. Daarin staan wij tegenover de 
antikernenergiebeweging. Wij vragen 
ons af: weten de mensen die demon
streren wel waarover zij praten? 
Hebben ze de opleiding en de kennis 
om een gefundeerd oordeel te geven? 

Naar onze men1-ng is het voztedig 
juist dat zoveeZ mensen rond het 
vraagstuk van de kernenergie in beb1e
ging komen, ook aZ heeft niet ieder
een een teahniese opZeiding gehad. 
Hoe je veiZigheid ook beoordeeZt, er 
bZijft staan dat de kerncentraZes 
een soort van potentiUZe kernbommen 
vormen. En bovendien is er ook onder 
de teahniai strijd gaande over de mo
geZijke gevaren van kernenergie ••• 

les, in de bouwbedrijven, in de trans
portbedrijven en in andere toeleve
ringsbedrijven. Daar zijn de krachten 
te vinden om de winstproduktie stil 
te leggen en veranderingen door te 
voeren. In de bedrijven worden de 
arbeiders dag in dag uit gekonfron
teerd met de uitbuiting en onderdruk
king door dit systeem. Zonder hun 
werk kan het kapitalisme niet draaien. 
Wie dit industriële systeem in het 
hart wil treffen, zal zich moeten 
richten op het werk onder de arbei
dersklasse. Dat is geen makkelijke 
weg, zoals de reaktie van werknemers 
in kerncentrales op de akb bewijst 
(zie daarvoor het interview in deze 
Rode Morgen). Het is ook geen snelle 
weg. Akties zoals Onkruit tegen de 
wapenproduktie op RSV-werven heeft 
gevoerd, zijn spektakulair en onder
vinden wel enige sympatie bij een 
deel van de arbeiders. Maar ze zijn 
niet voldoende om een stuk strijd van 
de werfarbeiders zelf ov gang te 
brengen. Dat laatste is echter de e
nige weg waarlangs grote maatschappe
lijke veranderingen tot stand kunnen 
komen. 
Dat stelt hoge eisen aan al degenen, 
die die veranderingen willen: 
• we dienen een alternatief te ont
wikkelen tegenover het bestaande pro
duktiesys·teem, en dat langdurig in de 
bedrijven te propageren. De kapitaal-

bezitters stellen het zo voor alsof 
kernenergie en kernwapenproduktie de 
en1ge mogelijkheid zijn om werk en be
staan van de bevolking te redden. Wie 
zich daartegen keert, keert zich te
gen de krisisoplossingen van de rij
ken en heeft tot taak een andere weg 
uit te werken. 
• een vaste invloed in de bedrijven 
kan a 11 een tot stand komen door 1 ang
durig werk rond de grote fabrieken en 
door te werken aan de vereniging van 
de meest bewuste arbeiders in een re
volutionaire organisatie. Op die ba
sis kunnen grote bewegingen in de be
drijven worden voorbereid. 

Door dit werk zullen we op lange ter
mijn ook sterker komen te staan tegen
over de ME. De ervaring uit het ver
leden en de ervaring uit de Derde We
reld bewijzen dat het geweldsapparaat 
van de tegenstander te verslaan is. 
Ook de forten die de ME nu opbouwt 
bij kerncentrales, mits de strijd 
rond de kerncentrales onderdeel ui
maakt van een toenemend bewustzijn 
en een toenemende aktiviteit van het 
gehele volk. 
Een meerderheid van de Nederlandse 
bevolking is tegen kernenergie. Daar
bij zijn ook veel bewuste arbeiders. 
De aanknopingspunten voor het werk 
naar de bedrijven zijn dus zeker aan
wezig. N.S. • 
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Interview 
met een werknemer 
uit een kamcentrale 

Mijn idee is dat de tegenstanders 
van kernenergie mensen zijn, die de 
praktijk niet kennen. Die komen van
achter hun boeken vertellen wat de 
gevaren zijn, terwijl ze onze dage
l ijkse ervaring binnen de centrale 
missen. Nogmaals, ik wil je niet ver
moeien met een uitgebreid technies 
verhaal, maar er kunn~n binnen de Ne
derlandSe kerncentrales geen dingen 
gebeuren die naar buiten toe het ef
fekt van een atoombom hebben . tr kun
nen geen mensen op verkeerde knoppen 
gaan drukken zonder dat dat elders 
in de centrale gemerkt en gecorri
geerd wordt. 

We hebben inrrridde Z.s toch eP.Varingen 
als in Har?:"i$burg. Tel.t dat voor de 
mensen in de kerncentral.e niet mee? 
In Hlli"l'isburg ging het toch niet aZ
Zeen om de IIWilnsen in de central.e 
maar ook daarbuiten ••• 

Het ene land verschilt van het ande
re. Ook op het g~bied van kerncentra
les. Na Harrisburg zijn er onmiddel
lijk ingenieurs uit Nederland naar 
Amerika gegaan om de zaak te bestude
ren. Het systeem van produktie en be
vei l iging is daar anders dan hier. 
De ingenieurs zijn tot de slotsom ge
komen dat Harrisburg ge~n aanleiding 
gaf tot extra beveiliging of verande
ringen in de kerncentrales in Neder
land. Zoiets als in Harrisburg kan 
hier niet gebeuren. 

Een technicus van de central.e in Har
risburg heeft openbaar gemaakt~ dat 
de diz>ektie de buit;em.)ereld systema-

ties heeft voorgeZ.ogen over de vei
l.igheià in de central.e. Ze kregen op
dracht om te knoeien bij metingen om 
de kontroZerende instanties te mis
Zeiden. Het gaat op zo'n moment niet 
meer over de beveil.igingsapparatuur, 
maar over de vraag: IJJie bezit die din
gen? Veel mensen keren zich ook te
gen de kerncentral.es, omdat die in 
handen zijn van Zieden voor IJJie aZ
Zeen geZ.dt: doordraaien en IJJinst ma
ken. 

Het probleem in Amerika is dat de 
kerncentrales in partikuliere handen 
zijn. Dan wordt het helemaal een 
kwestie van geld verdienen en dan 
zou je dat soort dingen kunnen ver
wachten. Maar in Nederland zijn de 
kerncentrales in handen van provinci
ale elektriciteitsmaaatschappijen. 
In feite dus gemeenschapsbezit. Dat 
biedt veel minder mogelijkheden voor 
geheimzinnigheid en onvoldoende kon
trole. 

Wij vragen ons af of dat wel. zo is. 
Het is toch al. een paar keer voorge
komen dat aktiegroepen of anderen din
gen boven water haal.den die door de 
direkties van de centraZes en de o
verheid beL1USt geheim IM2rden gehou
den. Denk maar aan dat opwerkingskon
"trakt van de central.e in 8orssel.e met 
de Fransen. Dat moest door buiten
staanders apenbaar worden gemaakt en 
zel.fs toen wil.de minister van Aarden
ne er in het openbaar niet op ingaan 
omdat er sprake was van zakengeheim. 

Ik ben van mening dat het bij die za-

Westduitse politie beschexmt een installatie tijdens 
een tegen kerncentrales qerichte protestdemonstratie 
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ken helemaal niet om grote gevaren 
voor de bevolking handelde. Het ging 
gewoon om zaken, die volgens mij ge
rust iedereen mag weten. Dat wil 
niet zeggen dat er helemaal geen ge
vaar bestaat in een kerncentrale. Dat 
zul je mij niet horen zeggen. Maar 
wij weten hoe groot die gevaren zijn 
en w~lke konsekwenties ze hebben. Net 
als men in andere industrieën kan uit
zoeken. Het is bijvoorbeeld mogelijk 
óat in een kerncentra le een hoofd
stoomleiding in het nukleaire gedeel
te springt. Dat betekent dat er een 
x-aantal mensen, laten we zeggen 15 
a 20, vrijwel onmiddellijk de dood 
vinden. Dat is natuurlijk vreselijk 
voor iedereen, die daarbij betrokken 
is . Maar in andere industrieën loop 
je dergelijke risikoos öök. En be
seft iedereen wel wel k risiko hi j 
loopt, als hij met zijn auto de weg 
opgaat? 

U vindt dus eigenZijk dat de bewe
ging tegen kernenergie zich druk 
maakt om niets? En dat de bevo~king 
buiten de kerncentrales zich volle
dig gerust kan voeZ.en? 

Ik zie wel een probleem en dat is 
het afval. Daarvoor is nog geen goe
de oplossing gevonden. Ik heb daar 
zelf wel ideeën over. maar die zul
len de eigenaars wel te duur vinden. 
Centrales draaien nu eenmaal om geld 
te maken ... 
En dan is er nog de mogelijkheid 
dat er in een oorlog een bom op valt. 
Maar als het zover komt. waar ben je 
dan nog wel veilig? 

U stel.t zeLf vast dat het afva~ een 
probleem is, dat kerncentraZes in par
tikuZ.ier eigendom, zoaZ.s in het bui
ten~and, een probZeem vormen en dat 
kerncentraZes en een mogeZ.ijke oor
Zog e Zkaar ook niet verdragen. Ge
noeg aanleiding, lijkt ons, om met 
de tegenstanders van kernenergie en 
ook met de beweging voor de vrede in 
diskussie te treden. 

