
50 cl.

l1().rrI~IJ.Çpr~Zev'l
Om ons aardgas langer In de grond te
houden, moet de prijs maar omhoog.
Dan doen mensen er zuiniger mee .
Zeggen de o~erheld en $hell en Essa.
Maar Is dal de èchte reden voor die
enorme prljsyerhoglngen de laatste ja
ren?
Gas Uit de grond halen IS goedkoop . 1
cent per kuub. Trans port naar ons huis
kos t nog eens 7 cent. Maar wi j betaten
al zes dubbetnes. De ove rheid . Shell en
Esso (samen zitten ze In de Gaaume)
verdienen er du s goed aan . Miliarden
per jaar. Als w ij ëcm gaan besparen IS
dal dus niet zo leuk voo r hen . Daarom.
zo lazen we begin dil jaar . gaat de Ga
sunie proberen méér gas te verkopen ,
In binnen- en bullenland. Aardgas spa
ren voor tater? Nee dus'
Goed verdi enen . dat ISde leus De
overheid verdient I 20 miljard per laar
aan hel aarcças. seen en Esso hebben
voor hun mveslenng van 1 26 miljoen
al f 30 mll,.ud:eruggekregen Ga
spr iisverhoglnçen hebben aonom mets
Iew;il::::um::O:;·I .4' ti L .•
m r mei een verxecte oelas'f.2~E:rho-
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Daarn aast zal er natuurlij k op vele
fronten gewerkt moeten worden aan
het uitwerken van alternatieven en aan
de democratiser ing van de economie
en het bestuu r. Niet alleen pra ten dus .
maar ook d6en. En dan z6 dat gewone
mensen meer te zeggen krij gen over
hun manier van leven, en over de keu
zen die Nederland moe t doen, nu en in
de toekomst.
Gelukkig zie je overal om je heen dat er
at mensen en g roepen bezig zijn . Met
windmolens, met energiewinkels, met
alternatieve plannen voor het energie
beleid in hun gemeente. Er is zelfs al
een compleet mil ieuvriendel ijk ener
gieplan voor de hele Nederlandse eco
nomie uitgewerkt. Maar dat is nog zo
maar niet uitgevoerd . Omdat het an
ders is en andere belangen voorop
ste lt .

•

zelf . Het gaat oo k niet alleen om d~

goede argumenten in de discussie,
maar minstens zozeer om macht.

'-" 'ZWljgen
als belangenconflict

Voor elkaar
Komt dat alle maal aan de orde in die
Brede Maatschappelijke Discussie? Ja
zeker. Dat hebben we inmiddels voo r
elkaar gekreg en (want zelfs dáárvoor
moet je nog kn okken!).
Zal die BMD nu ook een gunst ig effect
hebben op het energ iebel eid? Dat
hang t er sterk vanaf hoeveel pol itieke
druk bewuste, kritische mensen gaan
ui toefenen . in een mil ieugroep. in de
vakbond, in de buurt o f waar dan ook.
Want een doortastende mens- en mi
lieuvriende lijke energiepolitiek, die ook
kiest voor de toekomst, bot st op de
korte term ijn -belangen van ol iemaat
schappijen en grote del en van de rest
van het bedrij fsleven . Stui t bovendien
op de onwil van bureaucratische elek
trici teit sbedrijven en delen van de
overhe id. Het gaat ero m die tegen
stand te overwinnen. Hoe? Door ons
allereerst goed bewust te zijn van de
manier waarop de energievoorziening
nu in elkaar zit. Door in discussie de
nadruk te leggen op vragen als: 'Wie
beslist er eigenl ijk?' 'Zijn wij het die
energieverslindende wegwerpproduc
ten willen , of zijn dat de ondernemers
die ze produce ren?' 'Zijn wi] het die
kerncentrales wille n bouwen, of de
verstokte tec hnocraten?'
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Nóg een krantje over energie? Is er al
niet genoeg geschreven? Oe Stuur
groep BMO heeft in mlljoenvoud een
krantje verspreid, compl eet met een
Inlegvel van een kritische organisatie.
De FNV heeft haar eigen krant en ook
oliemaatschappijen en ondernemers
laten zich niet onbetui gd . Kranten te
koop 01te kr ii g te o.."er. Waarom dan
nog dit krantJe?

