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Voorwoord 

Het merkwaardige van een voorwoord is, dat zij onder andere zou 

kunnen aangeven hoe de auteurs tot het onderwerp o .q. probleem

stelling gekomen zijn. Merkwaardig is het dan, dat een voorwoord, 

ook in dit geval, vaak erg kort is terwijl het lange tijd heeft ge

duurd voordat het geschreven werd. 

Ook wij hebben er ongeveer een jaar over dit werkstuk gedaan. Een jaar 

waarin wij veel gelezen, gediscussieerd en geschreven hebben. Dat de 

scriptie in de definitieve vorm er anders uitziet dan wij oor

s~nkelijk gedacht hadden, zal niemand verbazen. 

De rèden waarom wij de anti-kernenergiebeweging gekozen hebben als 

ondèrwerp van onze kandidaatsscriptie is, dat wij sympatiseren met , 
de doelstellingen van deze beweging. Een vem. ons is zelfs al enige 

jaren aktief hierin. 

Rest ons nog om verschillende mensen te bedanken, die hun vaak schaérse 

tijd opgeofferd hebben om ons te kunnen helpen. In de eerste plaats 

bedanken wij Jef Leunissen, die ons gedurende een jaar kundig en 

doeltreffend begeleid heeft. Ook bedanken wij Ruud B8kkerink, die 

ons voor vele schrijf- en stijlfouten heeft behoed. Tenslotte wor-

den ook Martin Poot, voor het becommentarieren van de oorspronkelijke 

opzet, en Charles van der Pol, voor het uitlenen van zijn typmaohine, 

bedankt. 
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!!..leiding 

Vooral de laatste jaren is de problematiek rond de invoering 

van kernenergie steeds meer ter discussie gekomen. Aanvankelijk 

is de discussie alleen tussen deskundigen gevoerd. In een later 

stadium zien we dat steeds grotere groepen zich bekommeren over 

het voor of tegen van kernenergie. Immers, naarmate meer kerncen

trales gebouwd worden, worden de problemen met betrekking tot 

veiligheid, volksgeozondheid en dergelijke ook steeds groter, We 

zien dan ook dat er steeds meer sprake is van een beweging tegen 

kernenergie: de antikernenergiebeweging (AKB}. De beweging nu is, 

evenals de maatschappij waaruit zij voortkomt, complex van aard. 

We willen haar dan ook beschouwen tegen de maatschappelijke achter

gronden van de samenleving, die naast kernenergie, ook de beweging 

daartegen voortbrengt. Om zicht te krijgèn op deze beweging hebben 

we geprobeerd een aantal theoretische begrippen toe te lichten, 

die op de een of andere manier relevant zouden kunnen zijn. De 

reden waarom juist deze begrippen aan de orde komen ligt in de 

stelling die wij in de loop van de scriptie duidelijk hopen te 

kunnen maken. Wij dachten namelijk dat de AKB meer is dan alleen 

een beweging tegen kernenergie. Zij is in onze visie een beweging 

die ook maatschappelijke verandering nastreeft, die wel eens vér

strekkende gevolgen zouden kunnen hebben. Vandaar de gekozen be
grippen. 

Ale we de AKB beschouwen tegen de maatschappelijke achtergronden, 

dan zullen we ook daarop in moeten gaan. Een AKB ontstaat niet 

zomaar, maar ia het gevolg van bepaalde maatschappelijke ontwikke

lingen. Deze ontwikkelingen staan centraal in hoofdstuk 2. 

De net genoemde ontwikkelingen hebben niet alleen het ontstaan 

van de AKB tot gevolg gehad, maar zorgen er tevens voor dat ook 

zijzelf bepaalde ontwikkelingen doormaakt. Hoofdstuk 4 heeft dan 

ook als titel: "De geschiedenis van de antikernenergiebewegingn 

en gaat daarop in. 



De naam van de beweging zegt het eigenlijk al: het is een 

beweging tegen kernenergie. Kernenergie is dus bli3kbaar de 

vlag die de lading moet dekken. Kernenergie nu is nauw ver

weven met de manier waarop mensen gebruik maken van hun om

geving en alle consequenties daarvan. Om deze reden gaan wij 

ook in op het begrip ecologie en de verschillende manieren 

waarop mensen dit begrip benaderen. 

Tenslotte in hoofdstuk 5 proberen wij verbanden te leggen 

tussen de door ons ontwikkelde begrippen, de maatschappelijke 

context en de AKB zelf. 
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Hoofdstuk 1: Enkele noodzakelijke theoretische begrippen 

Voor een goed begrip van de antikernenergiebeweging en de tijd en omgeving 

waarin zij opkomt, willen we in dit hoofdstuk enige theoretische b~ippen 

en theorien uitdiepen. Op deze begrippen komen we dan later in hoofdstuk. 4 

te~. 

1.1.1. Het begrip revolutie 

Het begrip revolutie betekent volgens het woordenboek omwenteling en in 

deze betekenis wordt het woord ook door de meeste auteurs gebruikt. Zij 

nuanceren de term echter om hem van andere soortgelijke termen te onder

scheiden. Wartheim (Wertheim 1971: 176-179) stelt dit begrip tegenover 

begrippen als opstand, samenzwering en staatsgreep. Hij noemt naast een 

kwalitatief verschil (blijvende omverwerping} en een kwantitatief ver

schil (aantal) een nog veel wezenlijker verschilpunt. Dit versobilpunt 

heeft te maken met het kwalitatieve verschilpunt, maar is toch niet het

zelfde. In zijn eigen woorden: "Ik zou dit wezenlijke criterium hierin 

willen zoeken, dat een revolutie altijd tot doel heeft het bestaande 

maatschappelijke bestel of de heersende machtsstructuur omver te werpen; 

terwijl alle andere ordeverstoringen, hoe ze ook genoemd worden, deze 

wil tot fundamentele verandering missen en alleen maar tot doel hebben 

de machthebbers een slag toe te brengen of zelfs hen af te zetten of 

fysiek uit te schakelen." (Wertheim 1971: 177) 

Deze ~erwijzing naar fundamentele verandering vinden we niet alleen bij 

Wertheim; ook Barrington-Moore verwijst ernaar als hij spreekt over de 

boerenopstanden in het oude China: ".. • • • • dit waren opstanden en geen 

revoluties; dat wil zeggen, zij brachten geen verandering in de funda

mentele maatschappij teweeg." {op cit. Wartheim 1971: 179) 

:Bailey (:Bailey 1977) gebruikt de term "radical change" om wat hij revo

lutie noemt te onderscheiden van andere, door hem ontwikkelde termen 

van sociale verandering. 
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Het criterium wat "radical change" onderscheidt van de ander soorten 

sociale verandering, is dat er bij "radical change" er een verandering 

van de normatieve regels plaatsvindt. Normatieve regels zijn dan volgens 

Bailey: "rules which express ultimata and publicly acceptable values." 

(Bailey 1977: 4) Dit wil zoveel zeggen als het fundamentele waarden- en 

normensysteem in een bepaalde maatschappij. Naast normatieve regels han

teert Bailey in zijn analyse van sociale verandering ook nog pragmatische 

regels, die zoals hijzelf zegt "practical instruments about how to win" 

zijn. (Bailey 1977: 4) Pragmatische regals hebban in zijn visie dus be

trkking op het affect van handelingen binnen het raam van de normatieve 

regels. 

Ook Brinton hanteert in zijn boek The anatomy of revolution het criterium 

van fundamentele verandering. Hoewal hij dit nergens expliciet zo defi

ni~art, is het toch duidelijk dat hij dit bedoelt als hij spreekt van 

"revolutionary change" (Brinton 1952: 3) Bovendien ziet hij revolutie 

als een proces, als een cyclus dia uiteindelijk weer naar de normale 

toestand terugkeert. Het doel dat Brinton zich stelt in zijn boek is 

het ontdekken van regelmatigheden in het verloop van revolutiaa, geba

seerd op een viertal bestudeerde revoluties. In deze fasering komt het 

cyclischa karakter van zijn model duidelijk ~r voren. 

Stadium 1 wordt gekenmerkt door afvalligheid van intellectuelen t.o.v. 

het heersende regiem, hetgeen zich in legale indivi~uele acties mani

festeert. Dit is een kenmerk wa.ar:an Brinton zalf zegt: "This is in 

soma respect the most reliable of tha symptoms we are likaly to meet." 

(Brinton 1952: 279) 
In stadium 2 volgt dan een collectieve uiting van ontevredenheid. Dit 

heeft nog steeds een legaal karakter en intellectuelen spelen er een 

grote rol in .. 

In het derde stadium vinden er illegale (vaak terroristische) daden 

plaats. Dit kan zowel individuaal als in groepsverband plaatsvinden. 

In het vierde stadium stort dan na een min of meer hevige strijd het 

oude regiem ineen. 
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Het vijf~e stadium is de tijd waarin de revolutionairen de overwinning 

vieren en het volk verenigd lijkt. (de zgn. "honeymoon"periode) 

In het zesde st~di~ wordt het aanvankelijk gematigde bewind verworpen 

en vervangen door een bewind van extremisten. 

In het zevende stadium komt er uiteindelijk (en volgens Brinton onver

mijdelijk) weer een reactie en wordt de toestand weer teruggebracht tot 

een toestand van "normali ty" • 

Op deze analyse is erg veel kritiek geleverd, ondermeer door Harry Eck

stein (Eckstein 1965: 134 e.v.) en door W.F. Wartheim (Wertheim 1971), 

maar hier komen wij later nog op terug. 

1.1.2. Soorten revoluti~ 

Ofschoon het zeer moeilijk is (en ons inziens ook onwenselijk) revolu

tionaire bewegingen een bepaald etiket op te drukken (zoals contra

revolutionair etc.), Willen we de meest gebruikte etiketten toch ver

duidelijken. 

Het eerste type revolutie dat wij dan onderscheiden is de door Wartheim 

(Wertheim 1971: 199-206) genoemde nationale revolutie. Nationale revolu

tie zou men de klassieke vorm van revolutie ~~en noemen. Zij wordt ge

kenmerkt door het feit dat d.e bourgeoisie er de leiding van heeft. Ver

der nemen ook boe~en en arbeiders deel aan deze revolutie. Typerend voor 

dit soort revolutie is dat het klassebelang van de bourgeoisie snel gaat 

overheersen. Dat wil zeggen niet het belang van de klasse an sich, maar 

dat van de individuele leden uit die klasse. Dit heeft tot gevolg dat 

zo'n beweging democratische trekken gaat vertonen, doordat elk van de 

leden uit die klasse sterk voor zijn individuele belangen opkomt (en op 

kan komen omdat er binnen de beweging geen sterk centraal gezag is). Op 

deze manier kunnen ook boeren en arbeiders (in een later stadium) een 

stem in het kapittel krijgen en kan de beweging uitgroeien tot een soci

aal-democratie of uiteindelijk leiden tot een sociale revolutie. 

Een ander belangrijk kenmerk van nationale revolutie is dat deze vaak 

gepaard gaat met de een of andere vorm van nationalisme. 
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Taak Zl.Jn dit soort revoluties dan ook gericht tegen een vorm van 

overheersing. Een bekend voorbeeld van zo'n nationale revolutie is 

de Franse Revolutie. 

Een tweede type revolutie is de sociale revolutie. Een sociale revo

lutie is in feite een opstand van de ene klasse tegen een andere klasse. 

Dit type wordt in de marxistische literatuur "proletarische revolutie" 

genoemd, en beschouwd als een ono~tkoombare revolutie nadat er eerst 

een nationale ("bourgeois") revolutie heeft plaatsgevonden. 

Het derde type revolutie staat grotendeels beschreven in paragraaf 

i.l.l.. Er moet alleen nog een element aan toegevoegd worden - dit 

om het verschil tussen dit type en het vierde type duidelijk te maken -

n.l. dat dit begrip revolutie onlosmakelijk verbonden is met een vrij

heidsstreven. 

Dit beeft voor het vierde type - contrarevolutie - n.l. tot gevolg 

dat deze nu juist slaat op revoluties die tot doel hebben verster

king of herstel van de traditionele sociale orde. De moeilijkheid 

hierbij is echter dat de meeste contrarevolutionaire bewegingen zich 

(net als de andere soorten revolutionaire bewegingen) proberen te 

legitimeren door voor te geven, dat ze een betere en rechtvaardigere 

sociale orde dan de traditionele willen bereiken. M.a.w. de grens 

tussen revolutie en contrarevolutie is moeilijk vast te stellen. 

leestal zal daarom ook pas achteraf te bepalen zijn of een beweging 

revolutionair of juist contrarevolutionair is. In het licht hiervan 

moet men ook de opmerking aan het begin van deze paragraaf zien. 
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1.2 Het begrip evolutie 

Nauw verwant met het begrip revolutie is het begrip evolutie, waarin 

een bepaald geloof in vooruitgang tot uitdrukking wordt gebracht. 

Vooral in de tweede helft van de vorige eeuw hebben de verschillende 

evolutietheoriän veel invloed gehad op het denken in die tijd. De 

evolutietheorie van Darwin is de belangrijkste van deze theoriän en 

heeft op zijn beurt weer aanzet gegeven tot de ontwikkeling van andere 

evolutietheoriän,zoals die van Herbart Spencer en William G. Sumner. 

Zij projecteren de (biologische) evolutietheorie van Darwin op de 

menselijke samenleving. Bij Spencer houdt dat in, dat hij groot be

lang hecht aan menselijke samenwerking en deze gebruikt als een van 

de criteria van vooruitgang van de maatschappij, naast individualisme 

en laissez faire. Sumner voert het nog veel verder: hij is zelfs nog 

uitdrukkelijker dan Spencer tegen iedere poging om hulp te verlenen 

aan "niet-levenskrachtigen". 

Deze stroming wordt Sociaal Darwinisme genoemd en is destijds gehanteerd 

als rechtvaardiging voor het bestaande ecopomische systeem. Op deze 

evolutionaire denkwijze is dan ook aan reactie gekomen in het begin 

van deze eeuw. Even later stak zij echter de kop weer op in de vorm 

van een multi-lineaire evolutieleer. Volgens deze theorie heeft het 

geen zin te zoeken naar algemene lijnen van sociale ontwikkeling op 

een wereldniveau. Alle werkelijk belangrijke evolutieprocessen zijn 

in deze visie beperkt tot de reikwijdte van een specifieke cultuur. 

Dit heeft tot gevolg dat de aandacht zich niet meer richtte op het 

algemene, maar nu juist op bepaalde culturen, met de nadruk op de em

pirische aspecten daarvan. Julian H. Steward (een belangrijke vertegen

woordiger van deze richting) drukt het als volgt uit: "It (multi-lineaire 

evolutie) •••• is interestad in particular. cultures, but insteadof finding 

local variations and diversity troublesome facta which force the frame 

of raferenee from the particular to the general, it deals only with 

those limited parallels of form, function and sequenoe which have em

pirical validity." (Steward 1955: 19) 
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Een belangrijke vertegenwoordiger van het opnieuw opgeleefde uni

lineaire evolutionisme is Leslie A. White. Steward karakteriseert 

hem als een "universal evolutionist who is more concerned with 
culture rather than cultures." (Harris 1969: 642) 

Op Whitets energistische theorie komen we straks nog even terug 

en wordt in hoofdstuk 3 uitgebreid behandeld. 

Centraal in deze theoriën blijft het idee van de vooruitgang; ook 

in de multi-lineaire-evolutieleer ondanks het feit dat Wartheim 

(Wertheim 1971: 32) terecht stelt dat zij een hoogst belangrijk 

feit in de geschiedenis van de mensheid negeren n.l. de voortgaande 

groei van de menselijke kennis en de gestadige verbetering van de 

menselijke techniek. 

Maar wat zijn nu de criteria voor vooruitgang? Het eenvoudigst is 

om vooruitgang technisch te meten d.m.v. dus de technologie als 

graadmeter voor vooruitgang te nemen. Echter niet alleen de tech

nologie kan vooruitgaan, ook andere gebieden kunnen dat. White 

(White 1959} komt tot een vrij goede synthese als hij de hoeveel-
heid gebruikte energie per hoofd van de bevolking en de efficiency 
waarmee dit gebeurt in een bepaalde maatschappij als waardemeter 

voor vooruitgang hanteert. Er zijn nog veel meer criteria voor voor

uitgang ontwikkeld zoals b.v. toenemende complexiteit (Donald Campbell) 

of schaalvergroting in ruimte en tijd (Uyron Weiner), maar het zou 

tever voeren deze allemaal toe te lichten. Veel belangrijker is ons 

inziens het criterium dat Wartheim (Wertheim 1971: 50-78} aandraagt 

n.l. emancipatie. In zijn analyse komt de al.gemene tendentie van 

vooruitgang neer op een steedeotoenemende emancipatie ten opzichte 

van de natuurkrachten. In heel vroegere tijden was het uiterste wat 

de mens bereiken kon; een aanpassing van zichzelf d.m.v. techniek 

aan zijn natuurlijke omgeving. Nu is de omgeving tot op zekere hoogte 

aangepast aan de behoeften van de (westerse) mens. Dit betekent dat 

de opvatting van White niet meer dan één van de belangrijke aspecten 

van emancipatie (en dus vooruitgang) ia. Op deze manier vat Wartheim 

vele aspecten samen in dat ene criterium. 
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Wat het belangrijkste echter tn deze theorie is, dat Wartheim niet 

alleen spreekt van ,!!!!. emancipatie (van de natuur) maar van meerdere. 