Kijk, tot de eigenaren en de direk
ties hoef je je niet te wenden . Die 
zijn behoudend. Maar op ons komen 
die akties vaak af alsof er een Jeho
va-getuige met een bord voor je deur 
komt staan om je te bekeren. Daarop 
klappen de mensen dicht. Als je met 
mensen in de centrale niet in diskus
sie wilt of kunt treden, dan blijft 
die afstand er. Dat komt omdat wij 
ervan overtuigd zijn dat we de geva
ren kennen en dat we ze kunnen be
heersen.En daar l igt precies het me
ningsverschil met de demonstranten.• 
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Kernenergie is ongewenst van
wege de onvermijdelijke belas
ting van het milieu, het gevaar 
van ongelukken en de onmoge
lijkheid van veilige opslag 
van het radioaktieve afval. 
Dit is een gegeven waarvan de 
meerderheid van het Nederland
se volk overtuigd is zoals 
blijkt uit verschillende enquè-
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tes. Het argument van de kern
energielobby dat kernenergie 
goedkoop is wordt overtuigend 
naar de prullenmand verwezen 
door een studie van ir. Jan 
Willem Storm van Leeuwen (l), 
waarin het rendement van ver
schillende soorten centrales 
voor elektriciteitsopwekking 
wordt vergeleken. 

ifj I ONGEWENST I 
i I OVERBODIG J 
~ [ONRENDABEL[ 

Kernenergie onrendabel 

In zijn studie vergelijkt Storm 
van Leeuwen de rendementen van 
elektriciteitscentrales die ge
baseerd zijn op gas, kolen, olie 
en kernenergie (zowel konventio
neel als de zogenaamde kweekreak
tor; zie kader). Daarbij maakt hij 
gebruik van zogenaamde energieba
lansen. Hierin wordt berekend hoe
veel energie moet worden gestoken 
in de opwekking van elektriciteit 
bij een bepaald type centrale. 
In deze berekening houdt hij re
kening met alle stappen die door
lopen worden om de opwekking van 
elektriciteit mogelijk te maken. 
Voor kolen zijn dat de winning in 
mijnbouw, het transport, de bouw 
en het gebruik van centrales, de 
ontmanteling van centrales en het 
opvangen van milieuverontreiniging 
door ontzwaveling van de rookgas
sen (zie kader). 
Voor de berekening van de kosten 
(in energie uitgedrukt) van kern
ener~ie houdt hij rekening m~e 
winn1ng en verrijking van uranium, 
de bouw en het gebruik van de cen
trale, de kosten van ontmanteling 
en de kosten van afvalverwerking . 
en opslag. Zo komt hij tot de vol
gende energierendementen voor cen
trales van 1000 Megawatt elektries 
vermogen, voor de verschillende 
typen centrales: 

Reaktortype rendement in % 

gas 
olie 
kolen 
kernreaktor (konv.) 
kweekreaktor 

33.5 
30.3 
21.1 
0.06 

10.5 

Dit betekent dat in een kerncentra
le slechts 0.06 eenheden elektri
citeit worden gewonnen uit 100 e
nergie-eenheden die in het hele 

proces moeten worden geïnvesteerd. 
Voor kolen zijn dat 21.1 en voor 
gasgestookte centrales 33.5 een
heden per honderd. Een sterk ver
eenvoudigd schema van de energie
balansen voor een kernreaktor en 
een kolencentrale is gegeven in 
de figuur. 

energie
eenheden 
"geinvesteerd" 

type uiteindelijk. geleverde 
centrale energie in elektrici

teitseenheden. 

V' = warmte ....s-+ = elektriciteit 

Kritiek niet overtuigend 

Na publikatie van het boek van 
Storm van Leeuwen bleek dat zijn 
berekeningen niet zomaar eenvou
dig van tafel konden worden ge
veegd door de voorstanders van 
kernenergie. Van Aardenne (minis
ter van Ekonomiese Zaken in het 
kabinet Van Agt I) benoemde een 
kommissie (!!) om het boek te 
toetsen. Deze kommissie werd sa
mengesteld uit ambtenaren en des
kundigen van ECN, KEMA, Rijn
Schelde-Verolme en Neratoom, allen 
voorstanders van kernenergie. (2) 
De kritiek die de kommissie heeft 
op de berekeningen van Storm van 
Leeuwen voor kerncentrales (3) is 
niet bepaald overtuigend. 
Zo zou Storm van Leeuwen .zijn uit
gegaan van een te laag gehalte aan 

uranium (of beter uraniumoxide) 
in het ruwe erts (0.01% in plaats 
van bijvoorbeeld 0.3%). Op dit 
moment wordt nog erts gedolven 
van 0.3% maar er zijn schattingen 
die zeggen dat als gevolg van de 
grote vraag en de uitputting van 
de rijkere ertslagen mogelijk al 
in 1985 erts moet worden gebruikt 
van een gehalte aan uraan van 
0.01% (zie ook noot 3). 
Storm van Leeuwen gaat er van uit 
dat ontmanteling van een kerncen
trale ongeveer evenveel kan kosten 
als de bouw (in de naast~oekomst 
ca. 4 miljard). Dat,dit zeer rea
listies is mag blijken uit de vol
gende cijfers. De schoonmaakkosten 
van de Three Miles Island kerncen
trale (Harrisburg) waar eind maart 
1979 een ongeluk gebeurde worden 
nu al begroot op ongeveer 1.6 mil
jard gulden! De kosten van ontman
teling van de West Valley opwerkings
fabriek bedragen ongeveer 600 mil
joen dollar ofwel 1.5 miljard gul
den. Het is trouwens bekend dat 
Van Aardenne en zijn kernenergie
vrienden al jarenlang proberen 
het probleem van het radio-aktief 
afval en de daarmee gepaard gaande 
kosten te verdoezelen en iedere 
tegenstander beschuldigen van een 
gebrek aan kennis. Dit is een re-
den te meer om de lage schatting 
van slechts 10% van de bouwkosten 
die voor de ontmanteling nodig 
zou zijn met argwaan te bekijken. 

Plutoniumekonomie 

Een tweede belangrijke konklusie die 
Storm van Leeuwen trekt ten aanzien 
van kernenergie is dat voor een e
nigszins (energie-) rendabel gebruik 
van kernenergie onvermijdelijk zal 
moeten worden gestreefd naar de bouw 
van een keten van kweekraaktoren 
(zie ook kader). 
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Indien dit niet gebeurt zal de be
perkte wereldvoorraad uranium in kor
te tijd zijn opgebruikt. 
Voor het opstarten van één kweekre
aktor is een bepaalde hoeveelheid van 
het uiterst giftige en radioaktieve 
plutonium nodig. Dit plutonium zal 
eerst in gewonekkerncentrales moeten 
worden aangemaa t. Een berekening 
leert dat één gewone kerncentrale er 
twintig jaar over doet om de hoe
veelheid plutonium te maken die no
dig is voor het opstarten van één 
kweek reaktor. 
Dit betekent dat een keuze voor de 
toepassing van kernenergie nu eerst 
de bouw nodig maakt van een aantal 
gewone centrales en dat in de naas
te toekomst onvermijdelijk kweekre
aktoren moeten worden ingevoerd mèt 
de grote hoeveelheden van het uiterst 
giftige plutonium die dan in omloop 
komen. 
Van het geld dat de Nederlandse over
heid dit jaar aan energie-onderzoek 
uitgeeft gaat 33% (!) naar onderzoek 
aan het kweekreaktorprojekt SNR-300 
te Kalkar (uitgevoerd door ECN en TNO) 
Dit geld kan beter besteed worden 
aan onderzoek naar alternatieve vor
men van energie. aan metoden van e
nergiebesparing zoals woningisola-
tie en aan verbetering van het ren
dement bij elektriciteitsopwekking. 
In een van de volgende nummers zul
len we hierop verder ingaan. Ook 
komen we dan terug op de grootscheep
se invoering van kolen die in volle 
gang is gezet en waarbij aan de na
delige milieu-effekten wordt voor
bijgegaan. 

A.S. 
···················································· . . . . . : 
; Kweekreaktor 

;Een kweekraktor gaat in principe 
:zuiniger om met het beschikbare u
:ranium dan een konventionele cen
;trale. Een 'gewone' kerncentrale 
: heeft als brandstof uranium met een 
:gehalte van± 3% aan het eigenlijk 

splijtbare materiaal uraan-235. 
Een kweekreaktor heeft als brand
stof plutonium. De neutronen die 
vrijkomen bij splijting van dit plu
tonium kunnen het normaal niet
splijtbare uraan-238 ('onverrijkt' 
uranium) omzetten in plutonium-239. 
Op deze wijze kan in principe een 
grotere hoeveelheid plutonium worden 
'gekweekt' dan als brandstof wordt 
verstookt. 

; Rookgasontzwaveling is nodig omdat 
; bij het stoken van kolen zwaveldi
: oxide wordt gevormd uit het in de 
; kolen aanwezige zwavel. 

: ................................................ . 

noten: 

1) Ir. Jan Willem Stonn van reeuwen, 
"Tussen kolen en kernenergie, een 
Analyse", Ekologische Uitgeverij, 
Intenrediair Bibliotheek, Amster
dam 1980, f24,-. 

2) Volkskrant 17 juli 1981. 
3) PI'aktueel 25 februari 1981. 
4) Energienota deel 3, Brandstoffen-

inzet centrales. • 
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BRANDSCHOON? 

Deze kopie bevond zich in de vaka
turebank van het arbeidsburo te 
Vlissingen. 
Bij de Koninklijke Mij. de Schelde 
word je "gescreend" voor funkties 
in de marinebouw en de apparaten
bouw (kernenergie!). Al heel wat 
sollicitanten zijn intussen na 
zo'n screening afgewezen. 
"Brandschoon" dus. Wat moet je je 
daarbij voorstellen? De ervaring 
leert dat mensen die in bond of be
drijf aktief zijn 'besmet' zijn. 
Dat geldt ook voor talloze anderen. 
ja eigenlijk voor alles wat aktief 
links is. Mijnheer Philips kan daar 
o0k nog het een en ander over ver
tellen. 
Zo'n vakature roept toch wel een 
paar vragen op: 
• De heren hebben alle aandacht voor 
brandschone achtergronden. Wanneer 
komt die aandacht er eens voor de 
allesbehalve brandschone werkomstan
digheden? Lasdampen. tal van gevaar
lijke chemikalieën. lawaai. stof enz. 
geven daar alle reden toe. 
• Zijn de heren van de direktie wel 
zo brandschoon? Na de onthullingen 
in de Haagse Post over de praktij
ken van Philips loont het misschien 
de moeite ook zo'n onderzoek bij 
andere koncerns te verrichten. De 
huidige praktijken van RSV zijn in 
elk geval niet bepaald fris te noe
men: onderzeeërs voor Taiwan. fre
gatten voor Indonesië. meer en meer 
nadruk op militaire produktie .... 

•Al dat gescreen op dit moment heeft 
als doel strijdbare arbeiders buiten 
het bedrijf te houden. Weg ermee! 

R.K. 