Er is onzekerheid over het energiebe
leid bij de dames en heren politici . On
zekerheid. die vertragi ng oplevert. Oe
oorzaak daa rvan is min of meer de be
weg ing tege n kern energie, die zo'n
tien jaa r geleden begon vraagtekens te
zetten bij het 'groei- en atoom-beleid '
van ove rheid en bedrijfsleven. Langza
merhand is er toen de Brede Maat
schappelijke Discussie gekomen. Om
de impasse te doorbreken. Oe over
he id organiseert nu een discussie en
verspreidt kran ten. De critici mogen
meepraten en alles lijkt toch nog goed
te komen . Is dat zo? De overh eid doet
alsof de discussie open is en alsof ie
dereen dezelfde, gezamenlijke belan
gen heeft bi j de uitkomst ervan. Dat is
natuur lijk niet zo . Daarom willen wij in
dit kra ntje aanvullen en kritiek leveren.
Wij zijn tegen kernenergie, maar heb
ben wel dege lijk ook ideeën hoe het
wèl moet en: kan. Ideeën. die zijn ge
baseerd op een uitgangspunt dat op
het eerste gezicht logisch lijk t. name
lijk: energievoorziening, die is geba
seerd op milieu- en mensvriendelijke
bronnen en die betaalbaar is voor ie
dereen. Toch is het realiseren daarvan
hondsmoeili jk . Daarvoor moet namelijk
het hele energiebeleid grond ig veran
derd worden . En dat bete kent dat aller
lei mensen en bed rijven hun belan gen
in gevaar zien komen. Die verzetten
zich tegen die veranderingen. Een be
ter ene rgiebeleid komt er dus niet ven-
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Het totaal van de som van de kosten kostbare 'ontmantelen' van oude
van uranium, het verrijken daarvan, kerncentrales etc,?
een kerncentrale, het personeel Ondernemers en stroomproducen-
daarvan plus de eventuele verrijking ten zullen graag de eerste definitie
van afgewerkte brandstof? aanhouden. Wie niet wenst uit te
Of reken je ook de verwoesting mee gaan van zo'n enge berekenrng van
van het uraniummijnbouwgebied; pure bedrijfskostencalculaties kiest
de vele miljarden overheids{belas- voor de tweede definitie. Terecht
ting)geld dat is gestoken in de ont- natuurlijk. Want hoe enger je koste-
wikkeling van de atoomtechnologie; nopvatling is, des te meer pleeg je
de sociaal-psychologische 'kosten' diefstal op geld, gezondh~id en mi-
van de verscherpte bewakings- en lieu van mensen elders en later,
veiligheidsmaatregelen rond alle De overheid laat haar definitie af-
atoomprojecten; de overtreding van hangen van de druk die op haar
de wet door nota bene de overheid wordt uitgeoefend. Zonder mili~u-
zelf en het politieoptreden dat nodig en energrebewegrng zou zij een veel
blijkt om kernactiviteiten door te engere definitie hanteren.
kunnen zetten; de eeuwigdurende Wat kernenergie kost? Wat de poli-
opslag van kernafval: het uitermate tiek ervoor geeft,

Is het eigenlijk nog steeds nodig om actie
te vocren tegen kemenergie? De hele ener
giediscussic is ticn jaar geleden zo'n beetje
begonnen mct protesten tegen ~emener.

gie, maar alle stennis heeft er uiteindelijk
toch voor gezorgd dal er nu die BMD is?
Iedereen mag meeprnfen en een keuze
doen uil de l'ier 'scenario's'. En door alle
actie weet iedereen nu wel dat kernenergie
niet moel en niet nodig is.
Is dat zo?

Inderdaad schrijft de Stuurgroep van de
BMD in haar krantje: 'Aan alle energie
bronnen kleeft de één of andere beper
king: or de kosten zijn te hoog, Of de tech
nische mogelijkheden schieten (nog) te
kort. or hel milieu wordt te zeer aangetast
(steenkool), ... ofer beSI(l(l1/ nuuuschappe
lijkt! lI'eer.'itallden (kernenergie). '
De weer.~talld tegen kernenergie als be
zwaar! Het lijkt er notabene op alsof het
probleem van kernenergie de mensen zijn,
en niet de kernenergie zelf. Maar belang
rijker is natuurlijk waarom die ongewenste
kerncentrales dan nog steeds niet dicht

zijn, Al jarenlang wijzen enquêtes immers
uit. dat een meerderheid tege" kernenergie
is, Elders geeft de Stuurgroep daarover
een interessante aanwijzing. Zij schrijft
dat het sterke punt van de voorstanders
van kernenergie 'ccrder hun vertegen
woordiging in semi-overheidsorganisaties,
adviesraden en dergelijke (is). Deze voor
standers moeten vooral gezoeht worden in
de sfeer van industriële. elektriciteits- en
wetenschappelijke organisatie.~.'

Er is blijkbaar nog niet voldoende actie
gevoerd. Blijkbaar zijn de posities van de
schaarse. maar welgezeten voorstanders
nog onvoldoende onder druk gezet, Daar
om moet die druk er alsnog komen. Want
kernenergie is Ie uilen lijde onaanvaard
baar.
Het eeuwig gevaarlijke afval. het nooit uit
te sluiten risico van een enorme ramp en
de mogelijkheid om van kerncentrale-plu
tonium kernwapens te maken. betekenen
een onacceptabele hypotheek voor komen
de generaties. En wanneer de kernenergie
activiteiten gewoon doorgaan en het enige
verschil met tien jaar geleden is dat we nu

in zo'n BMD mogen meepraten, dan is er
blijkbaar toch nog voortdurende aClie, het
uitoefenen van druk. nodig om het gelijk.
niet alleen te hebben, maar het ook te krij
gel/.
Hetzelfde verhaal geldt voor steenkool.
Enorme bergen giftig vliegas. verzuring
van de regen, het sterven van bossen en
meren, de gezondheidsaantasting en het
mogelijke broeikas-effect moeten reden
genoeg zijn om ook deze energiebron niet
te gebruiken, Het kan immers anders. en
dan móet het ook anders.

