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Energiepolitiek is altijd een tamelijk moeilijk 
begrip geweest. Wat versta je eronder, wat moet 
je ermee etc. 

\ 

Wat is energiepolitiek? 

i 
Niet dat deze Onder-Stroom het definitieve ant
woord brengt op al deze vragen, eigenlijk is het 

1 niet meer dan een aanzet. Op het eerste gezicht 
I 

i lijkt het alsof het slechts indirekt met het 
! verzet tegen kernenergie te maken heeft. Toch 
l worden er vaak beslissingen genomen van over-

heidswege, die grote gevolgen hebben. 
: Beslissingen ook waar wij niets over te zeggen 

hebben. Hoogtijd dus om het heft in eigen hand 
te nemen. Hopelijk geeft dit nummer hiertoe een 
aanzet. 

Onder•Stroóm heeft altijd de pretentie gehad om 
meer te zijn dan een blad tegen kernenergie. 
In het vorige nummer stond een artikel van Toon 
over alternatieve landbouw. Ad voert nu de dis
kussie verder. Alternatieve landbouw houdt ook 
een politieke keuze in. 
Over diskussie gesproken~ deel IV van"AKB in 
Diskussie" staat ook in dit nummer. 
Verder slacht Piet een heilige koe: de auto. · 
G.M., Ford, Volkswagen hebben hun abbonnement 
al opgezegd. 

In deze o-s ook een primeur: De Nieuwsbrief. 
Bedoeld om korte berichtjes, commentaar etc. 
op grotere schaal dan Onder-stroom te versprei
den. Wel wordt de Nieuwsbrief altijd integraal 
in ons opgenomen. Daarnaast wordt hij/zij voor
namelijk in Nijmegen verspreid. 

Tot slot nog dit redaktioneel: is 1980 het jaar 
van de Mobiele Eenheid? 
Zeer gewelddadig optreden tegen mensen die op
komen voor hun eigen bestaan schijnt het· kenmerk 
te zijn van ~e M.E. Denk maar aan Borssele, 
Amsterdam en ook in Nijmegen. En dat terwijl 
een miljoen kostende installering van een af
tands en repressief instituut op 30 april te 
gebeuren staat. 
Het is tijd voor direkte aktie. Dick 

- Energiepolitiek 
In Zeiding 
Aardolie 
Aardgas 
Kernenergie 
KoZen 

- Nieuwsbrief 
~ AKB waarheen I' 
~ De auto als heilige Koe 
~ Warmtepamp=geldpomp 
- Landbouw ,modern of al ter

natief,een politieke keuze 
Kerncentrale Dodewaard 
draait illegaal 

- No Nukes:pop in Onderstroom 
.. Elektriciteit 

Aan dit nummer werkte mee: 
Dick, Lau, Willem, '1arly, 
Piet, G abriëlle, Toon 
en Bep (nieuw,nieuw) 
.Als free lance medewerkers 
Ad en Hilbrand, nieuwsbrief 
specialisten Itank, Ani ta 
Ruud. 

lABONNEERJE! 
Je kunt abonee worden door f10,
over te maken op giro 3767600 
tnv. de penningmeester van de 
stroomgroep,vondelstraat 6 
in Nijmegen. Je krijgt voor 
dat schijntje het hele jaar 1980 ~ 

Onderstroom in je bus. 
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P.S. De gegevens over de Energienota deel 1 hebben
Mau;its Groen: Een energiebeleid zonder rempedaal.
A'dammer 10-10-'79

~_in_le_id_ing=--~

Het belang van de overheid zelf. Om haar huishouding rond
krijgen kan de overheid bv. niet zonder de aardgasbaten
de inkomsten verkregen uit de benzine-accijnzen.en

1. De belangen van de industrie. De konkurrentiepositie van
ons bedrijfsleven t.o.v. het buitenland moet gehandhaaft
blijven, zo mogelijk verbeterd worden. Geïnveeteerd geld moet
terugverdiend kunnen worden, winsten moeten zo mogelijk stij
gen. Voor de overheid staat-vanzelfsprekend- ons kapitalis
ties systeem niet ter diskussie.

2.
te

3. Het beleid van de overheid moet poltiek haalbaar zijn,
d.w.z.dat er wel degelijk rekening gehouden moet worden met
een faktor als de anti-kernenergiebeweging.

tekent dit dat we in 2000 toch nog zo'n anderhalf keer ZO~

veel energie verbruiken als nu (in 1977).
Dit centraal stellen vaD de ekonomiese groei enz. betekent dat
we niet moeten verwachten dat als dat het bedrijfsleven in
moeilijkheden zou brengen de overheid zal vasthouden aan die
30% bezuiniging in de industrie.
Nee.
Voorzover het in belang is van onze (kapitalistiese) ekonomie
wil de minister wel dat er bespaard wordt, maar ECHT besparen,
dat wil "onze" overheid (en die van straks) niet. nan zou ze
ons moeten aansporen 'om geen afwasautomaten te kopen, dan
zouden de elektriese tandenborstels uit de handel genoaen moe
ten worden, zou de monatoetjesfabrlek moeten sluiten, zouden
we niet langer de keus hebben uit honderden modelleb $choeneb,
enz. enz. (noot van de tikker: "en dan zouden de wapenfabrieken
gesloten moeten worden".). Allemaal energieverspilling immers.
Maar daar komt de overheid niet aan toe vanwege de belangen
van de industrie (aandeelhouders), evenmin komt ze toe aan
echt stimuleren van het openbaar vervoer ten koste van de
auto vanwege dezelfde belangen én omdat de benzine-accijnzen
de schatkist lekker spekken.
Daarom gaat de BMD (als het aan de overheid ligt) over de
keuze tussen kolen en kernenergie, want daar valt geld aan te
verdienen voor de multi-nationals. En er zal slechts in zover
re interesse zijn voor alternatieve energiebronnen als nodig
is voor de versiering (om de AKB te sussen) en voorzover het
nuttig is om. dezelfde redenen als besparen "nuttig" kan zijn.
Een wezenlijk ander energiebeleid is niet mogelijk, want de
voorwaarden ervoor zijn niet vervuld, en worden voorlopig ook
niet vervuld (er is geen revolutionaire situatie in West-Eu
ropa) .
Nee, het is niet gemakkelijk. Misscbien kunnen we de kernener
gie tegenhouden (en dat is dan een mooie overwinning, die je
gezien de belangen die erachter zitten ook niet kunt kleineren)
maar daarmee hebben we nog geen echt ander energiebeleid.
Ook niet door energiebesparing of alternatieve energiebronnen;
ze zouden de kapitalistiese ekonomie zelfs wel eens van pas
kunnen komen.
We zullen in onze argumenten en onze wijze van strijdvoeren
duidelijk moeten maken waar in feite de beslissingen aangaande
het energiebeleid vallen en welke belangen erachter steken.

Laten we dan ook nog even vaststellen dat "energie" een voor- Over het la.atste gaan de volgende stukken over olie, kernener
waarde is om te kunnen produseren, dat je dus niet zonder kunt gie, aardgas en steenkool. Ze geven (misschien wat droge) ana-
én dat "energie" steeds duurder wordt. lyses en gegevens, die bij velen al wel bekend zullen zijn.
Dat laatse betekent dat, in de ogen van de overheid, besparen Maar ze geven jammer genoeg geen analyse van de weg die de AKB
zinvol is om twee redenen: moet gaan in haar strijd voor een wérkelijk andere energiepoli
- "onze" energie ("ons" aardgas) wordt duurder en duurder en tiek. En soms bekruipt ons het gevoel dat we blij mogen zijn
levert straks nog meer op, voor Shell en Esso, en"onze" schat- als we de monsterachtige uitwas die kernenergie heet de kop in
kist; . weten te drukken en dat een beetje realist de rest zou moeten
- besparen in de huishoudens en bij de overheid betekent dat 'I vergeten, zijnde gewoon niet haalbaar of niet soms?
er meer (relatief goedkope) energie overblijft voor de indu- (dus reakties graag)
strie (zie ook artikel van Manus L., Sible en Hilbrand in O.S.
23) .
Vandaar dat de overheid ons aanzet tot het isoleren van onze
woningen, en ze stadsverwarming op zich ook lang niet gek vind
In de Energienota Deel Eén vert~ld minister v. Aardenne waar
hij vind dat er bespaard moet worden, en hoeveel. T.o.v. 1977
moet in 1985 10% bespaard worden, in 1990 20% en 2000 ten
slotte 30%_ De huishoudelijke sektor moet via isolatie en
stadsverwarming baar efficiency met 60% vergroten, utillteits-
en bedrijfspanden 35%, vervoerssektor 25% en de industrie 30%.
Voor dit besparingsplan is maar liefst 63 miljard gulden nodig
waarvan de overheid 12 miljard voor haar rekening zal nemen.
De rest moet van de bevolking (hogere gasprijzen, eigen bij
dragen in isolatie enz.) en bet bedrijfsleven komen.

Een afname in energieverbruik dus? Nee, absoluut gezien
gaan we toch met z'n allen steeds meer energie gebruiken.
Volgens de minister moet dat wel, omdat we onze economiese
groei niet in gevaar mogen brengen. Wil ons bedrijfsleven over
~ind blijven, en willen we onze werkgelegenheid behouden, dan

"Een O.S. over energiebeleid. Ja, ja; een hoop kritiek, maar
een alternatief? Ho maar, dat hebben ze niet."
Nee, inderdaad, er is in deze O.S. geen blauwdruk te vinden
voor wat en hoe wij vinden dat het energiebeleid er uit zou
moeten zien. Hoe komt dat ?
Voor de duidelijkheid veroorloven we het ons wat schematies
(maar wel waarheidsgetrouw) te redeneren.

Als we naar het energiebeleid van de overheid kijken dan
springen daar twee dingen uit: "We moeten energie besparen"
en er komt "een Brede Maatschappelijke Diskussie" Qver kern
energie. In dat beleid spelen 3 fsktoren een rol:
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1. OLIE

1.1 DE OLIEKRISIS VAN 1973

In dit gedeelte zal aao de orde komen in
hoeverre de oliekonserns de energiepolitiek
in Nederland bepalen. We zullen de twee olie
krises kort behandelen als centrale momenten
in het energiebeleid in Nederland,en vervol
gens kijken Daar de werkelijke olievoorraden
in de wereld.

De olie-produserende industrie is langzamer
hand vooral in handen gekomen van enkele
konserns (de Seven Sisters),die elkaar geen
kwaad doen,integendeel: onderling maken ze
afspraken over de prijshoogte en allemaal
he~ben ze bindingen met Roekefeller's Chase
Manhattanbank (en dat betekent dat de direk
tie van die bank bij heel wat politici in de
wereld Over de schouder meekijkt als er be
slissingen omtrent het energievraagstuk
genomen moeten worden). Ook hebben ze via
allerlei joint ventures e.d. bindingen met
elkaar (vgl de NAM).
In 1970 kampt de olie-industrie met een te
kort aan kapitaal fondsen van ruim 500 mil
jard dollar (:) nodig voor de opsporing van
nieuwe voorraden,het transport uit nieuwe
wingebieden~nieuwe olietankers.
De olieprijs moet derhalve stijgen,niet op
grond van vraag en aanbod,maar omdat de olie
industrie ongeremde winsthonger gepaard laat
gaan aan een geweldige kapitaalbehoefte om
winstgevend te kunnen blijven. Bovendien is
de vraag legitiem in hoeverre die prijsver
hogingen,zoals ook eerdere,nodig waren om
kernenergie,ontwikkeld voor een deel door
dezelfde konserns,aantrekkelijkheid kwa
prijs te laten behouden.

Voor een goed inzicht in de energiekrisis
is het nodig wat in de geschiedenis te duiken
Na WOIl leveren de oliemaatschappijen olie
aan Europa tegen min of meer willekeurig
vastgestelde,maar aantrekkelijke prijzen.
Ze zijn gebaseerd op amerikaanse olieproduk
tie en transportkosten,terwijl het overgrote
deel van de in Europa ingevoerde olie uit
het Midden Oosten komt,alwaar de kosten la
ger en dus de winsten hoger liggen. En zo
stroomde de amerikaanse wederopbouwsteun
(Marshallplans) weer terug naar Amerika.
Als gevolg van protesten tegen dergelijke
handelswijzen,wordt het systeem van posted
prices ingevoerd: de olieprijs wordt geba
seerd op de werkelijke produktie- en tran
sportkosten naar Europa. Onder de olieleve
ranciers ontstaat o.a. daardoor een stij
gend zelfbewustzijn,als gevolg waarvan deze
landen in 1951 een akkoord sluiten met de
oliemaatschappijen op grond waarvan zij de
helft van de winst op de olie ontvangen,en
de konsessies duurder worden voor de olie
maatschappijen. Een aantal landen,waaronder
Iran,beginnen zelf olie te winnen.
Bij de afnemers,Europa en Japan,is er uiter
aard de behoefte om zoveel mogelijk olie
tegen zo laag mogelijk prijzen in de wacht
te slepen,waartoe diverse middelen worden
gehanteerd: Kontrole van de oliemaatschap
pijen (Frankrijk),import uit andere landen
zoals de Sovjet Unie (Zweden en de BRD),of
het opzetten van konkurrerende staatsmijen
(Italië). De grootste klap die de olieprij
zen in die tijd oplopen komt van de ameri
kanen zelf:ze willen hun eigen olie-indu
strie beschermen die van strategies belang
is,en vaardigen een wet uit waardoor de ei
gen olieproduktie beschermd wordt tegen de
lage importprijzen (er mag maximaal 12% wor
den ingevoerd).
Vooral de kleinere oliemijen die hun olie
buiten amerika halen en in de VS importeren
worden het "slachtoffer" en worden gedwon
gen om hun olie tegen afbraakprijzen op de
Europese en Japanse markt te brengen.
Dus dalen de prijzen en dus dalen de win
sten.Kolen worden te duur en de mijnen gaan
dicht,ook bij ons.
De afname van de winst van de grote olie
maatschappijen betekent een aanzienlijke
verslechtering van de Amerikaanse betalings-

NEDERLAND Iin

De aardolie-industrie begint in 1859: in
Texas wordt voor het eerst met sukses olie
aangeboord: ene Samuel Kier ontdekt dat je
met aardolie een uitstekende olie voor lam
pen kunt maken,nl. petroleum,en een andere
amerikaan,Ted Drake,ontdekte een metode om
niet al te diep liggende olie aan te boren.
De gassen en de vloeibare benzine die vrij
komen bij de petroleumwinning worden als af
valprodukten beschouwd. Dat verandert als
Nikolaus Otto,een Duitser,de benzinemotor
uitvindt. Pas na de lste wereldoorlog begint
de olie-industrie zich op spectaculaire wij
ze te ontplooien. In 1945 bedraagt de pro
duktie 250.000.000 ton olie,en verdubbelin
gen van dat cijfer treden op in 1950 en 1955
en het gevolg is dat de produktie in 1968
aan de twee miljard zit. In 1980 bedraagt de
produktie drie miljard.

IDtlE
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Iran in m.ar~#19alweer 3 tot 4 miljoen vaten
per dag. De olietankers van de zeven zusters
bleven dut varen alleen wat langzamer en als
het moest bleven ze stilliggen.
Volgens een rapport van de Amerikaanse
overheid is dat juist: de olieproduktie is
ondanks dè stasnatie in Iran alleen maar
gegroeid terwijl het verbruik (en nu hebben
we het over de VS) hetzelfde is gebleven.
Bovendien blijkt het verhaal over produktie
beperkingen in de diverse olielanden een
voudigweg gelogen te zijn.
Enkele cijfers: Irak verhoogde haar produktie
met 18%$ Koeweit met' 37%~ Saoedi-Arabië met 16%
en Nigeria 'zelfs met 87%. Volgens het
Oi1 & Gas Journal zijn er in de eerste helft
van 1979 3150 miljoen vaten meer uit de
grond gehaald dan in het voorafgaande jaar
en dat betekent een stijging van 5$4%;
verder zou er een overschot zijn van
1 miljoen vaten per dag.
Desondanks zijn de prijzen naar aanleiding
van de kwestie Iran opnieuw omhoog geschoten
Ten tijde van de krisis in Iran waren de
voorraden bier aanzienlijk en kon de aan
voer dus op een klein pitje worden gezet,
waardoor de prijs omhoog schoot. Daarnaast
gingen een aantal mij en olie kopen op de
vrije markt~. hetgeen onder normale omstan
digheden niet gebeurt$ en het idee van
schaarste versterkt. Een en ander leidt
dus tot hogere prijzen van de konsument~

onder andere is de benzineprijs afhankelijk
van de vrije markt noteringen.
Een ander gevolg was dat de OPEC landen
gingen klagen. Zij kregen 14 dollar per
vat terwijl die op de vrije markt in
Rotterdam voor 40 dollar van de hand'gaat.
Ze wilden meer en kregen 4 dollar per vat
ektra. Eeen aantal olielanden verkoopt een
groot deel van ba'ar produktie nu ook op de
vrije markt, daar zit per slot van rekening
meer winst. Hoge olieprijzen leveren de
oliemaatschappijen alleen maar meer winst~

omdat:
- als de prijs van ruwe olie stijgt. wordt
ook de voorraad meer waard. Olie voor de
oude prijs opgekocht gaat voor de nieuwe
prijs van de hand. Shell bad ei~d juni 1979
een werkvoorraad van 280 miljoen vaten.
Doordat de olieprijs met gemiddeld 3,75
dollar per vat omhoog ging werd Shell in
bet eerste half jaar 2000 miljoen slapende
wijs rijker.
- Als de olieprijs in de Arabiese wereld
stijgt~ wordt alle olie in de wereld
duurder~ en daarmee ook het aardgas. Maar
niet alle olie komt uit Arabië, olie uit
andere delen van de wereld is niet zo duur.
Toch wordt de OPEC prijs doorberekend aan
de konsument.

Ket internationale energie agentschap is niet
in staat iets tegen de roofzucht van de
oliemaatschappijen te ondernemen, laat staan
de diverse regeringen. Zij kunnen slechts
vaststellen dat de prijzen daardoor stijgen
en de inflatie wordt opgejaagd.
Het centraal planbureau (CPB) stelt dan ook
dat de geldontwaarding alleen maar toe zal
nemen bij de gestage prijsstijging. Daardoor,
aldus het C~B, wordt export en werkgelegen
heid bedreigd. Aardig is het dan te zien hoe
het CPB denkt dit probleem op te lossen. Het
CPB vindt dat de stijging van de energie-

prijzen volledig moet worden doorberekend
aan de konsument~ omdat anders de inflatie
wordt aangewakkerd. Werknemers moeten dus aan
koopkracht inleveren als gevolg van de enorme
winststijgingen van de oliemultinationals.
Verder hebben de leden van het internationale
energie agentschap afgesproken dat gestreefd
moet worden naar een besparingsprogramma
van 5% en dus streeft ook de Nederlandse
regering naar een krachtig besparingsbeleid.
Veel nut heeft dat natuurlijk niet. De prijs
van de olie wordt allang niet meer bepaald
door vraag en aanbod. De bevolking wordt
opgezadeld met allerlei bezuinigingsplannen
(waarbij zelfs al gesproken is over mogelijke
strafsankties), in de veronderstelling dat
op die manier de energieprijzen zullen dalen.
Maar de oliekoncerns stemmen hun prijzen af
op hun eigen winst- en investeringsbe!loeften.
Zij bezitten immers alle macht en kennis
én de olie.

3



bele..a. 41. lad,rfi ia Llbii da ••ehr a~.r

a ..... ,tat•• ' ••rlta a. Ctaoe-Irletaaaii
ol ••• 4a. oot all,••••er I'•• e.okje vaar
oada••e l •• ia. de. op 011& ••ni •••••
alibi ,.t.e.e.d ta. vorden voor da .erbo.lo,
• e. d. oliep.lje. 'a ja.el hoot. 'edaffi
be ,lot ••••• tloo&11.erla. va••,. d.al .e.
d. 011.,roduktie e. d•••••••• dvlnl. hij
••n hOleu pdje ,e. b••••l af ...... de
eO." .. Ie. akkoord ol ... , ••• ".00" da k••••
ditht. Ca.ol, i. dat oot t de.e 1...4...
eoor.,_lijk& atti •• 0.4 votd ••• I.
oe io de toakoe••••• lij e tr.t"e" vordt
4e ia 1961 o"e.ithte DrIe oieuv te io
••bl ...... ne olla.ij •• vorden hi ..
uitera.rd .ia. de dup., oPle die ee.l. ale
•••• leui, ".".un 4, h ilO ,tl••
ekalr.uue o. de trij t. 9.~ho, 0. oU.~
w.t ... d••tlj, .. , ~ d. ,~ood.~ofko.t.o ••• ~

d... ti.voudi, .... d. koo.u••"t door ~e ber.k.o-&-". Oia .fepr.ka.. babb de oU••iJ kt.0 a ... k.r.at d.t a ....aok.tijk oo.luik d wa~d

.o •••• t r dn ..u ofHciael "Loodoo 011
PoUC'f G~oup· he.t. 0••• di."t .r du••chljo
b•• r voo~ o•••" froot •• vor••o te,... d.
ol'el.ode" •••• r io f.i •• O. d•••ij ••od.
,roodltofprIJ ••" .0 'O.d 1I0 •• tijk .1••k.kuu•
•• ••bruik.o y..or ek •••• I.v. p.lj.Y••bo,1.o,....
10 da OPIC va.. h.a. k... t .1 •• ook wal i" dat
•••e H .. ' •• t d. oli••ij lh .
voord.ll •• , ••ol.e.. k... b.bb .
Zo o"tI ••at .r 10 hU b••io y d. e••e"tls.. r
j.u" ....... her die rijp ia v"o ..... It ..yl,
ofh ..eief ••,e.. d. 1.S" pTlj ••n; ••" of•••
die "Ol io d. h...d ,.work. "o.d. door " ••
f.h d da.l v... d. Illrop.....IU.u-
b.... ll"I itb yol.tr.kt t.t.n .ial.ldeo
d"or r.pport." .1. dl. v.o d. klub .... 10•••
lilt pubU.k I•• r d. at.t ..i.ul,. i ..doktrl-
... ti••1. r.dlo,TV, .0 w•• r.chu.. i ..,.o ..
• ill.uktub. v.o o..ar.ulld d.t d. oti ... IJ ..
,.Ujk b.bbao; ar vo.de .. a ... d ... lijk. prlj.-
.tij,lo,... doo.,.yo.rd d. io.a.t.Tio,.o
i" "l.uvbou" ~a .. r.rfi d.riJk.p.ci •• I ....
pijpleidi.,•• vo.dt b••roreo. '" lI.d•• taod
1. d wlkk.ll .. , duid.lijk til .i ,
Oli••iJ dl•• ich voo. b.t A•• t ••d •••• h.~.o-

,.bi.d b.dd , ••• td blijv... w." , ....
uitbr.ldi i .. ".t to.t.rd •••• b.v.o ••bi.d.
d. I •••b blijft I•• , a .. da l.a •• ta
••fri.ad •• ij di. ,.bou..d wordt ko.. t i .. b.t
S10.,.bi.d ... i. ol.t v.o ••0 .... d•••v.o
.i••• r •••ar ..ao Tot.l.

