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Met onze kleine aarde 
in je achterhoofd 

Elke dag zijn miljoenen kinderen druk in 
de weer met het verzamelen van mest. 
De jongens en meisjes kneden er koeken 
van, en laten ze in de felle zon drogen. 
In India vormt gedroogde koeiemest de 
brandstof om de dagelijkse (schamele) 
pot op te koken. In sommige Afrikaanse 
landen moet daarvoor steeds verder wor
den gelopen wil men nog wat hout vin
den. De woestijnen breiden zich steeds 
verder uit. 
Wij daarentegen, hoeven slechts een 
kraan te openen en er is gas. Een knopje 
om te draaien en er is licht. Een voor
beeld hoe schrijnend de tegenstelling tus
sen onze en die andere Derde wereld is. 
En daar gaat een groot deel van dit 
nummer over. Hoe de weegschaal weer 
in balans te krijgen. Het verstoorde 
evenwicht, dat zich nog het best laat illus
treren door de overvoeding hier en de 
ondervoeding daar. 

Ver van mijn bed 
'Het is zo ver van mijn bed' wordt nogal 
eens gezegd. 'We hebben hier problemen 
genoeg'. 
Werkelijkheid is echter dat de Derde we
reld steeds dichterbij komt. Al eeuwenlang 
halen we er bijvoorbeeld onze koffie en 
tabak. Talloze produkten komen er nu 
vandaan om onze welvaart draaiende te 
houden, tot vee- en kattenvoer toe. Er 
wordt wat heen- en weergesleept over 
onze aardbol! Maar we zullen niet eeuwig 
door kunnen gaan met het plunderen van 
grondstoffenrijke, maar verder doodarme 
landen. In ruil proberen wij de Derde 
wereld op te schepen met bij ons verbo
den medicijnen en bepaalde chemische 
bestrijdingsmiddelen, en onze overschot
ten aan melkpoeder. Alkohol, wapens, 
oude auto's en sigaretten niet te verge
ten. 
Duidelijk wordt ons gedrag als we de 
waarschuwing van de WHO lezen: 'Siga
ret bedreigt Derde wereld'. We slepen er 
eerst tabak vandaan (groeit op grond 
waar dus geen voedsel kan worden ver
bouwd); dan sturen we dat terug in de 
vorm van gezondheidbedreigende sigaret
ten, die volgens de Unesco twee keer zo
veel teer bevatten, als in het Westen is 
toegestaan. 

Genotmiddelen 
Ruim zestig procent van de grond op 
deze aarde, die geschikt is voor de ver
bouw van voedsel, wordt gebruikt voor 
de verbouw van koffie, thee, cacao, sui
kerriet en tabak. Genotmiddelen dus. 
Waarvan we sommige zelfs een 'drug' 
kunnen noemen. We zouden ze kunnen 
missen. Ze minder gebruiken zou onze 
gezondheid zondermeer ten goede ko
men. 

Hier veranderen 
Langzaamaan is de overtuiging aan het 
groeien, dat er in de westerse samenle
ving zelf iets zal moeten veranderen. Daï' 
we rekening moeten houden met mede

mensen, al wonen ze verder weg. De mo
gelijkheden van de aarde zijn beperkt. 
Het milieu gaat zwaar gebukt onder onze 
wijze van produceren en pot-verteren. 
Wat energie, grondstoffen en vlees be
treft gebruiken we in het westen een 
veelvoud van wat voor de gemiddelde 
aardbewoner beschikbaar is. Dat de men
sen in de Derde wereld weinig gebruiken, 
geeft ons niet het recht alles maar op te 
maken. Zij zuilen op z'n minst ook hun 
potje op gas of olie willen koken. En een 
lichtknopje om willen draaien. 

Inklusief leven 
In 1966 verscheen van Dr. F. Boerwinkel 
het boek 'Inclusief denken'. Het boek 
heeft ruime aandacht gekregen en be
leefde een flink aantal herdrukken. In dit 
boek wordt gepleit voor een nieuwe ma
nier van denken en handelen, ervan uit
gaand dat in deze tijd ons heil (geluk, le
ven, welvaart), niet meer verkregen kan 
worden ten koste van of zonder de an
deren, maar alleen als de mens tegelijk 
het heil van de ander beoogt en bevor
dert. 
Na de jaren van de vele akties, dreigen 
we nu te belanden in het veelbesproken 
'Ik-tijdperk'. Maar we moeten juist inklu
sief gaan leven, met als het ware onze 
kleine aarde in het achterhoofd. De 
Derde wereld is er mee gebaat als wij 
milieu-vriendelijker gaan leven." Als wij 
ons voedsel betrekken van boeren en be
drijfjes bij ons uit de buurt. Minder lange 
vervoerslijnen scheelt veel brandstof. 
Vooral voor de dagelijkse levensbehoef
ten zal de internationale handel een stuk 
rustiger moeten worden. Hiermee wordt 
(door de dalende vraag) wellicht een halt 
toegeroepen aan de verdere stijging van 
de energieprijzen. Voor de Derde wereld 
van levensbelang! 
Met milieu-vriendelijk en gezonder te le
ven hier, help je dus daadwerkelijk mee 
aan het oplossen van de wereldproble
men. Het huis isoleren, de auto laten 
staan, je brood en groente halen bij de 
biologische winkel wordt dan een poli
tieke daad. Ook 'nee' zeggen tegen over
bodige verpakking, het koffie en vleesge-
bruik verminderen én echt de laatste si
garet of sigaar opsteken, helpt. (Red.) 

Inclusief Denken, Een andere tijd vraiigl een ander 
denken, door Dr. F. Boerwinkel. Uitgave van de 
stichting Werkgroep 2000, Amersfoort. 
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5 Het goede voorbeeld in plaats van geld en goede raad. 
8 Vechten tegen westerste invloeden in Peru. 

I 1 Wereldwinkel met kleding uit Geldrop en groente uit Brabant. 
18 Meer dan 'zonnekollektoren voor Afrikaantjes'. Over het NEDSAT projekt. 
31 Werken aan werk. S.O.S.-wereldhandel met menselijk gezicht. 
43 Terug van (ver) weg geweest. "Meer van hen geleerd dan omgekeerd". 
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46 Ook zuinig met zeezout. Produktinformatie van de SAW. 
47 Biologische groente en fruit per postorder. Zwitserse postbode als groenteboer. 

Over Landbouw 
4 Ook Amerikanen onderzoeken organische landbouwmethoden. 
7 Nederland kan eigen voedselpakket verzorgen. Onderzoek Wageningen. 

16 De opkomst van de kollektieve volkstuin. 
17 Boer Begeman: Levensblijheid voor mens en dier. 
26 Achtergronden van bio-dynamische landbouw. Boekbespreking. 
39 De tuinen van Almere. l^ijksdienst boert biologisch, 
45 DKA-tuinadvies. De tuinstrip nieuwe stijl. 

Over Energie(besparing) 
10 'n Idee. De wentelwiek in de nieuwe rubriek voor milieu-vriendelijke uitvinders. 
12 Witte steenkool ook in lage landen. 
25 Energiebesparing in verkeerde handen. Boekbespreking. 
30 De fabel van de zwarte radiatoren. Een misverstand opgehelderd. 
36 Als elektriciteit uitvalt blijven acht lampen branden. Geslaagd energie(besparings-) 

projekt op Haagse school. 
37 Energie op school. Een inventarisatie van lesmateriaal. 

En bovendien . . . 
2 Van Cooth-hoeve heropend! 
3 Kursuswerk volop in ontwikkeling. Nieuwe kaderkursussen op DKA. 

14 Laat niet te gauw in je lichaam snijden. Boekbespreking. 
24 Wat onze voorouders met planten deden. Boekbespreking. 
24 Nieuw leven voor oude lappen. Boekbespreking. 
26 Aktiehandboek. Bespreking. 
26 Baas in eigen portemonnee. Mensen kunnen zélf kiezen. 
28 Anders wonen op het water. Het alternatieve leven aan boord. 
41 Voorbeeldprojekten in het Waddengebied. Ekonomie en ekologie hand in hand. 
44 Papa, hoe komt het dat ik kan praten? 
51 Index. De inhoud van DKA nummers 25-31. 

De vaste rubrieken: 
19 Slimme toestanden, 23 Beste DKA, 33 Mensen & Mogelijkheden, 34 DKA Raad
gevers, 35 Tussen de Regels, 42 Regeladvertenties, 49 Adressen van Winkels, Thee-
schenkerijen. Restaurants, Bakkerijen, Voedingskursussen. 

De Kollektieve Tuinen Nieuwe Wereldwinkel 
De enige, echte Volkstuin is een feit. In 
Uitgeest en Heemskerk sloeg een groep 
milieubewuste mensen de handen aan de 
ploeg. Gezamenlijk wordt grond bewerkt, 
gezaaid en geoogst. Lees hoe in de Kol
lektieve Tuin óók de demokratic groeit 
en bloeit. Op pagina 16. 

Wat moet je in hemelsnaam met ouwe 
kleren in een Wereldwinkel? Of met bio
logisch gekweekte spruitjes? De Wereld
winkel Geldrop koppelt wereldproblemen 
aan de uitwassen van onze welvaart. Ook 
om de Derde wereld dichterbij te bren
gen. Op pagina 11. 

Meer plantaardig meneer! 
Het is eindelijk eens goed uitgerekend: 
Nederland kan voor zichzelf zorgen. Le
ven van het land, zonder import dus. Met 
biologische landbouw en minder vlees. 
Dit grote nieuws komt uit Wageningen. 
Wie had dat ooit kunnen denken? Pagina 
7. 

Vechten in Peru 
Westerse invloeden bedreigen bijna alle 
kuituren ter wereld. Coca-Cola vind je in 
Guatemala, maar ook in China. Na de 
spiegeltjes en de kralen brachten we 
weinig goeds meer mee. 
Is het niet beschamend dat wij ons steeds 
van de slechtste kant laten zien? Hans en 
Anneke Carlier vechten samen tegen de 
westerse invloeden in Peru. Pagina 8. 

Ook op 't droge 
Woonbootbewoners worden voortdurend 
op de huid gezeten door onze overheden. 
Omdat ze zogenaamd leven 'in strijd met 
de eisen ener welgeordende maatschap
pij". Vele van deze waterbewoners kun
nen echter voor ons - landrotten - door 
hun milieubewuste leefwijze een lichtend 
voorbeeld zijn. Hoe? Op pagina 28. 

Echte natuurbescherming 
De Waddenvereniging gaat de koers ver
leggen. Met ekonomische, milieu
vriendelijke projekten gaat het kostbare 
natuurgebied ook op langere termijn be
schermd worden tegen verdere aantas
ting. Alles over deze belangrijke stap in 
de goede richting op pagina 41. 
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De Kleine Aarde 

Van Cooth-hoeve 
heropend! 
D e burgemeester van Boxtel, Mr. P. Pesch, had speciaal voor deze gelegen
heid de glimmend gepoetste ambtsketen uit de kast gehaald. Een tv-ploeg 
van Gewest tot Gewest legde de gebeurtenis voor televisiekijkend Nederland 
vast: D e Kleine Aarde had haar fraaie hoofdgebouw weer terug, twee jaar na 
de brand. 

De Boerderij, daar ging het op 2 februari 
om. Schoongeboend, met fleurige bloem
bakken voor de deur, stond zij te wacii-
ten op de sehare bewonderaars die van 
heinde en ver door regen en wind naar 
Boxtel waren gekomen. 
Burgemeester Pesch draaide de toe-
gang'iideur van het slot. Met het overhan
digen van de sleutel aan Hennie van 
Breda, sekretaris van het bestuur van de 
Stichting De Kleine Aarde, werd de ge
heel vernieuwde Van Cooth-hoeve offi
cieel heropend. 
Vóór de opening gaven enkele mede
werk.st.ers uitgebreide informatie over 
het werk van De Kleine Aarde aan bur
gemeester, wethouders en raadsleden van 
Boxtel. 

Kring-lopend buffet 
Het feest ter gelegenheid van de opening, 
waarvoor oud-medewerk.st.ers, bestuurs
leden, leveranciers, stagiaires en de 
buurtbewoners waren uitgenodigd, werd 
ingezet met een uitgebreid "kring-lopend 
buffet", waarvoor vele gasten een bij-

• De Van Cooth-hoeve twee jaar nu de 
brand: als een Phoenix uit de as herrezen. 

• Een kijkje in 'Ue KocstaF, de grote 
kursusruimte, die voor de opening tot 
eet- en feestgelegenheid was omgedoopt. 

• De burgemeester van de gemeente 
Boxtel, IVir. P. Pesch, draaide de voor
deur weer open. 

• 't Konsumententoneel uit Wageningen: 
ook in de biologische winkel,is het met 
de emancipatie niet altijd zo best gesteld. 

• John als hogepriester van de anti-kern
energie-sekte: met knots vechtend tegen 
de atoom-lobby. 

drage hadden meegenomen. Daarna 
kwam, ingeluid met muziek van een 
aantal DKA-medewerkcrs, 't Kon
sumententoneel uit Wageningen met hun 
kritisch én amusant stuk "Natuurlijk en 
Gezond". DKA'ers lieten in de daarop
volgende "show" van eenakters, dansen en 
sketches zien dat theater ook hen na aan 
het hart ligt. Tot diep in de nacht werd er 
feest gevierd, gedanst en gesmikkeld. Een 
prima afsluiting van een moeilijke perio
de, die begon na de brand in februari 
1978. 

Hartelijke dank 
Om het kursuswerk indertijd door te 
kunnen laten gaan, werd op korte termijn 
een oud houten schooltje gekocht en in 
Boxtel opgebouwd. Dankzij hulp van 
onze buren van "De la Salie" en de men
sen van Gaiapolis uit Oegstgeest, kon het 
werk van De Kleine Aarde, zij het door 
veel te improviseren, doorgang vinden. 
Dit was mede mogelijk door de vele dui
zenden mensen, die naar aanleiding van 
de brand en de daaropvolgende aktie in 
totaal bijna honderdduizend gulden ga
ven. Zonder de hulp van al deze mensen 
was het allemaal niet zo goed gegaan met 
De Kleine Aarde. Daarom nogmaals al
len onze hartelijke dank! 

Piramide op D K A ? 
Om aan de steeds stijgende vraag naar 
kursussen te kunnen voldoen zijn we van 
plan binnenkort in de boerderij een 
tweede kursus-ruimte in gebruik te ne
men. Verder zal er een permanente ex
positieruimte komen (boven de Uitgeve
rij). Ook wordt gewerkt aan een tocht-
sluis bij de ingang. 
Op de plaats waar nu nog 'de keet" — het 
noodgebouw - staat, zal, als iedereen 
meewerkt, een piramidewoning verrijzen! 
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De Kleine Aarde Pauli Jansen 

Kursuswerk 
volop in ontwikkeling 
Kaderkursussen landbouw en energiebesparing 

Nieuwe mensen binnen het kursuskollektief van D e Kleine Aarde. Dat bete
kent ook nieuwe ideeën. Pauli Jansen die samen met John Savage Onstwedder 
met de koördinatie van het kursuswerk is belast, vertelt wat er voor veran
deringen zijn gekomen. En hoe zij de toekomst ziet. 
Rooskleurig dat wel. En in de nieuwe kursusruimte van de pas herstelde Van 
Cooth hoeve is het uitstekend werken. Aan een betere wereld die, zo zegt zij, 
vandaag al kan beginnen. 

In het winternummcr van De Kleine 
Aarde stond ons kursusprogramma voor 
1980. Het basisidee waardoor het kur
suskollektief zich bij de opstelling van het 
programma voor 1980 liet leiden is dat 
we nu ruimte open laten voor program
ma's die om herhaling vragen. Om ze 
eventueel hetzelfde jaar nog te kunnen 
herhalen. Houdt daarom steeds in de ga
ten of er op deze pagina nieuwe aktivitei-
ten vermeld worden die niet in het jaar
programma staan. 
We zijn bezig veel werkvormen en hulp
middelen te ontdekken om het werken 
met de meest uiteenlopende groepen kur-
sisten zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Belangrijk vinden we vooral het praktisch 
werken; een kennismaking in de vorm 
van een rollenspel, een middag brood
bakken of in de tuin werken. 

Wat ging er uit? 
In het programma van 1980 is de kader-
kookkursus niet meer te vinden. Er zijn 
nu 120 mannen en vrouwen opgeleid die 
zelf over volwaardige voeding informatie 
kunnen geven en verspreid over het hele 
land kunnen ze kooklessen verzorgen. 
(Zie DKA 31.) Zij krijgen nog wel bege
leiding vanuit De Kleine Aarde. Mocht 
de vraag naar weer zo'n kursus groot 
worden dan is herhaling altijd mogelijk. 
De specifieke kompoststudiedagcn zijn 
verdwenen. Kompost maken blijft wel 
onderdeel van iedere kursus of studiedag 
over biologische land en tuinbouw, maar 
we willen er geen hele dag meer van ma
ken. Verder vinden wij het erg belangrijk 
dat we ons meer op de beroepsteler rich
ten daar deze deskundige ondersteuning 
vaak veel harder nodig heeft dan de ama
teur voor wie tuinieren uiteraard geen 
brood-zaak is. 
Ook zult u tevergeefs zoeken naar de 
themaweekenden over gezondheidszorg. 
Deze waren wel geslaagd te noemen 
maar een dergelijk thema vereist enorm 
veel voorbereiding. Ook moeten we veel 
mensen van buitenaf vragen en dat past 
niet helemaal in onze filosofie: de 
uitgangspunten zoveel mogelijk met eigen 
mensen uitdragen. 

Nieuwe aktiviteiten 
Het voorbeeld van de voedingsgroep is 
ook aangeslagen bij de landbouw- en 

energiegroep. Er wordt nu ook een ka-
derkursus Landbouw gegeven. De deel
nemers aan deze kaderkursus kunnen 
<)traks zélf informatie en kursussen geven 
over de biologische land- en tuinbouw. 
Een kaderkursus voor energiebespaarders 
wordt ook opgezet, maar data en inhoud 
zijn nog niet precies vastgelegd. Het 
nieuwe thema "De struktuur van de ener
gievoorziening" gaat dieper dan "gordij
nen dicht en huis-isolatie". 
Ook voor mensen in het onderwijsveld 
worden er twee studiedagen georgani
seerd waar zij ideeën kunnen opdoen, er
varingen met kollega's kunnen uitwisse
len en praktisch werken aan lesprogram
ma's. 
De voedingsgroep geeft over de thema's 
kindervoeding en rauwkost weekenden. 
We richten ons op mensen die vanuit hun 
beroep (verpleging, winkel) anderen wil
len gaan adviseren over het gebruik van 
volwaardige vegetarische kindervoeding 
en over het gebruiken van rauwkost en 
onbewerkt voedsel. 
Nieuw is ook een experimentele studie

dag voor mensen die in hun werk met 
twijfels zitten en daar iets aan willen 
doen. 
Een dag voor mensen die in werk en/of 
leefgroepen bezig zijn met milieuvoor
lichting en behoefte hebben aan uitwisse
ling van ervaringen staat ook voor het 
eerst op het programma. 

Meer korte weekends 
Wc vragen ons steeds meer af of een lang 
weekend van vrijdagavond tot zondag
middag wel geschikt is. We zorgen mees
tal wel voor voldoende afwisseling met 
praktisch werk, maar toch komen veel 
deelnemers zondagochtend niet zo vlot 
uit de veren. Het kost wat moeite om de 
hele ochtend plus de evaluatie 's middags 
wakker te blijven. 
Het kort weekend dat zaterdagavond af
gelopen is voldoet ook goed. Een studie
twee- of driedaagse kunnen we waar mo
gelijk door de week organiseren; dan 
kunnen er meer en andere mensen ko
men. De kaderkursus landbouw wordt 
ook door de week georganiseerd evenals 
de kookkursus. 

Sneeuwbaleffekt 
De belangstelling voor de kursussen 
neemt nog steeds toe en meer centra in 
de geest van De Kleine Aarde worden 
gestimuleerd. Bezoekers worden steeds 
kritischer en komen zelf meer met vra
gen. En ieder is ook weer een cel in de 
wereld waar hij of zij zelf in leeft; er 
wordt over gepraat, en dat veroorzaakt 
een soort sneeuwbaleffekt. De kritiek 
naar onszelf is er ook wel. Niet altijd zijn 
we konsekwent in wat we zeggen en wat 
we doen. Ook voor ons is het een per
soonlijke ontwikkeling om hier te wer
ken. Ónze ideeën over de wereld en over 
veranderingen in die wereld worden be
sproken, twijfels die er zijn, keuzes die 
gemaakt worden. Ik vind dat we heel eer
lijk moeten kunnen zijn; de werkelijk
heid zoals wij die interpreteren uitdragen 
maar met alle openheid voor kritiek op 
onze interpretatie. 
Gedragsveranderingen die wij willen sti
muleren roepen wel weerstanden op en 
naarmate deze veranderingen meer offers 
vragen wordt de weerstand ook groter. 
Onze ontwikkeling binnen het kursus
werk is geen vage droom over de toe
komst maar 'wordende" willen blijven, 
iedere dag. 
En daarom de simpele woorden van Pete 
Seeger uit de jaren van het ontwakend 
protest: 'Everybody talks about a new 
world in the morning, don"t they know, 
tomorrow is today?" ("Iedereen praat 
over een nieuwe wereld, weet men wel 
dat morgen vandaag is?"). 
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programma 

Kursussen in de 
komende maanden 
Het volledige programma voor 1980 
stond in hef winterniunmer. Hier een 
greep uit de voorjaarsaktiviteiten. 

12 april; Studiedag Pluimvee. Een dag op 
een kippenbedrijl', met als hoofdonder
werp aankoop, voeding en verzorging van 
kippen. Prijs v a n a f / 3 0 , - (naar inko
men). 

18, 19 en 20 april: Themaweekend 
Energie- en milieu-kritisch bouwen. On
derwerpen die aan bod komen zijn: al
ternatieve woonvormen, isolatie, passieve 
en aktieve zonnekollektie, biologisch 
bouwen en milieuvriendelijke materialen. 
Prijs vanaf ƒ 95 - (naar inkomen). 

21 mei: Studiedag: doorgeven van alter
natieven. Voor mensen die samen werken 
en/of samen leven. Wat doen jullie als 
bestaande groepen aan milieu-edukatie, 
vanuit de alternatieven waarmee jullie 
zelf bezig zijn op het gebied van voeding, 
landbouw, energie, zelfvoorziening, sa
menlevingsvormen, kleinschalige produk-
tie enz. Wat geven jullie hiervan door 
aan bezoekers, gasten, stagiaires, kursis-
ten? En hoe doen jullie dat? Een dag om 
ervaringen, voorbeelden en ideeën uit te 
wisselen. Prijs vanaf ƒ 30 , - (naar inko
men). 

30 april, 1 en 2 mei. Kaderkursus biolo
gische landbouw. Voor mensen die in 
hun eigen omgeving kursussen willen ge
ven over biologisch tuinieren. Er wordt 
vanuit gegaan dat men al veel ervaring 
heeft met biologisch tuinieren. De kursus 
begint op woensdagavond en eindigt vrij
dagmiddag om 16.00 uur. Er zijn ook te-
rugkomdagen. Prijs vanaf ƒ 95,— (naar 
inkomen). 

Let op! 
Vanwege de drukke vakantieperiode 
wordt het kruidenweekend verplaatst van 
15, 16 en 17 augustus naar 5, 6 en 7 sep
tember. Prijs vanaf ƒ 9 5 , - (naar inko
men). 

Om teleurstelling te voorkomen doet u er 
goed aan vroegtijdig in te schrijven voor 
alle aktiviteiten. 

Het kursusprogramma voor 1980 kunt u 
bestellen door f 1,- over te maken op 
giro 3871330 van het DKA-
kursuskollektief. Postbus 151, 5280 AD 
Boxtel, onder vermelding van 'kursus
programma 1980'. 

Landbouwi 

Ook Amerikanen 
onderzoeken 
organische 
landbouwmethoden 

Bestaat er een organische landbouwme
thode waarmee wij — zonder of in elk ge
val minder afhankelijk van kunstmest en 
machines — onze voedselproduktie op het 
hedendaagse peil kunnen houden? 
Het Amerikaanse ministerie van land
bouw, en wel de afdeling Wetenschap en 
Onderwijs, wil deze vraag proberen te 
beantwoorden. 

De landbouw was in vroeger tijden 
overal organisch van opzet. Dat bete
kende dat er enorm veel mensen bij be
trokken waren. Ploegen, zaaien, bemes
ten, maar ook onkruid en ongedierte van 
aardappelen of bonen verwijderen, en 
niet te vergeten de oogst, het was alle
maal werk waar veel handen aan te pas 
kwamen. 
Maar liefst 95% van de Amerikaanse 
pioniers hield zich met het boerenbedrijf 
bezig. Maar méér dan het voeden van het 
eigen gezin zat er in die dagen niet in. In 
1776 kon een Amerikaanse boer drie 
mensen (hijzelf inbegrepen) voeden; 
vandaag de dag zijn dat er zestig. Is het 
dan wel mogelijk, zo vragen ook de 
Amerikanen zich af, als we de organische 
landbouw gaan invoeren, voor al die mil
joenen mensen voldoende voedsel te 
produceren? 

Voor- en nadelen 
Anson Bertrand van het ministerie van 
landbouw, zocht een aantal deskundigen 
bij elkaar en zo ontstond de 'Koördine-
rende groep organische landbouw". Deze 
groep zal de voor- en nadelen van de 
'oude' methoden moeten bestuderen: de 
algemene waarde, de huidige en toekom
stige ekonomische invloeden en de kos
ten. Maar allereerst, zo zegt Bertrand, is 
het nodig voor organische landbouw, als 
systeem voor produktie van voedsel en 
vezels, een sluitende definitie te vinden. 
Het onderzoek strekt zich uit over het 
hele gebied: van totaal geen organische 
landbouw tot een komplete afhankelijk
heid ervan. Leider van het onderzoek is 
de in de Verenigde Staten bekende bo-
demdeskundigc Robert Papendick. 

Inventarisatie 
De groep deskundigen, waaronder eko-
nomen, onderwijsdeskundigen, planten-
ziektekundigen, landbouwingenieurs, 
enz., begint met een grootscheepse inven
tarisatie van alle bedrijven die in de Ver
enigde Staten met organische methoden 
bezig zijn. Daarnaast wil men vastgesteld 
zien welk informatie-netwerk nodig is om 
van de organische methode enig sukses te 
kunnen verwachten. Ook wil men achter 
de beweegredenen van een aantal 
voedsel- en vezelproducenten komen, die 
duidelijk voor de organische methode 
hebben gekozen. 
In de eindrapportage- wil men zeker ook 
aandacht besteden aan de landbouwtech

nieken die buiten de Verenigde Staten in 
gebruik zijn. 

China inspireert 
'Organische landbouw', zo zegt onder
zoekleider Papendick, 'is nu bij de Chi
nezen al eeuwenlang de landbouwmetho
de. Weliswaar gebruiken ze nu wat 
kunstmest om een betere opbrengst te 
krijgen maar dat is beslist geen vervan
ging van organisch materiaal'. 
De konklusies uit het onderzoek zullen 
via de voorlichtingskanalen van het mi
nisterie in elk geval ter beschikking van 
de Amerikaanse boeren komen. Veel 
boeren, die nu gewend zijn aan het wer
ken met bergen kunstmest en een gigan
tische hoeveelheid machines, betwijfelen 
of door middel van organische landbouw 
wel voor de huidige bevolking voldoende 
voedsel geproduceerd kan worden. 
'Daar zullen wij zeker achter komen' zegt 
Bertrand. Als alle gegevens verzameld 
zijn kunnen wij een programma opstellen 
of suggesties voor een nieuw te voeren 
beleid ten behoeve van het ministerie van 
landbouw ontwikkelen. Als daar aanlei
ding toe is kunnen we hernieuwd onder
zoek, meer onderwijs en subsidie voor
stellen. 
Wilt u de groep met suggesties helpen, 
schrijf dan naar; 
Team for Organic Farming, Room 124, 
Building 007; SEA/USDA, Beltsville, Md 
20705, USA. 

DKA bedreigd 
In DKA 30 en 31 heeft u kunnen lezen 
over onze problemen met de gemeente 
Boxtel. De diskussie of De Kleine Aarde 
kan blijven is nog niet gevoerd. Er is dus 
nog geen besluit gevallen. 
In de modellen, die op basis van een 
inventarisatie-rapport over Munsel zijn 
opgesteld, was De Kleine Aarde gelijkge
schakeld met stank veroorzakende agrari
sche bedrijven in het zuidelijke deel van 
Munsel. Dit betekende; als zij zouden 
verdwijnen gaat De Kleine Aarde mee. 
(De boeren in Munsel-Noord moeten in 
dit plan in ieder geval weg.) 
We hebben hierop gereageerd met een 
uitgebreide brief, waarin we schreven dat 
we dit niet konden aksepteren. En nog 
eens hebben we gewezen op ons plaatse
lijk en landelijk belang als milieu-
edukatie en voorlichtingscentrum. 
De kommissie Ruimtelijke Ordening 
heeft toen besloten, dat er een model bij 
wordt gemaakt. Daarin moeten de agrari
sche bedrijven verdwijnen; De Kleine 
Aarde blijft gehandhaafd. 
In onze brief hadden we ook een bereke
ning opgenomen, die aantoonde dat er in 
de huidige bouwlokatics tot 1998 vol
doende grond beschikbaar is voor de te 
verwachten behoefte aan woningen. In 
dit voorstel kunnen de boeren in 
Munsel-Zuid én De Kleine Aarde blij
ven. De kommissie heeft dit voorstel ech
ter naast zich neergelegd. Ze wil zich niet 
vast leggen op de eigen, gemeentelijke 
prognoses. 
De officiële inspraakprocedure is nu van 
start gegaan. We blijven de zaken nauw
keurig volgen. JolxV de Wilde 
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Derde wereld Odilia Boele 

Het goede voorbeeld 
in plaats van 

geld en goede raad 
Het werk van talloze instanties, miljoenen aan ontwikkelingshulp en enorme 
bedragen die via rampenfondsen naar de Derde wereld gaan; alle akties, geld 
en inspanning blijken niet voldoende te zijn om honger en onrechtvaardigheid 
van deze aardbol te bannen. Wat doen we verkeerd? Het propageren van 
westerse oplossingen, het ontkennen van het recht van de arme landen hun 
eigen boontjes te doppen? Kunnen we het nog wel 'hulp' noemen als wij onze 
eigen verdorven leefwijze als zaligmakend naar de Derde wereld 'exporte
ren'? Laten we maar het goede voorbeeld gaan geven in plaats van geld en 
goede raad, stelt Odilia Boele, maar niet allemaal terug op ons eigen eilandje. 

We weten nu dat de situatie van de arme 
landen in Afrika, Azië en Latijns Ame
rika ondanks jaren ontwikkelingshulp en 
tal van studies niet veel verbeterd is. In
tegendeel. Hiermee is niet gezegd dat 
ontwikkelingshulp zoals die nu gegeven 
wordt totaal zinloos is. We kunnen de, 
ongetwijfeld aanwezige, goede bedoelin
gen niet wegvlakken. Toch moet ook 
worden gesteld dat problemen alleen op
gelost kunnen worden als men inzicht 
heeft in de oorzaken ervan. 
Onderontwikkeling is niet uit de lucht 
komen vallen. Het is langzaam ontstaan. 
Over het algemeen juist door kontakt 
met Westerse landen, als koloniale mo
gendheden. Zo werd in India de 
bloeiende huisindustrie door Engelse tex

tielimporten om zeep geholpen; in delen 
van West-Afrika werd de beste grond 
door de Fransen voor de teelt van aard
noten gebruikt, waardoor de bevolking 
op minder goede grond in haar levens
onderhoud moest gaan voorzien. Derge
lijke voorbeelden zijn er legio. 

Inhalen van achterstand? 
Onafhankelijkheid betekende voor de 
meeste van die landen dat ze een eigen 
regering kregen maar vaak niet dat ze 
ook hun eigen toekomst konden bepalen. 
Met ontwikkelingshulp loopt men al 
gauw het gevaar dat het hulpgevende 
land of instantie meent te weten wie er 
geholpen moet worden en hoe, terwijl de 
ontvanger van de hulp dat niet of minder 

goed zou weten. Er wordt ook wel ge
suggereerd dat de 'ontwikkelingslanden' 
een 'achterstand' zouden moeten inhalen. 
Maar naast al de goede bedoelingen van 
ontwikkelingshulp speelt ook eigenbelang 
een grote rol. Maar al te vaak vloeit een 
aanzienlijk deel van het hulpgeld weer 
terug naar het gevende land, omdat een 
groot deel van de orders in het gevende 
land geplaatst (moet) worden. 

Minderwaardig kultuurpatroon? 
Het westerse kultuurpatroon wordt te 
snel als ideaal gezien, terwijl de mensen 
in de Derde wereld het idee krijgen dat 
hun kuituur minderwaardig of minder ge
schikt voor de moderne tijd is en dus 
maar moet veranderen. 
Het westerse patroon sluit slecht aan op 
de realiteit van de Derde wereld. Het 
overgrote deel van de bevolking woont 
nog steeds op het platteland en is sterk 
op zelfvoorziening gericht. Toch wil men 
deze dorpen in het wereldsysteem zuigen. 
Allerlei landbouwadviseurs prijzen 
kunstmest en dergelijke aan, terwijl vaak 
maar de vraag is wie daarmee het meest 
geholpen is: de arme boeren of de ont
wikkelingshulpinstantie. De kloof tussen 
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adviseur en doipsbewoner blijft in elk 
geval groot een enorm verschil in ge
woontes en gebruiken, in taal en oplei
ding en natuurlijk een verschil in inko
men Met al deze verschillen is het wel 
haast onveimi)deli|k dat de hulpgevei 
een hoop in het doip ontgaat, zoals on
derlinge verschillen in inkomen en land
eigendom Toch zijn dit bclangii|ke /d 
ken voor het al ot niet slagen van een 
projekt in een doip 
Zo vertelde een Indiër onlangs dat hoe
wel methaangisting uit technische ovei-
wegingen een heel goede energievoorzie
ning voor veel dorpen in India is, derge
lijke piojekten zeer waarschi)nlijk alleen 
in die sticken waar het kastesysteem niet 
zo sterk is zullen lukken In streken waai 
het kastesysteem wel sterk is en de sa
menleving verdeeld, zou methaangisting 
de zaken alleen nog erger maken, het 
zou de hoogste kasten meer macht over 
de paria's en de lagere kasten geven door 
hen de toegang tot de installatie te ont
zeggen 

Elite regeert 
Een deel van het piobleem is ook dat 
zelts binnen een land de verschillen in 
achteigrond zeci gioot zijn Iemand uit 
een grote stad in Azic staat even ver van 
het leven op het platteland af als een 
westerling Al aangetast door de besmet
telijke ziekte van 'westers is mooi , zal hij 
vaak op het platteland neerkijken en het 
vies en primitief vinden Maar hij be
hoort wel tot de elite die het land re
geert, over ontwikkelingshulp onderhan
delt enzovoort Het is maar zeei de vraag 
ot de armen er ook beter van zijn gewor
den van de hulp m al die jaren 

Duurzame energie bijvoorbeeld 
WIJ in de rijke landen, zouden ons beter 
kunnen richten op het geven van het 
goede voorbeeld in plaats van geld en 
goede raad en proberen te bevorderen 
dat ook onze overheden daar toe over
gaan Zo zou het intensief werken aan 
duurzame energie m Nedeiland en an
dere rijkc landen, de arme landen meer 
vertrouwen kunnen geven in deze techno
logie Dat het echt werkt dus en een zin
nige oplossing kan zijn Men weet im
mers overal in de Derde wereld dat "ze in 
het Westen alleen dat gebruiken wat het 
beste IS' 

Nieuw MeMO bureau 
Op dezelfde dag, dat de Van Cooth 
hoeve feestelijk werd heropend, werd in 
Amstcidam de nieuwe behuizing van de 
Stichting MeMO in gebruik genomen 
Voorzitter Leo Gompcn verrichtte de of
ficiële openingshandeling door nu eens 
geen lint door te knippen, maar door 
stukken lint aan elkaar te knopen Om 
hiermee de samenwerking tussen 
McMO-bednjfjes te symboliseren 
Initiaticfnemei van de stichting MeMO, 
Otto Munters, heeft de draad weer opge
pakt Hij IS nu sekretans op half-time ba 
SIS 

Het nieuwe bureau van MeMO ligt zeer 
goed bereikbaar, vlak bij het Centraal 
Station van Amsterdam Drie-hoog heeft 
men drie representatieve ruimten, waar
van er een in fraaie pasteltinten is ge-

Bovendien zijn de geïndustrialiseerde 
landen rijk genoeg om de risiko s van een 
nieuwe technologie te diagen Dat kan 
van de meeste ontwikkelingslanden met 
gezegd worden Je hoort vaak dat de be
volking in Deide wereldlanden geen ini
tiatief neemt Logisch natuurlijk als een 

IJ fout de ondergang van een gezin ot ge
dwongen verkoop van hun grond kan be
tekenen 

Eigen voedselproduktie 
i WIJ kunnen direkt bijdragen aan een be-

teie wereld en een eerlijkei verdeling 
door het zelf tegengaan van verspilling 
Ook door te streven naar minder afhan
kelijkheid van voedselimporten uit Derde 
wereldlanden Vele mensen zullen mis
schien zeggen dat dit tegen de belangen 
van die landen ingaat, dat het juist goed 
IS als ZIJ kunnen exporteren Natuurlijk 
zou het voor voedselexpoi terende landen 
een ramp zijn als de afzet van de ene op 
de andere dag wegviel Maar daar hoeven 
we met bang voor te zijn, zo snel zal 't 

I- niet gaan De meeste mensen veranderen 
hun eetgewoontes met van vandaag op 
morgen 

1 Op langere termijn zouden de meeste 
landen in Afrika, Azie en Latijns Ame
rika er mee gebaat zijn als zij hun goede 

schilderd 
De donateurs van MeMO bi achten in 
korte tijd het geld bij elkaar vooi de rea 
lisatie van dit bureau 

Stichting McMO Danir ik 17 III Amstml im (120 
268294 

landbouwgrond vooral voor eigen voed-
selproduktie konden gebruiken 
Om te bereiken dat de voedmgsstoltcn 
eerlijker ovei de mensheid verdeeld wor
den IS het onveimijdehjk dat de mensen 
in de rijke landen een grote stap terug 
doen in konsumptie Maai deze stap te-
lug, IS misschien wel twee stappen — wat 
gezondheid betreft — vooruit 

Zelf oplossingen zoeken 
Steeds meei mensen in Derde wereldlan
den die geen deel uitmaken van de rege
ling, hebben sterke twijfels over ontwik
kelingshulp, zoals die nu gegeven wordt 
ZIJ vragen het recht zcit oplossingen te 
zoeken voor hun problemen Dit lijkt een 
makkelijk in te willigen eis, nu gebleken 
is dat de westerse 'oplossingen' niet zo 
veel oplossen Toch hebben politici, ont-
wikkelmgshulpdeskundigen en anderen 
het nog steeds over 'wederzijdse afhanke
lijkheid en wordt ei nog steeds naar ge
streefd de westerse invloed binnen de 
Dei de wereldlanden uit te breiden De 
bevolking van Derde wereldlanden hun 
eigen toekomst te laten bepalen is niet 
eenvoudig Daar is geen pasklaar recept 
voor Westerse belangen in Azie, Afrika 
en Latijns Amerika zijn met zomaar weg 
te denken 

Kontakten onontbeerlijk 
Direkte kontakten met bevolkingsgroe
pen in Derde wereldlanden zijn onont
beerlijk Zowel voor het kreeren van 
meer wederzijds begrip, alsook om erva
ringen uit te wisselen en problemen te 
bespreken Hoewel ook dit niet van de 
ene dag op de andere zal gaan, zijn er 
toch al tal van organisaties in Nederland 
die dergelijke direkte kontakten onder
houden 
Geschetste mogelijkheden zullen niet 
mogen leiden tot allemaal weer terug op 
ons eilandje maar juist tot meer en wer
kelijk vruchtbare samenwerking Maar 
ook binnen Nederland waar milieu en 
voedselbeweging nauwer met de Derde 
wereldbeweging zou kunnen samenwer
ken dan misschien al het geval is Im
mers, het milieu is een grensoverschrij
dende zaak en voor een gezondere, 
rechtvaardiger wereld iS eerlijk delen 
noodzaak Niet alleen kennis en macht 
maar ook ervaring grondstoffen en voed
sel 

Stal vliegenvrij 
Tien West-Afnkaanse spreeuwen maken 
sinds vorig jaar maart korte metten met 
vliegen die zich m de 'kraamafdehng' van 
het varkensfokbedrijf 'De Schothorst' m 
Lelystad wagen De acht zeugen en de 
daarbij horende biggen zijn zeer te spre
ken ovci dit (vreedzaam) biologisch wa
pen nadat een methode was gevonden 
om de vogels regelmatig alle hokken te 
laten doen bleet het bedrijf vliegenvrij 
De dierverzorgers van De Schothorst 
denken dat deze biologische bestrijding 
in de praktijk goed werkt Het kost 
weinig arbeid en geld En het gebruik 
van chemische middelen wordt geheel 
overbodig 
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Landbouw/voeding i iJolanda Leupers 

Nederland kan eigen 
voedselpakket verzorgen 
Wageningen onderzoekt biologische landbouw 

In Wageningen begint men de laatste tijd 
wat meer interesse te tonen voor biologi
sche landbouw, nadat men jarenlang deze 
vorm van landbouw alleen maar afschil
derde als de weg naar de hcmgersnood. 

Een groep studenten van de Landbouw
hogeschool mocht zich in de biologische 
landbouw verdiepen. Het resultaat van 
hun onderzoek is vastgelegd in het rap
port "Landbouwkundige produktie in Ne
derland bij natuurlijke stikstofvoorzie-
ning ' \ Het rapport werd zo belangrijk 
gevonden dan men naar aanleiding daar
van een symposium organiseerde. 

Zelfvoorzienend 
De eindkonklusie van het rapport: als er 
niets ingevoerd wordt en er ook geen 
stikstofkunstmest wordt gebruikt, zelfs 
dan kan de Nederlandse landbouw voor 
het totale voedselpakket zorgen. Oftewel 
Nederland kan, voor wat betreft voedsel, 
zelfvoorzienend zijn. Er blijft dan natuur
lijk niets over voor export. En vlees zal 
bijna geheel van het menu verdwijnen. 
Bij het onderzoek is men er van uitge
gaan dat alle andere landbouwmaatrege-
len zoals mechanisatie, bestrijding van 
ziekten en plagen en de voorziening van 
de grond met de overige mineralen, ge
lijk blijven aan de huidige situatie. Ver
der gingen de onderzoekers uit van een 
stabiele bevolking van 14 miljoen mensen 
en een landbouwareaal dat gelijk blijft 
(er verdwijnt nu nog ieder jaar 12.000 
hektare onder het asfalt). 

Ander voedingspatroon 
Een praktische konsekwentie van een 
zelfvoorzienend Nederland is wel dat het 
voedingspatroon zal moeten gaan veran
deren. We zouden 20'X> minder suiker, 
20% minder aardappels, 15'/i> minder 
eieren en 20% minder zuivel, vrijwel 
geen vlees en veel meer granen en peul
vruchten moeten gaan eten. Dit patroon 
gaat al aardig de kant uit van de voe
dingsprincipes van De Kleine Aarde. 
Voor de stikstofvoorziening wordt ge
bruik gemaakt van stalmest, gier, stads
vuil, rioolwater en vlinderbloemigen 
(planten die stikstof in de grond bren
gen). Een groot deel van de stalmest gaat 
naar de tuinbouw, een klein deel naar de 
akkerbouw en niets naar de weilanden. 
De produktie in de tuinbouw blijft dan 
even hoog als nu het geval is. 

Weiland wordt bouwland 
In de akkerbouw zal vooral gebruik moe
ten worden gemaakt van vlinderbloemi
gen. Als de produktie per hektare daar 
even hoog zou moeten blijven als nu, 
zouden er heel vaak vlinderbloemigen 
geplant moeten worden. Daarom is geko
zen voor een produktieniveau dat 30% 

lager ligt dan het huidige niveau. Maar 
als er geen vlees en minder zuivel gege
ten wordt kan veel van het huidige wei
land vervangen worden door bouwland. 
De totale opbrengst akkerbouwgewassen 
zou dan zelfs hoger worden dan nu. 
De weilanden gaat men inzaaien met een 
mengsel van gras en klaver, waardoor er 
1,4 koe per hektare gehouden kan wor
den (nu 2,4 koe) en er geen veevoer 
meer geïmporteerd hoeft te worden. 
Bij deze cijfers is er geen rekening mee-
gehouden dat nader onderzoek nieuwe 
resultaten zal opleveren waardoor de si
tuatie nog gunstiger kan worden. Helaas 
wordt er op dit moment weinig onder
zoek gedaan ten behoeve van de biologi
sche landbouw. Uit dit rapport blijkt op
nieuw hoe noodzakelijk het is daar eens 
wat meer tijd in te gaan steken. 

' MeiU'deUiij^fn Lanilhoimln)gi'\chi>ol WiigcniiifiC" 
79-18 (19791. 

Nu Potentieel Vruehtwisseling 
lx per 4 jaar 

weiland. 

• Nu is 2/3 van de Nederlandse kul-
tuurgrond grasland. (1). 
De helft van het grasland is echter goed 
geschikt voor akkerbouw (2) 
Op dit bouwland wordt echter vruchtwis-
seUng toegepast. Eens per vier jaar is het 
weiland. Dan nog kan de oppervlakte 
bouwgrond uitgebreid worden en wel tot 
de helft van de kultuurgrond (3). 

• Biologische landbouw, gezondere voe
ding, geen onnodige importen; Nederland 
kan goed voor zichzelf zorgen. 

• Het Amerikaanse tijdschrift Time 
wijdde eind januari een cover-story aan 
het graan-embargo van Carter. Time 
schrijft onder andere, dat de tarweoogst 
in Amerika sind 1940 per acre 
(± 4000 m )̂ verdubbeld is; de opbrengst 
aan maïs is zelfs verviervoudigd. 
Time: 'De overvloedige Amerikaanse 
oogsten kwamen net op tijd om de hon
ger naar vlees in de wereld te stillen. 
IMeereisende en beter gesitueerde kon-
sumenten over de hele wereld hadden 
liever varkens- en rundvlees of gevogelte 
op hun bord dan brood en meelspijzen. 
Negentig procent van de maïsoogst wordt 
nu dan ook gevoerd aan de veestapel; 
terwijl sojabonen voor dieren de belang
rijkste eiwitbron vormen. Tof ver in de 
zestiger jaren wist Amerika niet wat met 
de overschotten te doen. De laatste tien 
jaar wordt het overschot geëxporteerd 
naar landen als de Sovjet-Unie, China en 
Japan. 
Grote boeren worden nu gekonfronteerd 
met toenemende erosie van landbouw
grond. En met een graan-embargo waar
door voedsel als wapen wordt ingezet'. 
Niet dat de Russen er een brood minder 
om eten. Wel zullen ze misschien het ko-
teletje moeten missen. Het Amerikaanse 
graan was bestemd voor het vetmesten 
van de Russische veestapel. Ook de Rus
sen zien vlees als symbool van welvaart. 
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Derde wereld Hans en Anneke Carlier 

Vechten 
tegen westerse invloeden 

in Peru 
D e romance die vijf jaar geleden in de tuin van D e Kleine Aarde begon 
duurt nog immer voort. Zij het dat omstandigheden en omgeving zich enigs
zins hebben gewijzigd. Hans en Anneke Carlier bevinden zich nu als vrijwilli
gers in het Centrale Bergland van Peru, waar zij de Indiaanse bevolking er
van proberen te overtuigen dat hun graan quinua veel waardevoller is dan de 
door multinationals aangeprezen lif-lafjes. Weer blijkt onze aarde heel klein 
te z i j n . . . 

