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de belangen 

E i n d j a r e n ' 7 0 w a r e n e r i n H e d e r l a n d op g r o t e s c h a a l p r o t e s t e n 
t e g e n k e r n e n e r g i e . H e t h o o g t e p u n t van d e z e p r o t e s t e n werd b e r e i k t 
d o e r de twee g r o t e D o o d e w a a r d - d e m o n s t r a t i e s . N . a . v . d e z e p r o t e s t e n 
werd de B r e d e M a a t s c h a p p e l i j k e D i s k u s s i e g e o r g a n i s e e r d , w a a r i n 
d u i d e l i j k werd d a t d e m e e r d e r h e i d van de n e d e r l a n d s e b e v o l k i n g 
t e g e n k e r n e n e r g i e i s . 
En nu e e n j a a r l a t e r , l i g g e n de p i a n n e n v o o r 2 n i e u w e k e r n c e n t r a l e s 
k l a a r . De k r a n t e n s t a a n weer v o l o v e r v o o r - en n a d e l e n van k e r n e n e r 
g i e , o p s l a g v a n r a d i o a k t i e f a f v a l en zogenaamde g o e d k o p e e n e r g i e p r i j z e r 
v o o r h e t b e d r i j f s l e v e n . V o o r - en t e g e n s t a n d e r s v a n k e r n e n e r g i e 
b e s t r i j d e n e l k a a r met a r g u m e n t e n . D e z e l f d e , d i e e e n j a a r g e l e d e n 
ook g e b r u i k t w e r d e n . 
WAAROM MOETEN WE DEZE DISKUSSIE OPNIEUW VOEREN ? 

P e t e r C u s t e r s m a a k t e e n s t u d i e n a a r de a c h t e r l i g g e n d e b e l a n g e n 
van d e a t o o m l o b b y . I n d e e e r s f - e l e 2 i n g i n de s e r i e o v e r k e r n e n e r g i e 
a l h i i a . h . v . e n k e i e v o o r b e e l d e n de r o l i n en d e b e l a n g e n v a n h e t 
b e d r i g f s l e v e n i n de bouw van de n i e u w e k e r n c e n t r a l s s . V e r d e r z a l 
h i j i n g a a n op d e r e l a t i e t u s s e n k e r n e n e r g i e en m i l i t a r i s m e en 
h e t v e r b a n d t u s s e n d e b e d r e i g e n d e k a p i t a a l k o n c e n t r a t i e d i e op 
g r o t e s c h a a l p l a a t s v i n d t en d e p r o d u k t i e v a n a t o o m w a p e n s en 
k e r n e n e r g i e . 

Th i j s de la Court , d e s c h r i j v e r van h e t boek "The N u c l e a r F i x " 
en m e d e w e r k e r v a n WISE-Ams te rdam, z a l d i e z e l f d e avond de 
aan de hand van enkele voorbeelden p ra t en over kernenergie a l s expor t -
product naar de Derde Wereld, en l a t e n zien da t kernenergie daar , ne t 
zoals h i e r , n i e t s t e maken hee f t met een werkel i jk enefgieprobleem. 
Kernenergie wordt ges t imuleerd voor s t a t u s , hoog kenn i s - en techr . ies n ivo , 
doordat korrupte regimes gewoonlijk v i a steekpenningen funktioneren en 
doordat de nuc lea i r e i n d u s t r i e van h e t noorde l i jk hal f rond in de 
problemen i s . Zi j hebben enorme belangen b i j de expor t en z u l l e n dan ook 
a l l e s doen om t e expor t e ren . 
Ook za l h i j ingaan op he t belang da t Nederland heef t in de expor t en hoe 
Nederland in h e t i n t e r n a t i o n a l e netwerk ve rs t renge ld z i t . 

Leesmap: deel 1 en 2. 
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Woensdag 14 mei om 20.00uur 
Kernenergie; Noodzaak of eigen belang ? 
Sible Schone (onder voorbehoud). Barrie de Vries ea 
Ada Ruis over de strategic van de AKB. 
Capitulatiezaal, De Wereld _ _ ^ _ _ _ _ 

Na jarenlange protesten, "Doodewaard 1 en 2" en de brede maat-
schappelijke diskussie, zal de anti-kernenergiebewoging een nieu-ye 
strategie moeten uitstippelen.Het kabinet Lubbers heeft immers in 
de herfst van 1985 besloten om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. 
Welke mogelijkheden zien verschillende groepen binnen de anti-
kernenergie-beweging nu nog om zich te verzetten tegen de verdere 
exploitatie van kernenergie? 
In deze tweede lezing zullen drie spreek(st)ers van verschillende 
aktiegroepen hun strategic uitleggen, waarna er over deze verschil
lende strategieén van gedachten gewisseld zal worden. 
Sible SchSne, al jarenlang lid van de Nijmeegse milieuwinkel, zal 
uitleggen waarom hij voorstander is van de aktie "Stem tegen kern-
energie". Barrie de Vries, aktief binnen de basisgroepen tegen 
militarisme en kerngeweld, vertelt over de stand van zaken blj de 
basisgroepen. Ada Ruis, aktief bij BONK, zal het aktiemodel van 
BONK toepassen op de huidige situatie tond de kernenergie in Nederland. 

Leesmap: Deel 3. 



Inleiding 

In de 70-er 
tegen de boa 
vonden hun h 
toen duizend 
het gevoerde 
oaken. 
Als gevolg v 
Diskussie ge 
gelegenheid 
van het aant 
meerderheid 
Nederland, 

en begin 80-er jaren vonden er veel protesten plaats 
v"van kerncentrales in Nederland. Deze protesten 
oogtepunt in de 2 grote Doodewaard-denonstraties, 
en nensen op de been varen om hun ongenoegen over 
(grootschalige) (kern)energiefapleid duidelijk te 

an die protesten werd de Brede Haatschappelijke 
organiseerd, waarin de nederlandsk bevolking de 
kreeg haar mening over kernenergie en uitbreiding 
al kerncentrales kenbaar te maken. De overgrote 
(80%)' sprak zich uit tegen neer kerncentrales in 

Toch besluit in 1985 het kabinet Lubbers om 2 nieuwe kerncentrales 
te bouwen. De Brede Maatschappelijke Diskussie blijkt geen 
werkelijke inspraak- en diskussie-mogelijkheid te zijn, naar 
slechts een slimme zet van de regering om het verzet tegen 
kerncentrales en de Anti-kernenergiebew-eging de das om te 
cloen. Zo zegt Van Ardenne in de Volkskrant van 20 juni '85: 

Minister Van Aardenne (Fxonomi-
sche Zaken) herinnerde de Kamer er 
tildens het debat aan dat hij aitiid voor-
stander n Reweest van uilbreidhilt van 
het »antal kerncentrales. Find jaren ze-
veniiR wu de tijd ethter niet rijp voor 
een besluit, omdat de „polarititie over 
kerneneroe in de maatschapnij ititke 
griezelige vormen had aangetiomen dat 
er niet tm?r normaal Resprokori kon 
worden over een gewoon fysisch ver-
schijnsel". De disciissie over kernener
gie krecjt. zo schildcrde Van Aardenne, 
een „laat-middeleeuwsedimensie, Waar

in een normaal natui trefKhijawI werd 
oimchreren ab vart re duivel afkom
stig". 

De minister omhuide dat hij daarom 
voorstander was van h f „unteke in-
spraakexperiment" met de brede maat-
schappelijkedtscu.sste(i>MD). Deonder-
neming van De Itrauw werkte depolari-
serend en was daarom een succes, vond 
Van Aardenne. „Hel otiderwerp ! « bij-
zondcr emotioned en die steer moest 
worden doorhrokeit." 

Dit massapsychologies resultaat telde voor Van Ardenne aanzien-
lijk zwaarder dan het rapport zelf. 

Ondanks illes 

Vanuit een, uit de Vs*geimporteerde, ideologie, dat kernenergie 
goedkope stroom levert, een impuls levert voor het bedrijfsleven 
en dat nederland op de hoogte moet blilven van de technie3e 
ontwikkelingen, heéfthet kabinet besloten tot de bouw van 2 
nieuwe centrales. 

k In dé Vs worden geen nieuwe centrales meer gebouwd, omdat er 
teveel ongelukken gebeuren en ze niet rendabel blijken te zijn. 
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Ondanks dat er een afdoende oplossing is gevonden voor het 
radioaktieve sfval, 

ondanks de grote probleraen en gevaren in de bestaande centrales, 
ondanks de hoge aantallen doden bij mogelijke rampen, 
ondanks de hoge aantallen mensen die nu al sterven bij de 

winning van uranium in Namib te , Ztiid Af rika , Br azilié etc. 
ondanks de onmiskenbare duidelijke verbanden tussen fcernenergie 

en kernwapens 
ondanks 
ondanks 
ondanks 

De kranten staan weer vol over de voor- en nadelen van kernenrgie, 
opslag van radioaktiefafval en zogenaamde lage energieprijzen. 
Voor- en tegenstanders van kernenergie bestrijden elkaar met 
arguaenten, Oezelfde argunmeten, die een jaar geleden ook ge-
bruikt verden. 

WAAROM MOETSN WE DEZE DISKUSSIE OPNIEUW VOEREN ? 

In 2 lezingen georganiseerd in samenwerking net Studium General« 
en de achtergrondsartikelen in deze map willen we een antwDord 
op deze vraag proberen te vinden. Welke mechanismen maken het 
mogelljk dat er ondanks alles toch 2 nieuwe kerncentrales in 
Nederland gebouwd gaan worden? 

Basisgroep Hageningen, 
Peter, Annemieke, Marlene, Gerrit. 
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DEEL 1: 
Belangen achter de atoomlobby 
in Nederland. 

In enkele artikelen wordt er een overzicht gegeven van de 
machtsverhoudingen binnøn Nederland m.b.t. kernenetgie, de 
rol van verschillende instellingen en bedrijven daarin en 
de kondekwenties van de parlementaire besluitvorming in 
Nederland. 



Vrij Nederland i - n(..mH am 

Kerncentrales in Amerika: 
5000 ongelukken en 530 
noodsituaties in één jaar energle 

Hetsmoesje 
vande 
goedkope 
kern-

Hennan Damveld 
Hel nu ov«r de hele wereld meeat 
gangbar« type kerncentraie, de 
Ilchtwalerreector, stunt ult de 
Verenifd* Staten. D* reactorboo-
wers Gcwrrnl Slectric en Wtsting-
houat wtsttn In de Jaxen zeitlg 
elektrlciteltsbedrljjven over te hm-
ten tot de aankoop van kerncentra-
tec. Dasrdoor kreg en deie reactor-
bouwers een zeer iterte positte op 
de wereldmarkt. Kemcentnles 
die nu in West-Europa gebouwd 
worden door de DutUe KWV ol de 
f ranke Framatomt it)n gebeaeenl 
op Amenkaante produkten Aan-
vankelljk werden de Europesc 
kerncentraie* In tlcentic ge-
bouwd. Zo was bljvoorbeeld Gene
ral Electric tterk betrokken bl] de 
bouw van de kerncentrai« in Dode-
waard 
General Electric en Westtnghouse 
konden kerncentralei verkopen. 
omdat ze det« de •lekuicileiube-
drijven to gøedkoop aanboden dat 
de atoomstroom daardoor goedko-
per zoo worden dan stroom ult an. 
dere bronnen. Jfaar In werkell)«-
ncld Ifitn General Slectric en 
WestinghouM Op de ktmcentraies 
die ze In de Jaren testis; verkocht 
één mlljard dollar vtrllej. Ze ver-
kochten beneden de kostprijs om 
een sterke marktposltle t* vtrove-
ren. Maar hlerdoor kwax.i wcl h*t 
tprook]e van de goedkop* stroom 
In de wereld. 

Nog In het begin van dt Jartn tevenllg 
tin« dt aloontlndustrlt ir ven ult. dat 
•r In hel Jaer 3000 In dt Vercnlf de Slå-
len to'n dultend tot twaalfhonderd (ro
te ktntctntralcs In btdrljl louden tijn. 
Maer die verwachllngen tl|n nlet ult-
gthomen. Midden itst stonden «r in 
Amerika vierentachtl( kemcenirales 
mtl een bedrtjfsvcrgurmlng en »»ren 
er vlerenveerllg In aanbouw. Sinds 
1ITI tl|n «r feen nltuwe bttttltlngen 
Uolaan. Alle kerncentraie« die na I»71 
bttteld iljn. werden vtrvolgcns weer 
efbesteld, In loual ti)n er ttndt 1*13 
hondtrdztitien kemcemralet van net 
programme geichrspt. Vsak wa* men 
al btronnen met de bouw van die kem-
centrale*. Mini al ver gtvordtrd. Men 
»chat dat er in totaal al to'n zettlg mil-
Jard guiden w u geinvettttrd, wtir 
men mels van terugiag omdat de cen
trale« nlet werden efgtbouwd.-Alleen 
al in ill« iljn er negen kerncentraie* 
van bet programme getctirapt, wear-
voor al tl.i mlljerd dollar (ongeveer 
achlenvcertlg mlljerd gulden l wa* ult-
gegtvtn, 
t tn »luk o( tlen Amerlkaanae tltkirlcl-
tellibedrl)ven met btmctntralta Hf« 
nu In emsllgt flnanelile møellt)khed*n 
gtkomtn- Enkele t taan op de rind van 
hel fallllfMmcnt en weten dit alleen ult 
te (Milen door alieriel vtmuttlgt O-
nanclél« iluen. 

De Nederlandse regering heefl vorige week besioten 
dut er twee nieuwe keriicetitrules bij muetvn kuuien 
De argumenten daurvoor zljii: keniiMionMo Is guvd-
koop en vulllg. In Amerika wuur men al veel erva-
rlng heefl opgeduan met dit soort energle zijn nu 
overheidsrapporten en documenten verschenen 
waarult het tegendeel blijkt: kernenergie Is duur, on-
betrouwbaar en mogeHjkerwijR seer gevaarlijk. 
Herman Damveld. auteur van onder andere Kern
energie, veriichling ofconjuct beschrijtt voor VN de 
reeks incldenten, bijna-ongelukken en problemen 
met het radioactieve af val. 