* 
• 

vervaldatum: 

Nee tegen 
deN- bom 
In 1978 nam de GML/Rode Morgen deel 
aan de grote demonstratie tegen de 
Neutronenbom in Amsterdam. Ons 
standpunt blijft ongewijzigd. De GML 
wijst het in produktie nemen van de 
N-bom door de VS ondubbelzinnig af. 
De N-bom vormt een onderdeel van een 
Amerikaanse strategie tegenover de 
oorlogszuchtige strategie van de Sov
jet Unie. De Amerikaanse strategie 
vormt echter geen werkelijke verde
diging voor West Europa. Integen
deel. Mocht het tot een oorlog ko
men in Europa. dan leidt de NAVO
strategie tot het opofferen van de 
Europese volksmassaas. De N-bom. die 
een antwoord moet vormen op het o
verwicht aan tanks van het Warschau
pakt, verlaagt de atoomdrempel. 
Dit betekent dat een oorlog al in 
een zeer vroeg stadium overgaat in 
een atoomoorlog op Europees grondge
bied. Ten gunste van de N-bom wordt 
aangevoerd dat daarmee het machts
evenwicht tussen de twee supermach
ten bewaard wordt. Zolang dit even
wicht er is zou het uitbreken van 
een oorlog voorkomen worden. 
Het evenwicht tussen de supermach
ten is echter niet blijvend. en bo
vendien spelen niet alleen de aantal
len wapens een rol bij het uitbre
ken van een oorlog. We kunnen dus 
niet alleen kijken naar de afschrik
kende funktie van wapens. maar moeten 
ook kijken welk effekt ze hebben als 
een oorlog alsnog zou uitbreken. 
De NAVO-strategie voorziet in het ver
anderen van West Europa in een a
toomkerkhof bij wijze van "verdedi
ging".Deze strategie is alleen in 
het belang van het Amerikaans impe
rialisme. Wij stellen hier een an
dere strategie tegenover die voor 
de verdediging van de nationale on
afhankelijkheid moet zorgen. Neder
land en andere Westeuropese landen 
moeten een onafhankelijke nationale 
verdediging krijgen waar de VS geen 
enkele zeggenschap hebben. Deze ver
dediging moet er niet op de eerste 
plaats op gericht worden een massa-
le frontenoorlog met superwapens aan 
te gaan. maar zich erop te richten 
een bezetter het hoofd te bieden vol
gens een strategie van de volksoor-
log. Centrale Leiding • 
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ISF/SAO: 
NIEUW BETALINGSSYSTEElVI 
IN DE MET AALINDUSTRIE 
In de metaalindustrie is op korte 
termijn de invoering van een nieuw 
funktie-klassifikatiesysteem aan 
de orde; het zogenoemde ISF/SAO. 
ISF staat voor Integraal Systeem 
voor Funktiewaardering en SAO voor 
Systeem voor Arbeidsomstandig
heden. 

Funktieklassifikatie 

Hoe de funktiewaardering op het 
moment tot stand komt is niet zo 
bekend. Er wordt naar een aantal 
faktoren gekeken: 
- veelzijdigheid van het werk 
- kennis die nodig is voor de fun-

tie; zowel opleiding als ervaring 
- nauwkeurigheid en handvaardigheid 
- schaderisiko (verantwoordelijk-

heid) 
- inspanning en werkomstandigheden 

Voor elk van deze kenmerken krijg 
je punten. Hoe minder punten je in 
totaal hebt, hoe lager je ingeschaald 
wordt. 
Het principe van het !SF-systeem 
is hetzelfde als de twee oude sys
temen (één voor handarbeiders en 
één voor kantoorpersoneel en bazen); 
beoordelingstaktoren waarvoor je 
punten krijgt; dat leidt weer tot 
indeling in een funktiegroep. Bij 
het ISF zijn dat de funktieklassen 
A t/m K. Die komen ongeveer over
een met de oude klassen 2 t/m 11. 
De faktor arbeidsomstandigheden 
wordt er geheel uitgelicht. Die 
komt terug in het tegelijkertijd 
in te voeren SAO. 
Het SAO krijg je in de vorm van 
een toeslag naast je funktieloon. 
Oe hoogte van die toeslag wordt 
ook weer bepaald door een systeem 
van faktoren en punten. Die fak
toren zijn: lichaamshouding , 
krachtsinspanning, persoonlijk ri
siko, monotonie en atmosfeer. Af
hankelijk van het aantal punten 
krijg je minimaal 0, 30, 60 of 
120 gulden SAO-toeslag. ISF en SAO 
zijn dus twee naast elkaar gehan
teerde, met elkaar verbonden sys
temen, die ieder een deel van je 
loon bepalen. 
Het ISF/SAO realiseert op deze wij
ze naar eigen zeggen drie doelstel
lingen: 
1. Eén funktiesysteem voor handar

beiders, toezichthoudend per
soneel en kantoorpersoneel. 

2. Het doorbreken van de grens van 
funktiegroep 6 voor handarbei
ders, zodat het mogelijk wordt 
vaklui te herwaarderen. 

3. Het wordt ondernemers mogelijk 
gemaakt een zekere extra 'belo
ning' te geven voor vuil en 
zwaar werk. 

In de praktijk zal het ISF/SAO een 
(geringe) verbetering betekenen in 
de betaling aan vaklieden en voor 
vuil en zwaar werk. Maar er is ook 
een waslijst van bezwaren tegen 
dit systeem, die de positieve pun
ten meer dan overtreft. 

Bezwaren tegen ISF-SAO 

1. Het SAO wordt uitbetaald als 
een toeslag. Omdat de SAO-toeslag 
geen deel uitmaakt van het vaste 
loon, telt ze niet mee voor aller
lei arbeidsvoorwaarden, zoals pen
sioenen. Ze telt wel mee voor ziek
tewet en WW. Maar dat gold tot voor 
kort ook voor de reisuren, en dat 
heeft Albeda veranderd. Er bestaat 
op zijn minst een risiko dat Albe
da (of zijn eventuele opvolger) 
gaat knoeien met de SAO-toeslag. 

2. Oe funktielonen voor jeugdigen 
zullen gebaseerd blijven op het 
(minimum) jeugdloon: voor dit jaar 
onder de 23 een percentage minder, 
de zogenaamde "staffeling". Dit 
geldt echter ook voor de SAO-toe
slag. Heeft een jongere minder 
last van lasrook en lawaai dan 
ouderen? 

3. Er kunnen ook mensen "naar be
neden" geherwaardeerd worden. Al
leen voor werknemers van 55 jaar 
en ouder is er een garantiebepa
ling dat in dat geval het huidige 
salaris wordt gehandhaafd. Voor 
de overige werknemers wordt het 
vroegere loon als dat hoger was 
bevroren, totdat het door de nieu
we belDning is ingehaald. 

4. Met het ISF/SAO wordt er een 
verdee 1-en-heers-systeeta ingevoerd. 
a. Oe lonen worden verder uit el
kaar getrokken. Jarenlang had de 
vakbeweging de 'nivellering' in 
haar vaandel staan. Nu zien we 
een •opwaarderingstendens voor 
vaklieden in groep 6• en bij de 
lagere funkties dat ze gelijk blij
ven ten opzichte van de oude me
taalmethode. En zoals we gezien 
hebben kunnen er zelfs mensen op 
achteruit gaan! Bovendien ontstaan 
er verschillen in SAO-toeslag. Een 
prima basis dus om mensen tegen 
elkaar uit te spelen. 

b. Ondanks alle faktoromschrij
vingen, puntentoekenningen enzo
voort zijn het toch de bazen en 
chefs die mensen voordragen voor 
verhoging (of verlaging!). 

c. Oe arbeider heeft zo langzamer
hand een dagkursus van de bond no
dig om te analyseren hoe zijn ei
gen loon in elkaar zit. 

Onze konklusie: de nadelen wegen 
vee 1 zwaarder dan de voorde 1 en . 

Opstelling Industriebond FNV 

Het ISF/SAO is ontwikkeld in de ROM 
(Raad van Overleg in de Metaal
industrie), waar vakverenigingen 
en ondernemers in zitten. Beide 
zijn nu ook voorstanders van de 
ISF/SAO. Deze opstelling van de 
18 FNV maakt de bond .edeplichtig 
aan een loonsysteem dat verdeeld
heid onder de arbeiders in de 
hand werkt en opnieuw een toe-
slag toevoegt aan de vele. die er 
al zijn in een groot aantal me
taalbedrijven. Is zo'n opstelling 
bevorderlijk voor het verweer van 
de arbeidersbeweging tegen de aan
vallen die er gedaan worden op de 
werkgelegenheid, de lonen en de 
sociale voorzieningen? Een argu-
met van de leiding van de Indus
triebond: "De inTXJer-ing en het onder
houd van ISF /SAO biedt kansen om 
ons:uzlf als bond te manifesteren". 
Ten eerste. Oe bond zou een rol 
kunnen spelen in de beroepsproce
dures. Ten eerste blijkt in de 
praktijk tot nu toe dat er zeer 
weinig beroepsgevallen gehono-
reerd worden. Ten tweede: is ma
nifesteren niet mêêr dan indivi
duele klachtenprocedures begelei
den? Tenslotte blijkt dat de •ex
terne• klachtenprocedure slechts 
toegankelijk is voor leden. Een 
kwalijke zaak tegenover niet-leden. 
Moet op deze wijze het ledenver-
1 i es worden gek()ll!)eflseerd? 
Oe gedachtengang is dat men de 
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werkgever kan kontroleren als de 
loonstruktuur precies is vastge
legd in regeltjes. Daarbij wordt 
echter vergeten dat het systeem 
voor de arbeider zelf totaal ondoor
zichtig wordt. Het maakt de arbei
ders onmondiger, en de vakorganisa
tie kan alleen een vuist maken met 
een 'mondige' achterban! 

FME voorstander 

Oe FME (de werkgevers in de metaal} 
wil graag dat het ISF:SAO wordt inge
voerd. 
"Bet ISF/SAO ia een beloningssysteem 
dat een zekere mate van jle:r:ibiti
teit biedt aan de partijen op onder
nemingenivo (werkgevers en vakvereni
gingen) om in te spel.en op Zokal.e be
hoeften en arbeidsmarktsituaties . Zo
als bekend was een nadeel. van de ou
de. salcrrisstruktw.a> in de metaal. de 
grote mate van verstarring die er in 
opgetreden was." (geciteerd uit FNV
brochure, die voor het grootste deel 
is overgenomen uit een FME-stuk dat 
de weerslag vonmt van de principe
overeenkomst in de ROM). 
Hier komt de aap uit de mouw: de on
dernemers willen het looninstrument 
gebruiken om de arbeiders tegen el-

BLAUWE· 
OGEN· 
POLITIEK 
Blauwe ogenpolitiek. Zo noemen de ar
beiders bij de scheepswerf van der 
Giessen de Noord (GN} het nieuwe 
funktieklassifikatie systeem. Op 1 
januari jl. is bij GN de 'Rotterdam
se' variant van het ISF ingevoerd. 
Hiermee liep GN vooruit op de invoe
ring van het ISF landelijk. 
Dat je b 1 auwe ogen moet hebben om een 
loonklasse hoger te komen merkte bij
voorbeeld een Turkse lasser op de lo
katie Krimpen (GNK) . Hij werkt daar 
al jaren in de loods . Toch zit hij 
nog steeds in groep drie, terwijl ba
zen zijn laswerk-boven-het-hoofd be
wonderend hebben gekeurd. Maar de 
baas vindt dat er teveel buitenland
se arbeiders werken in de loods. Zo 
laat hij bijvoorbeeld ook alleen 
maar Nederlanders toe in de ploegen
dienst. 

kaar uit te spelen: de vrije markt 
van vraag en aanbod. 
De politiek van de FME is om het 
loonkostenpeil te drukken. Maar tege
lijk moeten ze vaklieden vasthouden, 
dus is er een ISF/SAO. De meute ver
verliest koopkracht; d1t soort vak
lieden waar de baas tekort aan heeft 
krijgt een paar centen extra. Oe vak
bond begeeft zich op gevaarlijk ter
rein om daarin toe te stemmen en 
daarmee fundamentele uitgangspunten 
van de vakbeweging te verkwanselen. 
In krisistijden moeten we uitgaan 
van zo min mogelijk toeslagen, zo min 
mogelijk differentiëringen in de lo
nen, met als doel de eenheid te sme
den . ISF/SAO is het tegendeel hier
van . Het draait de klok 25 jaar terug. 