We zijn weer terug in Peru Twee maan
den lang reisden we door Nederland We 
bezochten familie, vrienden Maar ook 
organisaties die allemaal bezig zi|n met 
ontwikkelingshulp, bewustwording, maat
schappijverandering en noem maar op 
Steeds weer werden ons dezelfde vragen 
gesteld 'Heeft het wel zin die hulp''. 
Zien jullie nu effekt van jullie werk ' , 
"Veranderen die mensen nu echt''. 
Waarom zijn jullie zo enthousiast terwijl 
er toch zoveel mensen gefrustreerd te
rugkomen '" 
Vragen die ons geholpen hebben onze 
ideeën steeds duidelijker te formuleren 
Maar ook zijn deze vragen nuttig om af
stand te nemen van het werk waarin wij, 
door de vele kleine problemen, af en toe 
de rode draad ook weleens dieigen kwi|t 
te raken 
Nederlanders kijken je echter heel 
vreemd aan als je hen precies dezelfde 
vragen stelt Wij werken nu in Peru maai 
het werk dat we doen verschilt eigenlijk 
niet zo veel van datgene waar wi) ons vi|t 
laar geleden in Nedeiland mee bezighiel
den voorlichting over voeding en ge
zondheid Zelf op kleine schaal groente 
verbouwen en met behulp van goed uit
gebalanceerde voeding de dokter buiten 
de deur houden 

Geen dokter, geen medicijnen 
Terwijl ik dit neeischn|t realiseei ik mij 
dat de laatste zin een typisch 'Nederland
se' is 
In de meeste dorpen waar wij werken 
hebben ze nog nooit een echte dokter ge
zien Laat staan dat er geld is om uit de 
stad dure medicijnen te laten komen Is 
dat niet heel erg'' Geen dokter, geen me
dicijnen'' Soms wel, soms niet Wij wes
terlingen slikken voor elk kuchje en krie-
beltje een bijbehorend pilletje Het zou 
interessant zijn eens uit te rekenen hoe
veel geld wi] daaraan per jaar kwijt zijn 
Maai wat doe je als j t geen inkomen 
hebt, of zo weinig geld dat je die dure 
medicijnen met kunt kopen'' Wat doe je 
dan, dood gaan' Natuuilijk met' Er be
staan immers ook nog andere geneeswij 
zen dan alleen maar 'westerse'' 

De Kleine Aarde bleek prima 
voedingsbodem voor 
ontwikkelingswerk 

Eigen deskundigen 
Zo heeft elk dorp zijn eigen deskundigen 
Voor kruiden die in de streek groeien, 
voor bevallingen, beenbreuken of voor 
het verdrijven van kwade geesten zoals 
'Susto' BIJ ons beter bekend als 'shock' 
Anneke brandde kortgeleden haar vin
gers en omdat we niets bij ons hadden 
vroegen wc verschillende vrouwen uit het 
dorp om raad Ongelooflijk, de hoeveel
heid huismiddeltjes die ons werd aanbe
volen Zoals je vingers in witte suiker 
stoppen zodat de blaren uitdrogen en de 
brandwonden sneller genezen, de buiten
ste schil van een ui op de wond binden, 
het blad van de weegbree kneuzen en op 
de brandwond binden, de wond deppen 
met het sap van lupinebladeren En een 
moderne aanpak smeer ei tandpasta op 

Ramilla 
Een ander voorbeeld Ik sneed me eens 
m mi|n vinger aan een stuk glas in de 
demonstratietuin van het dorpje waar wij 
toen woonden Een meisje van tien, haar 
zusje van anderhalf op de rug meezeu
lend, gaf haar broertje van zes opdracht 
'ramilla' te plukken Het kind wist pre
cies welk plantje hij moest hebben Het 
werd tussen twee stenen fijngewreven en 
op de wond gelegd Het brandde als jo 
dium 'Ramilla' bleek even effektief te 
zijn er ontstond geen infektie' 

• Hans en Anneke Carlier. 

Groenten en kruiden 
Als WIJ hiei in Peru met de bevolking 
over gioenteteelt praten beginnen we 
meestal over de geneeskracht van be
paalde groentesoorten Men kent hier 
bijvoorbeeld de werking van gekookte 
woitel tegen diarree, uien tegen ver
koudheid en selderij tegen maagklachten 
Het kost dan meestal niet zoveel moeite 
onze toehoorders duidelijk te maken dat 
wanneer je elke dag maar verse gioente 
eet je deze kwalen daarmee ook voor
komt Maar' zo zeggen zij dan terecht, 
'waar halen wij de zaden dan vandaan' 
Tot nu toe hebben wij die zaden in de 
stad gehaald en in-kleine zakjes tijdens 
kursussen en marktdagen doorverkocht 
Maar gedwongen door de ekonomische 
krisis gingen wij de mensen informatie 
geven hoe ze op kleine schaal groenteza
den moesten kweken Elke deskundige 
zal als hi| dit leest natuurlijk zeggen dat 
dit niet veel goeds belooft Het zaaizaad 
zal zich met andere variëteiten mengen 
en daardoor toch zijn homogeniteit ver
hezen WIJ vragen ons af of dit laatste 
wel zo belangrijk is Men teelt immers 
voor eigen gebruik en geen hcktares vol 
En misschien is het wel goed dat er plan
ten met kleine onderlinge verschillen 
groeien We weten toch dat verscheiden
heid een plantengemeenschap stabieler 
maakt 

Bijna vegetarisch 
In de plaatselijke voeding vinden we de
zelfde ingrediënten die nu ook in Neder 
land langzamerhand weer ontdekt wor
den Hier in de streek verbouwt men veel 
graansoorten tarwe, gerst, haver, maïs en 
quinua (een graansoort die zich het beste 
thuisvoelt op een hoogte van bijna vier
duizend meter) 
Granen vind je terug in bijna alle maal
tijden Men eet ze samen met tuinbonen, 
erwten, linzen en andere bonen Alhoe
wel de meeste families wel enkele scha
pen of lama's bezitten wordt er over het 
algemeen geen vlees gegeten Je kan dus 
zeggen dat de maaltijden hier bijna vege
tarisch zijn 

Eiwitwaarde 
Het graan quinua kan echter - voor wat 
betreft de voedingswaarde — best wedij
veren met vlees of melk, dierlijke eiwit-
produkten dus, die hier (en in grote de
len van de wereld) nooit op tafel komen 
Wij laten dan ook niet na in onze kursus
sen de waarde van quinua herhaalde ma-
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len te onderstrepen. 
'Maar', zo zult u zich afvragen, 'wat zijn 
jullie dan aan het doen? Het lijkt wel of 
de mensen het daar allemaal al weten. 
Wat moeten ze dan nog met ontwikke
lingshulp?' 
Deze opmerking zou volkomen terecht 
zijn als dit volk volledig gescheiden 
leefde van alles wat wij met 'beschaving' 
plegen aan te duiden. Was dat maar 
waar! 

Het Westen rukt op 
Helaas rukt het Westen ook hier op. De 
radiostations zijn bij wijze van spreken al 
in handen van de industriële grootmach
ten. Zoals Bayer, Shell, Philips en Nestle. 
De kranten staan bol van 'de vooruit
gang' en de nieuwe tijden die aanbreken. 
De voorlichters van de ministeries krijgen 
hun opleiding aan westers georiënteerde 
universiteiten en veel 'voorlichtingsmate
riaal' wordt gratis — voorgekauwd en wel 
- door de westerse bedrijven geleverd. 
En zoals de meeste bedrijven maar één 
doel voor ogen staat, winst maken en af
hankelijkheid kreëren, zo is het ook hier. 

'Fijn' roept Unilever 
Via de steden krijgt het Westen meer en 
meer vat op het platteland. Er worden 
produkten geïntroduceerd die niets met 
de verbetering van de voedselsituatie te 
maken hebben. Wel produkten die uit
stekend voor industriële verwerking ge
schikt zijn. Zoals lupine waarvan het 
zaad veel olie én bitterstof bevat. 'Uitste
kend geschikt voor de verbouw door de 
kleine boer' juicht het ministerie van 
landbouw. 'Zeer geschikt voor arme 
gronden' zegt de universiteit. 'Fijn' roept 
Unilever die de fabrieken bouwt om olie 
uit de zaden te persen. 'Prima' roept ook 
meneer Bayer die voor de produktie van 
milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen 
om de bitterstoffen zit te springen. En de 
kleine boer? Die mag van het zuur ver
diende geld een radio en een platenspeler 
kopen. Van Philips, jawel. En wat komt 
er op tafel? Juist. Snelkook-toverrijst. De 
rijst waar je weer snel heel veel honger 
van krijgt. . . 
De gevolgen van deze 'vooruitgang' zijn 
desastreus: de bevolking staat de grond 
voor de eigen voedselproduktie af aan de 
industrie en zakt zo steeds verder weg in 
het moeras van de afhankelijkheid. 
Laten we in Peru eens om ons heen kij
ken en zien welke ontwikkelingsprojek-
ten er nu zijn. Al die projekten hebben 
deze dingen gemeen: mechanisatie; in-
troduktie van handelsgewassen voor in
dustriële doeleinden; gebruik van bestrij
dingsmiddelen, verdelgingsmiddelen en 
kunstmest. De veeteeltprojekten gaan 
gebukt onder zware schuldenlasten omdat 
men in plaats van het eigen vee te verbe
teren zo nodig stamboekkoeien uit de 
Verenigde Staten of uit Nederland moest 
laten komen. En duur moest betalen 
uiteraard. 

Elite eet kaas 
Er kwamen melkmachines en vrachtau
to's om de melk naar de fabrieken te 
brengen waar met peperdure installaties 
(van Duits of Nederlands fabrikaat) uit
stekende boter en kaas wordt gemaakt. 
Door het uiterst dure verwerkingsproces 
is echter alleen de elite van het land in 
staat deze zuivelprodukten te kopen. . . 

Los JARDIIVEROS de nuestra huerta 
Hay antmalitoi que not ayudan an lo h 

El gran )ardln«ro «1 jopo ) ' f ^ 
com* mói d« 10,000 inMctot «n 3 mM«* ' 
P«ro n*f»trta un titio oKuro y fr(o para vtvir 
ddetnói, qu« hoya agua para lavart* 

todot I M diai 

tomMi intectoi 

• Een pagina uit een van de vele Spaan
se publikaties die door Hans en Anneke 
Carlier geschreven en uitgegeven zijn, in 
een oplage van 15.000 stuks. (Zie ook de 
voorpagina van deze DKA.) 

(de elite waar wij als ontwikkelingswer
kers overigens ook toe behoren). 
De drang tot mechaniseren (alhoewel de 
werkloosheid aanmerkelijk is) is een lo
gisch gevolg van de politiek die de rege
ring van Peru volgt. Al dan niet onder 
invloed van het Internationaal Monetair 
Fonds dat precies voorschrijft wat er ge
daan moet worden. 

Werkelijke verbetering 
Als we werkelijk willen werken aan ver
betering van de situatie waarin het volk 
van Peru verkeert dan zal men moeten 
inzien dat elk systeem zijn eigen techno
logie heeft. Beter gezegd: je kunt spre
ken van kapitalistische en socialistische 
technologieën. De eerste is gericht op 
uitbuiting, centralisatie en afhankelijk
heid. De andere, als 't goed is, op ont
wikkeling, samen delen en decentralisa
tie. Techniek is prima, maar er zullen 
technische alternatieven moeten komen 
die wérkelijk de positie van allerarmsten 
in deze wereld verbeteren. 

Kennis vervaagt 
Wij hebben in dit artikel ook even de 
kennis van de bevolking op het gebied 
van geneeskunde en voeding aangestipt. 
Kennis die een grote mate van onafhan
kelijkheid kan geven. Natuurlijk bestaat 
er ook een groot reservoir met kennis op 
het gebied van landbouw, veeteelt, hui
zenbouw, produktie van gereedschappen 
en sociale organisatie. Maar die kennis 

zal spoedig vervaagd zijn als de noodzaak 
om ze door te geven, wegvalt. Als men in 
het onderwijs andere onderwerpen be
langrijker acht. Als alléén westerse tech
nieken het predikaat 'vooruitgang' mogen 
dragen. Als de Peruaanse kuituur wordt 
gediscrimineerd. 

Wetenschappelijk jargon 
Natuurlijk is er in de loop der tijd door 
antropologen en sociologen een dikke 
stapel boeken over de gebruiken van 
deze volkeren volgeschreven. Maar door 
de onleesbaarheid en het gebruik van 
puur wetenschappelijke taal, is deze ken
nis van nul en generlei waarde voor het 
volk bij de verdediging en ontwikkeling 
van de eigen kuituur. 
Ook technici en artsen hebben hun eigen 
geheimtaal die hen een zekere macht 
over de ongeletterden geeft. 
Er is veel werk aan de winkel. Gelukkig 
zijn er landen in de wereld die wel een 
duidelijke lijn hebben uitgestippeld. En 
die ook, zoals in China, in de praktijk 
brengen. 

Wat we nu doen 
Wij zijn nu onder andere bezig met stu
dies over de gebruiken van de tot het 
platteland behorende bevolking en hun 
technologie, die zich door de eeuwen 
heen ontwikkeld heeft; het publiceren 
van onze bevindingen in de meest een
voudige en voor iedereen begrijpelijke 
taal (de illustraties bij dit verhaal en op 
de kaft komen uit dit materiaal. Red.); 
het op gang brengen van kommunikatie 
tussen verschillende streken in Peru over 
ontwikkelingen in de volkstechnologie; 
het verzamelen van informatie over tech
nieken en gebruiken in andere delen van 
de wereld van bevolkingsgroepen die in 
soortgelijke omstandigheden verkeren; 
het aanwakkeren van de diskussie over 
de toekomst van het land samen met de 
bevolking en die organisaties die solidair 
zijn met het arme deel van de bevolking. 
Dat houdt in dat wij zelf ook weleens op 
de vingers getikt moeten worden omdat 
onze oplossing de eigen ontwikkeling van 
het volk in de weg staat. Maar het bete
kent ook dat wij af en toe op de tenen 
gaan staan van mensen die — met de toe
komst van het land - minder goede be
doelingen hebben. 
Natuurlijk blijft elke ontwikkelingsvisie 
zélf ook in ontwikkeling. Daarom stellen 
wij het erg op prijs als er reakties op ons 
verhaal komen. 

//nns en Anneke Carlier, 
CasilUi 310, Huaneayo, Peru. 

• Een os vóór en vijf mannen duwend 
achter de traktor. IVIechanisatie is ont
wikkeling, zegt men wel eens. 
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'n Idee 'ü 1(166 'n Idee 'n Idee 
Af en toe komen er bij De Kleine Aarde 
prachtige ideeën binnen van kreatieve le
zers die intensief met ons meedenken. 
'Wat vinden jullie ervan?' is dan meestal 
de vraag. Helaas is het niet altijd moge
lijk - zonder gedegen onderzoek - een 
waardeoordeel te geven. Daarvoor ont
breekt ons helaas de tijd en het geld. 
Wat wij wél kunnen en willen: ruimte 
geven in ons tijdschrift waarin de 
uitvinder-in-spé zijn of haar ei kwijt kan. 
Eén voorwaarde: 't idee moet - maar dat 
zal elke DKA-lezer duidelijk zijn - pas
sen binnen onze filosofie. Ruim genomen 
moet 't idee - ekologisch gezien - ver
antwoord zijn. Dus energie-arm te reali
seren; te vervaardigen van bij voorkeur 
natuurlijke, niet milieu-vervuilende mate
rialen; kleinschalig te produceren enz. En 
als het even kan zou het betrekking moe
ten hebben op onze hoofdthema's; ener
gie, landbouw en voeding, maar ook za
ken als vervoer, wonen en zinvolle vrije
tijdsbesteding liggen ons na aan het hart. 
Zo komt uw geesteskind onder de aan
dacht van geïnteresseerde DKA-lezers, 
bedrijven en instellingen. Mensen die 
wellicht best met u mee willen denken en 
mee willen werken aan uw vinding. Uw 
idee. graag met een eenvoudige beschrij
ving, en als het kan met tekening of foto, 
s.v.p. zenden aan de redaktie van De 
Kleine Aarde, postbus 151, .5280 AD 
Boxtel. 
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De wentelwiek 
De heer P. J. Marijnissen uit Almelo bijt 
de spits af in onze nieuwe rubriek: 'n 
Idee. Hij heeft ons zijn idee gezonden 
naar aanleiding van een bezoek aan een 
expositie in de Almelose schouwburg 
over de piramidchuizen. De op het dak 
van het piramidehuis geprojekteerde 
windmolen is van het traditioneel ont
werp: een molen met horizontale draai-
ingsas. Dit vraagt een nogal lange mast 
en de heer Marijnissen vroeg zich af of 
de molen van het type 'vertikale draai-
ingsas voor piramidchuizen niet veel ge
schikter zou zijn. Hij heeft er al eentje 
in zijn achtertuin staan. Zijn idee en be
schrijving gaat dan ook vergezeld van 
échte foto's. 
De molen van de Almeloër is niet uniek 
in zijn soort; bekend zijn onder andere 
de Perzische molens. 
Het unieke in zijn ontwerp: de wieken 
draaien niet alleen om een centrale as 
maar als paar ook nog een keer om de 
eigen as. De bedoeling is dat één van de 

wieken van het paar een zo groot mogelijke 
windvang heeft en de andere een zo klein 
mogelijke luchtweerstand. Dat vereist na
tuurlijk een mechanisme waardoor de 
bladen van het wiekenpaar als het ware 
omkiepen. Via een halve cirkelvormige 
geleidebaan die via een pen met de 
windvaan is verbonden lukt dat inder
daad. Dit alles is in een beschcrmingshuis 
aangebracht, dat door de wieken wordt 
aangedreven. Bij elke omwenteling ma
ken de wiekenparen een pendelende be
weging om de eigen as over een hoek van 
negentig graden. Overigens heeft de heer 
Marijnissen meer varianten in petto: een 
molen met twee onafhankelijk van elkaar 
draaiende wiekenparen. Ook heeft hij 
aardige ideeën over remmechanieken, die 
berusten op centrifugale kracht. 
Kollega-molenbouwers die geïnteresseerd 
zijn in experimenten in deze richting, 
kunnen kontakt opnemen met de heer P. 
J. Marijnissen, Johanna van Burenlaan 
16, 7602 TR Almelo, 05490-62778. 

• Hef prototype van de wentelwiek in de 
tuin van de uitvinder. 

Reuk- en onkruidvrij 

'Tuinder Bijl ging de mist in door een 
ongelukje met de voedingsoplossing 
waarbij de pH zeer sterk daalde', zo 
blijkt uit een verhaal in het vakblad 'de 
Tuinderij' waarin melding wordt gemaakt 
van de ervaringen van een eerzame Hol
landse tuinder die de kouwe grond voor 
een voedingswaterfilm inwisselde. 
'Ze moeten wat netter gaan werken' 
klaagt een Wagenings onderzoeker: 
'Door kennisgebrek en slordigheden ko
men er nogal eens onnodig problemen 
voor. Zo moet bijvoorbeeld de pH-meter 

elke week schoongemaakt worden(. . .) 
De Stichting Bio-wetenschappen en 
Maatschappij heeft een aantal voor- en 
nadelen van het telen op een voedings-
film en op steenwol op een rijtje gezet en 
kwam tot de voorlopige konklusie 'dat de 
genoemde voordelen ook een aantal on
zekerheden inhouden'. Tel daar de 
hoge investeringen met al hun risico's en 
de benodigde 'omscholing' voor de tuin
der bij op, en het wordt begrijpelijk dat 
de meerderheid van de tuinders het en
thousiasme van de onderzoekers nog niet 
deelt'. 
Van het telen op steenwol wordt onder 
andere als voordeel genoemd dat het ste

riel is; er zitten geen schadelijke ziekte
kiemen in. Toegegeven, als je het nieuw 
koopt bij de B.V. Nederlandse Steenwol-
fabriek is het brandschoon. 'En reuk- en 
onkruidvrij', meldt de fabriek trots die 
het spul onder de naam Grodan aan de 
man brengt. De steenwolfabrikant stelt 
daarom voor ieder jaar maar nieuwe wol 
te kopen. En als je dan bedenkt dat 
steenwol bij 1600 graden Celsius tot 
stand komt door het uitecnslingeren van 
een vloeibare steenmassa, dan is het, 
vanuit de energie-invalshoek bekeken, 
misschien toch niet zo voordelig. Het 
hele verhaal is te lezen in biobulletin nr. 
23 (Gerjan Huis in 't Veld, 071-156543). 
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Derde wereld Paul Gerritsen 

Wereldwinkel 
met kleding uit Geldrop 
en groente uit Brabant 
Gaan de Wereldwinkels het ook dichter bij huis zoeken? In de winkel van 
Geldrop verwacht men veel van het 'demonstratie-effekt'. Gezond voedsel uit 
de eigen regio staat naast produkten uit verre, vreemde landen. Met de op
brengst van kleding die de inwoners van Geldrop niet meer willen, wordt een 
koöperatieve werkgemeenschap in een dorp in India van de grond geholpen. 
Het 'ver-van-mijn-bed-argument' gaat niet langer op. D e strijd om een leef
baar bestaan moet op twee fronten worden gevoerd. Hier én daar. Maar 
vooral nu. 

Paul Gerritsen beschrijft hier het ont
staan en de wordingsgeschiedenis van de 
(Derde) wereldwinkelbeweging. Ondanks 
alle akties, zo konstateert hij spijtig, zijn 
de problemen waarmee de arme landen 
kampen, nog lang de wereld niet uit. De 
Wereldwinkel Geldrop koos voor een be
tere aansluiting bij het dagelijkse leven 
en gaf hiermee een nieuwe impuls aan 
het wereldwerk. 

Opkomst Wereldwinkels 
De onvrede over het verloop van de 
UNCTAD-konferentie in 1968 vormde 
de direkte aanleiding tot de oprichting 
van Derde Wereldwinkels. Het was een 
spontaan protest tegen de onrechtvaar
dige verdeling van de wereldrijkdommen. 
Tijdens deze konferentie werd andermaal 
duidelijk dat de westerse wereld er alleen 
op uit was zich te verzekeren van de 
noodzakelijke grondstoffen teneinde de 
ekonomische groei veilig te stellen. Tege
lijkertijd hield men de grenzen zoveel 
mogelijk gesloten voor produkten uit de 
Derde wereld. De schandalige handelspo
litiek van het Westen bracht een aantal 
mensen op het idee door middel van de 
verkoop van Derde wereld-produkten het 
westerse monopolie in de wereldhandel 
te doorbreken. Tegelijkertijd zou met de 
aktie de publieke opinie beïnvloed moe
ten worden. Het idee bleek aan te slaan; 
in enkele jaren ontstond een keten van 
ruim honderdvijftig winkels. 

Minder produkten, meer akties 
Al snel vond men binnen de beweging 
dat de naam 'Derde-wereldwinkel' moest 
gaan veranderen. Het werd simpelweg 
'Wereldwinkel'. 
Tweede punt van diskussie was de vraag 
of de verkoop van produkten wel zo veel 
zoden aan de dijk zette. Afgezien dan 
van rietsuiker en koffie. Twee produkten 
die goed liepen. Het gevolg was dat de 
verkoop in veel winkels op het tweede 
plan kwam te staan. In plaats daarvan 
werd in het begin van de jaren zeventig 
veel meer energie in doelgerichte poli
tieke akties gestoken: de Angola-koffie-
boycot: de Chili-aktie; Medisch Komitee 
Vietnam enzovoorts. 

Aansluiten bij dagelijks leven 
Toen de akties rond 1975 in felheid af
namen en de landelijke koördinatie stag
neerde, was ook in Geldrop van een ze
kere matheid sprake. Gelukkig bleven we 
niet bij de pakken neerzitten. Een ver
huizing dwong ons na te denken over wat 
we gedaan hadden én wat we in de toe
komst van plan waren te gaan doen. 
Er meldden zich nieuwe leden en vanuit 
het nieuwe onderkomen begonnen we 
drie jaar geleden ook met een nieuwe 
benadering: de aktiviteiten moesten 
voortaan beter aansluiten bij het dage
lijks leven van de plaatselijke bevolking. 

De Wereld-voedsel-winkel in Geldrop. 

Ook om maar niet steeds weer gekon-
fronteerd te worden met het eeuwige 
'Het is zo ver van mijn bed'. 

Biologische groente en kleding 
Als uitgangspunt kozen we de 'basisbe
hoeften': eten en drinken (voedsel dus), 
onderdak, kleding en schoeisel. Tweeder
de (!) van de wereldbevolking zag zelfs 
deze basisbehoeften nog niet vervuld. We 
wilden de verschillen in behoeftebevredi
ging tussen de rijke en de arme landen zo 
goed mogelijk duidelijk maken. Het 
'demonstratie-cffckt' moest groot zijn. 
En, waar mogelijk, wilden we de plaatse
lijke bevolking een alternatief bieden 
voor een andere levenshouding. 
Meteen na de 'heropening' van de We
reldwinkel in Geldrop zijn we gestart met 
de verkoop van groente uit 'De Kleine 
Aarde-tuinen' (van Brabantse biologische 
tuinders. Red.). Het geeft ons, als We
reldwinkel, een handvat de bevolking te 
informeren over de wereldvoedselsituatie. 
Een tweede aktiviteit is het kledingpro-
jekt. Per maand wordt er circa twee ton 
kleding binnengebracht. (Zonder één ad
vertentie!) Wij zien geen kans deze 
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enorme hoeveelheid (puma) kleren weei 
aan de man of vroim te brengen Slechts 
een klein percentage wordt te koop aan
geboden Voornamcli|k aan buitenlandse 
werknemers Een erg belangri|k kontakl 
overigens Een klein gedeelte wordt uit 
gezocht voor verzending naar de Derde 
wereld Het meeste gaat echter naar de 
opkoper De totale jaarlijkse opbiengst, 
ongeveer vijftien mille is bestemd voor 
een Derde wereld pro|ekt 

Ons Derde wereld projekt 
Kees Koning, lid van de Wereldwinkel 
werkt al enige jaren in het dorp Conchi 
Thanda, een dorp op het platteland van 
India Onze solidariteit met de bevolking 
van de Derde wereld, en met de bevol 
king van dit dorp in het biizondei bc 
perkt zich niet tot het alleen maar sturen 
van centen (jaarlijks dus zo n vijftien mil
le) Moiele steun vinden wij eigenlijk een 
nog belangri|ker aspekt van ontwikkc 
lingshulp Internationale solidariteit bete
kent immers dat de bevolking van de 
Derde wereld voor haar belangen op
komt en dat wij ons richten op onze ei 
gen zaken 
Het projekt Conchi Thanda is helemaal 
rond deze gedachte opgebouwd Belang
rijk uitgangspunt is dat alle inwoners van 
het dorp voor honderd procent in het 
projekt deelnemen Ongeacht de verschil
len in welvaart tusserude bewoners on
derling Na veel wikken en wegen kwam 
er een kooperatieve organisatie tot stand 
Alle bezittingen zijn nu in de kooperatie 
ondergebracht Wij denken dat het ge 
meenschappehjk bezit van de grond, 
kennis en middelen, samen met onze ge
ringe financiële hulp voldoende uitzicht 
biedt op een redelijk welvaartsniveau 
voor alle inwoners 
De financiële steun die wij verlenen mag 
zeker niet als een regelmatig terugkerende 
gift worden geschouwd Het is een lening, 
die eenmaal terugbetaald, opnieuw door 
de bewoners gebruikt moet worden om in 
een naburig dorp, investeringen mogelijk 
te maken 
Onze filosofie is duidelijk niet langer 
steun verlenen dan strikt noodzakelijk is 
Het geld wordt meestal besteed aan het 
slaan van putten het aanleggen van irri
gatiekanalen en dergelijke 
Het projekt Conehi Thanda loopt nu 
twee )aar en lijkt redelijk suksesvol 

Vijf dagen open 
Gemiddeld hebben wij in Geldrop zo n 
3S tot 40 mensen op de lijst van mede 
werk st ers staan Een flinke groep waar 
door je meteen weer met organisatie 
problemen te maken krijgt Aan de an
dere kant kunnen we toch - dankzij het 
groot aantal mensen - wel vijf dagen per 
week open zijn En dat is natuurlijk van 
onschatbaar belang 
Door de uitbreiding van de winkel met 
een pandje ernaast hebben we nu zelfs de 
beschikking over een echte tentoonstel
lingsruimte 
Hoe de kombinatie voedsel-wereldwinkel 
in de toekomst zal uitpakken' Ik denk 
wel dat het goede mogelijkheden biedt 
lokale gebeurtenissen in een wat groter 
verband te plaatsen, want lokale en na 
tionale problemen worden immers in 
toenemende mate door het wereldgebeu
ren bepaald 

Energie i iJip Lenstra 

Witte steenkool 
ook 

in lage landen 
Onder oudere inwoners van Roermond bekend als 'het Steel', staat er in 
Midden-Limburg in de monding van de Roer de enige Nederlandse water
krachtcentrale. D e witte steenkool voorzag Roermond in de oorlog, toen nog 
twintigduizend inwoners, van stroom. Dat schreef ons P. Franssen in een 
noodkreet, omdat een unieke toepassing van alternatieve energie in 1974 bui
ten gebruik is gesteld en verloren dreigt te gaan door gebrek aan belangstel
ling. Jip Lenstra van Energie Anders ging kijken en kwam enthousiast terug. 
Met cijfers voor het opnieuw in gebruik nemen van een Nederlandse water
krachtcentrale. 

Een van de grootste onbevaarbare rivie
ren in Nederland is de nvier de Roer, die 
bij Roermond in de Maas stroomt De 
rivier ontspringt in de Belgische Arden
nen en loopt via Duitsland naar Vlodrop 
waai ZIJ de Maasvallei binnenstroomt De 
Maasvallei is tamelijk diep waardoor de 
rivier op het Nederlandse grondgebied 
een vrij sterk verval krijgt Over de laat 
ste kilometers bij Roermond is het hoog
teverschil nog voldoende om watermo
lens aan te drijven Vroeger stonden er 
langs dit nviergedeelte dan ook een aan 
tal watermolens achter elkaar De weg 
langs deze voormalige molens heet nog 
steeds Molenweg 
Toen nog voor de Tweede Wereldoorlog 
het bedrijf ECI (Electio-Chemische In
dustrie) zich aan het einde van deze Mo
lenweg vestigde, lag het voor de hand de 
benodigde elektriciteit met waterkracht 
op te wekken De rivier werd hiertoe op
gestuwd en een meanderbocht afgesne
den Het hoogteverschil in het afsnij
dingskanaal was hierdoor drie meter ge
worden Er werden twee turbines van het 
Kaplan-type met een vertikale as ge
bouwd Deze turbine is geschikt voor 
kleine hoogteverschillen en bestaat uit 
een soort scheepssehroef met verstelbare 
schoepen 

Vliegwiel 
Via een groot kamwiel met hardhouten 
tanden wordt een versnellende haakse 
overbrenging tot stand gebracht Op de 
horizontale, sneldraaiende as is een groot 
vliegwiel gemonteerd dat tevens als rem-
sehijt dienst doet Aan het einde van de 
as bevindt zich de generator met een 
vermogen van 320 kiloWatt 
De generator is geschikt om synchroon 
met het net te draaien maar kan ook on
afhankelijk daarvan funktioneren 

Tot 1974 
Van de twee turbine-installaties is er nog 
maar een over Deze heeft tot 1974 ge
werkt In dat jaar werd de ECI, inmid
dels een onderdeel van AKZO, gesloten 
De centrale was te klein en te oud om 
nog los van de ECI te kunnen werken 

Onder andere de personeelskosten zou
den te hoog worden Ook zijn de aan- en 
afvoerkanalen gedeeltelijk dichtgeslibd 
Geen aantrekkelijk pcispektiet dus 
Toen de Stichting Energie Anders van 
verschillende kanten op deze toestand 
werd gewezen is informatie ingewonnen 
Bevestigd werd, dat de waterkrachtcen
trale in deze voim met meer bruikbaar 
was voor elektriciteitsproduktie De hui
dige eigenaar heeft echter ook geen 
plannen om de installatie te slopen (Mis
schien IS het een goed idee om van het 
nog in goede staat \erkerende bedie
ningsgebouwtje een klein museum te 
maken waar de historie \an de water
kracht in deze streek tentoongesteld 
wordt ) De plaats waar het hoogtever 
schil wordt gekreeerd, waar de stuw van 
de centrale staat, is en blijft echter ge
schikt voor toepassing van waterkracht 
Zeker jiu er plannen blijken te bestaan 
om in de omgeving van de stuw een 
nieuwe woonwijk te bouwen, lijkt het de 
moeite waard om een en ander nader te 
onderzoeken 

• Figuur 1. Afvoer-duur-kurve van de 
Roer, over gemiddeld 7 jaar, 1970 t/m 
1976. De hoeveelheid water die door de 
Roer stroomt is tamelijk konstant. Onge
veer veertig van de 365 dagen per jaar 
passeert er meer dan dertig kubieke me
ter per sekonde. 

flFyOEP, DUUR tCüRVe 
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Cijfers 
Rijkswaterstaat gaf de stromingsgegevens 
van de Roer over de laatste zeven jaar. 
Hiermee werden afvoer-duurgraficken 
gemaakt voor zeven achtereenvolgende 
jaren. Daarna kon een redelijk betrouw
bare gemiddelde afvoer-duurgrafiek voor 
een gemiddeld jaar berekend worden. 
Deze grafiek is hierbij afgedrukt (zie 
figuur 1). 
Om tot een betrouwbare elektriciteitsle
vering te komen is het wenselijk met 
twee turbines te werken. 
Als een turbine namelijk voor onderhoud 
of reparatie buiten bedrijf is, kan de an
dere het werk overnemen. Bij hoge rivier-
afvoeren kan de tweede turbine ook nog 
tot de energieproduktie bijdragen. 
De afvoer-duurgrafiek van de hoeveel
heid water, die door de rivier stroomt, 
laat zien, dat een doorstroming van meer 
dan dertig m^/sekonde slechts veertig da
gen per jaar voorkomt. Het /al daarom 
niet nodig zijn om turbines te installeren 
met een grotere kapaciteit dan vijf
tien m^/sekonde. De eerste turbine zal 
dan gemiddeld driehonderd dagen per 
jaar volledig in bedrijf zijn. De reserve
turbine kan het overschot benutten. 
Slechts gedurende gemiddeld veertig da
gen per jaar zal er meer water worden 
aangevoerd dan benut kan worden. 

Rendement 
De valhoogte van het water is drie meter. 
Het rendement van de turbine kan onge
veer negentig procent zijn. De omzetting 
naar elektriciteit geschiedt eveneens met 
een rendement van negentig procent. 
Volgens de formule 
P = rendement.Q.h.H) 
(waarin rendement =0 .81 , O in m^/se-
konde, h in meters en P in kW) zal het 
vermogen van zo'n turbine dan ongeveer 
400 kW zijn, waarbij de generatoren 
maximaal 360 kWe leveren. Aan de hand 
van de afvoer-duurkurve van de rivier 
kan nu een prognose van de elektriciteits-
produktie per jaar gemaakt worden. 

Vijftienhonderd huizen 
Voor de eerste machine kan de op
brengst gesteld worden op ongeveer drie 
miljoen kWh per jaar en voor de reser
vemachine op 0,9 miljoen kWh. De ge
zamenlijke opbrengst (3.9 miljoen kWh) 
zou voldoende zijn voor het elektrici
teitsverbruik van ongeveer 1500 wonin
gen. 
De geproduceerde elektriciteit zou door 
het GEB van Roermond gedistribueerd 
moeten worden. 
Een nadere kosten-baten analyse zal 
moeten uitwijzen of de ontwikkelde ge-
dachtengang ook ekonomisch een aan
vaardbaar perspektief biedt. Onder
staande rekenarij geeft hoop. 

Duurder, maar rendabel 
De baten van de centrale kunnen een
voudig becijferd worden. De prijs, die 
momenteel voor elektriciteit van een cen
trale betaald moet worden, is meestal 
acht cent per kWh. Deze produktieprijs 
is samengesteld uit brandstofkosten en de 
kosten, benodigd om een bepaald vermo
gen te kunnen opwekken. 
De geschetste waterkrachtcentrale heeft 
een te garanderen vermogen van 
360 kW elektrisch, dat gemiddeld drie

honderd dagen per jaar beschikbaar is. 
Het is daarom aannemelijk dat de gepro
duceerde energie verkocht kan worden 
voor zeven cent per kWh. Bij een ener
gieprijsstijging van vijf procent per jaar 
levert dit gemiddeld over tien jaar aan 
jaarlijkse inkomsten ƒ 332.000,- op. 
Daar de centrale volledig automatisch en 
nagenoeg onderhoudsvrij kan zijn, zou 
volstaan kunnen worden met een perso
neelslid voor het schoonhouden van de 
waterlopen en dergelijke, waarvoor 
ƒ 50.000,- aan loonkosten benodigd is. 
De resterende / 282.000,- kan voor af
schrijving en kapitaalskosten gebruikt 
worden. Dit bedrag rechtvaardigt een in
vestering van ƒ 1.400.000,-. Dit is ruim 
ƒ 1.750,- per kW mechanisch vermogen. 
Ter vergelijking: een grote elektriciteits

centrale kost ongeveer duizend gulden 
per kW. Deze energiebron is schoon, 
gratis én duurzaam! 
De vraag of op de genoemde financiële 
basis een waterkrachtcentrale gebouwd 
kan worden, is hiermee nog niet beant
woord. Het is een bezwaar, dat er voor 
het betreffende vermogen geen Kaplan-
turbines (meer) in seriebouw geprodu
ceerd worden. 
Het lijkt de moeite waard om deze tech
nische aspekten nader te bestuderen. 

• De bruisende kracht van witte steen
kool hier idyllisch in beeld gebracht. 

• Interieur van de centrale met vliegwiel 
en generator. 
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Gezondheid Jolanda Smid 

Laat niet te gauw 
in je lichaam snijden 
Alternatieven voor opereren 
Je kunt best zonder galblaas leven. Amandelen en het wormvormige aan
hangsel aan de blinde darm zijn volgens vele artsen overbodig. Talloze 
mensen die rondlopen met een litteken in plaats van een galblaas of blinde 
darm bewijzen dat. Daarmee staat dan vast dat ze gemist kunnen worden. 
Maar niet dat ze geen funktie hebben. Evenmin of de operatie wel nodig was. 

Vaak is de noodzaak dubieus; de blinde 
darm bijvoorbeeld is zo'n twijfelgeval in 
miljoenenoplage. Dagelijks worden er 
nog steeds, zonder dringende redenen, 
duizenden amandelen geknipt, maag- en 
hernia-operaties en gewrichtsoperaties 
uitgevoerd. Dat is vaak volkomen ten on
rechte en schadelijk zegt de arts Köhn-
lechner; er wordt te veel geopereerd en 
nog te weinig aan alternatieve mogelijk
heden gedacht. 

Hernia 
Soms gebeuren er merkwaardige dingen. 
Op een dag kwam er bijvoorbeeld een 
man moeizaam naar het ziekenhuis ge
fietst om zich aan zijn hernia te laten 
opereren. Bij het afstappen viel hij van 
zijn fiets. Er klonk een luide knak. Op 
hetzelfde moment was de man van zijn 
kwaal bevrijd en kon hij weer naar huis 
fietsen. Het behoedde hem tevens voor 
mogelijke klachten na de operatic: een 
verergerde kwaal, stijve lendenen en de 
bijna onvermijdelijke degeneratie van de 
wervellichamen. 

Eenzijdig belast 
Onze wervelkolom, de ruggegraat, is een 
zeer zwaar belast lichaamsdeel. Typisten, 
chauffeurs en veel prestatiesporters doen 
hun rug geweld aan door hun wervelko
lom eenzijdig te belasten. Daardoor ont
staan afwijkingen aan de zwakste onder
delen van de wervelkolom; de tussen 
wervelschijven. Is er zo'n tussenwervel
schijf verzakt, naar buiten gedrukt of af
gescheurd (prolaps, spit of hernia) en 
dreigt er een beklemming van de 
(ischias-)zenuw, dan moet er direkt wor
den geopereerd. Maar deze gevallen ko
men zelden voor. Veel minder dan het 
aantal uitgevoerde operaties; maximaal 
20'X). De typische symptomen die leiden 
tot een hernia-operatie zijn in werkelijk
heid vaak een stoornis in het zenuwstel
sel, waardoor een wervel scheef trekt. 
In zo'n geval kan een 'knak' ook hel
pen. Val niet met opzet van uw fiets, 
maar ga naar iemand die met zo'n gene
zende ruk de wervel weer op zijn plaats 
brengt: de chiropracticus. En laat een ze
nuwaandoening behandelen door een in-
jektie van een zenuwterapeut of door een 
akupunkturist. Vaak zal een operatie dan 
niet meer nodig zijn. 

Zenuwterapie 
De zenuwterapie is een snellere, grovere 

Onlang.s konden we in alle kranten 
lezen dat er in Amerika in 1977 bijna 
twee miljoen onnodige operaties zijn 
verricht, waarbij tienduizenden men
sen het leven lieten. In Europa zou 't 
zo'n vaart niet lopen. De arts 
Köhnlechner vindt echter dat ook 
hier vaak te snel naar het mes wordt 
gegrepen. Hij publiceerde daarover 
het boek 'Onnodige operaties' (Fon
tein. De Bih). Jolanda Smid heeft 
een aantal belangrijke aspekten uit dit 
boek voor u naar voren gehaald. 

variant van de akupunktuur, Injekties 
met een plaatselijk verdovingsmiddel in 
bepaalde zenuwen of 'storingsvelden' 
zoals littekens, kunnen een gestoorde 
funktie van het zenuwstelsel weer herstel
len en de kwaal, die daardoor veroor
zaakt werd, opheffen. Zenuwterapie, als 
aanvullende geneesmethode, heeft zijn 
sterke en zwakke kanten, maar heeft 
toch de voorkeur boven het doorsnijden 
van de zenuwen zoals bijvoorbeeld bij 
maagoperaties en trigeminusneuralgie 
operaties (heftige hoofdpijn door een 
hersenzenuw) wordt gedaan. 
Ook het toepassen van een andere injek-
tieterapie, de ozonterapie is nog geen ga
rantie voor sukses. Toch heeft het on
overtroffen effckten bij rokersbenen. Het 
is sterk aan te raden voor mensen bij wie 
geen 'konservatieve' terapie meer helpt 
en die voor een operatie (lees: uiteinde
lijk amputatie) staan. 

Reumatiek 
Hetzelfde geldt voor reuma-patiënten. 
Reumatiek, ontsteking of slijtage van de 
gewrichten, wordt meestal operatief be
handeld door verstijving of vervanging. 
Beide zijn onbevredigende oplossingen. 
Zenuwterapie, ozonterapie en/of aku
punktuur kunnen geen botten herstellen 
maar wel klachten verhelpen en de slij
tage vertragen of stoppen. En ze kunnen 
de vaak overbodige en zelfs schadelijke 
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meniscus operaties (wegnemen van de 
knieschijf) synovia(gewrichtsvlies)ope 
raties en zogenaamde tennisarm operaties 
voorkomen Die meniscus bijvoorbeeld 
heeft tot taak bi|na dne-vierde van het 
gewicht dat op het been rust te dragen' 
Bovendien maken zenuwterapie en de 
andere genoemde alternatieven het ge
bruik van de medicijnen cortison en ste-
roiden voor reuma patiënten overbodig 

Galblaas en maag 
Opeiaties aan maag en galblaas bijvoor
beeld lukken in de meeste gevallen wel 
Maar daarna begint de ellende Tien pro
cent van de galblaaslijders is dan met van 
zijn klachten af omdat met de gal maar 
de lever of darm de schuldige was Soms 
vormen zich nieuwe galstenen Vooral 
ouderen hebben grote kans op komplika-
ties en daarom halen de chirurgen graag 
een vatbare galblaas al in een vroeg sta
dium bij jonge mensen weg Ze vergeten 
dan dat de galblaas wel eens meer tunk-
ties zou kunnen hebben dan alleen de 
opslag van gal en dat hij misschien beter 
met gemist kan worden De natuur ver
oorlooft zich met de luxe overbodige or 
ganen te vormen Zelfs een zieke gal 
blaas wei kt nog als wekker bij te vet 
eten Vreemd (ot toch met ' ) is het dat er 
onder chirurgen maai sporadisch 
galblaas-lozen voorkomen Ook maag
zweren komen na een operatieve gedeel 
telijke verwijdering van de maag nog al 
eens terug, vaak ook buiten de maag En 
na de operatie werkt het overgebleven 
deel gebrekkig Het noodzakeli|ke dieet 
brengt de patient m een minder goede 
voedingstoestand Zinnig is het dus om te 
proberen de operatie en vooral natuurlijk 
de ziekte te voorkomen Aan een opera
tie ontkom |e echter niet meer bij een 
dreigende galblaasbreuk, een permanente 
afsluiting door galstenen, een doorgebro
ken maagzweer, een maagbloeding en 
maagkanker In de meeste andere geval 
len zijn galkolieken en maagzweren te 
genezen of te voorkomen door een goede 
voedingswijze of dieet door de zenuwen 
met te zwaar te belasten en door medi
cijnen En verder door lechtstreeksc 
aanpak van het zenuwstelsel door middel 
van zenuwterapie en/of akupunktuur 
Een op de drie galblaasoperaties is te 
voorkomen' 

Blinde darm en amandelen 
De verwijdering van de blinde darm is de 
meest voorkomende operatie en in een 
op de vijf gevallen heeft de patient geen 
acute blinde-darm ontsteking Het is een 
meikwaardige ziekte die bijna nooit in 
het weekend uitbreekt en due maal zo
veel bij kantoorpersoneel als bij arbei
ders voorkomt en in mei/juni een hoog
tepunt bereikt Het is erg moeilijk om tot 
een )uiste diagnose te komen Sommige 
van de officiële diagnosetechnieken heb
ben net zoveel waarde als het aftellen 
van je knopen Artsen weten niet altijd 
waartoe de blinde darm dient en waar hij 
precies zit Dat laatste kun je ze met 
kwalijk nemen De appendix (blinde 
darm) zit vaak niet op het plekje dat de 
anatomieboeken aangeven en zat daarom 
soms ook met achter het litteken dat de 
chiruig achterliet Hij ziet er ook nooit 
zo mooi uit als op het plaatje en lijkt 
daarom vaak ontstoken Een op de drie 
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is dat echter met' De oorzaak is dan 
meestal een nierkohek of spijsverterings
krampen Met akupunktuur kan de oor
zaak feilloos ontdekt worden 

Belangrijke afweerorganen 
De appendix maakt lymfevloeistof en 
heeft een belangrijke afweerfunktie tegen 
schadelijke stoffen en ziekteverwekkers 
die m de darm zijn doorgedrongen Net 
als de keelamandelen is het een primair 
immuunorgaan Blinde-daim ontsteking 
gaat vaak samen met amandelontsteking 
De amandelen zijn de eerste obstakels 
voor schadeli|ke stoften in lucht en voed 
sel ZIJ maken de stof zelf onschadelijk 
of aktiveren afweer elders Kinderen zi]n 
vatbaarder voor intekties en reageren fel 
Ier dan volwassenen daarom zijn de 
amandelen \ooi kinderen juist van groot 
belang Hun amandelen zijn vaak (te) 
groot, maar met ziek De helft van de 
amandelen wordt echter verwijderd op 
de indikatie 'te groot Voor Kohnlechner 
IS er maar een gegronde reden voor een 
amandeloperatie een chronisch vergrote 
neusamandel die de dooigang verstopt 
zodat het kind door de mond moei ade 
men En in dat geval moet alleen de neus 
amandel worden weggenomen en niet 
omdat we nou toch in de buurt zitten 

kunnen we ook wel even de keelamande
len meenemen Ook met als ze opgezet 
zouden ziin 
Middenoorontsteking bijholteontstekin
gen en angina treden eerder op bij km 
deren zondei dan met (ontstoken) aman
delen Een kind zonder amandelen is 

vatbaarder voor keelpijn en verkoudheid 
en dergelijke Na het zevende jaar wordt 
een kind vanzelf minder ziek Voor die 
leeftijd kan men beter proberen de om
standigheden aan te pakken, die de 
amandelontsteking ot angina veroorza
ken Een gezonde, natuurlijke voeding 
kan helpen Een geleidelijke harding 
ook Als de amandelen toch ontstoken 
raken moet men, juist bij kinderen na 
tuurgeneesmiddelen proberen voordat 
men met antibiotica wil beginnen Een 
zenuwterapeutische injektie is een een 
voudige methode om een operatie te 
vermijden Het lukt niet altijd, maar het 
IS aan te raden de andere mogelijkheden 
m ieder geval eerst te proberen 

Symptoombestrijding 
Laat dus met te gauw opereren Men 
opereert tegenwoordig te gemakkelijk 
Er IS geen operatie zonder risiko On
danks de verbeterde technieken en hy
giene bestaat er het gevaar van bijvoor 
beeld een 'ziekenhuisinfektie met bakte-
rien die ongevoelig voor antibiotica kun
nen zijn Elk verwijderd orgaan betekent 
funktieverlies voor het lichaam en iedere 
operatie laat een litteken na dat een sto-
rmgsveld kan gaan worden Een wegge
nomen orgaan betekent nog geen gene
zing Chirurgie is symptoombestrijding en 
maakt de mensen - in termen van Kohn 
lechner - 'on-ziek' in plaats van gezond 
Probeer alles en neem de tijd om een 
juiste diagnose te laten stellen Dat is na
tuurlijk met altijd mogelijk Fouten van 
rontgenologen en radiologen zijn vaak te 
wijten aan technische gebreken 
Overweeg voor een operatie eerst alter
natieve geneesmethoden, vooral bij 
'ongeneeslijke chronische ziekten In 
minstens een van de zeven gevallen kunt 
u een noodzakelijke operatie voorkomen 

Onnodige operaties. M. Kohnlechner. 
Fontein Folio, De Bilt. 