Dt btlangrtjkste reden voor de un-
denlljk« vermlndcrlng van het aantal 
gepUnde ktmctntralca la de koaten-
tttjguig. Oe rtectorbouwera General 
Clectiic en Wettlnghouae heboen hun 
piilien tn d« faren leveallg vtrboogd. 
omdat te niti langer toe wllden laggen 
op dt ktmctntralei. Daarnaait biektn 
de kemcenirales nogal wat gebreken 
te vertonen die problemen opleverden. 
waardoor dt velllgheldatlsen moesten 
worden bllgtiteld en de centrales weer 
duurdtr werden. 
Een ovtrzlcht van het Amtrtkaene* 
mlnitterte van Energle van Januar! 
IfeH laat tlen dat van da kcrncentralte 
In oanbouw *r iteendtrtlg leiunlrult 
dubbel lovetl kosten als aanvankell|k 
verwacht; d> re« van de kemctntralts 
kostte vier keer to veel ais voortpeld. 
O* gtvolgen van det« prljs*tl]gtni;rn 
tl)n enorm, to bll)kt ult een recente 
aluille van Iwe* deikundtgen op het ge-
bled van dt kosten van kemenerglt. 
Bot.p en Komanof. De kemcentralet 
die blnnenkort in bcdiijt tullen komen. 
produceren »troom tegen een gemld-
deltle koelprlji die bljno drle keer to 
honK u alt van kemceniralti ill« in dt 
Cw««d« f'.n van d« }ar*n »vtntlg tn 
bedrtjf kwamen. Votgena dete onder-
toekere leveren de kemcenirales dit In 
Amerika In tanbouw iljn paf goedko-
pcre »iroom als ollr et kolencmtraln 
ton vl)nig tot tertig dollar per val olie 
mæl en b titlen tttr vergrlljklni: 'le 
huldlge olleprljt li to'n negentwlnllg 
dollar per van tn voor dt Hen diiurele 
ktmcentralet dit In dt Vtrtnlgd« Sta
ten gtbouwd worden gtkH dal ze pas 
concurrtrend stroom kunnen Itv tren. 
ais dt olleprlj« (ol honderd dollar per 
vat isgttugen. 
De itroomgtbrulktrs merktn ook dat 
Vtmetntr»l»<dur» sire""" Itvfrff! *><* 
tarteven tljn In ten aaniai gevaUtn 
mtl vljfug tot ttftlg proctnt geitegtn. 
Pacific Oat and EUctrle In Ctlllornlé 
Is to gticbroiiktn van de hogt koiitn 
van ktmmergte dal betlaltn tf dt 
Koen radtcaal te »1)iHcn De tomu 
menten worden aangcipoord om telt le 
invtiltrtn In wuidmoUni ol warmlt-
krachllnsUtladti Menten die beilul 
ttn om htt type kotlkait a an it schal-
Itn mtl htt issgstf ttroomvtrbnilk, 
krtjgen ten vergoedlng vsn vljlilg dol
lar et cttira Met ten froot aantal 
maatrtgtltn en •ubsldlta wordl gepro-
betrd htt ttroomgtbrufk naar bentden 
le brtngen 

Dt atoomlobbv van de Verenlgdt Sta
ten, vercnlgd tn het Atomic Industrial 
Forum, gal oodracm tot ten studie 
near de toekomst van de iwmtnergte. 
dit atgelopefl 4 Jaar Is vtrjentnen De 
concluslti il|n nlet to gunstig voor de 
aiooenlndustrle. Zo wordt gttteld dat 
"tr trl/s ty de metit opllmUtiiche tee-
ttario'$ lets extra's luxtl? lot zifn <m in 
•iektrtcUtitsbedrilwn er to« le tewe-
pes on ntcawc fceracrMraJtt tt frost
ten', Erger nog: Itmejttrf/tt lean *« 
m€t beiCAoauid uwrden als een Uvens-
tmbor* op*i« voor nicaw« tlektnci-
Itiljcrntralc«.' De atoomiobby »telt 
dus ztlf vast dat kernenergie ttlet meer 
levetuvatbear Is. 
Dt rtactorbouwer Central Electric 
handtlt dlenovereenkomstlg. bt okto
ber iWt gin g Philip ar»r- vice-
preildtnt van dt afdeling kernentrgle-
•vilemin van General Eieclnc. met 
peniloen. Ht| hleld ileh vooral bezlg 
mel dt verkoop van kemcenirales Hl) 
tal gttn npvalger krljgcn. Dray drukle 
Oat alt volgt ult: -Mljn » n i it klaar 
Central Sltttrie btrcid zich voor op 
ttn koude u inter isal ttittft rtactor-
vtrkopen.' 

VeiUg 
Ktrntntrgle In de Vertnlgdt Staten Is 
veel duurder dan wtrd verwacht. Maar 
hoe til hel mtl de vtil\ohttd van de 
ktrnctnlraits! 
Jtaj-l))l<i maakt dt Hutttar Rtoulato-
ry Ccnmujwn (NRC), dt overhtidf-
commissi* dl* loe mott zlen op dt »el-
llghcld van ktrntnergle, rapporten 
ortr dt vtlllghtld. Lang nlet al dit rap
porten iljn opehbaar. maar het is dt 
offenftttlt Critical Stats Entrgy Pro-
ftet al ttn aantal Jeren gtlukt he«l wat 
Ifltormatte I* vtrkrijgen door ttn bt-
rotp tt dotn op de wtt optnbaarheld 
van Uirorrnade Met bthulp van dit In-
[armatle maakt dt Critical Matt dtn 
ttn ktmtnerile-vtlllghtldirapport. 
Htt mtttt rtctnle rapport netlt be-
Irekklng op htt Jaer 1»M Dt Crllkal 
Mats tegl tr bl| dat dit wtt ttns htt 
laaitle vtUlghtldsrapport tou Vunnen 
iljn omdat dt overheld htt(t beilottn 
om gtgevent ovtr vtlllghtld van kern-
energi* tot pnrtlculler tloeitHom' It 
verklaren. Critical Mus* concludetrt 



4*A Mk- -Åmm it broUkimf wordt »ri 
recai oatrrge! tesnii* It n u n van vti-
ttoneidstrooltmen oaa ktrncmmles' 
lo tt*t Jaar iMl warden *r vljfduirertd 
ongelukken gemeld aan de overhelds-
commiisie. de NRC. Dit • u n er vljr-
Konderd m u r dut In hel K « n l | U i H l t 
Jaar en tells negenhonderd nutr dan 
la IML D * n ongelukken lopen ultecn 
van t æ r gering tot emstlg. Swnmlg« 
ongelukken hebben nauwell)ks Invtoed 
ap het bedr! j( van de kemceniniles. an
der« ongelukken il)n *r ilt oortaak van 
dat kerncentrales lange lljd MII lugen 
slet veerllen kemctntratts ilf> In I s « 
rwt f dan hoodFTd onaelukken ge-
beurd. De kerncentrale Grand Gull 
ipand* d* krooo, m « m»»r Hctat 177.. 
UK dt rapporten van dt overtield tomt 
near vortn dal sngevrcr c*n op de 
twtnaf ongelukken vall onder de me
n e r 'van Mjtowa'rr* btitktmu'. Van de 
vtjfdutscftd ongelukken h n l l de NRC 
er H I nader bestudetrd omdat <t di
rect o( moreujktrwljs van btjtondere 
betefcenl* tfjn voor de vtuigheid van 
kerncentrales. Dit soort ongtlutken 
deed Hen voor MJ twlnUg kemcentra-
lee. Qrnnd Omlf staat bovenaan met 
ttea oagehjkken. op de voet gevoigd 
door de kerncewtndas Salem i en * met 
eUnejen . 

Ben kerncentral* heeft een tdtachatel-
systeem, om in geveJ van nood de kern-
cenlraie Mnnen een tel stop te letten. 
Maar op 72 en » lebruarl IM3 werkte 
dat automatisene ulischakelsysteem 
nlet MJ de kemeentraie Salem I. Op 29 
lebruarl waren de operators In staat de 
kerncentrale stil le leffen vta de nand- ' 
bedtenuig. Het wta een tehife dat de 
ktmctntral* op dat moment sltchts op 
gering v-jrmogen draaide. 'Als de kern-
centrale op vot uerrnogen hmd geuerkt. 
ton uUschmketing ren halve mimul I« 
hat zi/n gekomen, • tegl Robert Po»-
lard die Urt ongelttk heelt beetudevrrt 
voor de Union of Concerned S t i m u l i . 
'Op dat moment tom dt ktmcentntU 
wonrjckljnUlk ml emstif besehmdtgd 
tijn g*we*st' 
Oe Amtrlkaans* overheld heeft de sto
ring beuudeerd. Harold Denion, dirre-
leur van de aldellng voorschrtften voor 
kerncentrale* ran de NRC, noemt het 
lalen van net uttscftakchrrsteem van 
Salem I 'de otktngrif kste roorbodt van 
ren rnutlø o**ehi* sinds hel ongevol 
met 4* kemeentml* r « Narrisbmrg'. 
Dat een uttsehaltelsysteem kan welge-
ren. kwam voor de overheld trouwena 
nlet al« een verratslng. Hel probleens 
besleat al lang. Ull gtgtvei» van de 
NRC btljkt dal deze systtmtn Mnds 
IW3 al vtjfendertlg keer htbben gewet-
gtrd. De NRC heed In de Jaren levrn-
tig maatregelen voorgesttid todat de 
ultschaVturrstemen onder alle omstan-
dlghedcn automatisen goed touden 
ftuiettoneren. Maar de stocro lobby, hel 
Atomic Industrial Forum, heelt d* gt-
plande maatrtgtltn tegen w*|tn te 
rtouden: het IOU te vtel kosten. De NKC 
heelt vanweg« het ongtluk mel Salem 1 
beslottn dat er loch maatregelen geno. 
men moelen worden. De kosten dear-
van bedragen voJgen* m i n t s »chsllln. 
Bm i o n vlJOionderd mlljoen dollar 

II onderxoek bleek dal hrl ongtluk 
veroorxaakl werd door ilachl onder-
houd en doordat de opersiors nlet be-
frtpen wat Uth in de kernccnirale al-
speelde. Slecht onderltoud komt echler 
nist alleen in Salem i voor. In tin stu
die van dt lfri, hetondenoeklnstlluut 
van eleklncilelUbedrlJvrn. werd vail-
gtsttld etn iltchtt kwslltell van hel 
ondtrhoud 'niti alrpitcn is' voor rit 
kemtnergle. Ook komt hel vaker voor 
dat nlet goed begrepen wordt wal tleh 
In een kerncentrale alspedt. Cen 
werkgrotp van dt NRC htrll K«m«ld 
dat de gang van taken bi) xsltm i 
'symptomalUch Is voor pmBPrmrn bl) 
anilere ktmtsntralt*'. Tl)d«ns >cn 

hoorUtt«i( over hel ona-duk dingen 
woordvoerders van de NRC « l l i » v e r 
dat tt tutterverden dat rt* engxdact-
pUnterd* b r u d r r u p va* rractorvct-
tieAeW tern HemptcoeMno is can ate 
dmrrikaaaat prut' . 

Noodstops 
In iH3 kwamen er wetgtield 933 
noodstops voor. Noodstops H)n onwtn-
setl)k. omdat t t de vtlllghelduvtte-
mtn van kerncentraiea emsUf op da 
prw( stilltn. Victor Cltlnsky. tot voor 
kort Ud van de NRC, noemde noodstopa 
een grweldadlge handeUng'. 'een mo
ment waarop da dtnfen aA de hand 
ktamefl lopeii'. Toch la het aantal 
noodstops restegen van gemlddtld J.i 
per kemcentrlle per Jaar in da period« 
lMa.lM3naara.tinlMV Eennoorlstop 
heelt ook nog als nadeel dat dt opweh-
kMg van ttrmm plotselln( ophoudt, 
waardcor het elekirtclleltsbedrl)l mæt 
sorgen voor vervanfende stroom. 
Noodstops kosten dus getd. Een grot« 
hoevecihetd noodstops la een aanwlj-
ilnr voor een onveillge en dur* In
dustrie 

Stråling 
D« bluvttflclttna; van werknemers **n 
stråling Is fei viji.im jaar vtjtmveertlg 
ketr to groot reword«, terwlji bet 
aantal kemcmiralas Ir die periode *lf 
keertohooglsgeworden. DU lj van be-
lane. In verband met de gevolgen van 
stråling. In oktober ltat mocht het wc-
lentchappelljkt UJdsthlilt New Scien
tist gehelm* stukken bolen, d* togehe-
ten ziekte- en Uerftellndiet van het 
Amtrlkaanse mlnlsterle van Cnerglt. 
Ull de studie Mljkl dal blj vter onder-
tochte kemenergte-lnstaltatles het 
aantal gevallen van Hanker boger la 
dan verwacht Volf ens New Scientist 
wordt hlerroe« d* bewerlng on-
dersteund dal de kensop kanker als ge-
volf van lagt dosis radtoaclitv« strå
ling velt mslen groter li dan ofllcleej 
wordt toegegeven In Amerika en Enge-
land. Dit betektnt derhalvt dat dt toe-
name van de stråling die werknemers 
In Amerlkaanse kemcentraies oploprn 
meer gevalten van kanker met itch 
me* tal brengen dan tot nu lo* went 
aangenomen. 

Radlostoiingen 
Een nleuw soort velllghtldtprcbletm 
blj kemeanlrales kwnm In IBM »an rut 
llcht. nadlozerulers all walkle lalklts 
kunnen velllgneldssysttmtn van kern-
ctniraltt btinvlotden. Radlogoivtn 
waren de oortaak Van htl ullvillen van 
een koelkrlngtoop van de kerncentrale 
Crand Gull Hoewel dit voorvtl plaats 
vond In Jgll, duurde hel tot december 
nnrde NRC de nlekirlcttclUbedrljvrn 
waarjchtiwrtt dul radloT.cnilrrj vtillg-
heldssysiemtn pmisellng bullen wer-
klng kunnen sttllen. 

Sabotage 
De Nuclrur Regulatory Commlnslon 
hceil vasltrtii-lil Hat er In il« penmlit 
IM0-1M3 ell gevallen van sabotage njn 
geweesl. In 1H3 wartn dal er acht. Val
gen* de NRC waren blj al dete gevallen 
wtrknemtrsronkemctnlralt i belrok
ken; het glng dus om sabotage van blu
ne n uit. Op n juni IMS werd In de kenv 
cenirale Willi tone vasigefttld dal 
twmilf kabel* doorgttneden waren, 
wasrvan sommlge van belang il)n 
voor het håndhaven von het vellir lune-
tioneren van da crnlrale. Op 19 Juni 
1M3 wa* er gtknoeld met een kitp van 
ten kotlpomp van da kemctntraJe 
Btavtr Valley. 

Ont da mogclljklwid tot sabotage utfea 
te gaan hertt de NRC nlnrw* regels 
voorgestekl Wj het u n w m r n van per
soneet. ledert wertnemer n»oel vooral 
getcretnd warden en op gexette tlj<ien 
ion z o o ondanoek moelen worden ner-
haald. 

Bommeldlngen 
In 1**J werdtli rtcrtlK bomnieldlruren 
gerappurtetrd aan de NRC. Uok op an
det« wtjie werden drelpinitcn r.mlt Zo 
Irvrrtle etn vrwiw rvn pukkr-lf* af ««n 
m i *MUlal lv >u>lltir» hi lul i;i-lin-il 
rt>ti«k»m mit-KKii I li-t fH>hh>-tJi- lN-\iitl«-
*-rll l»rlf-l « l ev\\ vlil*i»l»lin»l t»|> ih'bllrl 
fttliml: 'Id! h irn tiwir*t-*t«h-frttf. IV 
ttrl„, ftjr tn -r n-tintt nit m.-H-« ' Ile 
vldvoband Ilet de kt-mccnlrale Zkm 
lien blj rtacht: ptotacung siouxen hwlle 
vlammen de hichl m. Naaat bommel 
dlngtfl waa er ook sprake van namaak-
bommen, die In kerncmtrales werd>n 
gevonden. Ue kerncentralt Duone Ar-
nnM ""»»g »*n hrwrrwMirrr; v?.n le 
mand HM tich beklaagda over de hope 
elektncKeltarekenlng: a"r etuom-
strootnkoMen H t m acm te hoog. 

Drugs 
Hoewel reel veUl|r^ldsprobl«rncn hun 
oortaak vinden in louten In het orawerp 
van de kemcenlraie. vorman ook de 
werknemers een mofrelljke bron van 
gevaren. Daarom touden werknemers 
In lopconditie moelrn verkeren. In d« 
algelopcn Jaren werd er In Amerika 
editer een aaiuJenllJke toename van 
htl dniggebrutk vastgesleld blj werk-
nemert van ktrncenl rales dir In be-
drijf of In aanbouw tljn. In 1983 werd 
aliton al W) de kerncentralt Diablo Ca
nyon een gertchtelljk onderxoek W-
rest*Id lecen eencntwlntle: personen. 
Er tJJn ook beweringen dat druggc-
bru* veel voorkomt blj de kerne »titra
te Små Ono/re. De dlrecile van de kern-
centraJ* Indlån Point heeft op 24 april 
1M3 ontslag gcgevtn aan vijf wtrkne-
mtrs wtgens drtiggebniik. HeUtlfdt 
ttbeurde op H februar! 19M mat twe* 
werknemers van da ktmcenlrale La 
Soil«. Op T september 1M3 werden blj 
de bovwplaats van <*s kemcentraj« 
Uldland acht personen gearresteerd 
op bcschuldlglng von verkoop van ma
rihuana, cocaine en lsd aan de bouw-
vakkers Blj de kemcemrale Zlon wer
den drug* aangetrolfm in een wsgtn et 
cetera. 