Jo•••0 .uo.tl •• f.kto~ ~oor d. otl•• IJ.o
i. d. oorlo, ~u •••a I.rail ... d. Aralol •••
I ... d.a. Al. d. Ar.bl ••• 1...01.0 011••1.
polItiek ao ekooo"i•• ch.ot ••••idd.l will.o
••bruik.... tO,t d. prij. va.. 5 dollar p.r
ba.r.1 ••ar 17,30 dollar p.r b.rr.l ....de
lo •••• v.n door produkti.'.p••klo ••" ale di.
io ~.a.&u.l•• Al. d. bOJko. ~oorblJ I.
btij.e.. da prija.o •••0 boo, ••••
D. le ...o di. d..... t.t ....... ld tr.kt dj ..
d. vol,.od.:
- ••• 0'''. \/.. t-'urop.... J.p.o et jo .fb.o
k.lijk v.a oli••t. b.t.o,rijk.t••o.r,i,bro...
- D. OPIC l.od ij .. io " politi.k.
'" ,kooo.i•••••cht ••vo.d .
- D. OPIC hndeo h.bbea er oe 'DO j ..r
••• t.r •• ultbuitio•••iai. b.ho.rt•••n ric"
beet. t. boud.o .U d. politlek. b.l.o,.o
••0 d. afo,•• r ••

Ma.r ook d, OPIC t •• doo h.bb,o wat •• la.td.
- d. poeith ...0 d. oli ••ij ... i. on....... t
b•• r.
Z. ku....o d. oli•• l.cht•••d•• lt.lIJk .1.
potiti.k ot .kooo.i•• ch... t ••••idd.1 ••bruik••
o..d.t d. oii •• iJ ... buo ~ ••k'r' d••rb....
di.l,.r.o w•• r b.t •••• t t ••• rdl.o•• y.lt.

J. do kri.i. buft ,,"" o... ri •••• ook b,.
• J.tU' ~.o pOeted prlcu lo.,.l.t•• t ...
,u..et. ~.n ., .. 'J.tee. v•• rbIJ d' priJ ••o
• tb.o••o y." d••riJe ••rkt. R•• t de 6.pot~

pt ••t ••o .1. lott.rd." rltbt .icb Ou d. oli.-

priJ., .0 d.u wordt d. ptlj. op,.dre ••a door
••0 kuou... i •••tb•• rot. ta • .,bapp door
bij ..oorb•• ld ol.t ••bruik t ....k d.
~oll.dl.a ••Ul .....kap.ch.i •• Op dl ••• rkt
vordt .cbt.r ••• r ••0 d•• t v.o d. ot I •
v.rb.od.td. Voo. d. oll.-produc.r.od. l."d...
..ord. da. w Ieldl", n" huo vra ••ptlJ' .. n
t. p...... 'an d. prijo op d. opot.arku ...
b.tl••• d. oU••lj.u ••• r "d.. io.t~ o. hUll
prij ••o op •••chro.... o .0••

U DE OLiEKRISIS_ VAN 1915
Ia d• .,••b.r"71 1'"." d•••b.id••• 10 d.
Iraa.... olle-i ..duotd. d. produktie .oll.dl,
pl.t ter o..d••• t.u.. lol ••n hu ... l. d.t d•
• j.b ..o.t v.rtroklr..o. lt ... i. bu ~i.rd.

oU.-produc.re ..d \.001 t.r ""r.U (5 to~ 6
.Ujo... b.rrel pIOt da •• 101 .a. d.. tutal.
nll.-voorai ... i ... l,
Ook and.r. oli.-produc•••nd. I ... da .. Ir.oadl,.o
....... rniod.ri .. , .... va .. hu .. produkt I.
(Indoo..ii. Al,.rlJ •• Llbii, sao.dl-Arabië) •
D. kt.b ".n olle-inpoTt.r.nd. t.od.n r.k.nt
d.. rop uIt d.t .... Ik. ol., l,l .iljo.o ••t."
t.kort ko••o .0 d.t I. oa,..... r 5t ••a b.t
.0.... v.. rbruik .... d. "cU.rae ..... 101.
D•• 100.01. dao ook richt lij oor d.
b•• p•• lo,.pl ... o....... d. dl r •• w•• t.r.a
Ie ..deo. Tot .Oy.r d. ofHdil. t.rlo••o
of ..u .r in de k••n. no ..d. Opol.uv aij .....
door d. oll ••IJ •• b.l •••• d' .r i. ooolt ••n
olhkrl.i •••w.. n ai•••vot, y... d•• ltu.rI.
in Irao. Ir i ••••• oli•••produc ....d In
1979 d.1I 10 het j •• r ervoor. eo w.1 5.41 •
k.t t.kort d.l d..or Iran oot.lond I.
o...idd.llijk door ••d••• oli.-produc.r.nd •
I.od.n op••~uld, .0 bo.e.dl.o produc.erd.
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Verder in nauwelijks bekend wat er in Afrika
en Azië in de grond zit. Van de Chinezen wordt
vermoed dat ze over een voorraad van 513
miljard barrel beschikken. Verder is volslagen
onbekend wat er in de zeebodem zit. Tweederde
van de wereld is bedekt met zee. De rijkste
offshore vindplaats is momenteel de Noordzee.
Odell schat de voorraad tussen de 70 en 140
miljard barrel.

waarin veilige alternatieven ontwikkeld kunnen
worden. De oliemijen gaan bij hun schattingen
van de voorraden uit van zeer pessimistiese
schattingen, dat houdt de prijzen lekker boog.
De schattingen over de wereldreserves lopen
uiteen van 2000 miljard barrels (WAES) tot
11.000 miljard (het ministerie van Geologie
van de Sovjet Unie). Peter Odell (hoogleraar
ekonomie se aardrijkskunde, ekonomiese
hogeschool Rotterdam) gaat bij zijn berekening
en uit van 4500 miljard barrels.

Het aantal vindplaatsen van olie neemt echter
nog steeds toe, zeker nu de steeds hogere
vordende prijs ook winning in moeilijkere
plaatsen aantrekkelijk maakt. De Internatio
nale Federatie van Chemie-.Energie-. en
Fabrieksarbeidersbonden (lCEF) die in 1978
in Lonen bijeenkwam gaf de volgende opsomming:
- In 1975 zijn in Saoedi-Arabië nieuwe velden
gevonden(4 miljard barrels). Men vindt in dit
land nog steeds m~ér olie dan er wordt
uitgepompt.
- In 1978 verklaarde Aramco een voorraad van
7 miljard barrel ontdekt te hebben in het
zelfde land.
- Belangrijke vondsten zijn gedaan in Dubai,
Irak en Aboe Dabi.
- In de VS worden steeds weer nieuwe voorraden
ontdekt. Verder is men optimisties over de
Rocky Mountains. West Texas J Mississippi J

Alabama en Oost Texas. In verschill$nde
gebieden wordt nu onder oude velden geboord.
- In Alaska acht men het mogelijk om 20 miljard
barrels te kunnen winnen (de pijpleiding er
vandaan heeft 9 miljard dollar gekost. Er moet
vel mmer olie in de grond zitten dan de aan
vankelijke officiële prognoses van 5 à 10
miljard barrels. anders leg je niet zo#n
enorm kostbare pijpleiding aan).
- De oliereserves onder Mexico zouden ongeveer
60 miljard barrel bedragen.
- Venezuela heeft een geschatte reserve van
736 miljard vaten (Orinoco~).

CYFERS OLIEVOORRAAD

,I'.h""\\-CP,ro
•

I R." """ Eo"" SOr'
\

Op de eerste plaats het zgn. WAES rapport
waarmee de oliekoncerns zelf graag schermen.
Het rapport is gemaakt door het Massachuchets
Institute for Technology.
De belangrijkste konklusies uit dat rapport:

De olieproduktie zal eerst blijven stijgen
tot 1995. Daarna zal de produktie afnemen om
omstreeks 2015 het huidige nivo weer te
bereiken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat
de vraag naar olie per tien jaar zal verdub
belen. Dit betekent dat rond het jaar 2000
de vraag naar olie het aanbod zal overtreffen.
Veel aannemelijker is dat het verbruik minder
zal stijgen! o.a. als gevolg van bezuinigingen
Bij een redelijke daling zou er tot ver in de
21e eeuw olie zijn Dus valt uit de cijfers
van het WAES rapport af te leiden dat de olie
voorlopig nog niet op zal zijn. en dat we
een periode van 40 jaar kunnen overbruggen~

1.3

Re!e~enties(ofte~eZ gepikt uit):
Kade~~ uitgave van de industriebond FNV~
----- oktober 19?8.

L:;.: -"""' '- ..1Enepgie, strijd om mac::ht en pijkdom~ Tan.ser
ekoZogiese uitgeverij~ 1976
Staat bodemschatten en ener ie oZitiek~

e ong en Koper~ ~n et t~J sc:: p~ t voor
poZitieke Ekonomie~ jrg 2~1~1978.

Enkete artikeZen in de Nieu~e Revu (ja~ja)

deaember 1979.
EnkeZe Onderstrooms.
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Dit stuk gaat vooral over aardgas. Aaan de haad van een
bupreJd.us van hoe het ut het necierlandlie aardi" p
steld is, wie er belang bij hebben, en hoe de nederlandSe
overheid zich opstelt t.o.v. de belanghebbeDden, wordt
echter heel wat dUidelijk, zo hoop ik, over het enerrie
beleid in het algemeen.
Achtereenvolgens komen &aD de orde:
1 voorraden aardgas
2 een aantal stellingen
3 schaarste, energie en staatsingrijpen
4 organi.atie/machtsstruktuur ••b.t. aardaaa
5 het beleid van de gasunie
8 euerglebeleld na de oliekrisis

2.1 VOORRAAD AARDGAS
Volgens opgave Gasunie besch~k:t Nederl&lld totaal over een
voorraad van 1.588 miljard _ aardgas. De gasUllie schat
de kans dat er aeer i8 op 90'. Dat er minder i. op 101.
Dit ia. bij het huidige verbrUik (1979). vel'Merderd
_t te verwachten stijgingen, genoeg oa de biDDenland••
behoefte voor ongeveer 40 jaar te dekkeJl, aldUli de G..
uni•• Aangezien , zoals straks zal blijken, de Gasuni.
er belang bij beeft lage ra.1neen te doen versohijnen
(en er verder niemand Is die er iets zinnigs over kan
zeggen) _g men aanneaen dat de schattingen vu de Gas
UIlie aan de lage kant zijn.

zo groot mogelijk aanbod van en konkurrentie tussen de
verschillende energiekapitslen -hebben zij belang bij zo
laag IIOselijke prijzen 'VOor hun grond- en brancistotfen.
Ottewel: &Il4ere industrieên (clan de energiesettor) hebben
er belang bij dat er verschillende bedrijven ~ijn die
energie leveren en dat die bedrijven ..t elkaar kOllkure
ren (dan is de priJ_ zo 1.... IlOgelijk) • Dit is niet bet
pval, de 'seven sisters t hebben onderlinge af.preken,
en kunnen ..tot op zekere h008te- met de olieprijs wa1: "
willen.

3.De Ver.ob1.11encle belangen (enerCie.ektor tegenover
andere industrie) komen tot uitdrukking in het overheids
beleid. Verschillende kapitaalsgroepen hebben bindingen
_t delen van het staatsapparaat; en -in aindere ute
hebben ook vakbOnden invloed op bet staatsapparaat.
Naarmate de staat in toenemende ..te zelf een ••terieel
belul (bijv. in de vorm van aardgasb'ätëii) krijg1: in de
enerlievoorziening. eaa1: ook dit eicenbelanl van de .taat
een toeumende rol spelen.

2.2 STELLINGEN

1'Il;I1,SU\(I(EL
VNlWE'l\; tlë
Iv ihST" ~"T\.lIAItLijl<

it·.""".
" .;..

Mteachien i. het woord. 'atellincent verkeerd. gekozen, 0.

dat het in de hieru volgende punten niet zaken betrett
'die zo zouden kunnen zijn'(meestal het geval met stel
lingen) maar de punten geven weer hoe de situatie werke
lijk b.
Al wat er in dit stuk staat moet Ilen lezen ut de stel
11npD in het aebterhootd.. ze betreffen relat1e/beleid
overheid en olieconcerns.

1. De eneraieltapitUeD (OU..".l de OUeoouo.ru) Ure
ven ernaar de beperkinl8D die de natuur aan de produktie
van energiedragers (uraniua, olie, gu) oplegt tot r"le
aaatachappel1jke beperkingen te laten worden door in een
proces van OnderUnge konkurrentie de bode.ohatten waar
ook ter wereld te verwerven en zo de energiesektor voor
ande:re kapitalen at te sluiteD. Oftewel: de oli.ooncerDli
willen over alles wat met energie 'te lUken beeft zovtlfll
aopl1jk de volledige macht, een monopolie hebben.

2. Dit IIODOPOlisti•• streven van de energieproclueentell
is in prinoipe strijdig met de belaaen vu. bijna alle
u.dere kapitalen. Al koat die tepnatellilll niet ieder
IlOIl&nt op dezelfde wijze tot uitcb'Wdtinl. aU kopera van
energie hebben de andere kapetaa1sgroepen belanc bij een
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2.3 SCHAARSTE
3 Schaarste. energie en staatsingrijpen
Beurt de eaerg1ekrisls lijken de MrbOudinaen op eDe1"&1.
gebied gebeel oagegoold. Het doOr de Club VaD. Bolle plD.
troduceerde toekomstpessillisllt8 werd door het olle8llbargo
en de daarul t worvloe1ende beperkiqea 1.D bet enerlie
verbruik bevestigd. Aan de periode V&Il doedlr.ope en over
vloedip 8nerp. kw.. een abrupt .iJKte. Bet eoergiebele1d
zou woortaan in termen van schaarste worden I8forauleerd.
Bet bel1"ip schaarste kan echter op verschillende .aaienn
worden iqevuld. OfschOon nl..ud. eraan :ua twijfelen dat
de voorraden olie en gas eiadig zijn f is het de vraal ot
de•• op dit JllOII8Dt als duadallil zijn uitgeput dat bianen
eDkele tientallen jaren een katutrof. 1. te ".rwaohten.
Toch 1& het d6:t; beeld dat een zwaar 8tellP81 18 blijven
drukken op de opI81lban diskU••te. De overheid en de ener
dieproducenten spelen daar graag op in. Zij zijn boven..
dien in belangrijke aate de .ak.~8 vam dat b.l.id~

Ofschoon bet overheidsbeleid re....rt op de 8UuaUe ( ...1Ul
overvloed of schaarste) op de eaergieaarkt, 1s D1et deze
inVUlliol van bet schaarstebegrip maatstaf voor het op
tredeJI. van de overheid. LUbbers, de vori.. atni.ter van
ekoDOJIl1ese zaken.erkende cHt tromrttIUI iD zijD Bnergienota
"Op lanaere term.jO bezien b er ia besiuet de eindig
heid van de energiede1:tstoffeJI.. Ot deze eindipeid zich
bi... af.fellbare tijd kenbaar zal llakn. ale "D 8Holuut
1:eJcort. is moeilijk ut zekerheid te beoorde1eD. Krachten
als het p1'1j."chanisae en het overheidsbeleid kunnen het
evenwicht bevorderen. 0.11. doordat nieuwe eJWrgiebl'ODDen
en technologie'n binneA bereik komen".
Wij zullen schaarste en overvloed dan ook niet in abso
lubt term.. IlOeten begrijpen, maar in samenhang aet het
kapita1iatieee karakter van de energieproduktie~.waarbij
faktoren als winatnivo ell prija..chlDi8lDe de toe8t8Dd van
relatieve schaarste of overvloed. bepalen. Daarbij ia van
eeD planmatige pl'Od'akUe van energiegrODdstoffen maat
schappelijk gezien geen aprake en deze niet-maatschappe
lijk-pplande energieprodukUe kall ODder bepaalde koDku
rn:t1everhoudingen en imperialistie.e tegeutellingen
(bijv. ou Iran-V.S.) aanleiding geven tot storiocsn in
de energievoorziening en dut: tot een riMUe schaarste aan
energie.
Hu het regerinpbeleid in terll8n van 'schaarst.' wordt
seforauleerd is bij grote delen van de bevOlking ... bij
rep1'1n.sleiden het be.ef doorgedrongen dat het enerete
vraagstuk krachtiger en lll8er geko6rd1neerd moet worden
aancePekt. In all. voorstellen en inltiatieve~ is het op
vallende dat de staat meer dan voorheen eQ replerende
rol krijgt toebedeeld. DaarJDee wordt eeD. ten4en8 beves
tild Waarbij de problemen van de kapitalistiese ekonomie
nog slech1:s vta een Irotere invloed V8D de stutaapp81'aten
in de ekODOJllie kUIlDen worden 'opgelost. t
Aan het ein4 van de vijftiger Jaren b1'eDCt de ontdekkinIJ
van de aardgasbel bij Slochteren een grote schok teweeg
op de Nederlandse energieJllarkt.
Tot op dat moment telden eigenlijk alleen de 011e en de
(Limbur...) kolen. De reorganisatie die volgde (zie ook
het stuk over ateeDkOO1) had tot pvolg dat de IliJun
..sloten werden. en dat we ons •• b. de kolen afbaDkel1jk
maakten van dezelfde concerns die rMds !let IllOIlOPOlt.
t.a.v. de olte hadden. Daarnaast was - wordt in volgeDd.
tparagraafje' uftgeb:reider be:sprokea- bet ,-VOle een 18
deelteliJke privatisering (=ongeveer:eigendom worden van
Prt'Vé-ODdernea1ng) van het gasproduktie- en distributie
apparaat. al hield de staat toeziCht op prijzen en tarl.
van om ook de belangen VaD de (groot)verbruiken te Jnm
nen waarborgen.

2.4 MACHT
4. Orlianisatie/machtsstruktuul' m.b.t. _rgas
We moeten onderscheiden:
1. de NAM (winning van het gas)
2. de Maatschap (verkoop van gas aan auunte en buitenl.
3. de NV Ned. aa.unie (transport e:o verkoop van gu in

Nederland)
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Deelnemers:
1. in de NAM:: 50" Shel!

50 " Esso
2. 10. de Maatschap:

30 " Shell
30 " Esso
40 'Ij DSM (Staatslll1jnen)overheidsbedrijf

(dit zijn de financiële verhoudingen in de Maatschap;
de zesgenBchaps-verboudingen zijn 50 'Ii DSM. 50 % Sbell
en Esso).

3. in de Ned. Gasunie:
25 " SbeU
25 % ESBO
40 % OBM
10 'J, Staat der Nederlanden

ZOals al pzead. het traditioneel srotelldeels ill over
heidshanden zijnde produktie- en distributieapparaat werd
door de deelneming van Shell en Esso in de Gasunie
ee4eeltelijk geprivatiseerd. Voor de oliecoQcerns ... de
toegang tot 4tt apparaat van groot betenl. omd.at zo een
snelle afzet van het aardgas in Nederland kon worden ge
realiseerd. Alleen zo kon de afzet zich bewegen :ln de
richting van een markt, die door deze concerns DOl nAUWe
lijks bestreken werd: de kolen- ene(lr;olen-Dluaarkt
voor huishoudelijk verbruik.(sie 1 stelling)
ZO kon in eerste instantie worden voorkolll8n, dat het aard
gas .et de ol1eprodukten (stookolie) van de oUeconoerns
zelf zou IlOeten laaD konltureren. De samenwerkinc met de
staat en de Staatsmijnen 110est door de concerns wel geac
cepteerd worden , omdat deze prakties het gehele di.tribu
tieapparaat voor gas kontl'Oleerden. DSM verkreeg een zelf
standig belang bij gaswinning en -distributie. bij een
grote afzet van dat gas en dus bij de afbouw V811 de tOCh
al verliesgevende kolenmijnbouw in Nederland.
Die afbouw van haar eisen kolenprodUktie konden de llijnen
daarbij grotendeels financieren uit de aardgasbaten die
zij zouden ontvangen.
De rol van de Nederlandse staat bleef niet beperkt tot
haar direkte en indirekte (via de staatslll1jneu) deelne
mini in bet aandelenkapitaal van de aa.uute. Dat zou ge
zien de vitale betekenis van de energieproduktie en 4.
verschillende belangen die daarmee gemoeid zijn (stelling
2 en 3) onaanvaardbaar zijn seweest. De minister bleef
een aantal bevoegdheden houden (ondanks de gedeeltelijke
privatisering) die niet waren ontleend aan de deelö.mnc
in het aandelenkapitaal van de gasunie.
Die bevoegdheden zijn:
-recht van benoeming van een aantal kommis.arissen en
recht van goedkeuring van de direktievoordracht .
-reCht van lJOedkeuring van prijzen en tarieven.
-de minister houdt toeEicht op de beste.m1ng van het gas.
-de minister kan gas reserveren voor industriile ont-
.ikkelingsprojekten.



lQim

- - - --
Deze rechten van de .luister,bedoeld om het algeaeen

belan& te waarborgen,werden in de sektor van de chemie
se industrie toegejuicht. In deze bedrijfstak maakte
men zich namelijk ongerust over de konkurentievoordelen,
die de ook in de cbemie aktieve partners in de Gasunie
uit hun positie zouden kunnen verkrijgen. Zowel de toe
wijziog van Bas voor indu.trill. projekten &l8 de te
verwach'ten grote winsten speelden daarbij een rol.
Vooral bestond er de vrees dat de DSlI de andere cbsmle
se kODserns boven bet hootd zou groeien. Voortdurend
werd dan ook door de overige chutes. industrie op .f
rOlling van de wiosten van de DSM aangedrongen.