Fiets met Lekker Dier 
Een toeristische route langs de bio 
industrie Uitgestippeld door de aktie-
groep Lekker Dier, die al enige jaren ten 
strijde trekt tegen de agro-business 
waarin dieren nog nodeloos gekweld 
worden Met name de Veiuwe is behalve 
een paradijs voor edelherten en wilde 
zwijnen ook zeer in trek bi) varkens- en 
kalvermesterijen en legbatterijhouders 
Vandaar deze zomer een protesttocht 
tegen de uitwassen in de bio industrie 
Van 19 tot en met 23 juli duurt het 
evenement maar het is natuurlijk ook 
mogelijk een dagje of een weekend mee 
te draaien in het Lekker Dier-peleton 
De route gaat van Arnhem via Wagenin-
gen. Ede, Barneveld, Putten, Harderwijk, 
Nunspeet, Zwolle, Apeldoorn, Otterlo, 
Zeist Utrecht naar Den Haag waar de 
resultaten van de handtekeningenaktie 
voor afschaffing van de legbatterij zullen 
worden aangeboden 
Opgave voor deelneming kan door mid
del van een brietje aan Aktie Lekker 
Dier Maziestraat 2, 2=541 GT Den Haag 
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Landbouw Ad Corten 

De opkomst van de 
koUektieve volkstuin 
D e koUektieve tuin blijkt niet alleen een plek te zijn waar onbespoten 
groente goed gedijt; ook het onderling kontakt groeit en bloeit er uitstekend. 
Vooral als er eerst gezamenlijk strijd geleverd moet worden tegen hardnekkig 
kweekgras en paardestaarten. Leden van Milieudefensie uit Heemskerk en 
Uitgeest sloegen samen de handen aan de ploeg. Wie volgt? 

Zelf groente kweken is een fascinerende 
bezigheid. Het eigen malse kropje sla 
lijkt echter voor de meeste flatbewoners 
een bijna niet te verwezenlijken ideaal. 
Vooral als je van huis-uit geen enkele er
varing met tuinieren hebt, wordt de eer
ste stap naar het eigen stukje grond niet 
zo gemakkelijk gezet. 
Enkele leden van de kerngroep van de 
Vereniging Milieudefensie in Uitgeest 
vonden er wat op: met zijn allen werd in 
1978 een hektare grond gehuurd. Niet in 
het minst tot verbazing van de omwo
nenden, veelal doorgewinterde tuinders, 
viel de oogst het eerste jaar niet tegen. 
(Daarbij moet wel vermeld worden dat 
de alternatieve tuinders de praktische 
raadgevingen van de terzake kundige bu
ren niet in de wind sloegen.) 
De uit Heemskerk afkomstige deelne
mers vonden de afstand tot de tuin nogal 
bezwaarlijk en zij besloten in de eigen 
woonplaats ook een koUektieve tuin op 
te zetten. Dankzij een aanbod van de 
gemeente lukte het daar begin 1979 
twee-en-halve hektare grond een milieu
vriendelijke bestemming te geven. De 
koUektieve volkstuin was een feit! Ad 
Corten vertelt over de ervaringen. 

Organisatie 
Het essentiële punt van onze tuinen is 
dat ze als één geheel bewerkt worden, en 
niet worden opgesplitst in een aantal af
zonderlijke privé-stukjes. Dit vereist in 
de praktijk natuurlijk wat extra organisa
tie, maar hier staan een groot aantal 
winstpunten tegenover. 
Aan het begin van het jaar wordt in ge
zamenlijk overleg een teeltplan opge
steld. Ook wordt dan mest en zaaigoed 
ingekocht voor de hele tuin. Het werken 
in de tuin gebeurt bij voorkeur op vaste 
tijden; meestal is dit de zaterdagochtend, 
terwijl er in het voorjaar en de zomer 
ook een vaste avond door de week wordt 
afgesproken. Daarnaast is iedereen na
tuurlijk vrij om op elk moment naar de 
tuin te gaan wanneer hij of zij daar zin in 
heeft. Het instellen van een paar vaste 
tijden dient alleen om het onderling kon-
takt tussen de deelnemers te bewaren. 
Een moeilijk punt is de vraag of elk lid 
afzonderlijk de zorg voor één of meer
dere groentes op zich moet nemen. 
Sommige deelnemers ervaren dit als een 
inbreuk op het koUektieve karakter van 
de tuin. Zij vinden dat iedereen in prin
cipe op alle plaatsen in de tuin moet 
kunnen meewerken. Bij dit systeem is het 
echter nodig dat een of twee mensen 

duidelijk de leiding van de hele tuin op 
zich nemen. In de beginfase, waarin het 
merendeel van de leden nog geen erva
ring heeft, is dit natuurlijk de enige mo
gelijkheid, maar zodra de mensen wat 
meer inzicht en zelfvertrouwen beginnen 
te krijgen, lijkt het beter om iedereen, of 
tenminste kleinere groepjes, een eigen 
taak te geven. De eigen verantwoorde
lijkheid zal de mensen meer voldoening 
geven, het zal hun stimuleren zich in de 
literatuur te verdiepen, en zij raken min
der gebonden aan de vaste werktijden. 
Van alle aktiviteiten in de tuin wordt een 
logboek bijgehouden, en aan het eind 
van het jaar wordt er een overzicht sa
mengesteld van alle gekweekte groenten 
en hun opbrengst. 

Onbespoten groente 
in de IJmond 

Financiën 
Een ander punt bij de koUektieve tuin is 
de verdeling van kosten en opbrengst. 
Sommige deelnemers kunnen meer 
groenten gebruiken dan anderen. Dit 
hebben wc opgelost door iedereen te la
ten betalen voor de groenten die hij af
neemt. De gekweekte produkten worden 
in Uitgeest als het ware "verkocht" aan de 
eigen deelnemers, en wel tegen de nor
male winkelprijs van het moment. In 
Heemskerk worden lagere prijzen gehan
teerd omdat daar de vaste kosten lager 
zijn. Iedereen kan dus zoveel afnemen als 
hij/zij wil; men schrijft gewoon de mee
genomen hoeveelheden op in een notitie
boekje dat op de tuin bewaard wordt; 

• Het begin van de ware volkstuin. Met 
man en vrouw, jong en oud er tegenaan. 

• Het Uitgeester oogstfeest. 

eens in de maand volgt er een rekening 
voor de afgenomen groente. 
Met de verkoop van de groenten wordt 
het kassaldo in de loop van het jaar aan
gevuld, zodat er aan het begin van het 
volgend seizoen voldoende geld in kas is 
voor de huur en de aanschaf van mest en 
zaaigoed. 
Natuurlijk moest er aan het begin van 
het eerste jaar een bepaald "beginkapi
taal" gevormd worden om de aanloopkos
ten te dekken. Dit beginkapitaal werd 
gevormd door alle deelnemers een 'aan
deel' in de tuin te laten kopen (ƒ 100,- in 
Uitgeest, ƒ ."iO,- in Heemskerk). Deze 
aandelen houden hun waarde, of althans 
een groot deel ervan. Als iemand nl. aan 
het eind van een jaar zijn lidmaatschap 
opzegt, krijgt hij zijn oorspronkelijk aan
deel terugbetaald, aangenomen tenminste 
dat het kassaldo per 31 december weer 
gelijk is of hoger dan het beginkapitaal. 
Heeft de tuin met verlies gedraaid, dan 
zijn ook de aandelen overeenkomstig in 
waarde verminderd. Ter geruststelling: 
wij gaan niet zover dat we aandelen met 
winst gaan verhandelen! Mocht de tuin te 
zijner tijd nog eens grote winsten gaan 
maken, dan zullen die besteed worden 
aan een milieuvriendelijk doel. 

D e voordelen 
Zoals gezegd levert het gezamenlijk tui
nieren een aantal voordelen op die ruim
schoots opwegen tegen de extra admini
stratieve beslommeringen. We zullen er 
hier enkele op een rijtje zetten. 
• Het opent de mogelijkheid tot tuinie
ren voor mensen die daar anders niet of 
moeilijk toe in staat zouden zijn (geen 
grond, geen ervaring, niet in staat tot 
zware inspanning). 
• Er is een intensieve uitwisseling van 
kennis en ervaring binnen de groep. Men 
leert het biologisch tuinieren waarschijn
lijk veel sneller en beter dan wanneer 
men op eigen houtje gaat experimente
ren. 
• Het samen tuinieren vormt een bron 
van sociale kontakten en gezelligheid. 
Natuurlijk wordt er 's zomers een oogst
feest georganiseerd (of de oogst daar nu 
wel of niet aanleiding toe geeft!). 
• Door de 'grootschalige' opzet is een 
veel grotere variatie aan groenten moge
lijk dan bij individuele tuintjes. Ook kan 
men, door het kiezen van meerdere ras
sen, een betere spreiding van de oogst 
bewerkstelligen. 
• De opzet draagt bij tot inzicht in de 
ekonomische kant van de zaak. Veel 
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Over teeltplan 
en leiding 
Over de behoefte aan een soort dage
lijkse leiding lopen de meningen tus
sen de Heemskerkse en Uitgeester 
tuinders uiteen. 
In Uitgeest (12 deelnemers) wordt 
jaarlijks een drietal mensen gekozen 
die als het ware de bedrijfsleiding op 
zich neemt. Zij zorgen er voor dat 
zaad en mest besteld wordt en vertel
len de anderen wat waar gezaaid moet 
worden. Ook stellen zij het ontwerp-
teeltplan voor het volgend jaar op. 
Verder houdt één van hen het tuin-
logboek bij en schrijft het jaarverslag. 
Een ander houdt de boekhouding bij 
en de derde stelt regelmatig de ver
koopprijzen vast. Bij dit systeem 
wordt alleen "s winters enkele malen 
een algemene vergadering gehouden 
om te praten over de plannen voor 
het nieuwe jaar. 
In Heemskerk (± 20 deelnemers) is 
er geen sprake van een duidelijk ge
kozen bedrijfsleiding. Het ontwerp-
teeltplan wordt hier door een speciale 
kommissie samengesteld. Als dit plan 
door de ledenraad is aanvaard, wordt 
ieder lid in gelijke mate verantwoor
delijk geacht voor de uitvoering er
van. Voor de goede gang van zaken is 
het wel nodig om regelmatig te verga
deren. Dit gebeurt dan ook eens per 
maand. Ook in het zomerseizoen. 

deelnemers zullen een realistischer kijk 
krijgen op de problemen die samenhan
gen met biologische land- en tuinbouw. 
• Tenslotte, en dat vinden wij erg be
langrijk, vormen de tuinen een demon-
stratieprojekt naar buiten. Er wordt over 
gepraat door omwonenden, men is be
kend bij de gemeente en soms wijdt de 
plaatselijke krant er een artikel aan. Al
lemaal reklame voor "de goede zaak'. 

Meer groepen 
Waarschijnlijk zullen we bij verdere uit
breiding van het aantal deelnemers en 
grondoppervlak de zaak moeten splitsen 
in meerdere groepen. Wij hebben de in
druk dat een ploeg van omstreeks vijftien 
mensen de optimale omvang heeft; bij 
grotere aantallen ontstaan er waarschijn
lijk kommunikatieproblemen en wordt 
het moeilijker om iedereen in gelijke 
mate bij het werk betrokken te laten zijn. 
Wel is het belangrijk dat de verschillende 
groepen van tijd tot tijd hun onderling 
kontakt verstevigen en ervaringen uitwis
selen. We hebben momenteel voor de be
staande groepen studie-avonden en lezin
gen op stapel staan. Ook willen we het 
komend voorjaar exkursies organiseren 
naar biologische bedrijven bij ons in de 
buurt. 
Intussen willen we graag andere mensen 
die interesse hebben in onze wijze van 
tuinieren met raad terzijde staan*. Wij 
zijn ervan overtuigd dat op tal van plaat
sen in Nederland op deze manier milieu
vriendelijke stukjes wereld tot stand 
kunnen komen. 

* Ad Corten, Wethouder Kromstraat 21, 
Uitgeest, 02513-13280 (privé). 
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Landbouw I 

Boer Begeman: 
Levensblijheid voor mens en 
dier 
Boer Begeman (53), zoals iedereen hem 
in Oude Pekela noemt, had acht jaar ge
leden nog stamboekvarken.s, een flink 
stuk grond, scharrelkippen en schapen. 
Hij liet zich uitsaneren en na een gron
dige omscholing als jeugdwerker aan de 
Sociale Academie in Hengelo zette hij de 
landbouwschuren open voor de plaatse
lijke (en naar verluidt niet de meest ge
makkelijke) jongeren. 'Boer en Beat' was 
een feit. Het bleef echter niet bij 'beat' 
alleen. Nu wordt door boer én jeugd drif
tig aktie gevoerd tegen onder andere de 
toestanden in de bio-industrie. 

Ex-boer G. Begeman zag weinig heil in 
een toekomst met gigantische fokstallen, 
bergen kunstmest en EEG-normen. Hij 
verlegde de koers en, nu acht jaar later, 
blijkt die keus inderdaad juist te zijn ge
weest. Van alle kanten wordt Begeman 
lof toegezwaaid voor het vele werk dat 
hij voor de jeugd in het Veenkoloniaal 
stadje doet. 
Begeman, officieel als welzijnswerker in 
dienst van de Stichting Opbouw Oude 
Pekela (SOOP), wenst echter, evenals 
zijn jongeren, niet van bazen of baasjes 
atliankelijk te zijn. De vergaderingen van 
de SOOP bezoekt hij niet. Wel wil hij 
een keer per jaar rechtstreeks verant
woording voor zijn beleid afleggen aan 
de subsidiegever: de gemeente. Na veel 
vijven en zessen is deze ietwat "rebelse' 
konstruktie geaccepteerd. Algemeen is 
men van mening dat Begeman een uniek 
stuk werk verricht. En dat er vanuit een 
groep 'lastige' jongeren best spontaan 
kritische akties naar voren kunnen ko
men, bewees afgelopen herfst de manifes
tatie tegen de bio-industrie. 

Kritische groep 
De woede van de 'Kritische groep' kreeg 
gestalte in een sticker (met de vorm van 
een gevaren-driehoek) met daarop onder 

andere de tekst: 'Open de kooien, levens
blijheid voor mens en dier'. 
Het manifest ter gelegenheid van vier ok
tober, werelddierendag, wees op het 
minder feestelijke karakter van deze dag: 
'Vele dieren, met name talrijke land-
bouw(huis)dieren zijn nog lang niet jarig 
en zullen vaak niet eens hun eerste ver
jaardag meemaken'. En verder: "Nog
maals, de mensen die dit bedrijf soms 
noodgedwongen uitoefenen zullen niet 
worden aangevallen. Evenmin is het onze 
bedoeling uw dierendag te bederven. Het 
gaat om het systeem'. 

Zonder pardon 
Essentieel is volgens de 'Kritische groep' 
dat het geweten mee gaat spreken. Be
geman verwoordt de gevoelens van 'zijn' 
jongeren: 'Hier lopen veel jonge mensen 
rond die er echt mee zitten. En het is 
toch ook schandalig: staarten, oren en 
snavels worden zonder pardon afgesne
den. Waar is het einde?'. 
Met manifest én stickers bezocht de 
groep jongeren een veertigtal lagere scho
len. Een paar scholen vroegen zelfs of 
het mogelijk was over dit onderwerp een 
les te verzorgen. 
Welzijnsboer Begeman die duidelijk ook 
vanuit zijn christelijke levensovertuiging 
daadwerkelijk aktie voert: 'Geen pro
bleem hoor. We nemen, behalve natuur
lijk een heleboel informatie, ook iemand 
mee die aardig kan tekenen. Een koe, 
een kip, een varken. En als dan met de 
bordenwisser de snavels, de hoorns en de 
staarten weggeveegd worden, is het zo'n 
klas in één keer duidelijk wat bio-
industrie betekent. . .'. 

Boer en Beat, postbus 90, Oude Pekela. Voor men
sen, die de 'Kritische groep' daadwerkelijk willen 
steunen: Bank ABN 210089830. 

• Boer Begeman tussen zijn jongens. 
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Derde wereld Hans Maassen/Paul Gerritsen 

Méér dan j ^ 
'zonnekollektoren ^^^ 
voor Afrikaantjes' 
NEDSAT: ontwikkelingswerk op de technische school 

NEDSAT gaat uit van de gedachte, dat 
je wel de mond vol kunt hebben van in
dustriële herstrukturering, mondiale be
wustwording en meer van dat fraais, 
maar dat je je eigenlijk op specifieke 
groepen moet richten. Zo'n groep is het 
technisch middenkader in Nederland. Op 
de MTS leer je nu eenmaal techniek: 
formules, mechanismen en produktieme-
thodes. Het idee dat daarbij keuzes mo
gelijk zijn en dat je rekening kunt houden 
met de mens voor wie het produkt uit
eindelijk bestemd is, is volstrekt nieuw, 
aldus 'Toolnieuws' (dec. '79).^ 

NEDSAT staat voor Nederlandse Educa
tie in Sociaal Aangepaste Technologie.^ 
Het NEDSAT-programma wordt ver
zorgd door een aantal begeleiders (twee 
in de regio Oost, Zwolle; drie in de re
gio Zuid, Eindhoven). Zij bezoeken scho
len, presenteren en bespreken dia's met 
teksten en proberen leerlingen te stimule
ren tot het bedenken van toepasbare op
lossingen. 
Het eerste jaar NEDSAT leerde dat het 
niet zo gemakkelijk is in een puur techni
sche opleiding, de gevolgen en de invloed 
van techniek op de maatschappij, en de 
eigen verantwoordelijkheid van de tech
nici te introduceren. In de praktijk stuitte 
men op veel weerstand. Daarnaast bleek 
de in het begin gevolgde benadering van 
de scholen, vanuit het idee: "zonnekollek-
toren maken voor Afrikaantjes" niet zo'n 
gelukkige greep. Het "weldoeners'-
element krijgt dan al gauw de overhand 
en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling 
zijn van een mondiaal bewustwordings-
projekt. Hans Maassen en Paul Gerritsen 
van NEDSAT-Eindhoven vertellen er 
meer over. 

Gigantische groei 
Technici en wetenschappers zijn voor een 
groot deel verantwoordelijk voor de gi
gantische ekonomische groei in de wes
terse wereld. 
Technologie en samenleving horen bij el
kaar. Toch moeten we vaststellen dat tal 
van problemen op wereldschaal recht
streeks uit dit minder gelukkige huwelijk 
voortspruiten. Welvaart houdt automa
tisch welzijn in, zo dachten we vroeger. 
Daardoor kregen technici een vrijwel 
blanko volmacht ons alles, wat zij als 
'vooruitgang" betitelden, in de maag te 
splitsen. 
De kloof tussen 't Westen en de Derde 
wereld werd steeds groter. De milieuver
vuiling nam schrikbarend toe. Er ont
stond allerwegen grote werkloosheid. 

Wedloop 
De Derde wereld wil ook meedelen. De 
prijzen van grondstoffen zullen waar
schijnlijk sterk stijgen. Verplaatsing van 
fabrieken naar landen waar arbeidskracht 
(nog) een schijntje kost (vergeleken met 
hier) lijkt voor de hand te liggen. Auto
matisering van onze produktie kan een 
negatief effekt hebben op de werkgele
genheid. 
Samen met de milieuproblematiek en de 
angstwekkende wapenwedloop tussen de 
grootmachten hebben we voor de jaren 
tachtig dus genoeg in het vat zitten. 
Mondiale problemen dus, die vanuit een 
heel ander soort denken benaderd moeten 
worden. 

N E D S A T op school 
In een aantal theoretische lessen wordt 
eerst het verband tussen techniek en sa
menleving behandeld. Daarna komt het 
praktisch gedeelte aan bod. Een eis die 
de school stelt is dat de leerlingen bij het 
uitvoeren van de opdracht technieken 
gebruiken die binnen de opleiding ook 
geleerd moeten worden. Wij van onze 
kant vinden dat de opdracht een aantal 
raakvlakken met de maatschappij moet 
hebben. 
Naast technische kennis heb je voor de 
oplossing van het gestelde probleem ook 
algemene kennis nodig. In samenwerking 
met andere docenten kan die informatie 
bijvoorbeeld in andere lessen verkregen 
worden. 
Nemen we bijvoorbeeld 'de watervoor
ziening in een dorp op het platteland van 
India". Uiteraard heb je - om de voor-
en nadelen van een aantal mogelijke op
lossingen tegen elkaar af te kunnen we
gen, gegevens nodig over de toestand ter 
plaatse. 

Elk alternatief (een waterleidingsysteem 
aanleggen zoals in Nederland gebruikelijk 
is; een put graven waar met behulp van 
een emmer water uitgehaald wordt; het 
installeren van een handpomp; het plaat
sen van een windmolen etc.) wordt beke
ken op haalbaarheid en konsekwenties. 
Hierbij komen vragen aan de orde die te 
maken hebben met het beschikbaar zijn 
van grondstoffen, kennis etc. Daarnaast 
speelt ook de beheersbaarheid van de 
technologie en de vraag wie er de kon-
trole over krijgt een grote rol bij het tot 
stand komen van het uiteindelijke proto
type, een konkreet technisch produkt. 

Eigen samenleving 
Het spreekt vanzelf dat de geschetste 
probleemsituaties zich niet alleen in de 
Derde wereld bevinden. Met name op 
het terrein van energievoorziening (en 
besparing) denken we dat er de komende 
jaren ook bij ons in het 'rijke' Westen 
genoeg werk aan de winkel zal zijn. 
Het prototype vervult een aantal funk-
ties. Allereerst is het een aanleiding over 
mondiale problemen na te denken. Daar
naast kan de bij de konstruktie opgedane 
kennis en ervaring - behalve aan de leer
lingen zelf- indirekt ook aan mensen die 
in de geschetste (probleem-)situatie ver
keren ten goede komen. 
We willen ook richting geven aan de dis-
kussie over de maatschappelijke konse
kwenties voor de Derde wereld en onze 
samenleving van de technologische revolu
tie, zoals de snelle ontwikkeling van de 
mikro-elekronika (chips). 
Wij denken dat het slagen van een pro
jekt als NEDSAT in belangrijke mate af
hangt van het vertrouwen dat bij docen
ten en direktie kan worden opgebouwd. 
Het is een proces dat meerdere jaren 
gaat duren. Zorgvuldig moet stap voor 
stap toegewerkt worden naar meer 
ruimte voor mondiale vorming (en dus 
bewustwording) binnen het middelbaar 
technisch onderwijs. 

' Toolnieuws, iiilgave van Stichting Technische 
Ontwikkeling Ontwikkclings-Landen, Maiirits-
kude 61a, Amsterdam, 020-926892. 
^NEDSAT-Eindhoven. Vakgroep AT, Pav. 
ElO, Postbus 513, Eindhoven, 040-472623. 
NEDSAT-Zwolle, A.G.O.Z., HTS, Assen-
dorperdijk 24, Zwolle, 05200-17331. 

• IVlTS-ers druk bezig met de vervaardi
ging van een oliedrum-smidse. 
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Slimme 
Toestanden 

Ideeën, vindingen en ontdekkingen, die 
het leven mens- en milieuvriendelijker 

kunnen maken 
Stuur uw bijdrage (hou het klein) aan 

Redaktie DKA, Postbus \Sl, 
5280 AD Boxtel 

Zeep in zakje 
Je kunt zeep tot de laatste molekuul ge 
bruiken Doe de rest|es in een zak|e met 
fijne mazen ot vitrage De zakjes worden 
wel als verpakking gebruikt Ze gaan lang 
mee en blijven uiteraard schoon 

Rie Kunne, Lelystad 

Thermosthee 
Als we s morgens thee gedronken heb
ben, doe ik direkt wat overgebleven is in 
een thermosfles Dat drink ik dan 's mid
dags als ik ergens mee bezig ben, waar
mee ik aan de gang wil blijven Het be
spaart thee, energie en tijd 

Maiie Koning, Amsteheen 

Schort van oude broek 
Zo wordt een afgedankte spijker of rib
broek een i uim-zittend, nog jaren mee 
gaand schort Zie tekening 
1 Binnenkant pijpen de naden open 
knippen 
2 Broek open leggen met de zijnaden op 
elkaar 
3 Punten wegknippen en de voorkant 
dichtnaaien 
4 Banden eraan naaien 
5 De kontzakken eventueel op de voor
kant naaien 
6 Nog losbengelend stuk band een 
kwartslag omvouwen en vastnaaien Wat 
te lang is afknippen De gulp open om je 
hoofd erdoor te laten 

Kathleen v d Weerd, 
Valkenburg aan de Rijn 

Jampot(buiten)lampje 
Een jampot met schroefdeksel kun je 
goed als lamp gebruiken (Alleen voor 6 
en 12 Volt-systemen) De fitting wordt 
op de deksel gemonteerd en de deksel 
zelf aan muur ot houder geschroefd 
n Ideale windmolenlamp' 

Offsetplaten voor isolatie Alternatieve plug 
Een onverwarmde vliering kun je afdek
ken met oude offsetplaten Bij drukkeis 
kun je deze gebruikte alumimumplaten 
proberen te krijgen Ze worden nog maar 
zelden bewaard Desnoods betaal je de 
'oud-ijzer' pnjs Ze isoleren de vliering 
dan goedkoop, want ze weerkaatsen de 
warmte Je kunt ze natuurlijk ook achter 
de kachel en radiatoren gebruiken 

Ruud V d Bogaatd, Den Bosch 

Van papier mache vermengd met staal-
wol kun je zelf pluggen maken Voor
deel je prikt de schroef niet zo snel 
naast 't gaatje, wat bi| plastic pluggen 
nogal eens gebeurt Nadeel je moet ze 
eerst laten drogen, voor je de schroef 
erin diaait 

Ruud V d Bogaaid, Den Bosch 
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Voeding/Landbouw i iHuub Bosse/Jan Juffermans 

't Bolder centrum 
wil niet groter groeien 
't Boldercentrum, het Brabantse verdeel-
centruni van biologische produkten, zet 
vraagtekens bij de eigen groei. In tegen
stelling tot wat dikbuikige ondernemers 
ons in spotprenten willen doen geloven, 
zijn de verdelers in Boxtel niet zo geluk
kig met optimistisch gestemde groeigra-
fieken. Zij zien zich gekonfronteerd met 
de noodzaak grotere vrachtwagens aan te 
schaffen en meer personeel in te huren. 

Limburgse verdeler gezocht 
'We komen nu twee keer per week bij de 
winkels. Voorheen moesten we drie keer 
per week de winkels langs.' Wim Brink
man, die - mogen we wel zeggen - nauw 
betrokken was bij de geboorte van het 
verdcelcentrum, zijn troetelkind even in 
de steek liet voor een kort verblijf in Fin
land om daarna toch maar weer verdeler 
in Boxtel te worden, weet maar al te 
goed dat de aankoop van een forse truck 
met trailer niet helemaal in een klein
schalige filosofie past. 
Men probeert uit alle macht aan de sterk 
gestegen vraag te voldoen. Want 'nee' 
zeggen tegen beginnende winkeliers en 
konsumenten die op gezondere voeding 
overstappen doet de zaak uiteraard ook 
geen goed. 
De medewerkers van het Boldercentrum, 
zeven mannen en een vrouw nu in totaal, 
zouden geen enkel bezwaar hebben tegen 
opsplitsing van het bedijf in kleinere een
heden. Zo werd er in het voorjaar van 
'79 onderhandeld over een op te richten 
centrum in Limburg. De animo bleek 
echter gering te zijn. 

Overleg en informatie 
Het verdcelcentrum vormt een schakel in 
de keten van telers, bewerkers en afne
mers. Regelmatig wordt onderling over
leg gepleegd. Dit overleg is overigens een 
voorwaarde geweest die De Kleine Aarde 
(de stichting) heeft gesteld toen het zelf
standig worden aan de orde kwam. 
Voor de snelle kommunikatie geeft 
't Boldercentrum al weer enige jaren 
't Vluggertje uit om producent en winke
lier te informeren over prijzen, oogsten 
en nieuwe produkten. Afgelopen zomer 
kwam speciaal voor de klanten in de 
winkels Het Groene Groentenboekje uit. 
dat met enthousiasme is ontvangen. 
Hierin informatie over hoe de 
groente geteeld en verhandeld wordt 
maar ook hoe de prijs tot stand komt. 
Het verdcelcentrum is de praktische uit
werking van de koppeling landbouw-
voeding-energie zoals De Kleine Aarde 
die al vele jaren propageert. 
De groeiende omzet van 't Boldercen
trum (plusminus drie miljoen gulden in 
1979), bewijst dat een regionale aanpak 
(eten wat de grond schaft, dicht bij huis), 
ook ckonomisch gezien, levensvatbaar
heid heeft. 

Uit De Kleine Aarde 
gegroeid 

Een van de projekten van De Kleine 
Aarde was het verdcelcentrum. Hoe 
moet je al die biologische winkels be
voorraden? Waar haal je de produk
ten vandaan? Dat waren de vragen. 
Niet alleen het transport, ook de ad
ministratie moest geregeld worden. 
Dat betekende kontakt zoeken met 
boeren, tuinders, fruittelers, bakkers, 
imkers, en allerlei andere kleinscha
lige bedrijfjes die zich bezig hielden 
met verwerken of produceren van bio
logisch voedsel. Opdat er een geregeld 
aanbod van biologische produkten tot 
stand zou komen. 
Met de toename van de vraag veran
derde ook het karakter van het ver
dcelcentrum. Improviseren moest 
plaatsmaken voor organiseren. Het 
bestelwagentje kreeg al snel gezel
schap van een middelgrote vrachtwa
gen. Door de stijging van de omzet 
bleek ook snel dat de ruimte die bij 
De Kleine Aarde beschikbaar was, te 
klein zou worden. Door de vraag, en 
de daaruit voortvloeiende groei, kon 
het verdcelcentrum alras uitgroeien 
tot een echt bedrijf. Daardoor ont
stond bij de werkers van het eerste 
uur ook de behoefte geheel vrij en 
naar eigen inzicht te kunnen werken. 
Per 1 september 1978 kwam het Bol
dercentrum dan ook geheel voor re
kening en risiko van de pioniers. Niet 
lang daarna verhuisden de verdelers 
naar het Boxtels industrieterrein. 
Daar werd een grote hal betrokken 
en, met als buurman onder andere 
toetjesfabrikant Mona, worden nu 
vanuit Boxtel zo'n twintig winkels, 
enkele restaurants en diverse konsu-
mentenkringen bevoorraad. Van 
Breda tot en met Maastricht. 

Uitgangspunten 
van de 
Bolderaars 
Huub Bosse: 
We willen mens- en milieu
vriendelijkheid bedrijven en propageren. 
Daarmee bezig zijn betekent steeds bot
sen met de 'grote' maatschappij om je 
heen, het kan niet anders. 
In de méér-mécr-mcér-
produktie/konsumptiemaatschappij staat 
winst voorop. In plaats van mens, pro-
dukt en milieu. Voeg daarbij de speciali
satie, waardoor mensen steeds minder 
mogen doen en de grootschalige ingewik
keldheid, waardoor hij steeds meer tijd te 
kort komt, dan is het zo vreemd nog niet 
dat 't 'vroeger allemaal zoveel leuker 
was'. 
Konkurrentie was vroeger (gilde-tijd) de 
na-ijver wie het mooiste produkt kon 
maken. Nu is konkurrentie moordend, hij 
houdt pas op, bij het ter ziele gaan van 
de laatste konkurrent. 
Konkurrentie bedient zich van harde 
middelen, het is een breek-ijzer tussen de 
belangen van de konsument en de belan
gen van de op winst beluste ondernemer. 

Afspraak-ekonomie 
Al vanaf de eerste dagen, dat er biologi
sche winkels kwamen is geprobeerd an
ders met vraag en aanbod om te gaan. 
Elke nieuwe winkel ontstaat nadat de 
winkel-vergadering daarmee akkoord is. 
Brengt een nieuwe vestiging gevaren mee 
voor bestaande winkels, dan wordt óf een 

• Niet zo lang geleden werd deze wagen 
door 't Boldercentrum in gebruik geno
men. Met enige gewetenswroeging over 
de enorme afmetingen. 
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regeling getroffen, zodat beide kunnen 
bestaan, óf de nieuwe winkel komt zo 
veel later, dat de andere zich heeft kun
nen zeker stellen. Dat voorkomt 'speciale 
aanbiedingen'. Dat voorkomt ook het 
zoeken naar een zo goedkoop mogelijk 
produkt. En het schept een band van we
derzijdse betrokkenheid. 
Zo gaat het ook met producenten. Men 
komt niet zo maar ineens op de markt. 
De mensen en de produkten moeten er
mee gediend zijn. In overleg worden 
nieuwe bedrijfjes opgenomen in de kring. 
Zo gaat het ook met het opvoeren van 
kapaciteit. Daar worden vooraf afspraken 
over gemaakt. Zodat niet een aantal 
mensen, onafhankelijk van elkaar te veel 
aanbieden van één produkt en een ander 
produkt in het pakket gaat ontbreken. In 
soortgelijk overleg wordt het prijsbeleid 
gevoerd. Wat is er nodig voor een 
onkosten-dekking en een redelijk be
staan? Het spreekt vanzelf, dat een der
gelijke wijze van samenwerken alleen 
mogelijk is als je praat met min of meer 
vergelijkbare bedrijven. Daar moeten 
geen "hele grote jongens' tussen zitten. 
Dan verliest iedereen het inzicht in el-
kaars bedrijf. 

Waaraan moeten biologische 
levensmiddelen voldoen? 
• In de eerste plaats moet elk produkt 
deel uitmaken van een totaalpakket. Er 
moet een afgestemd minimum-
assortiment zijn om van een volledig 
voedsel-aanbod te kunnen spreken. Wij 
zien het als een belangrijke taak de nog 
ontbrekende produkten zo snel mogelijk 
aan het pakket te kunnen toevoegen. 
• Zo'n pakket behoort te worden sa
mengesteld uit die produkten, die uit de 
streek zelf komen. Het is niet voor niets, 
dat elke streek zijn eigen produktcn kent, 
die elders niet gedijen. Natuurlijk zijn 
importen niet meer weg te denken, toch 
bevorderen wij, waar mogelijk, het aan
bod van regionale produkten boven pro
dukten van ver. 
• Zo onbewerkt mogelijk aanbieden aan 
de konsument. De meeste bewerkingen 
doen afbreuk aan de voedingswaarde en 
verkorten de houdbaarheid. Dat laatste 
wordt dan weer bestreden door allerlei 
konserveermiddelen die de kwaliteit ver
der aantasten. Er zijn soms bewerkingen 
nodig, om voldoende mogelijkheden te 
bieden bij de bereiding. Graan kan wor
den gemalen (meel), geplet (vlokken) en 
gebroken (grutten), om er enkele te 
noemen. 
• Zo energie-besparend mogelijk. Hoe 
meer we er achter komen, hoe vitaal 
energie is, hoe zwaarder dit punt gaat tel
len. Zo weinig machines als mogelijk is. 
Geen komputer kan op tegen de mense
lijke hand; geen programma is zo uitge
breid als het hoofd achter die hand. 
• Samenhangend met energie is ook de 
verpakking van de produkten. Als men
sen weten, dat produkten nodig zijn, dan 
is er geen fantastische verpakking nodig 
om het produkt het winkelwagentje in te 
krijgen. Wij propageren hergebruik van 
verpakking. Linnen zakken voor graan en 
graan-produkten. Zij komen (bij ons) 
weer terug, worden gereinigd en opnieuw 
gebruikt. Het merendeel van al het toe
gepaste glas (stropen, jams, kwark etc.) 
van alle verdeelcentra in Nederland 

• Voor het maken van notenpasta's heeft 
het Boldcrcentrum op De Kleine Aarde 
nog een 'natadraaierij'. Johan werkt hier 
aan de wekelijkse produktie, die op aan
vraag van de winkels wordt gedraaid. 

wordt gespoeld bij werkgemeenschap 
Gaiapolis in Oegstgeest. 
• Ambachtelijke bedrijven, ledereen zal 
het wel met ons eens zijn als we veron
derstellen, dat een benadering als deze 
hooguit vorm kan krijgen door mensen 
bij elkaar te brengen, die er dezelfde 
zienswijze op na houden. Het grote be
drijf streeft naar heel andere doelen. Als 
het onze doelen zou overnemen, zou het 
zichzelf ook meteen moeten verkleinen. 
• Doorzichtige prijsvorming. 

Betrokkenheid konsument 
De bedoeling is om de konsument zo 
gauw mogelijk bij het hele gebeuren te 
betrekken. Je mcig dan niet weten hoe de 
prijs tot stand is gekomen, maar je moet 
het weten. Dat past in het hele beoorde
len. Zoals je ook moet weten, wat er al
lemaal met het produkt gebeurd is, hoe 
het tot stand kwam. Zodat ons 'instinkt' 
op dit gebied weer wakker gaat worden. 
En we weer voelen wat ons lichaam no
dig heeft en waarom. Dat we juist 'trek' 
gaan krijgen in bepaalde produkten, als 
het er inderdaad de tijd voor is. Kortom, 
dat we kontakt hebben met onze voe
ding. En daar heb je de producenten bij 
nodig. Daarom staat de naam van de af
zender op elke groentekist, op alle graan-
labels, op alle potjes en flessen. Je kunt 
er zelf gaan kijken en vragen stellen. 

D e praktijk 
We werken met plezier. Wel te hard. 
Maar nieuwe medewerkers zijn in aan
tocht. Met z"n zevenen verdelen we de 
taken. Iedereen heeft zijn specifieke ver

antwoordelijkheid, maar we kunnen wel 
dingen van elkaar overnemen. Allemaal 
gaan we ook van tijd tot tijd mee met de 
bezorgdienst. Zo houden we kontakt met 
het geheel. 
Er zijn nog veel dingen, die beter kun
nen. Dat maakt wel eens ongeduldig, 
maar het geeft ook het fijne gevoel 'op 
weg' te zijn. 
Moeilijk is het dikwijls op goede voet te 
blijven met bedrijven en groeperingen, 
die voor een deel onze lijn volgen. 
Hoe strak moet je al je uitgangspunten 
hanteren; hoe intolerant mag en moet je 
zijn? We zien winkels die openheid blij
ven uitstralen. Waar eenvoud kenmerk is 
en blijft van het ware. Bij anderen zie je 
vrijwel ongemerkt artikelen 'binnenslui
pen' die afbreuk doen aan de principes 
waarop wij ons werk baseren. 

Gekweekte behoeftes 
Een voorbeeld is de reform-handel. Men 
biedt produkten van redelijke tot zeer 
goede kwaliteit. Maar de methoden die 
men toepast, zet mensen weer hele dagen 
achter machines en banden. Het kontakt 
tussen winkelier en konsument wordt 
overgenomen door een fraaie verpakking. 
Het aanbod wordt luxer, de produkten 
worden meer bewerkt dan nodig is en er 
gaat kwaliteit verloren. Men sluit aan bij 
de vraag. Een vraag die, jaar in jaar uit, 
gekweekt is door overvolle rekken met 
vaak kwaliteits-arme produkten in de su
permarkt. Inspelen op die vraag plaatst 
de konsument terug in zijn oude rol: de 
konsumptiemaatschappij draaiende hou
den. 

Het gaat tenslotte om bewust worden. We
ten wat er te koop is. Letterlijk en figuur
lijk. Verantwoord kiezen. Wij hopen, sa
men met producenten en winkeliers, dat 
steeds meer konsumenten het beste gaan 
eisen. Voor zichzelf en voor anderen. 
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Verdeelcentra 
A. Federatie Regionale Distributeurs van 
Ekologische Levensmiddelen. Voor 
droogwaren - inklusief zuivel — van de ver
schillende biologische landbouwmethoden. 
1. 't Boldercentrum (De Kleine Aarde) -
ook groenten en fruit - Industrieweg 13b, 
5280 RW Boxtel, 04116-77088. 
2. Delta - ook groenten en fruit - Lange 
Noordstraat 58, 4331 CE Middelburg, 
01180-26011 en 01196-13275. 
3. De Groene Band - ook groenten en fruit 
Gravenstraat 7, 6971 AG Brummcn. 
05756-2935. 
4. 't Midden, Het Midden 109, 8351 HE 
Wapserveen (Dr), 05213-271. 
5. De Nieuwe Lelie, Lindengracht 60, 
1015 KJ Amsterdam. 020-244808. 
6. De Schalm, Tweemanspolder 3, 
2760 AA Zevenhuizen (Z.H.). 01802-
2692. 
7. De Suttelkoffe, Jonkersvaart 41 , Ma-
rum, (Gr.) 05944-2928. 
België: De Brandnetel, Conscienccstraat 
48, Antwerpen, 031-396111. 
Gezamenlijke importeur: Locust, 
Industrieweg Noord 6, Amerongcn, 
03434-4334. 
B. Verdeelcentruni voor alleen bio-dyna-
mische produkten - groenten, fruit en 
zuivel. 
1. Bloemberg, Bloemweg 6, Zuidwolde, 
05289-222. 
2. Gaea, Nesdijk 20, 1861 MK Bergen 
(N.H.), 02208-6079. 
3. Overbetuwe, Industrieweg Nrd. 6, 
3958 VT Amerongen, 03434-4500. 
4. Proserpina, Noordveenweg Ib, 
2376 AP Nieuwe Wetering (Z.H.), 
01713-3379. 
5. E.T.B. (Experimenteel Tuinbouw
bedrijf), Bastionstraat 45, 4571 ES Axel 
(Z.Vi.), 01155-3010. 

• Zo is Nederland ingedeeld in regio's 
met ieder een ekologisch verdeelcentrum. 
Alleen het midden-gebied is op dit mo
ment blanko, omdat Overbetuvfe is over
gegaan op uitsluitend biodynamische 
produkten. 
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Nationaal 
statiegeldsysteem 
In de biologische winkels wordt al jaren 
gewerkt met statiegeld. Voor de noten
pasta's bijvoorbeeld, en de sappen. In 
enkele andere alternatieve winkels is men 
van dat systeem afgestapt, toen de ver
koop en daarmee het werk toenam. De 
gezamenlijke verdeelcentra hebben nu 
een stap gezet, die voortgang van het sta
tiegeldsysteem verzekert. Voor Neder
land gaat Gaiapolis in Oegstgeest als 
spoelcentrum fungeren. Tegelijk worden 
een vijftal standaard-potten in gebruik 
genomen met eigen deksel, waarop dui
delijk de statiegeldprijs van vijftig cent 
vermeld staat. Winkels kunnen daarnaast 
zelf potjes blijven spoelen en vullen als 
het om de notenpasta's en dergelijke 
gaat, die ze in emmers van de verdeel
centra afnemen. Het Boldercentrum is 
producent van enkele van die pasta's en 
heeft daarvoor nog een ruimte op De 
Kleine Aarde, de zogenaamde nata-
draaierij. Hier wordt elke week vers ge
draaid voor direkte levering aan de win
kels. 

Hergebruik-etiketten 
nu op kringlooppapier 
De hergebruik-etiketten, die De Kleine 
Aarde in de afgelopen herfst introdu
ceerde, hadden een nadeel; ze waren ta
melijk doorzichtig. Niet alleen daarom 
werd geprobeerd de etiketten van kring
looppapier te maken. Er zijn enkele 
proeven genomen door Kringloop Rijn
mond en uitgever Jan Floris. De resulta
ten zijn zodanig dat we over enkele we
ken nieuwe etiketten op kringlooppapier 
kunnen leveren. We zullen wellicht nog 
enige voorraad van de witte etiketten 
hebben. Wilt u dus per se de nieuwe, 
vermeldt u dat dan bij uw bestelling. 
We kregen een paar reakties van mensen 
die al lang zelf oude enveloppen e.d. op
nieuw gebruikten. 
De etiketten zijn echter ook bedoeld om 
mensen te laten zien dat je enveloppen 
en kaarten best nog eens kunt gebruiken. 
Als iemand dat ook zonder etiket doet, 
des te beter. Je kunt inderdaad volstaan 
met het doorkrassen van de oude gege
vens of er iets overheen te plakken. 