Sluiten van de kerncentrales Bors
sele en Dodewaard nu, kost f 5 mil
jard, Tenminste, dat zegt de com
missie Beek, die dat voor de rege
ring heeft uitgerekend. Klopt dat be
drag? 'Volstrekt nre!', aldus drs.
Damveld, die zich al jarenlang be
zighoudt 'met kosten van kernener
gie. Hoe komt Beek aan dat bedrag?
Allereerst gaat hij ervan uit dat er
vanaf morgen tot aan 1990 een 500
MegaWatt oliecentrale extra ge
stookt moet worden ter vervanging
van die kerncentrales. Die olie zou
dan bovendien nog gestaag in prijs
stijgen. De olieprijzen dálen echter.
Dat scheelt honderden miljoenen,
Maar belangrijker is, dat Beek denkt
dat er in 1990 een 600 MegaWatt
kolencentrale extra gebouwd moet
zijn. Notabene de elektriciteitsbe
drijven zelf hebben inmiddels uitge
rekend dat er tot 1995 een overca
paciteit aan centrales zal zijn. Zelfs
als er 1100 MegaWatt aan oude
centrales vervroegd wordt utlge·
schakeld en twee geplande flinke
kolencentrales niet gebouwd wor·
den. Daarmee verrekent Beek zich
voor f 1 miljard.
Daarnaast berekent Beek de voor
delen van het openhouden van de
centrales erg optimistisch, Borssele
zou 30 in plaats van 20 jaar mee
gaan en bovendien een hoge be
drijfstijd houden (geheel in strijd
met ervaringen elders). Daarmee
'verdient' Beek snel even f 2,5 mil
jard.
Damveld concludeert dan ook: 'Het
feitenmateriaal van Beek stemt niet
overeen met zijn uitkomsten.'
Zelf berekende Damveld dat sluiten
juist f 100 miljoen goedkoper is dan
openhouden.
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Het Centrum voor Energiebesparing minder vervuiling terwijl dat nauwe-
noemt haar scenario graag een lijks in welvaart scheelt. Wanneer de
richtlijn voor een 'Groene econo- energieprijzen op den duur sneller
mie'. Dat is jammer. Want het wekt stijgen dan de andere drie scena-
de indruk dat het CE-scenario Ne- rio's verwachten, wordt het CE-sce-
derland wil omtoveren in een volk- nario zelfs al vlug voordeliger. Want
stuintjesland. Het is echter een zeer het heeft minder tast van die prijs-
realistisch plan, dat een uitstekend stijgingen doordat het gewoon min-
uitvoerbare ombuiging voorstelt van der energie nodig heeft (liefst 38-
een industriële maatschappij die ge- 54% minder). En alle problemen met
bruik maakt van de modernste tech- kernenergie zijn bij het CE-scenario
nieken. Het CE-scenario laat zien eenvoudigweg de wereld uit, omdat
hoe de maatschappij kan draaien die kerncentrales in dat plan niet
met veel minder energie en veel nodig zijn.
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Als wij kernenergie gebruiken, blijft
er meer en goedkopere olie over
voor de 'Derde' Wereld. Zeggen on
dernemers en overheid. Oflzin.
Waarom?
• Bij kernenergie komt zoveel kijken
(winning, zuivering en verrijking
uranium; produktie splijtstofsl8ven.
bouw kerncentrales, opwerking van
gebruikte splijtstof, alvalopslag
enz.) dat kernenergie waarschijnlijk
nel zoveel energie kost als ze ople~

vert. Ir. Storm van Leeuwen heeft
daarnaar uitgebreid onderzoek ge
daan. Als men niet zoveel moeite
deed om met alle geweld kernener
gie in te voeren, zou er ook niet zo
veel energie nodig zijn!
• De hoeveelheid olie die wordt ge
vonden, is afhankelijk van de markt.
Als er weinig vraag is, zoeken de
oliemaatschappijen niet zo hard. Na
de 'oliecrisis' van 1973 en (wat be
langrijker is) de nationalisatie van
de oliebronnen door talrijke landen
zijn elders in de wereld ineens veel
nieuwe bronnen ontdekt.
• 'Derde' Wereldlanden zijn momen
teel vaak niet eens meer in staat om
meer olie te kopen. Ze zijn ban
kroet, staan voor zeer vele miljarden
in het krijt bij het Westen dat zijn ro
yaal geschonken ontwikkelingsgeld
vele malen terug'verdient'. Steenrij
ke elites houden in die landen de
teugels strak; ze functioneren als
zaakwaarnemers voor belangen
groepen in de rijke landen. Meer
olie helpt dan niet. Strijd legen die
machtsconcentraties daar èn hier
wel.

Het Centrum voor Energiebc."'p3ring
(CE· opgericht door milicuorg:.mis3'
lies) heeft een energiescenario ge
m3akt. Door de strijd van de milieube·
weging maakt dal nu deel uit van de
energiediscussie. Het heel 'Scenario
l'oor behoud \"l\n milieu en weh·aarl'.
Hel is ecn uitgerekend pleidooi voor
een andere aanpnk. Het meest belllng
rijke verschil met de drie 1lI1dere scena
rio's in de BMD is de doelstelling; het
wil het milieu zoveel mogelijk ont7.ien.
En dat breed opgevat: het gaat niel al
leen om sçhone lucht or schoon water.
Het CE-scenario wil voorkomen dat
<-"en verkeerde industriële ontwikkeling
een zware hypotheek op de loekomst
legt en wil da3rom een alldere econo
mie. En dat is hard nodig.
Want. of we het willen of niet