Ook het punt van de tarieven van het aardga.,•.D. voor
bet grootverbruik,speelde een rol. Zander de aan de mi
nister toegekende bevoegdheden hadden de latere pogln~n

van de cheaiese industrie om gedifferentieerde (lagere)
tarieven voor het grootverbruik van de Gasuniepartners
af te dwingen waarschijnlijk weinig kan. van slagen
gehad. (stelling 2 en 3)

2.5 &ASUNIE

5 Het beleid van de Gasunie
De Oasunie krijgt het aardgas voor het l.euwedeel
VaD. het aardgasveld in het Gron. Slochteren (ia
1915 voor 92 ~). Dit percentage is de a1gelopen
jaren wat gedaald door toenelllende aaJ'daUVOndl:ten
in de Noordzee en op andere plaatsen op het Ned.
vuteland. Gegevens daarover zijn pheim.
Verder importeert de Gasunie aardgas o. a. via ellm
pijpleiding uit Noorwegen en straks in vloeibare
vorm aet tankers vanuit Algerije. Nog later uit
Niceria,waar de Shell interessante vondsten
beeft gedau..
De Staat der Nederlanden beeft belangrijke in
komsten uit liet audg... De maatsChappijen die het
a88 uit de Neder!. bodem balen moeten lOS van hun
winat als royalty aan de staat geven. Dauna..t
BOet 50\ over bet resterende deel van de winst
als vennootscbapsbelaating aan de staat worden
betaald. Uit de deeln8lllingen in DSM en reCht
streeks in de Guunie krijgt de Uut bOvendien
dividend. Sinds Ijan.1915 geldt t.a.v.het aard
se. uit Slochteren DOe een speciale schijvenre..
Ung,wat de staat extre inkOJlllten verschaft.
Zo ontving de staat 5,17 miljard gulden uit de
aard.luopbrenlsten. Voor de oliekonaerna in d.at
zelfde jaar (1975) wordt een nettowinst becijferd
(over aardps NederlaD.<l) van 1,111 Ill1ljard gulden.
(cijfers van taderkrant FNV)
Bet 18 pbeel oncluidel1jk of in d.e berekeningen
van de winsten van de o11ekonserna ook de _In
_ten betrokken zijn die zij krijgen door het
aardgas goedkoop aan dochterondernemingen in het
buitenland te verkopen,die bet dan weer duur ver·
kopen.
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Konsumenten Kontakt (pUblikatie dec.'?9) heeft
berekend dat SbeU en Esso In '79 per gezin
1500,-winst hebben gemaakt door bun belangen in
het aardg... Konsumenten Kontakt zegt dat deze
winst voortvloeit uit de binnen én buitenlands.
aard.a.verkoop.
De binnenlandse gasbedrijven zij in handen van
gemeeot.o en provincies. Zij betrekken het gu
dus van de Gaswl1e.en ook zij verdienen aan de
guverkopen. Het belang van de lagere overheden
bij _aximale g.sverkopen - oa hun gemeentelijke
of provinciale begroting rond te krijgen - bete
kent in de praktijk een beboorlijke re..iog bij
poginpn oa bet energieverbruik terug te drinpn.
De toekomstige ontwikkelingen vu. de aardgas_rtt
zijn voor de Gasun1e (en dus voor de staat en
oliemaatschappijen) bijzonder gunstig. De prijs
van het aardgas stijgt voortdurend als gevolg van
het inflatietempo en van de extra stijgingen van
de olieprijs. Maar bovendien hebben er verschui
vingen plaats in de afzet: het beleid van de Oa&
unte richtte zich in de zestiger jaren op "n zo
snel mogelijke uitverkoop van de aardgasreserves.
Daartoe werden grote kortingen eegeven aan groot
verbruikers en exporteerde Nederland de belft van
haar produktie naar het buitenland (o.a. aan doch
terondernemingen (of waar de oliemaatsChappijen
in elk geval belangrijke aandelen in hadden) in
bet buitenland).
Men was in die tijd van plan het aaragasve.la Jon
Slochteren in ongeveer 30 jaar uit te putten.
Daarna,zo was de verwachting,zou de kernenergie
als alternatieve energiebron sterk opkOmen en d.
rol van. bet aardsas overnemen. Die politiek is
d.ruti.s pwijzigd. Noa voor het jaar 2000 moet
de export van aardgas teruggebracht zijn van 5Q
tot ~. Ongeveer in 1985 wil ll8Il besinnen met
bet regebatig terugbrengen van deze export.
Ook de elektriciteitscentrales en andere sroot~

verbruikers zullen hun. percentages (nu nog 3~)

zien teruggebrscht tot Dul. De enige ..rkt die
blijft groeien is de veel geld opleverende klein
verbruikersaarkt. Hierdoor zal de opbrengst van
bet .ardsas - de inflatie en de 01ieprijs8tij
ctngen buiten beschouwing gelaten - stij..n .et
6O'k.
Ondertussen (of beter:tegelijkertiJd,en in ~t

zelfde straatje passend) maken de oliekonserns
beaat _t het introduceren van het kolengas.
Het kolengas beeft als voordeel dat het van het
zelfde distributienet (de buizen en leidingen)
gebruik kan _ken ale aardgas.
Introduktie van dit kolengas betekent dat de
-interuationaal I8zien- toch al flinke konswmptie
reserve nog wordt vergroot. nat draagt er niet
bepaald toe bij dat Nederlan<l een natie wordt die
voorop looPt bij het zoeken naar alternatieve
energiebronnen.
paarnaut - ook om bet aardgas uit Sloobteren te
sparen ,opdat bet straks nog meer geld. oplevert 
wordt er gas ingevoerd (0 .•• het levenspvaarl1j
ke LNG). Elke kUbieke meter gefJlPOrteerd las be
tekent dat aardgasbankier Gasunie DOl wat langer
kan doen met zijn werkkapitaal: de gasvoorraad
in Slochteren.



2.6 NA DE KRISIS 

6 Aardcaabeleid na de oliekrisis 

In feite staat hierboven al veel geachrevan over 
het aardgubeleid van de overheid na de oliekri.aia. 
Voor de duidelijkbeid zet ik DO« een paar punten 
op een rijtje. 
a) Doelatelli.ngen van de staat aet betrekking tot 
het aarclguVBRBRUIIt. 
De nieuwe doelstellingen van de staat ainda de 
oliekrisis a.b.t . het verbruik zijn gericht op~ 
beperkins van de vraas naar aardcaa door : 
;. veraneld.e aanpassing van de aardgaaprijzen aan 

de olieprijzen, door prijsverhogingen dus. 
- Afbouw van bepaalde gedeelten van het aardcaa-

verbruik door grootverbruikers. 
- Geen verdere exportkontratten aan te caan. 
b) Bet overheidabeleiel t.a.v. de aardgaaPRODUitTJI. 
- Voreing van een atrategieae reaerve van bet 

Slochterengas (51). 
- Ben verruieins van het aanbod, eet n... door de 
i~rt van kolen en aardgas. 

- Ben vergroting van de ataatadeelllaee in de 
olie- en gaawinninc op ~et kontinent.al plat. 

De vol'IJ1ng van een atrategieae reaerve ia bedoeld 
als aanvulling op de eerder genoeade besparing•· 

aastregelen. Zij iapliceert, dat bet aandeel 
van de jaar.lijkae produktie van aardgas wordt 
terucgebracht tot 4.5$ van cle jaarlijkse produk
tie, dit door invoer van gas en wellicht nieuwe 
vondsten. De vergroting van de staatadeelnaae 
heeft waarschijnlijk ook te aaken aet tekorten 
in het overheidsbudget. Een nieuwe ontwikkeling 
ia ook dat de staat voortaan de aogelijkheid 
beeft bij die cebieden waarvoor nog teen vercun
nilig oa te zoeken wu gegeven, deel te ne•n in 
de winning, als de voorraad die gevonden ia, zo 
groot ia dat dat de moeite waard lijkt t e zijn. 
Voor de vergroting van het staatsaandeel kregen 
de oliekoncerna koapenaatie in de VOJ'IJ van extra 
aftrekposten en versnelde afacbrijvingaaogelijk
heden . 

Uteratuuzo 
- d6 Jong, Koper: "Staat,bodemschatten en energi.e

pol.itiek", in Tijdschrift voor PoUtieke 
Ekonomie,2e jrg. nr.1 (juni 19?8), bZz. 7- 53 
Hier is een groot deeZ van dit stuk op gebaseerd 

- Uitgave van de industriebond PNV,okt 1979: "De 
acgenaamde energiekrisis". (kaderkrant) 
VooraZ gebruikt .bij gedeelte over het beZeid 
van de gasunie. 

- Daarom geen kernenergie, bZz 66- 6? 
Uitgave LSSK 

- Energiegroep: "Scho'l.ingsmap energie" 1975, 
bZz.4?-8? 

- Nederlandse VroWJJenbeweging: NederZand aard
gasZand. 

- Jan van Ax!keZ: "NederZand:aardgas en kernener
gie" , in Tanaer: Energie, strijd om macht en 
rijkdOm. Amsterdam 19?6 bZa+1S3-1?5. 
Uitgave ekoZogiese uitge_verij. 

1980: JAAR VAN DE M.E. 
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I K_ERN_EN_ER_GI......,jEI
Op het gebied van de kernenergie is er sprake
van een veel duidelijker wisselwerking tussen
overheid en bedrijfsleven, juist ook omdat er
ft het prille stadium van het nederlandse kern
energieprogramma geprobeerd is met enorm veel
steun van de overheid een nederlandse kernener
gie-industrie op te bouwen. Het lijkt me daarom
wel aardig om die ontwikkeling hier dan ook op
de voet te volgen en de argumenten aan te geven
waarom de overheid in zo innige mate met het kaa
pitaal heeft samengewerkt.

--U..DORGESCHIEDENIS •

Als gevolg van de berichten van elders over de
revolutionaire ontwikkelingen en de duizeling
wekkende (jawel) mogelijkheden van de kernfysiq
kocht Nederland op aandringen van de internatio
naal vermaarde Prof de Haas (leermeester van
Kistemaker) in 1939 8 ton uranium van de Kongo.
Tijdens de tweede wereldoorlog is dit spul ver
borgen gebleven in een Delfts laboratorium. Het
Bestaan ervan werd pas in 1959 bekend gemaak~

een deel ervan ging naar de Noors-Nederlandse
proefreaktor in Kjelle. de rest ging later naar
de ultra-centrifuge fabriek in Almelo alwaar het
werd verrijkt en uiteindelijk gebruikt is in de
centrale van Dodewaard. Afgunstig werd na de oor
log gekeken naar Amerika waar men veel ervaring
had opgedaan op bet gebied van de "vreedzame
toepassing" van kernenergie. Men vond dan ook
dat bet kernenergieonderzoek met kracht gestimu
leerd diende te worden, wilde Nederland op dit
gebied geen acbterstand oplopen. Gevolg hiervan
was de oprichting van het FOM-instituut (FOM
fundamenteel onderzoek materie) in 1946 waar
kerngeleerden op kosten van de overheid naar
hartelust konden prutsen aan atoompjes.
In 1954 kwam in bet door Eisenbower gestimuleer
de Atoms-for-Peace-programma de amerikaanse
know-how vrij waarop de overhied splijtstof aan
schafte, enkele proefreaktoren inrichtte en het
RCN (Reaktor Centrum Nederland) instelde. Op de
zemanier raakte de overheid steeds direkter be
trokken bij de ontwikkeling van kernenergie.
Vanaf 1955 is de door de overheid toendertijd
ingestélde Commissie voor de Atoomenergie begon
nen met het ontwerpen van een kernenergievet. De
Suezkrisis vormde een aanleiding om nog harder
aan het programma te gann trekken: Zijlstra ont
wierp een ambitieus kernenergieprogramma dat in
1975 voltooid diende te zijn.

j
--~.....

I
Als gevolg van het

gehandhaafd blijven van goedkope olie na de Suez
krisis en de aardgasvondsten in Nederkand duurde
bet tot 1962 alvorens er een nieuwe nota inzake
kernenergie lag. De daarvoor verantwoordelijke
minister de Pous had zich daarvoor laten advise
ren door de Cie voor de Nucleaire Industriële
Ontwikkeling in Nederland (Cie Tromp).Een rol
daarbij speelde ook de oprichting in 1957 van
Euratom plus de vorming in 1959 van een indu
strieel konsortium Neratoom dat wel brood zag in
de ontwikkeling van kernenergie, zeker als de
overheid het dure vooronderzoek betaalde: in
1960 stelde de regering het Fonds Nucleaire In
dustriële Ontwikkeling in werking. De Nota Kern
energie van de Pous kwam neet' op een zo spoedig
mogelijke in bedrijfstelling van de eerste neder
landse kerncentrale in zo groot mogelijke samen
werking met de nationale industrie.
Naast de centrale overheid speelden natuurlijk
de elektriciteitsbedrijven een belangrijke rol
in het pushen van de kernenergie. Sinds 1927
wordt er in Arnhem bij de KEMA researchwerk ge
daan. Toen dan ook de eerste publikaties op het
gebied van kernsplitsing verschenen werd door
de elektriciteitsbedrijven via de KEMA dat onder
zoek opgepakt. Er werd een werkgroep gevormd die
zich met neutronenfysika bezig moest gaan houden
maar dat werd al gauw kernfysies onderzoek met
als doel te komen tot de ontwikkeling van kern
reaktoren voor de energieproduktie. De zwaarwa
terreaktoren en grafietreaktoren boden geen per
spektief vanwege het geringe rendement van het
gebruikte splijtstofmateriaal en daarom richtte
men zich ondeT de vooruitziende blik van Dr Went
op onderzoek naar kweekreaktoren, en aldus ont
stond de KEMA Suspensie Test Reaktor (KSTR).
Het gezamenlijk ontwikkelingswerk werd opgepakt
door Euratom, RCN en de KEMA. Ondertussen had de
SEP (Samenwerkende Energie Producenten: een klub
wnbedrijven waarvan het overgrote deel der aan
delen in handen is van provinciale en gemeente
lijke overheden maar die in hun beleid niet an
ders handelen dan particuliere bedrijven; het
bedrijfsresultaat staat voorop), die SEP had op
arond van de Nota Kernenergie van de Pous een
commissie opgezet die moest nagaan of in Neder
land op korte termijn een kerncentrale gebouwd
kon worden. Offertes voor een centrale van 130
MW leerden al gauw dat de te bouwen centrale een
verlies van 12 miljoen per jaar zou opleveren.
De raad van kommissariasen van de SEP b~sloot

deThalve van zo'n projekt af te zien maaT stelde
tezelfdertijd de Commissie Kerncentrale in met
als opdracht na te gaan of het niet zuiniger kon
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Deze commissie kwam al snel tot de konklusie dat
het raadzaam zou zijn het KSTR-projekt met
kracht voort te zetten en met amerikaanse hulp
tot de bouw van een gebeel in Nederland te ver
vaardigen kerncentrale over te gaan. Op basis
van offertes van de amerikaans reaktor industrie
werd uiteindelijk gekozen voor een kokendwater
reaktor. De plaats moest Dodewaard'worden (aan
de Waal en vlak bij Arnhem). Voordat een hinder
wetvergunning was afgegeven om de bouw mogelijk
te maken was men al begonnen met de grondwerk
zaamheden: een van de bekende voldongen feiten
in de ontwikkeling van het kernenergieprogramma
in Nederland.

De situatie in de kernenergie-industr~e ~s mo
menteel zo dat t n klein aantal concerns maar in
staat is kerncentrales "in serie" te leveren: in
Amerika zijn dat General Electric en Westing
house en in de BRD Kraftwerk Union. Gunstige re
sultaten kunnen slechts behaald worden als het
betreffende bedrijf beschikt over voldoende tech
nologiese kennis en kapitaal. nat kunnen alleen
zeer grote, hetgeen leidt tot monopolisering
(voorzover daar al geen sprake van was). Ze steu
nen daarbij vaak op de overheden, vooral als het
gaat om onderzoek en minder rendabele onderdelen
(snelle kweekreaktor, ultra centrifuge). Immers
door allerlei machinaties zijn de diverse bij de
energieproduktie betrokken industrieën weliswaar
in staat om de prijs voor olie, aardgas en steen
kool dusdanig op te drijven dat kernenergie aan
trekkelijk wordt maar voor de invoering daarvan
is een grondige herstrukturering nodig van de
elektrotechniese industrie alsmede een nog ver
dergaande koncentratie van kapitaal. Vandaar dan
ook dat er gigantiese financiële injekties van
de kant van de staat nodig zijn:
- in de vorm van steun aan het onderzoek
- in de vorm van steun voor de herstrukturering

van de industriële sektoren
- in de vorm van garantstelling voor de afname

van elektriek
- en in de vorm van garantstelling in het geval

er een ongeluk plaatsvindt
Sinds enige tijd komt daarbij dat de staat inge
schakeld wordt bij de oplossing van hetafval
vraagstuk. Wat bezielt een overheid zo enorm
veel geld te stoppen in een technolofiese ont
wikkeling waarvan het uiteindelijk sukses voor
sommigen twijfelachtig en voor velen onmogelijk
is? Eerst zullen we de verschillende fraai lij
kende
kende argumenten op een rij zetten zoals ze
door de overheid en het elektriciteitswezen
(de SEP) altijd opgesomd zijn. Daarna zullen we
aan de hand van een analyse van de machtsstruk
turen op energiegebied in Nederland (Uitham es)

laten zien dat de overheid slechts de spreekbuis
is van die industrieën die bij hRt gevoerde
energiebeleid alleen maar voordelen hebben.
Het beleid van de overheid is er steeds op ge
ricbt geweest werkgelegenheid te scheppen, met
name in de metaal- en elektrotechniese industrie
Men verwachtte via bedrijven als Philips, Sbell
en de staalindustrie een lukratieve plaats op
de wereldmarkt te veroveren. Daarnaast heeft
in Europees verband altijd vooropgestaan om via
Euratom te streven naar een europese kernmacht;
iets wat de laatste jaren enigszins uit het ge
zicbtsveld verdwijnt door de tegenstelling die
er bestaat, op grond van konkurentie met ver
schillende technieken binnen de gemeenschap,
tussen D'uitsland. Engeland en de Benelux ener
zijds en Frankrijk en Italië anderzijds.
De oogkleppenpolitiek van de SEP werd door de
overheid eenvoudig overgenomen (eenzijdige na

. druk op kerne~gie, geen afremming van het ver-
bruik, verkeerde tariefpolitiek en het stimule
ren van de (petro)chemiese industrie die energie
verslindt waarvöor ze weinig hoeft te betalen).
Daarbij hebben als argumenten gegolden dat kern
energie goedkoper zou zijn vanwege het uitgeput
raken van de fossiele brandstoffen en dat het
invoeren van kernenergie onze ekonomie m~nder

afhankelijk zou maken van de grondstoffen leve
raneier~ alsof uranium geen grondstof is die
uit het buitenland gehaald moet worden.
Jarenlang heeft de Tegering een beleid gevoerd

. met dus drie WiS als motivatie:Winst,Welvaart en
: Werkgelegenheid) waarbij steeds voldongen feiten
, geschapen werden en provinciale en gemeentelij

ke overheden buiten spel gezet werden. Gevolg
daarvan is wel dat de kernenergie-lobby zo in
de gelegenheid komt de opvatting te bestrijden
als zou er nog een vrije keus mogelijk zijn in
plaats van kernenergie. Uit een brief van de
atoomlobby:IIGedurende een groot aantal jaren
heeft de industrie, gestimuleerd door de over
heid een beleid gevoerd, zo dat ook Nederland
zou behoren tot (het beperkt aantal) hoog ont
wikkelde landen. Dit geldt ook voor de nucleaire
industrie. In feite heef~ de industrie deze
door de overheid jarenlang uigezette koers ge
volgd Het totale pakket dat nu is opgebouwd kan
de toets van iedere kritiek weerstaan. En nu
zal nog steeds sprake zijn van een vrije keuze?'
(geciteerd ui Trepels. 1979) Hoe verder de weg
van de kernenergie gevolgd wordt hoe meer het
argument om ermee door te gaan zal worden gehan
teerd