De mens schept structuren om zich te bevrijden van de natuur; echter 

d.eze structuren gaan op hun beurt weer de mens beheEttsen. Dit ka.n b.v. 

ontstaan als deze structuren achter gaan lopen bij de technologische 

ontwikkelingen, waardoor volgens Wartheim sociale groepen (hij noemt 

o.a. vrouwen en de jeugd als voorbeeld) gefrustreerd worden en daarom 

moeten emanciperen. Hier ma.a.kt Wartheim echter ons inziens een fout, 

want hij ziet emancipatie pas als een noodzaak indien het een hele 

groepering betreft. Hij ga.at niet in op het feit dat ieder individu 

gevangen zit in structuren, zodat emancipatie niet alleen een groepsge

beuren is dat af en toe plaatsvindt, maar vooral een individueel 

procés dat doorlopend plaatsvindt. 
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1.3 Het begrip involuti~ 

Eveneens nauw verwant aan het begrip revolutie (en aan evolutie) is 

het begrip involutie. Een amerikaans antropoloog, Alexander Golden

weisser, ontwierp dit begrip met betrekking tot kunstvormen. Geertz 

neemt dit begrip over om het proces te beschrijven van de groeiende 

eomplexiteit en verfijning in alle soorten van sociale betrekkingen, 

als antwoord op een steeds groter wordende ecologische druk. Hierbij 

nam hij nam hij de javaanse landbouwmaatschappij als voorbeeld. Daar 

was een zeer laag niveau van produktie per hoofd van de bevolking, 

vlakbij de bestaansgrens, zodat er een zeer sterke neiging bestond 

sociale regelingen en instellingen in het leven te roepen opdat nie

mand hoefde te verhongeren. Geertz noemde dit een systeem van "shared 

poverty". ( Geertz 1968: 97) 

Door die toenemende complexiteit wordt het sociale systeem afgehouden 

van radicale oplossingen die nodig zijn om werkelijke vooruitgang (in 

dit geval een grotere productie per hoofd van de bevolking) te bewerk

stelligen. Geertz noemde dit type ontwikkeling in navolging van Golden

weisser involutie, hetgeen in feite het omgekeerde van evolutie inhoudt. 

Als voornaamste kenmerken van involutie noemt Geertz: "increasing 

tenacity of basic pattern; internal elaboration and oratenass; technical 

hairsplitting, and unending virtuosity." (Geertz 1968: 82) 
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Het begrip contrapunt is door Wartheim ontwikkeld om, zoals hijzelf 

zegt: "~ ••••••• een begripskader te verschaffen om zowel structurele 

tegenstrijdigheid als ~amischo verandering binnen een meer omvat

tenddiachronisch perspectief te vatten. Het belichaamt van meet af 

aan de elementen van gespletenheid binnen het totaalbeeld en verschaft 

in theorie de mogelijkheid om de betrekkelijke intensiteit en kracht 

van die elementen op ieder gewenst moment vast te stellen." (Wertheim 

1971: 150) 

Hij beschouwt elke vorm van sociaal protest als een contrapunt en daar 

geen enkele samenle~ing homogeen is qua structuur en cultuur, zijn overal 

minstens de kiemen voor onenigheid en sociaal protest aanwezig. Wartheim 

ziet het contrapuntverschijnsel "als bron van alle emancipatiebewegingen 

en van maatschappelijke evolutie". (Wertheim 1971: 156) 

Maar als we dit zo lezen, dan rijst de vraag: hoe kan een contrapunt 

uitgroeien tot een massale protestbeweging of zelfs een revolutie? Deze 

vraag wordt bijzonder relevant als we zien dat gezagsdragers onophoudelijk 

proberen uitingen van sociaal protest te isoleren of in een of andere 

ge!nstitutionaliseerde vorm in te kapselen of te kanaliseren. Op deze 

manier wordt een protestbeweging dan zelf deel van datgene waartegen zij 

protesteert. Indien dit geschiedt dan wordt het zeer moeilijk voor zo'n 

ge!nstitutionaliseerd contrapunt om opnieuw actief te·worden omdat zij 

dan totaal va..."'l. haar aanvankelijke doelstellingen vervreemd is. 

De manier waarop een contraptL"'l.t zich ~~ifesteert kan zeer uiteenlopen. 

In haar meest rudimentere vorm, z~gt Wertheim, komen ze voor de dag in 

een soort vermomming zoals b.v. sprookjes, mythen of in een of andere 

gè!nstitutionaliseerde vorm zoals speakers corners in Hyde Park. 

Maar zij kan ook uitgroeien tot een machtige beweging en leiden tot ver

andering en in extreme gevallen tot revolutie. Verder moet nog opgemerkt 

worden dat als wij over contrapunten praten, wij eigenlijk doelen op pro

testvormen met een "progresf:!ief'" karakter. Hierbij moeten wij wal in het 

achterhoofd houden dat er ook contrapunten bestaan die een "conservatief" 

karakter dragen. Deze contrapunten kunnen evengoed tot verandering leiden. 

Dus in principe kunnen cont~~apunten de kiemen bevatten van zowel revolutie 

als contrarevolutie. 
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Hoofdstuk 2: Ontwikkelipgen in de West-Europese maatschappij 

2.1. De macht van de staat 

Het belangrijkste onderscheid tussen staten·en statenloze samenlevingen 

ia, volgens Ashton, de mogelijkheid tot machtsuitoefening: "More 

accuratelyone should say that those· in control of the state apparatus 

are able to force others to do their will." (Burd 1975: 28) 

De legitieme uitoefening van fysiek geweld is .een voorrecht van de staat. 

J'ysiek geweld kan uitgeoefend worden om de staat te beschermen tegen andere 

... mogelijk vijandige - staten. Maar ook voor intel'lle doeleinden kan de 

staat macht en in extreme gevallen fysiek geweld ui toefenen om b.v. "law 

and order" te handhaven, om nieuwe wetten aanvaard te krijgen, om bepaalde 

(technologische) ontwikkelingen door te drijven en om "staatsvijandige" 

elementen te liquideren •. Natuurlijk kan de staat (waarbij we op moeten 

merken dat de term op zich al een re!ficatie in houdt) niet zomaar macht, 

ge~ag of geweld ui toefenen. De mogelijkheden daartoe liggen besloten in 

het ontstaan van allerlei (politieke) instituties in samenhang met de 

vorming van de staat. Ashton zogt,da.t de formering van instituties nauw 

verbonden is met het ontstaan van een gestr.a.tificeerde samenleving. Dit 

is een samenleving waarin bepaalde mensen of groepen van mensen meer 

macht en toegang tot - economische - hulpbronnen hebben dan andere. 

(Burd 1975: 28) Als dit zo is dan ligt het voor de hand, dat de "machte

elite" probeert macht, dwang of gezag uit te oefenen d;m.v. die instituties 

om hun positie te consolideren of te verbeteren •. Natuurlijk is het zo dat 

geen enkele staat alleen maar op dwang en fysiek geweld berust~ Elke staat 

zal zichzelf proberen te rechtvaardigen en daarmee ook de ongelijkheden 

binnen die samenleving proberen te legitimeren. Deze legi tirnatie geschiedt 

vaak door middel van een ideologie of via mythe vorming. Trouwborst zegt 

dat beiden: "een visie op de werkelijkheid in verleden, heden en toekomst 

met betrekking tot voor de samenleving fundamentele zaken bevatten en 

bieden een richtsnoer voor het handelen." (Trouwbor st 1977: 45) 
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In minder ontwikkelde staten verkrijgt het bestuur of de heersende 

groep vaak zijn rechtvaardiging met behulp van de dominante religie 

aldus Ashton. (Hurd 1975! 30) In westerse landen wordt vaak terug

gegrepen op de grondwet of de wetgeving, waarin de rechten en plich• 

ten van de bewoners omschreven staan. De wetgeving echter blijft niet 

aldoor hetzelfde. Net als de samenleving verandert ook zij. De wetge

ving heeft echter de neiging om ~hter te blijven bij andere verande• 

ringen {denk maar aan de situatie rond het abortusvraagstuk in Neder

land). Alleen als de heersende klasse er belang bij heeft gebeurt ~et 

snel. Een voorbeeld hiervan is de snelle doorvoering 'Van het "isoleer ... 

wetje" (''Kontaktsperre") in West-Duitsland. (Cobler 1978: 13-22) 

In de wetgeving staat ook het functioneren van allerlei instituties 

omschreven: wat zij moeten en kunnen doen, richtlijnen voor handelen 

bij eventuele conflicten etc. Dergelijke instituties zijn o.a. leger, 

a.mbtenarenapperaat, politie en de geheime diensten. Het leger heeft 

tot taak om de staat tegen allerlei al dan niet werkelijke dreigingen 

van buitenaf te beschermen. Voor handhaving van rust en orde in de 

staat zelf is een heel ambtenarenapparaat nodig o.a. het politiekorps. 

Deze dient bij uitstek om mensen op te sporen,die zich niet hebben ge ... 

houden aan de wetgeTing. Om te voorkomen dat de staat (of de heersende 

groepen in de staat) bedreigd worden is het soms noodzakelijk om niet 

te wachten tot er daadwerkelijke overtredingen plaatsvinden, maar moet 

er geprobeerd worden om vooraf tenminste ge!nformeerd te zijn. Daartoe 

zijn er dan de geheime diensten. Voorbeelden hiervan zijn de Central 

Intelligence Agency {C.I.A.) en Federal Bureau of Investigation (F,B.I.) 

in de V .s., de K.G.B. in de Sovjetunie, de Verfassungsschutz (letterlijk 

bescherming van de grondwet) in West-Duitsland en de Binnenlandse Veilig

heide Dienst (B.V.D.) in Nederland. De geheime diensten hebben uiteenlo

pende taken zoals het infiltreren in "sta.a.tsvijandige" organisaties, het 

fotografern van demonstranten, het onderzoeken van de antecedenten van 

sollicitanten naar overheidsfunoties, het bedrijven van contraspionage etc. 
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Aan dit aspect van ma.chtsui toefening van de staat wordt over het alge

meen weinig aandacht besteed. 

Om het bestaan van deze instituties te bekostigen, moeten er belastingen 

geheven worden. Deze moeten opgebracht worden door de gehele bevolking .. 

Dat wil dus zeggen dat de gehele bevolking genoeg moet produceren om het 

niet-producerende ambtenarenapparaat (de bureaucratie) een bestaan te 

kunnen geven. 
Een van de kenmerken van dat ambtenarenapparaat is dat zij onpersoonlijk 

te werk gaat. Dit houdt onder meer in dat de posities binnen het ambte

naren apparaat op "achieved11 basis zijn d.w.z. men moet iets kunnen pres

teren wil men in aanmerking komen. Dit in tegenstelling tot b.v. de op-

volging van een koning, die veelal op "ascribed" basis berust. 

Wat wel noodzakelijk is, is dat de personen op posities binnen een be

paalde institutie de doelstellingen van die institutie onderschrijven. 

Dit houdt in dat (maatschappij)kritische personen legitiem uit overheids

functies en dergelijke geweerd kunnen worden. 

We hebben het tot nu toe over de westerse staten gehad. Hetzelfde geldt 

in veel opzichten voor de oostbloklanden. Ook hebben wij vooral gespro

ken over dwang, macht en fysiek geweld met betrekking tot de staat en 

niet over de verzorgende functies ervan. Wij hebben vooral aan willen ge

ven, dat het ontstaan van staten gepaard is gegaan met dwang en sociale 

stratificatie. Dit houdt in dat er wel tegenstellingen moeten bestaan 

binnen een staat, ondanks allerlei nationalistische gevoelens. Dat wil 

ook zeggen dat er geprobeerd zal worden door de heersende groepen, 

vijandige groepen uit te schakelen door middel van een beroep op de 

wetgeving. De tegenstellingen echter worden op een dergelijke wijze niet 

opgelost. Zo valt het ontstaan van een antikernenergiebeweging voor een 

deel hiermee te verklaren: de a.ntikernenrgiebeweging richt zich niet 

alleen tegen kernenergie, maar is tevens maatschappij-kritisch. 
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2.2 Economische ontwikkelingen in.de gefndUstrialiseerde landen 

Bij het beschrijven van de economische ontwikkelingen willen we niet 

zomaar voorbij gaan aan de situatie in de zgn. Oostbloklanden. We 

zien dat na het einde v~~ de Tweede Wereldoorlog, kernenergie vreed

zaam ingevoerd wordt. Eerst in landen (met name de V.S. en de U.S.S.R.) 

die de beschikking hadden over installaties voor de aanmaak van 

atoombommen en later ook in andere landen. Ook in landen met een 

mAXXistisèhe ideologie (of varianten daarop). We kunnen dus con

cluderen dat zowel de kapitalistische als de marxistische idelogie 

geen principieel bezwaar heeft tegen dezwaar heeft tegen deze invoe

ring. Dit ondanks het feit dat beide iedeologiän pretenderen een to

taal verschillende zienswijze op de economie te hebben. 

Waa.J.~schijnlijk verklaren we meer als we kijken na.a.r de redenen voor 

de invoering van kernenergie. Voorstanders beweren vaak dat kernener

gie andere energiebronnen moet vervangen omdat deze uitgeput dreigen 

te raken. Het grote publiek - om deze ongelukkige term maar eens te 

gebruiken - is voor het eerst geconfronteerd met een dreigende energie

sc~~ste eind 1973, toen er volop sprake was van een (al dan niet echte) 

oliecrisis. Achtaraf is gebleken dat de oorzaken van deze oliecrisis 

meer te maken hebben met een verschuiving van macht (van de olieimpor

terende landen naar de olie-exporterende landen m.n. die in het Midden

Oosten) dan met een werkelijke schaarste van olie.1 

Dit neemt echter niet weg dat de nog bestaande voorraden van fossiele 

brandstoffen ooit op zullen raken. Hierover is iedereen het wel eens, 

maar wanneer dit tijdstip zal aanbreken, daarover lopen de meningen 

ver uiteen. Het weten wanneer "het licht uitgaat" is voor ons in zoverre 

belangrijk, dat toepassing van kernenergie op grote schaal hiermee 

samenhangt. 

Noot:. 

1. Zie voor een beschrijving van de oliecrisis en het machtaspel 

eromheen Tanzer 1976 en Sampson 1975 
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Als we zeker weten dat we nog b.v. 150 jaar toekunnen met de ons 

nog resterende voorraden fossiele brandstoffen dan lijkt het ons 

onwaarschijnlijk dat kernenergie op korte termijn op grote schaal 

gäexploiteerd gaat worden. De situatie wordt echter anders als dit 

niet zo is. Met name in West-Duitsland wordt de bouw van kerncentrales 

gelegitimeerd onder het motto dat anders in de jaren "tachtig""het 

licht ui tgaa.t". 
Volgens Nordhaus valt de omvang van de voorraden fossiele brand

stoffen nogal mee. Er is bij gelijkblijvend energieverbruik nog 

voor ruim 500 jaar steenkool, voor 70 jaar aardolie en voor 150 

jaar aardgas, terwijl de voorraden leisteenolie 200 maal zo groot 

zijn als de voorraden aardolie. (op cit. Tanzer 1976: 15) 

Bij deze cijfers moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten 

eerste ligt het huidige energieverbruik nu hoger dan in 1973 of 

1972, het jaar waarop Nordhaus vermoedelijk zijn cijfers baseert. 

Bij een stijgend energieverbruik raken de voorraden veel eerder uit

geput. tiaar hier staat tegenover - en dit is de tweede kanttekening -

dat veel bestaande voorraden niet meegeteld zijn, of omdat ze (toen) 

nog niet ontdekt waren, of omdat ze (nog) niet economisch rendabel 

zijn. Zo kan het gebeuren dat door de gestegen aardolieprijzen be

paalde voorraden, die eerst economisch niet te exploiteren waren, 

dit nu wel zijn. Een voorbeeld hiervan is de toegenomen activiteit 

op de Noordzee na de oliecrisis van 1973. (zie b.v. Odell in "Kern

energie en macht" 1975: 62-68) 

Niettemin zullen we toch eens aan het einde van onze energievoor

raden komen. Voor sommigen moet dan kernenergie een uitkomst bieden. 

Maar de vraag is of dit wel zo'n gunstige oplossing zal blijken. 