Minder wit mag 
Dames van het anti-Witter-dan-Wit-
komitee, helemaal niet bang voor De 
Grote Vcrgeler en nooit de neiging gehad 
aan buurvrouws wasgoed te ruiken of 
stiekem de witheidsgraad te vergelijken, 
boden eind vorig jaar minister Ginjaar 
een kruiwagentje fosfaatvrij wasmiddel 
aan. Een ludieke onderbreking van een 
kongres over de vervuiling van het op
pervlaktewater. Zoals bekend zijn fosfa
ten verantwoordelijk voor overmatige al-
gengroci in het water. 
Het komitee dat nu al acht jaar aktie 
voert tegen waspoeder waarin fosfaat is 
verwerkt, heeft onlangs een nieuw middel 
in de strijd geworpen: een ansichtkaart, 
waarop alle in winkels verkrijgbare was
middelen zonder fosfaten staan afgebeeld. 
De kaarten zijn verkrijgbaar bij: mevr. 
D. Asselbergs-Van Mook, Bergen op 
Zoom, 01640-34799, mevr. J. van 
Beuzekom-Van Veen, 's-Gravenhage, 
070-243542 en mevr. J. Vonk-Turkstra, 
Groenekan, 03461-1422. 
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2beiiix^SL)ka, 
Lopen nog sneller 
Koit geleden las ik een veihaal dat ik jullie, 
naar aanleiding van t artikel Auto gaat mij te 
langzaam' (DKA 29), waarin woidt vastge
steld dat de tiets sneller gaat dan de auto, met 
wil onthouden Het is een stukje uit het boek 
Walden van Hcnri David Thoreau (Ihoreau 

die leefde ^AW 1817-1862, was een Ameri
kaanse sehnjver/dichter die geduiende twee 
jaai van zijn leven in een zelfgebouwde hut 
woonde aan de Walden-vijver in de staat Mas
sachusetts Het boek, dat uit die periode 
stamt, was voor Fredenk van Eeden o a aan
leiding tot zi|n Walden experiment in Blari-
cum, van 1899-1907 ) 
Het verhaal gaat als volgt 
Iemand zei tegen me (Thoreau) Ik verbaas 
me erover dat u met wat geld spaart, want u 
houdt van reizen en trekken Dan zou u zich 
vandaag naar Fitchbuig kunnen laten rijden en 
zo de streek eens bezien Maar ik zal wel op
passen Ik heb ondeivonden dat de snelste rei
ziger hij IS die te voet gaat Ik antwoordde 
mijn vriend het volgende Veronderstel dat 
we willen proberen wie het eerst aankomt de 
afstand is goed vijftig kilometer en het kaartje 
kost negentig dollarcent, dat is bijna een dag
loon (ik weet nog dat het op deze route zestig 
cent was) Wel, ik begin nu te voet en ainveer 
voor de avond, want ik heb zulke afstanden 
wel een week achter elkaar afgelegd U onder 
tussen zult eerst de reiskosten moeten verdie
nen, als u tenminste het geluk hebt nu werk te 
vinden, en u zult daar de volgende dag aanko
men of op zi|n best vannacht In plaats van 
naar Fitchbuig te reizen moet u hier het 
grootste deel van de dag wei ken Op die ma
nier zou ik, als de spoorlipi lond de aarde 
ging, u steeds voor blijven En voor wat het 
landschap onderweg betreft, en meer van dic 
ondervindingen, kon ik het kontakt met u wel 
helemaal opgeven Tot zover Ihoreau 

Muilm DiiisleiHinkc-l Ciioiiinifcii 

Van lul boeiende boek Walden , wuanut hiei-
bo\en wordt geciteerd, veistheen emd 1979 de 
tweede druk van de Nederlandse veitalmg Het 
IS een uitgave van Uitge\erij Piangei Amstei-
dum (Red) 

Licht wordt warmte 
Een leaktie op uw aitikel over IL-buizen van 
Arie Kroon, DKA 30, de alinea Miljoenen 
besparing In deze alinea wordt bij de bere
kening vergeten, dat alle stroom die voor licht 
geleverd wordt uiteindelijk in warmte omgezet 
wordt Dus vermindering van het stroomver
bruik voor licht zal een verhoging van het 
energieverbruik voor verwarming betekenen 
Deze vci hoging is bij gasverwarmmg niet 
rcchteveniedig 
Deze reaktie is met bedoeld als miiggeziften 
op het artikel, maar meer als mededeling van 
een gegeven, dat best zinvol is om te weten 

Riilgei Buiglei, Usqueil (Gi ) 
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Schillenboer 't beste 
Even een kanttekening bi| het artikel Ver
werking huisvuil op dood spoor (DKA 31) 
Drijfmest gelijkstellen met rioolslib, voor wat 
de zware metalen betreft, gaat veel te ver Wel 
IS het zo dat momenteel met de varkens-, 
kippen- en koeiemcst teveel cadmium (uit de 
voederfosfaten en, indirekt, de fosfaatmeststof
fen) en teveel kopei (slachtvarkensvoer) op de 
bodem terecht komt In tegenstelling tot wat 
het artikel stelt, is het gezamenlijk komposte-
ren van stadsvuil en rioolslib ot varkensmest 
geen goede oplossing Wat is het geval Feit is 
dat door de kompostering zware metalen in
derdaad gebonden worden Feit is ook dat 
indien dergelijke kompost gebracht wordt op 
grond die goed voorzien is van kalk en goed 
doorlucht er inderdaad met zoveel problemen 
zijn te verwachten Maar het is ook een feit 
dat W/a van de Nederlandse landbouwgron
den uit zand bestaat, dat minder goed van 
kalk is voorzien dan klei of leem en dat een 
zuurgraad heeft waarbij de oplosbaarheid van 
de zware metalen met een faktor 100, 1000 of 
meer vergroot kan zi|n Terecht is men in Ne
derland dan ook zeer voorzichtig bij het geven 
van adviezen over het gebruik van stadsvuil 
kompost en rioolslib 

Een DANO-kompostenngsinstallatie is wel 
beter dan de huidige VAM-
komposteringsmstallatie - minder zwaic meta
len in de kompost - maar uit een oogpunt van 
recirkuleren van plantevoedingsstoftcn met op
timaal BIJ de huidige VAM-kompostcnng 
gaan van fosfor en kalium respectieveli|k 49 
en 8 1 % verloren, bij de DANO-kompostering 
IS dat respectievelijk 46 en S8'Xi (zie eindrap
port Alternatieve landbouwmethoden blz 310 
en 311) Dit betekent dat alternatieve land
bouw die gebruik maakt van DANO-kompost 
regelmatig zal moeten bemesten met fosfor en 
kalium om deze verhezen goed te maken 
(waarbij ik het nog niet gehad heb over de 
verliezen via de riolen en de uitspoehng van 
kalium uit zandgrond en lichte zavel) Ge/ien 
vanuit de landbouw en de volksgezondheid is 
een moderne versie van de schillenboer nog 
altijd de beste oplossing. 

Rob Boeimga, Wagenini^en 

MeMO-fonds 
Derde wereld 
Een van de vraagstukken die mij bezighoudt 
sinds ik zeer geïnteresseerd de gang van zaken 
bi] De Kleine Aarde, MeMO en Twaalf Am
bachten volg IS de volgende 
In hoeverre kan de zorg voor de Derde weield 
hier bij betrokken worden Bestaat niet het 
gevaar dat kleine bedrijfsvoerders door hun 
aandacht voor dat bedrijfje zo in beslag wor
den genomen dat aandacht voor andere pro
blemen op de achteigiond raakt ' 
Door als vaste post bi|voorbeeld '^ cent van 
elke / 2'ï,- omzet te reserveren voor een 
MeMO-Derde wereldfonds, zou een daad ge

steld worden 
Op welke wijze kunnen MeMO-bedri|tjes ge
sticht worden waarvan de produkten voor een 
zo laag mogelijke pn|s ook ter beschikking 
komen van de Derde wereld' 
BIJ dit punt denk ik vooral aan een methode 
uit de enorme berg wegwerpgoederen 
a bruikbare goederen te maken om te ver
zenden, 
b allerlei soorten afval te verwerken en de 
oserwmst die ermee gemaakt wordt naar het 
MeMO fonds Derde wereld te laten vloeien 
Er zijn talloze voorbeelden te bedenken 

G Das, Lotluiiinslaan 70, Bussum 

Ltnmaus-groepen le\en zelf van de leslanten 
van ome w^elvaartsmaalschappij en besteden het 
geld dat ze o\erhouden aan speciale Derde 
weield piojeklen (Zie DKA 24 ) Red 

Vanwege de kip 
de ti|d van de kip is voorbij 
zeggen de ei leiders 
de kip IS onhandig 
koppig en pikt teveel 
die stoffige kakeldoos past met 
in het huidige kultuuipatroon 

de kip IS overbodig 
en wordt veredeld 
tot gat 

ontdaan van 
veren vleugels 
snavel 
staart 
n gat in 'n tralicdoos 

'n ei 
n eind 

So/nai, Beei>den 

Kaderkookkursus 
Aan de lijst van 1 15 mensen die de 
DKA-kaderkookkursus volgden en nu 
zelt voedingsvoorlichting geven, kan nog 
een adres worden toegevoegd (zie DKA 
31) 
J. Kragten-Van Berkel, Populierenlaan 
S l , S t Oedenrode, ()4138-'i770 
Het volgende adres was niet helemaal 
volledig 
J van Rossem-Lekkerkerk, Breezijde 9, 
Nicuwland (post Meerkerk), 01837-1483 
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OEKEN 
Nieuw leven voor oude lappen 

werkstukken, bijna allemaal in kleur, ge
toond. Hier blijkt dat er veel meer moge
lijk is dan een eenvoudig voddenkleed. 
Wat dacht u van: vloerkleden, bekleding 
voor meubels, jassen en jacks, traplopers, 
bedspreien, een weekendtas en zelfs bre-
tels. 
Een bijzonder aardig boek, dat de aan
schafprijs zeker waard is. 
Er zijn inmiddels in Nederland een tien
tal wevers en weefsters bezig met het 
verwerken van vodden. Ruth en Mac 
Thiadens waren de eerste wevers die dit 
in Nederland onbekende handwerk heb
ben opgepakt. 
In het werk van al deze mensen vinden 
we milieubewustzijn en kleinschaligheid 
terug. En dat mag best gehonoreerd wor
den, vind ik. 

Voddeweven, oud textiel tot nieuw ver
weven, door Mac & Ruth Thiadens. Re-
daktie Midas Dekker. Kosmos, Amster
dam. Prijs ƒ 32,50. 

Roh van Eeden 

Wat onze 'Vodden hebben in Nederland geen beste reputatie. Ze doen denken aan verval 
en slechte tijden. Vodden zijn gestorven jurken en lakens die zonder veel cere
monieel worden afgedankt. Tenminste in Nederland. Want in tal van Noord-, 
Zuid- en Oost-Europese dorpen is het geheim bewaard gebleven, hoe je deze \ ^ 0 0 1 * 0 1 i r l ( ^ 1 * ^ I T I f t 
lappen nieuw leven in kunt blazen. Niet verknipt tot lapjes voor een lappende- v F v F XJ * A ^ / kj v - l -
ken maar weer als een volwaardig weefsel'. (Mac & Ruth Thiadens). 

Wij Nederlanders doen weinig met onze 
vodden. De kasten liggen vol met oude 
kleren, lakens en gordijnen totdat het 
Leger des Heils, Emmaus of Max met de 
Zak langs komt. Veel bruikbaar textiel 
verdwijnt, denk ik, in de vuilniszak. 
De recente belangstelling voor voddekle-
den komt zeker niet voort uit zorg voor 
het milieu of uit zuinigheid. De vodden-
kleden danken hun populariteit aan het 
zeer eigen karakter. Soms is ook de prijs 
belangrijk. Het zijn trouwens vaak geen 
voddenkleden, omdat ze van nieuwe stof
fen gemaakt zijn. Maar ook om andere 
redenen kan men kritisch ten opzichte 
van de kleden uit de grootwinkelbedrij
ven staan. De wijze waarop de repen stof 
die als inslag dienen aan elkaar zitten 
zorgt er soms voor dat er snel gaten in 
het kleed vallen. Er zijn wel kleden van 
goede kwaliteit, vooral uit Finland, maar 
die zijn dan ook erg prijzig. 

Kwaliteit beoordelen 
In het boek van de gezusters Thiadens, 
die erg veel ervaring hebben met het we
ven van vodden, wordt uitgebreid en ook 
voor de niet-wever begrijpelijk beschre
ven hoe een dergelijk kleed tot stand 
komt. Deze informatie is ook nuttig voor 
iedereen die een kleed wil aanschaffen, 
want met de informatie uit het boek kan 
men de kwaliteit terdege beoordelen. 
In het eerste gedeelte van het boek wordt 
ingegaan op het basismateriaal: vodden. 
Er wordt ingegaan op de verwerking in 
de papierindustrie en de vervaardiging 
van poetskatoen. Maar de schri]vers kie
zen voor het intakt laten van de weef
sels. Ze worden alleen in repen ge
scheurd of geknipt en dienen dan als 
schering en/of inslag. 

Slaapmatjes 
In de 18e eeuw, toen de mensen geen 
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bedden hadden, ontstond het van vodden 
geweven matje dat op het stro werd ge
legd. Daarna ontstonden beddespreien. 
Aan vloerkleden werd nog niet gedacht. 
Zelfs volledig versleten resten van katoe
nen of linnen weefsels waren te kostbaar 
om op te lopen. 
In het boek vinden we enkele prachtige 
voorbeelden en foto's van deze weefsels 
en vloerkleden die in de 19e eeuw vooral 
in Scandinavië ontstonden. 
Het tweede deel van het boek is interes
sant voor wevers die ook met vodden wil
len gaan werken. Het getouw en het ge
reedschap, het scheuren en het bewerken 
van vodden, het ontwerpen en het kleur
gebruik worden uitgebreid behandeld. 
Plantaardig verven en het wassen van 
voddenwecfsels komen daarna aan bod. 

Weekendtas en bretels 
In het laatste gedeelte worden zo"n 40 

planten deden 
In de Hollandia tuin- en milieuserie ver
scheen kortgeleden 'Planten met een 
doel" dat, zoals de ondertitel ons laat we
ten, een gids voor het dagelijks gebruik 
van wilde planten wil zijn. 
Van het dagelijks gebruik zal niet zoveel 
terecht komen; de meeste gebruiken en 
vaardigheden stammen uit de tijd van 
onze voorouders en passen minder goed 
in ons dagelijks leven. Tenzij men na
tuurlijk een garde van berketwijgjes pre
fereert boven eentje van staal. Of nog 
persé potten en pannen wil schuren met 
behulp van planten uit de paardenstaart-
I am il ie. 
Wij denken met weemoed terug aan die 
tijd, maar tijdens het lezen van dit boek 
besef je dat de tijd waarin zoveel 
(natuur-) machten bedwongen moesten 
worden, (gelukkig) een eindje achter ons 
ligt. Natuurlijk bestaat het gevaar dat wij 
allerlei oude gebruiken, vaardigheden, 
gereedschappen of geneeswijzen domweg 
vergeten of als ouderwets betitelen zoals 
bijvoorbeeld de kunst van het bereiden 
van verfstof uit een plant. 
Vanuit het oogpunt van inventarisatie is 
dit boek dan ook zonder meer aan te be
velen. Het betekent een goede aanvulling 
en soms een verrijking van onze kennis 
van vroeger. 
De schrijver had het hier bij moeten la
ten. Zodra hij diverse tips gaat geven, die 
ook nu nog zinvol zouden zijn, is de rea
liteit zoek. Tenzij we aan een kursus 
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overleven denken zie ik me nog geen 
bcrkctwijgen-garde maken of kaarsen 
van biezen Dat is pure nostalgie waar je 
weinig mee kunt doen Een bruikbare tip 
zoals een equisetum-attreksel, als schim-
meldodcnd middel in de moestuin, ont
breekt helaas Het gebruik van kruiden, 
waar wij nu nog iets aan hebben wordt 
nogal vermengd met allerlei "weetjes" die 
ooit eens door de een of ander zijn opge
tekend zodat je door de bomen het bos 
met meer ziet 
Dit boekje is dus zeker geen handleiding 
met bruikbare tips om anno 1980 op een 
natuurlijke en gezonde manier te leven 
Wel hele boeiende informatie over het 
(haide) leven van on/e voorouders 

Een meer praktisch boekje is Eetbare 
Gewassen, van aalbes tot zwenkgras Een 
prachtig boekje om ook de in het wild 
voorkomende planten beter te gaan 
waarderen en tot de ontdekking te ko
men dat heel wat "on'kruiden (muur, bij
voet, paardebloem, melde, lepelblad en
zovoort) heel goed in de keuken te ge
bruiken zijn 

Planten met een doel, door Richard Ma-
bey. Hollandia, Baarn. Prijs ƒ 24,50. 

Eetbare Gewassen, door J. J. M. en 
L. M. M. "Veltman. Prisma 1655. Prijs 
ƒ 5,90. 

Gijs \an den Berg 

Energiebesparing 
in verkeerde handen 
Doordat de westerse mens zijn leven in liUi.*^JL mm^ m* » • ••> > f> mm 
toenemende mate laat afhangen van H I ^ S T ^ ^ J S H Q C T W ^ S n 
energie, zal energie-schaarste automatisch _ _ _"^ • 
problemen veroorzaken. 
Kort ge/egd komt het er op neer dat, bij 
het huidige energiegebruik, er waarschijn
lijk voor vijftig jaar olie en gas is en voor 
vijfhonderd jaar kolen. 
De winning zal op den duur moeilijker 
worden. Hierdoor zullen de prijzen in ie
der geval stijgen. Voor het gebruik van 
kolen op grote schaal dienen maatregelen 
getroffen te worden om de extra milieu
verontreiniging te verminderen. 

Plotseling tekort 
Het begint er op te lijken dat, wanneer 
we niet wat bewuster met energie om
gaan, we de rekening daarvan gepresen
teerd krijgen in de vorm van een plotse
ling tekort Alternatieven kunnen dit te
kort dan niet aanvullen 
Waar gaat het in de toekomst eigenlijk 
naai toe ' Hebben we kemccntrales no
dig ' Wie bepaalt eigenlijk hoe de toe
komstige energievoorziening er uit zal 
komen te zien'' 
Een belangrijke vraag is nu in hoeven e 
de produktie- en distributiebedrijven een 
verantwoord energiebeleid kunnen voe
ren Het IS in feite zo dat het maken van 
winst voor deze bedrijven vaak bovenaan 
de prioriteitenlijst staat Dat de energie 
bedrijven baat hebben bi| een grote om
zet bli|kt onder andeie uit het feit dat bij 
een hogei energiegebruik de prijs per 
eenheid lager wordt, het zogenaamd de
gressieve tancfsysteem Dus als iemand 
bijvoorbeeld door een besparingsmaatre
gel minder aardgas gaat gebruiken, be
staat de kans dat hi| meer moet gaan be
talen per m^ 

Weinig gemotiveerd 
Nu heeft de overheid diverse kommissies 
in het leven geroepen om die bespa-
nngsmogehjkheden na te gaan Het blijkt 
echter dat zo n 9'i% van deze kommissie-
leden direkt ot indirckt belang heeft bij 
de produktie ot distributie van energie 
Onderwerpen als stadsverwaiming en 
duurzame energiebronnen zijn in handen 
gekomen van voormalige tegenstanders. 

die ook thans op dit punt vaak weinig 
gemotiveerd ot deskundig zijn 
Dit zijn enkele van de problemen die Ir 
Theo Potma signaleert in zijn boekje 
"Het vergeten scenario" Om ons land een 
stijgende welvaart te geven wordt voort
durend gedacht in termen van grootscha
ligheid, centralisatie, toenemend ver
bruik, automatisering, toenemend kom-
tort en een stijging van de produktiviteit 
Het geloot in de grenzeloosheid van de 

techniek is diepgeworteld aldus Potma 
Over eventuele gevolgen voor het milieu 
wordt alleen gedacht in termen van 'daar 
zal te zijner ti|d wel een technische op 
lossing vooi gevonden worden Wat dan 
weer een verhoging van het energiege
bruik inhoudt 

Vastgeroest denken 
In het huidige denken wordt nauwelijks 
stilgestaan bij de vraag ot we bepaalde 
produkten weikelijk nodig hebben en of 
we de grondstotfensthaarste, die het ge
volg kan zijn van een bepaalde produk-
tiemethode, wel op de koop" toe moeten 
nemen 
In de periode vlak na de tweede wereld
oorlog was de trend bij produktiebedrij-
ven lenen en investeren, waardoor de 
produktie steeds toenam Omdat er in die 

tijd nog geen tekort was aan energie en 
grondstoffen, gaf dit weinig problemen 
Dat IS nu anders Bovendien heeft een 
toenemende produktiviteit een duidelijke 
en soms angstaanjagende invloed op het 
milieu gekregen 

Gelijkblijvende welvaart 
Door de Landelijke Stuurgroep Energie 
Onderzoek (L S E O ) is een schets (sce
nario) van het toekomstig energiegebruik 
gwmaakt Kenmerkend is dat het gebruik 
van kernenergie hierin een met onbelang
rijke plaats inneemt Het energiegebruik 
/OU dan in het jaar 2000, 1 4 maal zo 
hoog zijn als nu Potma heeft nu bere
kend dat bij een gelijkblijvende welvaart, 
maar met energiebesparende investerin-
uen, met een vrijwel konstant gehouden 
produktieniveau en een groter gebruik 
\an duurzame energiebronnen (zon, 
wind bio-energie), het energiegebruik in 
het jaai 2000 kan dalen tot 60",, van het 
huidige' Uitgegaan wordt van een rede
lijke prijsstijging van energie en grond
stoffen 

Konklusie 
Een keuze moet gemaakt worden tussen 
een steeds grotere afhankelijkheid van 
kernenergie en van landen die energie le
veren en politiek vaak erg onbetrouwbaar 
zijn, ot door besparen en een groter ge
bruik van duurzame energiebronnen de 
energievoorziening zoveel mogelijk in ei
gen hand houden Dezelfde gedach-
tengang heeft Potma al eerder neerge
schreven in "Energiebeleid met minder n-
siko , besproken in DKA Nr 24 

Het vergeten scenario, door Ir. Theo 
Potma. Meulenhoff Informatief, Amster
dam. Prijs ƒ 15,- (inkl. verzendkosten). 
Overmaken op giro 116070 van de Hol
landse Koopmansbank Amsterdam, t.g.v. 
C.V.E., Wijnhoven 13, Rotterdam. 

Hiiib Gtoenenherg 

Leefbaar is anders 
De uitgebreide katalogus bij de reizende 
tentoonstelling Leefbaar is anders (zie 
DKA 31), IS gereed Het boek telt 128 
pagina s en gaat dieper in op de onder
werpen, die de tentoonstelling laat zien 
De publikatie is te bestellen d o o r / 1 1 , -
(inkl de verzendkosten) over te maken 
op giro 2315221 van de TH-Eindhoven, 
onder vermelding van diktaat nr 9026" 
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Achtergronden 
bio-dynamische 
landbouw 
In de serie 'Vernieuwingen door antropo
sofie' (over antroposofie en haar pralcti-
sche toepassingen) verscheen i<ortgeIedcn 
het boekje: Wat is bioiogisch-dynamischc 
landbouw? Een titel die aan duidelijkheid 
niets te wensen overlaat. 
In dit werkje van 50 pagina's worden de 
achtergronden van de bio-dynamische 
landbouwmethode behandeld. De biolo
gische kant uiteraard, maar natuurlijk 
ook het dynamische aspekt; het grote 
verschil met de biologische methode. 
B.d.-landbouw kenmerkt zich vooral door 
het toekennen van grote waarde aan 
kosmische krachten die hun invloed zou
den doen gelden op de groei en bloei van 
de gewassen. 
In het boekje wordt ook een hoofdstuk 
gewijd aan 'het bedrijfsorganisme'. 
Hiermee wordt een bedrijfsvoering be
doeld waarbinnen een zoveel mogelijk 
gesloten kringloop wordt nagestreefd. 
Uiteraard komen ook onderwerpen als 
bemesting en kwalitcitsbegrip aan de or
de. Willy Schilthuis gaat in het laatste 
hoofdstuk in op de situatie van de Neder
landse b.d.-landbouw. 
Herbert Koepf, de schrijver die het 
grootste deel (de basis-informatie) van 
het werkje voor zijn rekening nam, is er 
zeker in geslaagd een volledig beeld van 
de b.d.-methode te geven. Wel zou het 
boekje nóg leesbaarder geworden zijn als 
het taalgebruik hier en daar wat eenvou
diger was geweest. Desondanks een han
dig boekje voor iedereen die zich - in 
kort bestek - over de achtergronden van 
deze methode wil informeren. 

Wat is biologisch-dynamische landbouw?, 
door Herbert Koepf. Vrij Geestesleven, 
Zeist (Jonasboek). Prijs ƒ 7,50. 

Christ Tielenums 

Samenleving I iHanneke van Veen 

Baas in eigen 
portemonnee 

Hoe krijg je een heel volk zover dat het opstaat tegen bijvoorbeeld de invoe
ring van de plastic Cola-fles? H o e breng je een massale kopersstaking tot 
stand, een konsumenten-oproer? Zijn schriftelijke vragen aan de minister 
voldoende of is een fabrikant alleen te treffen door zijn produkt in de winkel 
te laten staan? Hanneke van Veen denkt dat iedereen - mits we de juiste 
informatie krijgen - zélf het beste kan kiezen. Laten staan dus die fles. Want 
ook de inhoud kunnen we écht missen! 

De Consumentenbond roept op tot een 
kopersstaking voor de plastic Cola-fles. 
Het PvdA-kamerlid mevrouw Epema-
Brugman vroeg minster Ginjaar (van 
Volksgezondheid), wat deze vond van de 
energieverspilling die de invoering van de 
Cola-fles met zich mee zou brengen. Niet 
alleen de produktie van de fles, maar ook 
de kosten van de afvalverwerking (die 
voor rekening van de konsument/maat-
schappij komen) van de flessen en de 
kartonnen weggooi-krat. 
Coca Cola kijkt alleen naar de extra 
winst die ontstaat, als zij verlost wordt 
van de kosten, die het statiegeldsysteem 
met zich meebrengt. En die dus nu op de 
maatschappij worden afgewenteld. 

Aanrotzooien 
Tot nu toe is het meestal zo dat het 
paard achter de wagen wordt gespannen. 
Je kunt hier aardig aanrotzooien voor het 
verboden wordt. Zo gaat het ook met 
konserveringsmiddelen, zoet- en kleur
stoffen. Jarenlang is botergeel gebruikt 
om boter en kaas een mooie aele kleur te 

verschaffen. Pas toen ontdekt werd dat 
botergeel kanker bij ratten veroorzaakt, 
drong door dat dit ook voor mensen zou 
kunnen gelden. Sinds ongeveer twee jaar 
is botergeel dan ook verboden en ver
vangen door andere (onschadelijke?) 
kleurstoffen. 

Normen veranderen 
Het zou naar mijn idee allemaal omge
draaid moeten worden. Je zou pas mogen 
produceren als je aan kunt tonen dat je 
een verantwoord, veilig produkt maakt. 
Maar dan zouden de normen moeten 
veranderen voor wat nu 'veilig' en 'ver
antwoord' heet. 
En er zou natuurlijk gekeken moeten 
worden naar de vervuilende aspekten 
voor het milieu van produktie, verpak
king en verzending. Hoe krijgen we voor 
elkaar dat die normen veranderen? Dat 
de warenwet strenger wordt? Dat het bij
voorbeeld verboden wordt plastic flessen 
op de markt te brengen? Door invloed 
uit te oefenen op politieke partijen, door 
vragen te stellen aan de minister, door 

Aktie-
handboek 
Aan de vooravond van de tachtiger jaren 
verscheen het 'Acticboek Natuur en Mi
lieu'. Samensteller Vic Langenhoff denkt 
dat binnenkort de beslissende slag om het 
milieu zal worden gevoerd. De ekonomi-
sche supermarkt staat op instorten. En in 
plaats van met gezonde nieuwbouwplan
nen te komen dragen de westerse rege
ringsleiders alleen maar vermolmde stut
ten aan. 
De stichting Natuur en Milieu droeg haar 
steentje bij om te voorkomen dat de zaak 
straks echt tegen de vlakte gaat: een 
handzaam boekje in poeketformaat 
waarin bijna alles terug is te vinden 
wat ons nu zo al bedreigt. Maar dat niet 
alleen. Ook bevat het boekje, 176 pagi
na's, diverse tips, wetten en procedures, 
waarmee wij daadwerkelijk uit de voeten 
kunnen. Als het ware een handleiding 
voor het aanleggen van een noodverband 
om te voorkomen dat onze samenleving 
aan de gevolgen van ernstige vervuiling 

en verwaarlozing zal bezwijken. 
De uitgave van het Actieboek Natuur en 
Milieu, gedrukt op kringlooppapier, was 
mogelijk door financiële steun van de 
ministeries van Volksgezondheid en Mi
lieuhygiëne en die van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk werk. We kunnen 
dus niet zeggen dat onze overheid hele
maal niets doet. 
Actieboek Natuur en IVIilieu. Prijs 
ƒ 10,50. Te bestellen via postgiro 9933 
van Natuurmonumenten, 's-Graveland, 
met vermelding van de titel. 

Sihrand Nohhe 
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GEVAARLIJK: 

Het drijfgas uit deze 
spuitbus breekt de be
schermende ozonlaag af 

lezingen te geven, door artikelen te 
schrijven, door de konsument te beïn
vloeden, door aktie te voeren. 
We zullen door moeten gaan met de 
voorhoedegevechtcn. Als we achter ons 
kijken dan zien we duidelijke resultaten; 
(de spuitbussen aktie bijvoorbeeld). Als 
we voor ons kijken zinkt ons soms de 
moed in de schoenen. 
Ik was erg blij het NOS-programma Met 
de Map over onze voeding te zien. Via 
televisie kun je veel mensen bereiken. 
Aan de andere kant spreekt het werk van 
Consumentenbond, Koopkracht en Ko
ning Klant mij echter steeds minder aan. 
Uitgebreide onderzoeken over kleuren
televisies, portable radio's, diepvrieskis-
ten en auto's interesseren me niet, omdat 
ik zulke apparaten nooit nieuw koop. 

Met rode oortjes 
Een konsumentenblad dat door mij met 
rode oortjes gelezen zou worden zou er 
heel anders moeten uitzien. Daar zouden 
regelmatig spannende reportages in moe
ten staan over de herkomst en wijze van 
produktie van bepaalde voedingsmidde
len uit een supermarkt met daar naast 
een vergelijkbaar produkt uit de alterna
tieve hoek; een biologische winkel bij
voorbeeld. 
Ik zou willen lezen hoe een voedingsde-
tektive de herkomst van een literblik 
bruine bonen opspoort, in de aanbieding 
bij Simon voor slechts 79 cent. Er zou 
dan een uitgebreid verslag volgen van de 
weg terug van winkel, via groothandel 
naar verwerkende industrie en naar het 
land waar de bonen groeiden. 
Niets zou weggelaten mogen worden. 
Hoe waren de arbeidsomstandigheden 
van de arbeiders; welke konserverings-
middelen werden toegevoegd; waar 
kwam de verpakking vandaan; hoeveel 
energie ging in het vervoer zitten; hoe
veel kunstmest werd door de bruine 
bonenteler gebruikt? 
Was het gemakkelijk het spoor terug te 
volgen of juist uiterst moeilijk? Bijzonder 
interessante informatie, denk ik. 
Wat ik met dit voorbeeld bedoel is dat 
het steeds moeilijker wordt om je als 
konsument te informeren over de pro
dukten die je koopt. Vroeger haalde je 
de melk bij de boer, het brood bij een 
bakker, die je 's ochtends zelf kon zien 
bakken. De herkomst van produkten was 
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duidelijk. Als ik nu een sinaasappel koop 
in een winkel, dan is het mogelijk dat 
zelfs deze verse vrucht met een konser-
veringsmiddel geïnjckteerd is, en dat de 
schil ook met een of ander spul behan
deld is om ze langer goed te houden. De 
oranje kleur is ook niet altijd echt. 

Troep in rookworst 
Als we echt zouden weten wat er alle
maal met ons voedsel uitgespookt werd 
dan zouden we wel wakker worden. Zo 
werd in het NOS-programma verteld wat 
er in een doorsnee rookworst zit: onge
veer 40% vet, spek en zwoerd en nog 
eens ± 40% gemalen kippestrot. De rest: 
rookworst-essence, smaakmakers, kleur
stoffen, konserveringsmiddel, bindmiddel 
enzovoort. 
Er is ontzettend veel troep op de markt, 
maar we kunnen zelf kiezen wat en waar 
we kopen. 
Willen we gezonde voeding of eten we 
uit de muur? Willen we de mode op de 
voet volgen of bepalen we zelf wat we 
dragen? 
Natuurlijk is er reklame. We beslissen 
echter zélf of we ons laten verleiden. De 
.schuld wordt zo vaak buiten onszelf ge
legd. Alsof we willoze slachtoffers van de 
kunsumptieinaatschappij zijn. 
Ik werd me daarvan bewust toen ik een 
passage uit een boek van Agncs Smedley 
'Dochter van de aarde' las \ Zij beschrijft 
de situatie van het mijnwerkersgezin 
waar ze in opgroeide. Het speelt in het 
Amerikaanse Westen, begin deze eeuw. 
'Alle mijnen en mijlen ver in de omtrek, 
ook al het land, was van de Maatschap
pij. We huurden een huis van de Maat
schappij: er waren geen andere. De enige 
winkel, waar we kleren en voedsel kon
den kopen, was van de Maatschappij; er 
mocht geen andere geopend worden. We 
moesten de hoge prijzen die de Maat
schappij vaststelde betalen of het zonder 
stellen'. Zij konden dus niet kiezen. 

Nestlé babyvoeding 
Ook denk ik dat een zwarte moeder er
gens in Afrika die, door middel van een 
sluwe reklamekampagne, overgaat op 
melkpoeder uit blik weinig keus heeft. 
Zij denkt dat zij juist goed doet door 
naar die 'verpleegster' te luisteren, die 
haar het advies geeft nu eens een week 
op proef gezonde babyvoeding uit blik te 
gebruiken. Het eerste blik is gratis, even
als de zuigfles. Als na een week het blik 
leeg is, dan is ook de borstvoeding bij de 
moeder gestopt. Ze kan dan niet anders 
dan steeds opnieuw dure blikken melk
poeder kopen. Een gevaar is dat de fles 
niet steriel blijft. Als er geen geld is 
wordt er teveel water bij het poeder ge
voegd. Veel babies worden zo ziek en 
sterven. Tegen deze schandalige, agres
sieve verkoopmethode is fel geprotes
teerd. Nestlé heeft iets moeten inbinden. 
De 'verpleegsters' mogen nu niet meer in 
witte, maar wel in blauwe uniformen de 
moeders bezoeken. Nestlé gaat dus rustig 
door. Een goede reden deze firma te 
boycotten.2 

Lastig zijn 
Wij kunnen kiezen wat en waar we ko
pen. Daarnaast kunnen we, overal waar 
we met produkten en verpakkingen ge-
konfronteerd worden, waar we kritiek op 

DUTCH BABY 
FULLCREAM SWEETENED 

CONDENSED MILK 
hebben, dit laten weten aan de winkelier, 
de restauranthouder en de huisgenoten. 
Zo heb ik eens, tot grote ontsteltenis van 
mijn partner, geweigerd een rekening van 
ongeveer ƒ 80,— in een restaurant te beta
len. Het eten was slecht, koud, we wer
den slecht bediend. Alleen de soep, de 
wijn en het toetje waren van een rede
lijke kwaliteit. Ik heb toen een betaal
cheque uitgeschreven ten bedrage van 
ƒ 4 0 , - en erbij gezegd dat ik er niet meer 
voor over had. Natuurlijk vertelde ik ook 
waarom. Na wat tegensputteren werd 
mijn betaling geaccepteerd. Ik voelde me 
daarna ontzettend goed. Het verknalde 
etentje had zo nog een prettige afloop. 
Een ander voorbeeld. Als ik grauw toi
letpapier wil hebben en de winkelier 
heeft alleen gekleurd, dan weiger ik het 
gekleurde papier toch maar mee te ne
men. Ik zeg tegen de winkelier dat ik dan 
wel naar een andere winkel ga. Als ik 
groenten en fruit koop dan weiger ik 
verpakking, ik laat alles direkt in tas of 
mand doen. Zo zijn er voor iedereen 
mogelijkheden om te protesteren tegen 
slechte produkten, overbodige verpakking 
en slechte service. We zijn uiteindelijk 
baas in eigen portemonnee en kunnen 
door bepaalde produkten te weigeren en 
andere juist te kopen laten merken hoe 
wi'j het willen hebben. 

^ Uitgeverij Sara, Amsterdam. 
2 Voor meer informatie over de Nestlé 
Iwyeotaktie: lEN, postbus 572, 8901 BJ 
Leeuwarden, tel. 05190-4732. 

iHE VERY BEST MILK FOR YOUR BA 
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Woon/leeiwijze i I Vincent 't Sas 

Anders wonen 
op t water 

Bij veel wind stofzuigen, boren en platen draaien 
Vroeg naar bed, warme olielampen en zuinig met water: niets beïnvloedt het 
dagelijks leven meer dan wonen op het water. Kien zijn op drijfhout voor de 
Ardenner kachel en bij veel wind als een haas de (uitgestelde) elektrische 
klussen doen. 
Nederland telt momenteel een kleine tienduizend woonschepen. Vincent 't 
Sas ging praten met de bewoners van de Clasina Maria, de Nietsbestendig, de 
Thea en andere alternatief levende 'watervrienden', die zich vrijwillig uit de 
'leidingen-maatschappij' terugtrokken. 

De Clasina Maria is een Kraak uit 1896. 
Niet alleen voor kenners, een schip om 
van te watertanden. Bovendien heeft het 
een riante ligplaats gevonden temidden 
van een stuk of dertig andere woonsche
pen aan een rustige steiger in het IJ, bij 
Schellingwoude aan de rand van 
Amsterdam-Noord. Terwijl het buiten 
enkele graden vriest is het in het 'woon-
ruim" van Jaap van Helsdingen (31) en 
Barbera Schouw (23) behaaglijk dankzij 
de prima isolatie en een Ardenner hout
kachel. Het kacheltje brandt op opgevist 
en gedroogd drijfhout en in kontainers 
gevonden afvalhout. 
Hoewel de kapaciteit van het kacheltje 
groot genoeg is om het hele ruim te ver
warmen, wil Jaap toch nog een (gas)-
oliekachel aansluiten. Door deze perma
nent op de laagste stand te laten bran
den, hoopt hij voortaan het vocht uit zijn 
schip te weren. Belangrijk, temeer daar 
Barbera binnenkort haar eerste kind 
verwacht. 

Bad aan boord 
Die op handen zijnde geboorte is ook de 
reden dat Jaap en Barbera nu besloten 
hebben een badkamer met zitbad aan te 
leggen. Jaap: 'Daar hebben we lang over 
zitten dubben. Kijk, als bootbewoner is 
je hoeveelheid drinkwater eindig. 
Daarom spring je er veel bewuster mee 
om; zijn je tanks leeg dan moet je met 
water gaan slepen. In de stad merk je 
een stijging van je watergebruik hoog
stens aan de maandelijkse afrekening." 
Ten tijde van ons gesprek staat de wind
molen (van het type Wincharger) voor 
een opknapbeurt in de werkplaats in het 
vooronder. Maar normaal gesproken le

vert de molen van de Clasina Maria vol
doende stroom om twee loodakku's van 
200 Amp/h permanent op spanning te 
houden. Aan boord zijn zestien lichtpun
ten van maximaal veertig Watt per stuk, 
een radio, grammofoon en stofzuiger. 
Jaap: "Als het even stormt hebben we 
zelfs teveel stroom en aangezien ik nog 
geen spanningsregelaar heb dreigen de 
akku"s dan te gaan koken. Daarom rege
len we voorlopig zelf de spanning door 
juist bij veel wind te gaan stofzuigen en 
de hele dag platen te draaien. Ook stel ik 
klussen waarbij ik m"n boormachine no
dig heb uit tot het flink waait." 

Kultuurpessimist 
Jaap van Helsdingen noemt zichzelf een 
"kultuurpessimist". Naar zijn mening is de 
huidige "leidingen-maatschappij" een af
lopende zaak: 'De samenleving weigert 
koppig om in te zien dat al die voorzie
ningen niet eeuwig gehandhaafd kunnen 
worden. We zullen terug moeten, minder 
komfort. Toch groeien steeds meer men
sen op die absoluut niet kunnen leven 
zonder centrale verwarming en een tele
foonaansluiting". 

Doordachte levenswijze 
Ragnar Dunnewolt is free-lance architekt 
en woont en werkt aan boord van zijn 
clipper "De Nietsbestendig". Op het dek 
ook een Wincharger-molen. Ragnar over 
zijn min of meer alternatieve levenswijze: 
"Jezelf primair alleen maar in stand zien 
te houden, lost de problemen waarin we 
leven niet op. Vegeteren biedt geen ont
plooiingskans. Ik zie wel veel in een 
doordachte levenswijze waarbij je ge
bruik blijft maken van eigentijdse vindin

gen. 
Elke zomer zet Ragnar met De Nietsbe
stendig koers naar de Friese meren. Rag
nar: "Een varend woonschip is een mid
del om enigszins onafhankelijk te blijven 
van deze doodzieke maatschappij. 
Ik ben nu bezig om mijn schip opnieuw 
van mast en zeilen te voorzien, zodat ik 
ook zonder olie vrijwel overal kan ko
men." 

Vroeg naar bed 
De Nietsbestendig ligt temidden van een 
twintigtal andere — grotendeels varende — 
woonschepen aan de rand van Het Vlie
genbos in Amsterdam-Noord. Daar ligt 
ook de Thea waarop Jan en Marianne 
van Broekhoven nu vier jaar wonen. 
Sinds medio 1975 hebben ook zij een 
windmolen op het dek. Hun aggregaat is 
daardoor overbodig geworden. 
Marianne: "We gaan vroeg naar bed en 
gebruiken olielampen, die behalve licht 
ook warmte geven. We moeten wel over
dreven zuinig zijn want doordat we hier 
achter het bos liggen vangen we niet zo
veel wind.' 
Wat Jan en Marianne met name de 
moeite waard vinden is dat zij door hun 
windmolen onafhankelijk zijn van elek
triciteitsbedrijven, die gebruik maken of 
willen maken van kernenergie. Jan: "Nu 
hoef ik me tegenover mijn kinderen en 
kleinkinderen in elk geval niet schuldig te 
voelen'. 

Savoniusrotor 
Een unieke windmolen is te vinden op 
één van de woonschepen, die een - niet 
geheel legaal - plekje aan de Westerkade 
in Amsterdam hebben. Timmerman 
Henk Schavemaker (33) bouwde de alu
minium Savoniusrotor - want dat is het 
- naar een Amerikaans ontwerp dat uit
gaat van doorgezaagde oliedrums. Het 
geval doet denken aan luchtverversings-
rotoren die vroeger bij fabrieken in ge
bruik waren. De horizontaal draaiende 
rotor drijft een wasmachinemotor met 
permanent-magneten aan. Voordeel: de 
motor levert al bij lage toerentallen 
stroom aangezien geen magenetisch veld 
opgewekt hoeft te worden. 
Henk: "Ik heb zo'n ding in Wales gezien 
en vond het vooral leuk om er zelf ook 
een te bouwen. Maar daarnaast speelt 
toch ook mee dat ik zo min mogelijk af
hankelijk wil zijn van deze maatschappij. 
Daarom heb ik ook mijn etage in de stad 
opgegeven en ben ik hier gaan wonen.' 

Jezelf niet verhuren 
Henk (29) en Ingrid van Dam (32) wo
nen met hun twee kinderen op een schit-

L-4,4'»Hffi'' = tW.^!-^ 
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Hoewel vrachtschippers al eeuwenlang 
met hun ge/innen op het water wo
nen, is het pure woonschip nog niet 
zo oud. Volgens sommige bronnen pas 
een jaar of zeventig. In 1910 zou een 
- als excentriek bekend staande kun
stenaar - als eerste in Nederland een 
binnenvaartschip omgebouwd hebben 
tot woning annex atelier. Zijn drij
vende behuizing schijnt overal waar 
hij afmeerde veel bekijks gehad te 
hebben. 
Acht jaar later waren er naar schat
ting al zo'n duizend woonboten. In 
dat jaar - 1918 - werd ook de Wet 
op de Woonwagens en Woonschepen 
van kracht. 
In de memorie van toelichting bij 
deze wet staat letterlijk: 'Tenvijl het 
Wetboek van Strafrecht bedelarij en 
aanverwante strafbare feiten tegengaat, 
worden vele woonwagens en woon
schepen geduld welker bewoners geen 
voldoende middel van bestaan hebhen, 
door bedelen in hun onderhoud trach
ten te voorzien en van geslacht tot ge
slacht opgroeien in een ongebonden, 
zwervend, bedelend leven, in strijd met 
de eisen ener welgeordende maat
schappij. ' 
Deze wet is nog altijd van kracht. 
Maar waar zijn de ongebonden, bede
lende zwervers? Het aantal woon
schepen is inmiddels — vooral door de 
nijpende woningnood - vertienvou
digd, maar zeker driekwart daarvan 
heeft nauwelijks recht op het predi
kaat 'schip'. Deze zogenoemde arken, 
drijvende bungalows gebouwd op 
vierkante betonnen of stalen bakken, 
kunnen zich niet op eigen kracht ver
plaatsen en het merendeel van de be
woners doet zijn uiterste best om ge
heel komform 'de eisen ener welgeor
dende maatschappij" te leven. Echt le
ren bankstel, kleurentelevisie en een 
Opel Kadett op de wal, zijn voor ve
len statussymbool bij uitstek. 
De 'ongebonden zwervers' (bedelen 
doen ze niet meer) zijn te vinden on
der de resterende 25% van het Neder
landse woonschepenbestand. Hieron
der bevindt zich een groep vooral 
jonge mensen, die in de jaren zestig 
voor een prikje een binnenvaartschip 
kocht en dit voor eigen bewoning ge
schikt maakte. Het aanbod van sche
pen was in die tijd groot vanwege de 
met allerlei premies gepaard gaande 
sanering van de binnenvaart. 
Deze groep leidt niet alleen een be
trekkelijk ongebonden bestaan maar 
blijkt bovendien dikwijls met een 'al
ternatieve' leefwijze te experimente
ren. Veelal onderscheiden hun sche
pen zich door een windmolen op het 
dek en een houtkachel in het ruim. 

• Gezelligheid kent geen tijd in het 
ruime ruim van Jaap van Helsdingen en 
Barbera Schouw. 

• Onder: even aanmeren bij je buurman. 
Dit is ms. Provincie Groningen van Henk 
en Ingrid van Dam. 

terend verbouwde Groninger Oostzee-
tjalk. Zes jaar geleden haalden ze het 
'kale' schip naar een schiereilandjc in de 
Mooie Nel, midden tussen de weilanden 
bij Haarlem. Henk en Ingrid werkten ja
renlang in een drugopvangccntrum en be
woonden een behoorlijke etage in Am
sterdam. Maar nu hebben ze de stad en 
het stadsleven voorgoed de rug toege
keerd. Voor hen hoeft het niet meer. 
Henk klust voor zichzelf en anderen (on
der meer als lasser) en Ingrid bekwaamt 
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zich in de homeopathie. 
Henk: 'Je levensstijl beïnvloedt je werk. 
Wij willen en kunnen ons niet meer acht 
uur - of meer! - per dag verhuren om 
door de overheid en het bedrijfsleven 
versterkte voorzieningen te betalen. 
Wij werken niet meer voor fiktieve 
waarden als auto's of televisies, maar 
streven naar echte waarden: schone lucht, 
liefde, kinderen. Als bootbewoner leer je 
om alles zelf te doen en dat is het be
houd van je privé-leven. Ik vind het een 
voorwaarde voor een evenwichtige ont
wikkeling dat je deel hebt in de opbouw 
van je eigen woning. Door zelf vorm te 
geven aan je wonen en leven, kan je je 
eigen identiteit op je leefomgeving pro-
jekteren. Dat geeft je een gevoel van ei
genwaarde, is een ontplooiingsniogelijk-
heid, geeft vrijheid en voldoening. Dat al
les geldt ook voor het elke dag opnieuw 
zelf voorzien in je basisbehoeften'. 

Jennen van overheden 
Alle bootbewoncrs die we voor dit artikel 
bezochten, ondervinden op meerdere 
manieren tegenwerking van ambtenaren 
en bewindslieden. Veel gemeenten zien 
de woonschepen liever gaan dan komen 
en via een chaotisch en van plaats tot 
plaats verschillend vergunningenstelsel 
wordt geprobeerd ze weg te krijgen. 
Henk van Dam en Jaap van Helsdingen 
zijn akticf in het Landelijk Woonschepen 
Overleg (LWO), dat zich inzet voor de 
belangen van de twintig & dertigduizend 
Nederlandse woonschipbewoners. Vorig 
jaar resulteerde dat onder meer in een 
woonschependag en een demonstratieve 
blokkade van een belangrijke vaarroute 
door Amsterdam. 
Henk van Dam: 'Overal worden woon
schepen bedreigd met wegsiepen naar 
dwang- of stapelhavens als de bewoners 
niet aan een hele reeks belachelijke eisen 
kunnen voldoen. Veel mensen worden 
door dit 'jennen' van de overheid bang, 
ze sluiten zich af, durven geen aktie te 
voeren uit vrees slapende honden wakker 
te maken. Waarom zouden wij moeten 
verdwijnen? Er is geen enkel steekhou
dend argument. Woonschepen passen be
ter in 't landschap dan snelwegen en in 
de stad zijn ze minder ontsierend dan 
kantoren en geparkeerd blik. Volgens 
sommige ambtenaren zouden onze sche
pen niet voldoen aan de normen die zij 
voor een 'menswaardige' behuizing be
dacht hebben. Wij hebben inderdaad 
geen douche en in plaats van een voor
deur een gammele loopplank. Toch kun
nen ze volgens mij beter de Bijlmermeer 
afbreken en ons hier met rust laten. Die 
mensen daar zijn er veel erger aan toe; 
ze zijn diep ongelukkig!' 
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Energie(besparing) i I Hendrik Venema 

De fabel van de 
zwarte radiatoren 
Huis-aan-huis voorlichting verstrekken 
over energiebesparende maatregelen lijkt 
een goede zaak. Pijnlijk wordt het als een 
besparingstip op een gigantische denkfout 
berust. Hef vorig jaar oktober verspreide 
blad Energie bevatte onder andere de 
raadgeving alle cv-radiatoren maar pik
zwart te verven. De Nederlanders die 
zich na lezing van het artikel terstond 
naar de verfhandel spoedden en met en
kele liters zwarte radiatorverf in huis vol 
goede moed aan een energiebesparings-
weekend begonnen, mogen hef nu — als 
ze er tenminste nog de puf voor hebben 
— dunnetjes overdoen. IVIet wit bijvoor
beeld. Alle kleuren zijn toegestaan mits 
het maar geen aluminiumverf is. 