De rol van de staat in een kapitalistiese eko-·
nomie is hiermee ten dele geschetst; binnen de
bestaande machtsverhoudingen dient de staat de
voorwaarden te scheppen voor een zo ruim moge
lijke ontplooing van het partikulier initiatief.
Van die rol kwijt de nederlandse overheid zich
voortreffelijk: die rol probeert zij alleen te
verdoezelen door het scheppen van een volstrekt
ondoorzichtige en ingewikkelde besluitvormings
struktuur, waarvan €'n ding duidelijk is:
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KWU bleek domweg goedkoper.
- Tegenover de overheid treden beide sektoren
vaak gezamenlijk op, beide staan ze een snelle
ontwikkeling van kernenergievoor en ook ten
aanzien van o.a. de snelle Kweekreaktor bestaat
vaak een grote mate van overeenstemming.
- Het ReN staat centraal in de researchsektor
In haar beleidsbepalende organen zijn veel ver
tegenwoordigers te vinden uit de industrie, de
Arnhemse instellingen en de overheid. Vooral de
industrie drukt sinds de bestuurswisseling in 19
1972 er een sterk stempel op. Het RCN zelf
beeft vertegenwoordigers in de overige r~search

instellingen, de IRK en de gezondheidsraad~

- Een centrale positie wordt ingenomen door de
laK: de adviezen van de Raad waren sterk be
palend voor het door de overhotd gevoerde beleid
Door de samenstelling van de raad komt vooral
het industriële standpunt in de adviezen sterk
naar voren.
- Op het gebied van besluitvorming nemen de een
heden die zich met de gezondheids- en milieuas
pekten van kernenergie bezighielden enn weinig
belangrijke plaats in. In de netwerkanalyse
bleken deze eenheden onderling sterk verbonden
met als cèntrale eenheid de gezindheidsraad.
Opvallend was dat noch deze raad noch het mini
sterie van volksgezondheid direkt verbonden va
ren met de IRK en het ministerie van ekonomiese
zaken.
- Een van de gevolgen heirvan was dat bij de
prioriteitsbepaling voor het nucleaire indu
striële beleid de volksgezondheid- en veilig
heidsaspekten niet zijn betrokken. In dit kader
moet het vroegtijdig opheffen van de centrale
raad voor kerne'tirgie mede bedoeld voor bet
voeren van een geintegreerd beleid worden gezien
- De struktuur van het netwerk wordt bepaald
door de maatschappelijke verhoudingen.
In de struktuur is voor de ondernemingen een
uitstekende toegang geschapen tot het min. van
EZ en de researchinstellingen. De ondernemingen
hebben deze positie te danken aan het feit dat
ze de produktiemiddelen beheren en de beslis
singsmacht hebben om deze ten behoeve van be
paalde projekten aan te wenden. De overheid er
kent en garandeert deze beschikkingsmacht; ook
wanneer de ondernemingen een sterk beroep op de
overheid zullen doen. De ondernemingen beslissen
in grote mate zelf hoe deze overheidshulp aan
gewend zal worden.

steeds zitten dezelfde figuren uit dezelfde in
dustriële sektoren op die plaatsen waar de be
langrijkste beslissingen genomen worden (en dat
is niet. in het parlement). We laten de konklu
sies volgen van het onderzoek dat Uitham ea in
1977 gedaan hebben naar de machtsstrukturen op
bet energiegebied in Nederland.
- Omdat kernenergie kompleks is, speeialistiese
kennis, geld en tijd vraagt, is er een grote be~

hoef te aan koördinatie en informatie-uitwis
seling tussen de betrokken bedrijvan, raden en
organisaties. Dat komt onder meer tot uiting in
het bestaan van een netwerk van dubbelfunkties.
- Gebleken is dat de dubbelfunkties een in de
loop der tijd dichter wordend netwerk vormen,
waarbij de belangrijkste toename plaatsvond tus
sen 1964 en 1969. Oorzaak daarvan is het groei
end aantal dubbelfunkties vanuit joint ventures
en in mindere mate vanuit de produktiebedrijven
- De industrie heeft toegang tot alle eenheden
die van belang zijn voor de bepaling van het
energiebeleid, waarin zijzelf als producent een
van de belangrijkste schakels vormt.
- De ondernemingen hebben vooral via de indu
striële raad voor de kernenergie maar ook via
de adviesraden voor het wetenschapsbeleid een
goede toegang tot de overheid; verder zijn ze
vertegenwoordigd in de bestuurlijke organen van
de researchinstellingen.
- In de elektriciteitssektor bleek een toenemend
de centralisatie van de beleidsvoering bij de
Arnhemse Instellingen en verzwakking van de pro
vinciale politieke kontrole zich ook te uiten in
de bestaande dubbelfunkties. SEP. GKN (Gemeen
schappelijke Kerncentrale Nederland) en KEMA ver
tegenwoordigen deze sektor naar de overheid en
de researchinstellingen. Zij hebben daarmee
evenals ondernemingen een goede toegang tot deze
twee sektoren. Overgens bestaan er wel tegenstel
lingen tussen de sektoren. die zijn in ieder
geval tot uiting gekomen bij de kwestie Borssele
de bouw van de centrale ging aan het nederland
se bedrijfsleven, gebundeld in Neratom, voorbij:
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Steenkoolwinning, zoals die in het verleden in Nl.
plaatsvond is voor de meesten verbonden met gedach
ten over slechte arbeidsomstandigheden, ernstige milieu·
vervuiling en een systeem van sociale beheersing,
gegarandeerd door de driehoek vakbond, mijndirectie
en kerk.
Oe Limburgse mijnen, deels particulier, deels van de
staat (O.S.M.) hadden totaal ongeveer 50.000 werk
nemers, liepen in technologies opzicht voorop tOY de
buitenlandse mijnen met een relatief hoge produktie.
Toch werden ze gesloten. Waarom?
Vaar 1960 fluctueert de olieprijs rond de kolenprijs
en konden de kolen dus nog konkureren met deze toen
voornaamste konkurent. Maar kort na 1960 duikt de
olieprijskurve, en ze komt er voorlopig niet meer
bovenuit. De toenemende voorraden en de schaalver
groting in het olietransport hadden het pleit gewon
nen.
Deze ontwikkeling, èn de vondst van de aardgasbel bij
Slochteren (een der grootste aardgasvelden ter wereld)
zijn de redenen geweest waarom de mijnen dichtgingen
in Nederland, ookal konden sommigen nog zeker 10 jaar
kolen leveren.
Oe laatste sloot
Limburg.
In 1973 hebben we de zgn.oliekrisis en kernenergie
schijn toch niet zo gemakkelijk 1n te voeren te zijn,
en het wordt dus weer tijd voor een studie naar de
mogelijke herwinning van Ned. kolen. Minister Lubbers
stelt 1n 1975 de kie. Martens in, samengesteld uit
economen, mijnbouwtechnici en geologen. Deze kie.
brengt in 1977 rapport uit aan de minister, en komt
tot het oordeel dat steenkoolwinning in Ned.
financieel-economies niet verantwoord is. Het rapport
rammelt echter aan vele kanten:
- De kie. heeft de moderne mijnbouwtechnieken geheel
buiten beschouwing gelaten;
- 710 miljoen ton is technies winbaar, zegt de kie. in
haar eindkonklusie. Maar als je het rapport in zijn
geheel leest blijkt dat dit het economies winbare
is. Echt technies winbaar is 4300 miljoen ton. Het
totale Ned. energLeverbruik 1976, omgezet in kolen,
is 92 miljoen ton. Het gaat dus om een immense voor
raad.
- Oe kie. is
(kie: 1980:
ondertussen
hoogdl.
Op het mOment schijnt men toch op de eerste plaats te
gokken op buitenlandse kolen (Polen, V.S., Indonesië,
Zuid-Afrika). M.u.v. de kolen uit Polen zijn de
concessies in deze landen voor het winnen van kolen
voor het grootste deel in handen van de oliecon
cerns. De ene afhankelijkheid ingeruild voor de
andere••••••••••
Het is ook Shell die een kolenterminal in Rotter
dam bouwt en die zorgt voor de bouw van 10 kolen
vergassingsinstallaties in Nederland.
Behalve dat het in het buitenland veel goedkoper
gewonnen kan worden (lagere lonen, minder strenge
mil1eueisen en veiligheidseisen dan in Nederland)
is een belangrijke reden dat we"onze" kolen voor
lopig in de grond laten zitten ongetwijfeld dus
de belangen van de olieconcerns.
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Dan de milieuaspecten.
Het is gevaarlijk de nadelige invloeden op het
milieu te onderschatten. De belangrijkste proble
men geven de gassen C02 en 802, respectievelijk
kooldioxide en zwaveldioxide, die beiden vrijkomen
bij het verbranden van fossiele brandstoffen
(zie ook Onderstroom nr. 8 van 1978). Er zijn
methodes ontwikkeld om de S02-verontreiniging
te gaan, zoals de vergassing van kolen voor
verbranden. Maar ook hieraan kleven bezwaren.
Door de schoorsteen van de centrale worden wel
liswaar minder verontreinigingen verspreid, maar er
ontstaan bij het vergassingsproces gevaren die te
vergelijken zijn met een chemiese fabriek. Het
experiment bij Nijmegen (een "schone" kolencen
trale), waar de regering vele miljoenen voor bij
legt, betekent dat Nijmegen er een grote che
miese fabriek extra erbij krijgt.

je daaraan
wel mee-

mijnen
gaat om het

Laten we met het laatste beginnen.
Uit onderzoeken is gebleken dat de kolenmijn
bouw wat betreft het aantal doden vergeleken met
andere bedrijfsmatige activiteiten een gemiddelde
positie inneemt.
Nou zegt dat niet veel, in die zin dat
niet de konklusie kunt verbinden dat "het
valt met de ongelukken in de mijnen".
74 doden in mijnen in Engeland in 1973 (ruim
200.000 werknemers) betekent dat er erg veel bedrij
ven zijn die onverantwoord omspringen met hun
werknemers, inclusief de mijnen.
Het is dan ook schrikwekkend dat de
gemiddeld het hoogst scoren als het
aantal gewonden.
Deze ongevallencijfers kunnen sterk omlaaggebracht
worden m.b.v. moderne technieken en bij strenge
inachtneming van veiligheidsvoorschriften. Ook
stoflongen hoeven niet meer voor te komen.
Dit kost natuurlijk wel geld, en omdat verschil
lende landen die kolen leveren niet eens een vak
bond toestaan, kun je nagaan dat die mijnwerkers
bepaald niet te benijden zullen zijn.

Met alle gevaren van dien.
Voor het probleem van C02 zijn evenmin goede
oplossingen gevonden. De deskundigen zijn verdeeld
over het effect van dit gas op onze atmosfeer
(broeikaseffekt), maar het is te riskant om te
gokken dat het allemaal wel mee zal vallen.
Ondergrondse kolenvergassing is een techniek die
nog in de babyschoenen staat, en is voorlopig
uit milieutechnies oogpunt ook onaanvaardbaar.
Door een boorgat wordt stoom in een kolenlaag ge
perst en door een ander gat komen de gasvormige
bestanddelen naar boven. Er moet echter om de 50
m. een boorgat komen, zodat het landschap volle
dig wordt vernield.
Jacob Kroeze (zie lit. lijst) noemt een wijze van
kolenstook die wel aanvaardbaar is, niet alleen
uit milieutechnies oogpunt, maar (halleluja) de
techniek is bovendien geschikt voor kleinschalige
toepassing. Het is de zgn. gefluidiseerde bed
verbranding oftewel wervellaagverbranding. Het pro
ces is nog niet kornmercieel beproefd, maar het is
duidelijk dat het ook in kleinere eenheden voor
de industrie en de stadsverwarming toepasoaar is.
De steenkool wordt dan in een wervellaag verbrand
veel vollediger dan in een gewone centrale, waar-
door minder luchtverontreiniging. Het zwavel zou
goed gebonden kunnen worden en er zou minder C02
gevormd worden.

Wat er over deze laatste methode bekend is, maakt
duidelijk dat er met steenkool best iets te doen
is, aldus Jacob Kroeze. Dat geloof ik ook wel.
Maar evenals hij ben ik bang dat degene die er
belang bij hebben (en ik bedoel natuurlijk niet
jou of mezelf) eerder een veilige kleinschalige
kolenwinning en kolenstook in de weg staan dan
dat ze die zullen bevorderen.
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de kol.nnot.

relatie

Dit blijkt ook uit de onlangs verschenen kolennota,
waarop ik kort wil ingaan~

De kolennota, het twwede deel in de serie die de
regering doet verschijnen over haar energiebeleid,
bevestigt wat we allemaal al vreesden (en wisten).
Er moet minder olie uit de OPEC-landen aangevoerd
worden, opdat we daar minder afhankelijk van worden
en die olie moet voor een deel vervangen worden
door steenkool, uit het buitenland, al staat de
regering in principe niet afwijzend tegenover
steenkool uit eigen land.
Vanzelfsprekend gaat de nota ervan uit dat de eoo
nomiese groei gewaarborgd moet blijven.
De kolennota vertelt ons verder dat de regering
verwacht dat in 1990 de electrlsche centrales voor
40 % op kolen zullen draaien en VOOR 60' OP
KERNENERGIE (het staat er echt).
Leve de Maatschappelijke Discussie.
Aan alternatieve energiebronnen wordt veel aandacht
geschonken, maar als het op konkrete maatregelen
aankomt, gaat slechts 20 miljoen naar al deze
energiebronnen (zonne-energie, aardwarmte, windmolens
enenergie uit afval) en gaat er 105 miljoen al
leen al naar de kernenergie. De cijfers waaruit
moet blijken dat de alternatieve energiebronnen
niet rendabel zijn zijn afkomstig van••• ~ ••••••
Shell Briefing Service (1977)~

De regering denkt ook alleen aan grootschalige
oplossingen. zelfs als Ze het heeft over alter
natieve energiebronnen. Zo denkt men bij wind
energie aan parken van 100 à 150 windmolens.
Nee, de kolennota biedt geen nieuws.

frank.

bronnen:
- Fon ten Thy: Ned. kolen milieuvriendelijk ?
Milieudefensie 1979 nr. 3.

onderstr. nr. 8 178: Toon v. Casteren:
Luchtvervuiling en C02.

H.D. Nagtegaal: Steenkoolwinning en
tot het milieu. Intermediair 13 jan.
(voor oa. cijfers mijnong6vallen).

Jacob Kroeze: Steenkool, een schone toekomst?
Tegenlicht nr.I. (Tegenlicht is een eerste proef
uitgave van de landelijke stroomgroepen) .

Doeke Eisma: Hoe Shell onze kolen stooft.
De Groene, 12 - 3 -1980. Gebruikt voor het
stukje over de kolennota.
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AKB IN DISKUSSIE UIl ~I

In cnze \/Clrlge art1kelen hetten we een hele hoop gedadlten :naaX" veren gebracht ClIIer de strijd tegen kernenergie.
Centraal daarin stond de ltalstaterinq dat w te weinig bezlq :tijn geweest lIIrt het ontwikkelen van een perspektief en
de negatieve gevolgen die dit heeft en zal bel:tlen: de 1nltapeel1ng is op dit punt begonnen. In plaats van wezanlljke
verarderinr:len >cade:n progressieve delen van de bourgeoi.s1e hun perspekUef naar voren ad1u1ven, kolen en enu'9'ie
bespar1nq, een perspektief dat op de lange temd.jn net :w'n dcxxUepmde weg is als de invoering van kernenergie. Het
betekent noch m:I.nèIer uitb.át1ng van de natwr hXh een stap op weg n!Illr neer dl;m:XraUser1nq van het enarq1ebele1c:1.

Het eanqeven van een perspektief ia geen ~ljke cpJaVe. l::laarvxIr zit deze kapita.listiese llBataeNppJ.j te
1ngewikkeld in elkaar, ocX als we alleen mar Jdjken naar de energiesektor.

Qn tod!. cp weq te ka!en met de vraag WIlt we dan eigenlijk wel willen zijn we de ygrlge keer~ na te denken
O\ler Clr'l%.e positie als akti.el}rcep en het kader van de strijd tegen kernenergie, dwz. wat 18 eigenlijk het terrein
~we het kap1tal..18lre bestrijàen? It:lewel _ v1n:'Ien dat we best een hoop :zinnige idëêëï'î naar wren hêlfIëïi

t, iljn~terOif toêh niet tevreden CII'l!r het stuk. Het _ te warrig, het eindigde net heel andere
prcbl8DE5\ dan WlUlmIle het~ loIllS en het was teveel een analyse van bovenaf, te we.1n1g vanuit a'IZe praktijk
~. He lu:egErJ de tm:echte vraag wat we er eigenlijk llI!e wilden. Dat: was 1nierdMd niet duidelijk.
Schrijven ia l1\X)!' alS edt. een ptOOeS van vallen en ~taan en niet precies weten waar het naar toe gaat.
Daaran beginnen we gewoon op'l1.~.

WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?

Als je gaat nadenken over de vraag waarom
Menaen tegen kernenergie z1jn ls het antwoord
niet zo moeilijk. Het is uit angst, angst voor
straling, angst voor ongelukken, angst voor een
techniek die je niet kunt overzien, angst voor
een atoombom en angst voor de politiestaat
waarin kernenergie thuishoort, kortom angst
Voor de toekomst. Deze angst is algemeen,
tegenstanders vankernenergie vind je in alle
van de bevolking_ In Wyhl, Groningen en
Baskenland is dit het meest duidelijk te zien:
de akb is daar een zeer brede volksbeweging. We
merken ook op onze informatie-avonden en bij de
stand in de stad dat zeer veel mensen sympa
thiseren met ons verzet. Het verzet tegen kern
energie loopt door alle lagen heen. Iedereen
wordt bedreigd door de invoering van kernenergie.

ZIJN WE EEN BEWEGING DIE EN~EL GEBASEERD IS OP
ANGST, OP IS ER TOCH MEER AAN DE HAND?

Als je naar onze eisen kijkt lijkt er niet veel
veranderd. Het gaat nog steeds bijna uitsluitend
om het stoppen van kernenergie en kernwapens. Wat
er wel veranderd is, is dat we steeds duidelijker
doorkrijgen waar we nu eigenlijk precies bang voor
zijn.
In de film over La Hague hebben we gezien wat het
betekentom in een opwerkingsfabriek te werken. De
gevaren van radioaktiviteit komen op schokkende
wijze naar voren in de film 'Paul Jacobs and the
Nucleair Gang' (de film die onlangs niet door d~

Zweedse tv mocht worden uitgezondenl. Harrisburg
heeft laten zien tot welk een panieksituatie een
groot ongeluk kan leiden. Je kunt je toch nauwe
lijks voorstellen wat er gebeurd zou zijn als
het wel was misgegaan. En misschien is het eigen
lijk nog wel steeds heel langzaam echt mis aan het
gaan. Illustratief is het filmpje op de televisie
waarin technici weer de centrale binnengaan. In
werkelijkheid ging het om een filmpje van een heel
andere centrale. Dit is een reaktie van
technokraten om de onlustgevoelens van mensen
weg te nemen. Het is het meest ondemokratiese
wat je je voor kunt stellen, mensen zo te
manipuleren. De atoomstaat van Robert Jungk is
al begonnen.
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We zijn deze gevaren niet alleen steeds scher
per gaan zien, we zijn ook kernenergie steeds
minder als een geisoleerd verschijnsel gaan
bekijken. we zijn gaan inzien dat de gevaren
van kernenergie kenmerkend zijn voor de ge
varen van het industriële ssteem. Kernenergie
is geen vergissing. die het kapitaal er toch
door wil drukken. Kernenergie is steeds meer
symbool geworden van een toekomst van steeds
meer centralisatie •. steeds meer ver~reemding



Het is wel leuk om te zien dat ook voorstanders
van kernenergie deze ontwikkeling in het kern
energie-debat hebben waargenomen. Twee citaten
uit een artikel van EeN-voorlichter Lindhout
(Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde 1978) ter
illustratie: u een korte impressie van een
tweetal diskussie avonden in het land. Het eerste
voorbeeld is Nieuw-Vossemeer. De mensen wonen
daar fijn, rustig, erg naar hun zin~ •• ze horen
dat er plannen zijn gemaakt - Den Haag en Arnhem 
om naast hun deur een grote centrale neer te zetten
••••Wel, die mensen voelen niets voor dat
plan. En het gaat heus niet alleen tegen die
kerncentrale. Ik stelde het publiek de vraag: goed,
jullie wijzen die kerncentrale af, dan komt
'Den Haag' met het plan hier een kolen centrale
neer te zetten. Wat dan? Het antwoord was:

daar zijn we natuurlijk ook tegen".
Zijn konklusie:
ude toepassing van kernenergie moet niet geisoleezà
worden bekeken, maar moet geplaatst worden in het
qrotere kader van onze energievoorzienning in de
toekomst en nog verder in het kader van de hele
toekomstige ekonomiese ontwikkeling van ons land.
Het maakt deel uit van de vraag hoe we in de
toekomst ons land willen inrichten en op welk·
welvaartsnivo wij willen leven". Duidelijk
genoeq dachten we.

~"Z:_..--..__....-.......:.;.

Deze vragen naar een andere toekomst van het
industrie systeem en de demokratisering van de
besluitvorming ot> dit punt z,ullen we natuurlijk
op de eerste plaats aan ons zelf moeten stellen.
Als wij er als beweging niet in slagen een
pers~ektief, nieuwe idealen te ontwikkelen op
deze punten dan zit er weinig toekomst in onze
strijd. Niet alleen omdat we dan niet boven het
nivo van een nuttige belangen organisatie uit
stijgen, maar ook en dat menen we serieus, omdat
we bang dat de akb anders ingepakt wordt door de

. Brede Maatschappelijke Diskussie. Als we er niet
in slagen een geloofwaardig toekomst-perspektief
te ontwikkelen tegenover de groei-ekonomie van
het kapitaal is de invoering van kernene;gie
slechts een kwest~e van tijd. Het is d4S niet
alleeneen behoofte van onszelf, het wordt ook
een noodzaak.

Langzamerhand is deze informatie een kleiner deel
van de avond gaan beslaan. Dat het gevaarlijk is,
is niet meer zo'n punt van diskussie, we gaan stee&
sneller over op de achterliggende problemen. In de
laatste 2 dia's brengen we deze naar voren. Aan de
hand van de dia met de plannen van Nederland in '7~

die met de 9 plaatsen voor 3 nieuwe kerncentrales,
gaan we op het probleem van de demokratie. Wie
beslist er eigenlijk en waar moet de diskussie over
gaan? We leggen b.v. uit waar de bmd over gaat en
hoe deze nepdiskussie over alle wezenlijk problemen
heenloopt. De laatste dia, de plaannen van West
Duitsland tot 2050, een kaartje met bijna 600
stippen, ieder voor een nieuwe kerncentrale, maakt
duldlijk waar de problemen liggen in dit industri~

systeem, het laat de waanzin zien van de dreigende
toekomst, die de voortdurende ekonomiese groei
en de moloch indusrie met zich mee zal brengen. Wat
we ook soms doen is aangeven hoe en waarom er in de
wereld en met name Nederland zo'n energieintensieve
industrie is ontstaan.