Een ander probleem is hoe het mogelijk is geweest,dat energievoor

raden en andere grondstoffen, waarvan de opbouw millioenen jaren 

heeft geduurd, binnen tamelijk korte tijd zo aangesproken zijn. 

Daarbij zullen we ons dus ook moeten beraden over de gevolgen daar-

van. 
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~ oorzaak van dit snelle verbruik moet gezocht worden in bet pro

dukties1Steem. In zijn boeken "Ekologie en vrijheid" (1978) en "Eko

logie en politiek" (1977) gaat de Fransman Gorz op dit onderwerp in. 

Volgens hem is er op het ogenblik in het kapitalisme sprake van een 

crisis.(Deze crisis is overigens niet beperkt tot de kapitalistisch~ 

landen alleen) Binnen deze crisis onderscheidt Gorz twee nivo's n.l.: 

a. De overaccumulatiecrisis. "Groeien of sterven, dat is dè wet van 

het kapitalisme" zegt Gorz. (Gorz 1978: 22) Binnen het kapitalisme 

worden arbeiders vervangen door machines, hetgeen veel geld kost, maar 

men is wel gedwongen om dit geld te investeren vanwege het concurrentie

principe: doe jij het niet dan doet de concurrent het wel. Nu is het 

zaak om de machines zo snel mogelijk winstgevend te maken, teneinde weer 

nieuwe machines te kunnen installeren en zo de concurrenten een stap 

voor te blijven. Zodoende bereikt de ondernemer een produktiviteitswinst: 

dezelfde hoeveelheid prodUktie wordt gehaald met minder arbeiders. Het 

produktieproces wordt dus kapitaalintensiever. "het gebruikt steeds 

grotere hoeveelheden kapitaal voor het handhaven van hetzelfde produk• 

tievolume" (Gorz 1978: 23) 

Er moet dus steeds meer winst gemaakt worden om machines te vervangen 

en om aandeelhouders tevreden te houden. Maar hoe meer kapitaal men 

aanwendt, hoe lager de relatieve winst wordt. Het kapitaal kan aok niet 

onbeperkt groeien. Als de zgn. winstvoet begint te dalen, wimkelt het 

hele systeem. Er is sprake van overaccumulatie. Het kapitaal kan zich 

niet langer in een normaal tempo "reproduceren". Da.t wil zeggen machi

nes worden minder snel vervangen~ daarom daalt de produktie ervan en 

ui te indelijk de gehele produktie. Er is dan sprake van een crisis. Er 

zijn twee in het kapitalisme gebruikelijke motboden om een dergelijke 

crisis te vermijden: of je zorgt ervoor meer te verkopen of je verkoopt 

meer ontwildcelde en dus duurdere waren, waarbij de ene methode de andere 

niet uitsluit natuurlijk. Maar door deze oplossingen zitten we midden 

in de volgende crisisn.l. 
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b. De re-produktiecrisis. Door steeds meer waren, die ook nog geavan

ceerder zijn, te produceren gebeurt het dat het kapitalisme fysieke 

hindernissen schept, door te trachten economische hindernissen voor 

zijn groei op te ruimen. Wat eenvoudiger gelt:egd: de grondstoffen 

- absoluut noodzakelijk voor de produktie - raken op en kunnen niet 

niet meer gereproduceerd worden. (Gorz 1978: 22-2:3) 

Hier is sprake van iets nieuws. Op het niveau van overaccumulatie is 

er al vaker een crisis voorgekomen, op het niveau van reproduktie nog 

nooit. Tot voor kort waren grondstoffen ofwel in overvloed aanwezig 

ofwel konden goedkoop gereproduceerd worden. Ma.a.r nu is het zo dat voor 

de grondstoffen die voorheen (bijna} gratis waren grote investeringen 

gedaan moeten worden. Er moeten machines ge!nstalleerd om b.v. de lucht 

te reinigen en men moet zich steeds meer moeite en kosten getroosten 

om nog grondstoffen te winnen. Deze investeringen leiden echter niet 

tot meer produktiviteit of meer winst. Ze moeten gedaan worden om 

überhaupt nog te kunnen produceren. "Samenvattendn zegt Gorz, "kun je 

zeggen dat we te maken heebben met een klassieke overaccumulatiecrisis, 

extra gecompliceerd door een reproduktiecrisis, die in laatste instantie 

te wijten is aan het schaars worden van de natuurlijke hulpbronnen." 

Gorz 1978: 27) 
We zien dus dat er bij de huidige crisis duidelijk sprake is van een 

milieuaspect (de reproduktiecrisis van Gorz)_ Nu is het altijd al zo 

geweest dat het menselijke leven de natuur verstoord heeft. Maar blijk

baar is de milieucrisis zo in omvang toegenomen, dat hij voor de bezit

tende klasse onontkoombaar is geworden. (Verhagenl978: 1:3) Louter "her

vormende maatregelen" (Bookchin 1978: 16) of "technische maatregelen" 

(Verhagen 197~: 16) zullen ons niet verder helpen. Immers, zo wordt de 

"wanverhouding tussen mens en natuur" (Bookchin 1978: 16) niet hersteld. 

Het kapitaal kan dan de aantasting van de natuurlijke produktievoorwaar-

den niet meer door het zelfreinigend vermogen van de natuur laten opknap

pen en de reproduktiecrisis blijft. Hervormende maatregelen kunnen de crisis 

niet keren, maar hebben wel belangrijke gevolgen voor de samenleving. 

Hierop gaan we in paragraaf ; verder in. 
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2.3 Eeningewikkelde technologie of energiefascisme 

De gevolgen, waarop in paragraaf 2 gedoeld worden zijn het moglijke 

ontstaan van een atoomstaat en in samenbanhang daarmee een plutonium

economie. Volgens Gorz veronderstelt de atoomstaat: "een kaste van ge

militariseerde technici, als middeleeuwse ridders gehoorzaam aan eigen 

gedragcode en interne hiärarohie staand boven de algemeen geldende wet 

en bekleed met de macht te controleren, te bewaken en te reglementeren." 

Gorz 1978: 86) 

De voorafgaande regels verdienen enige uitleg, want wat is een atoom

staat en een plutoniumeconomie? Een atoomstaat is een staat, die voor 

zijn (elektrische) energievoorziening (tenminste voor een behoorlijk 

deel) afhankelijk is van kernenergie. Een plutoniumeconomie is een 

economie, die voor zijn energievoorziening afhankelijk is van elektri

citeit die gewonnen is met behulp van plutonium. Dit plutonium moet 

dan op grote schaal geproduceerd ("gekweekt") in zogenaamde snelle 

kweekreactors.1 Het zal duidelijk zijn dat beide begrippen ten nauwste 

met elkaar samenhangen. Met een definiäring van beide begrippen echter 

is nog niet alles duidelijk. We zullen daarom wat dieper ingaan op de 

geschiedenis van kernenergie. 

Zoals bekend veronderstelt mag worden, is de vreedzame toepassing van 

kernenergie rechtstreeks voortgekomen uit de ontwikkeling van de atoom

bom voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het werpen van de atoom

bommen op Hirosj ima en Nagasaki en de ontwikkeling van nog zwaardere 

atoombommen heeft een grote schok voor de mensheid betekent. Voor het 

eerst in zijn geschiedenis is de mensheid geconfronteerd met de moge

lijkheid dat een oorlog de mens als soort totaal uit kan roeien. Des

ondanks is er gekozen voor toepassing van kernenergie in kerncentrales. 

Noot: 

Op het ogenblik wordt in de conventionele kerncentrales verrijkt ura

nium gebruikt als brandstof. De voorraad uranium is echter beperkt, van

daar dat er gedacht wordt aan plutonium als brandstof. (zie o.a. Argu

menten tegen kernenergie 1978) 
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De voorraden fossiele brandstoffen zullen eens uitgeput raken en 

kernenergie zal dan een uitkomst bieden. Dit aanvankelijke optimisme 

is echter niet uitgekomen. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te 
wijzen. Op de eerste plaats is gebleken dat allerlei veiligheidspro

blemen zich hebben voorgedaan: haarscheurtjes in reactoren {Dodewaard), 
2 lekkende leidingen, ontploffingen etc. De kosten om al dit soort on-

gelukken te voorkomen zijn dan oQk flink gestegen. Belangrijker nog 

dan deze kosten zijn de sociale gevolgen. Om ernstige en minder ern

stige ongelukken te voorkomen moet de discipline binnen atoominstalla

ties zeer sterk zijn.3 Dit houdt in dat het personeel zeer betrouwbaar 

moet zijn, dat wil zeggen, niet alleen technisch zeer bekwaam, maar ook 

betrouwbaar in politiek opzicht {uit angst voor eventuele sabotage). 

Bovendien moeten de mensen bestand zijn tegen zowel een uiterst slaap

verwekkende routine, als het werken onder grote stress • Bijvoorbeeld 

bij reparaties in een met radioactiviteit besmette ruimte. Ook zullen 

deze werknemers niet dezelfde rechten hebben als hun collega's in andere 

industriän. Zij zullen bijvoorbeeld verplicht zijn tot geheimhouding 

met betrekking tot de installaties, maar vooral met betrekking tot 

ongelukken, die het grote publiek wel eens zouden kunnen verontrusten. 
Dit is niet louter theorie. Junk. geeft het voorbeeld van een staking 

in de opwerkingsfabriek te La Haque in Frankrijk. Het personeel in deze 
opwerkingsfabriek heeft een tijd geleden gestaakt {september 1976) in 

verband met de meer dan slechte werkomstandigheden. Ongelukken, zoals 

lekkende leidingen zijn er bijna dagelijks voorgekomen en komen er nog 

steeds voor. 

Noten: 
2. !!! voorbeeld van een emstig ongeluk is de gebeurtenis in de kern

centrale van Harrisburg. 
3 .. Hiermee bedoelen wij niet alleen kerncentrales, maar ook opwerkings

fabrieken, conversiefabrieken en de transporten van radioactief materi

aal .. 
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De uiteindelijke aanleiding om te gaan staken is het al dan niet over

gaan in particuliere handen van de fabriek geweest. Hierdoor is de angst 

gerezén dat de werkomstanigheden nog slehter zouden worden. Na een suc

cesvol begin is de staking alsnog op een mislukking uitgelopen. llet een 

beroep op uitzonderingawetten zijn een aantal mensen gedwongen om het 

werk te hervatten. Het is namelijk zo dat men het werk itl een dergelijke 

fabriek wel neer kan leggen, maar dat allerlei processen .met betrekking 

tot radioactiviteit doorgaan. In dit geval zijn het de zogenaamde koel

bekkens geweest, waarvan het water regelmatig vervangen moet worden. In 

deze koelbekkens zijn hoog radioactieve splijt$tofstaven - afkomstig uit 

kerncentrales - opgeslagen ter afkoeling, dat wil ze~en, ze z~jn daar 

opgeslagén totdat ze wat minder radioactief geworden zijn. Het wate~ 

van de bekkens moet van tijd tot ti·jd vervangen word9n omdat anders de 

~adioactiviteit ervan te hoog wordt en het gehele bedrijf kans ioopt op 

besmetting. 

Het unieke van het geheel i.s natuurlijk dat de werknemers van deze fa:.. 

briek blijkbaar niet mogen en kunnen staken. Wat in andere bedrijftäkken 

wel mogelijk is, is hier niet mogeliJk•· Kortom; deze werknemers hebben niet 

·dezelfde rechten als anderen: de "normale" arbeidsverhoudingen gelden niet. 

(Junk 1978: 32-35) 
De tweede hoofdoorzaak van de vertraagde. invoering van kernenergie beeft 

te maken met de prQlifera.tie - dàt is de verspreid:l.ng van kerillrapèns -. 

Ket behulp van kemsplijtingsmateriaal,. dat gehaald kan worden uit atoom• 

installaties, is het mogelijk atoombommen te maken. Dit kan gebeuren door 

staten, maar ook door particulieren. (Junk 1978: 112-143) 
_Ook dit is niet louter theorie. Zo heeft men in India met behulp van door 

Canada geleverde atoominstallaties (voor vreedzame doeleinden) de atoom

bom kunne~ _ontwikkelen. Het zal duidelijk. zijn, dat daarom een zeer scherpe 

bewaking van installaties en transporten noodzakelijk is. Dit kan leiden 

_tot "uitholling11 van democratische vrijheden. De _angst voor bet mo$êli;jke 

ontstaan van een politiestaat door de invoering van kernenergie op grote 
0 • 

schaal spee 1 t door in de ideeln en theoriln van Junk en Gorz. 
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Junk heeft er een heel boek aan gewijd ("De atoomstaat") en Gorz 

spreekt zelfs over energiefascisme in verband met kernenergie. De 
kern van de ideeän van beiden is hetzelfde: om namelijk atoominstal

laties en alles wat daarmee samenhangt zodanig te kunnen beveiligen, 

is de vorming van een politiestaat noodzakelijk. In een politiestaat 

zijn dan de democratische vrijheden ondermijnd door een zeer auto

ritair bestuur en een zeer hiärarchische organisatie. 

Dergelijke idee§n komen niet uit de lucht vallen. Met name het boek 

van Junk is opgebouwd uit ervaringen, die Junk in de loop der jaren 

heeft opgedaan met atoominstallaties, de mensen die er werken, met 

voorstanders en tegenstanders van kernenergie enz. Van daaruit wordt 

dan de gedachte van "de atoomstaat" ontwikkeld. Junk gaat zelfs nog 

een stap verder: de atoomstaat brengt niet de politiestaat met zich 

mee, maar totalitaire tendenzen en stromingen in een samenleving 

zullen in nauwe samenhang met de invoering van kernenergie een kans 

krijgen. Dus met andere woorden: de beveiliging van atoominstallaties 

en dergelijke zal als legitimatie dienen voor het ontstaan van een 

politiestaat. Om Junk te citeren: '~anneer men dit alles bedenkt ligt 

het bijna voor de hand om de vraag te stellen of de kernindustrie 

niet juist door deze machteaspecten zo'n grote aantrekkingskracht 

op bepaalde kringen uitoefent,4 hoewel de economische winstvooruit

zichten ven de nieuwe energie meer dan twijfelachtig zijn geworden. 

(Junk 1978: 153) 

Deze gedachten worden aannemelijker als men bedenkt, dat West-Duits

land, een land waar zeer sterke autoritaire en totalitaire tendenzen 

aanwezig zijn, ook een zeer ambitieus atoomprogramma heeft. 

Toch is het nodig dat we er even op wijzen, dat de idee§n van Junk 

en Gorz minstens voor een deel een hypothetisch karakter hebben. In 

het geval van West-Duitsland bijvoorbeeld is het goed om eens naar de 

andere kant van de medaille te kijken. 

Noot: 

4. Junk doelt hier o~a. op de B.R.D., waar veel mensen met een dui

delijk naziverleden in de atoomindustrie sleutelposten bezetten. 
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West-Duitsland is een van de meest ge!ndustrialiseerde landen ter 

wereld, terwijl het afgezien van de sterk vervuilende kolen nauwe

lijks beschikt over eigen energiebronnen. 

Voor (een deel van) de antikernenergiebeweging speelt het mogelijke 

ontstaan van een politiestaat door de invoering van kernenergie een 

grote rol. Op de eerste plaats komt dat voor een deel voort uit er

varing, namelijk door het hardhandig politieoptreden bij sommige 

delJlonstraties tegen kernenrgiè. Voorbeelden hiervan zijn de zeer 

gewelddadig verlopen demonstraties bij Brokdorf (januari 1977), 
Grohnde (maart 1977) en Malvilla (juli 1977). 
Op de tweede plaats vormt het een van de argumenten tegen kernenergie. 

In dit kader kan uite~~d ook verwezen worden naar de genoemde demon

straties, maar mogelijk nog meer naar de kalkar-demonstratie van 

24 september 1977, hoewel deze demonstratie vreedzaam verlopen is. 

De gebeurtenissen op die dag en in de weken die daaraan vooraf zijn 

gegaan, hebben tot deze gedachte sterk bijgedragen. Op de rol, die 

dit argument tegen kernenergie heeft gespeeld in de antiker.nenrgie

beweging komen we later nog terug. 