Eisen 

•Geen ISF/SAO akkoord tot de finan
ciële gevolgen voor iedereen duide
lijk zijn. 

•Terugdringen van toeslagen: SAO in 
het vaste loon. 

• Vakvolwassen loon voor jongeren. 
Geen staffeli ng bij SAO voor jonge
ren. 

•Garantiebepaling voor allen: nie
mand er op achteruit. 

37% ~. 63'1. niet 

Velen hadden gerekend op een verho
ging. Maar 63% bleef staan. Hele 
groepen werden niet verhoogd: in 
Krimpen de scheepsmakers, de buiten
lassers en de komplete luchtploeg 
{slijpers, hakkers, boorders); in Al
b)asserdam de machinebankwerkers, de 
mensen in de smederij, de luchtploeg 
en de reparatietimmerlieden (die 
laatsten willen ze namelijk kwijt). 
Oe machinebankwerkers op GNA namen 
het niet en liepen massaal de loods 
uit om te protesteren bij de bedrijfs
leiding. 
Velen zeggen: "Op zo 'n manier komt er 
verdeeldheid; de mannen die omhoog 
gegaan zijn hoor je niet; het is be
ter dat iedereen er eventueel. op 
vooruit gaat." 

Halve woeP omhoog 

Oe funktieverhoging bedroeg maar 
een halve groep. De andere helft 
komt pas in '82. Vorig jaar werd er 
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•Toewerken naar een ster ke vereenvou
diging van het toonsysteem. Met na
me door het terugdringen van het 
aantal funktiegroepen. 

•Handhaving van de koopkracht. Vol
gens Koopkracht zijn we er 25 gul
den netto per week op achteruit ge
gaan. 

•Herstel van de volledige prijskom
pensatie. 

* 
INTlES liP 
WERVEN 
Bij AOM werd in juni '80 aktie ge
voerd. Een deel van het personeel 
was een loonklasse opgewaardeerd. Oe 
eis was: iedereen een loonklasse ~ 
hoog . 
In september '81 werd er gestaakt bij 
de Schelde in Vlissingen en Van der 
Giessen de Noord in Alblasserdam met. 
als eisen alle handarbeiders een 
loongroep omhoog, vakvolwassenloon 
voor jongeren. 
Deze eisen ontstonden na heftige dis
kussies over ongelijke betaling en 
verhogingen in het bedrijf en in ver
gelijking met andere bedrijven (on
deraannemers, andere werven}. 
Ze gaan uit van de eenheid van de ar
beiders tegenover de kapitalist . 
Het nieuwe ISF/SAO systeem gaat hier 
vierkant tegen in . Oe ondernemer 
krijgt nog meer gelegenheid zijn slu
we spel van verdeel en heers te spe
len. • 

niet op een klasse meer of minder ge
keken toen een flink aantal bazen er 
stevig op vooruit ging. Sommige gin
gen twee groepen in één keer. 
Bovendien zouden een aantal mensen 
ook zonder ISF omhoog zijn gegaan (pe
riodieken}. Die zouden zonder ISF 
een volle groep omhoog gaan ... 
Tenslotte: de mensen die geherwaar
deerd zijn moeten de 75,- per kwar
taal inleveren (die als 'voorschot' 
op ISF/SAO in de CAO is overeengeko
men) . 

134 Beroepsgevalen 

Er zijn 134 mensen in beroep gegaan 
van heel GN. Slechts 14 gevallen 
zijn ingewi l ligd. In '80 gingen er 
honderden arbeiders in beroep, velen 
ook uit protest, de meeste beroepsge
vallen zijn nog steeds niet behan
deld ... 

• • 
• 
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KAPITAALVLUCHT STOPPEN ..,. 
• 

ONTEIGEN DE BANKEN ! 
Kapitaalexport is een alom bekend 
verschijnsel. De kapitaalvlucht naar 
het buitenland neemt ieder jaar toe. 
Miljarden en miljarden, voor een 
groot deel zwart geld, worden belegd 
in het buitenland. En de Nederlandse 
ekonomie draagt de gevolgen: te lage 
investeringen, komplete bedrijven 
die naar het buitenland vertrekken 
en een gulden die met name ten op
zichte van de dollar flink aan waar
de verloren heeft. 
De arbeiders krijgen de rekening ge
presenteerd: stijging van de werk
loosheid, voortdurende daling van de 
koopkracht en de pan uit rijzende 
energieprijzen als gevolg van het 
oprukken van de dollar. 
Wat doet de regering tegen de kapi
taalexport? Niets. 
Over de kapitaalexport en vooral de 
rol van de banken hierin gaat onder
staand artikel. Daarmee besluiten we 
meteen de reeks artikelen over de 
macht van de banken. In RM 6 schre
ven we over de verstrengeling van 
banken en bedrijfsleven, in RM 7 
wezen we op de rol van de banken 
bij de belastingontduiking en de 
spekulatie met woningen. Aan het 
eind van dit artikel zullen we pro
beren enkele konklusies te trekken. 

Rampzalige kapitaalexport 

Hoe groot is de kapitaalexport? 
Als we ons beperken tot investering
en in het buitenland en cijfers ne~ 
men die toevallige schommelingen uit
schakelen, dan komen we met hulp van 
prof. Y. Brenner uit Utrecht aan de 
volgende cijfers. 
De totale investeringen met Neder
lands kapitaal zijn de afgelopen 
twintig jaar nauwelijks veranderd. 
Die zijn namelijk blijven schommelen 
rond 27% van het Nationaal Inkomen. 
Daarvan is echter een steeds groter 
deel naar het buitenland gegaan. 
In 1960 was dat nog ongeveer 1%; nu 
is dat ongeveer 4,5%. Bij een Nati
onaal Inkomen van rond de 300 mil
jard gulden komt dat neer op ruim 
13 miljard gulden op een totaal in
vesteringsbedrag van ongeveer 80 
miljard. 
Zelfs het geld dat werknemers opzij 
leggen voor pensioenen en sociale 
fondsen wordt tegenwoordig het liefst 
door de betreffende instanties in het 
buitenland belegd. 
üit probleem kreeg de laatste tijd 
zoveel aandacht, dat zelfs in het 
voorlopige regeerakkoord tussen PvdA, 
CDA en D'66 werd afgesproken daar 
iets aan te doen. Maar intussen 
is van Agt daar alweer doorheen ge
fietst. 
Waarom is de kapitaalexport zo sterk 
toegenomen? 
Allereerst is er natuurlijk het 
zwarte geld, dat in het buitenland 

veiliggesteld wordt. Belastingvlucht 
dus. Aangezien de 'officiele' kapi
taalexport via de Nederlandse Bank 
loopt en geregistreerd wordt, kiezen 
veel zwart-geld-bezitters voor de di
rekte weg. Zij brengen hun ge1d ge
woon zelf naar het buitenland. Via 
België is dat makkelijk genoeg. 
Hoeveel? Uiteraard komen hierover 
nooit gegevens over naar buiten via 
de officiele statistieken. Het is 
ook niet inbegrepen bij de bovenge
noemde 13 miljard. 
Verder is er de geldpolitiek in de 
Verenigde Staten en Engeland. Daar 
wordt al jarenlang een 'krap geld' 
politiek gevoerd, die in ieder ge
val tot gevolg heeft dat de rente
voet er extreem hoog is. Dus wat 
doen de Nederlandse beleggers? 
Die beleggen bijvoorbeeld in Ameri
kaanse of Engelse obligaties, want 
dat geeft ontzettend veel rente. 
Daar komt nog eens bij dat die rente 
wordt uitgekeerd in dollars en pon
den. En de koers daarvan is ten op
zichte van de gulden weer op een 
bijzonder hoog peil. 
Goud voor beleggers dus, maar een 
ramp voor de Nederlandse ekonomie. 
Het geld dat naar het buitenland 
vloeit is hier hard nodig voor in
vesteringen, die voor werk moeten 
zorgen. Kapitaalexport heeft pre
cies het tegenovergestelde effekt. 
De rentevoet in Nederland is fors 
gestegen om althans beleggen hier 
nog enigzins aantrekkelijk te maken. 
Gevolg: meer bedrijven in betalings
moeilijkheden, faillissementen, meer 
werklozen. 
En bij dit alles -hoe kan het ook 
anders- spelen de banken weer een 

sleutel rol. 