"de belangrijkste voorwaarden voor
het bestaan liggen in het milieu. Het
milieu levert (schoon) water om voed
sel te verbouwen en planten en bomen
tc laten groeien. Water stroomt door de
bloedsomloop van de natuur. de mens
en de ekonomie. Zonder water is er
geen leven. Schaars of giftig waler is
gevaarlijk voor een ge7.onde ekonomie.
Lueht en bodem zijn minstens el'en beo
langrijk om dezelrde redenen. Hel mi·
lieu levert waler. bodem. lucht. maar
ook ruimte, stilte en gezondheid. De
aanwezigheid van planten en dieren in

het milieu geeft de stabiliteit erv3n aan.
Hoe rijkcr d':l variatie aan nom en rnu
na. des te groter de kans dat het milieu
gezond is voor de producerende en
consumerende mens.
Hel milieu is daarom de basis en gf,.-tn
voorraad. waarvan we naar hartelust
kunnen verbruiken. Het omzetten van
deze basis in produktie en konsumptie
heet in hel spraakgebruik niettemin
'ckonomie' en de snelheid waarmee het
gebeurt 'groei'. Dit belekent dat we
kennelijk onze ekonomie hebben geba
seerd op (:en slok-op methode. Wie het
snelst het milieu opvreet. heeft de
meestc groei' (uil 'Groene ekonomie').
De andere drie scenario's gaan uit van
het versterken van de positie van het
bcdrijrslevcn. de koopkracht en de in
komsten van de o\'crheid. Zij zien mi
lieu- en de energievoorziening eerder
als (hinderlijke. onvermijdelijke) grens
voor die ontwikkelingen. Hoejuist de
aanpak van het CE is blijkt wel uit de
gifaffaire.... Als de industrie de gelegen
heid krijgt het milieu als vuilnisbak te
gebruiken. krijgen we vroeg of laat met
de kwalijke gevolgen te maken. de ge
peperde rekening ....·ordt gepresenteerd.
Het milieu is ons huis. we kunnen het
verbouwen. maar we kunnen de funde
ringcn en draag.mun:n maar beter niet
ondermijnen.
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De minste groei en de minste koop·
krachtverbetering. Dat is het (voor
velen) onaantrekkelijke aanbod van
het 'milieu-scenario' van het Cen·
tu rOl voor Energiebesparing. De
drie andere BMD-scenario's belo
ven mêér. Maar hoe betrekkelijk is
dat? Een voorbeeldje: in Heerlen
wordt momenteel gewerkt aan een
plan om een natuurgebied tot pret·
park om te vormen. Actiegroepen
zijn têgen. Ze zijn dus tegen een
vorm van groei. Dom en kortzichtig
van die actiegroepen?
Wat is er in feite aan de hand? Nu
gaat de bevolking van Heerlen en
omgeving gratis wandelen in dat
bos. Een ondernemer wil er nu een
hek omheen zetten en allerlei at
tracties aanleggen om entree te
kunnen heffen. Van een deel van
dat geld wordt personeel betaald
dat het geld weer uitgeeft (groei).
De Heerlense bevolking staat dan
voor de keus: steeds naar dat pret·
park (kost geld) of ergens verweg
naar een gratis bos (kost ook geld:
vervoer en eten buitenshuis). Om
dat te kunnen betalen, moeten ze ei
genlijk meer gaan verdienen (groei).
Mensen uit de niet altijd aantrekke
lijke Randstad komen - aangetrok
ken door slimme reclamemakers die
het vooral voorzien hebben op het
beïnvloeden van Kinderen - óók
naar het pretpark (u raadt het al:
nog meer groei).
Zou het niet beter zijn om dat bos
bij Heerlen gewoon zo te laten?
Geen groei, maar wie wordt daar
minder van?
Het scenario van het Centrum voor
Energiebesparing pleit niet voor stil·
stand. Het wil juist méêr veranderin
gen dan de andere. Maar wel zinni·
ge, noodzakelijke en gewenste ver·
anderingen.

weinig zin hel klakkeloos over IC nemen
en de overheid IC vragen het maar uit Ie
voeren. Zo wcrkt dal namelijk niet. Dat
CE-scenario wil namelijk de stimulering
van kleinere. minder energie verslindende
bedrijven: wil dat cr meer voor het eigen
land en minder voor de export geprodu
ceerd wordt: wil minder auto's en meer
bussen en treinen. Dal is een richting die
overheid (en bedrijfsleven!) niel snel zuI
len inslaan op vriendelijk verzoek vanuit
de bevolking. Want sommi~e belangen
groepen die nu een bclangnjke stem in hel
kapiue1 hebben. zullen moeten inleveren.
len gunste van andere. Die nieuwe aanpak
zal bevochten moeten worden. stukje bij
beelje. Door haar in de DM D nadrukke
lijk aan de orde te stellen. En door er vast
mee aan de slag te gaan. Het opvoeren van
de bouw van wannte/krachtkoppelingsin·
staUaties in plaats van grote. warmtever·
spillende elektriciteitscentrales kan bij
voorbeeld nu. al ~n aCliepunt zijn in ge
lll~nte. proVlllCIC cn vakbond. De bouw
van windmolcn~ door individuen en (Ioca·
Ie) overheid kan nu gestart .....orden. Het
sluiten van kerncentrales moet nu afge
dwongen .....orden.
Naast gepraat moet er ook gehlllldefd wor
den.