Wat betreft het samengaan van autoritaire tendenzen met de invoering 

van kernenergie zijn er nog wel meer aanwijzingen te vinden dan de reeds 

genoemde. Maar wat niet uit het oog verloren mag worden, is dat het 

aanwijzingen zijn en geen bewijzen. Het ligt voor de hand om in een 

land, waarin zowel Berufsverbote plaatsvinden als processen tegen 

ker.neDergietegenstanders (b.v. de "Grohndeprocessen") een dergelijk 

samengaan te veronderstellen. Men mag echter ook niet vergeten, dat 

in toenemende mate begint te twijfelen aan de veiligheid van kernenergie, 

niet alleen onder de bevolking maar ook onder de politici. Zo heeft de 

minister-president van de deelstaat Neder-saksen, Albrecht, onder an

dere als reden opgegeven voor het (voorlopig} niet doorgaan van een 

opwerkingsfabriek in Gorleben, dat de bevolking daar sterk tegen zou 

zijn. Dit is uiteraard het tegengestelde van een autoritaire houding. 
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Het laatste woord in de discussie rond de kwestie atoomstaat-politie

staat is voorlopig nog niet gezegd. Wij hebben het om twee redenen 

aangestipt. Op de eerste plaats zijn de geconstateerde aanwijzingen 

best wel belangrijke aanwijzingen en in het licht hiervan moeten we 

de theoriUn van Gorz en Junk zien. En op de tweede plaats speelt het 

toch ean niet onaanzienlijke rol binnen de nad.erlàndse en duitsa 

antikernenergie beweging. 
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Hoofdstuk 3 Ecologie 

3.1 Inleiding 

Voor we ons gaan bezig houden met de antikernenergiebeweging en 

haar plaats in de westerse gei:ndustrialiseerde wereld, lijkt bet 

ons noodzakelijk enige pagina's te wijden aan het begrip ecologie. 

Niet alleen speelt het een cruciale rol in de ideologie van zowel 

de antikernenergiebeweging, ook bij voorstanders van kernenergie 

staat begrip centraal. Het wordt in veel totaal verschillende 

opzichten gebruikt, hierdoor is een nadere toelichting nodig. 

Datgene wat in dit hoofdstuk aan de orde komt is onderverdeeld 

in drie paragrafen. In de eerste lichten we het begrip ecologie 

als zodanig toe - o.a. in tegenstelling tot ecologisme -, in het 

tweede gaan we wat dieper in op het ecologisme van de milieu

beweging - dit aan de hand van een kritiek van Bradshaw -. Ten

slotte noemen we - kort - enige ecologische bezwaren van kern

energie. 

3.2 Ecologie en ecologisme 

Ecologie in de betekenis die hier gebruikt wordt heeft betrek
king op de s.tudie van en onderzoek naar de invloed van de mens 

op zijn omgeving (ruimte) en omgekeerd. 

De mens11tetenschappen hebben altijd al veel belangstelling voor 

de invloed van de omgeving gehad. Men legde echter aanvakelijk 

vooral eenzijdig de nadruk op het fysisch-geografisch milieu 

(de zgn. antropogeografie). Pas in het begin van deze eeuw kwam 

hier verandering in. In 1921 introduoarden twee sociologen, Park 

en Burgers voor het eerst de naam 11human eoology". Hierna volg

den een groot aantal studies met als onderwerp de ruimtelijke 

aspecten van relaties tussen mensen en omgeving en tussen mensen 

onderling. Ook in de antropologie ging men zich meer voor de 

relatie mens-omgeving interesseren. Met name Steward (die zijn 

benadering "cultural ecology" noemde) is een belangrijke verte

genwoordiger van die richting. 
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White onderscheidt in zijn boek 11The soience of culture" 

(White 1949: 363 e.v.) binnen een cultuur- die hij als een 

Horganised intergrated system0 definiëert - drie belangrijke 

subsystemen: 

- een technologisch subsysteem. Hier vinden we o.a. de pro

ductiemiddelen, de middelen van bestaan en de verdere instru

mentaria die de mens ter beschikking staan. 

- een sociologisch subsysteem. Hieronder vallen relaties van 

mensen die vastgelegd zijn in bepaalde patronen zoals verwant

schap, economische, politieke en militaire systemen. 

- een ideologisch subsysteem. In dit subsysteem vallen geloof, 

ideeën en kennis. 

Tussen deze drie subsystemen vindt interactie plaota, maar de 

invloed van deze sub_systemen op elkaar is niet gelijk. De be-

langrijkste invloed gaat uit van het technologische subsysteem. 

Schematisch zou men het zich zo voor kunnen stellen: 

Er zijn drie horizontale lagen: aan de basis het technologisch 

subsysteem, want de mens is afhankelijk van technische middelen 

om te kunnen overleven. Aan de top bevindt zich het ideologisch 

subsysteem. Zij verwoordt de technologische laag en reflecteert 

de sociologische la~g. Tussen de beide lagen in bevindt zich ten

slotte het sociologisch subsysteem. Dit is een functie van het 

technologische subsysteem. 

Uit bovenstaand schema kan geconcludeerd worden dat de techno

logische laag determinerend is voor de anè.ere twee lagen. Tevens 

zal duidelijk zijn dat verandering in de technologische laag, 

met een hoge waarschijnlijkheidsfactor, ook verandering in de 

andere lagen teweeg zal brengen. 

Maar om deze drie subsystemen - dus ook de hele cultuur - te 

kunnen laten fuctioneren is enersie nodig. Daarom is beheersing 

van energie(bronnen) een van de eerste vereisten in een cultuur. 

White komt tot de conclusie dat energie h2! criterium is om 

vooruitgang te meten. In zijn eigen woorden: 
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Heulture evol"'fes as the ámount of enel'gy harnessed per capita 

per year (E) is inereased, or as the efficiency of the instru

mental tneans of putting the energy to work is increased (T)". 

Of in een formule uitgedrukt E • T ~ C, waarbij C de graad 

van culturele ontwikkeling is. (White 1949: 363 e.v.) 

Tot zover White. We willen nu nog enige andere personen be

handelen met hun visie op ecologie. Allereerst Bookchin. Vol

gens Bookchin is de ecologie de enige kritische wetenschap. 

De enige kritische wetenschap die de mensbeid kan doen over

leven. Bookchin is van mening dat er in de evolutie van de 

mensheid sprake is van een milieucrisis. Deze crisis kan niet 

overwonnen worden door louter milieubeheer. Dit is in de ogen 

van Bookchin slechts een technologische en instrumentele oplos

sing. Nee, hij zoekt de oplossing in de ecologie: 11Vereisen 

de veranderingen die nodig zijn om een nieuw evenwicht te 

scheppen tussen dè natuurlijke en de sociale wereld niet een 

waarlijk revolutionaire reconstructie van de maatschappij, 

met de ecologie als richtlijn? (Bookchin 1978: 63, onder

streping van ons) 

Vermeld hierbij moet wel worden dat Bookchin zich vooral richt 

op de relatie tussen ecologie en anarchisme. 

In tegenstelling tot Bookchin ziet Gorz in de ecologie een 

wetensch~p, die op zich uit ~oreel standpunt neutraal is. Hij 

maakt een onderscheid tussen ecologie en ecologisme. Het onder

scheid is analoog aan het verschil tussen wetenschap en ideologie. 

Of zoals hij het zelf zegt: "De ecologie in tegenstelling tot 

het ecologisme, beweert dus niet dat autoritaire, technofascis

tische oplossingen verwerpelijk zijn. Het belangrijk je daarvan 

bewust te zijn. Het verwerpen van het technofascisme volgt niet 

uit een wetenschap van de natuurlijke evenwichten, maar uit een 

politieke keuze en uit de keus voor een beschaving •. Het ecologisme 

gebruikt de ecologie als hefboom voor een radical·e kritiek op 

deze beschaving en deze samenleving. 
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Maar de ecologie kan ook gebruikt worden voor het verheerlijken 

van het gesleutel aan onze levende systemen." (Gorz 1978: 18) 

Het zal misschien duidelijk zijn dat wat Bookchin "milieubeheer" 
noemt, Gorz onder een technologisch gebruik van de ecologie ver
staat. Bookchin echter maakt niet dat onderscheid tussen weten-

schap op zich en het ideologisch gèbruik daarvan. Toch lijkt 

ons dit onderscheid (dat Gorz dus wel maakt) bruikbaar, omdat 

het aangeeft dat de ecologie op verschillende manieren gebruikt 

kan worden o.a. op een technologische en een ecologistische 

manier. Op d·eze laatste manier willen we in paragraaf 3.3 
wat dieper ingaan. 

3.3 Ecologie en de milieubeweging 

Voordat we ons in hoofdstuk 4 verder verdiepen in de geschiede

nis van de antikernenergiebeweging zullen. we eerst ingaan op 

het necologisme 11 van deze milieubeweging (waartoe we de AKB 

kunnen rekenen).en de tegenstrijdigheden daarin. 

Dit doen we aan de hand van een artikel van A.Bradshaw, dat 

verschenen is in de Ecologist Quarterly. Dit artikel bevat een 

kritiek op wat hij noemt 11 the tribal wing of ecologists11 • Deze 

kritiek lijkt ons ook bruikbaar voor de milieubeweging en dat 

willen we dan aan de hand van Bookchin toelichten. In hoofdstuk 4, 
waar we de geschiedenis van de AKB behandelen zal dit dan nog 

een keer terug komen. 

Bradshaw constateert een aantal contradicties in de theoriën 

van de ïltribal ecologiste". De voornaamste kritiek betreft het 

volgende: 11Despite its materialist starting point, the "tribal" 

winga stresses value systems and consensus, giving a moral rather 

than structural interpretation of industrialism. 11 (Bradshaw 1978: 

336) De 11tribal ecologiste" staan vijandig ten opzichte van in

dustrialisme e.d. en daarmee vindt een verheerlijking plaats 

van de nhunting and gatharing societies11 • Zij plaatsen de insta

biele industiële maatschappij tegenover de stabiele jagers-en 

verzamelaars cultuur. 
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In feite, zegt Bradahaw, zijn in dit opzicht de tbeoriën van 

de "tribal ecologiste" niets anders dan een terugkeer naar het 

(structureel) functionalisme van de sociale wetenschappen, spe

ciaal de antropologen. (Bradaaw 1978t 337-338) 
Het mechanisme dat bij uitstek stabiliserend werkt in de jagers--
en verzamelaars cultuur, is de religie. Ook in de industriële 

samenleving is er volgens hem sprake van religie. Alleen daar 

aanbidt men valse idolen als industrialisatie en technologie: 
11Industrialism is frequently regarded (door de "tribal ecologiste) 

leas as a structure of activity constraining its members, at all 

levels, and more as a general ethos, a morality, which we can 

dramatically alter.n (Bradahaw 1978: 339) 
Het is hier, dat Bradahaw de al eerder genoemde contradictie 

constateert. Terwijl de kritiek op de huidige ontwikkelingen 

een materialistische basis hebben, zijn de aangedragen oplos

singen en alternatieven vaak idealistisch en moralistisch van 

aard. Deze oplossingen zoeken zij bijvoorbeeld in het "bewust 

maken11 van mensen of door een beroep te doen op de "morele ge

voelens van het publiek 11 • 

Een tweede contradictie z.iet Bradshaw in de tegenstelling 

centraal/decentraal. Het lijkt niet vreemd, dat de "tribal 

wing:t de alternatieven zoekt in decentralisatie en kleinscha

ligheid. Maar tegelijkertijd constateert Bradshaw dat de aan

zetten tot dergelijke processen plaats moeten vinden door een 

sterk centraal gezag! Dwang is blijkbaar noodzakelijk: 11Decen

tralization through central direction and supervision is there

fore the great strain, contradiction perhaps, within the "tribal 

ecologiste" political program." (Bradsaw 1978: 342-343) 
Weer een ander kritiekpunt geeft Bradshaw door erop te wijzen 

dat de "tribal ecologists11 impliciet uitgaan van een conservatief

liberaal standpunt. In hun utopiën wordt uitgegaan van een gezonde 

competitie tussen mannen voor de hoogste posities, terwijl de 

vrouwen zorgen voor het huishouden en de kinderen. 
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Tussen de verschillende samenlevingen bestaat ook competitie. 

Blijkbaar wordt er impliciet van uitgegaan dat het recht van de 

sterkste moet gelden. (Bradsaw 1978: 347) 
Het laatste kritiekpunt betreft hun visie op het wezen van 

het menszijn. Hoewel zij uitgaan van de mens als een sociaal 

wezen, die met andere mensen samenleeft en zodoende aanzet geeft 

tot maatschappelijke ontwikkelingen, wordt in de aangedragen alter

natieven de mens gezien als een "natuurlijka wezen. De mens moet, 

in hun visie, "natuurlijker 11 gaan leven, in harmonie met de natuur 

enz. 

Dit laatste is een gevolg van de verheerlijking van de 11hunting 

and gatbering societies11 , waar de mens zich in zijn natuurstaat 

zou bevinden. Impliciet komen hier volkomen verouderde antropolo

gisch/.?ilosofische theoriën weer terug. (b.v. de "goede wilde" 

van Rousseau) 

Natuurlijk moet men deze kritiek niet te absoluut bezien. Bradsaw 

doelt met zijn artikel eigenlijk alleen op de 11 tribal wing of 

ecologists11 , een uiteraard zeer beperkte-groep mensen. Toch bevat 

het artikel een aantal aanknopingspunten, die voor ons relevant 

zouden kunnen zijn. We willen dit nu concretis-eren aan de hand van 

Bookchin. 

Bookchin gaat uit van de diversiteit, die er binnen een ecologisch 

systeem moet zijn. Volgens hem is deze diversiteit het mechanisme, 

dat een ecologisch systeem in staat stelt zich te handhaven. Op dit 

uitgangspunt is een tweeledige kritiek gekomen. 1 Op de eerste plaats 

acht Bookchin dit uitgangspunt niet alleen toepasbaar op biolo

gische eco-systemen, maar ook op de menselijke samenleving (dit 

opg.evat als eco-systeem). Het is natuurlijk een hachelijke zaak om 

zonder meer biologische wetten toe te passen op een menselijke 

samenleving. (vergelijk Sociaal-Darwinisme) 

Noot: 

1. Zie Thijs Visser: Leert moeder Natuur ons de maatschappij te 

hervormen. De Groene Amsterdammer 25 oktober 1978 
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Een tweede kritiekpunt betreft de door Bookchin zo belangrijk 

geachte stabiliteit van een eco-systeem. Wij stellen hier de 

nodige vraagtekens bij omdat Bookchin vanuit een anarchistische 

achtergrond schrijft en vanuit dat standpunt gezien lijkt het ons 

een beetje vreemd dat hij stabiliteit zo belangrijk vindt. 

Bovendien ontkomt ook Bookchin er niet aan, dat voor de door hem 

voorgestane decentralisatie in kleine gemeenschappen er toch cen

trale regelingen moeten komen. (b.v. voor de energieverdeling) 

Tot zover deze paragraaf. In de laatste paragraaf willen we zeer 

kort ingaan op enkele ecologische gevolgen van kernenergie. 

3.4.Ecölo$ie en kernenergie 

Aan de hand van Gorz willen we kort ingaan op de gevolgen die 

kernenergie zou kunnen hebben op het leefmilieu. Gorz verdeelt 

die gevolgen in drieën: de kans op ongelukken, het radio-actieve 

vervuilingagevaar en het gevaar voor het ontstaan van het energie

fascisme.2 Over het ontstaan van een politiestaat is in hoofdstuk2 

al uitvoerig geschreven, daarom wordt alleen kort op de eerste 

twee gevolgen ingegaan. 

- het ongevallenrisico. De kans op een ernstig ongeluk in een kern-

centrale wordt door iedereen klein geacht. Toch blijken er nogal 

eens ongelukken te gebeuren, die door veel voorstanders van kern

energie uitgesloten werden geacht. Een voorbeeld hiervan is het on

geluk onlangs in de centrale van Harrisburg. Volgens Gorz 

"registreerde de A.E.C."(Atomic Energy Commitee) in de V.S. 861 
"abnormale incidenten11 in 1973. Meer dan 4o% van die incidenten 

hadden ernstige gevolgen kunnen krijgen. Het merendeel was te 

wijten aan constructiefouten die de controleurs niet hadden bemerkt. 

Lange tijd beschouwde men het Rasmussenrapport als het definitieve 

veiligheiderapport over kernenergie. Volgens deze studie is de kans 

op een nucleaire catastrofe niet groter dan de kans op vernietiging 

van een stadswijk door een vallende meteoriet. Deze kans is dus 

erg klein. 

Noot: 

2. Merkwaardig is dat Gorz het gevaar van de proliferatie (dat is 

de verspreiding van kernwapens) niet noemt. 
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Op dit rapport is veel kritiek gekomen. Het zou uitgaan van ve~

keerde wiskundige modelllen etc. Maar twee kritiekpunten springen 

naar voren. Op de eerste plaats houdt het rapport weinig of geen 

rekening met de zogenaamde menselijke factor: de mogelijkheid dat 

mensen fouten maken, zowel bij het in bedrijf houden van de cen

trale als bij het construeren ervan. Zo zijn waarschijnlijk in de 

centrale van Harrisburg dergelijke fouten gemaakt. 

Ten tweede gaat het bij kernenergie om zeer ingewikkelde systemen 

en vaak onbekende processen. Volgens Gorz zijn die te ingewikkeld 

en te onbekend om ze in een wiskundig model onder te kunnen 

brengen. (Gorz 1978: 77) 
Hoe dan ook, de kansen op een ernstig ongeluk lijken (zeker sinds 

de gebeurtenissen bij Harrisburg) veel. groter dan men aanvankelijk 

gedacht heeft, terwijl zo'n ongeluk zeer ernstige gevolgen zou 

kunnen hebben. 