Je hoeft beslist geen expert te zijn om 
één van de meest opvallende nadelen van 
zwartgeverfde radiatoren aan te wijzen: 
de lamp moet eerder aan, omdat we de 
oppervlakken die licht reflekteren weg-
schilderden. Niet dat dit zo'n ramp is. We 
hebben tenslotte overal leuke spotjes in
gebouwd. . . En 'stroom' is er toch zat. 
Jammer is wel dat alle inspanning met 
verf en kwast zo weinig rendement heeft 
opgeleverd. Zwarte radiatoren geven 
immers niet méér of sneller warmte af 
dan bijvoorbeeld witte, kanariegele of 
grasgroene. 
Hoe is het nu mogelijk dat de knappe 
koppen van Economische Zaken, van de 
VEGIN, van het reklamebureau 
McCann-Ericson en van de Gasunie deze 
fabel huis-aan-huis komen vertellen? Het 
is niet onwaarschijnlijk dat dit waanidee 
samenhangt met het hebben van prettige 
jeugdherinneringen aan snorrende zwarte 
kolenkachels en spierwitte ijscokarrctjes. 

Licht- en warmtestraling 
Wanntesiraling wordt door een witte 
muur in dezelfde mate opgenomen als 
door een zwarte of een (ongeverfde) ro
de. Hoe kan het dan dat een donkere 
muur 's morgens veel warmer wordt dan 
een witte? Het antwoord is niet zo be
kend: een donkere wand wordt in de zon 
niet zozeer warm door warmtestraling, 
maar door lichtstruüng. 
De grote hoeveelheid energie die zich in 
lichtstraling bevindt wordt geabsorbeerd 
door een donker oppervlak. En gereflek
teerd door een wit oppervlak. De energie 

moet ergens blijven en wordt dan in 
warmte omgezet. Een zwart oppervlak 
heeft dus het vermogen lichtstralen om te 
zetten in warmtestralcn. 

Eén pot nat 
Nu is er bij centrale verwarmingsradiato
ren natuurlijk geen sprake van lichtstra
ling. Er wordt warmte uitgesiraiild. De 
verwarring ontstaat als men licht- en 
warmtestralcn door elkaar gaat halen. En 
dan zitten de voorlichters letterlijk op de 
verkeerde golflengte. Röntgen- en 
radio-golven; licht- en warmtestraling: in 
feite is het één pot nat. Alleen de golf
lengte verschilt. 

Proeven 
Het Bouwcentrum te Rotterdam deed de 
volgende proef. Men had drie radiatoren 
opgesteld, waardoor water stroomde met 
voor alle drie radiatoren dezelfde tempe
ratuur. De ene radiator was wit geschil
derd, de tweede zwart, terwijl de derde 
met aluminiumverf bestreken was. Drie 
thermometers op gelijke afstand van de 
radiatoren gaven de temperatuur aan op 
die plaats. De thermometers voor de 
witte en de zwarte radiator gaven beide 
3()°C aan; de thermometer voor de alu-
miniumkleurige gaf 27°C aan. Had men 
aluminiumfolie genomen, dan was de 
temperatuur nog lager geweest. 

Aluminium isoleert 
Warmtestraling wordt dus, zoals deze 
proef laat zien, alleen gereflekteerd door 
aluminiumkleurige verf of door alumi
niumfolie. Beide materialen hebben de
zelfde eigenschap: ze kunnen zowel licht-
als warmtestralcn weerkaatsen! 
Aluminium als isolatiemateriaal (bijvoor
beeld in spouw, of onder de vloer) zou 
evenveel effekt hebben als 2 cm glaswol. 
Heeft u per ongeluk de radiatoren met 
aluminiumverf 'behandeld' dan hoeft dit 
er niet persé af. Overschilderen met uw 
favoriete kleur is voldoende. Zinnig is 
uiteraard ook de muur achter de radiator 
met glimmettde aluminiumfolie te be
plakken. De warmte wordt dan terugge
kaatst, de kamer in. 

• Breeduit en in kleur werd Nederland 
op de hoogte gesteld hoe energie be
spaard diende te worden. 
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Derde wereld Huub Bosse 

Werken 
aan werk 
Tussen de ekologische voedselwinkels en wereldwinkels zijn heel duidelijk 
overeenkomsten te zien. Beide verkopen produkten met een verhaal. Beide 
willen de klant informeren over de achtergronden van de produktie en over 
het produkt zelf, om daarmee de wereld in een betere koers te krijgen. Er is 
echter ook een duidelijk verschil. D e ekologische winkels willen vooral pro
dukten verkopen uit eigen omgeving. Om onnodig gesleep met voedsel te 
voorkomen en zo energie te besparen. D e wereldwinkels verkopen produkten 
uit alle uithoeken der aarde. Huub Bosse zit overdag in de ekologische voe
ding en steekt daarnaast veel tijd in het wereldwinkelwerk. H o e staat hij 
tegenover het importeren van deze produkten? Is het de energie waard? 

Werklozen uit Columbia maken pon
cho's. Landloze boeren uit Mexico bak
ken aardewerk. Vrouwen uit Guatemala 
rijgen kettingen. Waar werken ze aan? 
Ze werken aan brood op de plank. Aan 
onderwijs en gezondheidszorg. Aan ver
anderingen ten gunste van de armsten. 
S.O.S. verkoopt hun produkten. 
Het produkt is niet het belangrijkste; wel 
het steunen van het streven naar zelf
standigheid van diverse basisgroepen in 
Azië, Afrika en latijns-Amerika. Het 
projektenbelcid is konstant in diskussie. 
Regelmatig worden handelskontakten aan 
de hand van kriteria doorgelicht. Komt er 
onvoldoende informatie, is de produktie 
in handen van een paar mensen gekomen 
of wordt alleen de tussenhandel er beter 
van, dan kan bet zijn dat de relatie tussen 
S.O.S. en producent verbroken wordt. Zo 
ontstaat er weer ruimte voor andere 
groepen die zich willen en moeten 
ontworstelen aan de bijvoorbeeld wur
gende armoede van krottenwijken. 

Naar zelfstandigheid 
S O S wil zo goed mogelijk partner zijn 
van producentengroepen in de Derde we
reld Door een rechtvaardige prijs te be
talen zijn deze groepen in staat hun — 
vaak mensonterend - bestaan te verbete
ren Natuurlijk is het dan ook nodig ze
kerheden in te bouwen voor de volgende 
jaien Anders zou - van "t ene moment 
op het andere — een groep weer in haar 
oude situatie terugvallen Geleidelijk aan 
zal de producentengroep naar zelfstan
digheid moeten groeien Andere afzet
mogelijkheden vinden Het werkterrein 
uitbreiden of verleggen 
S O S werkt dus langzaam toe naar 
beëindiging van het partnerschap Maar 
pas als de tijd er rijp voor is en de groep 
zelf afzetmogelijkheden heeft kunnen 
ontdekken Tot dat tijdstip (en dat kan 
best enkele jaren duren) is steun en af
name aan het projekt natuurli|k heel be-
langri|k Om dat hele proces te kunnen 
ondersteunen en te versnellen zie je dat 
ook ideëel werkende importeurs toch 
proberen - geheel indachtig de kapitalis
tische piincipes — hun omzet te vergro
ten 

Belangri|kstc oogmerk is misschien wel 
dat via de S O S giote groepen mensen 
mondiger worden Er de kracht uit put
ten eigen belangen beter te verdedigen 
Door technische vorderingen, dooi een 

wereldhandel 
met menselijk gezicht 

betere werkplaats en door verbeterd ge
reedschap verhoog je natuurlijk al de 
zelfstandigheid Maar door het werk, 
door de gemeenschappcli|ke belangen, 
worden het hechte groepen 

D e vraagtekens 
Er zijn natuurlijk wel wat vragen te stel
len Importeren is een aktiviteit waar we 
in de meeste gevallen met zo gelukkig 

S.O.S. 
De meest bekende organisaties die op 
ideële basis produkten uit Derde wereld
landen importeren zijn: Stichting Afzet
bevordering Artikelen uit Landen in 
Ontwikkeling (ABAL), de Stichting 
Ideële Import, de Stichting Sarvodaya en 
de Stichting Ontwikkelings Samenwer
king (S.O.S.). 
Dit artikel gaat over S.O.S. Deze organi
satie geeft vrij veel informatie, onder an
dere via een — minimaal vier keer per 
jaar verschijnend — nieuwsbulletin. De 
stichting bestaat sinds 1959 en werkt be
halve in Nederland, ook in Duitsland, 
België, Oostenrijk en Zwitserland. Van 
een organisatie die eerst alleen projekten 
financierde is zij geworden tot een orga
nisatie die produkten importeert. Uitslui
tend van basisgroepen in de Derde we
reld, dit wil zeggen, direkt van de mensen 
die de goederen produceren. 
Zo koopt S.O.S. koffie van de boerenfe-
deratie tedecocagua in Guatemala, kunst
nijverheid uit Mexico, wandkleedjes uit 
Chili, plantenhangers uit Bangladesh, 
kaasplanken uit de Filippijnen enzovoorts. 

• Mexico. Veelzijdig ontwikkelingspro-
jekt waarvan kunstnijverheidproduktie 
een onderdeel vormt. Produkten: aarde
werk, lederwerk en kleding. 

mee zijn 
• Het IS een energie-verslindende bezig
heid 
• Als we de overvolle winkels zien dan 
hebben we toch waarachtig al produkten 
genoeg 
• Trouwens al die houten beeldjes snij
den, is dat nu wel zo zinvoP 
• Stel voor, dat deze vorm van handel 
aan zou slaan in Nedeiland (en ook 
daarbuiten), ontstaan er dan met nieuwe 
multi-nationale bedrijven' 
• Als je artikelen koopt uit een diktato-
riaal bestuurd land, steun je daar dan 
niet alleen het regime mee ' 

Ook S O S zet zeker vraagtekens bij het 
brengen van nog meer produkten op de 
al overvolle Nederlandse markt Zij reali
seert zich, dat haar aktiviteiten kunnen 
lelden tot een verder toenemende kon-
sumptie, terwijl die juist beperkt zou 
moeten worden 
Daarnaast erkent zij de moeilijkheid, dat 
de projekten sociaal en politiek steeds 
van koers kunnen veranderen Zodat de 
vraag, of ondersteuning nog zinnig is, 
steeds opnieuw moet worden gesteld 

S O S voert een beleid dat gebaseerd is 
op een aantal knteiia Deze kritena wor
den doorlopend ter diskussie gesteld 
Om een ooi deel te kunnen vormen om
trent de aktiviteiten van S O S en ook 
om antwoorden te zoeken bij de vragen, 
die we hiervoor hebben gesteld, is het 
nodig, dat we er wat dieper op in gaan 

Onvrije situatie 
• Alle producenten-groepen, waarmee 
S O S handel drijtt, bevinden zich in een 
onvrije - soms zelts onderdrukte - situa
tie En dan kom je al meteen in de pro
blemen terecht Hoe vrij kan men zich 
binnen een projekt opstellen'^ Sommige 
producentengroepen zien zich voor de 
keuze geplaatst of vasthouden aan eigen 
doelstellingen en dat kan het einde van 
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een projekt betekenen, óf zich aanpassen 
aan de regels, die worden gesteld door de 
heersende diktatuur. In het laatste geval 
werken de voordelen natuurlijk niet ot 
nauwelijks door naar de eigen groep. 
Moet S.O.S. konkluderen dat steun aan 
een projekt alleen nog maar steun aan 
een regime inhoudt, dan wordt het pro
jekt beëindigd. Blijkt echter dat de groep 
(onder de dekmantel van het projekt) 
toch zelf blijft zoeken naar mogelijkhe
den, voortgaat met vorming en politiek 
blijft groeien, dan kiest S.O.S. soms 
tégen haar kriteria en vóór de groep. 
Soms alleen al, om mensen niet uit te le
veren aan plaatselijke opkopers, geld
schieters en grootgrondbezitters. Dan 
immers gaan ontwikkelingen, die moei
zaam tot stand zijn gekomen, weer ge
heel verloren. 
• Het partnerschap wordt alleen over
wogen, als er geen andere mogelijkheden 
zijn om naar zelfstandigheid te kunnen 
groeien. De ambachtelijke artikelen ko
men meestal uit de stedelijke gebieden 
(heel vaak uit krottenwijken van grote 
steden) waar verbouw van voedselgewas
sen voor de mensen niet mogelijk is. 
• Als er gelegenheid is om de produkten 
in het eigen land te verkopen, gaat S.O.S. 
geen handelsbetrekking aan. Bij ontbre
ken van binnenlandse mogelijkheden 
probeert S.O.S., naast haar eigen afname, 
ook andere verbindingen te leggen naar 
het projekt, opdat de produccntengroep 
niet helemaal van S.O.S. afliankelijk 
wordt. Het gaat immers om ónaflianke-
lijkheid. 
• Een zo demokratisch mogelijke struk-
tuur van het projekt is een strikte voor
waarde. Aanvankelijk stelde men het 
koöperatieve model als ideaal-beeld. 
Gaandeweg is men gaan inzien, dat deze 
struktuur niet in elke situatie past. Er 
moet wezenlijk medezeggenschap zijn, 
een eerlijke verdeling van de opbrengsten 
en een open aanname-beleid voor nieuwe 
deelnemers, waarbij de belangen van de 
allerarmsten voorop staan. 
• Samenhangend met het vorige krite-
rium: een wezenlijk onderdeel van het 
beleid moet voorzien in scholing en vor
ming van de groepsleden en hun gezin
nen. Speciale aandacht voor alfabetise
ring, voeding en hygiëne. Maar ook voor 
maatschappelijke bewustwording en poli
tieke vorming. 
Loopt het vormings-element sterk in be
tekenis terug, dan gaat een projekt be
denkelijk worden. 

Houten beeldjes 
Een aantal projekten is om deze redenen 
door S.O.S. niet gekontinueerd. Natuur
lijk gebeurt dat na overleg en zeer gelei
delijk. 
Als het bedoelde evenwicht wel in stand 
wordt gehouden, wordt een groep steeds 
gemotiveerder. Meer kunnen en meer 
weten versterken elkaar. De eigen moge
lijkheden worden duidelijk aan de hand 
van het projekt zelf. 
Zo kan het snijden van houten beeldjes — 
om terug te komen op de eerder gestelde 
vraag - zinvol zijn, omdat het deel uit
maakt van het hele ontwikkelingsproces 
van de groep. 
De vorming biedt de mensen meer per
spectieven. Kunnen lezen en schrijven 
betekent bijvoorbeeld ook dat een opko-
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• Groep mannen enthousiast aan het 
werk in een sloppenwijk van Port au 
Prince, Haïti. 

per nu het juiste gewicht moet gaan beta
len. De verkopers kunnen de rekening 
kontroleren. 
Het is maar een voorbeeld. In Guatemala 
mogen analfabeten niet stemmen. Dat is 
in de grondwet geregeld. Deze onmon-
dighcid kunnen de mensen zelf dus op
heffen. 
Er zijn natuurlijk talloze dingen te noe
men. Belangrijk is, dat mensen in hun ei
gen mogelijkheden gaan geloven. In een 
aantal jaren hun eigen vooruitgang kun
nen bewerkstelligen. Dat is ontwikkeling. 

Produktkriteria 
Er zijn ook kriteria, die speciaal de pro
dukten betreffen: 
• Geïmporteerde artikelen moeten be
taalbaar zijn. 
• De prijsstelling moet zodanig zijn, dat 
niet alleen aan de producenten een 
rechtvaardige prijs kan worden betaald, 
maar ook dat het produkt voor een rede
lijke prijs kan worden verkocht. Hierdoor 
wordt de aanschaf buiten de sfeer van 
liefdadigheid gehouden. 
• Produkten moeten met gebruikmaking 
van lokale bronnen gemaakt worden. Die 
bronnen moeten voldoende aanwezig zijn 
en niet met uitputting worden bedreigd. 
Met bronnen worden niet alleen grond
stoffen bedoeld. Ook kennis en vaardig
heden worden als bronnen gezien. Een 
produccntengroep, die in staat is produk
ten van hoge kwaliteit te maken, mag 
niet terugvallen op produkten van een la
ger technisch niveau. Hierdoor wordt 
massa-produktie bestreden. 
Beginnende projekten leveren doorgaans 

Bestuurslid gezocht 
Door het vertrek van Denise Wagema-
kers is in het stichtingsbestuur van De 
Kleine Aarde een stoel vrijgekomen. Wie 
(indien mogelijk, evenals Denise afkom
stig uit de alternatieve voedingshoek) zou 
haar plaats in willen nemen? 
Vergaderfrekwentie: plusminus tien keer 
per jaar 's avonds in Boxtel. Er is een 
reiskostenregeling. 
Reakties graag naar: Bestuur Stichting 
De Kleine Aarde, postbus 151, 5280 AD 
Boxtel. 

een lagere kwaliteit, terwijl er ook duide
lijk verschillen zijn van land tot land en 
van streek tot streek. 
• Produkten moeten milieu-vriendelijk 
zijn. Dat geldt voor de gebruikte materia
len, voor het fabrikagc-proces en voor de 
eindprodukten. Als we geïmporteerde ar
tikelen op deze gronden gaan bekijken, 
dan merken we dat hier vrij konsekwent 
de hand aan wordt gehouden. 
• Het produkt moet voldoen aan een 
konkrete behoefte. 
S.O.S. stelt met nadruk, dat er geen 
stroom op gang moet worden gebracht 
van nutteloze artikelen. Kunst/kultuur-
artikelen, niet meer zo heel duur dus, 
vertellen door uitgebreide informatie, die 
is bijgesloten, over het hoe en waarom zij 
gemaakt werden. 

Konsumenteninformatie 
Ook vanuit het informatie-oogpunt zijn 
enkele kriteria gesteld: 
• Produkten, die van uitgebreide infor
matie kunnen worden voorzien, krijgen 
voorkeur boven artikelen, waarbij dat 
niet het geval is. 
• Een deel van de informatie moet de 
produccntengroep betreffen. Niet alleen 
hoe de artikelen worden gemaakt, maar 
ook welke doelen de groep zich stelt. 
Welk beleid wordt gevoerd? Wat wordt 
er gedaan aan vorming? Hoe is het pro
jekt gestruktureerd? 
Deze eis tot doorzichtigheid van projek
ten gaat het 'verkapitaliseren' tegen. Op 
dit punt zijn in het nabije verleden ook 
verschillende projekten afgevallen. 
Deze vorm van bescherming is in bijna 
alle gevallen voldoende. Moeilijker wordt 
het, als het over grote groepen gaat. 
In enkele gevallen werkt S.O.S. samen 
met regeringen van landen. Een voor-

3 mei Open middag 
21 juni Open dag 

Kom eens een kijkje nemen. Inleidingen, 
rondleidingen, kraampjes met kruiden
thee, literatuur, volkorengebak, brood en 
biologische kaas, enkele kleinschalige be
drijfjes en verwante organisaties. De 
open middag begint om 14 uur. De open 
dag 10 uur. Andere open middagen in 
1980: 26 juli, 23 augustus en 20 septem
ber. Welkom op De Kleine Aarde! 
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beeld daarvan is Algerije. Een land, dat 
werkt met een staatsgeleide ekonomie. 

Voorbeeld Algerije 
Algerije was, na de Frans-koloniale pe
riode, voor het overgrote deel met 
produktie-velden voor wijndruiven en si
naasappelen bedekt. Deze produkten 
werden verwerkt tot wijn en sinaasappel
sap en bijna helemaal geëxporteerd. Al
gerije wil een groot deel van de kultures 
vervangen door voedselgewassen voor de 
eigen bevolking. Deze teeltwisseling 
brengt een tijdelijke verlaging in op
brengst met zich mee. De kunst is dat op 
te vangen. 
In Algerije werkt men nu toe naar een 
geleidelijke daling van de export, leder 
jaar wat minder, totdat een peil van ex
port is bereikt, nodig voor het verkrijgen 
van deviezen. 
S.O.S. verkoopt deze wijnen en sappen. 
Daarnaast werkt Algerije aan de opbouw 
van een eigen klantenkring voor deze 
produkten. De overschotten die er zullen 
zijn zolang deze omschakeling duurt, 
probeert S.O.S. te verkopen. Over een 
aantal jaren zullen in de wereldwinkels 
deze twee produkten niet meer te vinden 
zijn. 
Het al dan niet kopen van produkten en 
het maken van een keuze uit het aange
boden assortiment blijven kwesties die 
iedereen persoonlijk oplost. En dat geldt 
zeker ook voor de vraag of je de konven-
tionele ekonomie of de alternatieve eko
nomie steunt: bedrijven die andere uit-

• Belangrijkste oogmerk is misschien wel 
dat mensen mondiger worden. 

gangspunten hebben dan het maken van 
winst alleen. 

Een nieuwe levensstijl? 
Natuurlijk is het zo, dat je nooit alléén 
leeft. Hoe groot is de kring waarin je 
moet leven? 
Bij biologische winkels ben je geneigd 
regionaal te denken. Denk je aan energie 
en vervuiling, dan wordt de kring al me
teen veel groter. 
Je kunt de alternatieve ekonomie kiezen 
om de kwaliteit van de produkten (levens
middelen), die zij levert. Je kunt de al
ternatieve ekonomie ook zien als een 

kracht naast en tegen de gevestigde eko-
nomische orde. In dat geval is, binnen 
het alternatief denken, belangrijk wat er 
over de gehele wereld gebeurt. Dan krij
gen ook projekten als die van S.O.S. een 
bijzondere betekenis. Want het is de 
vraag of deze projekten kans zien zichzelf 
op te richten en in stand te houden, 
tegen de druk van de konventionele eko
nomie. 

Produkt vertelt verhaal 
Diezelfde vraag speelt ook hier in ons ei
gen (Nederlandse) bedrijfsleven. Als we 
deze overeenkomst willen zien, dan is de 
energie die letterlijk en figuurlijk in im
port moet worden gestoken, gerechtvaar
digd. 
Het is te wensen, dat producenten-
groepen uit de Derde wereld dichterbij 
komen. Dat we ons verdiepen in hun 
doelstellingen. Dat we de strijd en de 
moeilijkheden, die men daar heeft, hier 
begrijpen. 
Wikkend en wegend zal niet iedereen 
achter de aktiviteiten van S.O.S. kunnen 
staan. Belangrijker is echter, dat er ge
wikt en gewogen wordt. Dat we open 
oog hebben en houden voor wat er in de 
wereld gebeurt. De produkten, die op 
ideële basis worden geïmporteerd, heb-

'ben elk hun eigen verhaal te vertellen. 
En daar gaat het om. 
Het zijn de verhalen van de basisgroepen 
in verschillende werelddelen. Verhalen 
die van tomeloze energie, van tegen de 
verdrukking ingroeien, getuigen. 

INSEN 
en mogelijkheden 

Voüi doniitcur\ \an De Kleine Aciitle ;\ pliuU'itn^ van 
herichlen i^raiis, tot een nunimum van 7,5 woorden 

Inzendingen voor deze rubriek, moeten uiterlijk 1 mei 
Innnen zi/n voor plaatsing in hel zomernumnier. 

Wie heeft gratis een goede typemachine 
voor de voedingsgroep van DKA? Stefan 
Kleintjes, Tel. 04116-76901-76902. 

Adressen gezocht van mensen die wo
nen/werken op Ibiza en speciaal ook van 
de groep die een oproep deed in Water
man no. 30. Werner Van Asch, Lisper-
straat 78, 2500 Lier, België. 

Meisje, 16 jaar, eindexamen L.A.S. wil 
graag werken op een niet te grote biolo
gische veehouderij met eventueel kaas-
makerij, of gemengd bedrijf. Wie heeft er 
werk voor mij? Katja Onderwater, Willi-
brordusweg 41 Oss, tel. 04120-26468. 

Wij (vijf kinderen, vijf volwassenen) zoe
ken kampeerplaats in Z.-Frankrijk. Wie 
weet rustige, kleine camping of privéter-

rein? Liefst bij zwemwater in 'fietsbare" 
streek. Janus van Hal, Burchtweg 1, Ee-
nigenburg, N.H. 02269-1855. 

Wie wil een tijd met ons meeleven, huis
houden met twee kindjes in een groot 
oud huis, bouwschuur, b.d. groentetuin, 
schapen, werkpaard, weiland. Bed, vege
tarisch maal en zakgeld in overleg. Ida 
Gorter, Willem Bonger, Korrenbergweg 
2, Epe, gld. 05780-88207. 

Wie heeft in sept. '80 belangstelling voor 
onbespoten appelen uit boomgaard; 
700 km van Maastricht. Logies mogelijk. 
Inl.; C. Luza, Gendrey 39350 Frankrijk. 

Ik zou graag in kontakt komen met men
sen die op dezelfde tijd als ik geboren 
zijn. 29-12-"44 4 uur 's morgens. Marieke 
Schamp. Ramstraat 19, 3581 HC 
Utrecht. 

Wie kan ons raad geven? Wij hebben een 
ruime boerderij met 1 ha. grond, schuren, 
wat stallen en werkplaats. Van beroep 
elektro-techniseh tekenaar-konstructeur. 
Tevens middelbaar installatie technikus. 
Werk al jaren alleen. Zou graag meewer
ken aan projekten zoals windmolens, 
zonne-energie o.i.d. wat nuttig is. Tel. 
05784-618. 

Ik heb veel zin om de maanden juni en 
juli eventueel augustus te gaan werken 
op een biologisch (dynamisch) bedrijf, 
het liefst in het buitenland en eventueel 
gekoppeld aan een leefgemeenschap. Als 
je mij hierover inlichtingen kunt geven 
bel of schrijf dan naar: Nel Roeleveld, 

Droevendaalseweg 33. 6708 PB Wage-
ningen, tel. 08370-17950. 

Wie kan mij, 30 jaar oud, adressen be
zorgen van leefgemeenschappen in Mid
den of Zuid-Frankrijk. Om met deze 
mensen tot een kontaktwisseling te ko
men over ideeën, wonen en leven. Wie 
kan mij helpen! W. Verver, Paramaribo-
straat 61, 9715 RL Groningen. 

Educational courses on 'self-sufficiency' 
al John Seymours' farm in Wales. Topics 
include Trees -I- Hedges; Organic garde
ning and Local Ecology. For further de
tails write to: Helen Woodley, Fachongle 
Isaf, Newport, Dyfed, Wales/Groot Brit-
tannië. Tel. 0239-820469. John Seymour 
is de auteur van o.a. The Complete Book 
of Self-Sufficiency, waarvan de Ned. edi
tie 'Leven van het Land' heet. Dit boek 
is overigens te bestellen bij De Kleine 
Aarde-uitgeverij door ƒ 26,50 over te 
maken op giro .52730 incl. verzendkos
ten. 

Chr. Leefgemeenschap zoekt mensen 
(b.v. werkelozen) die bereid zijn te hel
pen in huis en tuin om zo de leefgemeen
schap uit te bouwen tot een zinvol pro-
jekt in de stad Arnhem. Nadere informa
tie: SELA, Amsterdamseweg 98, Arn
hem, tel. 085-454525. 

Welke winkel of restaurant doet mee met 
het verzorgen van een kontakt-orgaan, 
eventueel in samenwerking met een be
staand blad? Reakties graag naar De 
Vlier, Burgwal 33, Postbus 101, Den 
Burg, Texel. 
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Hoeveel je bespaart 
door de 
joghurt-machine 
niet te kopen 
In de komputer-keuken van de toekomst, 
vol met elektronische bliep)cs, gongct|es 
en beeldschermpies om op at te lezen 
hoc lang de cake nog moet, mag hi| met 
ontbreken: de thermostatisch geregelde 
joghurt-machine. (Hij is overigens al op 
de markt') 
Geet uw goeie geld er met aan uit, ook al 
zal de reklame die er voor wordt ge
maakt u danig aan het twijfelen brengen. 
Immers wie wil niet honderden guldens 
besparen'' En eindelijk eens verlost 7i]n 
van die berg plastic bekers? 
Het verhaal dat de tabrikant vertelt klopt 
in grote lijnen wel, maar hij vergeet te 
vermelden dat het apparaat de hele nacht 

Raadgevers 
De DKA raadgevers geven giatis advie
zen. De Kleine Aarde is erg blij dat ze 
dit doen. Houdt u er rekening mee dat ze 
dit doen in hun vri|e tijd. Als u hen wilt 
bezoeken, schrijf of bel dan in ieder ge
val van te voren of het goed is. 

Als u een schritteli]ke reaktie verwacht, 
sluit dan een postzegel voor antwooid in. 
Als u zelf raadgever wilt worden, schiijt 
dan naar: Redaktic De Kleine Aarde, 
postbus 151, 5280 AD Boxtel. 

Bedrijfsekononiische advie/en bij het op
zetten van kleine bedrijfjes 
Drs. D. C. J. van der Wert, Waalbandijk 
19, 4184 EK Opijnen (Gld.). Tel. 
04181-1901. 
De speciale organisatie hiervoor is: Stich
ting Memo, Damrak 37, 3 hoog, Postbus 
16639, 1000 RC Amsterdam. Tel. 020-
268294. 

Bouwen en verbouwen met natuurlijke 
materialen 
Jan van der Linden, Halder 4, 5271 VK 
St. Michielsgestel. Tel. 04105-2677. 

Bouwkundige adviezen (isolatie) 
.lohan Borsten, Jac. van Beierenlaan 27, 
2613 HW Delft. 

Centrale verwarming, gas en water 
Hans Goebertus, Keizersgracht 72 sous-
terram, 1015 CT Amsterdam. 

Elektriciteit, akku's, windenergie, ener
giebesparing 
Ing. Hendrik Venema, Lage Weide 60, 
3542 AM Utrecht. Tel. 030-440383. 

Fruit- en groenteteelt 
J. M. J. v.d. Werken, Steenweg 76, 
5301 HN Zaltbommel. 
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Geitenkaas 
G. J. van Diemen, Mr J. B. Kanweg 99, 
9439 TE Witteveen. Tel. 05935-415. 

Lassen, smeden, draaien, bankwerken en 
metaalbewerken, sloop- en grondwerk
zaamheden 
Jaros Janssen, Werkplaats Oostelijke 
Handelskade - begin Ertskade, 1019 B 
Amsterdam — Stadsrietlanden. 

Noten, blauwe bessen 
Ir. C. J Geriitsen, Westeinde 2, 
7975 RK Uttelte. Tel. 05215-317. 

Rietdekken 
Grietinus Haims, Noorderstraat 20, 
9525 TB Drouwencrveen, Tel. 05999-
2856. 

Struik- en houtgewassenkompost 
Volgens de methode van Jean Pain: Fre-
derik Vanden Brande, Hof ter Winkelen, 
2900 Londerzeel, België. Tel. 052-
300166. 

Tuinbouw 
D. Krayer, Anreep 24. 9404 TE Assen. 
Tel. 05920-11215 (ook aardappelteelt en 
kompost maken) 

Volwaardige voeding en diëten 
Yvonne Hoeben, Hanenberglanden 150, 
7542 E D Enschede. Tel. 053-761339. 
Helly Molendijk, Botcrdiep 7a, 9712 LH 
Groningen. 

Windmolens 
Chris Westra, Renkumhot 53, 1106 JB 
Amsterdam-Bijlmermeer. Tel. 020-
985522 (tussen 17.00 - 18.00 uur). 

Wijn- en bier maken 
Harry Niihuis, Thorbeckelaan 1, 7241 HJ 

elektriciteit staat te slurpen. De machine 
houdt een liter melk, waarin als starter 
een beetje |oghurt woidt gedaan, een uur 
of acht op een bepaalde tcmpeiatuur 
waarbi] de melk langzaam in joghurt 
wordt omgezet, "s Morgens doe je er wat 
echte vruchten bij én klaar is Kees. 
t Scheelt kapitalen. 

Wat nog meer scheelt is het apparaat in 
de winkel te laten staan (jc bespaart 
grondstoffen en energie) en in plaats 
daarvan een theemuts of thermoskan ge
bruiken. Zonder stekker en traai appa
raat bereikt u hetzelfde resultaat. 
Het recept: een liter melk (gesterili
seerd, gepasteuriseerd of vers) opwarmen 
tot circa 50 graden, giet de melk in een 
uiterst schone afsluitbare weeklies of ther
moskan, doe er twee eetlepels echte jog
hurt bij en laat het geheel lekker acht uur 
in een "hotbox', hooi- ot kookkist, thee-
beurs of gewoon in de thermoskan broei
en, 's Moigens heeft u dezelfde, eigenge
maakte joghurt als die uit de loghurt-
machine. 

P.S. Bewaar twee lepels joghurt voor de 
volgende keer. Sukses. 

Hanneke van Veen 

Lochem. Tel. 05730-2048. 
M. G. Hoose, Const. Huygensstraat 12, 
6573 CH Beek-Ubbergen. Tel. 08895-
1626. 

Zonne-energie 
Hugo de Vries, Beukenlaan 22, 3762 AH 
Soest. Tel. 02155-11549 (na 19.00 uur). 
Evert Sjoerdsma, Gobartstraat 38, 
1902 DG Castricum. Tel. 02518-53426. 

Nieuwe Raadgevers 

Hagen, houtwallen, erfbeplanting 
Kees Ligtenberg, Rosendaalstraat 310. 
6824 CR Arnhem. 

Wilde tuinen 
R. Osinga, Pastorijtinne 14, 9023 AL 
Jorwerd. 

Staartbijt onderzocht 
Wageningse onderzoekers zijn er nu ach
ter gekomen (met behulp van time-lapse 
video-apparatuur; een kamera die om de 
zoveel tijd een opname maakt en aldus 
24 uur waarneming tot een uur terug
brengt) dat varkens liever op stro dan op 
houtkrullen bivakkeren. Een kale beton
nen vloer wordt gemeden als de pest. 
Tenminste als er heerli|k op kleigrond 
gestoeid kan worden. Wisten wij al niet 
uit de tijd van Ot en Sien dat varkens 
zich het lietst in modder wentelen? En 
liggen wij zelf ook niet liever op schuim
rubber dan op beton? Aanleiding tot het 
onderzoek: staartbijt in de bio-industne. 

Uit Onderzoek, bulletin van H univeisiteiten en ho
gescholen 
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Verdronken 
kalveren 
Als het kalt veidronkcn is 

dempt men soms de put 
In de geneeskunde staan de 
zaken er echter minder roos
kleurig voor Legioenen inge
nieurs graven putten onvoor
ziene gezondheidsiisiko's, die 
hun ontwerpen met zich bren 
gen 
Legioenen medici hebben op 
hun beurt een dagtaak aan het 
op het droge brengen van de 
kalveien, in casu met het cu-
reien van de (onverwachte) 
ettekten van de technologie 
Aan het dempen van de put 
komt maar sporadisch iemand 
toe Het, weliswaar onbe
doeld, graven van putten gaat 
in onverminderd en onverbid
delijk tempo door 
{dr P A \aii Wely, hoofd 
medische dienst \an Philips op 
het symposium Itigenieui en 
piexentie , oktohit 1979} 

Kale kip 
De eerste kale kipies zi|n ge
kweekt In de Verenigde Sta
ten natuurlijk Ekonomische 
overwegingen Het plukken 
van kippen in de slachten |en 
IS kennelijk zo n belangrijke 
kostenfaktor, dat de weten
schap wordt ingeschakeld om 
een kippesoort te maken' 
zonder veren 
Zonde van het denkwerk 
Kip zondei veren is er al lang 
Kalt 
Andere kant van de/e me
daille IS al even makabei Ei 
zijn vorig jaar enkele kippen-
en varkenstokkers door de 
handel overgehaald om hun 
produkt enigszins anders te la 
ten opgroeien Kippen iets 
meer ruimte geven in hun ba
rak en graan voeren in plaats 
van vismeel met antibiotika, 
en varkens ook wat meei 

verwennen 
Een ontwikkeling die inspeelt 
op de afkeer van de konsu-
ment 
Maar echt iets anders is het 
niet, dat karbonaadje op je 
bord Het blijft komen van 
een industrie Een industrie 
die zich aan konsumenten-
wensen aanpast 
Schaamte blijft tijdens het 
verorberen op zijn plaats 
Ben de Cocq 
(Uit De Ctoene ? / 80) 

Was dat maar waar. Nee, nee. 
Ze maken milieuvriendelijke 
stofzuigers met maar liefst 
800 Watt zuigvermogen. Elk 
huishouden heeft aan eentje 
van 300 Watt meer dan ge
noeg. Kollega Philips heeft er 
een van 150 Watt, die het net 
zo goed doet. Alleen die mag 
nog niet op de markt worden 
gebracht. 

Europese veldboon 
Het verlagen van de melkpro-
duktie behoeft zijns inziens 
niet in te houden dat men al 
ternatieven moet zoeken om 
zijn inkomen te handhaven 
Veel kan immers worden be
reikt door geen extra voeders 
meer te ge\ en De vrij forse 
verhoging van de veevoeder 
prijzen brengt overigens al 
een desintensivering teweeg 
Dit behoeft dus met direkt tot 
een alternatief te leiden 
De heer Luteijn bepleitte de 

Misverstand, zelfs bij de wetenschappers. Op De Kleine Aarde 
wordt dus biologisch geteeld. 
(Uu TNO Koiuakt 79/12) 
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ontwikkeling van een Euro
pese veldboon als tegenhanger 
van de sojaboon om hiermee 
een switch in produktie moge
lijk te maken Voor grote de
len van Frankrijk zou de teelt 
hiervan belangrijk kunnen 
zijn Via een premiestelsel zou 
in de EEG fundamenteel een 
overgang van de dierlijke sek-
tor naar de plantaardige sek-
tor c q naar plantaardige ei
witten kunnen woiden be
werkstelligd Er vindt nog een 
gigantische import van over
zee plaats De KNLC-
voorzitter toonde zich er met 
van overtuigd, dat het halen 
van grote hoeveelheden 
grondstoffen uit ontwikke
lingslanden uiteindelijk in het 
belang van die landen is De 
tijd werkt in onze richting 
kwa onderzoek, gezien het ef 
tekt van de hogere energie 
kosten Eerder is getracht in 
Frankrijk een sojaboon te 
telen, maar dit is op een tali-
kante mislukking uitgelopen 
en hiermee heeft men een 
aantal jaren verspeeld De 
heer Luteijn benadiukte, dat 
men met moet trachten een 
Amerikaanse sojaboon in Eu
ropa te willen telen, maar dat 
men zoals gezegd een eigen 
veldboon moet ontwikkelen 
(ir D Luteijn, voorzittei Kon 
Ned Landbouw Comité, no
vember 1979} 

(Uu De Kleine Knint m lioun) 

Frisse bries 
De mensen die het met eens 
zijn met deze voedingsleer, 
eten alternatief dat wil zeg
gen andeis, afwijkend van 
het gebruikelijke eetpatioon 
Anders etende mensen kun
nen bijvoorbeeld vegetariër 
zijn 
Hoe verschillend alternatieve 
voedingssystemen en de bij
behorende denkbeelden on-
deiling ook mogen zijn, ze 
hebben wel gemeen dat de 
aanhangers ervan vrijwel al
lemaal zeer voedingsbewust 
zijn en veel tijd, aandacht en 
energie in hun dagelijkse kost 
steken Met hun ideeën en 
ongezouten kritiek op het 
westerse eetpatroon hebben 

ze vooi een trisse bries in de 
traditionele voedingswereld 
gezorgd en heel wat mensen 
aan het denken gezet 
Dat is alleen maar toe te jui
chen Ook al denkt u er voor
lopig zelf met over om de ge
haktbal of de sudderlap vaar
wel te zeggen, toch kan voe
dingsbewust kopen en kritisch 
konsumeren iedereen alleen 
maar voordeel opleveren 
Uit Welzijn (Ver Ned Zie 
kenfondsen) 

Aardbeienseizoen 
Genei al Foods staitte als eer
ste, in 1972, op de Duitse 
markt vooi namaakslagroom' 
met het merk Schlag-Fit Het 
het zich de voorsprong met uit 
handen nemen, presenteerde 
zich kontinu (vooral tijdens 
het aardbeienseizoen) en dat 
een produktvergelijking door 
het blad test' tenslotte de 
hoogste punten aan Schlag-Fit 
toekende, was met meer dan 
een bevestiging dit is het lei
dende merk Na zeven jaar 
nadert de marktgroei echter 
haar einde 
General Foods besloot tot een 
nieuwe en brede kampagne 
die het aantal gebruiksmo-
menten door de konsument 
zou moeten vergroten We 
geven de mogelijkheden aan 
die in het produkt liggen ' 
(Uu Incentne) 

Wegwerpnieuws 
Ook de wegweipindustrie 
heeft nu zijn eigen krant Via 
de postbushouders probeert 
men de grote bediijven te be 
reiken Jammer voor Dispo 
sable Nieuws' maar de komst 
van het nieuwe medium werd 
door het overgrote deel van 
de mensen met een postbus 
met op prijsgesteld de prulle-
bak bij het PTT-kantoor was 
er vol van En daar hoort ie 
natuurlijk ook thuis 
Temidden van wegwerpbekei-
tjcs, wegwerpservetjes, weg-
werplepeltjes, en wegwerpkof-
fie' 'Disposables eenvoudig 
niet meer weg te denken' 
juichte het nieuwe blad Waar 
het hart van vol is, stroomt de 
prullebak van ovci 

osable iexx^ 
ivoudignietjjSl 
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Energie(besparing)BBMiMMBWBMBBMMWMiii^BWMMiMiiBBBMMMBMMCo Huisman 

Als elektriciteit 
uitvalt blijven acht 
lampen branden 
Geslaagd energie(besparings)projekt op Haagse school 

Op middelbare scholen zal het woord 
energie regelmatig gebruikt worden. Ik 
denk dat veel leraren in hun vak wel een 
aanknopingspunt kunnen vinden om iets 
over de energieproblematiek, energiebe
sparing of zonne-energie te vertellen. 
In de meeste schoolsystemen bestaat er 
binnen de afzonderlijke vakken weinig 
gelegenheid om dieper op de energiepro
blematiek in te gaan. Overladen lespro
gramma's sluiten dat meestal uit. 
Onder de leerlingen blijkt er wel veel be
langstelling voor te bestaan. Wij hebben 
dat gemerkt tijdens het projekt energie
besparing op onze school, het 2e Vrijzin
nig Christelijk Lyceum in Den Haag. 

Elk jaar proberen we op onze school een 
aantal dagen op een andere manier te be
steden. Zo langzamerhand gaan er steeds 
meer stemmen op om dit meer met de 
normale lessen te verweven. Om ervarin
gen op te doen hebben we dit jaar een 
projekt met als thema energiebesparing 
gehad. We hebben geprobeerd er een 
écht projekt van te maken, waarbij de 
nadruk op samenwerken, luisteren naar 
elkaar, taken verdelen en zelfstandig 
werken gelegd is. 
De hele school heeft een maand of drie 
elke week gemiddeld één uur aan het 
thema energiebesparing gewerkt. Er kon 
uit verschillende onderwerpen gekozen 
worden en zo zijn een zestigtal projekt-
groepjcs gevormd. De enige opdracht die 
de groepjes hadden was: probeer door er 
met elkaar over te praten, door informa
tie te verzamelen, 'experts' te benaderen, 
een goed overzicht te krijgen en maak 
over jullie onderwerp iets bruikbaars 
voor een tentoonstelling. 
Een dergelijke opzet betekent organisa
torisch enorm veel werk. Omdat elke 
groep zelf de richting kon bepalen moet 
je een enorm aantal mogelijkheden open 
laten. We hadden dan ook veel informa
tie verzameld en een uitgebreide lijst met 
adressen om groepje? naar door te ver
wijzen opgesteld. Om een dergelijke 
grootscheepse aanpak mogelijk te maken 
hebben we de hulp van de Stichting 
WoonEnergie' ingeroepen, die het pro
jekt vanaf de beginfase begeleid heeft. 
Zonder hun hulp zou het onmogelijk ge
weest zijn om tijdens het projekt een 
klein beetje overzicht te houden over het 
werk van de vele groepjes. 

Wijkbewoners en ouders erbij 
We kunnen zeggen dat het projekt goed 
ging lopen toen de leerlingen een beetje 
zicht kregen op de wijze waarop het werk 
gepresenteerd kon worden. We hebben 

op een gegeven moment enkele 
voorbeeld-tentoonstellingspanelen in de 
school gezet. Dit heeft erg stimulerend 
gewerkt én het beeld van de tentoonstel
ling nogal bepaald. 
Een tentoonstelling was de afsluiting van 
het projekt. Twee weken lang konden 
ouders, leerlingen, onderwijskrachten en 
wijkbewoners de resultaten van het pro
jekt bewonderen: ongeveer 50 panelen, 
demonstratiemodellen van windmolens, 
zonnckollektoren, isolatie, een methaan-
gistingsinstallatie en nog veel meer. Op

vallend was de interesse voor besparings-
mogelijkheden. Vooral zonne-energie 
kreeg erg veel aandacht. 

Zelf besparen we nu ook 
De tentoonstelling heeft veel aandacht 
gekregen en dat was niet in de laatste 
plaats toe te schrijven aan het werk van 
een paar speciale projektgroepjes: de pu-
bliciteitsgroep en de schoolkrantgroep, 
die de publiciteit rond het projekt ver
zorgd hebben. 
Er was nog een groep die een zeer be
langrijke taak binnen het projekt heeft 
gehad: de werkgroep energiebesparing. 
Hierin zaten leerlingen, leraren en des
kundigen van WoonEnergie. Samen heb
ben we het hele energieverbruik van onze 
school bekeken en uitgezocht waar en 
hoe te besparen was. We wilden namelijk 
niet de fout maken die de overheid 
maakt: veel praten en weinig doen. Dit 
heeft geleid tot aanbevelingen voor ener
giebesparende maatregelen op drie ni-
veau's. 
• Zeer eenvoudige maatregelen die erg 
weinig kosten en toch een hoog rende
ment hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 
het opnieuw afstellen van de CV-
installatie en het afkoppelen van weinig 
gebruikte ruimten. We denken alleen al 
met deze maatregelen U)-\5% op het 
verbruik te kunnen besparen! 
• Ingrijpende maatregelen die een vrij 
hoge investering vragen. Voorbeelden: 
isolatie van noordgevel en dak, dubbel 
glas in de noordgevel, thermostaatknop
pen op alle radiatoren. Voorlopig wordt 
door een aantal derdeklassers onderzoek 
naar de mogelijkheden van deze maatre
gelen gedaan. 
• Een aantal maatregelen die veel men
sen èrg leuk zouden vinden, maar die 
voorlopig slechts als idee op papier staan. 
Voorbeelden: warmwatervoorziening van 
de douches van de gymzalen met behulp 
van zonnckollektoren; het vervangen van 
eén van de drie CV-ketels door een 
warmtepomp. We zijn voor deze maatre
gelen de subsidiemogelijkheden aan het 
bekijken. 

Windmolen op het dak 
Een van de redenen om een energiebe-
sparingsprojekt te houden was dat de leer
lingen, nog meer dan wij, met de ener
gieproblematiek gekonfronteerd zullen 
worden. We hebben geprobeerd om van 
energie iets minder vaags te maken. Iets 
dat niet meer zo vanzelfsprekend is als 
we altijd hebben geloofd. Dat betekent 
wel een zorg meer. 
Maar we hebben ook geprobeerd om de 
oplossing aan te geven. Oud-leerlingen 
hebben ons daarbij geholpen. Voor het 
zevende lustrum van de school hebben ze 
ons een windmolen (Wincharger) kado 
gedaan. Binnenkort staat deze op het 
dak. De molen levert maar erg weinig 
energie en is vrij duur. Maar iedereen op 
school weet: mocht de elektriciteit uitval
len, bij ons op school blijven acht lampen 
branden! 