Al diskussierend, het leeft echt niet allen bij
ons, kom je dan terecht bij de noodzaak om met zijn
of haar allen na te gaan denken over een andere
toekomst van de ekonomie, van het indus~riesysteem,

om te kunnen ontkomen aan het dreigende perspektief
kernenergie - centralisatie - macht (of de kolen
variant). En, wat daar direkt mee verbonden is, je
komt tot de noodzaak om na te gaan denken over de
vraag hoe je demokratisering van de besluitvorming
op dit punt konkreet vorm moet geven.

omheen.

De informatieavonden die wij geven zijn uit
drukking van dit bewustwordingsproces. Als we
ergens uitgenodigd worden om onze standpunten
over kernenergie naar voren te brengen, be-
ginnen we met aan te geven wat kernenergie is
en welke problemen het met zich mee brengt.
Oaar zijn we tenslotte voor uitgenodigd. Achte~

eenvolgens komen aan de orde de kans op grote
ongelukken (Harrisburg). de niet te beheersen
technologie (Kalkar, voorstanders zijn van
mening dat deze technologie bij de huidige stani
van de techniek nog niet beheerst kan worden.
In Frankrijk vindt men dat wel, in de v.s. vin~

men dat zelfs geen ekperimenten moqe~ plaats
vinden), de arbeidsomstandigheden (La Hague), de
gevolgen voor latere generaties (opslag van afval
in zoutmijnen), de gevaren van radioaktlviteit en
de atoombom. Nog steeds vinden we het noodzakelijk
om de gevaren goed op een rijtje te zetten, maar
ten tweede is het ook zo dat het belangrijk is dat
mensen zien dat we als aktiegroep echt wel iets.
afweten van kernenergie.

KERNENERGIE IN DISKUSSIE

tussen mensen, steeds grotere milieurampen,
steeds minder demokratie en steeds minder
vrijheid. poor te werken in de akb, door na te
denken over de gevaren van kernenergie, zijn
we ons bewust geworden van de mens en rnilieu
vernietigende kracht van de hooggeindustri
a11seerde samenleving. We zijn de,noodzaak
in gaan zien van een kritiek OP dit industie
systeem. Een strijd voor anderë maatschappelijM
verhoudingen tussen mensen kan hier niet
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EEN NIEUW PERSPEKTIEF

Ideeën over de toekomst van de ekonomie, over hoe
het huidige industrie systeem moet veranderen, zijn
er eigenlijk best wel.

Het dagelijks voedsel dat het hooggeindustrla
11seerde voedselproduktiesysteern ons verschaft,
heeft een omvangrijke alternatieve voedsel
beseging tot gevolg gehad. Gelukkig gaan er
binnen deze beweging steeds meer stemmen op om
niet alleeen voor je zelf te zorgen, maar ook
het huidige voedselproduktlesysteem te bestrijden.
Denk alleen maar aan het feit dat ~ênderde van de
wereld honger lijdt. ook de neutronenbom, de
Tomahawk en de Pershing rakket zijn produkten,
gevolgen van dit lndustrlesysteem die tot verzet
hebben geleid. In Nederland is een massale
volksbeweging voor vrede en veiligheid ontstaan.

De terreur van de auto en meer in het algemeen
het transportsysteem van deze hoogqeindustria
liseerde samenleving leidt voortdurend tot de
oDrichting van nieuwe aktiegroepen. Noem maar op:
geen geklooi in de Ooy, redt Amelisweerd, stop
de kindermoord, de ENFB, de Nieuw Markt akties
tegen de metro en allerlei akties tegen sluip
verkeer. Door al deze groepen zijn veel ideeën
en eisen naar voren gebracht voor de verbetering
van het openbaar vervoer en de fietsmogelijkheden.

De woningnood en meer in het bijzonder, het
tekort aan woningen voor jongeren, alleenstaanden
en woongroepen heeft geleid tot een zeer omvang
rijke kraak- woonbeweging. Mensen zijn hierin aan
het vechten voor betaalbare woonruimte voor
iedereeen. Huizen zijn niet' om mee te spekuleren,
maar om in te wonen.

Energie, gezondheid, transport, veiligheid, voedsel
en woonruimte, het zijn allemaal terreinen van de
ekonomie, waarop je kunt spreken van elementaire
tevensbehoeften waar iedereen recht op heeft. De
bewegingen die op deze terreinen ontstaan zijn
hebben we in ons vorige stuk konsumentenbewegingen
genoemd, militante konsumentenbeweginqnen kun je
beter zeggen. Konsumentenbeweging omdat de positie
van waaruit je aktie voert die van konsument is.
Wij benaderen mensen niet op de plaats, die ze
innemen in het produktieproces.

Volgens ons is het voor ons perspektief van zeer
groot belang om dwze gezamenlijke positie van
konsument die zich verzet tegen een bepaalde
verschijningsvorm van dit industriesysteem, hier
naar voren te halen. Want wat er eigenlijk gaande
is volgens ons, is dat we met al deze sociale
bewegingen, militante konsumentenbewegingen
samen de oude socialistiese leuze 'produktie
naar maatschappelijke behoefte' gestalte proberen
te geven. Zo is dat. En daarmee zijn we aah de
belangrijkste reden waarom we het woord konsument
gebruiken, we vinden het namelijk niet meer als
vanzelfsprekend dat het de konsumenten zijn die
bepalen wat er geproduceerd moet worden. Oeze
beslissingen moeten in de konsumptlesfeer liggen
en niet in de produktiesfeer.

Met al deze bewegingen samen, daar alle idaein
die binnen deze bewegingen ontwikkkeld worden, ook
al zijn die niet altijd met elkaar in overeen
stemming, zijn we in staat aan te geven in welKe
richting het we wel zoeken. Als we over perspektief
praten, zullen we het hier moeten zoeken, in het
steven naar een ander industriesysteem, in het
demokratiseren van de besluitvorming over de
produktie. Dit is ons alternatief van de
kapitallstiese groeiekonomie en het zal ons daarbij
eerlijk gezegd een zorg zijn of dat wel of qeen
ekonomiese groei met z~ch mee zal brengen. Het
is een kwalitatief probleem en geen kwantitatief.

RAAD AMSTERDAM:

Gemeente moet
Dodewaard ~:'..~II..
doen sluiten

Een PvdA-mode VlIn die strek.
kin. werd aanpnomen met alleen
de .temmen van het CDA en de voor
.-dit terrein veramwoonleHjke ...
bouder Wolffenspert;u (D'66) te
aen. De motie was omier meer ge~.
teerd op een uitspraak VlUl de raad
in sePtember 1978. Tooen werd vast~

aeleld dat Amsterdam pen bijdra.
Je zou leveren aan de verdere om
wikkeling van kerncentrales zo
lang pen oplossina is gevonden
voor probIcnqen als veillPeid en
afvalsroflen. Deze oplossina is er
nog niet en kan de urstkomendê
jaren ook niet warden verwacht.
.aldus de indieners van de motie.

Het aannemen van de motie moet
vooral worden Ielien als een poli_
tieke uitspraak VlIn de Amstert.fam..
se semeenteraad. Met slechts 'een
beperkt aantal aandelen in de GKN
heeft Amsterdam onvoldoende
macht om de eentrale in Dodewaard
te kunnen sluiten. Volgens de motie
moeten B en W nog dit jaat aan Ge
Raad van Commissarissen Vllfi de
GKN vooruelle'n doen om de centra·
le te sluiten.

De raad nam verder met algemene
stemmen een motie aan om uit de
Samenwerkende Elektriciteits Pro
cluktiebedrijven (SEP) te Stappen.
Dit vanwqe de deelname van de
SEP aan de snelle-kweekreactoren
in Kalkar {West·Duitsland} en Mal·
ville (Franlcrijk) ft} de aankopen
door de SEP van elekttïc:iteit die in
buitenlandse kerncentrales wordt
oppwekt.

AKS WAARHEEN?

Het wordt hoog tijd om de beweging tegen kern
energie dus te verbreden tot een beweging tegen
dit industriesysteem. Eerder in dit stuk hebben we
aangegeven hoe we op informatieavonden werken aan
de verbreding. Nu we het hele denken waartoe dit
heeft geleid via deze serie artikelen wat hebben
gesystematiseerd, kunnen we hier waarschijnlijk
veel nadrukkelijker, veel bewuster aan gaan
werken. Belangrijker 1s het natuurlijk om dit ook
in akties of beter 1n de informatiekampaqne rond
akt1es uit te dragen. Dat is tenslotte onze manier
om veel mensen te bereiken. Een goed initiatief 1n
deze richting is bv. het zwartboek over Borsele.
Hierin wordt geanalyseerd welke rol de kerncentrale
en de alluminiumfabriek Pechinê waar Borssele voor
gebouwd is, spelen in de regionale Zeeuwse
ekeonomie. Op deze wijze kun je van een diskussie
over de gevaren van kernenergie komen tot een
diskussie over de toekomst van de ekonomie. Een
goede zaak. Wij moeten dit ook kunnen in de nieuwe
akties tegen Kalkar en Dodewaard.
Misschien nog veel beter zelfs omdat de eigenaars
van de Dodewaard centrale, de GKN oftewel de SEP,
de belangrijkste krachten zijn achter de lobby
voor verdere elektrifikatie van de maatschapp1j
via meer grote kern- of kolencentrales, onze
direkte vijanden dus. Monopolisering en
centralisatie is hun devies. Hoe werkt dat in de
praktijk? Door jarenlang het elektricitiets-
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verbruik te hoog te schatten heeft de SEP gezorgd
voor een overkapaciteit van zoln 3000 megawatt
{van de l~.OOO). Pogingen tot zelfopwekking via
warmtekrachtkoppeling, een vorm van decentralisatie
worden afgekocht via tarief verlaging ( die dan
natuurlijk wel weer op de gewone klanten worden
afqewenteld). Stadsverwarming is jarenlanq teqen
gewerkt, iets wat langzamerhand wel veranderd is,
al houdt men het zaakje wel mooi in eigen hand
door de KEMA tot adviseursburo te maken. Die
adviseert natuurlijk alleen grootschalige installa
ties, want die passen mooi bij hun grote centrales.
Bovendienpresteren ze het zelfs om in hun advies
steeds elektries koken aan te bevelen. De
toepassing van windenergie geeft hetzelfde beeld.
Het onderzoek is terecht gekomen bij de EeN, waar
dezelfde lobby zit, wat natuurlijk betekent dat
er alleen grootschalige molenparken in aanmerking
komen. Duidelijk genoeg allemaal dus. Wij stellen
voor om de komende Dodewaard akties niet alleen
tegen kernenergie te richten, maar ook expliciet
tegen deze SEP-technokraten, hun ideeën over de
toekomst en hun machtspositie. Je kunt het eigen
lijk vergelijken met hoe de krakers bezig zijn.
Die hebben ook duidelijk hun vijand gekozen,
nl. de spekulanten. Als ze gewild hadden, hadden ze
best kunnen blijven steken in 'wij willen wonen.
dus kraken We'. Maar gelukking proberen ze een
politiek perspektief te leggen in de strijd.
Kraken is geworden van doel (wonen) tot middel
in het steven naar betaalbare woningen voor
iedereen. De strijd tegen kernenergie mag ook
niet aleen een doel op zich zijn.

ENKELE STELLINGEN

Vanuit dit visiestuk, want dat is het zo
langzamerhand wel geworden, willen we via een
aantal stellingen ingaan op een aantal belang
rijke diskussie punten binnen de akb, de diskussie
over de verhouding tot politieke partijen en
vakbonden, de diskussie over geweld en repressie
en de diskussie over energiebesparing en
alternatieve energie.

OVER DE VERHOUDING TOT LINKS

1. De kritiek op het industriesysteem vanuit de
produktiesfeer, (de vakbeweging) is soms strijdig
met onze belangen. Dit merk je ook op informatie
avonden. Iedereen voelt de verdubbeling van de
industrieleproduktie als een bedreiging aan voor de
toekomst, maar beseffen wel dat het werkgelegenheid
polevert. Om de beweging van links te versterken is
het noodzakelijk om deze tegenstelling als probleem
duidelijk naar voren te brengen.

2.We vinden het prima dat politieke partijen onze
standpunten overnemen. Standpunten van politieke
partijen zijn immers de uitdrukking van de kracht
van een beweging. Maar ze zijn niet de beweging
zelf. Wij als mensen in een beweging hoeven
politieke partijen niet belangrijk te vinden;
politieke partijen kunnen echter niet om ons heen.
Op het moment dat je in de beweging werkt aan
vernieuwing, kunnen partijen een blok aan het been
zijn. Wanneer de vernieuwing doorzet, volgen de
partijen zelf wel. En dat geldt ook voor het
Lek als politiek platvorm.

OVER GEWELD EN REPRESSIE

3. Een diskussie over repressie is zinvol, omdat je
ër mee te maken hebt, en omdat je daarbij het
gebrek aan demokratie aangeeft.

4.Het is beter om repressie te verhinderen (want
aaar zijn wij tegen), dan om repressie aan te
tonen. Hoe dichter je bij de bevolking staat, hoe
minder repressie aanwezig is. Je kunt alleen een
beweging kriminaliseren die geisoleerd is van de
bevolking.

5. In onze strijd moeten we doel en middelen met
elkaar in overeenstemming brengen. Wij streven
naar een samenleving, waarin beslissingen op een
demokratiese wijze genomen worden, en waarin
kiskussies niet onderdrukt worden, en dus
geen repressie. In onze manier van aktievoeren
moeten we·deze toekomst vooruitschaduwen.

6. Geweldsdiskussies, en dus ook geweldloosheids
diskussies an sieh moeten uitgeBANd worden. Bij
het kiezen van aktievormen moet als kriterium
genomen worden hoe wij de strijd het best verder
kunnen helpen. Dat betekent, dat je moet nadenken
over vraqen als hoe ie de bevolkinq het best
erbij kan betrekken, hoe je je argumenten
kan versterken.
Het al dan niet omtrekken van een hek is daarvan
afhankelijk.

OVER DE ALTERNATIEVEN

7. De regering Van Agt wil bezuinigen in energie
vanwege ekonomiese schaarste, wij als gevolg van
een ecologiese eindigheid van energie en
grondstoffen. Dit is ons dilemma.

8. Energie is een infrastruktuur; Produktie naar
maarschappelijke behoefte impliceert een ander
industriesysteem (zie affiche).

9. Het strijden voor alternatieve energie moet een
strijd zijn tegen de huidige tendens van monopo-iSB
lisering en centralisatie. Zonne-torens zijn net zo
onvereenigbaar met demokratie als pakweg kolen
centrales.

IO.Bij de strijd voor alternatieve energie moeten
we letten op de behoeften in de konsumptiesfeer,
zowel als in de produktiesfeer (nl. van arbeiders
en boeren). Het aanmaken van alkohol uit suiker
riet (een vorm van alternatieve energie dus)
betekent in Brazilië, dat duizenden kleine
boeren van hun land verdreven worden (waar ze
hun eigen voedsel verbouwden) door suikerbaronnen,
die enorme plantages aanleggen, met bovendien alle
ekologiese gevolegen vandien.

TENSLOTTE

11. Tot nu toe hebben socialisten de wereld
veranderd, hat komt er nu op aan haar te behouden.

HANUS, SIBLE- HILBRAND
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I·· aamuCllEll!

Hetgeen hierna komt Z1Jn zomaar
wat gedaehten.weinig gestruktu
reerd en weinig onderbouvd met
cijfermateriaal e.d.
Misschien kunnen ze een aanzet
vormen tot diskussie.
Wat mij heeft gebracht tot het
schrijven van dit stuk was de
gedachte aan de relatie die er
is tussen kernenergie en elek
triciteitsopwekking.
Als er kernenergie gebruikt wordt
voor energie-opwekking,dan kan
dat alleen in centrales d.w.z.
bedrijven die elektriciteit op
wekken.Elke andere vorm van ener
gie-opwekking d.m.v. kernenergie
lijkt of onrendabel of te gevaar
lijk.Nu hebben we gelijk al een
van de vele leugens van de atoom
lobby doorgeprikt. Want het totale
elektriciteitsverbruik is maar
een deel van het totale energie
verbruik,d.w.z. dat kernenergie
alleen maar gebruikt kan worden
om een eventueel tekort aan elek
triciteit op te vangen,dus niet
een tekort aan energie.
Het licht gaat weliswaar niet
uit ,maar autoos blijven wel stil
staan. Elektriciteit is een z.g.
afgeleide energievorm,i.t.t.bij
voorbeeld aardolie en -gas,steen
kool etc.,d.w.z. dat er al ener
gie nodig is (aardgas b.v.)om
elektriciteit op te kunnen wekken
Elke omzetting vergt energie,dus
ook de omzetting van primaire
energie in elektriciteit.
Er treedt dus energieverlies op.
Bij de opwekking van elektrici
teit gaat uiteindelijk 2/3 van
de benodigde energie verloren,
dus men houdt 1/3 in de vorm van
elektriciteit over.de rest gaat
in de vorm van warmte verloren.
Het wordt nog erger als je gaat
kijken naar een doodgewone gloei
lamp:slechts 5% wordt benut om
licht te geven,de rest gaat weer
verloren.

e zien dus dat kernenergie. naast
alle andere nadelen,ook nog een
zeer verspillende energievorm
is.omdat kernenergie alleen maar
gebruikt kan worden om elektrici
teit op te wekken.
et wordt nog fraaier als je be
enkt dat kernenergie alleen

enigszins rendabel kan zijn als
er zeer grote centrales gebouwd
worden. Weliswaar schijnt de prijs
van de brandstof (uranium in dit
geval) lager te zijn dan die van
de conventionele centrales,daar
staat tegenover dat de bouwkos
ten een stuk hoger zijn.
(i.v.m.de veiligheid).
Het zal duidelijk zijn dat de
erncentrale in Dodewaard (54
egawatt) onmogelijk rendabel

kan zijn.Men moet dan al gauw
gaan denken aan centrkles van
500 megawatt of nog meer.
Maar dat betekent dat de energie
die nu verloren gaat heel moei
lijk gebruikt kan worden voor
stadsverwarmingsprojekten.
Het beste kunnen daar tamelijk
leine centrales gebruikt wor

den,die een dorp. stadswijk of·
een niet al te grote plaats,van
elektriciteit voorzien.
We hebben nu al twee bezwaren
tegen kernenergie: de onmogelijk
heid van kerneneriie om het to
tale energietekort op te vangen
en de grootschaligheid ervan.
Daarbij komt nog dat naast kern
centrales (let op,ik ga even
oorbij aan de vele andere,nog

grotere gevaren van kernenergie)
altijd gewone,z.g. conventionele
centrales nodig zullen zijn.
Een kerncentrale is een log ding,
je zet het niet zomaar aan of uit
at wil zeggen dat kerncentrales

alleen maar gebruikt kunnen wor
den om aan een bepaalde konstante

raag naar elektriciteit te vol-
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doen.Wisselt de vraag,dan moeten
ook andere centrales ingezet wor
den,centrales of eenheden van
centrales,die wel betrekkelijk
gemakkelijk uit of ingeschakeld
kunnen worden.

We hebben nu oppervlakkig de
relatie kernenergie en elektri
citeit bekeken.
Laten we nu eens gaan kijken
naar de opwekkers van elektrici
teit verenigd in de SEP (Samen
werkende Elektriciteit Producen
ten). Als we de struktuur bekij
ken,die diegenen die verantwoor
delijk zijn voor het niet uit
gaan van het licht,opgebouwd
hebben,zie je door de bomen het
bos niet meer. Het is niet de
bedoeling van dit stukje om deze
struktuur duidelijk te maken.



Ik wil alleen wijzen op de in
gewikkeldheid ervan,een multi
national waardig. Naast het al
genoemde SEP heb je de KEMA
(een research-instituut),GKN
(Gemeenschappelijke Kerncentra
le Nederland,formeel de eige
naar van de kerncentrale te
Dodewa~rd),PGEM,PZEM{formeel
de eigenaar van "Borssele")etc.
Ondanks de ondoorzichtige struk
tuur van de elektriciteitspro
ducenten,hebben we hen leren
kennen als krachtige voorstan
ders van kernenergie,van meer
elektriciteitsverbruik, als aan
zetters tot verspilling,als
paniekzaaiers en als ondemo
kraties. Het is misschien ge
waagd om te zeggen dat zonder
de elektriciteitsproducenten
er geen sprake zou zijn van
kernenergie,maar het komt wel
een eind in die richting.
In Frankrijk is de term "elek
tro-fascisme" ontstaan en ik
denk dat deze term op hen wel
van toepassing is.
Een paar voorbeelden:
1) De kerncentrale in Borssele

is o.a. gebouwd om de fabriek
Pechiney,die overigens zelf
ok verspillende produkten
maakt en nauwelijks werkgele-

genheid biedt,van goedkope
elektriciteit te kunnen voor
zien.De prijs ervan ligt een
stuk lager dan de gewone ver
bruiker betaalt (zoals u en ik
Dit geldt overigens niet al
leen voor de Pechiney,maar
voor elke grootverbruiker.
Uiteraard werkt dit verspil
ling alleen maar in de hand.

2) Stadsverwarmingsprojekten,
waarbij het koelwater,dat in
de centrale gebruikt wordt,
ook te gebruiken is voor de
verwarming van b.v. huizen,
zijn jarenlang tegengehouden
door de SEP en haar zuster
kornuiten.

3) De elektriciteitsproducenten
maken als geen ander reklame
voor elektriese apparaten,die
vaak volkomen overbodig zijn,
bovendien zeer duur en bij de
mensen valse behoeften kweken
(bijvoorbeeld in hun blaadjes).

4) Het is in Nederland niet mOe
gelijk om elektriciteit te le
veren aan het spanningsnet
i.t.t. bijv. Denêmarken.
Dat wil zeggen dat mensen,
die zelf een windmolen op
hun dak hebben staan,het te
veel aan elektriciteit dat
deze windmolen opwekt,verlo
ren moeten laten gaan.