- het vervuilinggevaar. Dit is een van de belangrijkste argumenten 

tegen kernenergie. Volgens velen is met name het probleem van de 

definitieve opslag van radio-actief afval onoplosbaar, zonder het 

menselijk leefmilieu vele generaties lang aan gevaar bloot te stel-

len. Gorz (Gorz 1978: 81-85) geeft vier soorten vervuiling door 

kernenergie: 

1. de thermische vervuiling. Kerncentrales hebben grote hoeveelheden 

koelwater nodig, ongeveer 40% meer dan een conventionele centrale 

van hetzelfde vermogen. Hierdoor stijgt de temperatuur van de om

ringende wateren, wat voor het leven daar grote gevolgen heeft. 

2. de radio-actieve vervuiling. Elke kerncentrale lost ook - bij 

optimaal functioneren - kleine hoeveelheden radio-actieve stoffen 

en straling. Een voorbeeld van deze stoffen is tritium. Tritium kan 

de oorzaak zijn van genetische afwijkingen. Juist over het effect 

van kleine hoeveelheden radio-actieve stoffen en straling is de 

laatste tijd steeds meer twijfel gekomen. Sommige geleerden betwij

felen of er met betrekking tot radio-activiteit wel een veilige 

grens is. 
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Met andere woorden elke hoeveelheid radio-activiteit zou wel 

eens de oorzaak kunnen zijn van kankergezwellen en genetische 

misvormingen. 

3. plutonium. Hierover kunnen we kort zijn. Plutonium is mis

schien wel de meest giftige stof op aarde. Elke kerncentrale 

(dus niet alleen de Hsnelle kweekreactor 11
) produceert plutonium, 

waarvan onvermijdelijk bepaalde hoeveelheden in de biosfeer 

terecht komen. Plutonium heeft een halfwaardetijd van ongeveer 

24.000 jaar, zodat het minstens 24o.OOO jaar duurt voordat het 

ongevaarlijk is geworden. 

4. het afval. In een kerncentrale wordt afval geproduceerd. Na 

verloop van tijd zijn de splijtstofstaven uitgewerkt. Ze moeten 

dan naar een opwerkingsfabriek, waar de nog bruikbare stoffen 

(met name uranium en plutonium) eruit gehaald worden. Maar niet 

alles kan eruit gehaald worden. Wat overblijft is hoog radio

actief afval dat nog duizenden jaren gevaarlijk blijft en waar

voor nog steeds geen definitieve oplossing gevonden is. Bovendien 

produceert een kerncentrale ook nog middel en laag radio-actief 

afval b.v. in de vorm van kleding. Tenslotte wordt ook de centrale 

zelf na 20-30 jaar afval. De centrale is dan zo radio-actief 

geworden, dat een verdere exploitatie onmogelijk is. Ook hiervoor 

heeft men nog geen definitieve oplossing gevonden. Afbreken of 

beton eromheen storten zijn tot nu toe de enige oplossingen. De 

kosten van dergelijke operaties zullen enorm zijn, afgezien van 

alle gevaren. 
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Conclusie 

Het begrip ecologie wordt door veel mensen - zoals we o.a. in 

dit hoofdstuk hebben gezien - gebruikt als argument met betrek

king tot kernenergie. Tegenstanders gaan ervan uit dat kernenergie 

een schadelijke invloed op de ecologie van het leefmilieu heeft, 

terwijl voorstanders menen dat dit wel meevalt en dat er in de 

nabije toekomst zeker een oplossing voor gevonden zal worden. 

Centraal in al deze discussies staat het begrip ecologie. 

Echter al deze mensen benaderen dit begrip vanuit een ander per

spectief. Ook binnen de milieubeweging zelf vinden we mensen met 

uiteenlopende perspectieven, waarvan wij in dit hoofdstuk een paar 

van de belangrijkste hebben behandeld, zoals Bookchin die uitgaat 

van eon anarchistisch perspectief. 

Deze kritieken met betrekking tot het begrip ecologie zijn in 

zoverre belangrijk voor de antikernenergiebeweging, dat grote 

delen van deze beweging vaak deze theoriën (of varianten daar

op) hanteren. Maar hier komen we in hoofdstuk 5 nog terug. 
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Hoofdstuk 4 De geschiedenis van de Anti-KernenergieBeweg!Qg 

4.1 Inleiding 

De anti-kernenergiebeweging (AKB) is niet los te zien van de sa

menleving waaruit zij voortgekomen is. Zij is een reaktie op be

paalde tendenzen in de geindustialiseerde maatschappij- Als zo

danig stelt zij haar ideeän tegenover deze tendenzen. Maar net 

als in de samenleving zijn er ook binnen de AKB tegenstellingen. 

Om hier zicht op te krijgen geven we de geschiedenis van de AKB 

kort weer. 

Vooraf dienen er nog enkele opmerkingen gemaakt te worden. Op de 

eerste plaats is de AKB niet alleen tegen kernenergie, maar wijst zij 

ook op alternatieven zoals zonne-energie, hetgeen door de voorstanders 

van kernenergie weleens over het hoofd wordt gezien. Ten tweede moet 

men bedenken dat het woord beweging een eenheid van denken en han

delen suggereert, die er vaak niet is. Dit zal duidelijk worden uit 

de rest van dit hoofdstuk. 

Tenslotte nog iets over de opzet van dit hoofdstuk. Gekozen is voor 

een werkwijze waarin de belangrijke gebeurtenissen zo goed mogelijk 

naar voren komen. Teveel kan dan lijken dat de nadruk ligt op grote 

demonstraties. Wat hierbij niet vergeten mag worden, is dat juist het 

verloop en de voorbereidingen van deze demonstraties belangrijk zijn 

voor de discussies en het handelen van de AKB. 

Bij het schrijven van dit hoofdstuk hebben we ons beperkt tot de AKB 

in Nederland en West-Duitsland. Dit doen wij niet alleen, omdat wij 

ons moeten beperken .. Maar ook doen wij dit, omdat er juist tussen de 

Nederlandse en de Duitse AKB vaak intensieve kontakten zijn geweest 

en nog zijn. Terwijl er ook sprake is geweest van wederzijdse bein

vloeding. 

4.2 Het verzet tegen kernenergie in Nederland voor 1977 

Aanvankelijk is er alleen op beperkte schaal verzet tegen kernener

gie in Nederland .. Veelal komt dit verzet voort uit een bepaalde on

gerustheid om het milieu. Kammerkend is voor deze periode dan ook 

dat de argumentatie tegen kernenergie voor het grootste deel berust 
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op bezorgdheid voor het milieu. Kerncentrales zijn vervuilend want ze 

lozen radio-aktieve stoffen en straling, er kunnen ongelukken mee 

gebeuren etc., dat waren de argumenten. Er wordt van overheden verlangd 

da.t ze een ander beleid gaan voeren zonder te eisen~ zo'n beleid 

te kutmen bepalen. De middelen die gehanteerd worden bij het aktie

voeren bevinden zich volledig binnen een wettig kader. Voorbeelden 

hiervan zijn het houden van informatie-avonden en het indienen van. 

bezwaarschriften tegen de bouw van de kerncentrale in Borssele •. 

Er zijn ook andere kenmerken die sa.menhangèn met de al eerder ge

noemde, Opde eerste plaats va.lt de beperkte omvang op van de be

weging. Er zijn nog sleohts weinig mensen aktief. Verder richt men 

zich vooral op bepaalde objecten zonder of we.inig. de samenhang met 

andere kernenergie-objeeten te zien •. Dit gaat gepaard met betrekke

lijk weinig inzicht in wat voor maatschappij kernenergie ingevoerd 

wordt. Er is in deze periode nog te weinig sprake van om de in-

voering van kernenergie te verbinden met een mensvijandige vertech

nocratiseerde en vermilitariseerde samenleving, ook al is dit zeker 

in de kiem aanwezig. 

Toch gebeuren er belangrijke dingen. Er zijn belangrijke groepen, 

zoals, V.M.D" (.!.ereniging ,!ilieu ~tensie) en aktie Strohalm (op

gericht in 1972). Verder zijn er politieke partijen als PSP, PPR 

en CPN. Van de eerste twee kan gezegd worden dat ze zich al in een 

vroeg stadium uitspreken tegen kernenergie. Wat betreft de CPN ligt 

het iets anders. Deze partij is niet erg duidelijk tegen kernener

gie. Maar ze is wel tegen bepaalde kernenergie-objecten, zoals de 

de ultra-centrifugefabriek in Almelo en de snelle kweekreactor in 

Kalkar, mede op grond van het proliferatiegevaar. Hoewel dus de CPN 

op dat moment niet tegen kernenergie zonder meer is, zorgt zij wel 

voor uitbreiding van de argumentatie tegen kernenergie. 

In de periode voor 1977 springen twee zaken eruit wat hun belang

rijkheid betreft. Deze zijn het verzet tegen de bouw van de snelle 

kweker in Kalkar en de oprichting van het LEK {!a.ndelijk !Pergie 

Komitee) in 1976. -
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Het verzet tegen 1Kalkar 1 wordt door twee groepen georganiseerd: 

op de eerste plaats de zogenaamde A.K.K. 1s (Anti !,alkar Komitees) 

en verder zijn er ook nog de S oS.K., 1 s (ê_troomgroepen _ätop Kalkar). 

De eerste groepen zijn bundelingen van plaatselijke afdelingen van 

linkse politieke partijen: PVDAt PSP, PPR en CPN. De stroomgroepen 

komen i • t n t o de A.V.X r s voort uit de 1 milieubeweging' ., De verschillen 

tussen beide 'soorten' van groepen zijn dan ook a.a.nzie:r;tlijk. De 

stroomgroepen hebben een buitenparlementair karakter, de AKK's 

niet. Verder zetten de stroomgroepen vraagtekens bij de steeds ver

der voortschrijdende technologie. De AKK' s doen dit veel minder. Dit 

vindt zijn oorzaak in de nogal overheersende invloed van .de CPN in 

deze groepen:. "De produktiekrachten worden door de CPN opgevat als 

een autonome grootheid ••• Techniek wordt dus opgevat als een nem

trale instantie. Van bela.'l'lg is enkel wie de beslissingsmacht over 

die produktiekrachten in hahden heeft. " (van den Broek en Meijnen 

1977:10). 

Een ander belangrijk verschilpunt heeft betrekking op de zogenaamde 

~-heffing. Daze extra heffing bovenop de normale elektriciteitsreke

ning is ingesteld om het Nederlandse aandeel in de bouwkosten van 

de snelle kweker te financieren. De stroomgroepen zijn op dat mo

ment voor een deel samengesteld uit mensen, die weigeren deze hef

fing te betalen~ Door de .AKK 1s is deze weigering altijd als zijnde 

'burgelijke ongehoorzaamheid! van de hand gewezen., 

Op 28 september 1974 wordt er door merendeels Nederlandse groepen 

een demonstratie in Kalkar gehouden. Aanwezig zijn ongeveer 10.000 

mensen. Dit is het eerste hoogtepunt in het verzet tegen 1Kalkar'. In 

de jaren daarna kwijnt het verzet langzaam weg., Verschillende oor

zaken zijn hiervoor aan te wijzen. Op de eerste plaats verdwijnen 

de AKK's doordat de CPN zich hieruit terugtrekt. De andere poli

tieke partijen zijn blijkbaar onmachtig om de AKK 1s draaiende te 

houden. Maar ook de stroomgroepen komen in moeilijkheden. Voor de 

weigeraars van de heffing wordt een alternatief fonds gesticht, 

waarin ze hun bijdrage kunnen storten. Bovendien besluit de toen-
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malige minister van economische zaken, Lubbers, dat Nederland niet 

meer mee zal doen aan de bouw van een eventuele 1Kalka.r II 1 •. Be

gin 1976 Wordt er ook eens door het kabinet Den Uyl besloten om 

de bouw van nog 3 kerncentrales naast die in Borssele en Dode

waard uit te stellen. In januari 1976 is er nog wel een d.emon

strtaie in Borssele met ongeveer 500 menseno 

Is aan de ene kant de stroomgroepen de wind uit de zeilen genomen, 

aan de andere kant wreekt zich het gebrek aan economisch-politieke 

inziohtent. "De SSK's werden gehinderd door gebrek aan inzicht in 

bepaalde politiek-ekonomische samenhangenom de strijd voor het mi

lieu te koppelen aan de strijd tegen bewapeningswedloop. Militaire, 

ekonomische en politieke aspekten worden door de SSK 1s in begin 1977 

wel onderkend, maar men wist er geen weg mee" (van denBroek en 

Meijnen 1977: 12),. Zoals gezegà is het aktieperspectief enigszins 

verdwenen: liDe SSK•s moeten in deze situatie hun eendimensionale 

stellingnames vervangen door standpunten met een ruimer aktiepers

pektief11 {va.n den Broek en Meijnen 1977Hl) .. Dit proces komt moei

zaam op gang. Zo worden er geen aleties tegen de eventuele levering 

van reactorvaten door o .. .a.ll Nederlandse bedrijven aan Zuid-Afrika 

ondersteund. Ook voert men aanvankelijk geen aleties tegen de (uit

breiding van de) ultra-centrifuge fabriek te Almelo. De landelijke 

SSK, dit is een soort overkoepelingaorgaan van de stroomgroepen,. 

organiseert bj,jvoorb.eeld niet de de demonstratie tegen de u.c. in 

april 1977 mee. Dit gebeurt door het LIK {1a.ndelijk Iniatief .K,omitee), 

waarin de stroomgroe~n niet vertegenwoordigd zijn. Wel aanwezig 

in het Lpc zijno.a. PSP, PPR en CPN .. 

Wel wordt er een naamsverandering doorgevoerd: Stroomgroep Stop 

Kalkar wordt Stroomgroep Stop Kernenergie1• Een bewijs natuurlijk 

dat men op zoek is naar een bredere samenhang. Verder blijven er 

ook een aantal SSK•s, zij het moeizaam, draaien. 

Noot: 
1. In 1978 ondergaat de landelijke SSK opnieuw een naamsverandering: 

de letters LSSK betekenen voortaan Jtandelijk ~a.menwerkingsverband 

~top ,Kernenergie. 
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Begin 1976 wordt door de oprichting van het LEK een vacuftm opgevuld. In 
het LEK zijn vertegenwoordigd: VWO (Vereniging Van }!etenschappelijke 

Onde~zoekers), VMD, Strohalm, PPR, PSP, LSSK, NIVON {!,ederlands Insti

tuut J..oor Ontwikkeling en ]!,a tuur) en GEK-ZN {Q,emeenschappelijke pr

giekomitees !uid-J[ederland): De PVDA heeft momenteel een waarnemer in 

het LEK., 

Zoals men ziet wordt het LEK opgericht op een moment dat veel plaatse

lijke groepen weggevallen zijn of moeizaam draaien. Enigszins tegen 

haar zin wordt het LEK een centrale organisatie. Hierdoor zullen later 

moeilijkheden ontstaan. Maar dankzij het LEK wordt een verdere ontbin

ding van de beweging tegen kernenergie tegen gegaan. Het LEK coBrdi

neert ook het verzet tegen 1Kalkar'. Dit gebeurt door het in het leven 

roepen van de Kalkar-procesgroep. Om dit te kunnen uitleggen moeten we 

eerst een paar jaar terug in de geschiedenis. Op 18 december 1972 

wordt de eerste bouwvergunning voor de SNR-300 Qànelle J[atriumgekoelde 

Reactor) afgegeven. Het stuk land waarop de centr8J.e gebouwd moet wor

den is eigendom van de katholieke kerk. Maar de kerkeraad van H8nnapel 

weigert het land te verkopen. Een van de argumenten d:ie aangevoerd 

worden voor deze weigering , is dat twee-derde van de bevolking tegen 

de bouw van de centrale is. De bischop ontbindt dan de kerkeraad en 

stelt een nieuwe samen, die wel besluit om het land te verkopen. Boer 

Maas, een van de leden van de oude kerkeraad, spant een proces aan tegen 

de bouw. Zijn land grenst aan dat van de centrale en hij voelt zich in 

zijn bestaan bedreigd .. Maar in eerste instantie verliest hij .. Om een 

hoger beroep mogelijk te maken besluiten Duitsers en Nederlanders samen 

te werken. Voor het hoger beroep is veel geld nodig èn men wil bovendien 

goed beslagen ten ijs kcmeno Er worden dan ook contacten gelegd met des

kundigen waaronder Webb: 

Noten: 

1 Het GEK-ZN is opgericht n.a.v. plannen om in Borssele een tweede kern

cëntrale te bouwen. 