/. Stichting Woon Energie, De la Rey-
siraat 17,2806 DA Gouda. 
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Energie(besparing) Huib 

Energie 
op school 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar hoe ziet de toettomst eruit ais 
op school geen of zeer eenzijdige informatie over energie wordt verstreltt? 
Energieli door Huib Groenenberg in de stapel mappen, lespakketten, strips 
en kruiswoordraadsels. Ten gerieve van het onderwijs en iedereen die wel-
eens wil weten hoe de kinderen op school kunnen worden voorgelicht, maak' 
te hij de volgende inventarisatie. 

Een aantal studenten van het Milieukun
dig studiecentrum in Groningen heeft een 
boekwerkje (1) samengesteld, waarmee 
een lessenserie over energie kan worden 
verzoigd Tevens is een uitwerking in de 
vorm van een voorbeeldenserie toege
voegd een energie stripverhaal, een aan
tal stellingen, een leestekst over het 
energicgebiuik van de auto, een kruis
woordraadsel De lessenserie is geschikt 
voor de eerste klassen van het middel
baar onderwijs Genoeg stot wordt er be
handeld voor leraren die ook voor hogere 
klassen energie in de lessen op willen 
nemen De schrijvers willen bij dit pro-
lekt een kntisch-sociaal bewustzijn bij de 
leerlingen op gang brengen 

Arnhemse lantaarns 
De gas- en elektiiciteitsbednjven hebben 
gezamenli)k een energiepro|ekt voor het 
basisondeiwijs samengesteld (2) De les 
sen voor de lagere klassen laten duidelijk 
zien wat energie is Dus spierkracht, 
warmte, windenergie enzovoort Duide
lijk wordt geschetst hoe het energiege
bruik stijgt en welke vormen in de loop 
der jaren het meest toegepast werden en 
worden De stijging wordt geillustrecid 
met het aantal gaslantaarns in Arnhem in 
de periode 1870-1927, die later door 
elektrische vervangen werden Ook wordt 
ingegaan op het veilig gebruik van gas en 
elektriciteit 

Eenzijdige benadering 
Merkwaardig is dat aan de afvalwarmte 
van elektriciteitscentrales niet de moge
lijkheid van bijvoorbeeld stadsverwar
ming wordt gekoppeld Er wordt ook 
steeds uitgegaan van gecentraliseerde 
elektriciteitsopwekking, waarbij de moge
lijkheden afvalwarmte te benutten veel 
minder zijn Van kernenergie wordt veel 
verwacht Er wordt nauwelijks ingegaan 
op de gevaren ervan of deze worden ont
kend In map 6 hoofdstuk 8 staat 'Van 
belang is het wel dat we ons realiseren, 
dat er geen enkel verband bestaat tussen 
kernbom en kerncentrale' Er woidt ge
steld dat hoog radioaktief materiaal het 
beste in zoutmijnen opgeslagen kan wor 
den (Dit is tot op heden nog niet bewe
zen ) Deze paar punten geven wel de 
eenzijdige benadering weer, waaruit de 
belangen van de energiebedrijven 
('atoomlobbv') duidelijk naar voren ko
men Slechts zijdelings wordt ingegaan op 
de mogeli|kheden van duurzame energie

bronnen en het belang van energiebespa-
ren Gewerkt wordt aan eenzelfde soort 
projekt voor middelbaar onderwijs 

Herkomst energie 
'Energie, waai komt zij vandaan' ' (3) 
bevat een serie van drie lessen voor het 
voortgezet onderwijs De eerste les 
vraagt inzicht omtrent de herkomst van 
energie De leerlingen wordt gevraagd 
welke grondstoffen in bepaalde produk-
ten zitten, waar deze vandaan komen, 
hoe ze vergoed worden, en welke energie 

Overzicht van lesmateriaal 

dat kost Les twee laat het ekologisch 
principe zien, toegespitst op energie, met 
daaraan gekoppeld een aantal vragen De 
laatste les is een soort ganzenbordspel 
over energie Door het ontspannen spel 
karakter zullen de leerlingen hun nor
male schuchterheid overwinnen bij het 
uitspreken van eigen opvattingen Daar
naast worden er een aantal aanzetten ge
geven om de energie en milieudiskussie 
uit te breiden tot de maatschappelijke 
aspekten ervan Het projekt zal nog ver
der uitgebreid worden en de opzet is zo
danig dat de lessenreeks, ot delen daar
van, het best tot hun recht komen binnen 
de vakken biologie, aardiijkskunde, ge
schiedenis of maatschappijleer 

Zelf experimenteren 
Om wat meer praktisch bezig te zijn, en 
vooral metingen te kunnen doen, hebben 
'De Jonge Onderzoekers een experimen
tenmap (4) uitgegeven De experimenten 
kunnen worden uitgevoerd door de ho
gere klassen van het middelbaar onder
wijs 
Proeven kunnen bijvoorbeeld genomen 
worden door na te gaan welke soort vert 
het meest geschikt is voor zonnekollekto-
ren 
In Nederland cirkuleren 10 exemplaren 
van de tentoonstelling 'Leefbaar is an
ders (S) Bi| de tentoonstelling wordt 

een docentenhandleiding gevoegd, waarin 
een aantal werkvormen staan aangege
ven, maar ook verwijzingen naar films en 
literatuur Onderwerpen die aan bod ko
men zijn Ontwikkelingslanden, gezond
heid, landbouw, voedsel, huisvesting, in
dustrie, energie en transport 

Kernenergie 
Speciaal voor jeugd- en |ongerenwerk is 
een map Kernenergie' (6) samengesteld 
De map geeft met veel tekeningen de 
problematiek van de energievooiziening 
weer Met name wordt dieper ingegaan 
op de mogeli|kheden en problemen van 
kernenergie De map is ook te gebruiken 
voor het voortgezet onderwijs 
Bij 'School en Wereld' kan men via de 
projektenbank (7) gegevens krijgen op 

allerlei gebied De projektenbank inven 
tariseert projekten die bij scholen en on
derwijsgroepen ontstaan zijn vanuit de 
praktijk van leerlingen, ouders en leer
krachten De mogelijkheid bestaat om 
een abonnement te nemen op de inventa-
risatieli|sten en procesverslagen 

Mondiaal bekeken 
Er IS een duidelijk boekje (8) verschenen 
voor de derde klassen HAVO/MAVO, 
waarin het energieprobleem vooral mon
diaal bekeken wordt Alternatieve vor
men worden behandeld, en ook op de 
problemen van ons hoge energiegebruik 
wordt meegaan Voor leraren is een pro-
jektboek samengesteld Er staan veel 
adressen, literatuurverwi)zingen en audio
visuele middelen in Verschillende spel
vormen worden gegeven en er worden 
energiepro)ekten in Diever en Nijmegen 
behandeld 
Tenslotte wil ik wijzen op de verschil 
lende energie-publikaties van De Kleine 
Aarde (9) 

(1) Studentenverslag nr. 3, thema ener
gie, prijs / 10,- te bestellen bij Milieu
kundig studiecentrum, Bleekerstraat Sa, 
Groningen, OSO 117788 
(2) Energie in en om het huis, te bestel
len bij redaktie energieprojekt basison
derwijs, postbus 137, 7300 AC Apel
doorn 
(3) Energie, waar komt ii\ vandaan? In
lichtingen Stichting voor Milieu-
Edukatie, Oude Gracht 42, Utrecht, 
030-3333S7 (ma t/m do ) 
(4) Experimenten met zonne-energie, te 
bestellen bij Federatie DJO, Groesbeek 
seweg 70, 6';24 DG Nijmegen, 080-
229549, prijs / 3,70, scholen 25% kor
ting 
(5) Tentoonstelling 'Leefbaar is anders'. 
Inlichtingen bij Euro Studium Generale, 
Postbus 513 Eindhoven 040-472073 
(6) Kernenergie, te bestellen bij Jeugd-
en jongerencentrum Noord-Brabant, 
luhanaplein 33 Den Bosch, 073-141774 
(7) Projektenbank, School en Wereld, 
Wustelaan 80, 2282 AD Santpoort, 
023-379809 
(8) Projekt 'Energie', prijs ƒ 4,50 (voor 
het onderwijs), projektenboek vooi lera
ren ƒ 7,50, te bestellen bij Polemolo 
gisch Instituut, Atd Invro, Rijksstraat
weg 76, 7950 AC Haren (Gr ) 050-
115583 
(9) Zie bestelpagina, achterin 
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Voedingi 

Biologische winkel in voorkamer 
Op het Hogeland van Groningen bewij
zen Caroüen en Aiastair dat ook in een 
piepklein dorp een biologisch winkeltje 
tot de mogelijkheden behoort. Wel kan 
het van belang zijn een paar ambachten 
achter de hand te hebben: Aiastair stu
deerde in Engeland Natuurgeneeskunde 
maar mag zich - met acht jaar ervaring -
met even veel recht 'klussenbusdeskundi-
ge' noemen. 

Carolien en Aiastair kwamen in maart 
1978 vanuit Schotland naar de provincie 
Groningen Ze streken neer in Wester-
emden, een vierhonderd inwoneis tellend 
dorpje aan de spoorlijn van Dcltzijl naar 
Groningen 
Carolien, erg geïnteresseerd in biologie 
en biologisch tuinieren, begon een laar 
later met het inrichten van een biologisch 
winkeltje in de voorkamer van hun wo
ning 
Aiastair koos de slaapkamer om aldaar 
(voorlopig) praktijk te houden Eerst 
moet hij echter - een eis die de wet stelt 
- behoorlijk Nederlands leren spreken 
En dat lukt nu - althans voor een En
gelsman - heel behoorlijk 

Klussenbusbedrijf 
De helft van het huis in Westeremden is 
nog verhuurd maar over niet al te lange 
tijd hoopt het onderncmersechtpaar, sa
men met de vijftien maanden oude Da
niel, het hele pand tot hun beschikking te 
kiijgen 
Dan kan ook gedacht worden aan een ei
gen praktijkruimte voor Alastaii, die aan 
het Britisch College of Naturopathy and 
Osteopathy natuuigeneeskunde studeer
de Overigens wil deze de praktijk toch 
met al te groot maken 'want" zo zegt hij 
"de hele week druk bezig zijn met patiën
ten zou voor mi) met zo gezond 7i|n'" 
Hi| heeft het nu nogal druk met het op
zetten van een klusscnbusbedii|t In deze 
voor Nederland nog |onge bedri|tstak 
weet Aiastair goed de weg In Edin
burgh en in Londen deed hij in deze 
branche flink wat ervaring op Samen 
met een groep m Londen, de "Wee Peo
ple' (wee IS Schots voor klem), pakte hi] 
alles aan babysitten en bouwen, timme
ren en loodgieten Met deze mens- en mi
lieuvriendelijke aktiviteiten hopen Caro

lien en Aiastair de eind)cs aan elkaar te 
knopen Vooral van de kombinatie win
kel/natuurgeneeskunde verwachten zij 
veel Tenslotte is verandering van voe
ding over het algemeen de belangrijkste 
manier de gezondheid te verbeteren of te 
bevorderen 
In Westeremden is de biologische winkel 
dus letterlijk de gezonde apotheek' Aias
tair had van het begin at aan zijn twi|fels 
ovei de voeding van de gemiddelde Ne
derlander Vooral over de kwaliteit van 
de broodmaaltijd teveel brood, suiker, 
vleesbeleg, te weinig fruit, sla en groen
ten 

Vestigingspapieren 
Een absoluut dieptepunt voor wat betreft 
de winkel viel volgens Carolien lond ok
tober vorig jaar Niet alleen ontdekten ze 
toen dat de halve vooiraad door de 
meelmijt aangetast was Tot overmaat 
van ramp kwam er ook nog een ambte
naar van ECD, de Economische Controle 
Dienst, aan de deur De man wilde graag 
de vcstigingspapieren zien Carolien kon 
hem met van dienst zijn want voor de 
vestigingsvergunning moet |e eerst je 
vakdiploma"s halen De boete bedroeg 
/ 200, - Ze IS nu hard aan het studeren 
voor het vakdiploma groente-, truit- en 
aardappelhandel en het Middenstandsdi
ploma Hopelijk kan ze vanaf juni dit 
]aar legaal de deur van haar alternatieve 
winkel openen 

Schade en schande 
Zo word |e ook als alternatieve winke
lier dooi schade en schande wi)s Want 
zoals je de ECD met keurige diploma's 
buiten de deur kunt houden, zo lukt het 
ook door verregaande hygiene (daar ont
brak het oveiigens niet aan) maar ook 
door luchtvochtigheid en temperatuur zo 
laag mogelijk te houden, allerlei plagen 
te voorkomen 

Uit dit experiment in Westeremden bli|kt 
wel hoe aantrekkeli)k het is op meer dan 
een gebied deskundig te zijn 
In Westeremden kun je de dokter bellen 
als de waterleiding gesprongen is, de 
kruidenier handelt in gezondheid 

• Het 400 inwoners tellend dorpje Wes
teremden. 

Tien jaar geleden, in maart 1970, werd in 
Nederland de eerste biologische winkel 
geopend. Dat was de Knetterwinkel aan 
de Keizersgracht in Amsterdam. Een 
maand eerder opende ook een Knetter
winkel, maar daar werden vooral twee
dehands grammofoonplaten en wierook 
verkocht. 
Nu, begin 1980, vinden we de biologische 
winkels op vele plaatsen in Nederland en 
België (zie pagina 49), tot in het vier
honderd inwoners tellende dorpje Wes
teremden toe. De groei gaat gestadig 
door. 

50 is te veel 
Als dit gebied een woonerf wordt, zal 

mi|n huis in waarde dalen" Deze en vaak 
nog onzinniger argumenten tegen het 
woonerf, heeft de pressiegroep Stop de 
Kindermoord op een rijtje gezet in het 
boekje "Kinderen leren hun plaats niet' 
Om voorstanders van een woonerf te 
helpen in de diskussie met al die mensen 
die 'het niet zien zitten' 
Stop de Kmdermooid koordmeeit ook de 
aktie voor verlaging van de maximum 
snelheid 50 is te veel Samen met de 
ENFB en de Vereniging Bescherming 
Voetgangers werd een komitee opgericht 
om tot een verlaging van de maximum
snelheid binnen de bebouwde kom en op 
plattelandswegen te komen 
Voetgangers, fietsers, bejaaiden, invali
den en spelende kinderen moeten weer 
de ruimte krijgen, zo vinden de samen
werkende aktiegroepen 

Dl. biochurt waai in ctn warm pleidooi wordt ge 
houden (met helt zinnige argumenten) voor de in
richting van meer woonerven is, te bestellen bij Pres
siegroep Stop de Kindermoord, Keizersgracht 116^, 
lOl'i CW Amsterdam {ƒ 2 - + ƒ 1 SÜ verzendkosten 
overmaken op giro 3028836 onder vermelding Kin 
deren leren hun plaats niet ) 
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Waterman overleeft 
Yosti van Duyn, Willem Blecouit en 
Wam Kat hebben het roer van Satyo 
Cornells (eens Kees Schoonderwoerd) 
overgenomen Zi] willen doorgaan met 
de uitgave van Waterman, met de nieuwe 
stichting Uitgeverij Watervrouw Adres 
Veelerweg 12, 9S41 VT Veele 
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Landbouw 1 Jolanda Leupers 

De tuinen van Almere 
Wie had dat ooit durven dromen: rijlis-
ambtenaren die komposttoiletten en zon-
nekollektoren op hun verlanglijstje heb
ben staan en enthousiast bezig zijn met 
biologisch tuinieren. 
In Almere, de gloednieuwe polderstad 
onder de rook van Amsterdam, werd het 
werkelijkheid. Jolanda Leupers bezocht 
het voorlichtingscentrum voor milieu
vriendelijk tuinieren De Kemphaan en 
kwam opgetogen terug. 

Op een zonnige novemberdag naar Al
mere: eerst met de trein naar 
Amsterdam-Amstel, van daar op de bus 
naar Almere-Haven. Daar kwam Peter 
Ketel, de beheerder van De Kemphaan, 
me afhalen met de auto. Het centrum ligt 
drie a vier kilometer buiten de stad en er 
loopt geen bus. Vandaar. Het projckt be
staat uit drie verschillende onderdelen: 
de biologische volkstuinen, de zelfvoor-
zienendc tuin en de expositie. 

Drie methodes 
We zijn eerst naar de volkstuinen gaan 
kijken. Er wordt gewerkt volgens drie 
biologische methodes (kompost, stalmest 
en mulch). Elke methode heeft een jaar-
rondtuin en een zomertuin. 
Deze tuinen worden (uitstekend) bijge
houden door de heren Kiers en Binda. 
De heer Kiers legt met veel enthousiasme 
uit wat de voor- en nadelen van de ver
schillende systemen zijn. 
De produkten werden in 1979 aan een 
'gewone' groenteboer verkocht, die ech
ter alleen eerste kwaliteit in zijn winkel 
wilde hebben. Uit het feit dat ze vrijwel 
alles bij hem kwijt konden blijkt nog 
eens te meer, dat biologische groente er 
uitstekend uit kan zien. In 1980 zal de 
groente bij het centrum verkocht worden, 
zodat de biologische produkten niet meer 
tussen andere groenten verdwijnen. 

Zelfvoorzienende tuin 
In de zelfvoorzienende tuin kun je zien 
hoeveel are je nodig hebt om jezelf te 
voeden met overwegend vlcesloos voed
sel. Er staan alle benodigde gewassen in, 
dus bijvoorbeeld ook koolzaad voor olie. 
Ook is een stuk weiland voor een koe ge
reserveerd om in staat te zijn melkpro-
dukten te kunnen maken. Als je biolo
gisch teelt heb je voor tarwe 224 m^; wei
land 643 2; koolzaad 113 m^ en groente 
66 m^ nodig. 

Veel minder grond 
Een expositie geeft wat meer achtergrond 
over de opzet van de tuinen. Een belang
rijk onderwerp is de relatie 
landbouwmethode-voeding. Opmerkelijk ' 
is dat - zo blijkt duidelijk uit de tentoon
stelling - voor de alternatieve land
bouwmethode samen met een alternatief 
voedingspatroon veel minder grond nodig 
is. Andere onderwerpen die aan bod ko
men zijn bijvoorbeeld: organische mest-
soorten en natuurlijke vijanden van scha
delijke insekten. Er is een aparte hoek 
voor kinderen ingericht. Verder ligt er 

tlink wat literatuur. Aan een serie dia's 
voor automatische vertoning wordt ge
werkt. 

Omgaan met ruimte 
Almere wordt opgebouwd uit vijf kernen, 
waarvan er één, Almere-Haven, voor een 
groot deel klaar is. Tussen deze kernen 
komen ruimtes te liggen, die gebruikt 
gaan worden voor rekreatie, bossen, 
volkstuinen en landbouw. De bedoeling is 
dat bewoners van Almere met deze ruim
tes leren omgaan. Om de mensen hierbij 
van advies te dienen heeft de Rijksdienst 
voor de IJsselmecr Polders (R.IJ.P.) De 
Kemphaan opgezet. 
Er werd begonnen met de aanleg van de 
tuinen; daarna heeft men de expositie 
opgezet. Als er mogelijkheden zijn ver
der uit te breiden dan zullen de heren 
Ketel, Kiers en Binda deze met beide 
handen aangrijpen. Een koniposttoilct en 
een zonnekollektor behoren onder an
dere tot de wensen. Bovendien is men 
van plan themaweekends te gaan houden. 

Uitbreiding gewenst 
Tot nog toe zijn er al zo'n duizend be
zoekers geweest, hoewel er nog weinig 

publiciteit rond 't projekt geweest is. Wel 
kwamen verschillende scholen uit de om
geving een kijkje nemen. De Kemphaan 
wil zich op de eerste plaats op Almere 
richten, maar ook mensen of groepen uit 
de omgeving zijn uiteraard welkom. Het 
centrum is iedere dag van 10.00-16.00 
uur geopend. Er worden rondleidingen 
door de medewerkers verzorgd. Het be
ste is om van tevoren een afspraak te 
maken, zodat je er zeker van bent dat er 
tijd is voor een rondleiding. 
Ik ben erg blij met dit centrum. Op De 
Kleine Aarde worden we overspoeld 
met vragen. De belangstelling voor deze 
onderwerpen wordt steeds groter. Het is 
dan ook te hopen dat dit centrum de 
kans krijgt, zich door uitbreiding verder 
te ontwikkelen. 

Buitenruimteeentrum 'De Kemphaan', 
Kemphaanweg, Almere, tel. 03240-
11397 of 11423. 

• De heren Kiers en Ketel voor het 'uit
hangbord' van De Kemphaan in 
Almere-Haven. 
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Recepten I Stefan Kleintjes 

Lenteraapsel 
Voor Iwec personen 

Prei/ui-boekweit-kaas-
schotel 

Raapstelenrauwkost 
Joghurt-appelmoestoetje 

Een recept voor de lente! Raap de stoel
tjes maar bij elkaar. Dan drie oer-Hol
landse produkten: boekweit, ui of prei en 
kaas in één pot. En appelmoes met wat 
joghurt als 'toetje'. 

Prei/uit-boekweit-
kaas-schotel 

Benodij^dhcden: 
prei of bosje pijpui: ± 350 gram, 
kaas: ± 50 gram, 
boekweit: 1 kop (± 100 gram), 
beetje lavas, 
olie (koudgeperst), 
grill, 
vuurvaste schotel. 

We wassen de boekweit en zetten het op 
met water zonder zout; ongeveer 20 mi
nuten koken met het deksel dicht op een 
laag pitje. In de tussentijd kunnen we de 
prei of de uitjes wassen en snijden. Even 
kontroleren of er geen zand in zit, anders 
nog een keertje wassen. We gebruiken 
natuurlijk zoveel mogelijk groen van de 
prei of de uitjes. De groente smoren we 
eventjes in de olie. Ondertussen snijden 
we de kaas in dunne plakjes. 
De schotel vetten we in. Daarna vullen 
we hem met de gare boekweit, de nog 
knapperige groente en de kaas. Laag om 
laag, net wat je zelf het leukst vindt. 
De bovenste laag moet wel kaas zijn. 
Dan ± 10 minuten onder de grill, in ie
der geval tot de kaas mooi gekleurd is. 
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Raapstelenrauwkost 
Benodigdheden: 
100 gram raapstelen, 
olie (koudgeperst), 
(kruiden-)azijn, 
dragon, rozemarijn, tijm, dille, hysop, ra
dijs en eventueel tuinkers, 
een (liefst glazen) schaal. 

Als de hoofdschotel onder de grill staat 
hebben we mooi de tijd de raapsteeltjes 
te wassen in ruim water met een schep 
zout. Dan afspoelen en laten uitlekken in 
een vergiet of zo. 
Een sausje is zó gemaakt: anderhalve eet
lepel olie, anderhalve eetlepel azijn en 
wat van de volgende kruiden: dragon, ro
zemarijn, dille, beetje hysop en een 
beetje tijm. Versieren met radijsje en wat 
tuinkers. 
Misschien is het jouw smaak niet hele

maal. Met een beetje joghurl is het in 
een wip weer héél anders. 

Joghurt-appelmoes
toetje 
Benodigdheden: 
200-250 cc joghurt, 
enkele appels, 
kaneel. 

De appels snijden we in vieren nadat we 
ze eerst grondig hebben gewassen. Even 
de kook erover in een goed gesloten pan 
met een bodempje water. Dan de stam
per erdoor en we hebben appelmoes! Als 
ze afgekoeld is doen we er een flinke 
schep van in de schaaltjes met joghurt en 
een frisse "toet' staat op tafel. 

Een heel smakelijk eten 

Alle middelen voor 

natuurlijk tuinieren 
verkrijgbaar bij 

KLAAS GEERTS 
O.a. samengestelde organische meststoffen, bloed-, 
beender- en vcrenmeel. Boonivoedings- en verzor-
gingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen op 
plantaardige basis. Alles voor de komposthoop. 
Gedroogde kruiden voor toepassing in de tuin. 
„Calcitest" voor pH bepaling en kalkbehoefte van 
de grond. Koraalalgenkalk ..MAFiRL". Veel ge
prezen Schwegler nestkasten. Oude appelrassen, 
ongcctstc groenten-'en bloemzadcn. 

Middenwolderweg 2. Staphorst. 
Tel. ().'i225-169.-! 
's maandags gesloten. 

HOUTKACHELS 

met of zonder 
recuperatoren 
in plaatstaal 
of in gietijzer 

RUIME KEUZE! 

Wij leveren ook: 
voorzethaarden 

kolenkachels 
fornuizen 

'~^£>J-^'^h: 

Kerkeind 26, 4241 XC Arkel 
01831-1928, ook 's avonds 
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Ekologie/Ekonomiei I Jan Dogterom 

Voorbeeld- pro j ekten 
in het Waddengebied 
Er komt beweging in de natuurbescherming. Na jaren vechten tegen een bijna 
niet te stuiten aantasting van onze natuurgebieden, zoals het Nederlandse 
Waddengebied, is de tijd nu rijp om fundamentele veranderingen te stimule
ren in het produktie- en konsumptieproces, aan de hand van praktijkvoor
beelden. D e Waddenvereniging gaat aan deze aanpak prioriteit geven. Er 
wordt gewerkt aan een viertal projekten om aan te tonen dat het ook anders 
kan. Jan Dogterom, aktiekoördinator van de Landelijke vereniging tot be
houd van de Waddenzee, vertelt over de nieuwe aktiviteiten van de Wadden
vereniging. 

De Waddenvereniging wil aangepaste 
ekonomische ontwikkelingen gaan stimu
leren. Ontwikkelingen, die een voorbeeld 
kunnen zijn voor een ander soort denken 
over produktie en konsumptie. Natuur 
beschermen is een prijzenswaardige zaak. 
Maar daarmee ben je er nog niet. Het 
uitbannen van menselijke aktiviteiten is 
immers ondenkbaar. De Wadden zouden 
de Wadden niet meer zijn, als er geen 
boeren, vissers enzovoort, temidden van 
de natuur zouden kunnen werken. Zon
der er afbreuk aan te doen. Dat zal de 
Waddenvereniging nu doelbewust in haar 
aktiewerk gaan opnemen. Waren de ak-
ties voorheen meestal verdedigend, nu zal 
er (milieu)vriendelijk tot de aanval wor
den overgegaan. 

Knokken 
Het knokken tegen gaswinning, inpolde
ring en vervuiling, tegen de dreigende 
komst van petrochemische industrie, mili
taire oefenterreinen en stromen massa-
rekreanten is niet zonder sukscs geweest: 
de Tweede Kamer wil een wettelijke re
geling voor het Waddengebied om de be
schermingsmaatregelen als regeringsbe
leid vast te leggen. Voor goed. 

Voorbeeld Terschelling 
Het bestuur van de Waddenvereniging is 
van mening dat de natuur slechts gezond 
blijft als er ook ekonomisch gezonde be
drijven gevestigd zijn. Die uiteraard dan 
wel in het hele eko-systeem zijn ingepast. 
De zuivelfabriek op Terschelling bijvoor
beeld, die op bio-dynamische grondslag 
boter en kaas maakt, kan meehelpen het 

karakter van het eiland in stand te hou
den. En als zo'n fabriek ook nog op het 
gebied van bijvoorbeeld energiegebruik 
vooruitstrevend is, dan is het voor na
tuurbeschermers in het Waddengebied 
een goede zaak om daarbij zonodig en zo 
mogelijk de helpende hand te bieden. 

Energie-arme projekten 
Naast de al genoemde zuivelfabriek op 
Terschelling, die bijna vijt jaar geleden 
met vereende krachten voor de ondergang 
behoed werd, worden er nu vier - op het 
eerste gezicht reële - voorbeeld-
projekten door diverse deskundigen be
studeerd. Bedri|fsekonomisch en tech-

Natuurbescherming 
met diepgang 

nisch worden ze goed doorgelicht. Bo
vendien wordt beoordeeld of de projek
ten ingepast kunnen worden in natuur en 
landschap. Het zijn projekten, waarbij 
anders met energie wordt omgegaan: een 
fabriek die met windenergie werkt; een 
biogasinstallatie voor een rundveehoude
rij; een visser die voor een deel weer met 
zeilen gaat varen. Een projekt op Texel 
draait al sinds de zomer van 1979: een 
schapenmelkerij als alternatief voor in
tensieve veehouderij (bio-industne). 

Voorbeeldfunktie 
Wij geloven dat dit soort projektcn in het 
Waddengebied een voorbeeldfunktie 
kan vervullen, als het gaat om het ver
antwoord inpassen van bedrijven in na

tuur en landschap. De tijd is er overi
gens meer dan rijp voor, gezien het vast
lopend landbouwbeleid, de groeiende 
energie-afhankelijkheid en een met prul
len en luxe goederen overladen maat
schappij. 

Opbouwend werk 
Samen met De Kleine Aarde en de Stich
ting MeMO zijn wij ervan overtuigd, dat 
samenwerking tussen onze organisaties 
noodzakelijk is. Na het vechten tegen de 
milieubedreigende aktiviteit van de mens, 
die een regelrecht gevaar voor zichzelf en 
zijn landschap inhoudt, komt er nu (ge
lukkig) tijd en ruimte voor meer opbou
wend werk. We denken aan het stichten 
van een fonds ten behoeve van voor-
beeldprojekten, dat zou kunnen fungeren 
zoals bijvoorbeeld het MeMO-
garantiefonds (borgstellingsfonds; bij het 
niet kunnen aflossen van leningen door 
milieu-vriendelijke ondernemers, springt 
het fonds in). Hierover is overigens over
leg tot stand gekomen tussen deze twee 
organisaties. 
Wij hopen zo spoedig mogelijk met meer 
nieuws over deze aanpak te komen. Het 
liefst natuurlijk met konkrete resultaten! 

• Energiebesparing door bij het vissen 
zoveel mogelijk gebruik te maken van 
zeilen. 

• De zuivelfabriek op Terschelling. 
Links komt de kaaswrongel uit de drai-
neerbak. Rechts worden de kaashalen 
onder de pers gebracht. 
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Tarief: ƒ 7 , - per regel van 30 letterte
kens, inklusicf BTW. 
Minimum prijs per plaatsing ƒ 30,-. 
Opgave voor het zomernummer vóór 1 
mei. 

Midden Frankrijk: bossen-meren-
heuvels, paardrijvakantie op biologisch 
bedrijfje! Twee partikuliere HUISJES 
TE HUUR v.a. ƒ 200, - per week. C. 
Mell, 03320-Couleuvre, tel. 09-
3370661064. 

PICA WERKEN EN WONEN vzw, 
Luc. Hendrickxlei 2, 2210 Borsbeek, 
telefoon 22.55.45, vraagt dringend: 
WERKLEIDER TUINBOUW. Ver
eisten: gediplomeerd en ervaring in 
biologische teelt. Geboden wordt voor 
zelfstandige uitbouw: 50 are grondop-
pervlakte waarvan 30 are bebouwd en 
hulp van twee werknemers onder leer-
kontrakt. Sollicitaties dringend aan 
bovenstaand adres. 

Half verbouwd, LANDELIJK GE
LEGEN HUIS (eventueel voor twee 
gezinnen of een gezin en een bedrijfje) 
+ garages + kippen- en konijnenhok
ken + schuur + vruchtenboinen + bes-
senstruiken + waterputten. Totaal 
12,50 are. (Ruimte voor bloemen, 
kruiden en groentetuin) 19 km. van 
Groningen. Goede bus- en treinver
bindingen. Prijs ƒ 160.000,-. Brieven 
onder nummer 32-01, Uitgeverij 
DKA, t.a.v. T. v. Minderhout, Postbus 
151, Boxtel. 

Twee weken POTTENBAKKEN in 
Zuid-Frankrijk. Deze zomer drie cur
sussen voor beginners, een voor gevor
derden. Vegetarisch en biologisch 
eten. Potterie Gosselink, Valeilles 
82150 Montaigu du Quercy, Frankrijk. 

Te huur: Cottage in Z.W.-IERLAND. 
Voor langere tijd. Goedkoop, rustig en 
mooi. Tel. 020-768582. 

Te koop: POMPOENZAAD voor 
amateurs 150 et per pakje en voor 
tuinders grotere hoeveelheden. Jan 
Eekman, Broekmaatsplein 8, Lochem 
gid. 05730-4184. 

Knus eenvoudig BOERENHUISJE 
TE HUUR in zeer rustige natuurlijke 
omgeving te Berbourg (Zuid-
Luxemburg) ƒ 300 , - per week, exd. 
gas en elektra. Tel. 070-468.638 
± 18.30 uur, Henk. 

VEGETARISCH PENSION EN 
ONTMOETINGSCENTRUM in 
Zuid-Frankrijk. Een gastvrij landhuis 
bij een biologisch druiven-, groenten-
en fruitteeltbedrijf. Interesse? Vraag 
onze nieuwe folder met uitgebreide in
formatie. 'Le Marchon', Bazens, 
47130 Port St. Marie, France tel. 09-
33.58.67.22.26. 

Te koop: AG A FORNUIS ƒ 150,- . 
Kooyman, Rijksweg 16, Lie velde. Tel. 
05430-5654. 

Wij bieden op ons biologisch-
dynamisch tuinbouwbedrijfje vakan-
tiegelegenheid. In onze boerderij heb
ben we VIER APPARTEMENTEN 
elk voor vier personen. We wonen aan 
de rand van een uitgestrekt natuurge
bied in Z.W.-Drente. Naseizoen 
ƒ 200 , - p.w. Hennie en Piet Doornbos, 
Schipslootweg 3, 8351 HV Wapser-
veen, tel. 05213-267. 

WIE VAREN MEE met jonge schip
pers in Frankrijk? Vegetarische-
macrobiotische vaarvakanties in Bour-
gondië. Inlichtingen: Lobbes Charters, 
Maison Eclusière 24, Pazy, 58800 
Corbigny, France. 

STICHTING PARAPLU THEATER 
zoekt mensen om leef-werkgemeen-
schap te vormen waar theater en mu
ziek voorop staan. De bedoeling is een 
reizend gezelschap (circus) te vormen. 
Tevens boerderij o.i.d. te huur ge
vraagd (later eventueel te koop). Ver
dere info. tel. 050-776348. 

AGA-FORNUIS GEVRAAGD, 
Aardgas 'gestookt', in goede conditie. 
Schuhinacher, Geldersekade 107, 
1011 EM Amsterdam, tel. 020-
221604. 

Dróme, Frankrijk: BUNGALOWS 
TE HUUR, modern comfort, vrije na
tuur, zwembad, tennis, geitekaas. 
Reeds vol 19/7-2/8, Wilkens 26400-
Roche sur Grane, Frankrijk. 

Te koop: VERBOUWDE BOER
DERIJ aan zandweg, 30 km. van Gro
ningen en Leeuwarden, met 8500 m^ 
grond (fruitbomen, weiland) in be
schermd weidegebied. H. Vos, 
05946-9324. 

Jongen, 21 jaar, WERKLOOS NA 
P.A.-OPLEIDING, zoekt vanuit inte
resse voor natuur en biologische land
bouw werk in boerderij of verwerkend 
bedrijf, liefst leefgemeenschap, voor 
onbepaalde tijd tot juli. Bezit enige er
varing in tuinbouw. Ook edukatief 
werk is mogelijk. Reakties naar: Koos 
Koopmans, Bongerdplein 1, 8162 AW 
Epe, tel. 05780-12083. 

Verpleegkundige A, tevens yoga-
lerares, in beide enige jaren ervaring, 
zoekt PASSENDE WERKKRING, 
liefst part-time in alternatieve thera
peutische sektor. M. van Straaten, 
Wouwermansfraat 19 RD, Haarlem. 

Te huur VAKANTIEHUISJE in 
Z.W.-Frankrijk, volledig ingericht 
voor vijf personen. Rustige landelijke 
omgeving; biologische groenten ver
krijgbaar; vanaf ƒ 200 , - per week. Inl. 
tel. 01607-5341. 

Wij, Jacqueline en Adelbert, zoeken 
mensen die ons aan een goede plek 
(adres) in Zuid-Frankrijk kunnen hel
pen om een B.D. BEDRIJFJE op te 
gaan zetten. Liefst omgeving Alpen. 
Verbouwen e.d. geen probleem. Stro
mend ofwel drinkwater moet aanwezig 
zijn. Reakties graag aan: Fam. B. J. 
Keyl, Nieuwendammerdijk 351 A, 
Amsterdam-Nieuwendam, tel. 020-
368142. 

Zolang de voorraad strekt, REST-
VERKOOP wilde flora ZADEN, met 
hoge korting op eerdere prijzen. Voor 
toezending bestellijst brief met retour
zegel (50) naar Heemtuin, Biemeren 
10A, 5513 NJ Wintelre. 

POTTENBAKKERS: Uw 'draai' al 
gevonden? De schopschijf die wij leve
ren is goed en niet duur. Informeer bij: 
De Kleiduif, Hogenakker 8, 5438 AR 
Gassel, tel. 08860-3484. 

Wij mensen van de Pompoen zoeken 
een man of vrouw die ervaring heeft 
met vegetarisch koken. Wij hopen het 
EETHUIS DE POMPOEN in juni in 
's-Hertogenbosch te openen. Over de 
beloning worden we het wel eens! 
Reakties: Gérard van den Berg, Was-
piksedijk 7, 5161 NR Sprang-Capelle. 

Te koop: Midden Frankrijk. Biol. be
drijfje. Gebouwen gerestaureerd. Of 
gezocht: medewerker(s) met inbreng 
eigen geld. Zonder voldoende geld ge
lieve niet te reflekteren. Brieven on
der vermelding van Uitgeverij nr 32-2 
naar postbus 151, 5280 AD Boxtel. 

Te koop: gebruikte RAYBURN 
HUISHOUDFORNUIZEN. In goede 
staat. Geschikt voor kolen, hout en 
turf. Tel. 05219-2205. 
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Derde wereld Gosse de Boer/Avelien Raangs 

Terug van (ver) weg 
geweest 
Wat gebeurt er met ontwikkelingswerkers na de landing op Schiphol? Na de 
eerste kennismaking met de geneugten van de vooruitgang en de spreekbeurt 
mét dia's valt meestal de grote stilte. 
Twee werkers, Avelien en Gosse vertellen, onafhankelijk van elkaar, wat je 
met de ervaringen zou kunnen doen. 

ten/Derde wereld, maar wat is er precies 
mis en wat kun je er mee doen? 
Hier in Nederland wordt de onvrede 
vaak nog versterkt. Voor de één door de 
'grenzeloze verspilzucht"; voor een ander 
de ervaring dat 'iedereen hier zo'n haast 
heeft'; of dat 'onze samenleving zo mate
rialistisch is ingesteld'. 

Negatieve invloed 
Deze mensen hebben het niet gemakke
lijk. Ze zijn niet gelukkig met onze nega
tieve invloed in de Derde wereld; ze er-

Gosse na vier jaar ontwikkelingswerk 
in Nigeria, terug in Nederland 
De eerste dagen vliegen voorbij met het 
ontmoeten van familie en vrienden. Ie
dereen stelt dezelfde vragen; over het 
klimaat, voedsel, vervoer, de behuizing 
enzovoort. 
Na een paar weken realiseer ik mij dat 
vrijwel niemand eens doorvraagt en die
per in wil gaan op, laten we het noemen 
'de ontwikkelingsproblematiek'. 

'Meer van hen geleerd 
dan omgekeerd' 

Waar bleef ik nou met de schone ge
dachte die ik bij mijn terugkeer koester
de: 'Verbeter de Derde wereld, begin bij 
Nederland?' 
Als vrijwilliger heb je de unieke kans 
beide samenlevingen te leren kennen. Je 
ziet in het ontwikkelingsland de gevolgen 
van onze vroegere en huidige bemoeie
nissen; de verslaving aan vrijwel alles wat 
uit het Westen komt; het bestuurlijk ap
paraat; het geloof in de westerse techno
logie en de trek naar de grote steden. 

Cola in zuigfles 
Avelien, die met haar man (leraar) naar 
Zambia ging en daar twee jaar lang meis
jes van de middelbare school les gaf in 
koken en voedingsleer; Het gaan naar 
een ontwikkelingsland heeft veel kanten. 
Het begint al bij de voorbereiding, tij
dens trainingsweekends, kursussen en ge
sprekken met kollega's. Dan krijg je de 
periode in het land zelf. Dat is natuurlijk 
een geweldige ervaring. Maar het verblijf 
aldaar werkt zeker ook door op ons doen 
en laten nu. 
Wij zagen daar bijvoorbeeld dat wat 
meer welgestelde Zambianen geneigd zijn 
een aantal Europese eetgewoonten over 
te nemen zonder daarvan de ongunstige 
effekten te kennen. Zoals het eten van 
wit maïsmeel in plaats van het goedko
pere grijzige en minder uitgemalen meel; 
men gaat aardappelen eten in plaats van 

Te huur in Z U I D W E S T FRANKRIJK 
vakantiehuisje voor vier personen, 
landelijke omgeving. Vrij van februari 
'80 tot oktober '80. Prijs ƒ 2 7 5 , - per 
week. F. Mos, 'Ie guit' viella 3 2 4 0 0 
G E R S , Frankrijk. 
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• De meisjes, die Avelien twee jaar les 
gaf, op weg om water te halen. De wa
terpomp was defekt dus werd er - even
goed vrolijk lachend - uit een naburige 
wel water geput. 

maïs, waardoor het eiwitgehalte van de 
voeding terug loopt; jonge kinderen krij
gen soms cola gevoerd uit de zuigfles! Dit 
zijn dus duidelijk neveneffekten van het 
kontakt tussen ons en de Derde wereld. 

Bij moeder slapen 
Maar de Zambianen hebben kennelijk 
ook lering getrokken uit slechte ervarin
gen met westerse eet- en voedingsge
woonten. In schoolboekjes wordt gewaar
schuwd voor flesvoeding getuige de slo
gan; 'Bottle-feeding is bottle-starvation' 
(flesvoeding betekent sterven aan de 
fles). 
Aloude gebruiken, zoals babies, die zo
lang ze nog borstvoeding krijgen, bij de 
moeder blijven slapen, worden gelukkig 
(nog) in ere gehouden. Ook worden 
kleine kinderen er nog groot zonder de 
westerse voorraad potjes fijngemalen 
groente en fruit. Ook speciaal kindermeel 
is blijkbaar niet nodig voor de gezonde 
groei van de Zambiaanse peuter. 

Gosse: Als vrijwilliger word je hiermee 
gekonfronteerd. Het is erg moeilijk om 
veranderingen m en rondom het dorp 
konkreet tot westerse invloeden te herlei
den. Het is al moeilijk om binnen de 
eigen kuituur sociale, ckonomische of 
maatschappelijke veranderingen te on
derkennen; laat staan in een vreemde 
kuituur. 
Teruggekomen in Nederland lopen veel 
vrijwilligers rond met een gevoel van on
vrede; er is wat mis in de relatie Wes-

geren zich aan de Nederlandse samenle
ving. Tot overmaat van ramp moeten ze 
ook nog ervaren dat er zo weinig mensen 
écht in de ontwikkelings-problematiek 
geïnteresseerd zijn. 
Elke ex-vrijwilliger reageert dan op zijn 
of haar eigen manier. Enkele in het oog
springende reakties zijn; 
• Acuut weer vertrekken. 
• Oog- en oorkleppen aanschaffen en 
over gaan tot de orde van de dag. Dus de 
konsekwenties wel inzien maar er niets 
mee doen. 
• Duidelijk kiezen voor een bepaalde le
venswijze. 

Gebrekkige voorzieningen 
Avelien: Een belangrijke ervaring was 
dat je maar één keer in de drie maanden 
naar de stad kon voor het doen van in
kopen. Aangezien de ruimte beperkt was, 
er moest ook benzine en gas mee bij
voorbeeld, leerde je doelbewust in te ko
pen. De watervoorziening was zeer ge
brekkig en stroom was er alleen gedu
rende enkele uren per dag. Voor een 
deel verkeerden we in dezelfde omstan
digheden als zij, en het was eigenlijk 
vanzelfsprekend dat we, op dezelfde ma
nier als de mensen uit de streek zelf, een 
antwoord trachtten te vinden op de pro
blemen. Mijn ervaring is ook dat mijn be
langstelling voor hun wijze van werken 
en leven mijn positie als huishoudlerares 
een stuk geloofwaardiger heeft gemaakt. 
Daardoor zijn wij ook in staat geweest 
iets van hun leefwijze te proeven. En 
omdat je de dingen vanuit hun visie be
keek, waren we ook beter in staat ze te 
begrijpen. 

Meer van hen geleerd 
Door onze ervaring daar sta je nu veel 
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meei open vooi mmdei gcbruikehike op 
vattingen en gewoontes Wi) hebben er 
nu wel wat moeite mee als wc zien met 
wat voor ingewikkelde apparaten de 
mensen zich hier omringen En zien hoe 
nog best bruikbare dingen weg worden 
gegooid, en hoe er voor elk klusje een 
speciaal stuk gereedschap in huis wordt 
gehaald 
Het li|kt er op alsot men hici met meer 
terug kan of wil naar datgene wat de 
mens weikehik nodig heeft Alsof men 
met meer weet hoe op een eenvoudige, 
goedkope manier een oplossing voor een 
probleempje te vinden Bovendien staan 
weinig mensen stil bij hun afhankelijk
heid van de huidige openbare voorzienin
gen zoals gas, water en elektriciteit Dat 
is het wat wi) daar hebben geleerd en het 
zijn ook deze dingen die wij op dit mo
ment hier proberen uit te dragen Dat is 
dus de duidelijk positieve uitwerking die 
het \erbli]f in een Derde wereldland op 
ons heeft gehad En dat betekent dat wi) 
in zeker opzicht meer van hen hebben ge
leerd dan omgekeerd 

Hier aktief zijn 
Gosse: Hoe werk je mee aan de tot
standkoming \ an een rechtvaardige 
wereld-samenleving' Dit kan bijvoor
beeld dooi het uitdiagen van |e ei varin
gen als vri|willigei Er zijn legio mame-
icn Iemand die in de gezondheidszorg 
heeft gewerkt, zal hier misschien akties 
willen ondernemen tegen de verkoop
methoden van baby-melkpoeder in de 
Derde wereld door onze industrie Of 
gaan meewerken in een emancipatie-
weikgroep 
Het zal ook bepalend zijn welke werk
groep of organisatie op dat moment in de 
buuit aktief is een buuitvereniging, een 
Wereldwinkel, een afdeling van Amnesty 
International of een aktiegroep tegen 
kernenergie, noem maar op 
Meedoen in een organisatie houdt niet 
automatisch in dat je daar je ervaringen 
kwi]t kunt Ik heb al gewezen op de 
moeilijkheid de ervaringen, opgedaan in 
een ontwikkelingsland, zodanig te verta
len dat ze in Nederland ook echt een 
funktie kunnen hebben in het bewust-
wordingspioccs 

Uit beide (ingekorte en door de redaktie 
samengevoegde) veihalen blijkt wel dat 
het na de behouden terugkcei in het va
derland wel weer eventjes wennen is Na 
de eerste belangstelling blijkt de echte 
betrokkenheid van de gemiddelde Nedei-
lander met de Derde wereld minimaal te 
zijn De man of vrouw die daar enkele 
laren heeft doorgebracht (Gosse groef 
drie jaar lang met eenvoudige hulpmidde
len waterputten) moet door die moeilijke 
pciiode heen bi|ten De Derde wereld 
blijkt nog heel eig vei van ons bed te lig
gen Voor hen die er geweest zi|n en al
les met eigen ogen hebben kunnen zien, 
IS dat een moeilijk te verteien zaak Men
sen willen blijkbaar alleen de positieve 
dingen horen Over zoveel hektare die nu 
door bevloeiing viuchtbaar is gemaakt 
Over windmolens die nu goed werk doen 
Maar wat wi| allemaal fout doen, in onze 
goedwillendheid en in onze onwetend 
heid daai pi aten we liever met over 

Dochter: Pappa, hoe komt het dat ik kan 
praten? 
Vader: Praten? Hoe bedoel je dat? 