5) Bij hun schattingen van het
elektriciteitsverbruik gaan
de producenten van ~erkeerde

uitgangspunte~uit. Dit heeft
al geleid tot een overcapaci
teit aan ,centrales.

Nogmaals,dit artikel bevat slechts
enkele gedachtensprongen,maar
het leek mij dat deze in dit num
mer over energiepolitiek niet mo
gen ontbreken. Het laatste woord
over SEP etc. is hiermee natuur
lijk niet gezegd. Ik wil er alleen
op wijzen dat de keuze: kolen of
uraan,zoals die door overheid en
SEP gesteld wordt,een valse keuze
is,d'ie bovendien niet vrij is.
Die keuze is alleen gebaseerd op
technokratieseen ondemokratiese
overwegingen. Het wordt tijd dat
we zelf het heft in handen nemen
en zelf gaan bepalen wat voor
energie-politiek wij willen en
die zelf ook gaan invullen.
Een energiepolitiek die vrijheid,
kleinschaligheid,zelfbeslissings
recht en anti-technokratie als
uitgangspunten heeft.
Het wordt tijd dat zogenaamde
"deskundigheid" niet meer als het
hoogste goed geldt. Waar dat toe
leidt,hebben we in Harrisburg
al gezien.

Dick

DEMONSTRATIE

26 APRIL

GEEN KERNENERGIE

IN NEDERLAND;

STOP BORSSELE

Organisatié
Landelijk Energie Komite
Energie Komite Zeeland
Aktie Strohalm
Milieudefensie
I KB
PSP

Nivon JttIDDELBURGPvdA
CPN
Jong Socialisten .Socialistische Parti· . . . . . .

SSK Eindhoven
Energiekomite Alkmaar
Rijnmands Energie Komite
Energiekomitees Zuid-Holland
Landelijle Hervormde Jeugdraad
Leids Anti-kernenergie Komite
Aktiekomite Stop Dodewaard

AANVANG: 12.00 UUR_OAMPLEIN-INLICHTINGEN: 020· 221369 - GIRO: 3567199
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DE AUTO ALS HEILI&E KOE

Inleiding:
Volgens voorspellingen van de BOVAG zullen er
in 1985 ongeveer 4,7 miljoen auto's rondrijden
Dat betekent ~én auto op elke 3 inwoners~

bet betekent ook een stijging van 25% meer
auto's t.o.v. 1978. Wanneer er verder ook
niets meer verandert betekent dat ook 25% meer
energieverbruik.
Tecboies kan er, door minder snel optrekkende,
beter gestroomlijnde en minder hardrijdende
auto's te konstrueren, maximaal 35% benzine
per gereden kilometer bespaard worden, aldus
een studie van Volkswagen. Om ekonomiese re
denen mag men echter blij zijn als in 1985
bet nederlandse autopark 10% zuiniger rijdt.
Tot zover het energiegebruik. Heel algemeen
nog: het vervoer slurpt ongeveer 20% van het
to~ale energieverbruik (elektriciteit, indu
striële prosessen en huishoudens inbegrepen)
op~ Deze 20% gaat vrnl~ op aan benzinee

En nu even een stukje ideolo Le:
Voornamel~Jk gehaald u~t Ecologie en Vrij

heid" van Andrê Gorz)
In feite is de eigen auto een luxe. En is ook
als zodanig bedoeld. Anders dan met de stof
zuigert de radio of de fietSt die niets van
bun gebruikswaarde verliezen als iedereen er
over beschikt, heeft een auto t net als een
villa aan de kust alleen zin zolang de massa
er niet over beschikt. Als iedereen erin rijdt
hindert en de anderen verdringt, maar ook ge
hinderd en verdrongen wordt door anderen, dan
heeft niemand er wat aan.
Net zo min als het zin heeft om het neder
landse strand in ]3 miljoen stukjes,met elk
z'n eigen villaatje, te verdelen, heeft het
zin om elke nederlander in z'n eigen auto te
laten rijden (nu is dat al 1 op3),In feite
is er in beide gevallen maar eén oplossing:
nl e kollektief gebruik.
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Wordt de luxe van een privéstrand. een privi
lege van een kleine minderheid t.o.v. ieder
een , terecht wel aangevochten, de auto als
eigen bezit wordt ook in linkse krin.gen niet
gezien als een antimaatschappelijke luxe.
Waarom niet ?
Het antwoord ligt ·beslDten in 2 aspekten van
het automobilisme:
-- Het massa-automobilisme betekent een abso
lute overwinning van de burgerlijke ideologie
op het niveau van het dagelijks leven.
Het geeft iedereen het gevoel dat iedereen
zich ten koste van alle· anderen kan laten gel
den en bevoordelen. Het agressieve en wrede
egoisme van de autobestuurder die ieder mo
ment, symbolies, da ander die hij als louter
materiële hindernissen ziet voor zijn eigen
snelheid, vermoordt, dat agressieve en
kompettitieve egoisme luidt dankzij het dage
lijks automobilisme de. komst in van een univer
seel gedrag.(ItMet die mensen maak je geen so
cialisme ll

, aldus een vriend van Gorz bij het
zien van het Parijse verkeer.)
-- 't automobilisme toont aan hoe een luxevoor
werp door z'n eigen verbreiding zin waarde kan
verlîezen. De mythe van het genot en voordeel
van de eigen auto blijft echter leven, ook al
zou een algemeen openbaar vervoer hem in ieder
opzicht weerleggen. De walgelijke bewering dat
ieder gezin recht heeft op één auto en dat
'de staat' er maar voor moet zorgen dat ieder
eén zin auto makkelijk kan parkeren en ermee
in de steden kan rijden en dat alle auto bezit
ters op I t zelfde moment met een snelheid van
ISO km/uur op vakantie of voor het weekend weg
moet kunnen, wordt ook door links nauwelijks
weerlegd.
Met de opkomst van de auto konden voor het
eerst klassentegenstellingen uitgedrukt wor
den in snelheid en transportmiddelen. Een

paard loopt nou eenmaai niet harder voor arm
of rijk. De auto had iets geheimzinnigs,wat
bijgedragen heeft tot haar mythe: voor het
eerst bereden mensen voertuigen waarvan ze de
werking niet begrepen en waarvan het onderhoud
en zelfs de brandstofvoorziening aan specia
listen moest worden toevertrouwd.
Bij de massaproduktie van auto's werkt het ver
vreemdende karakter ervan ook door in ateden
en woningbouw,waarover straks meer.
De schijnbare autonomie van de autobezitter
sloeg over in het tegend-eel,n.1. absolute a.f
hankelijkheid. Aanschaf van het vervoermiddel
verplichtte hem tot het kopen van ontelbare
diensten en ontelbare industriële produkten
die alleen derden hem konden leveren.

Als eersten ontdekten de oliemagnaten de win
sten die er door een brede verspreiding van
auto's te maken vielen. ~r kwamen evenveel klan
ten van de benzine-industrie als er automobi
listen waren. En omdat er evenveel automobilis
ten als gez~nnen zouden komen, werd de hele be
volking klant bij de olie-industrie. De droom
van iedere kapitalist werd werkelijkheid:
iedereen zou voor z'n dagelijkse behoeften af
hankelijk worden van In waar die het monopolie
was van ~~n enkele industrie.
De serieproduktie aan de lopende band,waardoor
de autoprijzen aanzienlijk zakten,deed de rest.
In feite beloofde de auto-indust-rie aan de kon
sument:"Ook u zult van nu af aan het voorreeht
genieten sneller te kunnen rijden dan alle an
deren,net als de hoge heren. De geautomobili
seerde maatschappij brengt het voorreeht van
de elite binnen uw bereik."
Maar als iedereen denkt met de snelheid van de
elite te rijden,rijdt er niets meer en daalt de
snelheid van het stadsverkeer onder die van de
paardenbus en op de uitvalswegen in weekends
tot onder die van de fietser. Als de gemiddelde
snelheid in Parijs tussen de 10 en 20 km. per
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pinasmiddel weegt op tegen de nadelen van een
onbewoonbare stad,waar je nergens thuis bent.

Piet

ps: Om met onszelf te beginnen zouden we alle
autols binnen de S5K onder kollektief beheer
kunnen stellen~

uur ligt,kun je de ringweg of de invalswegen
niet sneller dan met 10 of 20 km. per uur
opkomen. Daarbij komt dan nog de verstopping
van de toegangswegen,wat tot files van tien
tallen kilometers leidt.

Als de auto moet winnen is er maar ggn op
lossing: het afbreken van de steden,dat wil
zeggen ze langs honderden kilometers lange
reusachtige wegen herbouwen-autowegsteden.
Dat is in de VS al gebeurd.

Ivari Illieh heeft berekend dat de gemiddelde
Amerikaan meer dan 1500 uur per jaar aan z'n
auto besteedt (30 uur per week); dit omvat
dan zowel de tijd achter het stuur als de
tiid dat het kreng stil staat (verzekeren,
belastingen, bekeuringen, reparaties, tolgeld
en natuurlijk tanken). Die Amerikaan heeft
dus 1500 uur per jaar nodig om 10.000 km.
te kunnen rijden. Dat betekent 1 UU~ voor 6
km. In landen zonder vervoersmiddelen ver~

plaatsen de mensen zich met precies dezelfde
snelheid, te voet,met het voordeel dat ze ove
ral heen kunnen en niet op asfaltwegen aange
wezen zijn. In de niet geIndustrialiseerde
landen besteden mensen slechts 2 tot 6 uur
per week a8n hun transport.
Hoe meer snelle voertuigen een maatschappij
bezit des te meer tijd zijn de mensen -als
een bepaalde drempel is overschreden- kwijt
aan hun vervoer.
Door de autoweg-steden komt alles ook veet
verder uit elkaar te liggen: werk,school en
winkels. Hierdoor is een tweede auto voor de
huisvrouw nodig. Een avondje uit?,bij vrien
den op bezoek (als die er nog zijn)? pak
toch de auto::
H.a~w. de mensen werken een groot deel van
de dag om het vervoer van en naar hun werk
te betalen. Ook de stad wordt door steeds
meer auto's steeds onleefbaarder. We hebben
dan zelfs auto's nodig om uit de lawaaierige,
stinkende,stoffige stad te komen: een vici
euze cirkel.
Autosteden als Lo.s Angeles,Detroit,Houston.
Trappes en zelfs Brussel hebben vorm gekregen
door en voor de auto's. Overstappen op fiet
sen,tram of bus heeft hier al geen zin meer.
Je rijdt door lange, lege straten met identie
ke betonnen gebouwen;een stedelijk (woestijn)
landschap,waar je door rijdt van en naar je
werk,niet om er te blijven.

Beter openbaar vervoer is maar ten dele een
oplossing. Mensen moeten in staat zijn om van
alle vervoer af te zien,omdat ze genoeg heb
ben aan hun wijk,gemeente of stad,hun stad
van menselijk formaat waar ze met genoegen
van en Daar hun werk kunnen wandelen of fiet
sen. Geen enkel snel transport- en ontsnap-
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betalen

De vraag is natuurlijk of, ondanks subsidie, de huur
van de klaargekomen woningen op te brengen is met
een gemiddeld inkomen. Of misschien worden het wel
dure koopwoningen (de Ogam kennende), dAt is mij
niet duidelijk geworden. Dit soort dingen wordt er
niet bijverteld, als je leest over dergelijke 're
volutionaire' energiebesparingsprojekten. Als ik
dan lees dAt er een energiebesparing van 40% moge

lijk is, dan denk ik meteen erbij: waar gaan 'ze'
vanuit~ een totaal verwarmd huis met een konstante
temperatuur van 22 0G., of••• een huis zonder slaap
kamerverwarming en verwarming dMr, waar het nodig
i8 (de ruimte waar je werkt, woont) ..

Ik denk dat het
eerste geval bedoeld wordt en dus moet ik konkluderen
dat 'hun' normen niet de mijne zijn. Mijn manier van
leven brengt dan een grotere energiebesparing, en bo
vendien gebeurt dit bewuster, met zich mee, dan hun
peperdure warmtepomp-installatie of aardwarmtesyateem
(in Spijkenisse, zie vorige Onderstroom).
Begrijp me goed, ik heb niets tegen energiebesparende
syatemen, maar ik vraag me wel af aan wie ze tengoede
komen eu. va.n welke normen, en wie die bepaald, uitge-
gaan wordt, Piet.
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Frank.

De aL12'dqasprlJs Bal. in 1980 met 7 (Jent pel" kubieke metel" z.:moden ver'hoogd.
Dat betekent dat een gemiddel.d gemn in 1980 ongeveer> 230 gulden meer aan
de gaIJiNkerring kTdJt is dan in 1979. Deze aarrdgasp'Pij everhoging ia een
mtddet om tot energie'bespa:l'ing te komen~aZdusminister van Aardenns.
lbor hogere aardgaspPljzen zou de 'konsument minder gaan gebruiken en er
zou een pPlkkeZ 1Januit gaan om de woningen te i8:JZeren..
Van deze red€net'ing klopt niet veel..
Veel mensen (~l de lagere inkomensgroepen) wonen in huizen war ze
niks o1Jer te 1Jer-tellen hebben omdat se van iemand andere Zijn (woning
bouwcoóperatn.es en i1'l8t:it;u'bioneZe belegg6Z'8)~en vaak tiJn "hun" woningen
doop de aa:t'd van de houM bovendien moei lijk te Moteren.
D:zar komt nog bij dat het op een prOdukt ala aardgCl8~in de hui8houdena
voomt gebruikt Voor koken en verwar:ming~vaakmoeiZi;jk besparen is.
Iè gzoooweP"bruikere betalen veel minder- voor het aardgas (16 d 17 cent in
1979~de kteinveribruiker 30 e!ent per- kubieke meteP) ~üttnt hun äinEJten moeten
immers gewaarborgd bUj1Jen. Het meest verdienen edhter de oUekonserns
SheU en E.l3so aan het aa:t'dgas (;;ie ook het stuk over aardgas in deBe OS).
In 1979 tIU8 dat Bo'n 1~? miZJal'd netto. Het hoeft ve2"der dan ook geen
betoog dat de '1'8gering daar het geld maar moet halen dat Be tek<>r>t komt
en niet bij de kZeinverbruikers.

de gasprijzen stijgen
wie zal dat

§§§§§§OPéOdééÖ6§§§§OW§§ § ri §§§O§§§'