De rol van de banken 

De banken zouden de banken niet 
zijn, als ze niet zouden proberen 
aan bovenstaande ontwikkeling geld 
te verdienen. Hoe? Door die ontwikke
ling te bevorderen en er zelf een 
vooraanstaande rol in te vervullen. 
Technies hebben ze die rol al. Al 
het betalingsverkeer met het buiten
land (weer afgezien van de illegale 
geldtransporten over de grens) ver
loopt immers via de banken. Daarmee 
op zich wordt geld verdiend. Maar 
daar blijft het niet bij.Met hun 
kennis speuren ze in het buitenland 
naar interessante beleggingsmogelijk
heden. Onderling bekonkurreren ze 
elkaar met de diensten die ze aan 
mogelijke beleggers in het buiten
land kunnen bieden. 
De ABN heeft daarbij een natuurlij
ke voorsprong. Door haar ontstaans
geschiedenis beschikt deze bank over 
een uitgebreid net van buitenlandse 
vestigingen en deelnemingen in bui
tenlandse banken. 
In totaal îs het aantal buitenland
se vestigingen van de ABN ongeveer 
200. Hoewel de AMRO driftige poging
en doet de achterstand te verkleinen, 
vallen haar 15 buitenlandse vesti
gingen daarbij in het niet. De ABN 
bezit vestigingen in een aantal 
Aziatiese landen, natuurlijk in alle 
industrielanden, en verder in de 
Arabiese wereld en in Zuid-Amerika. 
De verworven kennis gebruikt zij om 
grote klanten te helpen bij het 
zoeken naar geschikte investerings-
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Gebouw van De Nederlandse Bank: "r>egel'ing aan een toUhJtje" 

objekten in het buitenland. 
Maar ook de kleinere beleggers komen 
aan hun trekken. Zo koopt de ABN 
buitenlandse aandelen en obligaties 
voor wie dat maar wenst. 
Ook de andere banken laten zich niet 
onbetuigd. Zo worden beleggingsfond
sen opgericht die geheel bestaan uit 
buitenl andse -meest Amerikaanse
waardepapieren, waarin banken deel
nemen . Iedereen kan daarin al met 
geringe bedragen meedraaien. Klein 
risiko, grote opbrengst. 
Dat op deze manier de kapitaalexport 
bevorderd wordt laat de banken koud. 
De gevolgen zijn aan de balansen af 
te lezen. Zo nam bij de ABN het be
zit aan buitenlandse obligaties in 
1980 toe met 350 miljoen. Daarente
gen nam het bezit aan Nederlandse 
obligaties met minder dan 2 miljoen 
toe. Het totale bezit aan buitenland
se obligaties kwam .zo op 1050 mil
joen. Het bezit aan Nederlandse o
bligaties was maar 100 miljoen meer. 
De buitenlandse beleggingen worden 
vaak gekombineerd met enorme belas
tingvoordelen, daar staan de belas
tingexperts bij de banken wel borg 
voor. Zo wist het beleggingsfonds 
' Rorento' de belasting 70 miljoen 
door de neus te boren door vanuit 
Curacao de winstbelasting te omzei
len. Dat kan natuurlijk ook wel eens 
fout lopen. 
Zo onthulde Vrij Nederland dat 30 Ne
derl anders zo een 3 miljoen min of 
meer zwart geld belegden in een Bun
galowprojekt, dat door AMRO-funktio
narissen werd geleid vanuit Curacao. 
Het bleek een flop, bij vloed liepen 
de bungalows onder water. Miljoenen 
weg. Ook een beleggersleven heeft 
zijn schaduwzijden. 

Oe Nederlandsche Bank 

Officieel moet de Nederlandsche Bank 
(DNB) volgens de Wet Toezicht Kre- . 
dietwezen toezicht houden op de kapl 
taalexport. Voor bepaalde transakties 
met het buitenland moet zij zelfs ver
gunning geven. Maar daar doet DNB 
niet moeilijk over. Want DNB is erg 
'gesteld' op 'vrij' kapitaalverkeer 
met het buitenland. Toen bekend werd 
dat in de informatie maatregelen be
sproken waren om beleggingen van pen
sioenfondsen in het buitenland tegen 
te gaan, kwam zij dan ook direkt 
in het geweer. Niet om die maatregel 
te steunen, maar om krachtig te waar
schuwen tegen elke maatregel die de 
kapitaalstroom naar het buitenland 
zou moeten beperken. 
Van DNB hebben de beleggers in het 
buitenland waarschijnli j k niets te 
vrezen. Anders is het echter gesteld 
met een eventuele andere aanpak van 
de sociaal-ekonomiese problemen: 
Al jarenlang roept DNB om een 'krap
pere' geldpolitiek in Nederland . 
Lees: meer bezuinigingen en loonma
tiging. Zelfs in brandbrieven aan de 
regering van Agt vroeg zij om 'meer 
en nog eens meer' . En DNB heeft een 
enorme invloed in de Nederlandse po
litiek. Zonder haar gaat niets. Zij 
heeft het monopolie over het drukken 
van geld, bepaalt de grenzen van de 
kredietverlening door banken, en 
bepaalt - globaal - de steeds hogere 
rentevoet . 
De president, Zijlstra, is een soort 
nationaal symbool geworden, waar 
vooral van Agt zwijmelend naar op
kijkt. Geen wonder dan ook , dat van 
Agt j uist het advies van DNB gebruik
te, om de formatie met PvdA en D'66 

te laten mislukken. De invloed van 
Zijlstra is zo groot, aat hij met 
recht in een interview kon zeggen: 
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" Wij hebben de regering aan een 
toUhJtje". Dat Zijlstra zich zorgen 
maakt over het feit dat de regering 
teveel geld uitgeeft is hem niet 
kwalijk te nemen. Maar de door hem 
bepleite oplossingen zijn allemaal 
gebaseerd op het zo bekende ' vrije 
markt' beginsel. Simpel gezegd: laat 
de arbeiders betalen om de onderne
mers tevreden te stellen. Een andere 
aanpak , door bijvoorbeeeld de be las
tingfraude scherp aan te pakken, een 
aan banden leggen van de vrije beroe
pen, national isaties, en beperk ing 
van de kapitaalexport is voor hem on
denkbaar. Daarom is de kombinatie 
van de huidige politiek van DNB met 
een op radikale hervormingen gericht 
soci aa 1-ekonomi es be 1 ei d ook ond.enk
baar. 

Nationalisaties 

De konklusies uit onze drie uiteen
zettingen over de macht van de ban
ken zijn niet moeilijk te trekken. 
We hebben gezien dat de banken een 
enorme greep hebben op het hele be
drijfsleven en met de grote koncerns 
nauw verweven zijn. We hebben ge
zien hoe zij in staat zijn een re
geringspolitiek te breken, als zij 
dat willen . We hebben gezien hoe de 
banken betrokken zijn bij spekula
tie, belastingontduiking en bij ka
pitaalexport. 
Wat we in Nederland nodig hebben zijn 
maatregelen tegen spekulatie, verbod 
op investeri ngen in het buitenland 
door pensioenfondsen, sociale fondsen 
en verzekeringsmaatschappijen, en 
aanpak van zwart geld en belasting
ontdui king. 
Dat alles heeft alleen kans van 
slagen als de banken genationali 
seerd worden -zonder schadeloosstel
ling- en tot één bank worden samen
gevoegd. Eén bank, waarbinnen aan de 
invloed van topondernemers een eind 
is gemaakt. Bovendien moet het bank
geheim worden opgeheven en er moet 
openbaarheid komen over alle kapi
taalstransakties . 
Natuurlijk biedt nationalisatie van 
de banken op zich geen oploss i'ng. 
Ook DNB is officieel in staatshan
den, maar haar beleid is uitgespro
ken ondernemersvriendelijk. In 
Frankrijk zijn de grootste banken 
allang genationaliseerd -dus nieuw 
is dat niet in West-Europa- maar 
van een fundamenteel andere aanpak 
is nog nauwelijks sprake geweest. 
Zeker niet onder Giscard . Daarom 
hebben bovengenoemde maatregelen ten 
aanzien van het bankwezen alleen zin 
in het kader van een radikaal -demo
kraties plan op sociaal-ekonomies 
terrein . 
Zo'n beleid kan alleen onder sterke 
druk van de volksmassaas gereali
seerd worden. Zo ver is het nog niet. 
Maar dat moet ons er niet van weer
houden juist de nationalisatie van 
de banken als een van de hoekstenen 
van een ander beleid krachtig te pro
pageren. 
Het kapitaal in Nederland een slag 
toebrengen? Dan de banken nationa
liseren! 

B.C. • 
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Zo de tijden, zo de zeden, moet de 
lezer van de Rode Morgen gedacht heb
ben na kennisneming van de diskussie

~ artikelen in de nummers 5 en 8 . Het 
~~ is inderdaad nogal een koerswijzilt ging, die zich binnen de GHL lijkt 
Jii! af t ·e tekenen. Van voorstanders 
~ van een kritiese onafhankelijke op
~ stelling binnen de NAVO, gericht te
•• gen een agressiever geachte Sovjet-

Unie, naar een volslagen atoompaci
fisme. 

Het moet gezegd worden, op mij al
thans malten de gebruikte argumenten 
een erg oppervlakkige indruk. Paci
fistiese gevoelens worden gekombi
neerd met de hoop op een zelfstandi
ge volksverdediging à la Joegoslavië. 
Meer wishful thinking dan realiteits
zin, dunkt mij. Laten we eens een 
aantal argumenten op een rijtje pro
beren te zetten. 

De vredesbeweging 

De laatste jaren heeft de vredesbewe
ging een enorme vlucht genomen. Op 
het moment vinden haar belangrijkste 
eisen ingang bij brede lagen van de 
bevolking (een meerderheid volgens 
de laatste Brandpunt enquete) • Die 
eisen zijn: geen kruisraketten in Ne-
derland, geen neutronenbom. OOk de 
algeme.nere eis Nederland atoomvrij 
ondervindt veel sympathie. 
De vredesbeweging is een authentieke 
volksbeweging. Zij weerspiegelt de 
diepe angst voor een atoomoorlog on 
het verlangen naar blijvende vrede 
en ontwapening. Dat alleen al is een 
politiek gegeven, dat het juist en 
nodig maakt deze beweging naar ver
mogen te ondersteunen en er een po
sitieve dialoog mee aan te gaan. 

JL Temeer omdat ook de belangrijkste ei
~ sen en de kerngedachte van de vredes
~ beweging naar mijn mening juist zijn 
~ en onderschreven moeten worden. Die 
~ kerngedachte is, dat een voortzet-

ting van de nukleaire bewapenings
wedloop de vrede niet kan bewerkstel

gen. Op de huidige manier zullen 
• IDE supermachten altijd vanuit een 
•)L-. sitie van nucleaire (over)macht 
~ willen onderhandelen om hun imperia
~ listiese belangen veilig te stellen. 
~ Dat laat geen ruimte voor doorbra

ken, belangrijke initiatieven, wezen
lijke ontwapening. Steeds weer nieu
we bewapeningscycli zijn politiek 
een uitziehtsloze weg en ekonomies 
rampzalig. Wapens als de neutronen
bom verlagen bovendien de atoomdrem-

~~ pel, steeds meer landen zullen het 
morele recht zelf ook atoomwapens 
te produceren in praktijk omzetten. 
De afschrikking verliest zo aan ge
loofwaardigheid, de kans op gebruik 

• van atoomwapens waar dan ook i n de 
~ wereld neemt toe. En uiteindelijk 
~ zal Europa het slagveld zijn. 
~ Niet in onderlinge onderhandelingen 
~ zonder meer, maar alleen onder druk 
~ van een internationale volkswoede 
~ en roep om ontwapening kunnen de 

heersersklieken in de Verenigde 
... Staten en Sovjet-Unie gedwongen wor
,_, den tot fundamentele concessies, 
~ teneinde intern orde op zaken te -= +ude;; + + + + + + 

Mijn standpunt is dus inderdaad een 
volksbeweging teqen de wapenwaanzin, 
geen neutronenwapens, geen kruiera
ketten op Westeuropese bodem. 
Dat blij ft echter maar één aspekt 
van de zaak. 