De Nuclear Regulatarr Commission 
heelt op der* toename van dnigige-
bruik gerrageerd met een voorstel 
werknemer* d* loen-tng te verblertrn 
Int ncpmihle belonerljke tonr* Hel 
runrstel Is IHig In illsriusln. Maar i » * 
ion voorstrl kan nlrl vcxirJunnn dut 
werknemers di* een behourlijke »lo* 
alcohol op hebbtn ol anderitlns In ho-
gtrt sleren vtrktrtn, »chttr da knop
pen van een ktmcenlrale titlen-

Boetes 
Nog-noott heelt d t N. rlrar Regulatory 
Com ml t i ion toveel boatti ullgedeeld 
aan elektrtcltellsb*drl)ven als In 1M3, 
namalljk ntgentnvtertig van ui totaaJ 
bt)n* vier mlljoen dollar. Gtn hele 
reeks van Icuttn van het managtment 
wtrd btbott. Zo krttg Nebraska Pu
blic Power District een boete van 
113 MM ilollar, omdat hat etn onlulst* 
virk låring had afgtltgd. In onder* ge
vallen werden boetes opgeltgd. omdat 
ultgekomtn wa* dat documtnltn ver 
v i l d wartn. Ook wtrd bl) examen* 
htrnaaldelljk fraud* gtpleegd mtt me-
dtwtttn van eltktrtcKtltfbedilJven. 
Een botit van vitr mlljoen dollar li)kt 
vttl. maar In vtrgclljklng mal ander* 
hoiltn I« het een ( tr ins bedrag. 



Stilstand vut een kernctntrate host een 
miljoe« dollar per dag, Da heogste bot-
te ril« iM NBC ortt lieeM ullgnierJd Is 
HQ.OOO dollar ( tan 3alem i. vanweee 
het bovenbasthrever, ongeluk; D*i« 
hoogste boete Is dus nor, mtmter <tan de 
kosten vut ééft dag stilstand. Omtanks 
de Iwiumi van net u n U l boetes en dt 
hooete (tunrtn, kan hel voor tlektrtct-
telUecdriJven gunstlrtr iljn da kem-
cenlrale door te lattn draalen an da 
bo«(* op da koop UM t* nemetv 

Veiligheidsproblemen 
Tljdeits het In o«tlrt|f « |n van kernctn-
trails wertfen aJleriet ve|lle;held*pro-
blemen ontrtekt De /iuclear Regulato
ry Commission Meld li het genelm een 
HJst bil. Dat dteldt Robert Pollard 
niH loen til] In i n t omslag nam bi) dt 
afdeling verfunntngverienlng van da 

NKC t r was een lljst met tweehon-
dtrd proMcmen. In htt daarop volfen
de jaar puMlceerde da NRC een be-
pcrkUn lljst mat 133 proMeroen. Hat 
Klnf Maroan talten'marvaer aop pr 01 
dehmltttt oplotsima U p t t v M n i i« die 
bftrrklone nrbien op omtinmlitkctint 
die mw»rirhi>mh)k niti fl««nmr*,t>s«r 
zijn tenen #*cr«V hele Irrnuduar t-aa 
de brlnkhtn kmeent ralet' Korlom: 
preMemtn wiarvoor een »puedtge 
optoealng eevooden moet warden. 
De lljat maakit Indruk op de be volkUtg. 
maar de kementrrie-tndustrtr l a f 
hlerm feen aanltlding om lata een da 
probkemtn ta doen. Inlercndeel ir »ft-
teoa NHConderswaredrukomdt tlpt 
tn te korten. En to eebcurde. Da NHC 
bedacM m itrr twee soorttn vtUlg-
heldsprotolemrn aloesaene en onopgf 
Jowc. 011 batekant natuuriljk niti dat 
de sig eroene <rel opeeKst tljn. De pro-
blemen dia om een anell* eplmåmf 
»Tagen titlen voortaan.' otwpjrrtosf. De 
nleuwe li|rt omvattr siechls »rvenllen 
puaten. de resi »itl onder de »Irrmene 
veuigheklsproblemen. Hel aantnl on-
npeetnsle (iriihlrmen Is slml* l»TJ ulrt 
• Ixmtmirn. nmls nmn ct-p-rri« <tf tir 
jcrnlb- nm vrrwnthlrli Imrf.riwb'vl ito 
IIW >«li**l Itu frvvih'nIwlitUK pnddr-
litett, Ih*k tir llfrtl nfert rtlftl'nu-llt* vrIHr. 
hrldsrjrntHViuen is tiM klclitrr iffwivr 
den. I * siano van juli i»M was: MJ. 

Mogelljke rampen 
De kem*nerr<e In Amerlkn wordt ae-
kmmerkt door een froot aanml oiiee 
lokken, bommrldtnren. .wnntagrriS' 
den. onopftkxle velll*n<-i<i*pmble. 
men. Op frond daarvan vlrwll Critical 
Mats df kernenerfl« «en gevaarlljke 
Industrie. Critical Mass wtjst crop dat 
voorslonders van kemener'ft een 
(root aantal van de JtarllJUie oneeluk-
kan len onrechlt afooen ali onbedul-
dend. Immcn, onbciHidi-ndr orfcotr-
Icnlaaea in gen nirl onhnlmul<-ml 
tt/jleem aU ktrnenerfiir kunxm te 
motor iifn votr en itelrn vojj f/rbrur-
tentmen. dir linriioim In een rninslrty 
faalonqilmk'. Hetoneelukmetdekam-
central* ta Hsrrtibure; »rrd blfvoer-
beeld ook Ingtltlrt door scrtijnbaar on-
beduldtnda fibturtcnlsien. Kampen 
met kemcefltralei blljven dus moga-
Itjk, 

Gevol^en 
In da Varentfda Staten U in 1»T3 nat 
rapport van da cemit i i s i* ÆnjmujKn 
vencnanan aaarlii d* (cvotgen van 
een r imp rpet ean ken««itraie war
den utteankertdr ti om direct doden. 
40-000 doden op lanatre lermlfn en een 
schad* van veerutn mltjara dollar. 
Over dat rapport-Rannuuen ta veel It 
doen p m n i . voorsJ omdat bat ult-
fSngaptint was: 'Wilktt rapportmttip 
rl>«. Was mart htt i* rtdelljkc mtttc 
aexvaartf imrdes door measca KU da 
kerautdiutrfe.' 
Da krttlek op het rspport Rnsmuslin 
leldrta lot de vormtnc; van een nleuwe 
avernektacommlasla. dl* in l i n een 
rapport ultbraeht. Daartn wvrdt 
eeatald dat veel van dt b*raktnln(en In 
het rapport-Rasmus sen le kort sctile-
ten. ital er foule stallsttscDe mrllKMtcn 
••>nlrti cctirutkl rn ilat ik> Kami n>at 
tin« nttstt*hl«t>H le. Dajtnwi W-̂ haii il« 
NtitlFMT ItrrnUlwr t1>riiitilM?iKxi in 
tktf ile stnetllneen vaft hrl rlslru van 
ktrnoncevaJlen van het rapport. 
Rasmussen mat meer betrouwbaar te 
aenten. Er IOU nadar otsderaaek piaate 
moeten vinden. 

Het Sairtm .Yatlooat Laboratory neett 
In opdraent tan da NRC een studie » i r 
Hcht naar da aevolcen van rampen 
mat kemceniraiaa. Men concturieerd* 
dat ?r In tiel ers-ile »evsl lid 000doden 
tutten «ellen en dal da maximalt i ch j -
de 31« mlljard dollar zal bedrafen. Met 
andtr* wooedtn: dr gev«lgen ;i>it cm-
tttger dan im IStS tttnocnomrn. Hel-
teltde bleak ult ten oodertoak van Oak 
«Wpc. 
tn teaenstetlUn nltrme* baweert de 
NedeDands* reiertn* dat d* eevoliten 
van tan ramp mt'. ten kerntrnuale 
minder er f &$n dan ward santenomen, 
dat wll MCC«! ninder erf dan voleens 
het rapport Raamuutn. Dat de Amert-
kaanse overkeld InmlddeU aJitmd van 
dtt rapport heeff eertomen Is de Neder
lands« rtrtrtnf frtljkbaar nlvt bekend. 
Ben advlHtammlii l* van de rrfertna. 
da GerorHlheidinatl. « ( t In een rap
port van Juli 1M4, dat er bl j «en r i m p 
veel minder radlOacUvltelt vrlj tal ko-
men dan c e n t ward aancenomen. om-
dat er bl) een onerluk veel meer tlnlfcn 
In da kemcerttraJe acbler lullen bil). 
ven. De Cerondheldsraad conclutieert 
dit ult 'voorlopio* rtsnlutrn' van on-
dertoek In hM twltertlind Opvailrnd is 
dat de Gesondhetdsraad (een mcHllne 
moakt van genoemde sludles van Ouk 
Rldfe en 3andla Laboratory • 

Herman Damirld irfirijft »luds fJTT 
over kemrntrgte. Hl) heefl run tjmot 
nanral publikaUet nrer uooml kotlrn 
van kementrgie en apnlng van mdtø-
aciief it/cnl op ji/» w a n Mnan On-
tanga vtrscheen iwn hem: Kementr
gie. vtrllchllngof con'J'C! (ujijnir Mi-
Uflåfrilerntte 1rmt«qni) 



Bet volgende stuk geeft een bee Id van de re-
laties, netwerken, die er bestaan tussen de 
bedrijven, raden, instituten en ninisteries die 
beUngen hebben in kernenergie. Bet is een lang 
stuk, waarbij voorai deel IV pittig is* Deel V 
geeft daarna zeer duidelijk aan vat de konse- : 
kwenties van deze netwerken *i}n. 

Het stuk komt uit het wetenschappelijke tijd-3 
schrift "Acta Politica", jaargang 1977. 

(De inhoud van dit stuk is vcor een groot deel 
ook beschreven - door dezelfd*. m U u r s - in het 
boekje "Kernenergie in Nederlan- * 1977, Xeno, 
Groningen* Het is dan echter wel in een gemak-
kelijker te lezen taal!> 



Kernenergle bi Nederland* 

door K. T. Uitham, H. J, M. de Vries en G. J. Zijlstra 

I Inlelding 
Sind* de Tweed© Wereldoorlog ii in de gefadustrialUeerde tanden zeer veel 
geld uitgegeven voor de ontwikkeling van kemenergie, Nucleair onderxoek-
en ontwikkeUngswerk wcrd vooral voor de eaergieYOOrzieningmaar ook voor 
ontwikkeling van wetenschap en technick en voortgaande taduitriéle ln»o-
vatie uitent belangrtyk geacht. In de zcatiger Jaren beeft de opweldring van 
elcctriritek d.m.v. kemenergie zich iterk ontwikkeld, HoeweL de overbeid van 
het begin af bierbtj betrokke« is geweett, beeft lot begin zeventiger jaren nooit 
een fundamentet* ditcuuie plaatsgevonden over het al dan niet ontwikkelea 
van de kernenergie. Dit wa« mede een gevolg van de grote overeenstemming 
in kringco van overbeid, pajiement, wetenschap, Industrie en eJectriciteiu-
producenten over de noodzaak van industriele innøvatio en econoæische 
groei en - in dat kader - keroenergie. 
In de laaute jaren it de toepasslng van kemenergie ecbter in toenetnende 
mate op verzet gestalt. 
Aanvankelijk richtten de bezwaren zich voornameUjk op gevuen vin radio 
activiteit voor volkagezondheid en milieu, later ook op de mogelijkheid van 
caUitrofale ongelukken, gevaren van sabotage en terrorisme, vergrote kant 
opverapreidingvan splijtbaarmateriaal en daannee van atoomwapetw en op 
bet nog onopgeloste probleem van eeuwenlange veilige opslag van radio-actief 
afval. Meer in bet algemeen leek kemenergie kristallitatiepum te warden van 
verzet tegen voortgaajide industriaJisatie, miiieu-aantuting, verspilling van 
grondstoffen en schaalvergrøting. Geleiddijk komt dit verzet ook in het par-
lenient tot uiting. 

* Dit aitikel is een eerttc neenlag van het onderzoek nasr de ootwikkeliog vat) de 
kemenergie in Nederland dat door de Vrije Sludteiichung Chemic van de Rijki-
univeniteit te Groninien ie tamenwerking met bet Instlmut voor Wetenscbap der 
Politick van de IJntveniteit van Amsterdam wordl verricbt. We rijn de studenten 
en docenten, met name dr. P. N. Stokman, erkemelijk voor hun kritiek en »tcuo die 
een belangriike bijdrage vormden voor de toi lUDdkoming van dit artikel, 



Uirbouw van kemenergie wordt gekenmerkt door toenemende oocwentratk 
«n inteniattonaWsiaV op ooderzøeks- en industri«! vUk. Hoewei dece ten-
demen niet specifikt ojn voor ker&eutrgie. Zija xij hier - door de xeer bog« 
i«e*rchkxHteri»dektigdwigeeTi^ 
I« der investeringen — uitgesproken duidelljk. Dexe utttatie be«ft een dlrecte 
weenlig gehad op de verhoudJaf timen overheid en Industrie. Niet alleen 
inoet d« overheid brjdragen leveren in de research- en on twikkelinfikoiten, 
»i kreeg ook diverse endere taken toegeschoven. Zi) mæt garant stavn bij 
catastrgfale ongetokken, voorzienlngen en wettelijke regelingen tretten trr 
bevetligmg van nudeaire uutaJUatics, adequate medbche voenrietungen op-
bouweu, mitieubeM^rmuigsniaatregeten netten en verantwoordint dragen 
voor opslag van. bet radio-actief ifviL De omvang van de kernenergieactivi-
teiten heeit diverse alternaneve ontwtkkeUngen op energiegebied afgeremd 
of otunogefipc gemaakt ProducHe en organisali* van de electrlateitsvoorrie-
ning moeten worden aangepast u n de noodzaketijk grotere schul ven nu-
tleaire electndteitsproductie. Bi) de financiering en export van nucieaire in* 
stallaues spedt de overbeid een belangrijke ml, m b onlaags gebteken is bij 
orders voor Zmd~ Afrika, 
Tegen deze acbJergrond bebben wjj de ontwikkeUng van de kernenergie in 
Nederland bestudeerd. Welke organisaties, bedrijven en inateUingen bebben 
een ml gespeeld, welke waren hun besangen en dodsteUingen? Is er sprake 
van een concentratje van mach* of invloed bij enkeJe vin deze bedrijven en 
mstellingen die bij de kernettergie-ootwikkelingen xijn betrokken? Eerst ge-
geven wij een korte scheto vin ontwikketingen in de periode 1945-1973. Hier« 
tut koent naar voren wetke resetorcoinstellingen, idvietraden en bedrijven een 
centrale rot bebben gespeeld in de advisering, bet bdeki en de uitvoering w i 
betgeen in N-derland op dit gebied tot »Und is gekømen. 
Vervoyjcns worden voor bet ja*x 1972 de relaties tussen dexe instellingen 
(eenheden) verder uitgediept. Met behulp van een netwerkanalyse É}n de 
dubbetfuncties ertusseu gsanaryseerd, Hieraan vooraf gaand geven we * eer 
wat ona inaens de beteketus van een dubbetfunctie la en wanneer bi} zal op* 
treden. In dit artikel Iteht de nadruk op de uitwerking van de netwerkanalyse. 
De bier weergegievtA ontvAkkenngen tusaea 1945 en 1973 vormen een samen-
vaiting van de oorsprottkelijke tekst uit bet rapport kernenergie in Neder-
tand' (Uiiham, 1976). 