Direct ingrijpen
Ook binnen het CE-scenario zijn er trou
wens discussiepunten genoeg. Het CE
kiest bijvoorbeeld voor energiebesparing
door verhoging van de energieprijzen (met
een compensatie voor uitkeringstrekkers
en stimulering van besparing door subsi
dicverslrekking). Dat kan gemakkelijk na
delig u!tpakken voor de groc\,en met de
lagere Inkomens. Prijsverhogmgen vinden
we over het algemeen een slecht middel.
Direct ingrijpen door middel van voor
schriften. subsidiëring e.d......erkt vaak be
Ier.

ffitI'~ti
Eenvaocltge weergave van het eoergl8SCefle
l10 van hef Ceolrum voor Eoefglebesparing.
ul~eod wordt lnge9aan op hel waartlm VtJrI
dit scenario en hel blllOfldere ten opzichte
van het getlfulkelijkil energiebeleod I 5.
OYemIakenopgifonr 5291910t.nvWEO,
oamrak 28-30. 1012 W Amster~, 0.'1.'1
'Groene Ekooon'lie' Op dit adfes Is ook lnlor
mal~ verkrijgbaar fnfJ/I '-et 8IQefIlntormatl.
en discussieprojecl van de Wer1I.groep Ener
gl8 DISCUSSIe

In de BMD wordt gediscussieerd over vier
scenario·s. Eén daarvan, hel scenario van
hel Centrum voor Energiebesparing (CE)
komt duidelijk voorl uit de wensen van
grote bevolkingsgroepen. Toch heeft het
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wel eens botsen met een goed energiebe
leid.

• Milieu- ell energiebeweging: redeneert
vanuit een andere gedachtengang. Houdt
rekening met het reit dat er grenzen zijn
aan de 'draagkrachl' van ons milieu en
probl.-crt op grond dMrvan welvaart en
welzijn zo goed mogelijk te combineren.
Arname van het energieverbruik, stopzet
ting van gebruik van kolen- en kernener
gie blijken dan bijvoorbeeld uitstekend
realiseerbaar zonder dat onhaalbare or
onaanvaardbare veranderingen nodig zijn.
Omdat de bestaande verhoudingen niet
leiden tot een mens- en milieuvriendelijk
energiebeleid. oerent zij druk uit op over'
heid en bcdrijrsleven. die daarop grote in
vloed hebben.

Individueel
Naast deze groepen die al meedoen aan de
energiediscussie en bij de uitkomst ervan
duidelijke belangen hebben, is er natuur
lijk de bevolking als geheel. Ook zij heert
belang bij de uitkomst en ook zij kan die
beïnvloeden.
Iedereen kan ook individueel iets doen.
Maar toch stuit je vaak al snel op de gren
zen da:lrvan. Een p:lar voorbeelden:

• te hoge uitgaven-ineens voor ninke isola
tiebeurt

• een onwillige huisbaas die geen direct ei
genbelang hedt bij isolatie van ujn huis

'Nederland sta:ll dit e<'rsle halfjaar \'ao
1983 "oor de keuze. Welk energiebeleid
moet er tol hel jaar 2000 ge,'oerd worden?'
Met die zinnen opent het krantje dat de
Stuurgroep "ao de BMD in een oplage \'ao
een miljoen heeft lalen drukken. De
woordjes 'we', 'wij' en 'ons' komen in die
krant talloze malen \"()()r.
Nederland als ëcn grole familie op zoek
naar de sleen der wijzen?

Nederland bestaat niel uit 'wc', Het is eer
der een optelsom van mellsen en groepen
die heel verschillende en vaak ook; tegen
strijdige belangen hebben. Ook op ener
giegebied. Daarom gaat hel in een BMD
ook lang niel alleen om argumen/ell, maar
vaak eerder om belangen. Die discussie is
dan gewoon een veredeld gevecht om de
voorrang voor bepaalde belangen. Wie ne
men cr deel aan dat gevecht'!

• De overheid: wil energiebesparing stimu
leren. omdat de betalingsbalans daarvan
opfleurt. Verstrekt daarom isolatiesubsi
dies e.d. (maar niet teveel. anders lopen de
inkomsten uit olie. benune en aardgas te
hard achleruit). Ook wil zij niet teveel in
grijpen in het 'ekonomisch verkeer' en de
ondernemers-vrijheid belemmeren.

• Oliemaatschappijen: helpen soms bij
energiebesparing (uit propagandistische
redenen: Shell helpt), maar verkopen toch
het liefst zoveel mogelijk olie, gas en
steenkool. Om die reden ujn ze namelijk
opgericht. Ook 'Z.ien ze het herst zo min
mogelijk overheidsbemoeienis bij deener
gievoorzicning. want dan kunnen ze na
melijk hun eigen gang gaan.

• Andere ondernemers: hebben met energie
te maken als koxren!at'lor en willen de uit
gaven daaraan begrijpelijkerwijze zo laag
mogelijk houden. Dat betekent dat ze pas
investeren in energiebesparende maatrege
len en apparatuur wanneer dat or op korte
termijn rendabel is or gesubsidieerd
wordt. Het betekent ook dat het ze op
7jchzelr niet uitmaakt or bepaalde produc
ten die ze op de markt brengen geen or
nauwelijks nut hebben en/of energie slur
pen. Ook dC"Le bedrijven doen dat alles
liefst zo min mogelijk gestoord door de
overheid.

• Elektriciteitsbedrijven: zijn eigendom van
gemeenten en/or provincies. Van de ge
meenschap dus. Ze zouden zich daarom
ook moeten gedragen in het belang van
die gemeenschap. In de praktijk hebben ze
een onafhankelijk koninkrijk gevormd,
'Arnhemse Instellingen' gehelen. Men is
uit op een zo groot mogelijke omzet. het
handhaven van zijn leidende marktpositie.
Grootschalige en makkelijk centraal te
controleren installaties die werken met
voorhoedetechnologie hebben daarom de
voorkeur. Onnodig te zeggen dat over
heidsbemoeienis deze semi-overheidsin
stellingen een gruwel is.