[ wa rmtepomp
~~~

In de vorige 2 Onderstromen (nummer 26 en 27) is bi j de :tt
alternatieve energiebronnen nog een belangrijke toepas- 11
sing vergeten, nl. de warmtepomp.

Het prins!pe van de warmtepomp werkt zoals een koel
kast, maar dan in omgekeerde riohting. Men ontrekt
warmte (zoals aan de lucht in de koelkast) aan het
grondwa.ter of een rivier (een 'oneindig' grote bron)
en gebruikt dit voor huisverwarming. Omdat men werkt
bij lage verwarmingstemperaturen (een verschil van
enkele tientallen graden), wat bij deze warmtebron het
meest efficignt is, is een goede isolatie van het huis
noodzakelijk. Vloerverwarming is dan een van de meest
gescikte middelen (of anders grote radiatoren) omdat
grote oppervlakken, waarlangs warmte wordt afgegeven,
dan noodzakelijk zijn.
Al met al een dure investering, maar bij toepassing op
grote schaal kan de prijs, zowel van isolatie als van
de nodige installatie, nog aanzienlijk zakken.
In feite komt alleen nieuwbouw in aanmerking. Tot nu
toe hebben alleen direkteuren of andere rijkaards die
de beschikking hebben over een grote tuin, van deze
warmtebron gebruik kunr;len maken. De warmte moet nl ..
over een grote oppervlakte m.. b.v. een buizennet 'op
gepompt'worden uit de grond.

Op 11 december 1979 ia er echter in Almere-Haven
een wijkverwarmmingssysteem in gebruik gesteld.
Het systeem maakt gebruik van een gasmotor-varmtepomp-
installatie. Deze kombinatie levert de meeste ener

giebesparing op. De gasmotor dient ervoor om de warm
tepomp aan' te drijven. Een elektrieae motor gebruikt
uiteraard. meer energie, teruggerekend naar de bron.
Men verwacht dat het a.ardga.sverbruik circa. 60% zal
bedragen van conventionele verwarmingssyatemen. (zo
als e.v.).
Het projekt in Almere-Haven is zwaar gesubsidieerd.
door ekonomiese zaken. Adviezen en metingen worden
verzorgd door o.a. TNO. De koBrdinatie is in handen

van jawel ••• grootspekulant de oaD: '.ii
I_l~ . I
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Bron: Bruseker:aardgasprijs? de NederZandse konsument en de wl·nsten.
ui t: "Adttergrond".
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landbouw modern
of alternatief

lEEN POLITIEKE KEUZEl

In de vorige Onderstroom stond een arti
kel van Toon v. C. over de plaats van de
landbouw in de aanslagen die de mens op
zijn natuurlijk milieu doet. EEn paar
dingen w11 ik daar aan toe voegen. voor
al voor wat betreft het soms voorkOllende
,pbrek aan "politiek-positie-kiezen" in
alternatieve landboUWltrtngen.
Verder w11 ik even wijzen op een boekje
dat de titel "Landbouw, codern of alter
natief?" draagt. Voor degenen die loln
teresserd zijn geraakt in alternatieve
landbouw en daarover wat uiteenlopende
aeningen willen lezen lijkt 't me wel
leuk. Het boekje is ui tgegeven door de
Utrechtse Biologenvereniging • als ver
slag van een symposia. met dezelfde
titel, dat op 16 maart 1979 te Utrecht
werd gebouden •
Op dit symposium kwamen diverse
"Butorttel ten" op landbouwgebied aan 't
woord. Als eerste sprak R•.Boelinga,
een van de rapporteurs van de Co_tssie
Onderzoek Biologiese Landbouwmethoden
(C.O.B.L.). Bij bespreekt de bezwaren
van de moderne gangbare landbouw.
Doeninga spitst zich toe op kunst_tige
bemesting en bestrijdingsmiddelen en hun
invloed op bodemvruchtbaarheid, inner
lijke kwaliteit en waterkwaliteit.
Zijn konklusie dat deze zaken door de
gangbare landbouw nadelig worden beln
vloed, leidt tot de vraat wat de alterna
tieve landbouw dan wel te bieden heeft.
Boeninga vertelt een en ander over de
praktijk van laternatieve landbouwmetho
den en stelt o.a. dat:
-vergelijkbare opbrengsten l18estal haal
baar zijn.

-de innerlijke kwaliteit waarschijnlijk
beter i8.

-vaak ziekten en plagen voorkomen worden
(dus ,geen bestrijdingsmiddelen nodig)

- de werkwijze over het algelIleen lll111eu
vriendelijker is.

Slechts kort gaat Doeninga in op de moge
lijkheden tot uitbreiding van de later
natieve landbouw en de lIl&atschaPIelljke
kODsekwenties ervan. Ik ben nog niet ver
geten dat bij zei, dat het kiezen voor
een alternatief landbouwsysteem tegelijk
een politieke keuze is. Het boekje gaat
daar overigens helemaal niet op in.
Mijns inzien ligt in die kwestie een
ontzettend gebrek van de mensen die zich
liet biologiese landbouw bezighouden. Ze
besteden veelal «een aandacht aan de
maatschappelijke konsekWenties van hun
keuze en trekken zich als 't ware terug

in hun meer ekologles verantwoorde
oase terwijl om hen been de chemie
se woestijn oprukt.
0. een ekologiese krisis te voorko
men zal uiteindelijk onze hele
(kapitaliètiese) sBBBnleving moeten
veranderen. De kenni5 daarvoor is
grotendeels wel voorbanden, maar
het ia de vraag of deze· wel ge
bruikt zal wordeD. Al in 1975 kwam,
in opdracht van de Club van Rome,
een rapport van het Ma.8aebaeetts
In.titute of Technolo&y (M.I.T)
uit dat nagaat welke maatregélen
getroffen zouden moeten worden om
de wereldomvattende vervuiling en
uitputting van grondstoffen verder
te voorkomen. Dit alle8 bij de hui
dige stand van de technologie. De
belangrijkste richtlijnen van het
rapport waren:
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!De tndustriêle prod-pkUe van de
"rijke landen" mag niet meer groei
en 'en toCh 80et in 1990 de _.reld
produktie verdriedubbeld zijn ca in
alle behoeften te kunnen voorzien.
Deze stijging moet helemaal komen
uit de ontwikkeling van de derde
wereldlanden.
~et delfstoffenverbruik kan dan
echter nOl aaar een kwart zijn van
't peil van 1975. Op 2 manieren
kan dit bereikt worden:A Alle pro
dukten moeten een zo lang mogelijke
levensduur krijgen. B Alles wat .
toch verbruikt wordt aoet berge
bruikt, gerecycled of teruggewonnen
worden; dit geldt zowel voor mate
rialen als voor al. energie.
Zoals OOk uit het praatje van
Boeringa bleek past "de biologiese.



landbouw b~ter in een samenleving
die ~rach~ volgens deze richtlijnen
te handelen. We moe~en ons ech~er

afvragen of in de huidige maat
schappij volgens dergelijke richt
lijnen geleefd ZOU kunnen worden
(de vraag die de prakties bezig
zijnde alternatieve landbouwers
zich vaak nie~ stellen:::>
Verspillinl zal gestaakt moeten
worden om een ekologiese krisis te
voorkomen Verspilling is echter on
verbrekelijk verbonden ~t de kapi
talistiese manier van prduceren en
konsumeren. Laura Conti (in: Ekolo
gie nr 3) citeert in dit verband
Barry Comonouer die stel~ dat ver
vuiling recht evenredig is met zo
wel arbeidsproduktiviteit als met de
totale produktie. O. het verontrei
nigings/verspillingsproces af te
remmen moet je dus de arbeidaproduk
~iviteit verlagen, 6fwel de totale
produktie, of beide: De kapitalis
ti~se produktieverhoudingen die
niet voor niets leiden tot ontslagen
eisen echter dat de arbeidsprodUk
tiviteit steeds toeneemt. De totale
produktie kan niet verlaagd worden
wanneer niet de levensstandaard
verlaagd wordt, wat of tot grote
sociale onrust moet leiden 6f de
bevolking zou moeten afnemen, wat op
korte termijn absoluut onmogelijk is.
De enige konklusie is dan ook dat in
onze westerse maatschappij de ver
spilling en vervuiling nauwelijks
geremd kunnen worden.
Volgens Gorr, in zijn boek "Ekologie
en vrijheid" op blz. 57, is verspil
ling zelfs een verplichting als een
ekonomiese krisis voorkomen moet wor
den. De geschiedenis heeft dit meer
aaIen aangetoond: Oorlogen -de hoog
ste graad van verspilling- blijken
zelfs de beste lllidllelen te zijn om
een ekonomiese krisis tegen te gaan.
Op deze manier komt een ekologiese
krisis echter alleen maar dichterbij.

en er zal niemand iets op dit
land bouwen, zolang ik hier boer ben

De hiervoor al genoemde Laura Conti
stelt ~elfs dat tegenwoordig geldt,
-of op het punt staat te gebeuren
dat de kapitalistiese produktiewijze
de mensen en andere soorten wezens
verhindert te leven. Onze maatschap
doodt uiteinde-lijk ~de mens samen met
alle andere wezens.
Als we dan aannemen dat verspilling
inherent is aan onze samenleving en
dat deze verspilling zich uitstrekt

over het gehele Menselijke handelen
dan kUnnen we sleohts kookluderen dat
de biologiese landbouw als totaal
landbouwsysteem door de samenleving
nooi t aanvaard zal worden.
Wanneer er over zouden gaan op bio
logiese landbouw, dan ~ou de arbeids
produktiviteit in de agrarie.e sek
tor daYen. Het buidige ekonomies
denken is helemaal daarop v.. tgepind.
Er wordt slechts in termen van finan
cteel meetbare opbrengst gedacht.
Een biologlese boer doet echter veel
meer dan "prodUkten maken"; bij zorgt
voor minder verVUiling, waardoor op
andere plaatsen kosten worden be
spaard o.a. bij waterwinning, een
gevarieerd milieu, ainder energiever
bruik e.d. om over niet-materiöle
dingen nog maar te zwijgen.

Ze vindt het zo leuk om de dieren eten
te geven.

Deze zaken worden subjektief beoor
deeld en vanuit de ekonomiese hoek
wordt hun waarde betwijfeld.
De techno-ekonomen munten uit in
technies denken. Dat is een denk
wijze die achter de hele landbouw
ontwikkeling van de laatste 100 jaar
zit maar vooral de laatste 20 jaar
duidelijk vormen aan begint te nemen.
Men heeft zich aangeleerd op deel
gebieden in te grijpen: eerst een
bepaald soort kunstmest, bi.j 't vol
gende probleem een bepaald herbicide
etc. De ''technicus-boer'' vergeet dat
hij met een "mechanisme" werkt waar
van hij niet elk deeltje kent en
zeker niet de uiteindelijke ontwik
keling kan overzi.en. Het bestrijden
van een insekt is nu eenmaal iets
anders dan het vervangen van een
krukaslager van een motorfiets.
Tegenover dit ekonomies- tecbnies
denken staat bet ekologies denken.
Dit wil zeggen dat je in de landbouw
landschap, milieu en algellgen wel
zijn belangrijker vindt dan ekono
mies gedwongen hogere produktie.
Jawel: een politieke keuze gezien
de gevolgen die deze denkWijZe
voor het inrichten van de samen
leving heeft. Laten degenen die
zich bezighouden ast biologiese
landbouw dit niet vergeten. Laten
ze zich niet afzonderen, maar
streven naar een maatschappij die hun
hun doen en laten aksepteert en
hen niet alleen duldt als een stel
letje "alternatievelingen". Streven
naar maatschappelijke organisatie
die erop gericht is de natuurlijke
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cycli zoveel mogelijk in ere te her
stellen. Een berwaardering van
welvaart en welzijn zal zich moeten
uiten in het oog krijgen voor ~mmate

r1êle waarden , die liet de natuur als
gebeel same~angen. Het menselijk
produceren en konsumeren heeft een
plaat. in de natuur die onderkend
moe~ worden. Het "na ons de zond
vloed" in het verbruik van onze ein
dige hulpbronnen JIOet uitgebannen
worden.
In dit kader gezien is de keuze voor
een biologies landbouwsysteea dan
ook zeker een politieke keuze;
uiteindelijk wordt het zelfs de keuze
tussen leven en dood.

Bij het denken aan gedeeltel:i.jke toe
passing van lIleer ekologies verantwoor
de technieken in de landbouw ~even

we echter niet te wachten op een an
dere maatschappij. Nu beland ik weer
bij •t boekje dat ik aan het bespre
ken ben.
De tweede bijdrage gaat namelijk over
gelntegreerde bestrijding van plagen.
De spreker was P. Gruijs, die de lei
ding heeft in de proefboomgaard
"De Schuilenburg" van 't T.N.O.
Gruijs onderkent de gevaren van che
miese be.trijdingsmiddelen.
Hij vertelt dat deze soms vervangen
kunnen worden door kultuurmaatregelen
maar vooral door biologiese bestrij
ding.
Di t betekent gebruik uken van de
natuurlijke vijanden van de scha
delijke dieren. Hierbij worden al
gpede resultaten geboekt.
Bij gelntegreerde bestrijding wordt
het spuiten niet gezien als onvermij
delijk maar er wordt zoveel moge
lijk over gelaten aan natuurlijke
methoden, indien nodig geholpen
door chemiese middelen. Gezien de
mogelijke resulta~en wordt gekon
kludeerd dat deze methode, ook in
de huidige landbouw, meer aandacht
verdient.

De biologies-dynamiese landbouw
wordt besproken door M. Guépin.
Hij is ler,ar op de biol.-dyn •.land
bouwscbool. Hij geeft voornamelijk
aan wat in de praktijk voor de boer
van belang is. Zijn kernpunten zijn
't gemengd bedrijf en organiese be
aesting.
De stellingen van de alternatieve
landbouw en in 't bijzonder van de
biol.-dyn.landbouw worden vervol
gens hevig aangevallen door
H. v.d. Molen, voormalig direkteur
van de Unie van Kunstmest Fabrikan
ten (U.K.P.). Zijn aanwezigbeid op
het syaposiua was veelbelovend.
Voor mij zeker. Uit zijn eerste
publikaties bleek al dat hij, op
zijn zachtst gezegd, tamelijk OD
genuanceerd redeneert. De man
bleek echter nog botter dan ver
wacht. Als je hem mag geloven heb
ben we onze hele welvaart te danken
aan kunstmest, omdat die het mogelijk
lijk maakt dat we on8 eten rela-
tief goedkoop op tafel krijgen.
Hij bagatelliseert het energiever
bruik in de landbouw.
Interessante cijfers komen wel op
tafel, nl. dat aan kasverwara1ng en
kunstmestproduktie maar liefst resp.
51% en 22% van de landbouwenergie
behoefte op gaat. 8iologiese land
bouw zou dus misschien wel de helft
váD de evergie kunnen besparen maar



dat verzwi$gt v.d. Molen.
Chemies. gewasbescheraiol.-1ddelen
levem volgens hem OOk niet de pro
blemen op die men verwacht. oad.at
de landbouw-technologie zover Is
gevorderd dat ze wel weet waar ze
.ee bezig is. v.d. ~en oatkent de
"biologies-dynalliese kwaliteit" Vlm
biol.-dyn. prodUkten. Deze ia nl.
wetenschappelijk niet aantoonbaar.
Het verbijsterend botte van de kunst
..stdirekteur kw.. nu snel naar bo
ven. Hij beperkte zich in feite tot
het belachelijk pr.oberen te llBken
van zijn tegenstanders in de al ter
natieve boek. Zo zei hij:"In A'd..
... een aakro-biotiese vrouw die
haar kind niet tegen polio .ilde
laten ioeneten en dat .as vooor het
kind. dus levensgevaarlijk". De onzin
.erd zeker duidelijk nadat ieaand
uit de zaal riep: "En ik ken iellBDd
die worteltjes eet en die is giste
ren overreden". Jamaer genoeg vin
den we dit niet in het boekje terug.

Vooruit Jantje, ga opa maar helpen bij
het invriezen van de kippen :

Dit is een wonder der techniekt
De machine geeft er een beetje smaak aan.

"Jij hebt de worieltjes zeker toch
bèspoten."

De volgende sprekers: Luteijn van het
Koninklijk Nederlands Landbouw Comi
t' (KNLC) en Voortaan van de P vd. A
gingen op de politieke toer en ont
weken de ti tel, en dus de vraag van
't sy~osium grotendeels. Luteijn
stelde dat 't niet'óf.••Óf' is,
maar dat de landbouwer van de toe
komst alles wat op hem af komt goed
moet bekijken,verstandig selektief
~et ,ebrulken. Voortman sloeg
typies parlementaire taal uit waar
mee je alle kanten op kon.
EkoDOlD1ese randvoorwaarden, prodUk
tiebeheersing en heroriintatie van
het struktuuraspekt, wat dat in
's heaelsnaam ook 111018 zijn, waren
voor hen belangrijker dan 't alter
natieve biologiese aspekt.
Het boekje geeft verder een inven
tarisatie van de vragen uit de
foruadiskussie en als toegift een
artikel van J. de Smidt, vegetatie
deskundige uit Utrecht. Dit artikel
is ere nuttig voor diegenen die zich
interesseren voor de plaats van de
landboUW' in het natuurlijk ekosys
tee•• De SlIlidt geeft bet kader aan
waarin menselijk ingrijpen in de
natuur plaatsvindt, de situatie
m.b.t. de natuurlijke kringloop en
de problemen die we hebben om on.
doen en laten daarin in te passen.

Alles bij elkaar is '~boekje wel de
lIOei te waard voor degene die wat op
_rkingen over al ternatieve landbouw
op zich af wil laten komen. Bet i. te
bestellen bij de Utrechtse Biologen
Vereniging. Postbus 199, 3500 AD
Utrecht. De kosten zijn maar een paar
gulden.

Voor menseD die DOK meer informatie
.ensen komt hier een kort literatuur
lijstje met boeken over alternatieve
lanc:lbouWll8thOden:

- W. de Boer-Rozenwold
Enige beginselen van de biol.-dyn.
landbouwmethode. (1978)
- C.O.B.L.
Alternatieve landbouwmethoden (1977)
- J. Heijman (Belgiä)
Grondslagen van de biologiese teelt

(1975)

- B. Koepf, B. PettersOD, W. SchawnlUUl
Biolo~iscbe Landwirtschaft (1974)
-, G •• Preuschen (red)
Oekologiscben Landbau, eine Europafscben
AUfgabe (1977>
- W. Schilthuis
Nederlandse praktijk v~ de biol.-dyn.
land- en tuinboUW'. (1911)
- A. Seifert
Tuinieren zonder gif. (1971)
- Studium Generale Wageningen
Alternatieve landbouw noodzaak of
fiktie? (1975)

Eventuele liefhebbers kunnen een aeer
uitgebreide (en meer specialistiese)
literatuurlijst krijgen als ze via de
redaktie van Onderstroom ut mij kon
tatt opneael;l.

Ad H.
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NUKES"

tredende artiesten in al dan niet
begeleid met een stukje tekBt t waar
in de desbetreffende persoon uit
legt waarom hij of zij ook tegen
kernenergie is. Het lijkt mij dat
dit bedoeld is om mensen, die deze
elpee kopen alleen om de muziek,
te verleiden om ook een. een blik
te werpen in het boekje. Maar of
dit zo werkt waag ik te betwijfelen
Dit brengt mij op het volgende
kritiekp~nt. De konserten, die er
zijn geweest, werden massaat bè
zocht. Maar ik vraag me af of al
deze mensen nu ~ijn gekomen omdat
ze tegen kernenergie zijn of omdat
ze Bruce Springsteen zo geweldig
vinden? In hun ijver om maaT zoveel
mogelijk gel~ bij elkaar te krijgen
(bedoeld om alleTlei basisgroepen
tegen kernenergie te steunen) heb
ben de mensen van MUSB gekozen voor
een grootschalige en professionele
aanpak, waarbij over het hoofd
wordt gezien dat enkele van de ge
varen van kernenergie juist de
grootschaligheid en de deskundig
heid ervan zijn. Grootschalighetd
en deskundigheid, die leiden tot
een technokratie, waarbij alleen de
zogenaamde deskundigen het voor het
zeggen hebben en de rest van de be
volking onderdrukt wordt om kern
centrales te kunnen beveiligen te
gen "terroristiese aanslagen".
Daarbij komt nog, dat MUSE ook voor
energiebesparing op grote schaal
is. Energiebesparing en dan kon
serten organiseren, die e~n enorme

hoop elektriciteit vreten? Nu zijn
deze laatste regels niet helemaal
vrij van schijnheiligheid. Ik ben
zelf regelmatig naar popkonserten
geweest, koop zelf regelmatig platen
en als ik in september in New YOTk
was geweest, was ik zeker naar de
konserten van MUSE gegaan. Maar wat
ik bedoel is dat in de strijd tegen
kernenergie iets moet doorklinken
van hoe je het zelf wilt hebben. En
als ik dan in het informatieboekje
lees dat Stephen Stills voorstelt
om ~onne-energie de "money-maker"
van de toekomst te maken, dan gaat
hij nog steeds uit van pricipes die
ook tot kernenergie hebben geleid.
Nogmaals ik vind het een goed inia
tief, maar ik geloof dat een behoor
lijke portie naiviteit de mensen van
MUSE nog parten speelt.
Ik heb zelf twee andere platen tegen
kernenergie in gedachten, die het
ideaal wat ik voor ogen heb veel
dichter benaderen: ik bedoel de
elpees "Wert Euch" (uitgekomen na de
Brokdorfd,emónstraties)· en "Bauer
Maas. Lieder ge gen atomenergie."
(uitgekomen na de Kalkardemonstratie
van 1977). Het muzikale nivo van
beide platen ligt een stuk lager dan
dat van "No Nukes", maar wat be
langrijker is: het zijn beide platen
die door de strijd tegen kernenergie
tot stand zijn gekomen en daarmee
ook onlosmakelijk verbonden zijn.

I

I

" NO

BESPREKING 'IN{) ·NUKES,I

Het is een merkwaardige oot
wikkelina, die de anti-kernen
ergiebeweging het afgelo~en jaar
heeft doorgemaakt. Na het ongeluk
met de kerneentrale in Harri.burg
lijkt bet opeens of bijna iedereen
tesen kernenergie is geworden. Van
D'66 tot MUSE (Musieans United
for Safe Energy-) toe, bënadrukken
velen opeens de i_varen van kern
energie. Op het eerste gezicht lijkt
dit een beel positieve ontwikkeling
maar er zitten ook dubieuze kanten
aan, zoals ik wil proberen aan te
t·onen met de'Z'e bespreking van de
drie-dubbelelpee "No Nukes" aamen
gesteld door de al eerder genoemde
MUSE. MUSE is een groep artiesten
en aktivisten, die ijveren tegen
kernenergie en atoomwapens en voor
de ttnaturel power" van de zon. On
d~r deze groep bevinden zieh enkele
zeer bekende rock-artiesten, zoals
Jackson Browrie, Bonnie Raitt en de
bejaarde hippies Crosby, Stills and
Nash. In het kader van hun aktivi
teiten zijn een aantal konserten ge
geven in New York in september
1979. Dit album is samengesteld uit
opnamen van deze konserten. Binnen
kort komt er ook een film vanuit.
Voordat ik deze recensie schreef
heb ik een tweetal andere recensies
gelezen. In de muziekkrant Oor
stond een overwegend negatieve kri
tiek, waarbij vooral werd gekeken
naar de muzikale kwaliteiten van de
elpee. In de Groene Amsterdammer
heeft een wat positievere reaktie
gestaan, die ook wat verder ging
dan de bespreking in Oor. Beide re
censies gaan volgens mij aan een
aantal zaken voorbij. In mijn ogen
(of liever gezegd oren) moet je een
album als "No Nultes u op drie nivo's
bekijken. Op de eerste plaats is er
natuurlijk de kwaliteit van de mu
zikale verrichtingen. Ret tweede
nivo is, wat ik het anti-kernener
gienivo noem. Tenslotte kan men
zich afvragen hoe beide nivo's met
elkaarverbonden zijn t of met een
duur woord geintrigeerd zijn.
Ik wil beginnen met het anti-kern
energienivo, omdat ik hier het
meeste kritiek op heb. Laat ik
duidelijk zijn: ik twijfel geen mo
ment aan het anti-kernenergie~ijn

van mensen, ~oals Jackson Browne
(een van de iniatiefnemers van
KUSB). Een andere aanwijzing kan
men in het bij de plaat geleveTde
informatieboekje vinden. Tamelijk
uitvoerig wordt daarin aandacht ge
schonken aan de gevaren van kern
energie en de mogelijkheden tot toe
passing van zonne-energie. Maar met
dit boekje komen bij mij ook de
nodige twijfels op. Waarom moeten
daar zo nodig ook foto's van de op-



"No Nukes"
(3LP)

Beide platen motiveren je ook in de
strijd tegen kernenergie, omdat ze
ervaringen bevatten opgedaan in deze
st(ijd. En dit is hoe dan ook met
"No Nukes" niet het geval.
Dit blijkt ook wel uit de houding
v,an het publiek. Ze mogen juichen
als hun favorieten optreden en
somB zelfs meezingen (b.v. bij het
beschimmelde hippielied "teach your
children"). aaar verder word,en de
mensen in een passieve houding g,e
dwongen. Terwijl wij altijd bena
drukt hebben in ons verzet tegen
kernenergie, dat mensen zelf in be
weging moeten komen. De kOnSerten
hoe goed bedoeld ook lijken mij
juist de mensen bevestigen in hun
passieve houding. In zekere zin ge
beurt dit ook bij de grote demon
straties van de laatste jaren. Of
je nu een wandeling maakt langs een
kernenergieobjekt of een paar uur
luistert naar de muziek van Nico
lette larsson.Ry Cooder e.a. Ik

denk dat deze tijd voorbij is. Wat