Er wordt voornamelijk aandacbt besieed aan de (intern)-NederJandse be-
moeiertissen met kernenergie. De pirticipaUe van de Nedertandse overheid 
en de dectrtciteitsbedrijven in internationale organisaties, verdragen en pro-
jecten komt sfechts xijdehngs ler sprake Evenzo valt een inaiyse van de inter* 
nationale industriele oatwikkeling buiten bet bestak van deze studie. Het is 
onmhkenbaar dat buUerdandsc ontwtkkelingen van grote invloed zijn op de 



gebeurteoisten In Nederland. Zlj vennen vaak fonpulaeu voor aethrireiten In 
<mt Und of begreoren d e » via internationale verdregen en projecten ol vfa 
internationale — ocooom Isene — machtspotltiet. 
Tocn betekent dit niet dat de mtwikkeUng branen Nederland vettgelegd 
wordt doof mltiatleven vanuit of verpllditingTO tegenom Iwt buitenland*. 
Zij vormen een kadet waarbinnen rotate beetaat voor een elgen belrid en 
ontwikketingv 
Voor de netwerkanalvie U gebrtnk gemaakt ven de gralenaioalyteprogram-
ma's toeU die door Jac M. AnthonUw r u bet MatnematJach Centrum te 
Amsterdam z4jn ontvrikkeld (Anthonlne 1973; AnthonUte enLageweg, 1976), 

II Ovenlcht van de kernenergie ontwlkkeling 
In Nederland 

O« beftnfartn — Aan bet einde n n de Tweede Wereidooriog went In Neder
land duiddijk dat de Verenigde Staten in bet fcader van bet atowuborapfojetf 
een enorm potentlee] aan kennle op de gebieden tan kernenergie en kemfy»i-
ca bad vetvwven. Wild« men in Nederland bi) de roogeUjke ontwikkettngen 
• welke van groot belang werden geecbt voor de Induatrille tockomst van 
one land - nlct een definineve ecbtentand oplopea, dan waa bet noodzaJce-
lijk net nuelealr oøderzoek met fcracht ter band te Dement 
En kele Mdende fysid richtten in 1946 met fteun van de Industrie en in over* 
leg met de overheid de SUcbUng Fundamenteei Onderzoek der Materie 
(FOM) op. Deze sticnttag ontwikkeide xkb mel tot d« belån rjijkrte research* 
instelUng opbet gebted van de kernfyska, waerbtnnea bet onderzoek naar de 
reactortecbnologie, in samenwerkini met Nooiwegeu, en bet onderzoek naar 
de verrijUng van uranium (bet ultracentrif ugeprooede) een betangrfyke pleats 
innamen. 

In 1963 verklaarden de Verenigde Staten rich bereid In bet kadtr vrn bet 
'Atoms for Peace1 programme gegevena, die Tao belang wa;r;\ voor ét vreed* 
zame toepanmg van kernenergie, vrij te geret*. In dat zelfde jaar itelde bet 
FOM de regering voor een reactorcentrum in Nederland op te rfchten. Ooder-
bandelingen tunen bet FOM, de KEMA*. bet bedrijtøevea en de overbrid, 
leidden in 1953 tot de opricnting van de Sticbtlng Reectorcentnun Nedetfaod 
(RCN). Het RCN ging xJcb voortl bezig houden met de reactortechiiolofje, 
terwijl de door bet FOM begonnen werfcxaarnheden op het terrein van de ura-
niumverrijking en bet reactorproject van de REMA onder biar wpervitfe 
kwamen. 
Aanvankelijk bteef de rol van de overbeid beperkt tot bet sub»idie*reri van 
onderzoek en bet »luiten van internationale verdiagen tot uitwiueting ven ge* 
gevens. Bij bet groeien van de kernenertJeactivltetten en voøruiizichien bieek 



d« noodaaafc lo* een kevvenctfjewetgeYiag en tea visie op de onrwikkeling 
«n de ptaat* van de kernensrgie. Hel ontwerpen v u een kerocnergiewetge-
ving vent m 1935 door een conuniuie ter nand g*WHK&. 
In het tttfdejaar gaven de VS ttøfoas een ttmfercntk vin de Verenigde Ne-
tin bebngnjke gegevens "vrjj, die vooral binnen bet energie arme Europa de 
conunerciele tncpeTiing ven kernenergi* voor de opwekking van ekctriciteU 
nofdijk kken le maken. 
De Suexcraa (1956), wearin de ofietoevoer vanuit bet Midden Oosten a w 
Europe, werd gebfofckeerd. was aanletdiog voor de Minister van Ecoooomcfae 
Zakcn, Z$stra, de teak ven de overheid t*.v, de andnstriele ootwikkeliiig van 
de keroeoergie em de plants van de taernenergie bij de eketridtdtsvoorzie-
ning ID de tOffcomst, utteen te zctten> (NoU itvxake de ternenergjs, sitting 
1956-1957.4727). Het streven wu in 1974 een groot deel van de ekctrkiteii 
te produceren met kernreactoren. De taak ven de overbdd in de bjervoor 
noodzakdijfce indnstriele ontwikkcling. omscbitcl de miauur ah volgt; *Er 
dieat te warden uitgegaan ven de in on* land neersende niaaachappeUjke 
vetnowalngen waarbij voor de centrale overheid geen ©verheerseade positie 
h weggfttegd, op hat gebied van de wdenicfaap, onderzoek en voortbrcnging1, 
Hitrbij werd kerncnergie niet ah een op xfcn zetf staand gebied gesten: *van 
de centrale overnekt zal een aterk stimulerende werknig moeten uitgaan, ter-
wi£ zij andernida de voorwaarden dient le acheppen voor een 20 mim mogc* 
hjke ontnkKJung van net particuUer initiatitf. 
In 1972 was de Minister van Ecooocniscbe Zaken T»i*gm*" van mening dat 
de zopmt aangehaalde tritgnngspunten nog steeds de basis moeten vonnen 
voor net door de Nederlandse overheid te væren bekid (Nota inzake net 
ternenergkbekid, zitting 1971-1972, 11761). Deze bonding beeft, zoals we 
verderop zuOen zkn, ertoe gekad dat de overbad tnzaka kenwnergie geen 
wwfinftMiit bekid beeft eeværd. 
Doordat vrij snel na de Suezcrists olie uh bet MkkJen Oosten op ongekende 
achaal en goedkoop bescbikbaar was, yerloor de nota baar actualiteitswaarde 

. ea werd, u) pas. tes jaar taler (zitting 1962-1963, HandeUngen HI, pag, 3103) 
in bet parkøent bebandeld. De situ&tie was op dat tijdstip zowel door de ver-
anderde eneqpesituatie (de grote aardgasvondsten in Groningen) ak door 
ttrtwhrne probktnen bij de reactoroatwikketing zodanig gewijzigd dat de 
nota arhtcrbaaW was. De gunstige perspectievcn voor de indusuiele entwik* 
ketutg van de keroenergie in de tweede belft van de jaren vijftig deden ook bij 
de NcJerkndse Industrie een groetendc belangsteUi&g onutaan voor nudeair 
oorwikkelingswerk en voor de produktie van ra**rcb- en proefreactoren. Het 
RCN was niet net kader waarbinnen de Industrie deze beUngstelling wilde 

Zii zoent een sUgvaardiger en. otvafoankeli)ke vorm, ongebinderd door FOM, 



KEMA en d« overbeid, Een en ander leUSde in 1959 lot de oprichOns van 
da NV Neretoom. Tot d« deelnemenrfe bedrijvea Uboordeo o.*. Philip*, de 
Rotterdam*« Droogdok Mij (RDM), d« Koninkljjke Seneide Mij, Wiltoo 
Feyeooord, de Macbinefabriek Bred* eo de Verenigde Machine£abriekca 
(VMF). ID bet begin van de jaren »stig verfcregea dete bedrijveo via Nera-
tooca eakefo opdncbten voor de levering ran componeoteo vaa nudeaixe 
lastallatie*. 
Een industriele ontwikketing van de kernenergie m i ecbter niti roogdijk 
sonder actieve overbeidstteuxu Daar de overbeid deze ootwikkeling bit over-
wepagea van energierixico-tpreiding, werkgclegeobeid ea technitcb peil van 
de Industrie* ook wenste, maar in bet bebeer bouden van deze ontwikJteljng 
nit* in naar filotofie paste, wen) gezocbt n*ar een vonn waario dp industris 
bur trensen a u de overbeid fcenbaar kon makea, lo 1940 instelleefde de Mi-
outer van Economiscbe .Taken een commissie met de opdracbt advies uit te 
brengen over de mogeiijkbeden van de toepassing van de kemenergie voor de 
Nederland« industri«. De itutallatie van deze commiwie Tnrfnp' leidde een 
nieuwe periode in voor de ontwikkeJiog van kerneoergie in Nederland, 
In de jaren vijftig bield men web voornameUjk berig met fnndameotele re
search baj de natmirwetensdiappelijke reaearchinsteQingen en in d# eleetrici-
teitssector ,terwijl in de faren xestig de nadrok verseboof naar tæpaasing en 
industriele ootwikkeUug De verscbuiving werd ook weersplegeld op over* 
oeidanivean. In bet begin wu tut Minister!« van Onderwiji de belaogrijlute 
verantwoordeiijke overheiHsinstantie inzake kernenergle. Vooral n*. de kern-
energienota in 1957 kwam deze verantwoordeUjkbeid steeds meet te vaJJen 
onder bet Minuterie van BconomUche Zaken, dat in bet begin van de jareo 
zestig in deze reeds de boventoon voerde. 
Voordat we de inboud van bet rapport van de commmie Tromp' besprekeo, 
is bet nuttigkort in te gun op de organiutie en de rol van de eiectriciteitsbe-
drijven. Deze immers rijn de potentiéle sfnejnera van kernenergiecentraJea. 

De tlektrlciteitsstctor — De produktic en distribute van eiectriciteit wordt 
stods 1920 voomameiijk verricbt door tien provinciate electriciteittbedrijven,* 
Reeds in bet begin van deze eetiw bestond beboefte aan landetijke cobrdinatie 
tussen de bedrijven. Di: kwam tot uitdrukldng io de opricbting van de Ver-
eniging van Dirtcteuren van Electriåteiubedrijven in Nederland (VDEN) in 
1919. In 1927 werd van uit de VDEN de NV tot Kcuring van Eiectrotecb-
nische Materialen (KEMA) opseriebt Na de eortog rijn de electriciteitsbe-
drijven verbonden met koppetnetten. In 1949 werd voor bet bewakeo en be-
heren van deze netten de NV Samenwcrkende Eltctriciteiuproduktiebedrij-
ven (SEP) opgericbt en evenais de VDEN en KEMA in Arp bem gevesiigd. 
Al voor 1960 bestond er binnen de Ambexnse insteUingen belanguelHng voor 



keroenergie, Tanwege de sneQe grod THI bet electriciteitsverbruik en de on« 
ttkete situaUe voor wml betreft de toside brandstoften, Zo werd in 1953 faet 
ontwjlkeJingsweit; begonneo aan een elgen reactortype en in 1939 werd doer 
de coounæarbsen Tin bet SEP de Commissi* Kttneoergiecentrale ingestetd, 
die advies oil moat brengeu over de bouw Tin een kerncnergieoetttrale; Dit 
edvies wis positief. Met de bou~s T*O dexe eente kentcentrale te Dodewaard 
werd in 1965 begooneiL Voor bet beheer Tin de centrale richttea de electri-
dtejtsbedrijven in februar! 1965 de NV Oemeemcbappelijke Keroenergie-
centrale Nederland (G KN) op. 
Alle aandelen Tin KEMA, SEP en GKN zijtt lo banden vm de deo provin
cial« dectrititeitabcdi^ven aismede de stad Amsterdam.* Statutair benoetrien 
n\ de leden vin de n i d Tin comm&ttrisseii TUL de KEMA cq Tin de n i d 
Tin toezknt Tin SEP en GKN. De SEP trtedt in toenemenda mite op abbe-
letdsorgaan TW de eleetriritetttbedrijven op national) en kuemittoonu ge-
bied. Zi] cofirdtneett de tandeUjke cteujiUuatsplaiiiung, ønderbandelt over de 
btindaXoflcrerint u a centrales en neemt deel lo bet SneQe Kweekreactor-
pfOjecL 

De GKN heeft bij hav oprfctating de werfcesainbeden op bel gebied vin kem-
energie overgenoraen. Het betreft expkxtatie n o de kerncentrale m Dode
waard, beoordeung van offertes Tin kerncentrilea en algemene werkxaamhe-
den met betrekkmg tot spfijmotrootziening, TeUigheidsproWcmeii, contrdlc 
e>d. 
We hebben de indrak dat door de veraefcurving Tin de betekbbepaling voor 
wat betreft de eJectridteib^oorriening Tan prormciaal niar landdijk niveau, 
Tooral de provtzteiale overbeden — ondanks hun f onneJe poiitieke verantwoor-
delijkfaetd len iinztea Tin het beletd Tin de eketritittittbedrijven — steeds 
•under bij het eketridtbtsbeieid wwden betrokken, 

f># imiefting *mn 4e kerncmr$ier*den — De eerder genoemde oommissie 
Tromp* ptettte voor direct© owhcJOnteun u o industrieel ootwikkelinpwerlt 
op bet terrehi van de kernenergie om de nationale industri« op den duur in 
stut te stellen rowd complete nudeaire instaU&lies ab coniponenten te leve
ren. Een nauwe rebuie tussen de nationale Industrie en tketrtciteitsbedri jven 
werd ooodrakdijk geacbt om dexe doehielUng te kunnen reallseren. Durtoe 
snuden de etectrkitettsbedrijven hun statutlire verptichling voor een to goed-
koop mogetijke energievoorzienuig eventueel tijddijk mæten veriiten en bun 
besttttingen voor keroctnttal« H) voorkeur bij de Nedertandse Industrie 
phatsen. 
Tevens werd de instetiutg vin een kkine »dviescoeowustie, samengesteld nit 
enige vootajmstainde figuren uit bet bednjfskven, bepleJt Een dergeiijke 
cornmissie zou de minister moeten advheren over de door de overheid te fi-



omckreg. ootv/ikkttuigtprofrecten tQ OVCT de toegepatte research o© nuctealr 
geMed (Rapport Commisaie Nudeairc Iodustrielc OntwikkeUng, I960). 
Een aantal van da geuite veriaagem werden op korte tcrmijn gerealiseerd. Er 
werd een post nudeaire industricle ontwikkeØng opgenomett (a de begroting 
ven Ecoaomiaebe Zaken (Stb. 136,1962) voor direct« steun i u de Industrie. 
In 1965 werd begouaen toet de bouw t in een proefreeetor (Dodewurd) in 
opdncfat r u de eJectridtdtjbedrijTen, waarbij do overheid ea Earatoom di' 
recte financføe steun TO teenden. Ket Wee om de inrloed ven de Industrie op 
bet beleid van de regering te vergroteu b gemslliwid In de kørne oerglewet* 
la het kadet van de k*roentrgitvm1 waarvan het eerste gededte In 1963 ta 
werfcing trad, werden een aantal adviesorganen opfericht: de Centrale Raad 
TOOT de Ken&nergie (CRK), de We*ensdiappctl)ke read voot de Kerneaergie 
(WRK), en de Industriele Read voor de Kernenergie (IRKV De reedt beståen-
de Gezondheidsraad kreeg in het luder van de fcernenergfewet een nieuwe 
taak. Alleen de samensteUuig van de CRK wu rotlealgiø de keroenrrgiewet 
geregetd. 3HJ bestond uit twee vertegenwoordlgers oit eflt der diie endere ad
viesorganen, terwijl voor ZWO, RCN en TNO elk een rertegeawoordlger in 
de read ritting lied. 
De CRK moest advies uitbrengen over de algemene maatregelen van bestuur 
ter uitvoering van de kernenet gie wet. Dit wai tot 1970 bet grootste gededte 
van bet werk ran de Raad Bij bet bi werUitg treden la 1970 van de kern* 
energiewet werd dexe taak betSndigd. Daamust beat de CRK een ooordl-
nerende taak ten aanrien van bet werk van de drie andere adviesorganen. In 
het kernenergiebefetd van de regering kwaoo de behæfte aan dexe codnfi« 
Derende taak zelden voor. De CRK stelde dan ootc in 1970 voor richzelf op 
te netten (CRK, 1970), hetgeen hi 1974 gebeurde. Dit vomt een aanwibjjjg 
voor het føt dat een integrale aanpak van tte ontwikkeUng van de nudeaire 
technologi« ontbroktn hteft. Ben regeringsbeieid waarbij de gezondbeioV, 
industriele, en vmtensdsappeUjee aspecttn in ho:. samenhang worden bezJen, 
b niet realiseerbaar gebtekm De WRK neeft hoofdzakcUjk adviezen uitge-
braent over de nationale en internationale wetenschappelijke ontmkkeJingeo 
op bet terrein van de kemeoergjev Vank speelde de organisatie van de nudeei* 
re research in Nederland daarbi) een briangrijke rot, teven* werd m.b.t de 
Nederlandse deefname aan internationale orfanisatiei vedvuldig adviee nit-
gebradit De internationale nudeaire polities; w u een beiangrijk werfcterrein 
van de WRK, er werd ondenneer over de Nederlandse deelname aan bet ver-
drag tegen de venpreiding van kernwapen* geadviseerd. Sind* 1968 is een 
tendens merkbaar dat de WRK rich ontpiooit tot een adviesorgaan dat rich 
n'cht op meer algemene aspeeten van bet wetenscnapsbdekt en de pJaats van 
de nudeaire research hi dft beleid. 
De Qezondheidsraad is een breed samengesteld, deds amblelijk orgaaa Sinds 



bet befia der zastiger jaren is een groeiend deel van bet werfc van de Raul 
g e v ^ aan veiligneidi- <# geaondhddiiipeOCB vin d« ontfrikkvUng n o de 
tefneaergie. jD« adviexso verden ecfeter vrfrrel steed* uitgebracht o» de be-
ilttnox tot d« boav ven nudeaire injUllatu* en na bet begin van de construe* 
tkivtaltTaanih<'den. 
De IRK was al tn 1962 vooriopig ingesteld; deze n*d bracbt in 1963 advie* 
nit over de besteding van bet fonds nucleeire industriele ontwtkkeUng (voor-
Joptg IftK, 1963). Ah dod voor net fond« wetd eangegevcn; 'de nationale 
kodnstr^u een zodamgepostøe te bragen dat zti 
biiitcntaivhe ondernemingen complete kenueactotustsuatiei kan ænbieden*, 
tfierbtj vierd gedacht aan ootv/il&eUiigswerkzaainbeden in bet leader van de 
volgende vier grote projeeten: 
1 het saspeniiereactotpfojoct van de KEMA; 
2 bet NBRO-project, gericbt op de ootwUtkding van een kcrurtactor voor 

acbeepvaartvoortstuving, uitgevoerd btj bet RCN; 
3 bet tittraeentrtfugeproject van bet RCN; 
4 bet 50 MW-proKCJt; dit betro! de botror en exptottatie van een kleine kern-

ccnti*fe in Nederby (Dodeiraaxd). 
In de tweede bdft van de zestiger jaren kvam de nadruk center steeds meer 
te liggen bi| bet utb^centnrugeproject, ondenoek naar en antwikkeling van 
de aatriurotcchoologie ten beboeve van de »die natrium gekoelde kwcek-
reactor en de pogjtagen tot de ooboow van een etgen reacaorbotrw-industrie. 
De verdere ontvikkeUng van de kemeoergie in Nederland kan bet best ge-
acbetst vorden aan de band van deze drie project ta. 