Pacifisme 

Ik wijs de sektariese benadering 
van de vredesbeweqing op grond van 
de Russiese politieke benadering 
ervan -zoals in RM 7 nog verdedigd 
door B. van de Merel- af. Uit het 
voorgaande za.l dat duidelijk zijn. 
Dat wil nog helemaal niet zeggen 
dat ik daaxmee alle argumenten van 
de vredesbeweging ondersteun. De 
standpunten van de vredesbeweging 
gaan namelijk verder dan alleen een 
afwijzen van neutronenbom en kruis
raketten. Zij bepleit een volle-
dig atoompacifisme, logieserwijze 
uittreden uit de NAVO, en een dee~ 
bepleit ook een demilitarisering. 
Binnen de GML hebben ook deze ideeën 
veel inganq gevonden, getuige het 
artikel in RM-5. Ook daarin wordt 
een uittreden uit de NAVO bepleit, 
atoompacifisme gepropageerd en als 
alternatief een vaag idee van volks
verdediging à ~a Zwitserland of Joe
goslaviê gepropageerd. 
De teneur van de benadering van kern
wapens als ~reel is zichtbaar 
als basis voor de vredesbenadering 
en inderdaad riekt het sterk naar 
doemdenken. 
Ik wijs die benadering als naief 
van de hand. Hoeten wij als marxis
ten nu het pacifisme gaan omarmen? 
Nee. 
Internationale politieke verhoudin
gen zijn machtsverhoudingen hoe dan 
ook. Internationale politiek -ook 
vredespolitiek- moet gebaseerd zijn 
op een rationele analyse van die 

+ + + + + + + + + 

De ontploffing in Rirosjima 
etste op 3 laD. afstand deze 
'eeuwige schaduw ' op een 
muur. 

Pacifisme 

machtsverhoudingen en de wegen die 
te veranderen . Wensdromen, moralisme 
en een politiek van de 'ontblote 
borst' spelen daarbij alleen de su
permachten :ln de kaart. In dit ge
val in het bijzonder de Sovjet-Unie. 

Wat zou het betekenen als Nederland 
uit de Navo zou treden op dit moment? 

De Sovjet-Unie is een agressieve 
supermacht. Afghanistan is het jong
ste bewijs daarvan. Zo de Sovjet
Unie al niet tot doel heeft Europa 
militair te veroveren (wat voorals
nog een onbewezen stelling is) dan 
nog zou zij elke mogelijkheid de 
Westeuropese landen uiteen te slaan , 
en door chantage politieke invloed 
te veroveren,aangrijpen. 
Toch worden in de vredesbeweging 
een aantal argumenten gebruikt, die 
dit 'verharmlosen'. 
De belangrijkste zijn als volgt. 
111 Een uittreding van Nederland 
zal een signaalwerking hebben en 
tot internationale ontwapening lei
den. Vooralsnog echter blijft deze 
signaalwerking beperkt tot het wes
ten en kunnen de russen deze ontwik
keling voorstellen als resultaat 
van hun eigen vredespolitiek. 
De eis dat ook de SS-20 raketten 
ontmanteld moeten worden en het war
schaupakt ontbonden verandert daar 
niets aan. Westeuropese vredesbewe
gingen hebben geen enkel pressiemid
del tegenover de Sovjet-Unie en zijn 
satellietstaten. Niets. Alleen volks
bewegingen en verzet binnen de oost
blokstaten zelf kunnen dat bewerk
stelligen . 
Boewel er hoopvolle ontwikkelingen 
zijn die daar indirekt aan bijdra
gen (Polen, dissidenten, autonOIIIie
strevingen) is er van een dergelijke 
druk n~ geen sprake. Boe je het ook 
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Naar aanleiding van de stelling
en in Rode Morgen 5.5 tegen de 
atoombewapening, tegen het NAVO
lidmaatschap, voor onafhankelij
ke nationale verdediging, demo
kratisering van het leger en 
volksverdediging, stelt de Rode 

voorkon1t 

geen oorlog 

draait of keert, de vredesbeweging 
stuurt aan op een eenzijdige ontwa
pening en niet anders. 
• Als Nederland atoomvrij is kan 
Z1J zich neutraal opstellen en bui
ten het oost-west konflikt blijven. 
Ook in de Rode Morgen is dit 'neu
tralisme' bepleit. 
In de toekomst is een streven naar 
Europees neutralisme wellicht tot 
belangrijke speerpunt van een ontwa
peningsproces te maken, maar Neder
lands neutralisme? 
Zelfs als in een nucleair konflikt 
de ss-20 raketten niet meer op Ne
derland staan gericht, dan is het 
een volstrekte illusie dat de fall
out en de Russiese troepen voor de 
Nederlandse grens halt zouden houden. 
Het doel van een konflikt én het 
slagveld is altijd West-Europa en 
daarvan is Nederland geoqrafies en 
ekonomies een hoeksteen. Nog geen 
10.000 Russiese beloften veranderen 
daar iets aan. 

Volksverdediging 

Ook de schrijver van het artikel 
in RM-5 voelt dat wel aan. Daarom 
wordt door hem en ook in andere ar
tikelen hoog opgegeven over de volks
verdediging als alternatief verde
digingskoncept. 
Maar is dat wel een alternatief? 
Ik betwijfel het. 
Juist is natuurlijk dat de vorming 
van volksmilities, en de totale po
litieke mobilisatie van het volk 
hoekstenen moeten zijn voor een de
mokraties en anti-heqemonisties ver
dedigingsbeleid. Dat we daarbij 
veel kunnen leren van voorbeelden 
als Zwitserland en Joegoslavië staat 
buiten kijf. Dit echter propageren 
als een volledig alternatief voor 
de huidige burgerlijke bewapening 
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Morgen de komende tijd in elk 
nummer êên à twee bladzijden o
pen voor diskussie hierover. 

Iedereen kan raakties insturen. 
De redaktie behoudt zich het 
recht voor in te korten. 

.. 
~ .. 
~ 

~ 

binnen NAVO-verband is echter nog 
iets anders. ~ 
Allereerst is dat een uitermate laf-
fe staartpolitiek. Met zoveel woor-
den wordt immers toegegeven dat de 
inzet van de volksverdediging eigen
lijk alleen effektief tegen een be
zetter mogelijk is. 
Met andere woorden: eerst moet de 
onafhankelijkheid uit angst voor 
atoomwapens worden opgeofferd om 
dan vervolgens te proberen de bezet
ter te verjagen. OVer voorkomen 
van een bezetting wordt helemaal 
niet meer gepraat. 
Kapitulatie nog voor de vijand in 
zicht is. Bravo! 
Verder doen de geografiese omstan
digheden sterke twijfels rijzen aan 
de mogelijkheid via militair onder
gronds verzet een bezetter te ver
jagen. De volksoorlog zou dan al 
de vorm van een stadsguerrilla moe
ten krijgen. Kan dat voldoende 
kracht ontwikkelen? Natuurlijk is de 
volkssteun de basis, maar dat garan
deert nog geen sukses. Daar moet 
eerst maar beter over nagedacht wor
den, dunkt me, samen met de vraag 
wie ons dan wel zou moeten bevrijden 
in zo een situatie, als we het zelf 
niet zouden kunnen. 

Vredesproces 

Wat dan? 
Uiteindelijk ligt onze hoop bij het 
volksverzet tegen de bewapeningswed
loop, waardoor machthebbers in oost 
en west gedwongen worden tot ontwa
pening. Akkoord. De vredesbeweging 
is een belangrijke aanzet daartoe. 
Akkoord. Maar de vredesbeweging kan 
ook zijn doel voorbij schieten en 
inderdaad Europa rijp maken voor 
de Sovjet-Unie, als zij de realiteit 
uit het oog verliest. De te stellen 
eisen en de te ontwikkelen strijd 
moeten een proces vormen dat hogere 
nivoos moet nastreven als de tijd 
daar rijp voor is. En daarmee bedoel 
ik de ontwikkeling van vredesbewe
gingen in Oost-Europa zelf, de ont
wikkeling van de stabiliteit of la
biliteit van het Oostblok, de mili
taire verhoudingen, politieke fak
toren. Nu 'Nederland uit de NAVO' 
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.. 
grijpt veel te ver en schept een ~ 

machtsvacuum. Daarentegen zou de 
konventionele verdediging op sommi-
ge punten eerder versterkt moeten 
worden (anti-tankwapens) om een ge
loofwaardige verdedigingsbereidheid ~ 
overeind te houden. Ondertussen 
dient geduld geoefend te worden enJ 
zeker elke vorm van kapitulationisme 
bestreden worden. 

B.C. 
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Het Rotterdamse New Pop Festival 
is ook dit jaar weer erg suksesvol 
geweest. Niet alleen 130.000 bezoe
kers, de talloze pop- folk- en punk
groepen, maar ook de Rode Morgen 
kan tevreden zijn. Net als vorig 
jaar waren we met een boekenstand 
aanwezig. Dit jaar waren onze ver
koopresultaten boven verwachting. 
In totaal verkochten we voor !435,85 
aan brochures, affiches, kranten, 
platen en vooral buttons. Dit had 
nog meer kunnen zijn als we grotere 
voorraden hadden meegenomen, want 
na drie uur waren we al onze buttons 
(120) al kwijt, na vijf uur alle 
platen van politieke punkgroepen. 
Maar we verkochten ook veel brochu
res en boeken, over politieoptreden, 
kraken, kernenergie, progressieve 
strips, marxistiese basiswerken. 
Het bleek dat er onder het publiek 
veel belangstelling is voor deze 
onderwerpen, terwijl voor arbeiders
strijd en ekonomiese vraagstukken 
veel minder belangstelling was. Het 
was dus niet eenvoudig om de Rode 
Morgen te verkopen. Maar dit wordt 
makkelijker als je mensen die in 
een bepaald onderwerp geïntresseerd 
zijn, kan wijzen op een artikel in 
de krant. 
Een ander positief punt was, dat 
Cees Rijken met zijn schitterende 
kollage-schilderijen (die ook in 
het Wijkmuseum Hillesluis tentoon
gesteld zijn geweest) de stands 
van verschillende linkse organisa
ties opsierde. Het waren mooie blik
vangers, die veel diskussies uitlok
ten. 
Er zijn dus zeer veel mogelijkheden 
om onder grote massa's mensen je 
politiek uit te dragen. Het enige 
dat je er voor nodig hebt: een flin
ke dosis soepelheid, een beetje durf, 
veel enthoesiasme én een krant die 
voor een breed publiek leesbaar is. 
Wie volgt ons voorbeeld? 
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VERVOLG ATOOMBOMMEN 