D Nou, de juffrouw op school zegt dat 
ik dat geleerd heb, net zoals ik daar 
leer lezen en schrijven Maar jij hebt 
me toch nooit praatles gegeven' 

V Nee, dat is zo, maar hoe denk je 
dat je hebt leren lopen ' 

D Nou, dat weet ik niet Jij wel ' 
V Ja, ik denk wel dat ik het weet li] 

hebt leren lopen dooi vallen en op
staan 

D W u heeft dat er nou mee te m a k e n " 
Je leert met lopen door vallen en op
staan, hoe kan dat nou'^ Je bent he
lemaal met serieus' 

V Maar ik ben |uist wel serieus En |ij 
hebt leren lopen door vallen en op-
opstaan Ik heb |e in ieder geval 
nooit looples gegeven 

D Maai waaiom krijgen we op school 
dan wel schri)fles en leesles en reken
les ' Kunnen we dat dan ook niet le
ren dooi vallen en opstaan' 

V Natuurlijk zou dat kunnen, maar de 
school IS er juist om het je op een 
bepaalde maniei te laten leren Weet 
je al wat een werkwoord i s ' 

D Ja, natuurlijk, dat heeft de juf ons 
uitgelegd Een werkwoord is een 
doe-woord 'Lopen is een werk
woord 

V Goed zo Maar voordat je naar 
school ging, wist je dat nog niet 
Toch kon je me toen al vertellen dat 
je kon lopen Je kon praten Maar de 
school vindt dat je pas echt goed 
kunt praten als je weet wat een 
werkwoord is en al die andere woor 
den Toen je naar de muziekles ging, 
kon je al wel wat spelen op jc fluit, 
maai dat moest je eigenlijk eerst 
weer «/leren Jc moest leren je fluit 
goed vast te houden, je mond goed te 
houden 

D Ja, maai ik hoefde toch ook niet af te 
leren wat ik al kon zeggen toen ik 
naar school ging"" 

V Dat denk |e nu' Maar ik weet nog 
met zo zeker of dat wel zo is Kijk, 
nu weet je bijvoorbeeld wat je alle
maal fout kunt zeggen, maar voor je 
naar school ging, wist je dat nog niet 
Kon je toen nog met goed praten'' 

D Ja, dat wel, maar ik wist toch nog 
niet hoe het precies moest'' Of weP 

V Kijk, dat IS nou piecies wat ik daar
net bedoelde Ik weet wel dat je toen 
al goed kon pi aten, maar ik weet niet 
of |e zelf al wist hoe dat moest 

D Nou ben je weer met seiieus' Wat is 
dat nou voor onzin' 

V Ik zal proberen het uit te leggen 
Heb je jezelf wel eens afgevraagd 
hoe het komt dat je kunt lopen zon
der steeds te vallen' 

D Ja 
V Ook terwijl je aan het lopen was ' 
D O ja, en dan stiuikel je soms bijna 

echt Ja, dat heb ik wel eens meege
maakt Maar wat heeft dat nou met 
praten te maken ' 

V Alles Ik denk dat je ook goed kunt 
praten zonder precies te weten hoe je 
dat doet 

D Pappa waai gaat dit gesprek nou ei
genlijk over ' Gaat het nog steeds 
ovei praten' 

V Ja hoor, het gaat nog steeds over pia-
ten maar het gaat ook over een he 
leboel andere dingen Misschien gaat 
het wel ovei alles wat mensen den
ken en doen' 

D Dat snap ik met Leg dat eens uit' 
V Vooruit Ik denk dat een heleboel 

mensen - die wonen in wat we 'wes 
terse landen noemen - denken dat je 
de dingen die je kunt doen pas 
goed kunt doen als je precies weet 
hoe je ze doet Zo van taal is 'ge
maakt' van woorden en als je goed 
wilt leien praten moet jc weten hoe 
al die soorten woorden heten en hoe 
ze 'werken' Dan doe je het 'goed' en 
dat is 'verstandig' 

D Maar wat is daar dan met goed aan'' 
Klopt dat soms niet ' 

V Ik denk van niet, nee In de eerste 
plaats doe je iets met altijd beter als 
jc precies weet hoe je dat moet doen 
en m de tweede plaats hebben die 
mensen zelf bedacht wat 'goed' en 
'verstandig' is We kunnen nooit ze
ker weten of dat dan ook echt goed 
en verstandig IS Misschien Mnden 
sommige kinderen later een vreemde 
taal juist zo moeilijk omdat ze eerst 
hebben moeten leren ontleden en 
hun vroegeie manier-van-praten 
hebben afgeleerd Misschien is het al
lemaal wel zo moeilijk omdat we het 
zo 'verstandig' doen 

D Moeten we dan eigenlijk alles onver
standig doen ' 

V Haha' Nee, want daarmee bedoe
len we het tegenovergestelde van 
verstandig En waarover ik het pro
beer te hebben is iets heel anders 
dan verstandig-en-onverstandig 

V Als we beginnen in te zien dat het 
juist ons 'verstand is waarmee we el
kaar ongelukig maken, andere men
sen laten verhongeren en onze omge
ving vervullen, zouden we eigenlijk 
moeten leren juist aan ons 'verstand' 
te gaan twijfelen Maar juist dat kan 
niemand ons 'leren Niet de juf
frouw, maar ook niet de pohtikus en 
zelfs niet de milieukundige 

D Bedoel je dat we onszelf moeten le
ren om dat te leren' 

V Misschien wel, maar nu is het bed
tijd Vooruit dame naar bed' 

D Maar |c hebt nog met verteld wat een 
milieukundige voor iemand is' 

V Nou, daar zullen we het dan morgen 
over hebben' 

Dt vorm van het bovtnstatinde gesprekje is ontleend 
aan de Metalogin lut STEPS FO AN TCOLOGY 
OF MINI) \tm Oriiior\ lialcson (N<.w Yoik l')72) 

Ton Maas 
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Voeding! Hennie de Boer 

Ook zuinig 
met 
zeezout 
Evenals geraffineerde suiker blijkt uit dit verhaal van Hennie de Boer (van 
de Stichting Alternatief Warenonderzoek) dat ook het kale, van alle waarde
volle stoffen ontdane zout helemaal niet moet. Integendeel: in rauwe groente 
zit al meer dan genoeg. En, zo lezen we, ook met zeezout moeten we op
passen. Een kritische analyse, die beslist niet met een korreltje zout genomen 
mag worden. 

Er wordt ons vaak gevraagd Wat is be
ter, gewoon' keukenzout of zeezout' ' 
Jammer genoeg is ook deze vraag, net als 
de meeste anderen, met met een simpel 
ja of nee of met dit is beter dan dat al 
te handelen 
Zo n twee jaar geleden is de SAW opge
richt om op dit soort ingewikkelde vragen 
een gefundeeid, op wetenschappelijk on
derzoek berustend, antwoord te kunnen 
geven Dit aan de ene kant als tegenhan
ger tegen londwaiende gezondheidsta 
bels en anderzijds om ckologisth geteeld 
voedsel teiteli|k op ontoelaatbaie resten 
van bestii|dingsmiddelen en deigelijke te 
onderzoeken Vroeger gaven we over 
onze onderzoeksresultaten wel eens een 
kernachtig analyse-rapport uit, maar de 
cijfers die daarin stonden bleken toch te 
kort en krachtig voor de meeste mensen 
Laboratoriumonderzoek alleen kan trou
wens met een goed en volledig antwooid 
geven Het heeft z n beperkingen (ondci 
andere door de zogenaamde detektie-
grenzen) en het feit dat de gegevens 
maar een kant van het onderwerp belich 
ten Vandaar dat we die bij zout, ook aan 
zullen vullen met wat bredere informatie 

Z o min mogelijk 
Als ons dus bovenstaande vraag gesteld 
wordt dan antwoorden we 'Gebruik zo 
min mogeli|k zout en bij voorkeur zee
zout (We hopen tegelijk dat ei een halt 
woidt toegeioepen aan de schrikbarende 
vervulling van de zee ) Zout werd in de 
oudheid als een zeer kostbare stof be
schouwd Dat was vooral omdat je er 
voedsel mee goed kunt houden Zout is 
dus een van de oudste konserveringsmid-
delen Keuken- maar ook zeezout bestaat 
voor het overgrote deel (9^-99,8'/^)) uit 
natiiumchlonde Natrium is samen met 
kalium (ondei andere) belangrijk voor 
het regelen van dt osmotische duik van 
de lichaamscellen Dit wil zeggen de druk 
die zowel van buitenaf als van binnenuit 
wordt uitgeoefend door het vocht in en 
rondom de celwanden 
We hoeven met gauw bang te zijn voor 
een tekort (maar wel degelijk voor een 
teveel aan zout) want het komt van na
ture in veel voedingsmiddelen vooi 

Vooral m rauwe groenten Het opval
lende daarbij is dat we daarin ook wel 
natrium vinden, maai dat het kalium 
(waarvan ei veel minder in keuken- en 
zeezout zit, zo n 0,01%) meestal over
heerst 

Verschillen 
Wat zi]n nu de essentiële verschillen tus
sen (gewoon) keukenzout en zeezout' 

y -v 

. 1 

Daaivoor zullen we hun hei komst na
gaan 
Het Nederlandse keukenzout is vri|wel 
altijd in Bockelo gewonnen stcenzout, 
dus zeezoui dat in de loop van eeuwen 
door andeie aardlagen is bedekt Het 
wordt dooi AKZO als pekel naar de fa 
briek gepompt, waar het vooral als 
grondstof voor de produktie van chloor 
en natronloog (bestemd voor de kunst
stofindustrie) gebiuikt wordt Bij de ge
bruikte (electiol>se) processen, met 
kwik elektroden komt het zeer kwalijke 
kwik als afvalprodukt vrij De pekel 
waarvan keukenzout gemaakt wordt, 
wordt door AKZO gezuiverd, dit wil 
zeggen de natriumchlonde wordt van bij
komende stoffen zoals mineralen en spo
renelementen ontdaan Dit wordt met 
name gedaan om het wateraantrekkende 
magnesiumehloride te verwijderen Om 
het zout nog strooibaardcr te maken 
doet AKZO er nog een stof bi], waar zij 
patent op heeft en dat zoutkoireltjes als 
het ware inkapselt 
Zeezout komt uit warmere gebieden (wat 
in Nederland verkocht wordt komt vooi-
al uit Frankrijk en Spanje), omdat daar 
zeewater in grote basins langs het strand 
kan verdampen Een natuuilijke, energie
arme produktiemethode, met een belang
rijk nadeel de verzilting van het omrin
gende kustgebied Voordat het zeezout 
verpakt en vervoerd wordt, krijgt het 
soms nog een warme-luchtbehandeling 

Giftige zware metalen 
Zeezout bevat logischerwijs vrijwel alle 
stoffen die van nature in zeewater voor 
komen Dat zijn naast het bekende na
tiiumchlonde water, kalcium-, kalium-, 
zwavel- en magnesium- en fosforverbin-
dingen, ijzer, zink koper, jodium, broom 
en fluor Maar ook nog vele andere stof
fen zoals enzymen en mogelijk vitamine 
B12 in minuskule hoeveelheden Samen 
vormen al die kleine hoeveelheden juist 
een waardevol geheel 
Wat echter in steeds grotere hoeveelheden 
ook in zeezout voorkomt zijn kwik, lood 
en cadmium Deze zware metalen zi|n 
signalen van de alai merende industriële 
vcivuiling, ze zi]n giftig, slecht afbreek
baar en worden van steeds meer kwalijke 
ettekten beticht In vijf door ons ondei-
zochte soorten zeezout (2 soorten Atlan 
tisch, 2 soorten Middellandse Zee zout 
en Engels steenzout) bleek kwik, lood en 
cadmium in kleine hoeveelheden voor te 
komen, waarbi) het fi|ne Atlantische zee
zout er — wat betreft kwik en lood — in 
slechte zin uitsprong 
Het Engelse steenzout bleek nauwelijks 
minder kwik of lood en juist meer cad
mium te bevatten (de exakte gegevens 
komen in een nog te verschijnen Nieuws
brief) De World Health Organisation 
heeft voor dit soort stoffen normen opge
steld Ook ZIJ vinden het moeilijk alle be
schikbare gegevens in een juiste relatie 
tot de totale gezondheid van de mens te 
plaatsen Regelmatig moeten ze normen 
wijzigen en scherper stellen Door het 
gebiuik van zeezout zullen we deze gren
zen gelukkig nog bi) lange na niet over-
schri|den, maai bepaalde gioepcn mensen 
lopen een verhoogd risiko, afhankelijk 
\an wel of met roken, in de stad wonen, 
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• De winning van zeezout (op de foto in 
Thailand) is redelijk milieu-vriendelijk, 
maar niet geheel zonder problemen. 

aard van het werk en het voedingspa
troon. Daarbij is van betekenis of er veel 
blikgroente en schaaldieren op het menu 
staan. 

Sporenelementen onmisbaar 
Tot voor kort behoorden de sporenele
menten tot een enigszins vergeten groep. 

In grote hoeveelheden kunnen ze ook gif
tig of negatief werken, maar op de ma
nier waarop ze meestal in voedsel voor
komen, in nauwelijks op te sporen doses, 
blijken ze onmisbaar voor de gezond
heid. Hun ster is rijzend: sommige artsen 
gebruiken ze zelfs (zoals zink en man
gaan) tegen schizofrenie of voor wondge-
nezing. En dat terwijl eenzijdige bemes
tingsmethoden en raffineren van voedsel 
voor een flinke afname van sporenele
menten in het gemiddelde levensmidde

lenpakket verantwoordelijk zijn. . . Even
als vezelstoffen zijn ook sporenelementen 
aan een officiële herwaardering toe. 

Jodium leverancier 
Jodium, ook een sporenelement, komt 
weinig in voedsel voor. Ook in zeezout 
zit een te geringe hoeveelheid om de 
menselijke schildklier optimaal te laten 
funktionercn en struma te voorkomen. 
Om dit (mogelijke) tekort op te vangen 
zijn bakkers verplicht gejodeerd bakkers-
zout te gebruiken, waarmee het gewone 
brood tot belangrijkste jodiumleverancier 
verheven is. 
Sporenelementen komen van nature m 
zeezout (én steenzout) in een unieke ver
scheidenheid voor. Dat is ook de grote 
verdienste van ongeraffineerd zout! Van 
het natriumchlonde dat erin zit, zou je 
eerder het tegenovergestelde kunnen be
weren: het komt vrij algemeen en veel in 
levensmiddelen voor, zodat je daarvoor 
geen zout hoeft te gaan gebruiken, tenzij 
je van overmatige transpiratie last hebt. 

Alternatieve bakkers 
Voor de alternatieve broodbakkers zou 
dit artikeltje een serieuze aanleiding 
moeten zijn om na te gaan wat ze prefe
reren: het gebruik van zeezout maar met 
een klein beetje (jodiumlevcrend) zee-
wiermeel, of toch het wettelijk verplichte 
en gejodeerde bakkerszout! En omdat 
zowel zeezout als zeewier onderhevig zijn 
aan de gevolgen van de vervuiling, blijkt 
eens te meer dat gezond eten niet los kan 
staan van een aktieve milieustrijd . . 

Biologische groente en fruit per 
postorder 
Het klinkt Nederlanders misschien een 
beetje vreemd in de oren, maar in Zwit
serland bestaat al vanaf 1964 de moge
lijkheid per postorder biologisch ge
kweekte groenten en fruit te bestellen. 
Ik hoorde dit, toen ik eind vorig jaar op 
bezoek was bij een Zwitsers familielid, 
die zelf van dit systeem gebruik maakte 
toen er in haar omgeving nergens onbe
spoten groente te krijgen was. Jarenlang 
kreeg zij iedere week een pakket verse 
en onbespoten groente thuisgestuurd. Ze 
verhuisde naar Geneve, waar wel biologi
sche groente in de winkel verkocht 
wordt, en daarom werd het abonnement 
door haar stopgezet. 
Het distributiesysteem is opgezet door de 
koöperatie voor organiseh-biologische 
landbouw in Galmiz (in de buurt van 
Bern). De driehonderd boeren, die hier
bij zijn aangesloten, werken allemaal vol
gens de methode Rusch-Müller waarbij 
niet geploegd wordt en vlaktekomposte-
ring (mulching) wordt toegepast. 
Vanuit Galmiz werd in 1964 met 350 af
nemers het postordersysteem gestart, om 
zo iedere Zwitser in staat te stellen on
bespoten groente en fruit te kopen. Nu, 
ruim 15 jaar later, hebben ongeveer 5000 
gezinnen een wekelijks of twee-wekelijks 
abonnement. ledere deelnemer hoeft 
maar een keer een bestellijst in te vullen. 
Hierop wordt aangegeven welke soort 
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groente je wel of niet wenst te ontvan
gen. Verder kan men nog kiezen uit een 
pakket van 3 of een van 5 kg. 

Verrassing per post 
Het verdeelcentrum in Galmiz stelt dan 
aan de hand van de lijst, al naar gelang 
het aanbod van het seizoen, een zo ruim 
mogelijk pakket samen. Het is dus tel
kens weer een verrassing wat je thuis 
krijgt. Het vervoer is in (goede) handen 
van de Zwitserse PTT, die in staat is bin
nen 24 uur door het hele land postpak
ketten te bezorgen. Het kontakt met de 
deelnemers vindt plaats door nieuwsbrie
ven, waarin ook aankondigingen over 
speciale aanbiedingen staan vermeld. 
Eens per jaar kunnen droge produkten 
(zoals biologisch geteelde granen) besteld 
worden. 
Voor de koöperatie is deze distributie
methode een interessante zaak. Zo'n 
40'/o van de omzet is aan dit verkoopsy
steem te danken en men is, dankzij de 
5000 abonnees, alvast zeker van een 
groot deel van de afzet. Voor de konsu-
ment is het prettig dat men voor rede
lijke prijzen (lager dan in de winkel) op 
ieder plekje in Zwitserland verse en on
bespoten groente en fruit kan krijgen. Of 
zo'n systeem in Nederland ook een kans 
van slagen zou hebben is niet zomaar te 
zeggen (dat hangt o.a. af van een snelle 

levering), maar voor mensen die niet in 
de buurt van een biologische winkel wo
nen, lijkt het me wel een uitkomst. 

Adres: Bio-Gemiise (Oswald Muller). ,1285 Galmiz, 
Zwitserland 

Freek Smulders 
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5de en 2de druk 
Twee boeken, die De Kleine Aarde sa
men met uitgeverij Arcanum heeft uitge
bracht, zijn net weer van de pers gerold. 
De bundel 'De Kleine Aarde in vier sei
zoenen' beleefde de vijfde herdruk. Er is 
nog steeds grote belangstelling voor de 
eerste jaargang van het tijdschrift. Naast 
de informatie over de start van het pro-
jekt, staan de 112 pagina's vol met in
formatie over bijvoorbeeld vocht in oude 
huizen, bijen, tips voor tuinbouw, wo
ninginrichting, het gebruik van regen
putten en nog veel meer! 
Het boek 'De Aarde je Leven' werd voor 
de eerste keer herdrukt. Het is een om
vangrijk werk waar meer dan zestig au
teurs aan hebben meegewerkt. Het boek 
behandelt alle onderwerpen, waar De 
Kleine Aarde in de loop der jaren mee 
bezig is geweest: gezonde voeding, kom-
post maken, kruiden, biologische winkels, 
kringloopsystemen, zachte techniek, 
zonne-energie, recepten, tweede gebruik, 
energiebesparing enzovoort. Het boek 
wordt ook wel het Ekologisch Handboek 
genoemd. Op scholen is het boek in 
gebruik bij de lessen maatschappijleer! 
De boeken zijn verkrijgbaar in de biolo
gische winkels en in de boekhandel. U 
kunt ze ook per giro bij De Kleine Aarde 
bestellen. Zie de bestelpagina. 

Omdat het 
zo westers is 
Al een aantal jaren komen we zo her en 
der het affiche 'Minder vlees mevrouw, u 
weet hopelijk al waarom' tegen. Dat affi
che is nu op kringlooppapier uitgebracht 
en gedeeltelijk herzien. Het formaat is 
handzamer gemaakt, namelijk 
30 X 42 cm. 
De aktie om het vleesgebruik op een ge
zonder niveau te brengen werd vijf jaar 
geleden gestart. Toen lag het vleesge
bruik al op het dubbele van wal het 
Voorlichtingsbureau voor de Voeding 
'voorschrijft', namelijk 70 gram per per
soon per dag. Er wordt nu al bijna drie 
keer die 70 gram verorberd. 
Er werden tot nu toe ruim 1 ().()()() affi

ches verspreid. De mogelijkheid bestaat 
dat een groep mensen minder vlees is 
gaan eten. Maar intussen is een veel gro
tere groep steeds méér gaan eten. Denk 
maar aan de barbeque- en gourmet-rages 
en de vele vlees-tussendoortjes. 
Voor miljoenen wordt reklame gemaakt 
om de groeiende vleesbergen weg te 
werken. Of het goed is voor de mensen 
(en voor de dieren en 't milieu) daar 
wordt niet bij stil gestaan. Met WIR-
subsidies worden de boeren nog steeds 
gestimuleerd meer bio-stallen op te zet
ten! 

Ontwikkelingslanden 
De achtergrond van de minder-vlees-
aktie wordt onder meer duidelijk uit de 
nieuwe tekst op het affiche onder het 
kopje 'Derde wereld': 'De ervaring leert 
dat hoe meer geld iemand heeft, hoe 
meer vlees hij gaat eten. Ook in de ont
wikkelingslanden wordt steeds meer vlees 
gegeten, waarschijnlijk mede omdat het 
zo westers is. Dat is een rampzalige ont
wikkeling, want het is 'natuurlijk' onmo
gelijk dat alle mensen op aarde zoveel 
vlees als wij gaan eten. Onze vleeskon-
sumptie ligt dan ook op een a-sociaal ni
veau. Nóg erger is dat er goed menselijk 
voedsel (zoals granen, sojabonen, erwten, 
tapioca, aardnoten, gierst, mais en vis
meel) als veevoer uit de arme landen 
wordt weggekocht om bij ons (veel) vlees 
op tafel te krijgen, terwijl de mensen 
daar omkomen van de honger. Omdat 
wij er meer voor kunnen betalen'. 
In nr. 30 van De Kleine Aarde werd aan 
de hand van recent statistisch materiaal 
aangetoond dat het moderne veevoer 
voor het grootste deel uit menselijk 
voedsel bestaat. Het tegendeel werd al 
jaren beweerd en in diskussies naar voren 
gebracht. 
Op het affiche zijn nog andere argumen
ten opgenomen: het verkwistingsaspekt 
(1 kilo vlees kost 8 kilo landbouwproduk-
ten), de toestanden in de bio-industrie, 
de gezonde effektcn van minder vlees 
eten en het feit dat een maaltijd zonder 
vlees bovendien veel goedkoper kan zijn. 

Het nieuwe minder-vlees-athche kan besteld worden 
via giro I7.'i473.1 van J. P. Juffermans. Apollopad 25. 
Boxtel, met vermelding 'vleesaffiche(s)'. 
1 ex kost ƒ 0.75, 5 ex. ƒ 2,30 en 2Ü ex. ƒ 5,40 (inkki-
siet verzendkosten). 

mmder 
vlees 

mevrou^v! 
u ^veet hopelijk al >vaaroin 
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1 ki lo vlees kost 8 ki lo landbouwprodukten 

Nieuwe brochure 
De gordijnen potdicht, de thermostaat 
een graadje lager en allemaal een warme 
trui aan: dat is zo ongeveer Energiebe
sparing in Nederland. Ongetwijfeld effek-
tievc maatregelen om het gebruik te 
drukken. Waar echter niet of nauwelijks 
over wordt gesproken is het verband tus
sen een snel oprakende gasbel en het 
smikkelen van echte Hollandse kastoma-
ten als het buiten vijftien graden vriest. 
Zo presenteert De Kleine Aarde haar 
andere kijk op energiebesparing. In de 
brochure 'Anders omgaan met energie. 
Mogelijkheden tot besparen door tech
nisch vernuft en simpele verandering van 
gewoonten'. 
Het IS een handzame bundeling van arti
kelen, die eerder in De Kleine Aarde 
hebben gestaan. (Dus voor de trouwe le
zers niets nieuws.) 
De brochure kan besteld worden door 
ƒ 7,25 over te maken op giro 52730 van 
DKA, Boxtel, met vermelding 'Anders 
omgaan met energie'. 

MeMO-beurs 1980 
Dit jaar zal de derde landelijke MeMO-
beurs gehouden worden in de EXPO hal 
te Hilversum op 9, 10 en 11 mei (open 
vrijdag en zaterdag 10-21 uur, zondag 
10-18 uur). 
Omdat er sinds de vorige beurs veel 
nieuwe MeMO-bedrijven bijgekomen zijn 
lijkt het een interessante beurs te wor
den. 
Er zal een beurskrant en een MeMO-
bedrijfsgids uitgebracht worden. De gids 
zal ook na de beurs bruikbaar blijven 
doordat geprobeerd wordt ook de bedrij
ven op te nemen die geen stand op de 
beurs krijgen. 
Voor de organisatie van de beurs is een 
Stichting Beursorganisatie opgericht. Hier 
zijn ook toegangskaarten in voorverkoop 
verkrijgbaai (volwassenen f 5,~, kinderen 
5 t/m 12 jaar ƒ 3 , - , beide met NS 20% 
kortingskaart) door overmaking van het 
betreffende bedrag -I- ƒ 0,50 porto op het 
gironummer, onder vermelding van het 
gewenste aantal kaarten. 
Sekretariaat Stichting Beursorganisatie, 
Postbus 2944, 2601 CX Delft, tel. 015-
120447, gironr. 1275885. 
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Winkels, Restaurants, Kursussen, 
Theeschenkerijen, Bakkerijen 
Aanvullingen, adieiwijzigingen en andere 
mutaties a u h schriftelijk doorgeven aan 
Uilgeveiij De Kleine Aaide, Postbus ISI, 
S280 AD Boxtel, l a \ Sjan /edema 

AALTEN • Op de hoogte. Hogcstr 36, W 

ALBLASSERDAM • De Peuleschil, Kon 
Wilhelminaweg, W 

ALKMAAR • De Korenbeurs, Verdronken 
oord 141 143, 072-119S88 W • De Zaailing, 
Hof V Sonoy 6, 072-61074^, W K 

ALPHEN AAN DE RIJN • De Oorsprong, 
Concordiastr 1, 01720-94303, W K 

AMERSFOORT • Moswinkel, Kapelw 53, 
033-34294, W 

AMSTERDAM • Annee, Runstr 2S, 
Bellamystr 2 020-183 1 13/235322, W B 
• De Bast, Hindenstr 11, 020-248087, 
W T R K • Brood en Spelen, 
Utrcchtsedwarsstr 136 020-227705, W • The 
Garden, Weteringschans 75, 020-249457, 
W T R B • Golden Temple, Leidsestr 54, 
020-242253, W R K • De Korenbloem, Ie 
v d Swindcnstr 80,020-681983 W • Manna, 
Nidsstr 54, 020-650548, B • Markus, Nw 
Kerkstr 8, 020-251223, W • Marian en 
Gerrit, Horlensiastr 29 (noord) 020-361415, 
W K • Oost West Centrum, Achtergracht 
17-19, 020-240203 K • Pimpernel, 
Quelhjnstr 153, 020-7165 14, W 
• Rozemarijn, Lijnbaansgr 1 19, 020-277297, 
W • Sanifas, Staalstr 22, 020-274349, R 
• Weegschaal, Oude Waal 24, 020-241765, W 
• Zaailing, Ruvsdaelstr 21-23, 020-793817, 
W • Het Zesde Huis, Ouelhjnsti 15 5, 
020-783962, R • Zonnebloem, 
Haarlemmerdijk 174, 020-266310, W 

APELDOORN • De Groene Aarde, 
Nieuwstr 1 1. 055-214914. W T R K 

ARNHEM • Regenboog, Naell Imnegieterstr 
7, 085 436058. W • De Regenboog II, 
Driekonmgendwarsstr 18, 085-426012, W 

ASSEN • De Kiem, Weiersloop 1-3, 05920-
14761, W K » De Zaaier. Stecndijk 129 W 

ASTEN • De Kiem, St Joscphpl 12, 
04936-1074, W K 

BERGEN OP ZOOM • De Moerbei, 
Zuid/cijde Haven 7, 01640-52374, W 

BOLSWARD • De Mistel, Skilwyk 2, 
05157-2419. W K 

BOXMEER • Korenbloem, Spoorstr 31. 
08855-3766, W K 

BOXTEL • De Kleine Aarde, 
Boerderijwinkel. Munsel 17, 04116-76903, W 

BREDA • Korenbloem, Ginnekenweg 2, 
076-136417, R W T • De Bongerd, Boschstr 
106, 076-136842, W 

BREUGEL » Milieuwinkel, Hoogstr 7 W 

BRIELLE • De Vlierstee, Hogeweg 7, 
01882-997, W • De Waeg, Voorstr 159, 
01810-3011, W 
CUYK • Arnica, Grotestr 3, 08850-13922, 
W K 

DELFT • De Plataan, Phoenixstr 58. 
015-140777, W R K 

DEN BOSCH • De Mare, Vughterstr 195, 
073-134791, W K . Sattva, Kaïrcnstr 10, 
073-131458, W 

DEN HAAG • Ambrozijn, Prinsestr 34, 
070-643808, W • 't Fluitekruid, Herderinnestr 
12a, 070-632176 W • Gaiapolis, Bentinckstr 
105, W • Paard van Troje/Pegasus, Prinsengr 
12-14, 070-601839, T R K • De Vier 
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Jaargetijden, Tweede Riemerstr 186, 
070-465704, W K . Zaailing, 
Weissenbruchstr 78. 070-280884, W K 

DEVENTER • Ragebol, Smedenstr 182-184, 
05700-17519 W T K 

DODEWAARD • De Kern, Waalbandijk 98, 
08885-1565, W 

DOETINCHEM • Het Volle Pond, 
Varsseveldscweg 60, 08340-34737, W K 

DOKKUM • De Waterlelie, Hogepol 12, 
05190-5313, W K 

DORDRECHT • De Gaarde, Groenmarkt 4, 
078-144249, W R 1 K • De Kiem, 
Noordendijk 430, 078-164541. W 

DRACHTEN • De Wigter, Oude Weg 124. 
05120-21608. W 

DRIEBERGEN • Kore, V Oosthuysel 23a. 
03438-3672 W 

EDE • Kleingrutterij, Molenstr 152, 
08380-10866. W K 

EINDHOVEN • Appelboom, Kruisstr 90a. 
040-444543 W • Gestelse Grutter, 
Gestelsestr 48a. 040-447959. W R K 
• Wingerd, Seringcnstr 7, 040-121723, W T 

EMMEN • De Dovenetel, Wilhelminastr 
54 AB, 05910-10184, Wl 

ENSCHEDE • De Bakkerij, Stadsgravenstr 
34, 053-314741 W B • Rozemarijn, Noorder 
hagen 48b, 053-317099 .WTK • De Wending, 
Lijsterstr 24, 053-357061, W 

GELEEN • St. Midgard, Marcelhenstr 15, 
Oud-Geleen, 04494-41232, W T K 

GELSELAAR (Gem Borculo) • Naturion, 
Sehaghorstweg 41, 05458-583, W 

GORKUM • De spil, Burgstr 3, 
01830-33235. W 

GORREDIJK • De Rounte, Langewal 23. 
05133 1425, W 

GOUDA • De Grael, Peperstr 80, W K 

GRONINGEN • De Kruidenier, Soendastr 5 
050-771323, W • De Paardebloem, 
Folkingestr 21.050-132672 W 
• Zuurdesembakkerij De Terp, 
Meeuwerderweg 67 050-181422. R B 
• Moeder Aarde, Meeuwerderweg 68, 
050-120465 W • Simplon, Boterdiep 71, 
050-184150. R • Maikel, Boterdiep 24. 
050-122355, W • De Eenhoorn, Ubbo 
Emmiusstr 6. 050-181658, R 

HAARLEM • De Groene Grutter, 
Spi|kerboordpdd 6/BernadQttelaan 26, 
023-343590 W • Zero, Bakenessergr 8 10, 
023-322847, WT R K 

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De 
Goudsbloem, Rembrandtstr 18 01846-3050. 
W 

HARLINGEN • De Rozebottel, Spekmarkt 2, 
05178-6707. W 

HEERHUGOWAARD • De Kaardebol, 
Middenweg 23, W K 

HENGELO • Warwinkel, Oldenzaalsestr 
141, W T K 

HILLEGOM • Nectar, Hoofdstr 131, 
02520-20498, W K 

HILVERSUM • Zaailing, Eemnesserw 38, 
035-856797, W 

HOOGEVEEN • Ketwiezel, Wilhelminastr 
2 05280-62641, W T K 

HUIZEN • De Pompoen, Haardstedelaan 3, 
02152-53539. W 

HULST • De Tingel, Grote Bagijnstr 20, 
01140-5708 W 

KOLLUM • Lytse Pychem, Oosterdiepswal 3, 
051 13-1339. W 

LEEUWARDEN • St. de Roos, Tuinen 5, 
05100-38610. WT • Ananda, KI Hoogstr 
24, ()51()0-36749/bgg 63060, R • Elanoor 
Natuurvoeding, Breedstraat 62. W 

LEIDEN • De Helianth, Herenstr 5c 
071-141513, WT K • De Zaailing, 
Hooigracht 34, 071-146917, W K 

LELYSTAD • De Zenith, Fjord 139, 
03200-41549 W 

LISSE «Ambrozijn, Heereweg 185, 
02521-12628, W K 

LOCHEM • De Kastanje, Kastanjel 21, 
05730-3750, W R K 

MAASTRICHT • Maretak, v Hasseltkade 21 
bis 043-50419, W T R • La Yapa, 
Schaepkensstr 11a, 043-51021. W T R 

MARKEN • Marker theehuis. Kerkbuurt 132. 
02996-218. T 

MEPPEL • De Drieklank, Vledderstr 34, 
05220-55758. W T R K 

NOORDSE SCHUT • Bride Bakkerij, 
Drostenraai 5-7. 05284-1414, B 

NOORDWIJK AAN ZEE • Acacia, v 
Speykstr 12a, W 

NIJKERK • T Willemen, Esdoornl 18, 
03494-57766, Cons kr 
NIJMEGEN • De Zonnewijzer. Graafseweg 
65, 080-230177, W R T K • Grietje 
Rietmeijer, Ganzenheuvel 1, 080-224750. R 
• De Knollentuin, Fransestr 23. 080-225977, 
W I K » Zuurdesembakkerij De Spinde, 
Koninginnel 98, 080-774843, B K 
OEGSlGEESr • Gaiapolis, Rijnsburgerwcg 
20a, W 

OLDENZAAL • De Kloostertuin, 
Hengelosestr 37, 0541 5-559. W 

OSS » 't Peultje, Floraliastr 38. Hk Astorstr , W 

PIETERBUREN • Zuurdesembakkerij 
Impuls, 05952-543 B • De Bongerd, 
05952 328, W, Beide Hootdstr 145 

PURMEREND • Natura, De Vriespl 4, 
02990-25808, W 

ROOSENDAAL • De biologische winkel, 
Bredaseweg 174, W 

ROTTERDAM • De Gentiaan, Hr 
Kerstantstr la, 010-675648, W R T K • Van 
haver tot gort, Zuiderkerkedijk 233. 
010-826584, W . De Pompoen, Adnanastr 
71b, 010-361404, W R T «Stad en land, 
Oianjeboomstr 263, 010-842947, W • De 
Toermalijn, Waterloostr 88, W K 

SHTARD • Bij Vrouw Holle, Rosmolenstr 
11, 04490-21648, W T R K 

SNEEK • Graanwaag, Lemmerweg 9, 
05150-15156 

STADSKANAAL • De Klaproos, Oosterstr 
71, 05990-18240 W 

STEENWIJK • De Duikelaar, Korte Woldstr 
29, 05210 14298, W 

TEXEL» De Vlier, Waalderstr 17, Den Burg, 
02220-4396, W 

TILL • De Gedegen Kost, Plein 47, 
03440-13155, W K 

TILBURG » De Paardebloem, Bredaseweg 
256, 013-685 189 W K » Solidare, Smidspad 
22 013-432910, W K • De Imme, 
Schouwburgring 206, 013-425229 R 

UTRECHT • De Groene Waterman, 
Springweg 4-6, 030-316164 W R T 
» De Werfkring, Oudegracht Beneden 123, 
030-311752. R » Santekraam, Werfkelder, 
Oude Gracht onder nr 70 030-316313 W T 
» Zaailing, Gildsti 64, 030-718169, W K 
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VEENENDAAL • 't Zonnetje, Pr Bernhardl 
28, W 

VEl DHOVEN (Zeclst) • De Schep, Heuvel 
46 040-'i39634 W 

VENLO • Kamperfoelie, Stalbergw S7a, 
077-418'S4, W R K 

VOORBURG • De Amethyst, Laan v 
Middenbuig 44. 070-862398. W 

WESTEREMDEN ( G r ) • De Molenhoek, 
Molenweg 17, 0^965-646, W 

WAGENINGEN • Pee Pastinakel, Kapelstr 
13 08370-10842. W 

WEERT • Ut Muueletentje, Wilhelniniasingel 
2<i 049S0-24497 W 

WILDERVANK • De Boterbloem, Poststr 
69 0'S987-1 7867. W 

WINSCHOTEN • De Bascule, Venne l'i'ia. 
0S970-21894. W 

WOERDEN • Het Kruidenhuis, J de 
Bakkcrstr 12.03480-18882 W K 

WOMMELS • Hof v. Edens. Swingoerd 2 
05159 2193/1972 W K 

WIJK BIJ DUURSTEDE • De Bron, 
Oeversti 4 03435-4473. W 

IJMUIDEN • De Zeven Granen, Pleni 45. nr 
7 naast stadhuis. 02550-16253 W R 

ZEVENAAR • Huis Zevenaer, 
Babberichseweg. 08360-23225. W 

ZUTPHEN • De Koehoorn, Oiescrstr 35, 
05750-18248. W 1 k • De Kioostertuin, 
Rosmolensteeg 6 05750 17096 R K 

ZWOLLE • De Paraplu, Ossenmaikt 25 
05200 23698/19289. W • Pastinakel, 
Rembiandtl 4 05200 39846 W R K 

België 
AALST • De Goede Aarde, Koolsti 68. 
053-773649, W 

AARSCHOT « De Bron, Fabiiekstr 2. W 

ANTWERPEN • De Brandnetel, 
Consciencestr 48. 031-3961 11. W • De 
Goede Aarde, Consciencestr 48-Ie . 
031-3961 1 1, R • Gemini. Piovmciesti 196 
0^1-330344, W • 't Keerpunt, Lange 
1 o/amastr 93, 031-384533. W R • Kenko, 
Schiittershotstr 33 031-322624, W R 
• Sakura, Beeldhouwersstr 44, 031-161379. 
Jap R • De Schakel, Breidelstr 27, 
031-336927 W • Tsjiep, Wolstr 21, W • De 
Theemuts, Mutsaertstr 1, 031-313522, R • 
Valeriaan, Mozartstr 27. W 

ANZEGEM • Steensels, Dompelstr 4. 
056-688693, W 

ARENDONK • Dendelio, Vnjheid 47. 
014 677379. W 

ASSE • Eethuisje, Nieuwstr 126. 
02-4525237. R • Maya", Steenweg 52, 
02-4528021, W 

AVELGEM » 't Pompoentje. Neerstr 19, W 

BALEGEM » Toa, Vn|hem 58-60, W 

BALEN-NEET • Akkerwinde, Steegstr 43. 
W 

BEVEREN-WAAS • De Nieuwe Weg, 
Zandsti 28 031-753774, W 

BOECHOUT • Sfinks, Heuvelstr 53, 
031-556944, W 

BORGERHOUT • De Kiem, Xaveruisstr 10 
031-356017. W 

BRASSCHAAT • De Pompoen, 
Hoogboomse Steenw 56. 031-519728, W 

BRUGGE • Axel en Vrienden, Katelijnestr 
71, 050-334526, W • Marjolein, Gentpoortstr 
57. 050-339034. W • Solsties, Eyelstr 39 
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050-338754 W • Zen, Beenhouwersstr 117. 
R • Zonnebloem, 1 angestr 64 050-332523. 
W 

BRUSSEL • De Korrel, Lakensestr 82. W 
• Le Paradis, v Moerstr 12, 02-5117423, R 
• Le Temple dore, Trierstr 16, 02-5117736. 
R • Shanti, A Bu\ll 68. 02-6478860. W R • 
LeRomarin, St Altonsstr 57 02-2174753. 
Madouplein. R • Le Paradox, Vleurgatse 
Steenw 50. 02 6498981. R • La Tsampa, 
Livoinostr 109. 02-6481407. W R • De 
Teepot, Kartui/eistr 29. 02-5126395. W 
• Parse Fortuna, Sunonisplom 4, 02-4252126, 
W R • 't Wonderboontje, Ant Dansaertssti 
47. R 

CHARLEROI • Wallonië, Macr centrum. 5 
Rue Bassle. 071-312661. W 

DEINZE • De Zonnebloem, Gentstr 64. 
091-863089. W 

DE HAAN • De Zevende Hemel, 
Waterkasteell 7. 059-235100. R 

DE PINTE • De Natuurwinkel, Groenstr 14 
091-824862. W 

DEURNE • De Schakel, Tc Cauwelaarlei 68. 
031-256140/256139. R 

D I E S T . Fiorel, Demerstr 24. 013-335358.W 

DILBEEK • Pan, Gemeenteplem 4. 
02-4667347, W 

DOORNIK • Aux Sept Epis, Jesuitenstr 5, 
069-226626 W 

EEKLO • De Hobbit, JF Willemsplem ^-10 
091-776065, W 

EKEREN « Evacentrum, Kattenberg 54, W 

EUPEN • Immergrun, Gossperstr 10, 
556011, W 

GEEL • Levenskiem, Eikenvelden 63, 
014-580838, W 

GENT • De Blauwe Bloem, Hooiaard 5 
091-255622, W R • De Garve, Nederkouter, 
48. 091-2305 18. W • De Garve, 
Vlaanderenstiaal 8. 091-232752. W • De 
Gouden Schaar, Serpentstr 14. 091-252747. 
R • De Krekel, Overpoortstr 82 
091-22388L W • De Paddestoel, Gumaidsti 
9, 091-251330, W R B • De Silo, Lange 
Violettenstr 76. 091-230063, W 
• Dieetboetiek, St Jaeobsnieuwstr 57, 
091 236639 W 
• Kusa, (^ementmal 149. 091-214722, W 
• Eskulaap, Ondeiwijsstr 84, 091-226524. R 
• Popcorn, Uilkensstr 115, 091-212921 
• Popcorn, Clementmal 43, 091-224129, W 
• Satwic, Brabantdam 117, 091-232293, W 
• Solvida, Lange Munt 35, 091-237946, W 
• Souen, Hoogpoort 22, 031-235860. R 

HALLAAR • Alternatuur, Korte Spekstr 10. 
051-244927, B 

HALLE • Natuurw. van Halle, Cardijnstr 6, 
02-3562676, W 

HAMME > Den Distel, Klem Hulst 9-11, W 

HASSELT • De Kringloop, Leopoldplem 44. 
011-226400 W R 

HEIST-OP-DEN-BERG • Land van Belofte, 
Bossesti 1,015-248093, W R T 

KLUISBERGEN • Klokhuisruimte, 
Stooktcstr 8, 055-389159, R 

KNOKKE • Ekinoks, Gemeenteplem 9 
050-600090, W 

KORTRIJK • Bertennest, St Jorisstr 3 1 
056-216907, R • De Haverklap, 
Wiingaardstr 34 056-212167, W • De 
Hoeve, Cederl 47. 056-213472. W • De 
Korenaar, Graanmarkt 15, 056-214493, W 
• De Zonnebloem, St Jansstr 17 
056-216907, R 

LEUVEN • Kamala, Vlammgenstr 81, 
016-233043, W • De Lelie, Const 
Meumerstr 87. 016-226623. R 

• Lukemieken, Vlammgenstr 55, 
016 488416 W 

LOKEREN • De Weegbree, Kapellestr 4, 
091-485006, W 

LONDERZEEL • 't Merelaantje, Marktplem 
23 052 ^00769, W 

MAASEIK • Het Viooltje, Heppenersteenw 
9 W 

MALDEGEM • De Natuurvriend, Fdestr 1 
050-712777 W 

MARKF • De Korenbloem, Rekkemsestr 
104 056 31 1860, W 

MECHEI 1'N • Jin-Jang, St Katcliinestr 85, 
015-219363, W • 't Graantje, Borsestr 42b, 
015-213892, W 

MENEN • De Korenaar, Gr Markt 45, 
056-513675, W 

MERCHTEM • Kobeskeshof, Holbeek 66, W 

MORTSEL • De Heemst, P Ruypenslei 62, 
031-401197. W 

NEERPELT » Klimop, Stationstr 7, W 

OLEN « De Wan, Gcrhagen 6 W 

OUDENAARDE • De Zonnebloem, Bergstr 
71 W R • Sesam, Beverestr 5,055-311827, 
W 

ROESELARE • De Korenaar, Nooidstr 3, 
051-205706, W • Linda's Eethuisje, Elzenstr 
6, 051 201549, R • De Paardebloem, A 
Caihersti 30, W 

RONSE • Aquarius, St Martensstr 42. 
055-215246 W 

RUMBEKE • Paardebloem, Zilversparstr 8. 
051-206747. W 

SCHOTEN • De Vruchtbare Aarde, 
Gelmelenstr 109. W 

SINT-KWINIENS-I ENNIK • Keupvogel, H 
Ghijselensti 2. 02-5320186. W R 

SINT-MARTENS-LATEM • Grainshop, E 
Gevaertdreel 9, 091-825732, W R 

SINT-NIKLAAS • De Natuurbron, 
Antweipse Steenw 185, 031-763706, W 
• Sattwa house, Boornhemstr 25, 
031-768608 W R 

SIABROEK • 't Graantje, Grote Molenweg 
151, 031-686194, W 

STEKENE • Pharasijn, Korte Dweerstr 4, 
031-798536 W 

TIELRODE • Wijnants, Kerkstr 47b, W B 

TIELT • Ceres, Kortrijkstr 123, 051-400836, 
W 

TORHOUT • Gezondheidshuis, Burg 19, 
050 2! 1644, W 

TURNHOUT • De Brandnetel, R 
Sniedersstr 38 014-413646, W • De 
Pimpernel, Herentalsestr 50, 014-417776. W 

VEURNE • De Moerbei, Zuidstr 9, 
058-312940, W • Borremans, Zuidstr 24, 
058-31 1747, W 

VOSSELAAR » De Kiem, Tramstr 7. W 

WILLFBROEK • Siddhartha, 
Ovci-wmnmgsstr 100 013-865728, W 

WILRIJK • Cromwell, Heistr 73, 
031-271316, R 

WIJNEGEM • Op den Dorpel. 
Tuinhoutsebaan 283 031-536476, W 

ZOMERGEM • Verdeeicentrum, A 
Sitfertstr 46. 091-729365. W 

ZWEVEGEM • De Molen, Avelgemstr 38, 
056 756553 W 

ZWIJNDRECHT • 't Pompoentje, 
Dorp-West 35, 031-529432, W 

ZWALEM • De Paddestoel, Boekelaan 76 
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Index 
DKA nummers 2 5 - 3 1 
(Boekbesprekingen /i |n aangegeven met het teken ' ) 

I. Land- en tuinbouw 
De schillenboer moet teiug Geslaagde pi oei van 
Haarlemse milituwerkgiocp (Herman van 
Amsterdam) nr 
t l kan meer op de komposthoop dan ii denkt 
(Job Tielroov) nr 
* Blijvende bodemvruchtbaarheid als uitgangspunt 
Bespieking van het boek Biologisch-dynamische 
land- en tuinbouw van Koept-Petterson-Sthaumann 
door J Tielrooy nr 
DKA tumadvies (Wenme Kameiling en l e o van 
Gerwen) ni 
Energie voor het Chinese pkittcland 
(Kwee Swan Luit) ni 
Een buurtboerderij m elke wijk (Wenme Kameiling) nr 
Kaaswei, een probleempiodukt in alternatief 
Nederland' (Rob Boeringa) nr 
Energie uit houtsnippers, huisvuil en vaikensmest 
Wel eens van een bioeikachel gehoord ' (Job Tieliooy)nr 
Futuristisch wetenschappelijk denken 
(Jos van Dooin) nr 
Verspillmgslessen in Tan/ania ( lanConrads) m 
De vlaszak verrot goed maai straks is er geen vlas meer 
(Jan Jutfermans) nr 
Lijnolie, een veelzijdig biina vergeten produkl 
(Freek Smulders) nr 
DKA tuinadvies (Wenme Kamerling en 
Teo V Gerwen) nr 
Wat giondig onderzoek uit de bodem haalt 
DKA niedewerkei ondergedoken in laboratorium 
(Job Tielrooy) 
''Met zelfvoorzienmg naar een hogere levensstandaard 
(DKA medewerkers maken Nederlandse editie van 
handboek) Bespreking van het boek 'Leven van het 
land van John Seymour 
Alternatief is geen garantie Konsument /ou eens 
moeten weten (Dick Hollander) 
DKA tumadvies (Wenme Kamerling en 
Teo v Gerwen) 
Tuinieren in de stad (Job Tielrooy) 
Kontroverse over kalk Maerl-wmning bedieigt milieu 
(Rob Boering Hans Kanierbeek) 
Maerl-werking en samenstelling Kalk is medicijn vooi 
de grond (Job Tielroov) 
Rijk betaalt vooilichting dooi bio-dynamische 
konsulenten (Hans Kamerbeek) 
Van eerlijk mtoimeien naar garantie Vijt reaktics op 