• Vakbeweging: wil best meewerken aan
een goed energiebeleid. Vooral de Neder·
landse vakbeweging geeft daarvan blijk.
Zij wijst kernenergie af: als een energie
bron or -tocpassing zeer ernstige schade
dreigt te veroorzaken, is zij soms zelrs be
reid het milieu voorrang te verlenen. Haar
eerste belang is echter natuurlijk het hand
haven/uitbreiden van werkgelegenheid en
goede arbeidsvoorwaarden. Dat kan dus

• slecht en duur openbaar vervoer

• werk vcr V3n de plek waar je woont

• de onmogelijkheid om producten te krij
gen in statiegeldverpakking (weggooiglas.
kartonnen melkpakken)

• de ruzie over de 'warmte/kracht'-koppe
[ing. Fabrieken gooien nu noodgedwon
gen gigantische hoeveelheden warmte weg.

De elektriciteitsbedrijven vrezen concur
rentie als met die warmte stroom zou wor
den opgewekt. Door deze ruzie utten we
nu opgescheept met een aantal volkomen
overbodige centrales. Dure grap.
Je kunt energie besparen watje wilt, zuike
verspilling kunje alleen aanpakken door
politieke actie.
'Grijp deze unieke gelegenheid om uw me
ning te geven' roept voorzitter De Brauw
van de Stuurgroep BMD ons toc vanar de
voorpagina van ujn krant. Meepraten
mag. Maar het gaat er natuurlijk om wie
er beslist. En dan blijkt dat de 'wij' waar
de Stuurgroep het over heert. heel verschil
lende belangen hebben. En belangen moe
ten behartigd worden, anders komen ze
niet aan bod. Wie dus een ander energie
beleid wil, zal daar iets voor moeten doen.
Zal in actie moeten komen.
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Nog maar enkele jaren geleden kon
de Nederlandse overheid zonder
trammelant radioactief afval in zee
dumpen. Er was wel een vergun
ning nodig, maar wanneer die per
ongeluk eens wat later kwam dan
vereist. dan leverde dat geen ono
verkomelijke problemen op. Dat was
bijvoorbeeld het geval in 1978, toen
het afval al bijna op de zeebodem
lag, voordat bekend werd dat de
geachte burgers daartegen bezwaar
konden aantekenen. Het jaar daar·
op hield men zich al wat beter aan
de wet (d.w.z. het dumpen ging ge
woon door. maar ditmaal met de tij·
dige zegen van de overheid), maar
het verzet tegen die smeerpijperij
begon ook beter georganiseerd te
raken. Daardoor werd de overheid
gedwongen om andere oplossingen
te zoeken. Welk konijn kwam uit de
hoed? Oe overheid koos niet voor
bestrijding van de afvalproductie
door bijvoorbeeld de kerncentrales
te sluiten (die 90% van de radioacti·
viteit opleveren). Zij koos daarente
gen voor de aankoop van een stuk
grond om daar een loods neer te
zeilen waar het afval opgeslagen
zou kunnen WOrden. Een nep
oplossing dus. als fopspeen om de
tegenstanders van kernenergie
koest Ie h·ouden.·'Julhe waren toch
tegen dat dumpen in zee?Nu ko
men we met een oplossing en nu is
het weer niet goed' zegt de over
heid. Nu mag de anti-kernenerg ie
beweging dus weer uitleggen waar
om ze tegen die landopslag is...

Laatje J1td
/~It#1

Een brochure over het dilemma: BMD. Mee
doen of niet? Hel boekje biedt geen uitweg
maar geeft een fuggesteun voor mensen die
hel dilemma. en de BMD ~eU, te lijt willen
gaan. Na een uitleg over de BMD zelf worden
drie globale strategieën \loor de energiebewe
ging uitgewerkt: ageren tegen de 8MD. ge
woon meedoen, Of zèlf iets organiseren. Be
stellen dOOf f 2,- oller te maken op giranr.
102000 \lan de Vereniging Milieudelensie. Am·
sterdam, 0.\1.\1. 'BMD-brochure'.

J

Een tijdje geleden kon je bij Shell al
lerlei handige brochures krijgen
over verstandig energiegebruik, zui·
nig rijden, verantwoorde aanschal
van automobielen etc. 'Shell helpt'
heette het. En inderdaad, fleurige
boekjes met bruikbare tips waren
het.
Waarom doet zo'n bedrijf dat? Dat
kost toch handenvol geld? Boven·
dien: wie adviseert z'n klanten nu
hoe ze het handigste kunnen be
sparen op het product dal je zelf
verkoopt? Is Shell Sinterklaas?
In die vraag zit tegelijk het anl
woord. Want precies om die indruk
te wekken bij hel publiek, gaf Shell
die boekjes gratis weg. De goodwill
die ze daarmee verdiende, maakte
de kosten ruimschoots goed. En
goodwill kan Shell uitstekend ge
bruiken. Shell helpt namelijk ook
onderdrukkende regimes als die
toevallig heersen over een land
waar veel fossiele brandstof in de
grond zit. Zuid·Afrika bijVOorbeeld.
Dat staat natuurlijk niet zo leuk,
maar van vrienden wil je nog wel
eens iets door de vingers zien, dus
zorgt Shell ervoor dat ze vrienden
maakt. Met die gratis brochures bij
voorbeeld:Beter een goede bespa
ringstip thuis dan een verre verrekte
neger ginds.'
En met dat 'gratis' valt het ook wel
mee. Alleen al aan het Nederlandse
aardgas heeft Shell tot nu toe zo'n
slordige 15 miljard gulden verdiend.
Daar kun je nog wel eens een folder
van laten drukken.
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ENERGIE-DISI<USSIE
MOETOVERDE
MAATSCHAPPIJ
Er was eens een aardige minister. Op zeke
re dag kreeg hij het idee dat hel leuk zou
zijn om een discussie te organiseren o\'er
energie. Iedereen kon meedoen en het
koslte niets. Zodoende zou hij niet langer
in z'n eentje hoeven te beslissen hoe het
\'erder moest met de energicH)orziening.
De elektridtcitsht.'1Irijven, de ondernemers,
iedereen vond hel een prachtig plan.