niet wil zeggen dat demonstraties
en deze geen enkele funktie hebben
maar het is nu tijd voor de mensen
Dm zelf in aktie te komen en zelf
te bepalen wat ze willen.
Ik merk dat ik tot nu toe alleen
geschreven heb over het anti-kern
energienivo van deze elpee. Tot
slot wil ik nog kort ingaan op
beide andere nivo's. Na het voor
afgaande zal het geen verbazing
wekkendat de integratie van het mu
zikale met het anti-kernenergienivo
ook niet goed gelukt is. Op het al
bum staan een paar nummers die
daar betrekking op hebben. zoals
"Plutonium is forever" (Joho Hall)
en "We almost lost Detroit" (Gil
Seott-Heron) maar beide songs be
horen tot het zwakste van de elpee,
vooral "Plutonium is foreverlla Plu
tonium kan dan wel eeuwigdurend
zijn. dit lied is bet in ieder ge
val niet. Verder zijn er nog
"The times they are a-changin" (erg
mooi gezongen door Carly Simon,
James Taylor en Graham Nash. maar
waarom dit verlopen socio-lied?) en
het al eerder genoemde "Teaeh your
childrentl.Dit laatste nummer staat
op kant 6 samen met nog twee andere
songs van Crosby, Stills and Nasb.

I
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GA JIJ OOK NAAR Hl!n' 'NO NUKE8'-
KONSIIlT?

J'''', llMR 'lf() NUICJI:S' Ol" Gml 'NO NOK::F.s'
TEJlIlIII KEllNENJ!IIGIE :BLIJ!' IK .

Dezé drie nummers vormen samen het
dieptepunt van de plaat. Niet om
dat de nummers slecht zijn of zelfs
de uitvoeringen ervan, maar omdat
de heren net doen alsof de tijd
sinds Woodstock stil is blijven
staan. En dat is erg jammer. voor
al voor Graham Nash, omdat hij een
paar kanten eerder bewijst dat hij
nog tot veel indrukwekkends in
staat is. Neem b.v. het fraaie
"Cathedrai" of het duet met Jackson
Browne "Crow on tbe cradien. In
middels zal duidelijk zijn dat ik
ben overgegaan op het muzikale nivo
van de plaat. Want wat duidelijk
moet worden, is dat de muzikale ver·
richtingen tot grote hoogten stijg
en als alle muzikale anti-kernener
giepretenties laten vallen en ge
woon muziek gaan maken. Dan blijkt
dat"er veel mooie nummers op staan.
In het voorafgaande heb ik gepro
beerd om mijn bedenkingen duidelijk
te maken tegen het MUSE-projekt.
nat ik bedenkingen heb wil niet
zesgen dat ik het totaal negatief
waardeer: MUSE is een uitdrukking
van de grote stroming tegen kern
energie. die sinds "Harrisburg" op
gang is gekomen a' Dat ook rock
musici zich hierbij aansluiten is
allen maar prima.

Dick

From the muse coneerts
for a non-nuclearfutu
re. Madison square gar·
den. September 19-23.
1979. Diverse arties
ten. Asylum As 62027
(ML-SO I).

De prijs van deze elpee varieert
nogal. Zelf heb ik er 124,90 voor
betaalt.
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[waarom· draait de kemcentrale(

IDODEWAARD ILLEGAAL ??{

De kerncentrale Dodewaard heeft een hinderwetvergunning
uit. 1968 en een aanvullende vergunning uit 1972.
In de aanvullende vergunning werd geregeld hoewel
splljtstofelementen de centrale voorhanden mag hebben,
en werd de vergunning uit 1968 zodanig gewijz~ dat het
vermogen kon worden verhoogd tot 183 Megawatt (thermisch)
voor de overige aspeoten bli irt dus de oude hinderwetver
cmning DB kr&cht- In de vergunning van 1968 wordt door
de technische aElpecten verwezen naar het Final Sa.fegua.rds
_y Report (meart 1967).

2. REDEN TOT ARGlfAAJI

Het opslagbassin van de centrale in BONsele heeft plaats
voor 203 splijtstOf'elemente:n. Van deze plaatsen dient élin
volledige kernlading (in Borssele 121 staven) te worden
vrijgehouden. teneinde de volledige kerninhoud te kunnen
verplaatsen naar het koelbassin als de noodzaak: daartoe
zich voordoet. Borssele heeft dus 82 'tVrijett plaatsen.
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor
de nieuwe opwerkingskontrakten met La Hague en Windscale
luen wij tot onze verrassing dat in Wind.spaJ.e nu al 106
uit Dodewaard afkomstige bestraalde splijtstofelementen
staan die zullen vorden teruggezonden als de nieuwe op
werkingskontraoten niet worden goedgekeurd door de tweede
kamer. Heel tactisch wordt daaraan niet toegevoegd dat de
staven eveneens zullen worden teruggestuurd. als de oon
tracten wèl worden goedgekeurd, maar de opwerkingsfa.briek
t,echnische of politieke problemen krijgt.
Dit laatste is niet erg speculatief.
In Wind.scale ligt de opwerking van elementen uit licht
water-reactoren (zoa.ls Dodewa.a.rd) aJ. stil sinds 1973.
De nieuwe fabriek: is niet voor 1985 gereed.
De enige andere opwerkingsfa.briek (La Hague) heeft de
laatste 4 jaar 200 ton opgewerkt van de 1450 ton die op
het programma stonden. Gezien de geringe ruimte in
Borssele vroegen wi j ons af of de oentrale in Dodewa,i'l.rd.
wel in staat zOU zijn de staven uit Ingeland te herbergen,
a.ls die eventueel zouden worden teruggestuurd.
We besloten dit te vragen bij de kerncentrale.

3. VOOIlLIOBTX!lGSAOTIVITEITENYAN DE KERNCENTRALE

19 febr. Telefonische informatie bij de heer Wasser
(voorliohter van de oentrale) naar het aantal

staven in het bassin en het toegestane aantal
volgens de huidige vergunning. Hij wist het
niet. Belt u over twee dagen terug.

21 febr. Wasser weet het nog niet. Belt u over 4 dagen
terug.

25 febr. Wasser is er niet.
26 febr. Wasser' seoretaresse laat telefonisoh weten dat

dit soort vragen normaliter niet worden beant
woord.Ze verzoekt de vragen echriftelijk in te
dienen. Dit was overigens al gebeurd inm:Lddels.

22 febr. Brief' naar Wasser met ca. 20 vragen Over op
slagmogelijkbeid, vergunnijgen en aanwezigheid
van slijtstofelementen in Dodewaard en Winds
cale. Een a.fschrift naar gemeenten Beunin8en,
Ewijk, Druten I Dodewaard.

4 maart 1Cernenergie-informatte....vond in Beuningen, geor
ganiseerd dQor de gemeente Beuningen. Op het
laatste moment is door burgemeester Lurv:l%Jk ook
de heer Wasser uitgenOdigd i.v.m. de brief d.d 22
2-1980.
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Wasser zegt dat: hij geen antwoo:rd. zal geven. Ia
enig aandringen verklaart hij dat b1j geen ant
woord !!!!IS geven van zijn superieuren. Het blijkt
ook: geheim te zijn om welke superieur het gaat.
Burgemeester Lorvink: schrijft direot een brief
aan de GJCN met de e18 dat de vraeen worden beant
woord v6cSr donderdagavond. 6 maart.

6 maart We ontvangen een. brief van Wasser, gedateerd 3
maart, poststempel 5 maart, waar1n wordt gesteld
dat er voldoende oontr~le bestaat door overheids
organen en parlement. Hij vindt het daarom niet
nodig ook nog verantwoording af te leggen. aan
willekeurige groeperingen.
Diezelfde dag wordt Lurvi.IJk medegedeeld dat oOk
hij geen antwoord zal krijgen op de gestelde vra
gen!

12 ma.a.rt Alle vragen van STOP .DODE'IrIAARD worden overgenomen
door 8 kamerfracties. De cODtr&le door het parle
ment blijkt dus toch niet zo sluitend geweest te
zijn dat men daar wist wat er aan de hand is.

4. DE FEITELIJKE SITUATIE VAN DE KmNOEN'mALE

Gelukkig djn er ook andere mogelijkheden om aan de cij
fers te komen dan via. de kerncentrale. We hebben in
middels de volgende oijfers kuml.en achterhalen:

- De oentrale mag in totaal 316 splijtstofelementen tot
zijn beschikking hebben. (Het getal 324 uit het Parool
van 8 maart komt van Kernfy-aisohe Dienst Sociale
.Z&ken, maar is volgens ons te hoog).

- In de reactorkern sta.e.n 164 staven. In "droge opslag
(nog ongebruikt) staan 70 staven. In het koelbassin
staan 90 bestraalde (gebruikte) splijtstofelementen.
Het totaal bedraagt dus 324, waarmee de Vérgwming is
oversohreden. Bovendien draagt de oentraJ.e ook: verant
woordelijkheid voor de 106 staven die nu in ntgeland
staan. Als deze worden teruggestuurd kan de oentrale
moeilijk ovenna.oht aanvoeren want deze mogelijkheid
wordt niet voor niets genoemd in het oontract dat zij
2 jaar geleden al sloten. Het negeren van deze staven

getuigt van opportunisme en onverantwoordeli jkheidsge-
voel.

- In het koelbassin staan rekken met plaats voor 240 l 250
splijtstofelementen.
Volgens artikel 4.5.2. a van "Final Saf'eguars" bevát
het bassin "rekken met voor 125:' van de kern". Het is
dus de vraag of' er niet meer rekken in het bassin
staan dan is toegestaan in de vergunning.
Ook is m.ogelijk dat 35 1 45 van de genoemde plaatsen
vallen onder artikel 4.5.2. d, waarin wordt bepaald
dat er rekken moeten zijn om hulpstukken te repareren
eto. Dat plaats voor 125% van de kern wordt ge.in
kan als volgt worden verklaard.
In het koelbassin moet ruimte worden vrijgehouden om
de volledige kernlading naar het bassin te kunnen
overbrengen. Daarnaaat lIlost er ruimte 21ijn voor staven



De vraag is dus: Waarom heeft de centrale niet al 1!!!&
geleden een vergunning aangevraagd voor uitbreiding van
de opslagmogelijkheid voor bestraalde splijtstofelemen
ten? Borssele heeft dat w~l al twee jaar geleden gedaan.
Voor de oentrale Dodewaard doet zich nu het Ill"obleem
voor dat het aanvragen van een nieuwe vergunning de
huidige situatie aan het lioht zou brengen (wat nu tooh
gebeurd is) en dus waarschijnlijk zal resulteren in
stillegging van de oentrale tot de nieuwe vergunningen
zijn goedgekeurd, wat makkelijk 1-1! jaar kan. duren.
Op 11 maart heeft STOP DODEJrfAARD aan de gemeenteraden
van Beuningen, "ijk, Dru1;en en Dodewaard schriftelijk.
medegedeeld dat de vergunning van 1972 door de cen
trale is overschreden. Op grond d.aarvan werd bij deze
gemeentes er op aangedrongen dat zij sluiting van de
centrale zouden eisen bij de minister. De gemeenteraad
van Druten heeft hieraan op 25 maart gevolg gegeven
(13 tegen 2 stemmen).
De gemeenteraad. van Dodewaard. stelde zich 26 maart
aanmerkelijk slapper op. Deze nam een ordevoorstel aan
van de burgemeester, waarin bij de minister werd. a,an
ged:rongen op "zo spoedig mogelijke" beantwoording van
de door ons gestelde vragen, liefst v6~r de splijtstof
wisseling. B&H vond wel dat de centrale moest sluiten
in a.pril 1981, indien een aantal problemen zoals de
opwerkingsoontra.oten niet in 1980 definitief zouden
worden opgelost. Aan een PvdA-voorstel te eisen dat de
centrale na niet zou worden opgestart, v66rdat de le
galiteit van het huidig functioneren zou zijn vastge
steld werd niet overgenomen. Een buitengewoon slappe
opstelling dus.

die na de splijtstofwisseling *jaar in het bassin
moesten afkoelen alvorens zij naar Engeland mochten
worden afgevoerd. Dodewaard wisselde in principe 25%
van de staven per jaar. Het probleem is nu dat Winds
cale al 1-1 Jaar geen afzending van splijtstofelementen
meer toelaat, zodat er nu al 90 sta.ven in het bassin van
Dodewaard staan in plaats van de maximaaJ. geplande 41
staven (25% van de kern).
In april (volgende splijtstofwisseling) komen daar nog
33 staven bij. (Het is ons niet duidelijk waarom er nu
maar 2r4 van de kern wordt gewisseld).
Het is d.us al geruime tijd. niet meer mogelijk alle ele
menten uit de kern naar het koelbassin over te brengen.
Het vervelende is dat dat in de vergunningavoorwaarde
ook niet letterlijk: wordt ge1ist, ma.ar uit de hel cen
tert en de normale manier van werken volgt duidelijk dat'
dit wel de bedoeling was. In de vergunning voor Borssele
en de buitenlandse oentrales is dit ook wèl letterlijk
vereist en het is niet duideli jk waarom dit voor de ene
oentrale wel nodig .zou zijn en voor de andere niet.
De woordvoerders van de kerncentra.le zijn nu duidelijk
in paniek. Ze- verklaren afwisselend dat het bassin geen
ruimte voor de kern vrij hoeft te houden, dat die ruimte
er wèl is, of dat die ruimte er niet is maar dat je er
makkelijk nog wat rekken bij kunt zetten, of dat er geen
probleem is omdat je de rekken heel snel kunt maken.
Bij het laatste soort uitspraken (die nogal dieiit""'bij
indirecte bekentenissen komen) wordt genegeerd dat er
helemaal geen vergwming is om meer rekken enlof staven
in het koelbassin te plaatsen. Het treffen van illegale
voorzieningen voor noodsituaties geeft nu langzamerhand.
wel problemen.

Dit artikel werd geschreven er ve wee ge en.
Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben is het al weer
achterhaald. Weer is gebleken dat het onmogelijke mogelijk
wordt zcxlra er maar flinke belangen achter zitten.
Met een vuile vergunningen tnruk laat van Ardenne de
centrale legaal draaien. Blijkbaar zat de zaak flink scheef
anders had hij wel andere kluitjes gebruikt cm te pro-
beren de geachte kamerleden ennee in het riet te sturen.
Maar weer is aangetoond: Alleen wij zelf kurmen die centrale
sluiten.Wachten op dat parlementair geouwehoer is zinloos,
nuttel60s en hoogst frustrerend. W.P.

Inmiddels heeft STOP DODEWAARD op 24 maart de kern
centraJ.e in gebreke gesteld.
Als zij niet vMr 2 april aan de voorwaarden van de
vergunning voldoen (wat dus niet kan) zal een kort ge
ding worden gestart om sluiting van de centrale af te
dwingen.

Hans Vollaard.
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o~···_··lEUNINGEN

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEF

~
13 maart vond er zogenaamd een ernstig
ongeluk plaats vlakbij Beuningen,op
Rijksweg Beuningen-Ewijk was een tank
auto met chloorgas gekanteld. Het gevaar
bestond dat de tank zou scheuren,waar
door binnen korte tijd een wolk zwaar
giftig chloorgas Beuningen zou binnen
dringen.
Burgemeester Lurvink van Beuningen had
dit zogenaamde ongeluk bedacht.
De bedoeling was om te oefenen in het
snel evakueren van de bevolking voor
als er ooit echt een ernstig ongeluk
zou gebeuren.
Volgens de burgemeester was de oefe
ning een groot sukses. Volgens hem
hadden 600 mensen meegedaan.
Volgens de Gelderlander echter maar
400;ongeveer éénderde van de hele wijk.
Om die 400 mensen enkele kilometers
verder te brengen, naar het opvangcen
trum Bergharen,waren 167 hulpverleners
op de been geweest. Iedereen wist dat
het eigenlijk een oefening was voor
het geval er iets mis mocht gaan met
de kerncentrale DODEWAARD.
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De burgemeester ontkende dat,maar hij
had wel veel van de oefening geleerd,
zo zei hij. Zo bleek het moeilijk alle
mensen in de wijk te informeren over
wat er aan de hand was,stonden de bus
sen op de verkeerde plaats,raakten de
telefoonlijnen overbelast,was het Rode
Kruis niet waar het zijn moest enz.
Een hoop geleerd,ja ja.

Wat je ervan kunt leren is dat
een evakuatie van één wijk al heel erg
moeilijk uit te voeren is. Zelfs als de
mensen niet in paniek raken,omdat ze
weten dat het een oefening is. Zelfs
als iedereen maar een paar kilometer
verder hoeft.
Zo'n evakuatie is gods onmogelijk uit
te voeren als er in Dodewaard iets mis
gaat. Dan hoeven de mensen niet maar
een paar kilometer weg, dan moeten ze
zeker 100 kilometer weg. Dan hoeft niet
maar ~én wijk van één dorp,maar dan
moeten tientallen dorpen en steden als
Nijmegen en Arnhem geëvakueerd worden.
Nee,zoals ook veelmensen in Beuningen
zeiden: "Voorkomen is beter dan genezen".
De beste oefening is dan ook het sluiten
van Dodewaard. Voorgoed.

Al meer dan tien j aar is de kern...
centrale Dodewaard regelmatig
in het nieuws geweest.
In het begin waren het volgend
de autoriteiten maar" kleine
ongelukjes" : haarschreurtjes
en kapotte waterpompen.
Nu zitten ze met teveel (gebruikte)
radio-aktieve brandstofstaven in
de maag.
Nu probeert minister van Ardenne
(ekonOllliese zaken), samen met
B &Wvan Dodewaard, deze pro
blemen met een vergunningentruuk
11 op te lossen ". Hij verleent
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de kernqmtrale Dodewaard gewoon
vergunning om 158 gebruikte
brandstofstaven extra op te slaan.
En trekt zich dus niks aan van de
veiZigheidsvoorschriften die de
overheid zeZf vastgesteZd heeft.

W!$ iseraande)1and.

Bij de kerncentrale kunnen 244
gebruikte staven (die juist heel
erg radio-aktief zijn) in het
koçlbassin opgeslagen worden.
Er moeten echter 164 plaatsen
vrijblijven om in noodgevallen,
alle staven uit de reaktor kwijt
te kunnen. Op het moment liggen

·er al 90 staven. Omdat de brand~

stofkern van de. centrale gedeelte~

lijk vernieuwd moet worden,
zouden er mélSr staven in het

.afkoelbassin komen te liggen, dan
de veiligheid toelaat.
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Bovendien kunnen vanuit Windscale
(Engeland), waar.het kernafval
uit Dodewaard verwerkt wordt,
nog eens 106 brandstofstaven

. teruggestuurd worden. Dat kan
dus dringen worden in Dodewaard.
En wat zegt de minister: Dat magl!
Wat zo iets is als toestemming
geven om bij grote drukte met z~n

tienen naast elkaar OVer de
Oranje-singel te mogen rijden.
Natuurlijk is dit een ontzettende
nepoplossing. Ondertussen komt
er meer en meer radio-aktief
afval bij Dodewaard te liggen.
En· er is geen definitieve oplos~

sing voor het radio-aktief afval.
We kunnen alleen maar voorkomen
dat het er komt.
Dus:OODEWAARDMOET DICHT

lichmeklame

Altijd is de neon aan
midden in de week en zondags ook
ondertussen bZijft mengiZZen
over energie verspi ZZen
en aZ is dit sZechts een deeZ
't is niet nodig, dus teveeZ

(wijs:aZtijd is kortjakje ziek)

IN • •

Donderdag 3 april trokken wij
zingend de Nijmeegse binnenstad
door, om zelf de neonreklames
uit te doen die niet alleen
overdag, maar ook tot ver ná
sluitingstijd nog branden.
Hierbij werd niets vernield.
Naast de lichtbakken zit buiten
aan de muur een schakelaar waar~

mee je ~t licht uit kunt doen.
. Het· energieverbruik van deze

lichtreklames is niet zo groot,
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Die krengen moeten eigenlijk
naar een opwerkingsfabriek. In
deze fabriek halen ze de·nog
bruikbare stoffen eruit.
Onder andere het nog niet
gesplitst uranium, en het
plutonium, de grondstof voor
atoombommen.
Borssele heeft een kontrakt met
de franse opwerkingsfabriek Cogema.
Per 1 januari 1980 moest er een
nieuw kontrakt kanen.
Hierin is de voorwaarde gesteld
dat Nederland het. uiterst gevaar
lijke opwerkingsafval terugont
vangt en maar moet zien wat ze
er mee doet. Bovendien moet
Borssele zelf de splijtstofstaven
bewaren als de opwerking in
frankrijk vertraagd wordt.

Enkele weken geleden werden de
toegangspoorten van de kerncen~

trale in Borssele (in Zeeland)
door enkele honderde aktievoer~

ders versperd. Het waren leden
en sympatisanten van BAN (Breek
Atoomketen Nederland), en van
het energié Kommitee Zeeland.
Waarom deze aktie?
Een kernreaktor draait op uranium,
dat verwerkt wordt in zgn.
splijtstofstaven. Die splijtstof
staven moeten regelmatig (ongeveer
om het jaar) vervangen worden.
De oude, afgewerkte splijtstof
staven zijn bijzonder gevaarlijk.
Ze geven een enorme hitte af,
bevatten een grote hoeveelheid
radio-aktieve stoffen en hebben
vaak aangetaste omhulsels.

als we dat vergelijken met
het totale energie gebruik van
Nijmegen.
Maar wij zien de neonreklames
als een symbool van de huidige
energieverspillende samenleving.
Daarnaast dienen ze ervoor an
mensen op een zeer opdringende
manier konsumptiegoederen aan
te smeren. Dit wilden we mensen
duidelijk maken. Dááran voerden
we op een koopavond, rond
sluitingstijd, de aktie uit.
En niet zoals de vorige keer,
op 11 februari an 12 uur
's nachts.
Want waarschijnlijk ging de
aktie toen aan de meeste mensen
voorbij .. De enige publiciteit
was· een klein berichtje in de
Gelderlander.
Dat zat er deze keer niet eens
meer aan.
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Dit levert dus twee problemen op:
we krijgen afval terug ( en
niemand weet waar dat veilig op"
geborgen kan worden) én Borssele
moet meer splijtstofstaven op
kunnen slaan dan het eigelijk kan.
De " oplossing" die ze voor dat
laatste probleem bedacht hebben
heet " kompakt-opslag" • Dit
betekent heel simpel dat de splijt
stofstaven gewoon wat dichter
bij elkaar worden gezet in de
koelruimte. Dit heeft nog geen
enkele kerncentrale in de wereld
aangedurfd, maar daar zullen we
in Nederland eens mee gaan expe"
rimertteren. EI' is dan veel meet
stralend materiaal ;in de centrale
aanwezig dat voortdurend gekoeld
moet worden.
De mensen van BAN en EKZ, die
hier tegen geweldloos protesteerden
werden hard door de Mobiele Eenheid
aangepakt. \iaar de atoomlobby
moet niet denken dat ze zo het
verzet de kop in kan drukken.
Het verzet blijft. Daarvoor is ons
leven en dat van generaties na ons,
ons te lief.

BETER NU AKTIEF

DAN MORGEN

RADIO-AKTI

26AE!EUb.
..J;;H:MONSTRATIE
Op 26 april wordt er in Middelburg
een grote demonstratie tegen de
centrale in Borssele georganiseerd.
Deze demonstratie, die door diverse
groepen wordt georganiseert om een
aantal eisen kracht bij te zetten.
Gezien de gevaren van kernenergie
in het algemeen en het gesjoemel
met de ópslagkapaciteit van de splijt
splijtstofstaven zijn de eisen dan
ook:
-Geen kernenergie in Nederland;Stop
Borssele

-Geen opwerkingskontrakt met Cogéma
-Geen uitbreiding van de opslag-
kapaciteit

-Openbreken van het kontrakt tussen
Péchiney en de PZEf.(deze aluminium
fabriek neemt bijna alle elektrici
teit van Borssele af tegen een

-idioot lage prijs.
-Handhaving werkgelegenheid;Geen
ontslagen. (in deze tijd met veel
werkeloosheid beginnen ze onmiddel
lijk met dat argument te zwaaien)

-Openbaarheid van gegevens
(informatie wordt bijna altijd
achter gehouden. Het enigste wat
wij te horen krijgen is de dood
doener" Het levert beslist geen
gevaar voor de omgeving op"
Lulkoek

Ben je met deze eisen eens, kom dan
26 april naar Middelburg. cm 12.00
uur op het Damplein. Inlichtingen
kan je krijgen op telefoonnummer
020-221369 of anders bij de
stroomgroep Nijmegen.

Deze nieuwsbrief is gemaakt door de Stroomgroep Stop Kernenergie. Als et I t
willen we na deze eersteling, elke maand een nieuwsbrief uitbrengen en verspreiden
Daarin kunnen we nieuws uit de regio, kommentaar op krantenberichten, ingestuurde
stukjes eet. kwijt.
Als je vragen, of kommentaar hebt, dan kun je ons bereiken op vondelstraat 6
in Nijmegen. We zijn benieuwd wat jullie vinden van de nieuwsbrief.

Meer informatie, achtergronden e.d. over kernenergie en de strijd tegen die
onheil, kan je vinden in Onderstroom. Dit is een maandelijks verschijnend
blad dat door de Stroomgroep wordt uitgegeven. Je kan dat blad kopen aan de
bakfiets die elke zaterdag in de stad staat, of je kan een abbonnement nemen
door f10,- over te maken op giro 3767600 op naam van de penningmeester
stroomgroep. Je krijgt dan Onderstroom thuis gestuurd heel 1980 lang.
(p.s. zet er dan wel even abb. Onderstroom op)
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