2S. p IS 

2S, p IS 

2"; p ^6 

25, p M 

26, p 6-7 

26, p 2^-27 

26 p 28-29 

26 p 3^-36 
27 p 13-14 
27 p 14-lS 

27 p 18-19 

27. p 2S-26 

27. p M 

nr 28, p 27-28 

nr 28. p ^\ 

nr 28. p 33-3S 

aanval van Dick Hollander 
Waarom Spec een /eet meeneemt naar Cjh.ma 
(Job Tielrooy) 
Biologische bestrijding Nog weinig ondci/oek en 
ervaring (Job Tielrooy) 
DKA tumadvies (Wenme Kamerling en 
Teo V Gerwen) 
Franse vissers verontrust over maerl-winning 
Zelf gezien dat gaasvheglarven alle bonekiizen 
opruimen' (over biologische schooltuinen) 
DKA tumadvies (Wenme Kamerling en 
Teo v Gerwen) 
Weer leien voorzien m eerste levensbehoeften 
John Seymour bezoekt De Kleine Aarde 
(Jan Jutfermans) ni 
*'Leven van het land Inspirerend en vooral tijn om 
te lezen Bespieking van de nedeilandse bewerking 
van "The complete book ot Selt Sufficiency' van 
John Seymour, door Job Tielrooy nr 
Zonder verwarming gaat het ook (Job Tielrooy) nr 
Giootste deel veevoer is mensenvoedsel Een ander 
beeld \an de vaikenshouderi] nr 
Michel, Maria en het |ongste verdeelcentrum 
(Hans Kanierbeek) nr 
Eerste bedrijf vooi teelt biologisch zaad (Job 1 lelrooy) ni 
DKA tumadvies (Wennic Kameiling en 
Teo V Gerwen) m 
"Ook de problemen van biologisch tuinieren 
Bespreking van het boek 'Biologisch Telen voor 
Beginnelingen en Gevoiderden 
Boek II van Rik Dedapper, dooi Job Iicliooy nr 
Veel kritiek op nieuwe nchtli]nen (Hans Kamerbeek)nr 

28. p 43 

28 p 48 

29. p 11 

29 p 12 

29, p 22 

29, p 23-27 

29, p 42 

29, p 47-48 

29, p 49 
30, p S 
30, p 9 10 

nr 30, p 33 

30, p 40 

30, p 40-41 
30, p 42 

30, p 4S-46 

31 p 7-8 
31. p 9 10 

31 p 17 

31 p 22 
31, p 31-32 

•^"Gioentekalendei , bespreking door Job Tielrooy nr 31, p 33 
Snoei van de blauwe bes (C J Gei ritsen) nr 31, p 49 

II. Voeding 
"Handboek van Rik Dedapper kan menu van 
milieubewuste eters gevarieerder maken 
Bespreking van het boek 'Biologisch telen voor 
beginnelingen en gevorderden van R Dedapper, 
door Job Tielrooy nr 2S, p 34 
"'Konserveren in geuren en kleuren Bespieking van 
het boek "Alles over conserveren van Marja Kruik 
door Jan Craens 
Vetgemest of in de olie'' Of Hoe verdrijven we het 
spook van de vroegtijdige hartkwaal (Arnold Robbc) n 
Ekologische winkelieis gaan orde op zaken stellen 
Verslag van de landelijke doorkijkdag 
(John Onstwedder) 
Kaaswei, een probleemprodukt in alternatief 
Nederland' (Rob Boeringa) 
30 afgestudeerde kaderkursisten gaan gezonde 
volwaardige voeding propageren 
(Louise van Gisteren) 
Produktmformatie in kort bestek Peulvruchten 
(Gieet Hospeis) 
Duidelijkheid over ekologische voeding 
Alternatief warenonderzoek komt van de grond 
(John Onstwedder) 
Produktmformatie in kort bestek Granen, 
uitstekend basisvoedsel (Greet Hospers) 
Alternatieve zelfbediening m Amerikaanse 
'healthy food stores' (Lex van Someren) 
Ekologische voeding Volwaardig voor de mens en 
aardig voor het milieu (Louise van Gisteren) 
Komt er beweging in onze voedingskultuur' 
(Arnold Robbe) 
Kleurstolfen' Daar doen we niets aan 
(Hugo Verbiugh) 
De eerste tien maanden (Ria Rouwet) 
Produktinfoimatie in kort bestek Giies en giutten 
vlokken en kiemen, meel en beestjes (Greet Hospeis) ni 
Het geheim van tai wegras Levend voedsel, kiemen 
en drank zelt maken (Wim Robben) 
Alternatief is geen garantie Konsument zou eens 

moeten weten (Diek Hollander) 
"•'Aan tafel bij Moedei Aarde' Boekbespreking 
door Louise van Gisteren 
* Eten wat de grond schaft Bespreking van het 
boek van Arnold Robbe, door Louise van Gisteren 
Weinig of niet eten kan ook wel eens goed zqn 
Praktische adviezen vooi een vastenkuur 
(Han Stiekema) 
Beter eten om beter te worden (Louise van Gisteren 
Variatie in het Chinese voedingspatroon 
(Kwee Swan Liat) 
Meer lezen en leren over voeding (Arnold Robbe) 
Alleen vers is nog beter Wecken,' histoiie, 
benodigdheden, tips en lecepten (Jan Craens) 
Van eerlijk informeien naar gaiantie Vi|f reaktics 
op aanval van Dick Hollander 
""Profiteren van levenskracht m noten en zaden 
Bespreking van het boek Kerngezond met noten en 
zaden van Joanne Moyer, dooi Louise van Gisteren 
Moerman-dieet lijkt veel op volwaardige voeding 
(Hanneke van Veen) 
Kinderen bakken BROOD (Marion Smulders) 
Gioente inzuren (Wilco Machielse en Ineke Koni]n) 
Deskundigen bepleiten voedingsbeleid dat ziekten 
vooi komt (Arnold Robbe) 
Nieuwe warenwet met antiek artikel (Jaap Jansen) 
Weer leren voorzien in eerste levensbehoeften 
John Seymoui bezoekt De Kleine Aarde 
(lan Juffeimans) ni 
Sap maken van groente en fruit (Ronn Hoosc) nr 
Grootste deel veevoer is mensenvoedsel 
Een ander beeld van de varkenshoudeii| nr 
Produktmformatie in kort bestek Over suiker en 
ander zoet (Greet Hospeis) m 
Wat er met rijst en gerst gebeurt voor het m de winkel 
ligt (Hennie de Boei) nr 
Kadeikuisus van De Kleine Aaide afgeiond 
Ruim honderd mensen vooi lezingen en kooklessen 
(Louise van Gisteren) nr 
Sap, als het met rauw kan (Ronn Hoose) nr 
Voeding zonder granen en peulvruchten (Jan Dries) nr 
Produktmformatie in kort bestek Over suiker en 
andei zoet, 2 (Greet Hospers) ni 
Alternatief fruit, van boomgaard tot winkel 
(Hennie de Boer/SAW) nr 
Meer intoimatie op alternatieve verpakking 
Introduktie van het EKO-meik (Arie van Genderen) nr 

ni 
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nr 

nr 

ni 

nr 

nr 

nr 

nr 

nr 
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nr 
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2S 
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26, 
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26 
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27. 
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28. 

28. 
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28 

28. 

28 

28. 
28 

28 
28, 
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P 
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P 
P 
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P 

3S 

38-39 

42 

28-29 

29 

31 

39-40 

42 

S3 

S-6 

7-11 

lS-17 
18-20 

20-21 

2^-2s 

33-3S 

36 

37 

39 41 
42 

4S 46 
S3 

7-8 

23 27 

29 p 34 

29, p 41 
30, p 4-S 
30, p 13 14 

30 p 21-22 
30, p 34 

30. p 40 

30 p 43 

30, p 4S-46 

30. p 47 48 

30. p 49-SO 

31 p 2 3 
31. p 4 
31. p 11 

31 p 39-32 

31 p 46 47 

31. p SO SI 
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Recepten 
Veel appelen' Maak zelf appelwqn oi appelsap 
(M G Hoose) nr 25, p 40-41 
Zomermcnu (Louise van Gisteren) nr 25, p 43 
Heitstmenu (Greet Hospers) nr 26, p 30 
Stap voor stap Sojamelk en -kaas 
(Jan Craens en Ruud v d Bogaard) nr 26, p 46 
De goede broodmaaltijd (Louise van Gisteren) nr 27, p 41 
Voorjaarsmenu (Greet Hospers) nr 28, p 26 
De piknikmand volwaaidig (Ria Rouvvet) nr 29, p 16 
Recepten zuie groenten (Wilco Machielse en 
Ineke K.oni|n) nr 30, p 14 
I rakteren op school en thuis (Greet Hospers) nr 30 p 39 
Menu Rauwkost van boerenkool met wortel 
Havei met gevulde uien Mais-]oghurt-vla 
(1 ouise van Gisteren) ni 31, p Ih 

III. Energie 
Milieubewust gebruik van elektriciteit en gas 
De mogelijkheden op een rijtje (Jos van Doorn) nr 25, p 5-8 
*Warmte-isolatie Engelsen kunnen er ook wat van 
Bespreking van het boek Keeping warm for half 
the cost van Phil Townsend en John Colesby, 
door Geiard Murre nr 25, p 36 
Alternatieve energie-aktiviteitcn in Nederland en 
België (Gerard Murre) nr 26, p 4-5 
Energie voor het Chinese platteland 
(Kwee Swan Liat) nr 26 p 6-7 
Energiekongressen ongeloofwaardig 
(Hendrik Venema) nr 
De Ontwikkclingsmolen (Jan Conrads) nr 
Koken op de zon ' Eenvoudige zonne-reflektor 
voor ziekenhuis en kampvuur (Jan Conrads) 
Energie uit houtsnippers, huisvuil en varkensmest 
Wel eens van een broeikachel gehoord' (Job Tielrooy)nr 
Zclfbouwwindmolenpro|ekt afgerond met een 
instruktiet boekwerkje (Hans Paalvast) ni 26, 
Mogelijkheden en pii|zen van zonnewarmte-
installaties vooi huizen (Bert Brouwer) nr 26, 
Zonneboiler zelt bouwen gaat best (Gerard Murre) nr 27, 

26, 
26, 

p 12 
P 1^ 

nr 26, p 18 

p 35-36 

p 41 

26, 

Futuristisch wetenschappelijk denken (Jos van Doorn)nr 27, 

p 42-45 
p 6-8 
p 13-14 
p 14-15 Verspillingslessen in Tanzania (lan Conrads) nr 27 

De kringloop gesloten Experimenten met DKA 
Kringloophuls afgerond met een li]vig rapport 
(Jan Conrads) nr 27 p 34-35 
Zonnecellen in Nederland voorlopig alleen voor 
boeien en praatpalen (Jos van Doorn) nr 28, p 12-14 
Over zonneboilers en koffie met antivries 
(Geiard Muire) nr 28, p 32-33 
*Bouwervaringen met zonnesystemen verwerkt in 
praktisch boekje Bespreking van het boek 
'Zonne-encrgie nu reeds ' van J Bruyndonckx, 
door Jos van Doorn nr 28, p 37 
*Kiezen tussen afhankelijkheid en milieubewust leven 
Bespreking van het boek "Verre van vrij' van Anne 
Boermans door Jos van Doorn nr 28, p 38 
Schoepraderen m de Dommel Mike uit Boxtel wint 
eneigiepnjs (Jan Juftermans) 
Aktie in eigen omgeving (Huib Groenenberg) 
Vanaf nu hoeft geen TL-buis meer onnodig te branden 
(Arie Kroon) 
Opslag van zonne-eneigie Ondeizoek naar de vele 
mogelijkheden (Huib Groenenberg) 
Aktie in eigen omgeving, 2 (Huib Groenenberg) 
De Achillespees van kernenergie (Jan Jutfermans) 
Je kunt in huis zoveel doen Energiebesparing nu 
volop in diskussie (Huib Groenenberg) 
Statiegeldflcs springt er goed uit (Hans Lammers) 
*Boek]e over DE Bespreking van het "Duurzame 
Energieboek', door Huib Groenenberg nr 31, p 26 

IV. In en om het huis 
Milieubewust gebruik van elektriciteit en gas 
De mogelijkheden op een rijtje (Jos van Doorn) nr 
Huishouden klein gehouden (Jan Conrads) nr 
Gids \oor een milieubewust leven na 6 jaar 
(Hans Kamerbeek) nr 25, p 9 
Milieubewust tot in het kleinste kamertje 
Een overzicht van mogelijkheden (Jan Juffermans) nr 25, 
De schillenboer moet terug Geslaagde proef van 
Haarlemse milicuwerkgroep 
(Herman van Amsterdam) nr 25, p 15 
(Ver)bouwen met goede materialen 
(Jan V d Linden en Tiny V d Ven) nr 25 p 16-17 
De etiketten op de wikkel Afval sorteren O K 
Maai waar laat jc de rommel ' ( Jan Juftermans) nr 25 p 19-20 
Affiche Gebruikte spullen te koop Gooi geen 
oude spullen weg zolang er nieuwe gebruikers te 
vinden zi|n (Jan Juffermans) nr 25, p 21-22 

nr 
nr 

nr 

nr 
nr 
nr 

nr 
m 

30 
30 

30, 

31. 
31, 
31, 

31, 
31 

P 
P 

P 

P 
P 
P 

P 
P 

25 
26 

35 36 

5-6 
10 
12 

13-14 
14-15 

25, p 
25, p 

10-13 

Milieubewust m en om het huis Abonnees geven meer 
mogelijkheden aan nr 26, p 16-17 
Stoorzoncs synthetische materialen en stralingen 
bedreigen een gezond leef\limaat in huis 
(Jan v d Linden en l iny V d Ven) nr 27, p 21-22 
De grote gebreken aan 'moderne' huizen Wat je er 
zelf aan kunt verbeteren (Jan Juffermans) nr 29 p 19-20 
Je kunt in huis zoveel doen Energiebesparing nu 
volop in diskussie (Huib Groenenberg) nr 31 p 13-14 

27, p 4 

27 p 10-11 
27, p 11-12 

27, p 16-17 
27, p 20-21 

27, p 21-22 

27 p 36-37 

27, p 44-45 

28, p 23-25 
28, p 42 
31. p 45 

V. Geneeskunde - Gezondheidszorg 
Gezond zijn is vooral jezelf zijn 
(Willy Hoestra-Nieuwenhuyse) ni 
Langzaam ontwaken dank zij de ingebouwde wekker 
(Jolanda Smid) nr 
Gezondheidszorg in China (Kwee Swan Liat) nr 
Vrouwen herontdekken de zelfhulp 
(Hanneke van Veen) nr 
Goed funktioneren kun je zelf leren (Henk Witteman)nr 
Stoorzönes, synthetische materialen en stralingen 
bedreigen een gezond leefklimaat in huis 
(Jan V d Linden en Tiny v d Ven) nr 
Hoe een alternatieve ziektekostenverzekering er toch 
zou kunnen komen (Cor Aakster) nr 
Niet alles slikken wat de dokter zegt 
(Hanneke van Veen) nr 
Het geheim van tarwegras Levend voedsel, 
kiemen en drank zelf maken (Wim Robben) nr 
Betei eten om beter te worden (Louise van Gisteren)nr 
De alternatieve verzekering is er' (Jolanda Smid) nr 

VI. Vervoer 
El IS nu iets tussen bakticts en transporttiets 
(Gerard Murre) nr 26, p 15 
Verkeersgioepen in Nederland en België nr 29, p 4-6 
Groot transport per aanhangkar (fietskar), zes types 
van vier bedrijfjes (Freek Smulders) nr 29, p 9-10 
Meer mensen in auto helpt niet Energiegebruik van 
trein t laagst (Jos van Doorn) nr 29, p 12-13 
Te voet, per fiets, bus en trein op vakantie, 
met kinderen (Hanneke van Veen) nr 29, p 14-15 
Belevenissen van een autovrij gezin Per jaar besparen 
we drieduizend gulden (Hein Hoestra) nr 29. p 17-18 
Zeppelins hebben de toekomst (Martin Quaak) nr 29 p 21 
China in beweging Achterland moeilijker bereikbaar 
dan Europa (Kwee Swan Liat) nr 29, p 31-32 
Auto gaat mij te langzaam (Jos van Doorn) nr 29, p 32 
Buurtbus als overgang naai echte buslijn 
(Fred van der Bhj) nr 29, p 35-36 
Het paard weer voor de wagen spannen 
(Jan Juftermans) nr 29, p 36 
Handel over zee zonder tussenhandel 
(Freek Smulders) nr 29, p 40 
Meer lezen over verkeer en vervoer (Jan Ploegen) nr 29, p 50 
Een goeie beurt (voor de fiets) nr 29 Achter

kaft 
Eerst vijf auto's, nu samen een (Hans Kamerbeek) nr 30, p 12 
Fietsnieuws de driefiets (Freek Smulders) nr 31, p 20 

VII. Dieren 
Het loopt uit de hand met onze huisdieien 
(Hanneke van Veen) nr 25, p 29-31 
Een buurtboerdcnj m elke wijk (Wennie Kamerling) nr 26, p 23-27 
Scharreleieren van eigen grond Verplaatsbare 
kippenren met leg- en nachthok (Jan de Vet) nr 27, p 24 

VIII. De Kleine Aarde (Projekt Boxtel) 
Jan Willem Boekschoten gaat spinnewielen en 
houtdraaibankcn maken (Reinier de Bruin en 
John Onstwedder) nr 25, p 32 
De Kleine Aarde krijgt een kleinschaliger opzet 
Financiële en andere perikelen hebben ook positieve 
gevolgen (Hanneke van Veen) nr 26, p 19-21 
De Aarde Je Leven Minister Ginjaar krijgt 
ekologisch handboek (Jan Juffermans) nr 27, p 23 
De Kleine Aarde anno 1979 nr 28, p 29-31 
Mihcu-edukatie 1977-1978 Ruim 18 000 mensen 
per jaar (Dick Ettema) nr 29, p 3 
De Kleine Aarde anno 1979 De medewerkers van 
het milieu-edukafic en voorlichtingscentrum 
Tweede deel 
DKA Bedreigd (Jan Juffermans) 
Eerste resultaten van kleinschaliger opzet 
(Hanneke van Veen) 
Nieuw op De Kleine Aarde 

IX. Kleinschaligheid - Ambacht - Ekonomie 
Manden vlechten - twi]gwaarden redden 
(lohn Onstwedder) nr 26, p 7 

ni 
nr 

ni 
nr 

29, 
30, 

30, 
31, 

P 
P 

P 
P 

45-47 
3 

19-21 
48 
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Werken in eigen kleinschalig bedn|f blijkt goed te 
bevallen (Anton Schetters) nr 27 p 47-48 
MeMo start werkfonds voor kleine ondernemers 
(Hans Kamerbcck) nr 'lO p 's 6 
Cjoed weik vraagt een andere levensopvatting 

Bespreking van het boek Hoe kleiner hoe beter 
(Ciood woik) van E P Schumacher 
door Kwee Swan Liat ni "il p 23 

Kleinschaligheid gebundeld Bespreking van 
DlC map 7^ Naar een kleinschalige maatschappij' 
van de Horstink, door Freek Smulders ni 31 p 26 

X. Ekologie 
Over padden en 70 Waaiom de bescheiniing van 
t milieu absolute pnoriteit moet krijgen 
(Henk ten Berge) nr 27 p 40 

Ecologica nogal prekerig Bespreking van het boek 
Ecologica van Elsa Vlcer door Hanneke van Veen nr 30 p IS 
Wereld wordt rustigei, schoner en interessanter 

Enige echte oplossing mindei en anders Bespreking 
van het boek Ekologie en vrijheid , van Andre Gor?, 
door Kees Meijer nr 30, p 
De milieuwinkel nr 30, p 

16 
36-37 

XI. Jeugd 
Het tweede gebruik van het lueitcrdoosje Stiip 
(Ruud v d Bogaard) 
Fr zit mu/iek in het tweede gebiuik Stiip 
(Ruud V d Bogaard) 
Spelen met vuui Strip ( R u u d v d Bogaard) 
Kinderen bakken BROOD (Marion Smulders) 
WEL of GEEN kinderen (Hanneke van Veen) 
Zelf gezien dat gaasvlieglarvcn alle boneluizen 
opruimen' (over biologische schooltuinen) 
Sehoepraderen in de Dommel Mike uit Boxtel 
wint energieprijs (Jan Juffernians) 
Als dit gezond leven is vind ik het heel gemakkelijk 
Trakteren op school en thuis (Greet Hospcrs) 

XII. Maatschappij/samenleving 
Nieuwe levensstijl en bespaimgen rond het huis 
(Jaap v d Sar) 
*10 jaar Resurgence stem van een nieuwe beschaving 
Bespreking van de bundel Tune Running O u t ' Best 
of Resurgence door lohn Onstweddei 
*Mahatma Gandhi pumier van een nieuwe 
samenleving Bespreking van de 'Gandhireeks 
door Wim Robben 
Gevaren van de tegenkultuur Alternatief geen 
waarborg voor betere toekomst (John de Graaf) 
•••De grote invloed van utopieën Bespreking van het 
boek 'Utopia, wereldhervormers tussen werkelijkheid 
en fantasie' van Jan Tod en Michael Wheeler door 
Wim Robben 
"'Soberder maar kwalitatief beter Bespreking van het 
boek Vandaag beginnen' van Sietz Leeflang, door 
Wout Snel en Jos van Doorn 
"Alleen socialisme als perspektief' Bespreking van 
t tijdschrift Ekologie nr 3 Landbouw - voedsel -

bevolking, door Rob Boeringa 

nr 2S 18 
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P 
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14 
51 
4-5 
7-8 

9-10 

2S 
28-29 
39 

2S, p 20 21 

nr 2S p 35 

nr 26 p 38 

30, 

nr 31, 

nr 31, 

nr 31 

23-25 

21-22 

24 

25 

25, 

25, 

25 
31, 
31, 

P 

P 

P 
P 
P 

14 

19-20 

21-22 
14-15 
43 44 

XIII. Kringloop - Tweede gebruik - Hergebruik 
Help het gebiuik van kringlooppapier bevorderen 
(Andre Bosse) nr 
De etiketten op de wikkel Afval sorteren O K 
Maar waar laat je de rommeP (Jan Juffeimans) nr 
'Xftiehe Gebruikte spullen te koop Gooi geen oude 
spullen weg zolang er nieuwe gebruikers te vinden zijn 
(Jan Juftermans) nr 
Statiegeldfles springt er goed uit (Hans Lammers) nr 
Verwei king huisvuil op verkeerd spoor (Job Tielrooy)ni 

XIV. Woon/leefwijze 
Het woonplan DKA-Schouten-De Jcmge Overweldi
gende belangstelling maar kommissie experimentele 
woningbouw ziet het (nog) met zitten (Jos van Doorn)nr 26, p 8-11 
Er wordt gewerkt aan een alternatieve wijk in Lelystad 
(Jan van dei Linden) nr 26, p 13 
Een buurtboerderij in elke wi|k (Wennie Kamerling) nr 26, p 23-27 
Piramidehuis mag Grote vreugde bi| architckten en 
DKA (Jos van Doorn) nr 29 p 28-29 
Piramidebouwers in heel Nederland Werkgroepen 
woonplan De Kleine Aarde (Jos van Doorn) nr 30, p 38 
••Soberder maar kwalitatief beter Bespieking van 
het bock 'Vandaag beginnen van Sietz Leeflang 
door Wout Snel en Jos van Doorn ni 31, p 24 
Zoeken is leuker dan vinden De Hobbitstec bestaat 
tien jaar (Theo de Jong) nr 31, p 40 42 
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XV. Adressen 
Alternatieve energie aktiviteiten in Nederland en 
België (Gerard Murre) nr 26 p 4 5 
Nederlandse leveranciers van zonnewarmte 
kollektoren en aanverwante artikelen nr 26 p 13 
Preventieve gezondheidszorg m Nederland 
Overzicht van centra en organisaties (Dick Ettema) nr 27, p 3 
Verkeersgroepen in Nederland en België nr 29 p 4-6 
Fietsverhuuradressen nr 29 p 27 
Kaderkursus van DKA afgerond Ruim honderd 
mensen voor lezingen en kooklessen 
(Louise van Gisteren) nr 31 p 2-3 
Piramidebouwers nr 31, p 18 
De Kleine Aarde Raadgevers In elke DKA 
Veideelcentra van levensmiddelen In elke DKA 
Winkels Restaurants T heeschenkerijen. Bakkerijen In elke DKA 

XVI. Diversen 
Uit nieuwe bladen nr 25, p 17 
Een boomloos Engeland ' (Jan Conrads) nr 26 p 36 
De Shakers Uitvinders van waskmiper en cirkelzaag 
(Hans Kamerbeek) nr 27, p 8 9 
Slimme toestanden nr 28, p 47 
Wie de schoen past (Hanneke van Veen) nr 29, p 22 
Slimme toestanden nr 29, p 33 
Waarom Spee een zeef meeneemt naar Ghana 
(Job Tielroov) nr 29, p 42 
Slimme toestanden nr 30 p 27 
Slimme toestanden nr 31 p 37 

KRINGLOOPPAPIER RIJNMOND 
't onbekende adresje met de ongekende 
mogelijkheden: 

• prima stencil- en offsetpapier in alle soorten en maten 
• allerlei schnjfbloks enveloppen interieurs en winkeizakken 
• vele eigen produkten gri|ze typout gegomd papier, speciale 

maten enveloppen, schriften bloks 
• en over de prijs worden we het wel eens 

Postbus 29044, Rotterdam, tel. 010-149940. 

VIANO 
er is geen Uunst aan 

• Geen kunstmatige toevoegingen 

- Zéér makkelijk te verwerken 

- Hoogstens 2 x per jaar 

meer weten? bel nu! tel. 01859-6000 
samengestelde organische meststof 

voor irw tu in 

<m> VIANO 
NEDERLAND I) 

VIANO is NATUUR .' ;!olZTn9 
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Per onderwerp alles in een pakket 
Als service aan de donateurs zijn van alle 
DKA-uitgaven per onderwerp pakketten 
samengesteld. Het financiële voordeel bij 
de/e pakketten is aanmerkelijk. Dat zit 
in minder administratief werk en veel la
gere verzendkosten. In de meeste pakket
ten zijn bovendien gratis toepasselijke af
fiches bijgevoegd. Hieronder volgt de in
houd en de prijs van ieder pakket. 

Landbouwpakket. Brochures Alterna
tieve landbouw, Biologische landbouw, 
Ekologische tuinbouw, Kompost maken 
en DKA 24. 

f 26-/Bf 416 

Voedingspakket. Boek Eten wat de 
grond schaft, brochures Vleeslo/e recep
ten. Minder vlees geen probleem. Kleine 
Aardiuheden, Lespakket Volkoren 
bixnxC Voedselschijf, DKA 27 en 28, at-
fiche Minder vlees mevrouw. 

/ 45-/Bf 720 

Groot energiepakket. Boek Grijp de 
wind, brochures Het geïsoleerde huis, 
Methaangisting, Het Kringloophuis, Mi
lieubewust wonen in piramidehuizen. De 
zon in huis. Windenergie, Anders om
gaan met energie, affiche Minder energie 
Van Agt. 

f 54-/Bf 864 

Klein energiepakket. Brochures Het geï

soleerde huis. De zon in huis. Windener
gie, Anders omgaan met energie, affiche 
Minder energie Van Agt. 

f 24.50/Bf 392 

Boeken & brochures pakket. Boeken De 
Aarde je Leven, De Kleine Aarde in vier 
seizoenen. Grijp de Wind en Eten wat de 
grond schaft, brochures Vleesloze recep
ten, Ekologische tuinbouw. Alternatieve 
landbouw. Het geïsoleerde huis. Minder 
vlees geen probleem, Methaangisting, 
Het Kringloophuis, Kompost maken. Bio
logische Landbouw, Milieubewust v\onen 
in piramidehuizen. De zon in huis. 
Anders omgaan met energie. Wind
energie en Kleine Aardigheden, Les
pakket Volkoren brood, Voedselschijf. 

ƒ I47,50/Bf2424 

Groot DKA pakket. DKA 20 - 31, boe
ken De Aarde je Leven, De Kleine 
Aarde in vier seizoenen. Grijp de wind 
en Eten wat de grond schaft, brochures 
Vleesloze recepten, Ekologische tuin
bouw. Alternatieve landbouw. Het geïso
leerde huis. Minder vlees geen probleem, 
Methaangisting, Het Kringloophuis, 
Kompost maken. Biologische landbouw. 
Milieubewust wonen in piramidehuizen. 
De zon in huis. Anders omgaan met ener
gie. Windenergie en Kleine Aardigheden, 
Lespakket Volkoren brood. Voedsel

schijf, affiches Minder vlees mevrouw. 
Minder energie Van Agt, Etiketten voor 
milieubewust huishouden en Gebruikte 
spullen te koop, pak|e Hergebruik etiket
ten. 

f 211-/Bf3560 

Tijdschriftenpakket. DKA 20 - 3 1 (jaar
gang '77, '78 en '79) f 67,50/Bf 1080 

Losse nummers. Vanaf DKA 20 zijn alle 
nummers nou los verkrijgbaar. 

I7.25/Bfll6 

Hoofdthema's. Vanaf nummer 21 hebben 
De Kleine Aarde nummers een hoofd
thema. 
DKA 21 Ander werk, 22 Ekologische 
winkeltjes en eethuisjes, 23 Bouwen, 24 
Landbouw, 25 Milieubewust in en om 
het huis, 26 Energie, 27 Gezondheid, 28 
Voeding, 29 Vervoer, 30 Kinderen en 
milieu. 
Een komplete jaargang van vier num-

'^'^''^'^"^' I26.-/Bf4l6 

Bestel per giro 52730 van uitgeverij De 
Kleine Aarde, postbus 151, 5280 AD 
Boxtel, met vermelding van de bestelling. 
België: postrekening 000-11377700-57. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 

ALLE PRIJZEN ZIJN INKLUSIEF 
PORTO- EN VERZENDKOSTEN. 

Originele ^ ^ m 
inmaakpoifen 

voo^ gAüenttn en vlQ.eJ>. 
Lnv^Alnq oULddn vla de 

jdeXcUzhand^l, [/fiaag 
-ln{jOnmcvtl^, ook oveA 

oyii> kandg^dARCtld zoatge,-
gZazauAd bfiiU.n-gfiQ.6. 

Rimac voorambachfelijh aardewerk 
RIMAC AARDEWERKSPECIALISTEN 
Guldenhoflaan 23, 3743 AS Baarn, Holland 
Telefoon 0 2 1 5 4 - 16546 

Rimfl( 

•OllBW»/ 

nannaste 
a u n o w i n k e l 

S e b l o e m d w a p B S t r , S 
A M S T E R D A M 

H a n d g e w e v e n , handgebordUUrde ,k le 

ding; handgeschept p o s t - e n t e k e n p a 

pier , handgeweven k a t o e n e n s t o f f e n ; 

houten spee lgoed;wierook en parfum 

van natuur l i jke grondstof fen ; lectuur. 

Verzending m o g e l i j k . 

Cel. o a o a B E a i 7 
o p e n d l . t / m v r . 1 . 6 ;ea.18_ 5 L 

„BOERDERIJ-
WINKEL" 

De Kleine Aarde Boxtel 

NU OOK 
Homeopatische produkten 

en literatuur van Dr. Vogel 
VSM & Pfiüger 

En natuurzuivere huid-, 
haar- en badprodukten van 

Paul Penders 

Munsel 17, tel. 0 4 1 1 6 - 7 6 9 0 3 

SLUITINGSTERMIJN 
ADVERTENTIES 

De tekst voor de advertenties 
in het zomernummer (ver
schijningsdatum 21 juni) dient 
1 mei in het bezit te zijn van 
de Uitgeverij. 
Kant-en-klare advertenties, 
zonder zetwerk, uiterUjk een 
week later. 
Adv. afdeling. De Kleine 
Aarde, Sjan ledema, 
04116-76902. 

Voor al uw 
niet ontsmette 
zaden 
Zaadhandel 
K. BEEYAART 
Postbus 2014 
Lelystad 
Gratis prijscourant op aanvraag 
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beursmanifestatie voor een 
kleinschaliger samenleving 

gilO^'Hlll^gtimei 
expohal, hilversum 

ruiEnno 

bij station 
sportpark 

Secretariaat: postbus 2944, 2601 CX Delft, tel.: 015 - 12 04 47 
Toegangskaarten f 6,- p.p. 

Bij bestelling f 5,- p.p., incl. 20% reduktiekaart N.S. 
over te maken op giro 12 75 885, t.n.v. Stichting Beursorganisatie, Delft 

Slapen is een kunst ! 
luna presenteert de echte handgemaakte honderd procent 
katoenen foeton-matras 
De.foetons geven een heerli|ke slaapervanng 

De foetonmakeri| is vri|bli|vend te bezoeken van ma/vri| tussen 1400 1700 

Folder op aanvraag te verkrijgen b i j , 
Oost-West centrum Achtergracht 17 19 1017WL A'dam, tel- 020 240203 

y 
V 

^Vollssenepgie-

De CV-pomp draait alleen nog 
als dat echt zin heeft. 

* Gemiddeld 300 kWh stroombes-
paring per jaar: dat kan best 10% 
van uw totale stroomverbruik 
zijn! 

* Eenvoudig zelf aan te brengen. 
* Prijzen: ƒ 8 5 , - / / 1 2 0 , - . 
Dit zijn enkele gegevens over onze 

CU-Pompoutomoot 
type PA5, waarover wij u graag de 
uitvoerige gratis folder willen toe
sturen. 
NIEUWE VARIANTEN OP DE PA5: 
PA5220 - voor 22V-thermostaten 
PA52 - voor klokthermostatcn 
met oplaadbare battel ij 
PA53 - voor 3-draads (klok)thermos-
taten 
PA524 — voor de mocili|kste kombina-
tiegcvallen van CV met wai mwater-
voorziening. 

Voiksenergie, Looiakkerstraat la, 
5615 CK Eindhoven, 040-120749 

-̂ °°'""""""'~"̂ '~^DRUKKERIJ 
VOLHARDING. 

HOENDIEPSKAOE 12 
971S BE GRONINGEN 

TEL.050-127223,NA 17.30 UUR 05957-1573 

PRODUJCTIEVE ASSOCIATIE 
SINDS 1917 

\/oor a\ uw druku/erk in 
Boekdruk - Offset 

Preegfoliedruk 

TE HUUR: 
Z- FRANKRIJK 

in vri]e natuur, groot ingericht 
landhuis (ex cursushuis) op 
1 ha eigen terrein 
Geschikt voor kleine groepen 
natuur-werkkampen 
(ook geologie, astronomie ed). 

Inlichtingen : A. Schutten, 
Bruéjouls, 12330 Marcillac 
Tél. 09.33.65 477421 
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een topper 
in de natuurvoedingskeuken 

Lima Linzen 
als dusdanig bereid, voor soep, kroketten, 
sla, met granen, met groenten 

zeer rijk aan eiwitten en koolhydraten 

Lima's linzen worden biologisch 
verbouwd in Oost-Frankrijk 

Met een receptenfolder bij uw reformhandelaar 

N V LIMA Edg Gevaertdreef. 10.B-9830 Sint-Martens-Latem Importeur. Speciaalhuis Scholten 
tel 029/79.38 55 

J O O Q 

Golden 
Pas geopend 

lüaül 
Temple 

NATUURVOEDSELWINKEL 

Biologische groenten & f ru i t , brood & granen, 
lima- en akwarius-art ikelen, honing, zuivel, 
kruiden en natuurl i jke vitamines. 

» Vitaminetest is mogelijk • 

Leidsestraat 54 - Kerkstraat 35 - Amsterdam 
Tel. 0 2 0 - 2 6 8 5 6 0 

Golden Temple Emporium 

VEGETARISCH RESTAURANT 

3 H 0 YOGACENTRUM 

SHAKTI SCHOENEN 

INDIAANSE S I E R A D E N / 

K R I S T A L L E N 

Leidsestrddt 54 Amstprdam 

Energie 
uit windkracht 

De generator begint reeds 
bij een briesje van 3m per seconde 

Maximum energie-afgifte 200 Watt 
bij een windsnelheid 

van lOmtr. perseconde. 

HOLLANDB^f. 
Antwerpseweg 10«Postbus360 ^ 2800 AJ GOUDA 

OM THUIS ZELF YOGA TE DOEN 
5 lessen op 3 ca.sscttes. 
- Cassette 1: Introductie tot Yoga en meditatie (1 uur) ƒ 25 , - . 
- Cassette 2: Hoe geniet ik meer van de liefde en sex en Hoe 

val ik gemakkelijker in slaap {0,5 uur) ƒ 15,-. 
- Cassette 3: Hoe raak ik mijn spanningen en depressies kwijt 

en Hoe leer ik beter ademen (0,5 uur) ƒ 15,-. 
Bij afname van 3 cassettes betaalt u ƒ 50,- . 
De cassettes verouderen nooit, want iedere Yoga-les is steeds 
opnieuw beginnen of ervaren. 
- Even op adem komen met Yoga-doccnt FYed van Beek ƒ 20 , -

(40 minuten). 
Bestellingen over te maken op postgiro 1561967 t.n.v. Fred van 
Beek mei vermelding van titel. Vraag prospectn.s. 

€) 
fred van beek 
groepspractijk 
yoga docenten 
uiterwaardenstraal 40, 
amstcrdam ()2(K4216i9 

MINI-GRAANMOLENS voor ieder huishouden 
Onontbeerli jk om de zekerheid te hebben 100 °a 
verteerbare, verse bakbare volkorenbloem te 
bezitten van jonge, zuivere granen die sinds 
maximum 2 tot 3 u gemalen zijn zonder de 
minste druk of verwarming. 
Sinds 1940 worden te leper (België) drie groot 
ten van mini-graanmolens Nr 1 - 2 en 3 ver 
vaardigd. identiek als de bloemmolens die 
vroeger gebruikt werden m de windmolens 

vol ledig in hout en uitgerust met 
zeer traag draaiende bloemmaal 
stenen dte gemaakt zi jn met na 
tuurstenen 
4 Zware modellen Nr 4 • 5 • G 
en 7 worden eveneens vervaardigd 
voor molenaars, bakkers, vetmes
ters en fokkers van biggen. Deze 

onversli j tbare graanmolens worden 
naar alle werelddelen. 

Voor volledige dokumentatie schri jven of tele
foneren naar : Etn D D.D.-PRESIDENT van leper 
Fabriek van graanmolens, mengmachines en 
maalstenen - El Molino 487 te 8904 lEPER 
(België) - Tel 057 - 20 19 96. 

fenomenale 
geëxporteerd 

Sittieke 
Wcetgetout t i 

59it }ij«» öe orgineTt t ihen 
weeEgttettwen waar «roegtr 
tijuis i)tt Imnïn op ^twtven 
werd . 
3^et gttoutti i» I of • »cJ;»cl}»« 
M> i ICO ja»r ouü. 
^ e t utorAt ^cUtierd met ortjiKeel 
bsmioeritt «n «ijjacïjten. 
•?ELitbreidm«i met m t e r d ï r e 
»(,ljact)teti i» m»(}tli/>. 
* t taeefbre«4tt *«rie«rt van, 
leo cm. tot )io t m . 

pt-ii$ : Jj^o,- t«t ƒ / ' • • . -

35awK Evaaan 
3ftaq[tlI^out«traat Sr 
7+ sj ep 3E{olten 
t e l . : os'tös - " l e o ^ 
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DKA Boeken 

De Aarde, je Leven. Ruim 13(1 artike
len. Een handboek voor iedereen die 
milieubewust wil leven, 28H pag. 

f 34,50/Bf 552 

De Kleine Aarde in vier seizoenen. 
De vijfde druk van de bundel van de 
eerste, reeds lang uitverkochte jaar
gang van het tijdschrift. 

ƒ 18,-/Bf288 

Grijp de vvind. Theorie en handleiding 
voor het bouwen van een molen, 84 
pag. DKA-boek 1. ' 

, ./ 2l,50/Bf344 

Eten wat de grond schaft. Ekologischc 
voeding in theorie en praktijk. Door 
Arnold Robbé. 
DKA-boek 2. ƒ 14,50/Bf232 

DKA Brochures 

Vleesloze recepten. Vijftien volledige 
menu's. Door Denise Wagemakers. , 
DKA-brochure 1. 

f 7,25/Bf IJ6 

Ekologi.sche tuinbonw. Tips voor mi
lieuvriendelijk tuinieren. 
DKA-brochure 2. f 4,50/Bf 72 

Alternatieve Landbouwmethoden.Uit-
treksel van het eindrapport van de 
Kommissie Onderzoek Biologische 
Landbouwmethoden (1977). 
DKA-brochure 3. f 13,-/Bf 208 

Het geïsoleerde huis. Door Gerard 
Murrc. DKA-brochure 4, 

f 8,50/Bf 136 

Minder vlees. . .? Geen probleem. 
Ekologische voeding als dagelijkse 
kost. Door Arnold Robbé en Obe de 
Vries. DKA-ibrochure 5. 

f 4,50/Bf 72 

IMethaangisting. Energie uit mest en 
at'val. Door Jan Craens en anderen. 
Met 4 pag. uitgebreid. 
DKA-brochure 6. 

j 7,25/Bf 116 

Het kringloophuis. Door Jaap 't Hooft. 
DKA-brochure 7. f4_/Bf^<; 

Kompost maken. Door Job Tielrooy. 
DKA-brochure 8. 

f 3,-/Bf 48 

Biologische Landbouw. Beter voor 
mens en milieu. Door Job Tielrooy. 
DKA-brochure 9. ƒ 4,50/Bf 72 

Milieubewust wonen in piramidehui-
zen. F-let woon/leefplan van De Kleine 
Aarde en de archilekten Gerard 
Schouten en Gerrit de Jonge. Met 
4 pag. uitgebreid. DKA-brochure 10. 

f 4,50/Bf 72 

De zon in huis. Bundel van artikelen 
over de mogelijkheden van zonne-
energie, het zelf bouwen van een 
zonne-boiler, kosten. 
DKA-brochure 1 1 / 6,50/Bf 105 

Windenergie. Bundel van artikelen 
over de mogelijkheden en beperkingen 
van windmolens, adressen en algemene 
informatie. 
DKA-brochure 12. / 7,25/BfU6 

Kleine Aardigheden. Recepten voor 
lente, zomer, herfst, winter, 
broodmaaltijd, piknikmand. 
DKA-brochure 13. •f7,25/BfH6 

Anders omgaan met energie. Mogelijk
heden tot besparen door technisch ver
nuft en simpele verandering van ge
woonten. DKA-brochure 14. 

f7,25/Bfll6 

Andere uitgaven DKA 

Hergebruik etiketten. Om enveloppen en 
kaarten opnieuw te versturen. Prijs per 
pakje met zestig stuks. /• j sO/Bf ^ S 

Affiche 'Minder energie Van Agt'. 
Weet u eigenlijk al waarom? Alle argu
menten voor drastische besparing. / ex. 
f 1,-/Bfl6, 5 ex. f 3,-/Bf48. Meer op 
aanvraag. 

Voedselschijf. De schijf van vier van De 
Kleine Aarde, op dun karton, gedrukt in 
vier kleuren. 

f 2,25/Bf 36 

Affiche 'Gebruikte Spullen Te Koop'. 
Om spullen, die je niet meer kan gebrui
ken te verkopen, omdat het zonde is ze 
weg te gooien. 
lex.f 1,-/Bf I6,5ex.f3.-/Bf48. Meer 
op aanvraag. 

Volkorenbrood bakken. Lespakket voor 
het onderwijs; brood bakken met kinde
ren. ƒ 6,-/Bf 96 

Affiche met etiketten voor milieubewust 
huishouden. Om uit te knippen: Kom-
postbak, Flessendoppen, Touwtjes & 
Elastiekjes. Statiegcldllessen & Potten, 
Papier voor kringloop. Oude kleding. 
Lompen, Papieren zakken, enz. 
/ ex. f 1,~/Bfl6, 5 ex. f3,-/Bf48. 
Meer op aanvraag. 

Tijdschrift DKA 

Zo wordt u makkelijk donateur en 
ontvangt u De Kleine Aarde. 
Donatie loopt per kalenderjaar en 
wordt gevraagd naar draagkracht, vol
gens onderstaande richtlijn. 

Bij netto-inkomen tot: betaalt u min.: 

ƒ 15 .000/ Bf 225.000 
ƒ 2 5 . 0 0 0 / Bf 375.000 
ƒ 3 5 . 0 0 0 / Bf 525.000 
ƒ 4 5 . 0 0 0 / Bf 675.000 

ƒ 2 5 , - / Bf 400 
ƒ 3 0 , - / Bf 480 
ƒ 3 5 , - / Bf 560 
ƒ 4 0 , - / Bf 640 

Aanmeldmg kan eenvoudig door 
overmaking van de donatie, met ver
melding 'nieuwe donateur'. U krijgt 
dan De Kleine Aarde vanaf het lente-
nummer in de bus. 

Buiten Nederland of België betaalt u 
f 10,- meer (per postwissel). 

Bedrijven, bibliotheken en andere in
stellingen betalen min. ƒ 30,- . 

Losse nummers DKA 
Prijs per stuk ƒ 7 ,2VS/ 116. 

Bestellen 

Per giro 52730 van De Kleine Aarde, 
postbus 151, 5280 AD Boxtel. 

België: postrek. 000-11377700-57. 

ALLE PRIJZEN ZHN 
INKLUSIEF PORTO- EN 
VERZENDKOSTEN. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
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KOOKKIST & KOELEKAST 
koifsrukts SUGGESTIES 

HET PRINCIPE VD l\OO^W.lST B-ERUST OP HET 
REEDS G A A R V J O R D E M VAM Z E T K E E L E M EIWIT 'fcli 

Re^p AU 6 o * t t a 7 o ' ' C v 
•, KAM aüiw,'̂ <0<5>}J>1;ê Tî  

M ©OVEM SCHAft-KJlEREMOe DCUR, >tó6'lpT 
T>e ^/^H^rjc. w e r e » . fciKiwtN tnj\/, »vï 
MAVUWCEt* 

J ^T f \ r f . 

>" i l 

'£>TM»yf2pCA*N^|af^§#Tl 

ApA«TS6IMAAKT*T<s " 

VOOR ^rtWf'if*<?^'^R*'e* 

HTT T>I?<*>&£M* Ü«VIK-'AAM vncHTv 1 

vdoRKoKEW >{r V D uooun:>D B U 
wei/tEN IN VERHOUD1N& KORTER 
GERECHTEN) 2-ï> MAAV. KOOUTl^iD ITvj DE 

m ^ T LATEM ï»TAAKJ - l i l i V ; 12. UyR ae^kjEEWil, 
TARVAJE/HOOWTlit> lAUUR—> I ? MIN VüdR 

KOl^EN EM DAW %-t / ' / l WMI2.IM X^t U.0OKK|c,T 
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( i ) EEROTE VERev^TE VOOR PLAATSBEPALING 16. SC*1APuJ 
P V ; i EEW BE6>tHUTTE. PLEK AAW WOORDilODE 
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