Als ontstaansgeschiedenis van de BMD
zou dit verhaal echter geschiedsvervalsing
zijn. Want zo is het dus nief gegaan. Toen
in 1973 de eerste protesten tegen kern
energie klonken, waren overheid en
stroombedrijven de eersten om die te be
strijden. Zo maakten ze een prachtige fol
der die ze overal in de bus lieten stoppen
over het kweekreactor-project in Kalkar
(vlak over de grens bij Nijmegen). Daarin
noemden ze het verzet van de duizenden
mensen die weigerden mee te betalen aan
dit atoomproject ·ondemocratisch'. Kern
energie werd in de folder opgehemeld. Het
was een ingewikkelde technologie, maar
de wetenschap beheerste die voldoende en
actievoerders deden er beter aan zich met
iets anders bezig te houden.

~ne~èf.
In veelf2:'~n ~~~ lan~ zijnf
groepen op de een of andere ma
nier hiermee bezig. Soms als basis
groep, kerngroep van Milieudefen
sie, gespreksgroep van de Werk
groep Energiediscussie, afdeling
van politieke partij, vakbondsafde
ling, energie-comité. Demonstraties,
voorlichtingsacties, discussies in of
met de gemeenteraad, eigen ener
gieplannen opstellen voor een buurt
of dorp, het heeft allemaal zin. En
het heeft méér zin dan alleen mee
praten in de BMD.

Het verzet bleef echter toenemen. Op den
duur werd duidelijk dat eigenlijk alleen di
rect belanghebbenden erg positief oordeel
den ovcr kernenergie. 'Den Haag' durfde
niet zo goed meer te besluiten vóór meer
kerncentrales. In die sfeer aanvaardde
men het idee om een Brede Maatschappe
lijke Diskussie over kernenergie te organi
seren. Illjuni 1980 verklaarde Van Agt
nog: 'Ik ben zelf al van de noodzaak van
kernenergie overtuigd. Maar in Nederland
is eerst een Brede Maatschappelijke Dis
kussie nodig om dat het volk in te pren
ten.' (Trouw. l4juni 1980).
De BMD \\'a.~ en is bedoeld om de bewe
ging tegen kernenergie van haar aanhang

-Q~~
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te beroven. Om haar uil te putten door de
besluitvorming een tijdlang uil te stellen
(die ruimte was cr door onze grote aard
gasbel en de inzakkende groei). Aan de
opzet is intussen veel veranderd. Door
druk vanuit de bevolkjng, georganiseerd in
grote maatschappelijke organisaties en ac
tiegroepen. Maar het zal veel moeite kos
ten dat vast te houden, verder uit te brei
den.

Energie is belangrijk. Het leveren
van energie is een bron van inkom·
sten én een machtsmiddel. Zolang
particuliere ondernemingen en bu
reaucratische overheidsinstellingen
hier aan de touwtjes trekken, is er
geen sprake van een echte demo
cratie, van zeggenschap van de be
volking. Om daar verandering in te
brengen en tevens een mens- en
milieuvriendelijke energievoorzie
ning te bereiken, is democratisering
nodig van de energiesektor. Belang
rijke stappen in die richting:
• gaswinning en -distributie moet uit
handen van Shell en Esso gehaald
worden; beheer voortaan door de
mocratisch gekozen organen.
• betere controle op de oliemaat
schappijen.
• grondige reorganisatie van de
elektriciteitsbedrijven, waarbij
vèrgaande vergroting van de in
vloed van burgers en werknemers
op het beleid voorop staat.
• overheidssteun voor onderzoeks
en voorlichtingsinstellingen van mi
lieu-Ienergie~en vakbeweging, zo
dal die voldoende tegenwicht kun
nen vormen tegen de gevestigde in
stellingen.



Hel LEK Is een samenwerkingsverband van de
VerenigIng Mllieudelensie. Aktie Strohalm.
Vereniging van WetenSChappelijke Werkers,
PSP, PPR, CPN. IKB, NIVON. Jonge Soelells
too in de PvdA, Hervormde Jeugdraad, Ener·
gie Komltee Zeeland. Dit comité speelt sinds
1976 een rol In de anll·kernenerglestrijd.
Naast hel (mee}organiseren van demonsIra
lies heeft hel LEK ook op tal ven andere ma·
nieren de slrlld légen kernenergie en vóór een
mens- en mllfeuvriendelljke energiepolitiek ge
voerd. Veel aandacht heet! het LEK daarbij be
sleed aan de democratisering van de energie
politiek. Oaarom is het LEK lid geworden van
de Werkgroep Energie Discussle, de organIsa
lie die onder meer het krantje~ & Doen
(dat was Ingevouwen In de krant van de Stuur
groep) heeft gemaakt. Het LEK maakt ook zeU
materiaal:

• Het blad LEKBUUETIN: een tijdschrift voor
de anti-kernenerglebeweglng met veel prakll·
sche InlOfmatie over actle-plannen, publica
ties, ontwlkkellngen rond de BMD enz. Ver·
schijnt 8x per Jaar, losse nummers 12,50 (+
f 1,50 porto), abOnnement t 16,- per jaar,
• Het boekje 'Ongelukken met kernenergie',
met een overzicht van ongelukken in kerncen
trales en andere installaties in de hele wereld,
met uitgebreide inleidingen over kernenergie.
132 pag, t 11,- (locI. porla).