2 Op het verdere verloop van het proces gaan wij niet in. Het proces is 

uitgelopen op een tamelijk onoverzichtelijk geheel, waarbij het eigen

lijke hoger beroep nog moet plaatsvinden. (Zie o.a. B8kkerink en Hees

been, 1979) 
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Zoals verondersteld mag worden is het de Kalkar-prooesgroep, die het 

Nederlandse aandeel in het proces verzorgt. Belangrijk hierbij is, dat 

het verzet tegen'Kalkar' blijft bestaan en dat er contacten zijn gelegd 

met West-Duitse groepen. 

Een andere belangrijke activiteit van het LEK is het lobbyen: "Het be

wustzijn is aanwezig, dat het nukleair-ind.ustrillle kompleks nog steeds 

probeert om de bouw van nieuwe kerncentrales erdoor te drukken en vanuit 

dit besef zet men een tegenlobby op. De PPR is natuurlijk een belang-

rijk medium bij deze a.c.tiviteiten. "{van den Broek en Meijnen 1977: 1~). 

Het LEK geeft ook de aanstoot tot de BSA (!eweging .§.top ,Atoomplannen). De 

bedoeling van de BSA is om kernenergie tot verkiezingsthema te maken bij 

de Tweede Kamerverkiezingen van 1977.. Dit mislukt enigszins. Een manifes

tatie, die daartoe opgezet wordt, is een financillle mislukking en er 

zijn bovendien slechts ongeveer 2500 bezoekers. De manifestatie wordt 

gekenmerkt door een stortvloed van sprekers en onformatie. Het is dan al 

aan veel mensen duidelijk dat de tamelijk vrijblijvende opstelling van 

de AKB (afgezien van de 3%-weigeraars) niet voldoende is om kernenergié 

tegen te houden. Als zodanig geeft de BSA-manifestatie een scharnierfunotie: 

aan de ene kant toch nog de nadruk op informatieverstrekking en het wer

ken aan een mentaliteitsverandering aan de andere kant groeien politieke 

en economische inzichten m.b.t. kernenergie. Het 1repressie 1argument be

gint door te dringen. Op de manifestatie spreekt iemand van de BBU 

~desverband ~geriniatieven J!mweltschutz) uit West-Duitsland. De de-

monstraties met de daarbij behorende gevechten bij Brokdor.f en Grohnde 

hebben al plaatgevonden. Het verloop van de demonstraties hebben ook in 

Nederland veel indruk gemaakt en de invloed op de AKB in Nederland is niet 

weg te denken. Vandaar dat we nu een blik werpen op de Dlitse AKB. Met 

De BSA-ma.nifestatie is een eind gekomen aan de eerste periode van de 

Nederlandse AKB. 

4.~ De anti-kernenergiebeweging in West-Duitsland 

Zoals gezegd is, is de invloed van de grote demonstraties in de BRD op 

de Nederlandse situatie groot geweest:"maar de konfrontatie Van de AKB 
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met het gewelddadige Duitse rèpressie-apparaat leidt tot een grote ver

ontwaardiging, ook in Nederland. Deze gebeurtenis leidt tot een groei van 

de beweging, die ook inhoudelijk tot verdieping leidt. Van nu a.f aan 

is er bij het verzet tegen kernenergie niet enkel meer sprake van louteb 

technische bezwaren, ma.a.r het verzet wordt veel direkter verbonden met 

de repressie van de burgelijke staatu(van den Broek en Meijnen 1977: 

13). Het is dàa.rom van belang om ook enige a.a.nda.oht te be·steden aan de 

Duitse AKB. We willen vooraf nog wel enige opmerkingen maken over de 

situatie in West-Duitslando 

In tegenstelling tot Nederland zijn er in het Duitse parlement maar 

weinig partijen vertegenwoordigd. Dit betekent dat veel oppositie zoge

n~d 'buiten-parlementair' is, zeker ten tijde van de'grote coalitie• 

van CDU/CSU en SPD omstreeks 1970. Aan de linkerkant van de bui tenparle• 

mentaire oppositie vindt men een breed scala van groepen. Op de eerste 

plaats is er de DKP ~utsche !,ommunistische .fartei), vergelijkbaar met 

de CPN in Nederlandr Daa.r.na.a.st zijn er nog -de zogenaamde 'K1-groepen 

(K staat voor kommunistisch), zoals de KB (de belangrijkste), KPD, 

KPDml en KBW" Tenslotte noemen wij nog de GIM (Q.ruppe Internationale 

,!a.rxisten), de Duitse vertegenwoordigers van de 4e Internationale •1 Dit 

voor wat betreft de politieke pe.rijen. Dan heb je nog allerlei aktie

groepen, die meestal •Bürgeriniatieven' worden genoemd .. 

Deze 'Bürgeriniatieven' staan soms onder invloed van politieke partijen, 

soms zijn ze 'burgelijk' soms 'spontaneistisch-a.narohistisch' van in

slag, terwijl combinaties ook voorkomen. Verder is het belaagrijk om te 

bedenken dat er niet alleen 1Bürgeriniatieven' tegen kernenergie zijn, 

maar ook 1Bürgeriniatieven 1 , die zich bezig houden met andere sociale 

en politieke problemen. Ook is het zo dat lang niet alle 'BUrgeriniatie

ven • bestaan uit studenten en andere intellectuelen. Er zijn veel buurt

bewoners, boeren etc. actief. De situatie kan van plaats tot plaats ver

schillen. Wel is voor wat gedaohtenga.ng en ideologie de studentenbewe

ging van invloed geweest. 

Noot: 

1 De li_jst met na.men prentendeert geenszins volledig· te zijn. 

-41-



Over de milieubeweging kunnen we het volgende opnerken. Op de eerste 

plaats is deze grotendeels buiten-parlementair. SPD en de vakbonden 

bijvoorbeeld zijn grotendeels voor ker.nenergie.1Dat houdt niet alleen in 

dat de beweging zich buiten het parlement moet organiseren, maar ook dat 

zij te maken krijgt met gevaar van isolering van de rest van de bevolking. 

Hierdoor kan het de overheden gemakkelijk vallen om een dergelijke be

weging te 1kriminaliseren 1 • Aldus doemt het probleem op van aktie te 

voeren terwijl parlementair lobb,ren in tegenstelling tot Nederland vrij

wel uitgesloten is. 

Wat men niet uit het oog mag verliezen is het politieke klimaat in West

Duitsland. In dit land heerst een sterke autoritaire gezagsstructuur. Op

positie buiten het parlement kan inhouden dat men beschouwt wordt als een 

vijand van de staat en grondwet ( 1Verfassungsfeind'). Bovendien is het 

klimaat nog verder verziekt door de akties van groeperingen als de RAF 

en de beweging van de tweede juni en de nogal pa.ra.noide toestanden daar 

omheen. Terwijl er ook nog sprake is van een economische depressie met 

de daarbij behorende werkeloosheid. 2 Onder dergelijke omstandigheden 

is het voor een milieubeweging moeilijk werken. 

De tweede belangrijke opmerking, die wij ten aanzien van de beweging 

willen maken betreft de politieke gezindheid ervan. Deze beslaat niet 

alleen links maar ook rechts. Voorbeelden van rechtse milieu-organisa

ties zijn sommige 'groene lijsten' en de 'Weltbund zum Schutz des 

Lebens•. 

De .A1CB in Du1 tsland kan dan ook niet gezien worden ale één hecht ge

organiseerd geheel. Vele discussies zijn er binnen de beweging gevoerd 

over hoe aktie te voeren, over de zin van 'hardere altties' eto. Illu

stratief voor de verschillen binnen de Duitse AKB zijn die tussen de 

al genoemde BBU en de BUU ~geriniatieven j[li).Weltschutz Jlp.terelbe). 

Noten: 

1 Zo heeft de roB ~utsohe Q.ewerksohafts ~d) eind 1977 een demon

stratie voor kernenergie georganiseerd met ongeveer 50.000 mensen. 

Na het ongeluk in 1Harrisburs' zijn er echter tekenen, die erop wij• 

zen dat er een kentering komt voor wat betreft de SPD en de DGB. 

2 Zie Cobler (1978): La.w a.nd order in Westers-Germa.ny 



De BBU kent een ledenvergadering en een bestuur, die ona.fha.nkelijk van de 

leden iniatieven ontplooien kan. Zodoende kan soms een verwijdering van 

de basis ontstaan. De BUU daarentegen gaat uit van een directe demoeratiet 

door met elkaar te discussiMren kan men tot beslui ten komen~ Hierbij 

moet nog vermeld worden, da.t de BUU vooral aktief is in het gebied rond 

Hamburg. De KB, die in Hamburg tamelijk sterk is, heeft invloed in de 

BUU. 
Tot voor de aleties in Whyl zijn de gebruikte alttiemiddelen volkomen le .. 

gaal: protestbrieven, processen etc. Dit verandert inl975. In februari 

van dat jaar besluiten wijnboeren in samenwerking met mensen van aktie

groepen het terrein te bezetten waar een kerncentrale gepland is. Bij 

de boeren spelen onder andere economische motieven een rol. Ze zijn bang 

dat ze hun wijn niet meer kunnen verkopen als in de buurt een kerncen

trale gebouwd gaat worden. Hun land was te klein om het te kunnen ver• 

kopen en elders een nieuw bestaan op te bouwen. De boeren voelen zich 

in hun bestaan bedreigd en gaan daarom over tot 'hardere* akties. Op

vallend hierbij is de houding van de bevolking van Wlzy-1 zelf. Die is 

namelijk voor de bouw. Het zijn vooral de boeren uit de omgeving ge

weest , die de aktie doorgezet hebben. Ze krijgen succes. Blijkbaar is 

de overheid volkomen verrast en durft niet op te treden. Een gerechtelijke 

procedure leidt ertoe dat een bouwstop voor de centrale wordt afgekon

digd. Het is onwaarschijnlijk dat de centrale momenteel alsnog gebouwd 

gaat worden., Een duidelijk succes voor de boeren. 

Na de geslaagde aktie bij Whyl richt de Duitse AKB zich op Brokdorf en 

Grohnde als belangrijke strijdpunten. Eind 1976, begin 1977 vinden bij 

deze plaatsen grote demonstraties plaats. Anticiperend op de gebeurte

nissen bij Wlzy-1 bezet telkens een grote politiemacht het bouwterrein. Toch 

probeert zowel bij Brokdorf als bij Grohnde een deel van de demonstranten 

het bouwterrein te bezetten. Er vinden dan ook beide keren gevechten 

plaats met de politie. Vele mensen raken gewond en sommigen worden na 

afloop van de demonstratie gearresteerd. Een bezetting van het terrein 

blijken alle keren onmogelijk. 

De verschillen met 'Whyl' liggen niet alleen op het strategische vlak 

(de bezetting door de poli tie van het terrein), maar liggen ook dieper. 
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De altties bij Whyl zijn een volkomen verrassing geweest. Anders ligt 

dit bij 1Brokdorf' en 1Grohnde', wat moge blijken uit de voorzorgs

maatregelen, die de Duitse overheid genomen heeft. De gevolgen voor de 

AKB zijn er naar. De schuld van de'veldslagenr wordt grotendeels bij haar 

gelegd, waardoor zij van de rest van de bevolking min of meer ge!soleerd 

wordt. Maar ook binnen de AKB dreigt er een splitsing tussen de mensen 

die in een bouwterreinbezetting een rechtvaardig strijdmiddel zien en 

anderen die hiervoor terugschrikken 

Er zijn ook nog andere gevolgen. Op de eerste plaats vinden er discussies 

plaats of het nog wel zin heeft om grote demonstraties te organiseren. 

Als argument tegen grote acties wordt onder andere gebruikt dat ook als 

er veel mensen op de been zijn er pogingen tot "kriminalisatie" plaats

vinden door overheden, poli tie en pers. 

Ten tweede gebruikt de Duitse overheid de gebeurtenissen bij Brokdorf en 

Grohnde om de AKB verdacht te maken. Dit uit zich door het voeren van 

processen tegen kernenergietegenatanders. Maar ook door het voeren van 

een "hetza-achtige" politiek ten opzichte de Kalkardamonstra.tie van 24 
september 1977. 
De "Grohnde"processan vloeien rechtstreeks voort uit deze politiek. Zoals 

gezegd zijn er bij de Grohndedemonstra.tie van maart 1977 arrestaties ver

richt. Wat opvalt bij deze arrestaties is, dat zij plaatsvinden bij de 

terugtocht van de damonstranten en niet bij de poging tot bouwterreinbe

zatting. Willekeur ligt dan voor de "hand. Verder is hei; opvallend dat 

zowel de aanklacht (poging tot "landvredebreuk" en poging tot zware mis

handeling) als de ge"eiate str-d.ffen (1 jaar en de betaling van de kosten 

van de politie-inzet: ongeveer 100.000 mark) een nogal overtrokken indruk 

maken. Daarbij komt nog dat de procesvoering helemaal in de stijl van de 

terroristenprocessen is. Uit deze voorvallen kunnen we voorzichtig de con

clusie trekken dat het de overheid meer ga.a~ om het verdacht maken van een 

beweging, die haar niet welgevallig is dan om het bestraffen van bepaalde 

individu!n.1 

Noot: 

l.Over het verloop van de processen nog het volgende: getuigenissen van 

politie-ambtenaren spreken elkaar veelvuldig tegen, zonder da.t dit leidt 
tot intrekking of vermindering van de aanklacht. 
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De voorbereidingen van de Kalkardemonstratie kennen een zeer moeizaam ver

loop. Niet alleen heeft men vanaf het begin te maken met een zich zeer star 

opstellende overheid. en een zeer hetzerige pers, ook binnen de beweging 

zelf vinden heftige dicussies plaats. Vanaf het tijdstip dat bekend wordt 

dat er in Kalkar een demonstratie gehouden zal worden, is het duidelijk 

dat op de dag zelf een grote politiemacht op de been zal zijn. Reeds in 

een vroeg stadium wordt daarom afgezien van een bezetting van het bouwter

rein. Ondanks dat daarna keer op keer door de organisatoren benadrukt wordt 

dat het de bedoeling is dat het een vreedzame demonstratie zal worden, blij

ven de Duitse overheid en de pers dwarsliggen.1 

Ook wordt er vanuit deze kringen druk uitgeoefend op de (minder radicale) 

BBU en de Nederlandse organisaties om af te zien van deelname aan de de

monstratie. Met name Hirsch, minister van Binnenlandse Zaken van de deel

staat Noordrijn-Westfalen, dringt hierop aan. Ondertussen heerst door deze 

tactiek verwarring bij de deelnemende groepen. Deze verwarring wordt nog 

versterkt door een zinsnede in de oproep om mee te gaan demonstreren: 

'~ij houden een gesloten en vastbesloten mars door een politieversperring 

teneinde onze rechten te verdedigen, voor een juist optreden." (van Arkel 

1977: 16) Kankreet heeft men hierover afgesproken, dat een bemande politie
versperring niet zal worden "genomen". 

Maar de verwarring duurt tot op de dag van de demonstratie voort. Even 

lijkt het erop dat de verdeel en beerstaetiek van de overheid succes heeft. 

Het LEK besluit om niet in Kalkar te gaan demonstreren maar in Nijmegen. 

Door de SSK-Nijmegen wordt hiertegen fel geprotesteerd. Als argumenten 

tegen deze beslissing worden aangedragen, dat door apart in Nederland te 

gaan demonstreren de Duitse AKB ge!soleerd wordt. Bovendien is de SSK

Nijmegen van mening dat in een dergelijk geval de BBU zich ook terug zal 

trekken (niet ten onrechte overigens, waardoor de splising van de AKB hele

maal compleet zou zijn. 

Noot: 
1. De houding van de Duitse pers spreekt uit de volgende koppen: 

"Linksradikalen plannen de bestorming van de kweekreactor systematisch" 

(Neue Westfälischa, 18-8-1977) en "In Kalkar geplande demonstratie zal 

waarschijnlijk niet vreedzaam verlopen" (Frankfurter Allgerneiner Zeitung, 

19-8-1977) Zie voor meer citaten van Arkel 1977: 12-21. 
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Onder druk van deze argumenten en ook van andere groepen draait het LEK 

zijn besluit terug. Opvallend bij dit alles is dat er voor het eerst sprake 

is van meningsverschillen binnen de Nederlandse AKB. 

Aan de demonstratie zelf worden allerlei beperkingen opgelegd door de Duitse 

overheid: het dragen van maskers, helmen etc. is verboden. Ook wordt de 

demonstratie gedeeltelijk verboden; de deelnemers mogen niet naar het land 

van boer Maas dat naast de centrale ligt. Gerechtelijke procedures tegen 

deze beslissing van Hirsch halen niets uit. Ondertussen is wel duidelijk 

geworden dat ondanks alle moeilijkheden een groot aantal mensen naar Kalkar 

zal komen. 