0« onswikktUng wn t*n Ntdcrlamdx rcactørbouwindustri* — Het vierne 
door de voorlopige IRK genoemde project — de bouv/ van een 50MWe kern« 
centrale — kan genen vorden ab een eerste slap in de ontwikkeUng van een 
selbtandige Nedcrlandse reex^orbouwindusthft voor liRntvaterreactoven. In 
1965 verd op besteUtng van de electricitdtsbednjven in Dodevaard begoa-
nen met de bouw van deze centrale, Het Axnerikaaase bedrijf General Elec
tric leverde de nudeaire fcennn en bet ontwerp, tcrwi jl cea aamal Nedertandse 
bedrijven vaarecder de Holland« Signaalapparattnlabntk en de Rotterdam-
se Droofdok Maatscbappij (RDM)* oarwikkeJingsopdrachtcn verkregen in 
bet kader van dk project Dene bedriiveo waren daardoor in staat een begin 
van *knov how* op het gebted van de produktje van kerncentrales op te bou* 
ven, Met name RDM koo mede dankzr} door de overbud verleende onrwik-
keongsgcldea een posttic opbouwen ab producent van reactorateo. De In
dustrie streefde ernaar via een aantal soortgetijlce docfa grotere projecten in 
de toekonut tn staat te zt jn de kennis voor de coaitructie van complete reac-
tofinstattaoes te krijgen. De bouv van de rente commerciele keracentnde te 



Ponsek m i de noodzakelijk* tweede sup in de ontwikkøling. Voor des« 
centrale wwd ecbter d* Nederlands« otfert* gtpatseerd D* opdracht werd 
verleead u s bet DuiU* bedrijf Siemens. De besUssing, elhewwel zeUstandig 
door de&og nit* bi} bet SEP *o OKN aangesloten Vrovraciaie Zeeuww Ener-
gie Maatschappij (PZEM) genomen, kwam voort uii bet ongdoof bij de *Iec-
trtøteitsbediijven in de fnogetijkheid tot vorming van een Nederlands* reac* 
torbovwindustrie. Voor de electridteitsbedrijven bood afbankeJljkheid vw 
één Nederlands« reactorbouwcr (de joint venture Neratoom) met een te klei-
oe thulsmarkt om voidoende trvaring op te doeo, onvotdoende waerborgen 
voor een betrouwbare en goedtropt eJectridtejtsleverijjg. 
pe besfissing veroorzaakte sterke tdeurstelUng bij bet bedrijfsleven. Zij get 
beer streven our een zelfstandige positie als reactorbouwer op, De NV Ne-
ratoom gug zich vooral ricbten op de oqtwiUwUingsactivUeiten ten beboeve 
van de soeQe kweekreactor, terwijl de twee betangrijtte participanten In Ne
ratoom — VMF en RSV* - ricb etk voor wat betreft de activtteiten op bet 
gebted van Ucbtwaterreactoren verbonden met buitenlwdse reactorbouwen. 
la de twee zo onstane samenweTkingsverbandeo hmgeren zij alt componen-
tcnleverancieri, een ondefgcichilrte positie die afhankclijk is van de markt* 
perspectieven in Nederland. Om deze penpectlevea zø gunitig mogelijk te 
doeo ajn werd - via de IRK — een afspraak gemaakt met de etectricitciu-
bedrijvea, waarro deten toezegden dat stecht* offertes van induitriéle samen-
werldngsvtrbaitden waarin Nederland« onderoemingen zijn opgenomen zou-
den warden gevraagd. Deze offertes zulkn njet møer door bet bestellende 
etoctriciteUsbedrijf worden beøordedd, mur door bet OKN. De reeds gerui-
m* tf jd bij do industrie bettaande onvrcde over de betrekkeliik »lf»utidige 
beleidsvoering van bet RCN kwam naar aanlejding van de affaire sterk naar 
boven. Dit leiddc tot een zodanige reorganiutte en bettuurswisseUng bij bet 
RCN, dat de afstemming van haar beleid op de venten van de Industrie beter 
gegarandeerd werd 

i 

Het ttltwctntritugeprojtct — In bovenstaande werd duidelijk dat de Industrie, 
wiide zij baar positie bebouden op de (componenten> martt voor lichtwater-
reactoren zicb moest verbiaden met bultenlandie indusirieftt. Deze interna
tionale orientatie vond bij de twee volgende te beschrijven projecten al in een 
vroeg stadium ptaats. Bij bet ultracennifugeproject in de uidustricle ontwik-
kelingsfue en bij bet natriumtechnologie-project al in het researchstadium, 
Ov» bet UC-project eja wegens de betrwhte geneimbouding (Bosima, 197S) 
weinig gegevem bekend7 Het researcbwerk kreeg in de adviezen van de IRK 
in bet begin van de jartn zeuig boge prioriteit. Men ug in deze methode pen-
pectieven om in de jaren zeventig tegen concuircrende prijzen vemjtet ura
nium op de markt te kunnen brengen; een markt die votledig werd bebeent 



door de Amerlkaanse (overbcnb) vcm jlriogsf abrieken. 
Rood 196S « u bet UC-projectzo ver ontwikkeW ditereen procffabriefc kon 
warden opgczet. Daartoe werd in 1969 Ultra Centrifuge Nederland NV 
(UCN) opgericht Met 55 procent van bet kapiUal draagt de Nederltndse 
sta*t een unzienlijk dcet van het aaavangsrislco via bet Wrijf • 
De door de IRK bepfeKte intem»tioruli«tk kreag in 1970 vonn in de tripar
tite sanienwerking toet BngehuMl en de Duitse Boctdsrcpublkk In het verdrag 
•ran Abnefo. (Tractateublad, 41, 1970). Pogmgeo <m ook andere Europe« 
bnden (met name Frankxijk) bij htt project te betrekken, miriukten. 

Het natriumtech%otøfitprx>je<n - In bet Centraal-Technudi lrutiruut van <J« 
Nijverheidsorganisaoe TNO begon rond 1962 een onderzock naar de toe-
passing van vtoetbaar natrium ab koehniddcl van snelle kweekreectoren 
(SNR), Wetdr* ontetonden vanuit TNO contacten met gerenomineerde on-
defzoeksinstettingen in Engeland, Frankrijk en Diritsland 
Emd 1964 vertcende bet Ministerie van Bcooomtsche Zaken op adviea van de 
IRK flnancwle strun aan een door Neratoom en TNO gezamentijk uit te voe-
Ten programma op bet gemed van de technologie van vloeibw natrium. In 
1965 werd ook aan Euratoom otn fiaanriéle ateun gevrmagd. Dexe had dat-
lelfde jaar reeds aangekondigd in de conenrrentiesnijd met de Verenigde 
Staten op bet gebted van de anetk kweekreacforen, geett achtentand te wfl-
len. Aan ten associatieverdrat met TNO-Neratooro werdendevotfendevoor-
waarden verbonden: 
— net TNO-Neratoom programma dteode te worden afgestemd op de be

stående programme's voor sneile reactoren in Frankrijk of Duitsland; 
— volkdtge opneming van bet Reactor Centrum Nederland (RCN) in de »• 

menwerking met TNO-Neratoocn werd algewezen, aangezien Euratoom 
vreesde dat Nederland via. dexe weg een eigen snelle reactor ontwftke-
Hng zou beginnen. 

Franferijk støde zulke bogc financitlt eisen aan ten Nedeiiandse dedname, 
dat de contacten tussen TNO-Neratoom en de Duitse ondenoeksinstellingen 
wcrden versterkt, 
De IRK advneerde met Idem lot een samenwerkjng met DuitsUutd en een 
voorzefung van bet project, ook toen m 1965 duidelijk werd dml in gcval van 
realbatie van de plannen, het acbeepsreactorproject van bet RCN gevaar zou 
lopen. In 1967 nam de regering bet beshitt tot samenwerking met de Duitse 
BondsrepuMick en Bdg& 
Zi] stelde rich later garant voor een aanded van 15 % in bet project Het pro
granuna van het RCN werd definitief op de Dujtse programmål afgestcmd 
en het scfaecpsreectorproject werd bevroren* 
Rond 1970 waren de researchwerkzaambeden zo ver gevorderd dat kon woe-



den overgegun tot da bom* van *tn prototype meflc natrhimgefcoelde kweek-
reaetor (SNR). De ontwikkelingen kwatnen daardoor in een itroomversoel-
Bug, 
De SEP ging voor 15 procent deefoemen in tcq Dirit**Ned*rland» joint ven
ture **n electndtdtsoroducenten, die de centrale bortolden en zullen bebe-
ren. De besteSing werd geptaatst bij een Industrie«! joint venture wiarin 
reactorbouwers r u de drie tanden partlciperen. De KV Neratoom neemt 
hierin bet Nederlandse aandeel voor naar rekening. In 1972 besloten de rege
ringen rmn de drie linden de 500MWe SNR te Kalker te financieren. 
In Nederland, wear de ontwikkding ten beboeve van de SNR een sinds 1967 
mel groeiend deel van bet fonds 'nudealre industrlele ontwikkding* waa gaan 
vergen*, werd in de financiering voorzien door een wettelijk geregelde beffing 
op bet dectridteitsverbraik (SUaUbUd 246,1973), 

De eertte fcritfscbe vrtgen ten aanzien van bet SNR-project werden in het Par-
lernent bij de behandeiing van de Nota Intake bet KernenergiebeUid geitdd. 
(Zitting 1972-1973,11761, no. 4). 

Samtnvøttittf tn aanvuWnf *•* d* ontwikkctlng sinds I960 — Een aspect dat 
bij de drie hierboven beauluewi projecten gerne« aicfaappriijk optråd, was de 
aoodzaak tot samenwerking met boitenlandfe pirtnen, Economiscbe en tecb-
nologische factoren tpeddea hierbij een grote roi. De reteareb en ontwikke-
lingskcuten bleken voor de Nederlandte htdustrie - ook met overhddshulp — 
te hoog om zeU te financieren en ook uit maiktoyerweglngen was Intematio-
naliiatie nodig. De Nederlands« markt is te klein en de exportmøgdljkheden 
rijo te gering om een uitsluitend Nederlandse oadememing op één van de ge-
Heden rendabel te maken. Aansluitlng bij buitenlandse partners betekende 
het openen van nieowe kapitaalbrotmeo en markten en toegang tot nteuwe 
technJscbe onrwikkeiingetr 
Het betekende ecbter tevern dat de ontwikkelingen in eterke mate aibankelijk 
werden van dere partners en dat de Industrie en de regering betrokkea rnak-
ten in de Internationale econombche en poUUeke ooneurrentiealag binnen de 
Buropeae Gemeenscbap1* en russen de Gemeenscbap en de Verenigde Staten. 
Vanwege de boge research* en ontwikJnltnpleosten, het benodigde produktie-
potentieel, de vereiste know-how en toegang tot de Internationale markt, xljn 
net atieea de grofe Nederiaftdsø bedrijvtn die zkh bewg bouden met kern-
energie, 
De twee grootste Nederlandse macbineboawen, RSV en VMF leveren com-
ponenten voor Uchtwaterreactofen en zija ectief betrokken bij bet SNR- en 
het UC-project, RSV is als fabrikant van reactorvaten de belangrijktte com-
ponenttnleverancier. 



D« VMP, aww op Dutaland georienteerd (KWU-Stemsas), heeft vant! bet 
begin eau sterke betrokkeahetd btj de UC- en SNR-projecten gekcad, 
Ook <fte nwttmationah Philips «n Shell zQn betrokken bij de keroeoergieoot-
wikkding in NoderUod. Philip«, die vooral in de begjnjaren actief wu, — de 

j voorzitier van de <rrmimhtie Tromp" wu president-directeur van Philips -
i beef I uit marktøverwegingen hamr activJtdtsn op dit gebkd venntaderd. 
In 1969 is a>gestopt mel de fabHcage van iplijlstotekmentett voor fcerncen-
trak*. Deze activiteUeo »ja ten dele overgenomen door SbeU la sameaweT-
king met RSV.GKN en RCN in d* joint venture Interfud B V; een voorbeeld 
van seuit<amcnerct*le sainenwerlong timen indwtric, research- en etectrjei-
tefriinrtdHngcn. 
Deze poging om in Nederland een sptijtitaftabncage project van de grand te 
knjgen a echter met gerealiseerd* 
De activiteiica van SheW betlaan niet alleen de product!* van spuitstof voor 
kerncentrales (UCN en Interfud), Stads een aantal jaren is net bedrijr* betrok
ken bij de ontwikketing van Hoge Temperatuur Reactoren via de onderne-
ming General Atomics, vraarin samen met Gulf Oil wordt deelgenomen. 
In bet rapport van de commmie Tromp' en daaniatadeadviezeavindeIRK 
kwam regebnatig de noodzaak van overheidssteun aan de wduJtrifck nuet eaire 
onrwikkeling naar voren, Deze stemt beeft de overneid In mime mate ver-
strekt Niet alleen in de vorm van direct« finaoctele bulp, deelnanie in pro-
jecten of bmrhiihaarstetten van researcbiadiUeJtea, maar ook door bet scbep-
pen van een wettetijk kader en bet optreden als partner bij internationale af-
spraken en verdragen. 
De sterfce onenutie op de industriele aspectea van de kemenergie had tot ge-
volg dat bet Ministene van BcoMMniscne Zaken de vootnaamste uulantie in 
bet kernenetgiebdeid van de overheid werd, Hierbij ontplooide de regering 
t«*a «IH> m»»i»ti<jv*n maar richtte rich op de verlangens van de nucJeaire 
ioduurie Dit post in bet kader van de taakopvatting, die in de eente kern-
eoctpenou werd verwoord; een opvatting die een afspiegeling is van de be-
Usande maatichappeUjk* vtxboadingen. Deze Tcgeringspolitiek werd ook in 
bet parlament in brede fcring aanvaard CW.B S,, 195&). In bet licbt van deze 
regeringspohttek kan de behmgrijke rol die de JRK beeft gespeetd, worden 
vetkiaard. Het fett dat de Centrale Raad voor de Kemenergie niet functio-
neerde ah coordiaatiecentrum van de verscbinende aspecten van de nucleaire 
ontwikkditii beeft de poatøe van de 1RK ab adviesraad venterkt Dit heeft 
er tevens toe gefetd dat bij de bepating van prioriteiten in bet kemenergie-
beleid de vetiigbekl en de volksgezondheid slechts zijdetings werden betrok-
keo. 
De IRK is een ontmoetingspunt voor functionarissen uit de industri de dec-
UicUeiwinmiVmgcn en de overneid, Gtbleken is dtt binnen de Raad ais pr* ken 



gemaakt konden worden tussen de eJectricJteilsproducenten en de Industrie 
waarbi) een beroep op de overbeid gtdean wordt om daze aispraken kracbc 
bij tazetten, 
HoeweJ 4« eloctrldteluptoduceniea evenaii da tnduairie acttef helrokken ii]a 
bij de ontwikkeling van de ketneaergie beståen sr tussen beide sectoren tocb 
tegenateUlngen. De Industrie wU de electriciteiuproducenteu bij bet itrevea 
nur 00a atatøde tbuiimarkt zoveel møgebjk tønden, terwijj de electriciteju-
produceaten bet lief« vrij witten zjjn is hun beetettingapoUtiekr 

J De betrokkenheid van de riectricitetttproducgnten bi) de audeeire ontwik-
vkeling hæft bet proces v u centraiiselie in deie sector venneld. De keuze ult 

offerte* voor kenicentralei en de inlem&tloaale coaUusten op bet temin ven 
de keroenergie bebbea de poeitie van de Amnetnse Instellingea vcnterkt. 
De invloed ven de industrie op bet researchbeieid v u bet RCN 1« voonl ae 
1970 venterkt Op deNijvejbeådsorganisatie TNO, die oetrokken is bij de ont* 
wikketing v*n de natriunnochnologie beeft de Industrie tradJtioneei grote 
Invloed. 
We eonstateren dat de Industrie neast hear invloed op bet regeringsbetød, ook 
een sterka greep beeft op bet door de overbeid getlruMicieerde research' en 
ontwikkciingswerk. 