Kernenergie ontmanteld. Op 8 en 9 oktober /1.
organiseerde het LEK een Internationaal con·
gres tegen kernenergie. In maart komt een uit
gebreid verslag uit, plm. 200 pagina's. Het
wordt een grondig overzicht van de argumen
ten tegen kernenelgle, Aan de orde komen za·
ken als: stralingsgevaar, atoomafval, prollfera·
tie, kosten van kernenergie, rlslco's, opwer
king, Diverse internationaal bekende deskun
digen werkten mee, zoals prol. Barnaby, dr.
Slewen en prol. Sórensen.
Hel verslag Is nu el te bestellen door overma·
king van f 25,-.

Voor deze publicaties geld overmaken op gl
rOflr. 3567199 van het LEK, Amsterdam o,v,v,
het gewenste

• KIlkar, de grote mtsrekening, Een uitgave
van de werkgroep Kalkarproces van het LEK.
Hierin wordt vrij technisch ull de doeken ge
daan wat In een kweekreaktor mis kan gaan en
wal de gevolgen kunnen zijn. 1 4,- overma·
ken op gironr. 7799:2, t.n,v. Kalkerproces, Am
sterdam, o.v.v. 'brochure', Deze sllchtlng kan
overigens ook uitstekend giften gebruiken
voor het proces wat boer Maas, buurman van
de kweekreactor-in·aanbouw voert.

De meeste elektriciteitsbedrijven zijn
voorstanders van kernenergie. Direct of
indirect zijn zij betrokken bij de kerncen
trale in Dodewaard, Omdat een grote
meerderheid van de Nederlandse bevol
king tegen kernenergie is (enquêtes beves
ligen dat) is het eigenlijk onterecht om die
kerncentrale open te houden. Om de cen
trale nu ook effectief dicht te krijgen start
te in 1980 de 'Giroblauw-actie', Veel men
sen doen daaraan al mee, Ze hebben hun
machtiging (automatische overschrijving)
van hun elektriciteitsrekening ingetrok.
ken, ze negeerden ook de toegezonden ac
ceptgirokaart en betaalden met hun eigen
blauwe girokaart (uit het blokje), Daar is
niets fouts aan, maar het maakt de verwer
king lastiger. Onder 'mededelingen' schrij
ven de deelnemers wat de bedoeling van
de actie is: 'StOP Dodewaard', Het betalen
van de rekening in twee of meer delen is
dan een volgende stap. En met name in
FrieshlOd betalen al honderden mensen
een klein percentage van de rekening niet
(namelijk het percentage van de stroom
kosten dat het Friese elektriciteitsbedrijf
per jaar aan Dodewaard betaalt). Iedereen
kan aan deze actie mL'Cdoen. individueel
of met een groep. Informatie bij: Aktie
Strohalm. Oude Gracht 42. 3511 AR
Utrecht, 0]0-314314.

Op 14 mei is er in Antwerpen een interna
tionale demonstratie tegen de kernenergie
in Belgi~. Ook voor Nederland is die de
monstratie héel belangrijk. In Doel, vlak
over de grens bij Bergen op Zoom. werken
3 kerncentrales, en er komen er nog 3 bij.
In Mol, vlak over de grens bij Eindhoven,
dreigt een oude opwerkingsfabriek op
nieuw geopend tc worden. Ook zijn er
plannen om in de kleilagen daar kernsplij
tingsafval op te slaan. Aan de Maas staan
nog twee kerncentrales (bij Tihange) en er
komt een derde.
In België is het nog slechter gesteld met de
democratie dan bij ons. De elektriciteits
bedrijven zijn particulier en samen met
enkele banken maken ze er de dienst uit.
De overheid is totaal op de hand van de
atoomlobby. De Belgische anti-kernener
giebeweging heeft het moeilijk. Er is nau
welijks beweging te krijgen in de politieke
partijen, En ook al omdat ongelukken met
Belgische kerninstallalies een enorme be
dreiging vormen voor OllS, moeten we hun
strijd steunen.
Ga cr heen. organiseer een massale trek
naar Antwerpen. Inlichtingen: SSK Eind
hoven. Smalle Haven I. 5611 Eindhoven,
tel. 040-432466.

Colofon:
Eindredactie: Maurits Groen, John
Hontelez
Vormgeving en opmaak: Daan van
Beek
Productie: Dêsirêe Tymstra
Zetwerk: Janny Oei
Druk: GCA, Ams.terdam
Deze 7e EYlefIJ ,e.krant is een uitgave
van het Landelijk Energie Komitee

Waar halen we het vandaan?

Actie voeren tegen kernenergie en voor een mens· en milieuvrien
delijke energiepolitiek kost geld. Meer geld dan het oplevert. We
zouden graag zien dat het zonder kon. Maar kunt U dat?
STORT UW GIFT OP gironr. 3567199, t.n.v. LEK, Amsterdam,
o,v.v. 'gift'. We kunnen het goed gebruiken.