Op de dag van de demonstratie zelf is in heel Duitsland een grote politie

macht op de been. Naar schatting 50.000 agenten houden voortdurend controles 

op mensen die onderweg nadr Kalkar zijn. Het bouwterrein zelf wordt door 

ongeveer 10.000 agenten bewaakt. Door de voortdurende vertragingstactiek 

van de politie bereiken velen Kalkar pas laat en naar schatting 10.000 -

20.000 mensen helemaal niet. Bij degenen die Kalkar helemaal niet bereikten 

zat ook een deel van de demonstratieleiding, hetgeen alles nog extra be

moeilijkte. Uren te laat vertrekt de demonstratiestoet uit Kalkar. De politie 

blijkt zich dan op het bouwterrein teruggetrokken te hebben, waardoor de 

toe~ tot het land van boer Maas vrij ligt. De demonstratie verloopt ver

der vreedzaam. Er zijn naar schatting 50.000 mensen. 1 

Ondanks het succesvolle verloop van de demonstratie, komt de AKB daarna in 

een crisis terecht. Deze crisis heeft minder temaken met een verminderee 

belangstelling dan met de vraag hoe verder te gaan.'M'q:n lijkt in ieder geval 

afkerig van het organiseren van grote demonstraties, dat wil zeggen voorlopig. 

Wel wordt geprobeerd het isolement van de AKB te doorbreken o.a. door het 

oprichten van de zogenaamde "groene lijsten". Deze groene lijsten moeten 

een alternatief vormen voor de gevestigde partijen FDP. SPD en CDU/CSU en 

hebben een sterk ecologieche inslag. In Hamburg gaat ~en nog een stap ver

der. 

Noot: 

1. Zie voor een uitvoerige beschrijving van het verloop van de demonstratie: 

van Arkel 1977 en de brochure "Kalkar am 24.9 .1977 
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Men komt hier tot een "Wert Buch Bundnissn, ook wel "Bunte Liste" genaamd. 

De 1'Wert Euch"-lijst omvat dan ook een brede schakering van groepen, uiteen

lopend van KB en KPD via vrouwengroepen en flikkergroepen tot antikernener

gie groepen. 1 

Het is duidelijk dat een dergelijke lijst zorgt voor doorbreking van het 

isolement van de AKB, ook al haalt de lijst net niet de ki9sdrempel van 

5% bij de gemeenteraadsverkiezingen in Hamburg. 

Minder duidelijk liggen de zaken bij andere groene lijsten. Dit komt op de 

eertse plaats doordat sommige van dergelijke lijsten een nogal conservatieve 

inslag hebben in tegenstelling tot de "radicaal-democratische" Wert Euch lijst. 

Ten tweede is de verdeeldheid onder de "groenen" juist ontstaan door de 

conservatieve inslag van sommige lijsten. Bij de verkiezingen in de deel

staat Hessen hebben liefst drie groene lijsten meegedaan: de GAZ ~rUne 

Aktion Zukunft), de linkse GLU {Q,rUne Liste Umweltschutz) en de veel minder 

linkse GLH {Q,rttne Liste Hessen). Van de Gaz kan gezegd worden dat zij het 

meest conservatief is. 

De verwarring lijkt voor een groot deel voort te komen uit het. al dan niet 

"politiek" beschouwen van de problematiek van het milieu in het algemeen en 

kernenergie in het bijzonder~ Hiermee wordt bedoeld of men bijvoorbeeld 

tegen kernenergie zonder meer is of dat men kernenergie ziet als uit-

was van een bepaald economisch en politiek systeem. Hierbij moet men be

denken, dát in de "Bfirgerinitiatieve" niet alleen atudenten en intellectuelen 

actief zijn, maar ook leraren, buurtbewoners, boeren etc. 

Hoe dan ook, met het oparen van de groene lijsten lijkt een begin te zijn 

gemaakt met de doorbraak van het isolemen~ van de AKB. Deze doorbraak wordt 

nog versterkt door drie andere gebeurtenissen. Als eerste noemen wij de 

internationalisering van de AKB. Bij de Kalkardemonstra tie hebben Duitse 

en Nederlandse groepen al intensief samengewerkt. Deze samenwerking krijgt 

een vervolg met de Almelodemonstratie van 4 maart 1978. 
Ten tweede lijken sinds het ongeluk in de kerncentrale van Harrisburg steeds 

grotere groepen mensen overtuigd van de gevaren van kernenergie dan voor

heen-het geval was. Met name in de Duitse vakbonden en de SPD gaan er meer 

kritische geluiden op. 
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Tenslotte noemen wij nog Gorleben. Bij Gorleben heeft men een opwerkings

fabriek en een definitieve opslagplaats voor kernafval gepland. De bewoners 

in de streek rond Gorleben zijn hier fel tegen en voelen zich in hun bestaan 

bedreigd. Een overeenkomst met Whyl ligt voor de hand. Ook hier verzet men 

zich daadwerkelijk. Het verzet vindt zijn hoogtepunt (vdoriopig) op 31 maart 

1979 als dan 80.000 mensen demonstreren in Hannover. In de week die aan de 

demonstratie vooraf gaat trekt ook een tractorstoet van ongeveer 1500 boeren 

en andere mensen naar Hannover. Het verzet lijkt succesvol te zijn geweest 

want op het ogenblik staat de geplande opwerkingsfabriek op losse schroeven. 

Hierdoor heeft de AKB o.a. nieuwe impulsen gekregen. 

4-4-De antikernenergiebeweging in Nederland na de Kalkardemonstratie 

Rat zal waarschijnlijk geen verwondering wekken als we constateren, dat de 

Kalka.rdemonstratie een diepe indruk heeft gemaakt op de n~derlandse demon

stranten. De gebeurtenissen op die dag hebben van het argument tegen kern

energie "een atoomstaat is een politiestaat" voor hen een tastbare reali

teit gemaakt. De .AXB is Çla.a.rmee definitief in een "politiserings-en radica.

liseringsproces" terecht gekomen. 

De Kalkardemonstratie heeft nog twee andere gevolgen. Ten eerste is de 

samenwerking met de Duitsers van blijvende aard. Zo.zal bijvoorbeeld de 

BUU de demonstratie tegen de UC in Almelo mee organiseren. Verder is er 

tijdens de voorbereiding van de Kalkardemonstratie voor het eerst sprake 

van duidelijke meningsverschillen binnen de .AICB. Met name tussen het LEK 

en de SSK-Nijmegen. Over deze la.a.tste groep nu wat tneer. Nijmegen is tij

dens. de demonstratie tn Kalkar de centrale plaats voor de grensove~gang 

met Duitsland geweest. Alle bussen uit Nederland gaan over Nijmegen. In 

Nijmegen is de organisatie in ·ha.Dden van de ·ssK (§,top ~lkar jfommitee, 

later .§.\op Kernenergie ,Kommi tee geheten). Naast de SSK-Nijmegen die als 

initiatiefnemer kan gelden zijn ook de plaatselijke afdelingen van de 

politieke partijen PSP,. PPR, IKB, KENml, SP, BAZ, en PvdA en nog andere 

·groepen vertegenwoordigd. H~t. SSK heeft een ad-hoc karakter, dat wil zeg

gen dat zij alleen bijeenkomt als er acties zijn voor te bereiden. Onder 

invloed van de gebeurtenissen in Kalkar maakt deze groep dan ook een groei

proces door. 

-48-



Niet alleen komen er veel nieuwe mensen bij; ook radicaliseert zij. 

De gro\e invloed van studenten en intellectuelen lijkt daaraan niet 

vreemd. Tijdens de voorbereiding van de Almelodemonstratie zal de 

SSK-Nijmegen een zeer duidelijke rol spelen in de discussies. 

Deze voorbereidingen, die in handen zijn van het AVV {Almelo I.oor

bereidings !ergadering), verlopen tamelijk moeizaam. Het AVV bestaat 

uit een zeer breed scala van groepen. Niet alleen politieke partijen 

en milieugroeperingen, maar ook Derde Wereld-groepen en anti-imperia

lismesroepen. Deze groepen doen mee vanwege het zogenaamde "Braziliä

contraot". Dit houdt in dat Urenco, die de eigenaar is van de ultra

centrifugefabriek in Almelo, verrijkt uranium gaat leveren aan BraziliU. 

De angst bestaat dat het dictatoriale regiem aldaar zal proberen egn 

atoombom te fabriceren. 1 Zodoende raken ook Darde Wereldgroepen bij de 

strijd tegen kernenergie betrokken. Dit betekent voor de AKB een verdere 

verbreding. Maar de manier wa..t.rop stemt lang niet iedereen tot tevreden

heid. De centrale leus bij de Almelodemonstratie is: "Geen uitbreiding 

van de U.C.". Dit terwijl er al een UC-fabriek staat in Almelo. Een voor 

sommigen moeilijke zaak, vooral voor de antikernenergiegraepen. Deze 

willen natuurlijk een leus tegen de hele U. C. en niet alleen tegen de 

uitbreiding ervan. Deze leus is gekozen om zoveel mogelijk groepen bijeen 

te krijgen, ook groepen met.niet zo'n duidelijk antikernanergiestandpunt. 

Tevens is deze leus gekozen met het oog op de kamerdebatten, die op dat 

moment aan de gang zijn over het al dan niet uitbreiden van de U.C. De 

critici van deze leus krijgen gelijk: op de dag van de demonstratie loopt, 

behalve de demonstratieleiding, niemand met de centrale leus. Dit is niet 

de, enige kwestie die toen speelde; er zijn ook nog andere twistpunten, zoals 

welke sprekers, andere leuzen, de houding ten opzichte van de politie, maar 

het zou tever voeren hierop nog verder in te gaan. 

Noot: 

1. Urenee is het samenwerkingsverband tussen Nederland, West-Duitsland en 

Groot-Brittaniä. Overigens is Urenee ook nog op andere wijze betrokken 

bij dergelijke regiemes, bijvoorbeeld Zuid-Afrika. (zie Huisman 1979) 
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Het is opvallend dat al dit geharrewar de practische voorbereidingen 

niet in de weg heeft gestaan. Op de dag zelf zijn er ongeveer 40.000 

demonstranten. Ook deze demonstratie verloopt vreedzaam, ondanks een 

sterke politiemacht, terwijl de organisatoren ook nu weer benadrukt 

hebben dat ze vreedzaam willen demonstreren. De politiemacht is overi

gens niet te zien, maar kort pas te voorschijn bij een betrekkelijk on

schuldig incident rond de hekken van de U.C., zonder verder op te treden. 

Om op de voorbereidingen terug te komen: hoewel de discussies op tamelijk 

formele punten soms fel oplaaiden liggen er evenwel belangrijke tegen

stelling aan ten grondslag. Op de eerste plaats is er de tegenstelling 

centraal/decentraal of liever gezegd centraal-regionaal/plaatselijk. 

Moet bijvoorbeeld een demonstratie van bovenaf geregeld en ge!nitiäerd. 

worden of moet dit door regionale en plaatselijke groepen gebeuren in 

samenwerking met andere groepen. Zo heeft het LEK aanvankelijk een mani

fest voor Almelo opgesteld en rondgestuurd zonder rekening te houden met 

wat de mensen in Twente daar van vonden. Pas later wordt het TEK opgericht. 1 

Verder is er nog sprake van een tegenstelling tussen mensen, die rekening 

willen houden met het parlement de diegenen die dit veel minder doen. 

Met name de centrale leus is op het parlement gericht, terwijl op het 

moment van de demonstratie de uitbreiding allang geen punt meer is in 

de Tweede Kamer. Wat dan nog wei speelt is de kwestie rond de verlangde 

veiligheidsgaranties van Braziliä, uitgedrukt in de zogenaamde motie van 

Van Houwelingen. Het best komt deze (ambivalente) houding tot uiting bij 

de PvdA., Aan de ene kant stemt zij voor deze motie en is dus voorstander 

van uitbreiding van de U. C. Aan de andere kant levert deze partij wel een 

spreker voor de demonstratie. Om de situatie nog ingewikkelder te maken: 

het SSK, waarin dus o.a. de plaatselijke PSP en PPR, is een tegenstander 

van de centrale leus, die welweer gesteund wordt door de landelijke PSP 

en PPR .. 

Noot: 

1. Naar aanleiding van de demonstratie in Almelo worden op vele plaat

sen stroomgroepen en energiekommitee's opgericht. 
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Dan is er nog de tegenstelling tussen de antikernenergiegroepen en 

groepen die dit niet zo duidelijk zijn, zoals de PvdA, CPN en het 

Braziliä-kommitee. Dit is beslist niet de minst belangrijke tegenstel

ling. Tenslotte noemen wij de tegenstelling radicaal en minder radicaal. 

We verwijzen hiervoor naar het incident rond de hekken van de u.c. 
Sommige demonstranten hebben toen geen genoegen genomen met het alleen 

een rondje lopen om de U.C. en hebben daarom een aantal hekken omver 

getrokken. De ordedienst heeft veelal panisch gereageerd op deze actie, 

met uitzondering van de Duitse ordendienstmensen. Achteraf is het alle

maal nogal meegevallen, maar het is wel tekenend dat een deel van de 

demonstratieleiding en ordedienst een andere manier van actievoeren niet 

kan tolereren en gaat fungeren als een alternatieve politiemacht.1 

Na de grote demonstratie van 4 maart gaat het verzet tegen de U .c. verder. 

Op 29 april worden e~ een aantal plaatselijke acties gehouden. In Nijmegen 

organiseerd men een fietstocht naar de centrale in Dodewaard, om de rela

tie van kernenergie met de U.C. duidelijk te maken .. In juni 1978 organi

seert het LEK een demonstratie in Den Haag met ongeveer 4000 deslnemers, 

Opnieuw is deze demonstratie sterk gericht op het parlement (de motie van 

Houwalingen speelt dan) Hierop wordt vanuit Nijmegen opnieuw kritiek ge

leverd. 

Na al deze acties heeft de AKB een sterke groei doorgemaakt mat alle pro

blemen vandien. Op het ogenblik lijken de volgende ontwikkeling en gebeur

tenissen van belang: de zogenaamde brede maatschappelijke discussie rond 

kernenergie, d& internationale actiedagen tegen kernenergie en natuurlijk 

de kwestie rond Harrisburg. 

Wat betreft de BMD kan men zeggen dat er nogal verschillend over gedacht 

wordt. Meedoen met het gevaar dat men"ingepakt" wordt? Of doet men niet 

mee en organiseeert eigen acties? Of doet men wel mee en stelt voorwaarden, 

zoals het uitstellen van de proefboringen. 

Noot: 

1. Tijdens de demonstratie in Borssele op 7 april gebeurde ongeveer het

zelfde. Ook hier een aantal demonstranten die op e.en andere manier 

actie voerden dan de ordedienst lief was. 
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Vooral een al dan niet beginnen van deze proefboringen lijkt in de 

discussie rond de BMD een rol te spelen. Er zijn plannen om in de 

zoutlagen van Oost-Groningen en Drenthe radio-actief afval op te slaan. 

Om te kijken of deze zoutlagen wel geschikt zijn, wil de regering daar 

een aantal proefboringen laten verrichten. Ook nu weer is de plaatselijke 

bevolking gekant tegen deze opslag van radio-actief afval. Zij wordt 

hierin onder andere gesteund door de plaatselijke overheden. Beging 1977 
is hiertegen al een keer gedemonstreerd met ongeveer 5000 mensen. 

De kwestie rond Harrisburg lijkt ook in Nederland een kentering in te 

houden. Met name de CPN en de PvdA zijn hierdoor kritischer geworden 

ten opzichte van kernenergie .• 

Tenslotte worden er op 2 en } juni actiedagen georganiseerd tegen kern

energie. Deze lijken een meer regionaal gerichte ontwikkeling van de AKB 

in te luiden. De Kalkaractie op 3 juni is hiervan een goed voo::t"beeld. 

Groepen uit Gelderland en Noordrijn~Westfalen organiseren deze actie. 
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4.5 Een nabeschouwing 

In de loop van de jaren zien we dat de antikernenergiebeweging ui tge

groeid is tot een tamelijk massale beweging. Deze groei is gepaard ge

gaan met een inhoudelijke verdiepeing. Spelen aanvankelijk alleen milieu

bezwaren een rol, mede onder invloed van de gebeurtenissen in West-Duits

land gaat de AKB ook aandacht besteden aan de politieke en economische 

aspecten van kernenergie. Men krijgt oog voor de repressie die samengaat 

met de invoering van kernenergie. De Almelodemonstratie betekent een 

doorbraak naar Derde Wereldgroepen, iets dat niet gebeurd is bij de niet 

doorgegane levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika. Door de gebeurte

nissen in Harrisburg en de plannen die men heeft met de zoutlagen in het 

noorden van ons land, lijkt de beweging zich nog verder uit te breiden. 
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Hoofdstuk 5 Een beweging tegen kernenergie? 