Ill Het network: samens teN in g en verwachtlngen 
De activiteiien op bet gebied van de kernenergie zijn over een groot aantal 
bedrijven, raden en instcllingen venpreid. Otn tot de uitvoering van een 
kemenergieprogramma te koenen rnoeten de beteids besiiuingen van vele van 
deze taatoUtogen op elkur wordeo afgestemd. Wlj menen dat dit o.e, gebeurt 
door bet gebniik van dubj^tuncties op beleidsbepalend niveau en dat een 
analyse van een netwerk gebawerd op dubbelfunctie* ons ieu kan iercn over 
de ttructuur van dexe coQrdinaUe. We tullen, voordat we overgaan op de net-
werJcinalyie, ingaan op de eard van de eenheden en de relatiet van bet net
werk, Daarnaast witteu we nagaen ot uit de concludes van bet historisch over-
zicht gevolgtrekldngen zijn te maken over de te verwacbten structuur van bet 
netwerk. 

De etnhtdtn — De vencbUknde participanten in de ontwikkeHng van kern-
energie in Nederland — bedrijvem adviesraden, senM*oveibeid«>f ganisatita — 
zijn door ons tngedeeld in vier sectoren: de industriele sector, de electrici-
teitnector, de researcbsector en de overbeid. Bum en de sectoren zijn de eea-
heden verder verdteld in groepen, meestal volgens iuactioneie criteria. Zr zijn 
alle provincial elecuiciieiubedrijven in één groep ortdergebracht. In sonuni-
ge gevallen beeft een vencbil in betrokkenbetd bij de kemenergte-oniwikke-



hftgea ail criterion gefungeenl: de verdeling van de produktiebedriJYea In de 
groepen Bedrijvea 1 ai Bedrijven II is d u n u eaiYOortwdd. 
Selecde via dfe eenbeden b gebeurd op grond van eea analyse van bon ro] in 
bet kuueueigåegebeuren. Tebel 1 geeft ACQ van do eenbeden røge* 

deetø n«ar sectoreifc en groepen en met do veraielding van de reden tot sefactie 
<kota«n: werkzaambeden); gioepen en eeoheden die in de keroeneriieontwik-
tding op de voorgrood trcden ajo ondentreept De electrkxt eftssectot is ver-
houdingsgewijs uhgebrekl in de netwerkanatyse betrokken om de ralalle met 
centrale en lagere overbeden inbeeW te krijgen. 
De kettu b beperkt tot Nederlands« actoren. Dit maakt bet nlet mofeUjk 
om de gevolgen van internatkMalisatie op bet gebied van de keroenergfo in 
KM netwrrk weer le geveav Een tweed* bepertdng wordt opgetegd door bet 
. moment opname karakter vin bet onderxoek. De gegevenj rijo gobaseerd op 
de tæstand van etnd 1972. De hjstorische oorwikktlingen rijn Yin belån* In 

, b^netwerl^maaro^alrttcAttojeryaniiaatopdetoeitand van 1972, 
De rttatier. Van de gekocen eenheid rijn de fonctionarissea trit de beleédabe-
paiende organen opgetwwneo. Hieronder verstaan we zøwel de bekidsvoeTcn-
de (Raad vaa Bestuur, Directie, Bestuur ole.) als de btJcidxcotrolereode or-
ganen (Raad vin Conumssamsen, Algemeen Bestuur, Raid van Advies, R»«l 
van Toczkht etc) op bet hoogste niveau binnen de eenbeidLu 

Dmbbrlfuttctits ontstaan doordat faraicnariaaeo in meer dan éen beteidt.be-
patend orgaan ztttiug bebben <vgt Hehners e.a_ 1975). 
Dere dobbelf unctie* moeten niet ab persoocdjjke altributen maar in de totis 
phuts ab een rebuie tossen de eenbeden warden opgevat. De ftmctkwaris 
antteeat in overwegende mate xijn belang aao de eenheid, aan ojo posiue 
daarin en aan de positie van de eenheid xelf binnen de maatschappeUjke om-
geving, 
Wat is de betekenis van een dubbelfunctie tussen twee eenbeden? De functio-
naris die dezc reUtie legt bepaalt aede bet bektd in beide eenhedea en beeft 
toegang tot belangrijke tnfonnatie van de eenbeden. Het belang van de retatje 
ligt vooral in de mogehjkheid tot informatie-vverdntcht. Hkrdoor kan bet 
bektd in de twee eenbeden gê odrdmeerd worden, 
Deze infoTOUOie-ovrrdracht kan tweesijdig of eenzijdig gericbt zijn. 
Is « tweezijdjg gericbt, dan heeft eenheid A een even grote infcrmmi*toegartt 
tot eenheid B ab omgekeerd. Het is bierbij mogeJijk dat A en B invloedu op 
elkaan bektd uttoef enen; geen van betden heeft echter op basis van de infor-
matie-uttwissetmg tnacht over de ånder. 

Dit kan wet bet geval ajn bi) een eenajdige iniomutie-cpfwdracht Hwrbij 
heeft eenheid A toegang tot informatte in eenbetd B zooder dat B oolc de* 
aeifde toegangsmogeUjkheden tot eenheid A heeft A kan btjv, zijn mfonnaHe 
aan B zodanig presenteren dat hij daarmee het bekid in B mede kan bepalen. 
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Bcafand A b d u in txaat towel macht als jnvloed uit te oefenen op hetbeJdd 
ven eenfaeid B. DtftftUjke ongenjkn rdatiea tretten we veeJW aan \n gevane* 
• M m M W de behæfte u n cofrdinatie en ttfonnatk-overdracht ook nog 
een fhnmrvcl of aastitutiooceVhicTarehische rdatle tussen eenheden bestaat 
Een finandeel nifrarehische relabe i« hijv. de dcelnenungsreUtio, wurbtj A 
een deel v u bet kapitaat van B bexiL Dens reUtic bestaat om. tussen b«drijven 
en hun jomt-venturea. lo io*n gcval kao een directeur vin bet bcdxijf sitting 
nebben in de Rud via Commissariasen van da joint-venture. Deze functio-
naris beeft toegang tot alk infocmatk van de joint-venture, terwijl de laalste 
steents inf onnatie over bet beteid van bet nic^derbedrø kan krijgen vooizoYer 
deae fiwctkmaiii deæ vrij wil geven. 
Ook de finanaeringirelatie, met name overheidifinarcinint. valt onder de 
finaiyircrfchieraichisrnc retatie. Deze reUtie treffen we in on* netwerk aao 
tussen overhead en da ttscarcluustellingcn, In^tutkneel-hienrcbbcne rela
bel vinden we bthoen de overheids- en leseaichsector. Hier zijn dubbelfunc-
tks voor een deel ook statutair vastgeJegd 
Deze hienichische relaties rijn macatsreUtiei en speten ah xodanig vaak een 
rol bq net ontitau en het bepsJen van de richting van een dubbetfuncd*. Hel 
fa echter nkt ro dat een dubbeåfunctie haar oociproat vindt in een machurcU-

- tie; deze i* noch een voMoende noch een noodrakelijke voorwaarde voor bet 
ontstaan van een dubbetfunctie. De beUngiijkste eotstaansgrond van een 
dubbdfunctie is oi. de behæfte u n oofirdinatie en infonnaiie. In situaties 
waarin geen ô ibbeUunctje tussen etnhedca gdegd kan worden ol waarin de 
eenheden zo*n reUtie te nadetig acbtea voor hun poaitie, terwijl wet behæfte 
bestaat lot penoonlijk contact op brtftidibepaJend niveau kan gebniik gemaakt 
wotden van de n*>gefajkheid tot contact via een dente eenhekl. Een voorbeeid 
van zo*n contact a de ontmoetinf tussen fiuwtkmarisseu uit de verschittende 
inoederbedrijven in de Raad van Commissarissen van hun joint-venture. Een 
ander voorbeeid is de ontmoetinf van functranmiiuen uit de Industrie en de 
etectriQtfaCunMtUingen in de Industriele Raad voor de Kernenergie. Dit con
tact is minder lechtstreeks, maar been het voorded dat de infonnatte-over-
dracht beperkt kan vorden tot een af gebakeod terrein. 

Vtrwcktinten — De in het netwerk opgenonien eenhedea vcrschUten sterk 
in de mate vtii betrokkeubetd baj de kx;nenefgje>ootwikkelingen, Sommige 
eenheden bewegen rich uitsluitend op dit terrein, terwijl voor veto indere 
kerner ergie slechts een deel van hun actmteiten vonnt of zetfs marginaal is, 
Daardoor xullen *ang niet alle relaties in bet netwerk terug te væren zijn op 
posities en verlangens van de eenheden in het kader v u de kernenergie. We 
verwachten echter dat het netwerk van verbindingen toch een duidelijkc struc-
tuur te zieo zai geven die terug te væren i* op de behæfte aan codrdinatie en 



infonoabVuitwisaeling op nucteair gebied. 
Do belangrijkste eenhedVn op bet gebied van keraenerfiø zi jo vooraJ eenhedea 
in de froepen Bedrijven It lotat-venturea, Raden, RetearcM en Anwetnse In-
atellingen I (vgl Tabel 1). 
Wij verwachtea derbalve dat lij ook de central« ©enheden lo hat netwerk zijn, 
d « x . eenbeden. die vie dubbeUuactiet met veel andeie iastcUinfeo tijn ver-
boadeo, Boveadko rullen deze eenbeden onderlidf meer en inlemiever rela
tes hebben dan gemlddeld tussen de eeobeden to bet netwerk optreden* 
Uit de bJatarische analyse U gebleken dat de Industrie eeagrotebehoeftehteft 
aan codrdinatie net de rescarchsector. Dit zoti tot uitdnikJdng moeten ko-
men in vde rdaties tussen da eenhedea uit de Industrie (nul. Bedrijven I en 
Joint-ventures) en de researcbiimelUnjyen (mji. Research I). 
Voor da IRX verwachtea we een centrale plaata in bet netwerk, Dezø raad 
is iOfesteJd om da regeringspolitiek af la tt emmen op de wensen van de In
dustrie en da electricåteiuproducenten- Deze cøttrdjnerendø rot die dø nad 
heeft binnen bet keroenergie-gebeuren zal ongetwijfeld semengaan met dub-
bdfuncties tussen de nad en eenheden binnen de Industrie-, ét eJectriciteits-
enreecarch-aactoc. 
Een tweede belangrijke eenheid in de ontwikkeling van kernenergje in Ne
derland it bet RCR Ook voor deze eenheid verwacbtea we tea centrale plaata 
in bet netwerk van dubbelfuncties. In de cerate plaata omdat zowd Industrie 
ab de deesrititdtsinsteUingei) « de overbeid eea stem in bet beleid hebben, 
in de tweede plaata omdat de ttichtin j rejf de teak beeft kerneaergie-oodcr-
zock te codrdinereo. 

IV De resultater) van de netwerkanalyse 
In. dit hoofdstuk kocoen de resultater van de netwerkanalyse aan de orde. 
Eent wordt algemeen op bet netwerk ingcgaaji. Daarna zai bet netwerk sec-
tongewijs worden geanaivseerd, waexhij de nadruk ud i/aiiea op de plaats en 
de relatie* van de belangriike keroenerfie-eeahedea in bet netwerk, 

Algtmetn - Het netwerk bevat 75 eenbeden (Tabel 1). Van de 1014 belejdv 
bepaleade of bdeidsoontroterende functtonarissen van deze eenbeden tcgg«n 
181 (18 %) 300 dubbelfunctiea binnen het netwerk. Deze dubbelfuncties leg-
gen 322 Ujnen, bestående uit ééa øf meer dubbelfuncties tussen 74 eenbedvn. 
Het aantal dubbelfuncties tussen twee eenbeden noemen we de muhipllciteu 
van de lijn. 
Twee eenbeden zijn (direct) verbooden als zij een lijn gemeenschappelijk oeb-
ben; aj zijn indirect verbonden als ze elkaar kunnen bereiken via andere een* 
heden. Twee direct verbtuvtea puiwen noemen we buurpumen; lij bebben een 



ttmrrcesri« met etkaar. Df bovetigenoemde eenheden vormen esn cømpøMJir, 
dat wil nggen dat ail« eenheden dw to* de component behoren dirtet o* in
direct net elkaar ztfo verboodeo. H«t Miniaterie van SodaleZakenismetgeen 
enkele cenhod verbonden en maakt durum geendedutt van een component; 
het i s f c f eøJemt ." 

Het aantaJ buurretattei in de compooeot is 322, dat b twaali procent n n bet 
aantal mogelijke buurrefcmties in de component (2701>. Het aantal buurreUties 
uHgedrukt ab fractio van faet aanul mogelijke butnrelatiei noemen we de 
tichtktid** In tabel 2 ztøi de dkhtheden binnen clke groep eenheden in de 
diagonaal ungege ven. 
Zo b de dkhthttd tussen eenheden uk de groep Bedreven II 27 procent, die 
tussen de eenheden uh de groep Arnhcms* lnstellingen 1100 procent en de 
groep Provinciate Overheden nul procent la bet voorlaaUte gcval rjjn atte 
eenheden bnurpuntca van elkaar en in het betale geval bectaan er geenbuor-
retones. 
De overile cetera in tabel 2 hebben betoxkting op bipartite dkhtheden. We 
apreken van een bipartite network ah de verxameling eenheden van bet net-
werk verdeeld k in h w * tBabmrtie i%l*t U^m A M > h w > r ^ H « l ^ r « — —J ^A^ml^ 

dit binnen de deervefzameUnfen (een buimelsiM* voorkonea De W/wrii* 
JSchtheid a dan het aantal buurreUli« tussen eenheden uit verschOlende decl-
vorameting eh fractie van bet tantal inof^ipe zodiu^ buundåtiea." 
In de cellen van tabd 2 ctaait - met ottaoadering van de CDdente rij - de bi
partite dkhtheden tossen de groepen. De bipartite dknthetd tossen b,v. de 
eenheden nit de groep research I en de eenheden uit de groep Bedrijven I is 
47 procent- Die tenea BfachnellaitilmhAi *m Artilwr^t IinÉwnjpy«! I 100 pTO-

cent,datwazef^eno^S£PtOKNeQK£MAdkxowdo^deBLJlaboiei 
de CEW a$n verbonden. 
In de ondente r̂  via de tabet is de bipartito d^Uieid van een groep eeahe-
den met de rest ven net netwerk weergegevea. De hoogste hip. dkhtheid ha* 
len hier de groepen Raden (28 %), Research 1 (23 %) en Ambemse Imtet-
hngen I (20 %). 
We verwnchlen det de beUngHjbte eenlkexta 
gi« mteasievere reUtics met elkaar hebben dan gemiddeld bissen eenheden In 
bet iierwerfcbearaan. De bipartite dkhtheden vandes^ 
heden an opgenomen (Bedrijven I, Jomt-veotures, Raden, Research 1 en Arn~ 
hemse Imteftlngen I) wijzen er op dat die vcrwachting terecht is* evenais de 
dkhtheid tussen een groep en afleoverige groepca (ondente rij tabel 2). 
Zonder dat bet uit aet hhtorbcb overxknt zoo kunnen worden afgeteid, ver-
tonen de groepen Vettigheid en Weterocbaptbeleid vrij boge bipartite dteht-
beden met een aantal belangrrjke kernenergie groepen. We komen bier m de 
leOoiagewijae behandeang op tcrug. 