Strategiese en taktiese wapens 

Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen strategiese en taktiese 
kernbommen. In 1978 hadden de 
Verenigde Staten 9000 strategiese 
atoomkoppen en de Sovjet-Unie 
4500. Van de taktiese kernkoppen 
bestaan geen officiële cijfers, 
maar in 1975 werd het aantal Ame
rikaanse kernwapens op 22 .000 
geschat. Hiervan staan er onge
veer 7000 in Europa. Van de Sow
jet Unie zijn helemaal geen cij
fers bekend, maar die zullen wel 
in dezelfde orde van grootte lig
gen. Het onderscheid tussen stra
tegiese en taktiese kernwapens is 
echter zeer twijfelachtig. 
Vaak wordt verondersteld, dat tak
tiese kernwapens vrij klein zijn 
en alleen bedoeld zijn voor mili
taire doelen op het strijdtoneel. 
Dat is echter maar zeer ten dele 
waar. Inderdaad bestaat een groot 
deel van de taktiese kernbommen 
uit subkiloton-bommen of wapens 
met een kracht van enkele kilo
tonnen. Dat zijn de zogenaamde 
'kerngranaten', di e met zware ar
tillerie worden afgeschoten. Maar 
de koppen, die door bommenwerpers 
en middellange-afstand-raketten 
worden vervoerd zijn vaak net zo 
zwaar of zwaarder dan strategiese 

wapens en worden net zo goed tegen 
steden ingezet. 
Al s je dan toch een onderscheid 
wilt maken, dan is de enige defi
nitie die een beetje voldoet deze. 
Een takties kernwapen is een wa
pen dat niet meetelt bij de SALT
onderhandelingen van de supermach
ten: met andere woorden, het is 
geen in de Sovjet-Unie of Verenigde 
Staten gestationeerd wapen (of in 
de met raketten bewapende onder
zeeërs) dat kan worden afgeschoten 
op doelen die op het grondgebied 
van de andere supermacht liggen . 
Zoal s iemand eens opmerkte i s 
"een takt i es kernwapen er één, 
dat in Duitsland ontploft" . 
De achtergrond van het onderscheid 
t ussen strategiese en taktiese 
kernwapens is , dat de Verenigde 
Staten en de Sovjet-Unie duizenden 
kernwapens kunnen inzetten buiten 
hun eigen grondgebied en honderden 
mil joenen mensen, waar ook ter we
reld kunnen doden, zonder dat dit 
tot een 'strategiese' krachtmeting 
tussen henzelf hoeft te l eiden. 

De doelen 

In de geheugens van de geleide wa
pens is een hele lijst van mogelij 
ke doelen geprogrammeerd . Vlak 
voor de lancering wordt één doel 
uitgekozen en ingetikt. Ook voor 
bommenwerpers bestaan zulke lijs
ten. Dagelijks worden deze bespro
ken en bijgesteld. Uiteraard wordt 
geen enkele informatie gegeven 
over de precieze doelen, maar uit 
vrijgegeven oude lijsten en ' uit
ge lekte' gegevens is een aardig 
algemeen beeld te vormen. 
In de eerste plaats zijn er direk
te militaire doelen: militaire 
kommandoposten, vliegvelden, lan
ceerbases voor kernraketten e.d. 
In de tweede plaats zijn er de 
indirekte militaire doelen: bur
gerhavens en vliegvelden, die voor 
militair vervoer gebruikt kunnen 
worden, militaire industriën. 
In de derde plaats zijn er belang
rijke burgerdoelen die het land 
en ook het leger kunnen ontwrich
ten: petrochemiese i ndustrie, 
energiecentrales, staalfabrieken, 
vliegtuigfabrieken en grote steden. 
Welke doelen nu precies aangevallen 
gaan worden is niet bekend, maar 
voor een klein land als Nederland 
is dat aan de hand van bovenstaan
de l i jst niet moeilijk te bepalen. 

Hirosj.ima 1945. 

Effekten atoomoorlog 
Het is onmogelijk een kloppend 
scenario op te stellen over de kon
krete effekten van een massale a
toomaanval. Dat hangt van teveel 
faktoren af. Maar het is wel moge
lijk ongeveer aan te geven wat de 
effekten van zo'n aanval op West
Europa kunnen zijn. Laten we er 
van uit gaan, dat de Sovjet-Unie 
West-Europa aanvalt. Laten we ver
der een zeer 'gunstig' schema aan
houden en ervan uitgaan, dat de 
atoomartil l erie en de kleine ra
ketten niet gebruikt worden en dat 
interkontinentale raketten even
eens niet worden gebruikt. Laten 
we er verder van uit gaan, dat de 
helft van de Russiese middellange 
afstandsraketten en bommenwerpers 
zijn vernietigd en dat de bommen
werpers die zijn overgebleven elk 
maar éên vlucht kunnen maken. 
Dan komen er nog altijd 2000 kern
koppen met een gemiddelde kracht 
van 1 megaton op West Europa neer. 
Eén zo'n bom kan gemakkelijk een 
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stad van 1 miljoen mensen wegvagen, 
maar laten we aannemen dat er geen 
rechtstreekse aanval op een stad 
komt , maar alleen op direkte of 
indirekte militaire doelen (die 
in West Europa helaas vaak heel 
dicht bij steden liggen). Laten we 
er op grond daarvan van uitgaan 
dat elke bom gemiddeld slechts 
75.000 mensen doodt. Dan komen we 
op een totaal van 150 miljoen do
den: de helft van de bevolking van 
de NAVO-landen van Europa, met in
begrip van Frankrijk en Turkije. 
Daarbij komt dan nog eens de enor
me materiële verwoesting, die de 
totale ontwrichting van de West
europese ekonomieën tot gevolg zal 
hebben. Het moeilijkst te schatten 
is het aantal doden tengevolge van 
radio-aktieve straling, omdat dit 
afhangt van de hoeveelheid bommen 
die op de grond ontploft, van de 
windrichting en van de hoeveelheid 
schuilkelders. Maar als de Sovjet
Unie zou willen dan zouden ze vol
gens betrouwbare schattingen met 
374 goedgerichte, op de grond tot 
ontploffing gebrachte bommen van 1 
megaton het totale grondgebied van 
Engeland, België , West-Duitsland 
en Nederland zo radio-aktief kun
nen maken, dat iedereen in de open 
lucht er aan sterft. Maar de pre
ciese gevolgen gaan el k bevattings-

vermogen te boven. Wie zal de mil
joenen doden begraven? Wie zal de 
miljoenen gewonden verzorgen? Hoe
veel mismaakte kinderen zullen 
er geboren worden? Hoe moeten de 
overlevenden aan niet-besmet 
drinkwater en voedsel komen? Wan
neer zal er weer landbouw moge
lijk zijn? Wat zijn de gevolgen 
voor de atmosfeer en de oceanen 
als er werkelijk een totale kern
oorlog uitbreekt? Geen enkele kom
poter is in staat dat te voorspel
len. De uitwerking van 1 bom is 
te testen. De uitwerking van 10 
duizend bommen tegelijk zal pas 
na gebruik te testen zijn. Door 
een of andere gek in een overge
bleven bunker. 
Wie behoefte heeft aan goede bed
literatuur kan het allemaal eens 
nalezen in het boek van de BBC
journalist Nigel Calder; Kernwa
pens, wat er gebeurt als ze wor-
den gebruikt. • 

H.v . S. 
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ZOMERKAMP EEN SUKSES 

In de week van 25 juli tot en met 
1 augustus vond het zomerkamp plaats 
op kampeerterrein Holenberg in 
Schayk (NB). Een mooie bosrijke om
geving en bovendien was het weer bij
na de hele week uitstekend. In het 
kamp kon iedereen zijn eigen vertier 
zoeken, maar toch waren zaken als 
eten en kinderopvang ook goed geor
ganiseerd. De deelname aan de korvee
taken was dan ook het enige verplich
te nummer voor iedereen. 
In diskussiegroepen werd gepraat o
ver het probleem van de minderheden 
en het racisme in Nederland. Veel men
sen vertelden over eigen ervaringen 
daarmee en doordat die verbonden 
werden met een inleiding en forum
diskussie over de achtergronden 
kwam er een beter inzicht in. Met de 
opgedane inzichten kunnen de organi
saties verder gaan werken aan een 
programma rond de kwestie van de bui
tenlandse arbeiders. 
Officieel organiseerden KAOml en GML
Rode Morgen het kamp, maar de orga
nisatie kwam bijna volledig op le
den van de KAO neer. Er waren jam
mer genoeg ook maar weinig GMLers 
aanwezig. 
Alle deelnemers waren enthousiast o
ver het kamp en de algemene mening 
was dan ook dat het volgend jaar weer 
georganiseerd moet worden. 

H.S. 

DODEWAARD GAAT DICHT 

Aktieweek van 19-26 september. 
19: Demonstratie naar de centrale, 
begin met de opbouw van het anti-a
toomdorp. 
19-26: Blokkade; aktiviteiten in het 
anti-atoomdorp; akties over het hele 
land vanuit plaatselijke basisgroe
pen. 
26: afsluitende demonstratie in Arn
hem. 
Informatie: Postbus 1357 Nijmegen. 

CHILI 

Landelijke demonstratie op 11 septem
ber in Amsterdam. 19.00 vanaf de Dok
werker op het Jonas Daniël Meijer
plein, 20.00 uur manifestatie op het 
Beursplein. 
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MENSENRECHTEN EN VAKBEWEGING 

Amnesty International en de FNV orga
niseren op 14 en 15 september te Nun
speet studiedagen over mensenrechten 
en vakbeweging. Met o.a. aandacht 
voor: 
•de rol van de multinationals 
•hoe kun je als bondslid in je be-
drijf of je woonplaats aktie voeren 
op dit punt. 

Inlichtingen bij de FNV, Postbus 
8107 te Amsterdam t.a.v. de dienst 
Scholing en Vorming. 

THEMADAG VOOR VROUWEN IN DE BOND 

Thema: vrouwen en onderwijs. Op 1 sep
tember in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Aanmelden bij FNV-sekretariaat voor 
Vrouwelijke Werknemers, Postbus 8456, 
1005 AL Amsterdam. 

FORD 

Uitspraak van de rechter in een kort 
geding, dat OR en bonden tegen de Ford
direktie hebben aangespannen. Tevens 
uitspraak in het hoger beroep dat de 

CHILI direktie heeft aangetekend tegen de 
uitspraak dat Ford nog niet gesloten 

In Gouda is er op 5 september een Chili- mocht worden. 1 September Amsterdams 
manifestatie met als thema: de vak- gerechtshof. 
bond. Met onder andere sprekers van 
de FNV en een Chileense vakbond. Van 
10.00-16.00 uur in de Burgerhal. 