Het is niet de antikernenergiebeweging die radicaal is,. maar 
1 

kernenergi~ zelf. In paragraaf 3 van hoofdstuk 2 hebben we 

dit al min of meer aangegeven. Kernenergie heeft vérstrekkende 

gevolgen voor het leefmilieu. Hiermee bedoelen we niet alleen 

de milieu-aspecten, maar voornamelijk de politieke (de atoom

staat) en de economische aspecten. Het is namelijk niet onaan

nemelijk, dat de gehele infrastructuur van een streek gaat 

veranderen als daar een kerncentrale gebouwd gaat worden. Om 

een kerncentrale te bouwen heeft men een groot aantal jaren 

nodig. Het zal duidelijk zijn dat een kerncentrale niet zo-

maar gebouwd wordt. Een kerncentrale wekt electriciteit op, 

maar deze moet natuurlijk ook afgenomen worden. De kerncen

trale van Borssele levert bijvoorbeeld een groot deel van haar 

electriciteit aan het aluminiumbedrijf Pechiny. Wat we bedoelen 

is dat een kerncentrale zelden alleen komt. Een kerncentrale 

werkt het meest rendabel als zij contenu een grote hoeveelheid 

electriciteit kan leveren, dus als er ook grote afnemers zijn, 

zoals grote fabrieken. De gehele infrastructuur van een streek 

zal op de kerncentrale afgestemd worden. Dit gebeurt zeker bij 

de zeer grote centrales, zoals men die in de toekomst gepland 

heeft. 2 Niet alleen worden de bouw van fabrieken en bedrijven 

daarop afgestemd, maar ook wegenaanleg, de 'Planning van woon

wijken etc. Stel dat men de bouw van een grote kerncentrale 

inderdaad weet te verhinderen, dan lijkt het waarschijnlijk 

dat ook allerlei bestemmingsplannen niet doorgaan of in moei

lijkheden komen met alle gevolgen vandien. (zie o.a. Mak 1979: 5) 

Noten: 

1. Analoog aan Bertolt Brecht's uitspraak: 11It's not communism 

that is radical, it is capitalism. 11 (op cit. Wolf 1968: 275) 

2~ In het schotse plaatsje Torness, op 50 k.m. afstand van 

edinburgh, heeft men een centrale gepland van 4800 megawatt. 
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Ale we onze westerse geÏnduatrialisee~de samenleving nu eens 

bekijken, dan kunnen we constateren dat tot nu toe de infra
structuur nog niet ingrijpend is veranderd. Wel zien we eon 
zeer dicht bevolkte maatschappij met een zeer ingewikkelde 

structuur en met een betrekkelijk hoog welvaartsniveau. Door

dat de westerse wereld zo'n ingewikkelde structuur heeft, kent 

zij ook navenant ingewikkelde problemen. Het energievraagstuk 

is er één van, maar hierover straks meer. Het zal duidelijk 

zijn dat een dermate complexe samenleving niet zomaar ontstaan 

is. Daar is een hele evolutie aan vooraf gegaan. In die evolutie 

heeft de mens zich, aanvankelijk vooral door genetische mutatie 

en biologische adaptatie, aan het milieu aangepast. Later ia 

de belangrijkheid van deze factoren overvleugelt door een derde 
factor, namelijk culturele adaptatie. Met name technische en 

economische vernieuwingen zijn toen de belangrijkste motoren 
van de menselijke evolutie geworden. Voora1 sinds de industriële 
revolutie ia de westerse mens wat dit betreft in een stroomver

snelling geraakt. De westerse mens maakt nu op steeds ge~affi

neerdere wijze gebruik van datgene wat zijn omgeving hem biedt. 
Hij ia in zijn houding ten opzichte van de natuur niet meer 

passief, maar zeer actief geworden. Soms zo actief dat hij het 

voortbeataan ván die natuur, en daarmee ook van hemzelf, bedreigd. 

Dit brengt ons tot de vraag of datgene wat Geertz voor Java 

beschrijft als involutie, ook niet van toepassing kan zijn op 

de westerse samenleving? Het is niet onze bedoeling deze ver

gelijking absoluut door te voeren, want wij zijn ons terdege 

bewust van de zeer verschillende situaties waarin de twee samen

levingen verkeren. Het is alleen bedoeld als punt van over we

ging. 

Dit brengt ons terug op de verschillende problemen binnen de 

westerse samenleving. De mensen binnen een samenleving reageren 
vaak op verschillende manieren op een bepaald probleem. 
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Op deze manier ontstaan de zogenaamde contrapunten zoals Wert

heim ze noemt. We moeten hierbij wel bedenken dat dit begrip 

slechts een theoretische constructie is en daarbij een zeer ruim 

begrip. Als zodanig is het ook mogelijk de antikernenergiebewe

ging te zien als een contrapunt, met alle gevolgen van dien. 

(zie hiervoor paragraaf 1.4) Net als met andere protestbewe

gingen bestaat de mogelijkheid dat de beweging geinstitutio

naliaeerd wordt. Namelijk door te proberen van kernenergie een 

parlementaire zaak te maken, kunnen overheden er gebruik van 

maken en proberen de beweging te kanaliseren of voor hun eigen 

doeleinden te gebruiken. Momneteel lijkt de antikernener·giebe

weging een dergelijk proces door te maken. Met name na het ongeluk 

in de centrale van Harriaburg zijn steeds meer politieke partijen 

-bijvoorbeeld de C.P.N., D'66 en de P.v.d.A. -de eisen van de 

antikernenergiebeweging over gaan nemen. Een andere kanalisatie

poging lijkt het instellen van een zogenaamde ",!!rede _!1aatschap

pelijke 12iscussie11 over kernenergie door de nederlandae regering 

te zijn. Sommige groeperingen binnen de antikernenergiebeweging 

zien hierin niets anders dan een poging van de overheid de bewe

ging monddood te maken en zodoende na afloop van de discussie 

vóór kernenergie te kiezen. 

Een ander ding dat met de beweging kan gebeuren, is dat zij uit

groeit tot een revolutie. Immers de energievoorziening (én de 

manier waarop dit gebeurd) is een van de fundamenten van onze 

huidige maatschappijvorm. Het diacutabel stellen van de manier 

waarop het energiebeleid plaats moet vinden, stelt daarmee dan 

ook,vrij fundamenteel, de maatschappijvorm aan de orde. De vraag 

of de beweging uit kan groeien tot een revolutie ia echter een 

zeer speculatieve vraag. Ook al omdat zo'n revolutie waarschijn

lijk een totaal ander karakter zal hebben dan de ons bekende 

revoluties. Echter in aanleg zijn er wel een paar fundamentele 

kenmerken van aanwezig. 



Bijvoorbeeld het ter discussie stellen van, voor onze maat

schappij fundamentele aspecten, zoals de energievoorziening. 

Ook willen wij wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde 

"disaffected intellectuals", het kenmerk waar Brinton zoveel 

waarde aan hecht. Om de aanwezigheid van deze ontevreden intel

lectuelen te verklaren moeten we eerst teruggaan in de geschie

denis van de antikernenergiebeweging. Wat dan opvalt is dat zij 

aanvankelijk voornamelijk voortkomt uit de meer "burgerlijke11 

lagen van de bevolking. Dus niet uit de "arbeiderskl~sse 11 • Dit 

heeft natuurlijk zijn redenen. Eén daarvan is mogelijk de zoge

naamde milieucrisis. Hieronder verstaan wij in feite niets anders 

dan dat leef-woon-en werkomstandigheden slecht(er) geworden zijn, 

juist door het ingrijpen van de mens. Aldus gedefiniëerd betekenen 

slechte werkomstandigheden in fabrieken in feite ook al een milieu

crisis, zij het op beperkte schaal. In zekere zin is er dan ook 

altijd al sprake geweest van een milieucrisis. In de mijnen b.v. 

hebben veel mensen door de slechte omstandigheden silicose opge

lopen. Dit soort dingen horen, vinden wij, in feite ook al tot 

het milieuprobleem. We kunnen dus stellen dat het milieuprobleem 

al een vrij oud probleem is en niet alleen van de laatste tijd. 

Men gaat echter blijkbaar pas van een echte crisis spreken als zij 

de bestaansvoorwaarden van de hogere klassen aantast. (zie Verhagen 

1978a) 

De "disaffected intellectualsu (zoals Brinton ze noemt) beperkten 

zich in het beging tot wat theoretische discussies en wat marginale 

acties (zoals acties tegen de aanleg van een bepaalde weg door 

een stuk bos) met betrekking tot het milieu. De milieubeweging 

is zich toen weinig bewust geweest van de politieke en economische 

achtergronden van de milieucrisis. Een bepaalde mate van "vrij

blijvendheid" kenmerkt de beweging in dat stadium.. De beweging is 

dan in zijn ideële fase. De laatste paar jaren heeft het verzet 

tegen kernenergie echter een ander karakter gekregen. Een meer 

strijdbaar en radicaler karakter. 
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Deze veranderingen lijke samen te hangen met een economische 

crisis, die niet tijdelijk is. Gorz (zie hoofdstuk 2) ziet twee 

niveau's in deze crisis: het overaccumulatieniveau en het re

productieniveau. Dit laatste niveau is verantwoordelijk voor het 

permanente karakter van de crisis. Dit permanente karakter heeft 

grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Steeds meer arbeidsplaat

sen v-erdwijnen, waardoor de werkeloosheid toeneemt. Nu, en dat is 

cruciaal voor de houding van de 11disaffected intellectuals", treft 

die werkeloosheid niet alleen de 11lagere 11 beroepsbevolking,. maar 

ook de "intellectuele" lagen (academici b.v.). Het is niet meer 

zo zeker dat men met een hogere (b.v. universitaire) opleiding 

ook een goede baan krijgt. Bier zien we• dat het theoretische 

niveau, een materiële basis krijgt. De voorheen veelal vrijblijvend 

met het milieu bezig zijnde intellectuelen worden nu (wat toen dus 

niet het geval was) zelf in hun bestaan bedreigd. 

Maar voordat we hier verder op ingaan, eerst nog iets over de aard 

van de crisis aan de hand van twee uiteenlopende visies erop. 

Het voornaamste probleem van de crisis is de energieschaarste. 

We hebben in 1973 al een voorproefje gehad van wat gebeuren kan 

indien het probleem echt escaleert. Als dit gebeurt, dan zal dit 

volgens Gorz leiden tot een zeer grote crisis, die blijvend van 

aard is. De conventionele maatregelen zoaals we die tot nu toe ken

nen, zullen niet meer voldoen en de oplossing zal gezocht moeten 

worden in een radicale verandering van het systeem zelf. Een door

breking van de "involutie" van ons economische systeem. 

Deze visie staat eigenlijk lijnrecht op de visie van Wilkinson, 

die stelt dat economische en technologische ontwikkeling juist 

voortkomt uit crisissituaties. Hij noemt met name de problemen 

van de grondstoffenschaarste en de overbevolking als de grote 

stimulators voor ontwikkeling. 



Zijn conclusie is dat 11rijke11 maatschappijen eigenlijk door 

armoede gedwongen zijn te industrialiseren en dat "primitieve" 

maatschappijen van jagers en verzamelaars eigenlijk helemaal 

niet zo arm zijn zoals de meeste mensen altijd gedacht hebben. 

Bij Wilkineon zien wij een bepaalde idealisering van jagers-

en verzamelaars samenlevingen. Daarin staat hij niet alleen, ver

schillende groeperingen binnen de antkernenergiebeweging hangen 

soortgelijke theoriën aan. Voor een kritiek hierop verwijzen wij 

naar Bradshaw, wiens kritiekpunten in hoofdstuk 3 uitgebreid be

handeld worden. 

Nu terug naar de intellectuelen, die zich door die crisis in hun 

bestaan bedreigd voelen en in de kernenergie een symbool gaan 

zien van de aantasting van hun bestaan. Doordat kernenergie voor 

hen een probleem wordt kan ook de maatschappij er niet meer om

heen, en wordt zij gedwongen kernenergie als een probleem te er• 

kennen. Zo kan er een massale beweging van de grond komen, die 

niet alleen intellectuelen en studenten omvat, maar ook vele an

dere mensen, bijvoorbeeld zoals blijkt, de wijnboeren uit de om

geving van Whyl. Met de verbreding van de beweging nemen de acties 

zowel in omvang als in aantal toe. 

Om nu wat meer inzicht te krijgen in de antikernenergiebeweging, 

moeten we eens naar de functie van kernenergie binnen de beweging 

zelf gaan kijken. Kernenergie vervult voor de beweging een soort 

dubbelfunctie. Aan de ene kant kan kernenergie opgevat en gezien 

worden als een symbool van de huidige maatschappijvorm, die door 

velen als mensvijandig wordt ervaren. Aan de andere kant is kern

energie méér dan alleen maar een symbool. Kernenergie zelf brengt 

ook fundamentele veranderingen met zich mee. In het begin van dit 

noofdstuk hebben we hie~ al op gewezen. Uit het eerste aspect kun• 

nen wij - voorzichtig - de conclusie trekken dat de antikernenergie

beweging deel uitmaakt van, om met Roszak te spreken, een soort van 

tegenculttuur met eigen waarden en normen die soms lijnrecht tegen

over de waarden en normen van de westerse maatschappij staan. 



Naast de antikernenergiebeweging maken dan ook nog vele andere 

groeperingen, zoals krakersgroepen, antimilitarismegroepen en 

vrouwengroepen,die tegen andere aspecten binnen de maatschappij 

strijden. 

Uit het tweede aspect van kernenergie kunnen we de betrekkelijke 

massaliteit van de beweging verklaren in tegenstelling tot de 

andere groèpen. Juist de beweging tegen kernenergie lijkt in 

staat vele mensen tot actie te bewegen. 

Wat wij hebben willen aantonen, is dat de antikernenergiebeweging 

een in wezen politieke. beweging is, die vraagtekens stelt bij 

zeer fundamentele kenmerken van onze maatschappij. In ieder geval 

is de antikernenergiebeweging een fundamenteel maatschappij

kritische beweging, die opkomt voor de emancipatie van de mensen. 

Ondanks de verschillen binnen de beweging is er hierdoor een 

gemeenschappelijke basis, die dan ook verantwoordelijk is voor 

het succes van de beweging. De antikernenergiebeweging is niet 

het bolwerk van bepaalde politieke organisaties, maar sluit bij 

brede lagen van de bevolking aan. Nadeel hiervan is evenwel dat 

deze breedheid het politieke karakter van de beweging kan ver

sluieren en dat zou funest zijn voor de beweging, want dat is 

juist het aspect waardoor zij zo aanspreekt bij de mensen. 

Tot slot van dit hoofdstuk nog enige woorden over de perspec

tieven van de beweging. Ondanks de toenemende verbreding is het 

moeilijk voor de antikernenergiebeweging de ontwikkeling van 

kernenergie te stoppen. Dit komt natuurlijk doordat er naast 
de antikernenergiebeweging, er ook nog andere maatschappelijke 

krachten zijn. We wijzen onder andere op het bestaan van de zo

genaamde 11atoomlobby!i, een verstrengeling van politieke, mili tai.re 

en economische belangen, die voor het op grote schaal exploiteren 

van kernenergie is. 
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Juist deze atoomlobby heeft veel macht. 

De antikernenergiebeweging nu zal zich teweer moeten stellen 

en met zeer duidelijke alternatieven moeten komen. De ideologie 

van de beweging - in zoverre er al sprake is van één ideologie -

wordt nu teveel gekenmerkt door het ontbreken van duidelijke 

alternatieven, afgezien van wat vage ideeën over de toepassing 

van zonne-energie, decentralisatie en kleinschaligheid. 

Een hechte materialistische basis voor deze ideeën ontbreekt nog. 

In zoverre lijkt de kritiek van Bradshaw op de "tri bal ecologists11 

ook hierop van toepassing. 

Kernenergie is in zoverre ook revolutionair, dat het niet door

gaan van allerlei plannen met betrekking hierop ook wel eens 

kan leiden tot zeer fundamentele veranderingen. Geen kernenergie 

wat dan? Het antwoord hierop lijkt ons een van de belangrijkste 

toekomstige taken van de antikernenergiebeweging. 
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Oi;?Qerking 

Het zal de lezer opgevallen zijn, dat in de literatuurlijst 

ook geschriften opgenomen zijn van mensen uit de antikernen

ergiebeweging. Wij hebben dit gedaan, omdat er soms (nog) 

geen andere literatuur over bepaalde kwesties aanwezig is. 

Daar wij deze geschriften als een bron van gegevens gebruikt 

hebben, is het noodzakelijk om deze op te nemen in de literatuur

lijst. Wij willen nog wel enige toelichtingen geven: 

1 De met een~ aangegeven referenties zijn voor dit werkstuk be

langrijk gewee~t. 

2 'Energie, dat zijn wij' is het niet meer bestaande blad van 

de LSSk. 

3 'Onder•Stroom' is het blad van de SSK-Nijmegen. 

4 'Die Internationale' is het blad van de belangrijkste 'K'

groep in het West-Duitsland, de Kommunistische Bund (KB) 
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