T*M 2. Dkbthede* in bat netwerfc kcraeaci«tc 
- lo d* diagooma] dicbtbckl tasten —hcdee Home ««a ftTOtp; 
- to d* onderne itj de bipartite dkhtbbd vto « n txoep met de re* van bet net

work; 
- fo do overige cellen de bipartite dkbtbeden timen d« troepen 
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De dicbtb«±d ©ver faet gebel* netwerk to 12 procent Splitten w* Set •^-"-,-
in tweefti: één besuande uit de 17 eenheden van de fa label 1 ondf itrjcpt; 
beiartjrijke grovpeo en 4éa bevtajnde uit de 58 overife eeøbedeo, <teu liU-l 
de dtefatheid tunen de 'IT tot M procent te rite. opfelopea ttrmijH voor de 58 

eeiil»deneeadicntb^vah7pit>etiitwo^ 
'17* en de '58* is 14,5 procent De cJjfcn |even duktetijk u o dat d- reiatta*..:: 
sen de '17* becfater rijn d u die tutten de '58' en dat de 58' tttrker ztya fe* 



ofifer«eTdop^nrdatte*ttlkaax.Tvttam 
keroencrpe lot bet k ø e n van tynea terapi bQ do "S*' keroeoerjie ni« ol 

Tevena varwacbten w* dat de reluie tunen de *1T intensiver zijn Ab not* 
bkrvoor funfeert de femkkfclde multiplicåeit van de tijnen. We gaan crvan 
nit dat eenheden wummra meer dan een duobclfuncae bestaat (miUtiplk*-
teit froler d u een) een »racere behæfte u n co&rdtaatie en/of luformatic-
overdracht hebbea dut fenauaterd kan warden met een dubbetfuoctie. De 
multiphcrttit w> een ajn but derhahne beachonwd worden ah mui voor de 
»lemiieit wn do idaliee tutsen rwee eenheden. De gemiddeMfr multkipU-
citat van de Ujnen in bet gehd* netwerk i« 1,5 Tutten '17* ia tuj 1,9. De '17* 
ojn dertudv« eiet attcea heefcta vertooiiden, lum tetatiet z$n ook intenuever 
dan die tunen de '58*. 
He* femiddekte aanul buurpunteu van een eenheid uh de '17' U aanzknUJk 
boger dan die van een eenbekJ uit de '58* jaL 17.0 tegen 6.5. Deze djfera dul-
den crop dal de behngrijke ktroeaergk eenheden ook tot do mecet centrale 
eenheden in net network behoren, ah we bet aantal buwpunten van een een-
nåd beechouwen ah maat voor de c«»ffaiii<^ van die eenbeid. In label 3 ujn 
de 20 centrale eenheden opgenocnen. Dat in deze tabel ook eenheden voor-
koanen dn »een voonanttaande plaat* innenien op bet gebied van de kera-
enerfic is niet verwondertijk. Naast dubbettuncties gebateerd op de behæfte 
aan oodrdinatie ULV, de keroenergie komen — wegem de zecr lukne seJectie-
criteria en de veeizijdife funcdea ran de eenheden - ook vod relatie* voor ge-
baaeerd op de behæfte aan coordinatie van bv, net ekctrktteitabeletd ot bet 
fteeardtbcteid op andere febieden dan ketnenetgic. 

T«M J De twjatig centrale eenheden ia hel netwerk 
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In Tabel 3 lien we dal \2 v u de 20 centrale »enheden belangrijke kenienerfte-
eeabedea xijn. ZotJ» vetnetd zijn d* doorotu op basis v u bat historisch over-
licht alt batangrijk aangedulde eenheden gemiddeld mat 17.0 eenhcden in bet 
netwerk verboaden co hebben zij een onderilnfe dlchtheid vrn 54 %. Bij de 
e«mt 17 eenbeden gekocea op basis van centraJlteit xfjn dew cjjfen 19 rasp, 
SI procent Hiemit blijkt dat door dexe centrale eenheden, hoewel zij met meer 
eenbeden in bet network zijn verbonden, geldt dat bun oaderiutge verbindin-
gen icta minderbecfat zijn dan tussec de 'IT bdangrijk* kernenergie-eenbedeQ. 
Ult deze djfers blijkt, dat de behæfte aan infonnatie en coflrdinatie op geWed 
van kernenergie tusatn de btUagrijke Instetiingen op dit terreto tot veto dub-
belfuncties leidt en ben een centrale ptaats venchaft in hot netwerk. Tavens 
komen de eenheden near voren die op basis van tnfonnatie- en coflrdujuiie-
beboefte op andere gebieden dan kerneoerpe ten cental« poaJUe in bet net
werk innemen. We denken hier met name aan bet electridfeitsbeleid en bel 
wetenschapsbeteid. 
Een eenheid die mede dankztj baar betrokkenbeid bjj kemenefgi« in bet net
werk een centrale plaats inneenit maar in bet historisch overzicht wetaig aan-
daeht heeft gekregen, i* de Gezondheidsraad. Op de politic van dew Raid 
zuflen we bij de befaandeJinf van de overbMdsaectOT ultvoeriger terugkomen. 

D* industri* - We zulten on* bij de bebendeling van de industriesector coa-
centreren op de reUlles van de eenheden ult de groepen Bedj.jven I en Joint-
venrures. Over de relatiea tussen de eentieden ult Bedrijven ti valt in het kader 
van dit artikel weinig zlnnigs te zeggen. Hiertoe zooden we een inzicht moe-
ten hebben in bet geheel van de octiviteiten van deze bedrijven. 
In flguur l a zijn de deelotmingsrelatiea tunen Bedrijven I en de Joint-ven
tures getekend; In figuur Lb de dubbdfuncties, Het onlbreken van de dubfod-
functie* tussen Philips en baar Joint-ventures is in overeenstemmtng met de 
gedacbte dat de dubbdfunctie niet noodzakeUjk voortvloeit uit de bierar-
chiache (deelneniings)rtiatiel mur veeleer een uitdrokking is van de beboede 
tot informatic-overdracbt en codrdraatie. Want, hoewel Philip* baar finan* 
ciéle banden met Neratootn en UCN heeft gehandhaafd, heeft bet bedrijf licb 
sinds 1970 teruggetrokken uit de nudeaire activiteiten. Zij heeft dus geeo be
hæfte meer aan coordinate of informalie-overdracbl met deze eenbeden. 
Uit figuur 1 blijkt dat vooral de relatks tussen UCN en haar moederbedrijven 
intcosief zijn. Deze belangstelling zou voort kunnen komen uit de in 1972 gun
stig geachte commerciele perspectieven van UCN. 
De Joint-ventures vormen ontmoetingspunten voor functionariuen uit de 
moederbedrijveo. Zo ontmoeten diredeuren van VMF, Shell en RSV elkaar 
in UCN, Neratooro en Cooipruno 



Figmmr J«.- DedeeoUatirelaties tim«« eenbedea nit Bedriften I en Jo*n«-veoture» 
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Fi&wr lb: Dubbdtaactici tunes eenheden uh Bedrijven I en Joint-ventoret 

IA 
ZS 

1 VMF | ^ a 

SHELL 

PHILIPS 

30 
10 

14 
10 

DSM }-~ 10 

; De Joint-ventures zgn voDedig met efkaar verbonden (fifuur 2). De bote mul« 
• tipboteit Tan de tipi tossen Neratoom en Comprimo vfodt wort uit bet frit 

||datb«teb^dnjv^<ke^<iedutctiebe*>ben-
RSV en VMF nja niet met eftur verbonden. Een dubbetfunctte zon voor 
betde bedrijven onverenlgbaar ajjn met de onderimfe coocurreotiepo<itie die 
ii} op een aantal markten hebbeiL fir xijn editer vele eenheden wmar f uactio-
namsen uit dew bedrijven e'kaarontm'Yrteti, naast de al genoemde Joint-ven
ture« betangnjke kera«Mrgie-«enheden als de IRK ea het RCN (ftguurt). UH 
bet htstorbca overzkht verwaefctec ve dat de grote behæfte aaa urformat« 
tntwfeseting en sameuweraiag op nndeak gebted tonen de Industrie, de re-
•earensector en de ovcihcid zal wofdeu weersptegcW in dubbdnmettes tut* 
sen de op dat gebkd bdangr^ke eeobeden uit elke sector. In figuur 3 xijn de 
dubbeShmcties tossen deao eenbedea m wgegcTeo-



Flfuur 2: Dubbelraoctfa hmm de tenbcdea vmn de 

Figvur 3:I4Jnen tunen eenbedea nit Bedrijven I ea Jotat vesture* eo de IRK, 
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Wezkn dat vrijwel alle ecnbtden uit de froepen Bedrijven I en Joint-ventures 
met bet RCN (uhgezømterd DSM) en de IRK (uilgezoiukrd Philip«) rijn ver-
bonden. Stechts VMF Is met TNONO verbonden. Betde eenheden houden 
zkh intemief berig met de nfttiiumtechfloiogie voor »elle kweekreactoren. 
Dit geldt ook voor Neratoom, Comprimo en In minder« m*te RSV. Op batb 
bJerran zouden we nisten de eenhedcn ea TNONO dnbbelfuiicties verwacn-
ten. Mofelljk verioopt de coOrdmaoe op net gebied van de natriumtechnoløfie 
vi« bet RCN, dat een centrale rot epedt in de nucleair* research. Beide re-
searcninstellingen zijn met vier dubbetfuncUes met eUcaar verbonden* 



Do ecnheden nil Bedrijven I hebbea, met uitzoodcring n a DSM," geen dub-
hetfuncttes net de gioepeo Arnbemse Insteflingen I co Veiligbeid« Directeu* 
itn uit RSV, VMF ctt Shell ontmoeten bun cauega*s uit de SEP, OKN en 
KBMA center in de IRK en bet RCN. Uit bet voorgaaode kan worden ge-
cattctudeerd dat de industrie* nu*. VMr\ RSV en Shell, verbonden b met alle 
eenheden die van belang iija voor bet does stage« Yin eenkenienergiepioject 
Zij is verbonden met do research, waar een project begint; de advisering, die 
net protect verier begeteidt en daarbij invtoed kan uUoefenen voce bet ver-
krijgen via overhetdsateun; en de minering, die weUswaar in de produktfe-
fase binnea de Industrie zelf geschiedt, roaar waarvoor oodrachten uit dt 
etectriciteitssector noodzakeajk rijn De Industrie ootmoei betangrijke func-
tionarissen nit dcze laatste sector binnen de IRK. 
Dit komt duidebjk tot ukdnikftang in de ontwikkding van de »die kweek-
reactor. In 1962 word bt> TNONO in sameuwerkiug met Neratoom aan een 
ooderzoefc bogormen naar de natrhimtechnolofie. De IRK adviseert gunstig 
ten aanzien van bet project en weet er ovcrhekbsteuo voor te verkrijgea, Na 
een intematknaUsatie van bet project (dat op advics van de 1RK tot stand 
korotX is men met de research z&vcr gevorderd dat er tot de bouw van ecu 
centrale kan warden overgegaan. Hiertoe wordt (grotendeels binnen de IRK) 
overleg gepteegd tussen indusirie* Ambenue Inttellffigen en overbetd Uit dit 
overleg resulteren opdracbt tot de bouw n n een reactor door de SEP in sa-
tnenwerfcing roet Duitse en Behjucbe ekctrkåtdtsbedrijveu en een voorstel 
tot financiering (KalkarhcfJuî  dat door de Tweede Kamcr woidt gøedge-
keurd. 

De elearicuciustcior - In de historiscbe analyse bleken de Arnbemse lwtd-
Ungen I, SEP, OKN en KEMA, de betangrijkste rol te spekn vamrit de ckc-
trictteitsaectoi in de kenieoerpecotwitkelingen De vraag roes in boevtrre de 
provinciate overbeden naast hun traditiooete pourje in de provinciate eiec-
tjrtcitdtsbednjven oot — rechtstreeks — invioed kunnen uitoefenen op deze 
Arnhernse InsteHingcn. Tegen deze achtergrond bespreken wij de verbindingtn 
tussen de eketriciteitscenheden onderting en met andere eenheden. 
Uit Tabd 2 btijkt dal de groep Provinciaie overheden met alle groepen een 
lage dkhtheid heo;. Hmar toogste dkhtbeki is met de Arnbemse lnstelUn-
gea I (15 %) en de provtnciak electridteftsbedrijven (11 %). Uit Uguur 4« 
bhjkt dat de hjnea tussen de provinciaie overheden en de Arnbemse InsteNin-
gen I voornamebjk gericht »jn op de KEMA. Naar de belaognjkste bdeuhbe-
palende instdling, do SEP. lop** geeo tijoeO- De GKN i* alleen mel de Gede-
puteexde Staten van Gddedand verbonden; deze lijn wordt getegd door de 
Commissarb van de Korungin in Gelderiand di« statutair voonitter is van de 
Raad van Toezkht van de GKN. De provinciaie eJectriatdtsbedrtjvem leggen 



aanxlenljjk mær lijnen DUT SEP, GKN eo Kom« (dlcbOwid 70 * ) . 
Do lijnen tussen de Arnhemse Iratellingen en de provbkciele overbeden en be-
drijvtn wocden vtijwel gctooet (30 %) gelejd door directeureo van provinciale 
doctriPtciUbedrijven die tovens Ud tijn ven de Raad v « Tæricht of de Rud 
van ConunJssarluen vin de ln«elUngen, 
Het aantal lijnen tussen de provtødele overheden en de provinciate electrici* 
teiubcdrijven ia groot, (12) met eefl gemiddetfc raukipiicitcit van ^25, De Ja-
ge dichtbek) tussen deze twee croepen vindt rijtv oorzaak In de speckle timc-
tuur van de bipartite graaf. Deze valt in negen compon enten uiieeo. De lljnea 
volgefi gehcel de deelnemingsrelatJe* tussen de eenheden uJt beide groepen 
<Gguur4a). 