WAT IS IJE fiMl/lifJIJE MfllifiEN 
De GML/Rode Morgen is een kommunis
tiese organisatie, die sinds 1976 
bestaat. Wij willen een socialisties 
Nederland. Een land waar de macht 
wordt uitgeoefend door de arbeiders 
en andere werkende mensen. Een land 
waar werkelijke demokratie voor het 
volk is en waar alleen diegenen die 
uitbuiting willen worden onderdrukt. 
Een land waar de produktiemiddelen 
in handen zijn van de gemeenschap 
en de ekonomie planmatig wordt op
gebouwd, zodat er voor iedereen 
blijvend welvaart en welzijn kan 
bestaan. 

Wat doen we 

Wij zijn geen grote organisatie. 
We kunnen dus niet alles doen wat 
we zouden willen. We richten ons 
daarom vooral op de bedrijven en 
de arbeidersbeweging. Omdat de sleu
tel tot verandering en revolutie 
ligt bij de grote massa van werken
de mensen die Nederland draaiende 
houden; bij de arbeidersklasse. 
Waar mensen van ons werken nemen 
ze aktief deel aan de klassenstrijd, 
als lid van de vakbond, als lid van 
een aktiekomitee tijdens een sta
king, als kommunist. Waar we werken 
proberen we de mensen bewust te ma
ken, te helpen om voor hun eigen 
belangen op te komen, zich te orga
niseren. 
En om onze leden daarbij te onder-

steunen en een leiddraad te geven 
geven we deze krant uit, delen we 
pamfletten, verkopen we boeken en 
brochures, organiseren we scholingen. 
Daarnaast nemen we waar mogelijk ook 
deel aan andere aktiviteiten en on
dersteunen we die. Akties van kraak
beweging, vrouwenbeweging, anti-kern
energiebeweging of de beweging tegen 
de atoombewapening. Akties voor in
ternationale solidariteit, met de 
strijd in Polen, Afghanistan en Eri
trea; met de strijd in El Salvador, 
Zuidelijk Afrika en Palestina. 

Tegen wie strijden 

De strijd moet op de eerste plaats 
gericht worden tegen de banken en de 
monopolies. Zij hebben de bedrijven, 
de produktiemiddelen in privé-bezit. 
Zij kontroleren zo de ekonomie en 
richten Nederland in naar hun winst
honger. Zij, de grote kapitaalbezit
ters en winstprofeten, zijn de 
schuld van loondaling, werkloosheid, 
bezuinigfngen op sociale en kollek
tieve voorzieningen, inflatie, wo
ningnood, onderdrukking en achter
stelling van de vrouw, een onveilig 
milieu als gevolg van kerncentrales 
en gifstortingen, atoombewapening en 
rassisme. Het staatsapparaat en po
litiek Den Haag zijn onderworpen aan 
de wi 1 van deze. grote kap i tal i sten 
en werken in hun belang. Jaarlijks 
worden miljarden 'subsidie' ov~rge-

heveld van de staatskas naar de 
beurzen van bankiers en grote kapi
talisten. Het is hün systeem en zij 
zullen hun posities niet vrijwïllig 
opgeven, langs vreedzame en parle
mentair demokratiese weg. Vandaag 
vinden we de ME tegenover ons, 
morgen wellicht het leger onder 
leiding van een groep kolonels. 

De Sovjet-Unie en de Verenigde Sta
ten strijden om invloedssferen en 
de heerschappij in de wereld. De 
Sovjet-Unie is in de aanval, de VS 
in het defensief. Die strijd leidt 
naar een nieuwe wereldoorlog. Zo'n 
oorlog tussen de supermachten, 
waarin Europa inzet en slagveld 
dreigt te worden, kan en moet 
voorkomen worden. Kàn als alle 
vredelièvende krachten in de wereld 
zich verenigen tegen beiè:le super·· 
machten. 

Wij denken dat een kommunistiese 
partij, die met behulp van het 
marxisme-leninisme een eigen Neder
landse weg naar het socialisme zoekt, 
een belangrijke rol kan en moet 
spelen in de klassenstrijd. CPN en 
PvdA zijn niet meer zulke partijen. 
Daarom werken wij eraan om van de 
grond af aan zo'n partij opnieuw 
op te bouwen en daarin alle 
voorhoedekrachten te verenigen. • 



Hirosjima, 6 augustus 1945 
Oe eerste A··bom op het slagveld. 
Het was maar een primitieve urani
umbom, deze eerste. Maar zijn ex
plosieve kracht bedroeg 12,5 kilo
ton (12.500 ton TNT) en direkt of 
ir.direkt doodde hij 70.000 à 
120.000 mensen en vernielde hij een 
groot deel van de stad. 
Zijn opvolgers liggen nu in de maga
zijnen. Het zijn er duizenden. Ze 
zijn meestal een stuk groter en ze 
zijn nauwkeuriger. Ze zijn dus dode
lijker. 

Over A-bommen en H-bommen 

Wanneer we over atoombommen spreken 
hebben we het eigenlijk over twee 
verschillende typen bommen: de 
splijtbommen (A-bommen) en de fusie
bommen (H-bommen). Deze twee ver
schillende typen werken op een te
genovergestelde wijze. 
De A-bom ontleent zijn kracht aan 
kernsplitsing: zware aton~n worden 
gesplitst in lichtere. 
De H-bom ontleent zijn kracht aan 
kernfusie: lichte atomen worden sa
mengevoegd tot zware , dit is het
zelfde p~oces dat zich i n de zon af
speelt. De H-bommen die sinds 1954 
bestaan zijn veel zwaarder dan de 
A-bommen, het zijn superatoombommen. 
De H-bom gebruikt in wezen een klei
ne A-bom als ontsteking om het pro
ces van kernfusie op gang te bren
gen. De zwaarste A-bom heeft een ex
plosieve kracht van 1 megaton (= 
1000 kiloton, ofwel 80 ~~al de Hi-

. De grote N-bom demonstratie in 1978 

roshimabom). De zwaarste H-bom 
heeft een explosieve kracht van 
25 megaton: 2000 maal de Hi~oshi
mabom. 
De temperatuur in het centrum 
van de ontploffing van de Hiro
shimabom bedroeg 4000 °C. De tem
peratuur in het centrum van een 
ontploffende H-bom is dezelfde 

0 als die van de zon: 11 miljoen C. 
Verreweg het grootste deel van de 
atoomwapens waarover de supermach
ten momenteel beschikken bestaat 
uit H-bommen. Deze zijn ook rela
tief goedkoper. Toen de Amerikaan
se regering er in de zestiger ja
ren aan dacht kernbommen te gaan 
verkopen voor vreedzame doelein
den, werd voor een A-bom van 10 
kiloton een prijs gpnoemd van 
$ 350.000 en voor een 200-maal 
sterkere H-bom werd nog niet het 
dubbele gevraagd, nl. S 600.000. 
Het nieuwe kernwapen, de neutro
nenbom is geen apart soort kern
bom, maar is een zeer kleine H
bom, die door zijn konstruktie 
en door het feit dat hij hoog in 
de lucht tot ontploffing wordt ge
bracht zeer weinig materiële scha
de aanricht door luchtdruk en ver
branding, maar hoofdzakelijk men
sen doodt door een zeer grote hoe
veelheid neutronenstraling. 

Wat doet een bom? 

Een kernbom doet eigenlijk drie 
dingen . wanneer hij ontploft. 
• Hij geeft een enorme hitte af, 
waardoor er als hij op de grond 
ontploft een krater ontstaat waar
binnen alles verdampt (van ver
branden is daar geen sprake meer). 
Ver buiten dit middelpunt veroor
zaakt de hitte nog een enorme 
vuurzee. 
• Hij geeft een enorme luchtdruk
golf. Daardoor storten gebouwen 
in. 
• Hij geeft radioaktieve straling, 
door de zogenaamde fall-out. Deze 
fall-out komt letterlijk naar be
neden, het zijn radio-aktieve 
stofdeeltjes, die over een grote 
afstand verspreid worden alvorens 
ze naar beneden komen. Dit is af
hankelijk van onder meer windrich
ting en vochtigheidsgraad van de 
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lucht. Deze straling is allereerst 
dodelijk voor planten en dieren en 
vervolgens voor mensen bij grotere 
hoeveelheden. 
Wat de precieze gevolgen zijn is 
in zijn algemeenheid niet te zeg
gen: de kracht van de bommen vari
eert van sub-kiloton-bommen (min
der dan 1 kiloton) tot 25 megaton 
{25.000 maal zo sterk). Maar een 
normale middelzware waterstofbom, 
laten we zeggen het standaardmodel, 
heeft een kracht van 1 megaton. 
Dit is een bom die gebruikt gaat 
worden voor grotere industriële 
kompleksen en steden van ongeveer 
1 miljoen inwoners . 
Beide supermachten bezitten dui
zenden van deze bommen. Als zo'n 
bom op de grond ontploft, gebeurt 
er het volgende: er ontstaat een 
krater, zo groot als een voetbal
stadion waarbinnen alles verdampt. 
Binnen een straal van 750 m. is de 
verwoesting kompleet; alle gebou
wen worden omver geblazen en een 
enorme vuurstorm verbrandt al l es, 
mensen en dieren inbegrepen. Bo
vendien bedraagt de radio-aktieve 
straling hier 1000 maal de dode
lijke dosis voor mensen. Het tota
le 'burn_out' gebied strekt zich 
naar alle richtingen mi nstens 4250 
meter uit. Hier binnen worden bij
na alle gebouwen verwoest door de 
drukgolf en branden. Mensen in 
schuilkelders worden buiten de 
straal van 750 meter misschien 
niet door de drukgolf gedood, en 
heel misschien ook niet geroosterd 
in hun kelder, maar in het hele 
'burn-out' gebied is de radi~ 
aktieve straling vele malen de do
delijke hoeveelheid. 
De fall-out valt over een gebied 
van honderden vierkante kilometers 
neer. Wanneer de bom niet op de 
grond, maar hoog in de lucht tot 
ontploffing wordt gebracht, dan is 
er geen krater en ook geen plaat
selijke fall-out maar het burn-out 
geb1ed, dat wil zeggen, de vrijwel 
voll~~'l!:r;:~l!i!! 

1 
maal o groot dan wanneer ~1j~p 
d~ g nd _!iln~p ~ oft. f!'l h"etira~vt 1 c;"() 
v1er nte kll~1,eL." __ _ 
En di 1s .dan nog maa een st;Ja-
daa apen . . . . . . . ·c 
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