Fijuur 4a: Ljjnea tussen de proviodale overtalte en de prov, etecukiteUs^ 
bedrijvea en lutten de provinciate overheden en d* Arnbems« ImttUingeo I 
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\D 



Gemcten nav de dkfcthejd konen de Araberne Insftflingen I — SEP, GKN 
en I^MA - ywrd binira de decfrkftritwc^ 
buåttm de sector ab tneeet centrale grocp our voren. Zij zijn coderlmt naiiw 
»ei bonden; ̂ hebbeo een vî jwcl fdenneke direciw es oøk tunes de toexlcht-
bowlende oqima bettaan dubWfunctie*, 

rtøw 46; Ljjnea tusses de pro«, etcctrictietaeedrifoca ta de Aroheftn* 
Imtellinfen 1 

De duecticleden n s SEP, GKN en KEMA kunnen bet beletd binneo de dec-
trkåtettssector in boge mate bepslen en op eJkaar afstemmen. Zij leggeo voor-
namdijk dubbetfuncttei briten de electrkitefaiector. 
SEP, GKN en KEMA beboren tot de tien meest centrale eenbeden trit hetnct-
werkea zijn met respectievetijk 19,24 en 25 eenheden verbonden. Het tantal 
eenheden dunran dat niet tot de eJectricileitøectar behoort is respectievetijk 
10,8 en 7, Deze tijpen topen, otndat de directie* ven de drie inatetUngen i i j -



Ftt**r& De Ifyara van de 5£F our «eab«dea buhm 6t clwtricitaftnwtor 
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wel identiek zijn, io tterke mate parallel Alle Ujnen belialvc die van de 5EP 
o u r DSM, UCN en bet Minitterie van Economiidie Zaken worden gelegd 
door funedooarinen trit de drie insteJUngea. 
De tavteflingen zfjn verbooden met sowel nucJeaire research alf met alle a<f-
vieaorganen »to do overbeid op bet gebied van energiebeleid. Ook 2ijo zij -
in tcgcmtelting tot de industri« — verbonden met de Gezoarfbeidsrud, 
Uit dexø reruluten koral ab vtructuur van de etoctrtdteitSMCtor bet bi ftguur 
6 gescbetste beeld naar voren. De Oedeputeerdeo hebben xåtting in de con* 
(roterende organen Tao de etecti iciteitsbedrijveo to ttrotnen tlecht* beperkt 
door naar de toezfchtboudende organen van de Arnbetmo IntteflJogea I. De 
meetto dubbetfanctiee met de controtertnde organen van deze tmteltingen 
(12) worden gelegd door direeteurea van clectricfteftibedrijven ifltormtig uit 
bet techniach-economjach kader. De sector wordt naar de ørerheld en d« 
fadustrie door de eenbeden uit de Arnbenue Instdliflgea I vertegeawoordigd. 
Hierott kan worden gecondudeerd dat de dtreete provtaciak poiitkke invioed 
grotendeebi ophoodt bi) de provincial« etectridteittbedriiveii, dat de belang-
rijkste centrale inttellingen SEP, GKN en KEMA groteadeeb gecontroteerd 
worden door de techniadhecononiitcb georiénteerde directjes van de provin
cial« bedrijven en dat bet betød van de centrale knstettingen op lattdelfyk ni
veau gevormd en uitgedragen wordt doer uit de» dlrecties gerecruléerde 
runcttonaritten* 
Een en ånder iluit aan bij hetgeen uit de bJstorbche analyie naar voren te 
gekotnen. 
Interomat zijn de venchitlen met de induttriele wctor. Hoewd de SEP, GKN 
en KEMA in financieet opricht ondergetctiikt ti)n aan de provindale eketri-
dteitabedrijven (Joint-venture poritie) bezitten zl} op het gebied van bet elec-
trictteitibekid een grote zdfstandigbeid en domineren de provinciaJe bedrij
ven en bun aandeelbouder* Le. dt provindes. Dit in tefensteUing tot de ta-
dustriele Joint-veniure*, wmarvan ook de tnoederbedrijven door middel van 
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topfunctionarissen becht in bet netwerk lijn opgenotnen, en naast hun Joint-
ventures ook zetf reUiies onderboudea roet de boU&grijkc eenbeden op nu* 
eteair gebted (IRK. RCH t i ) . 
lo de **RK b«jv. »jn de dtrecteuren vin de Arobemse InsteUingen de bckng-
rijkste representanten uit de electrkiteitssector, daarcutcgen vertegenwoor-
difca de dirøteuren rat de (rote produktiebedrijven en nkt uit de Joint-ven* 
tures de industries sector in de rand. 
Tot dot is vut belaug erop to wijwa. dat bet verdwi jnen van politkke invtoedt-
roofetijkbodcn op regkmaal vtak ojet gepaard tsgegauiiact loenemeode hv 
vloed op bet eJectriciteitsbefekl vamtit de centrale overbekt Hierdoor heb-
ben de Arnhems« tnsteflingea een vergaaad tetfstaudig befcid kunnen væ
ren met onvoldøeode potitieke controlo op landelijk niveau, teiwijl di't beldd, 
gexieo de wnvaag van de elecrrka teitsvoorzieaingeQ en mogctijke inværing 
van keracentrafca, junt een steeds nationaler karminer krijgt Mede tegen deze 
achtergrond moeten de vooroemena van de Minister van Ecooomitchc Zaken 
worden beoccdedd om de centrale overbeid oanw te betrekken btj de exptoi-
tatie van eventueel te boinitA kencentraks (Biiergienota 1974), 

De reseeuxkstetor - De btodtngea buttiea de naearcbsector moeteo worden 
geinterpreteetd als uiting van de wens tot coordinate en samenwerking tus-
researchinsttlUngen bij tecbjuscb-wetenschappetijke ontwikkeUngen en btj 
nucfeaire projecten in bet bijzonder. H ierbij spedt de overbeid — die grottn-
deefa de rescaicbinatituten financjeert — een beUngrijke rol, betgeen tot ui« 
ting komt in bet vaststtUea van statutaire relaties. 
Uit Tabel 2 blijkt dat de relatles binnen de reaearchsectar veelvuidig lija, de 
dkbtbctd tussen atte rewarchinsldlingea b 36 procent. De in bet voorgaande 
aangestipte beboetto aan oodertwge coordinatk wordt geiUustreerd door 
figuur 7. In de groep Research 1 zijn de insteøingett RCN, FOM en TNONO 
door twaalf dubbetfuncties met clkaar verbondea. 
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De Ontrale Organisatie TNO (TNOC) U met elk van dei* dfie UuMuten ver-
bonden, Deae bindingen ri jo. roali Uit vergetijking van figuur 7a mel 7b Wijkt, 
len dele terug te væren op statutaire bindingen. Voor de venchillen tussen 
beide figuren zijn meerdere oorzafcen u a te voeitn. 
AUereent hæft « n voordrachtsreent atet gerealiseerd te wørden af kan bet 
gerealiseerd worden door penooea uit een anden dan de tagen eenbeid voor 
ta dragen. Vcrder kan er behæfte bestaan tan tterfcert bindingen dan waarin 
ttat utair U voorrien. Tenslotte, wenneer twee eenbeden uit de figuur ecnzdfde 
vertegenwoordiger hebbeo uit een niet bij deae groep behorende eenbeid, 
achept dit ook een Ujn tussen de eeobedeo, 

Vooral timen de researcbinsteUifigen die beiangrijk werk vemcblea op bet 
gebled van de nucleaire technologie (RCN, FOM, TNONO) zijn de bestaan-
de bindingen tterker dan op basis van de statutaire voordrachtircchten ver-
wachtwordt. 
OpvaUend is in dit verband de potitie van TNONO. De tterke bindingen lus-



«*n TNONO en RCN zøuden kunnen worden verHaard vamiH hun 
hik* betrofckenbeid bij het avtriunitechiKriofie^pfoject en de daarult voort-
vtoeieodo noodzaak tot codrdinatie n s onderzoek*- «a cntwikkeHngipro-
gramnW*. Een dcrteHpc* bindiut k*a wocden feradbwrd Indfat TN DC zQn 
voordrechtsrecbt febnriki door bel alVaaTdifen van fund ionarmen TWI 
TNONO naar RCR 
De eenheden uil de groep Reiewch 1 zijn ook vtrbooden met ZWO, de be-
Jangrijkste organbatie wmt betreft het loekennen van gelden voor "weterochap-
pehjk onderaoek in het kider van de zgjt. tøeede gddatroom, DU brengt ora 
op de relaties van de re*earcbsectoc met andere Meteren en groepen. 
la figuur 8 zajn de relatiea van de eenhedeti nit de groep Research t æ t de 
groepen Bedrijven I, Joint-ventures, VeOigbeid, Raden, Wetemehapabek^d 
en Arnhemse Imtdunfen aanfegeven. Elk van decs drie eenheden b — naast 
de al eerder vermelda relatte met ZWO - zøwet met de IRK, de WRK ab de 
GezondheHteaad (dm. met troepen Raden en VeiUghcid) verbonden. Pit be« 
tekeot dat zij toegang bedben u : de advkavettanmgaan de ttger4g ten aan-
i k n vandegezøndbekb-, de weteoichappetiike en de industriel« aspectenvan 
de kexuenergie, 

Fiftnéf s. Lijnen vin de eeabeden nit de groep Research I naar de tenbed« uit de 
groepen Bedreven I, Joint-ventures, VeOigbdd, Raden, Wete»*cb*p*bel*W «n 
Araberne lestellingen I; tonen haa*}« bet aantal eenhedaa hl dfce groep 

RCN 

TNONO 

TNONO is slechts met één van de vtj« bedrijven vertondea (VMF). De re)** 
ties tussen Bedrijven I en de TNO-groep topen vootml via TNOC dat met drie 
van deze bedrijven b verbonden (VMF, RSV en PbJtips). Bdde organbatie* 
behotco tot de tien meest centrale eenheden ven net netwerk- TNOC b met 
20 eenhedeti verbonden. Hierooder vallen alle leden van de TNO-groep en 
van de groep WetettschapsbelekL Van de 19 eenheden waarmee TNONO b 
verbonden, iijn er reeds twaatf aangefeveo in figuur 7 en 8. Betangrijke u> 
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oenvradenhntettinslopefivoortaiiaardeMtab^ 
ken en van Vottsgozoiuttwid en MUirahyfiene, 
Het Remetor Centrum Nederland (RCN) det in de ktroeoefiemwich een 
dominerende rol ipeelt, ti met 25 eenbeden recfatitrMlct op beletdibepitend 
niveau vei bonden. Het RCN ii in 1955 opfericht awl aet dW om de intpen-
nfaten van de overneid, Industrie, dectrtøtdtauuteUlnfiea en reeearchinititu-
tøs op net gebied Tin kerneneraje te buttddea* De bestuurtijk* infoen*, van 
de vier sectoren btijkt diridettfk uJt figuur 9, Hlerbij dient te worden optfi' 
mertod^d*fiiMUKicTiî TOoetM<o*e!tro4od 
Het programme — en daannet de bates — arijn vooral sind« 1971 tterk op de 
benoeften van de Jndnetrie efgeitemd. Hierop wordt bij d« behandeline, van 
de overneidtsector teniffjekomen. 

Flpwr 9: Het RCN ea de met hair verboodea eeoheden 

indue W«-
»eclor 

VMF 

SHELL 

PHILIPS 

COMPRIHO 
NERATOOM 

1HTERFUEL 

UCN 

fc*»ong 

ATFOR 

• 

«fcc*tcHeiH»tctor 

PGEM GKN SEP KEMA 

\ \ \ 
>v \ 2 

.,5 * y^/TVxx^ 

/ < 4 t \ 

/ / \ \ 
FOM TfKWO W I Tf 

reeeorMectOf 

NIVEE 

^ - 2 

"""* 5 

^ 6 ^ , 

3 

•••c 

cw*rn*dt. 
feclor 

VM 

1CK 

CRV 

GCZft 

IRK 

WRK 

ZWO 

De eonheden alt de groep Reeeerch I bereiken bet feneie actla van wctortn 
en aToepen betrokken bij keraeneraii: Industrie, dectrJcitefc, ovtriwkUbridd 
op nuclealr ftbied, reUlabeid en overige researchinstituteiL, Deze raUliee rijri 



geen twmiijdif relatk*. Van de ijjde vin de ministeriet, dir ttoetricitåt* 
sector, mur vooral VID de industriele sector kotnt bettuurtijke inbreng in he* 
beMd via de oodetzoeksinsteUjiigea. Functiooariuen uit deze sectoren beb-
ben sitting in de controlerende en soma de uirvoerende organen van dexe in-
steningen. Dexe op bun beurt bebbcn een inbreng in het overhetdsbekid wat 
beueft advisering op nucfceir gebied, vettigbeid en wetctachaosbeteid; func-
tkmarissen uit de insleflingcn bebben in de betnffeode raden zitting. 

O* øverktidutctor — Deze sector i« beterogeen ven tamenHdling, Er kunnen 
drie categorieeo worden ondencheiden: de potinck*ambtelijke toppen vin 
ininisteries {groep Ministeriet), de advietradeu en de commmiet (groepen 
Radca, Vefflghetd, Wetemcheptbeleid, Bkctridtdtsbeleid en lUroercoounis-
sie) en diensten (groep Dienstcn).. 
In figuur 10 xgn de rdaUes tussen een aantal eenbeden btanen de Dvernekb-
sector getekend. De Veste Kamerconimissie voor Keraenergie - die geen lij-
nen hedt binnen de overneidssector — en do eenbeden uit de groep Weten-
scfcajAbekid, die veel ujnen toggen naar zowd de Industrie als de research-
sector ( se tabel 2), xijn nid in de figuur opgenotnen. 

Fig**r 10: De Itj*ee biaaen een deel ven de ovetnøKtecctot-
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De ImadepartetnenUk Commissi voce de Kerneoergie (ICK) is bij de mi-
oisitricj ingedeehL Deze oonunissje waarin amblenaren uit departeroenten 
zitting hebfaen, functiooeert alt ambtelijk coordinalie- en overiegorgaan in
take ktrnewagie-aangekgcnhedciL In ftguur 10 worden de lijnen ermee ge-
legd door een ambtenaar oil EZ die tevens zitting beeft in de IRK en door 
drie ambtcoaren uit VM dkteveu zitting bebbea in de Cezondheidsraad. 



Uit bet bistorisch overzJcnt i« al naar voren gefcømen, dat ha« Minieterie van 
Bcocumiich« Zaken de beUngrijktto bdeidsbepaJende inttantie it Intake 
kernenergie en dat bet miniiterie rich voor baar advisering voomameUik 
richt øp da IWC W« zulleo on« in d« analyse van de orerbeidssector vooral 
op dit ntlnisterie, de IRK en de Qezoodbeidsraad ricbien. Deze laattte U be-
langrijk omdatze een centrale rol tpeeit io de beøordrling van de veUigheida. 
en gczoodneidtespccten v»n bet kernenergiebeleid, zoalt am. in figuur 10 
tot uitutg kocni. 
De Gezoodbeidsraed b verbooden met bet Minister!« van Votlcigezondheid 
en MUieubygiene, bet Mlnisterie van OnderaHjt en Wctenscnappen, de InUr-
departementale Commistie voor de Kernenergie, de WRK en de Commistie 
Reactorveiligneid (CRV), Er bettaat geen direct« toegang van de Gezond-
heidtraad naar bet Muusterie van Economiscbe Zaken, Uit net historisch 
boofdttuk is duidelijk gewordeu, dat de adviesverlening van de Gexofldheid*-
raad paa in eenlaat stadium van de beduitvormingtprocetsen binoea bet k*m-
enerfiebdcW een rol speelt; te laat ocn een project te stoppen of ingrijpend 
te doen wijrigen. 
Op deze twee potitionde aipecten van ntacht, directe pertoonljjke toegang 
tot de belangrijkste beteidtbepalen en een gæde advjseriogttoegaog, icoort 
dftOezondhetdaraad duidelijk lager dan de IRK. De IRK U wel met bet Mi-
nisterie van Economiscbe Zaken verbooden. Via de topambtenareo uit bet 
Directoraet-Geoeraal voor Energievoorxiening die alt adviseur* sitting heb-
ben In de Raad, beeft iij rechtstreeks toegang tot bet ministerie. Ook wat be-
treft naar adviesverlening rit de IRK in een betere uitgaagsposiue dan de Ge-
zondheidsraad. Zij wordt door de Minister van Economiscbe Zaken be-
tcbouwd ab de bebngrijkste advietraad inzake kernenergi« en zij is vaak in 
een zeet vroeg stadium al tøj de beoordeUng van projecten betrokken. 
ZoaU in Tabet 2 al Week, bestaan er tussen de ministeriet en de groepen bui-
tea de overbeidssectoc weinig Ujnen (figuur 11). De Ujnen die tussen de minis
teriet en de endere eenbeden liggen, kunnen we betchouwen alt gericbte lij
nen waarbij de invioedt- of machtsultoefening loopt van de ministeriet naar 
de verbonden eenbeden. De functionaristen die deze verWndingen ieggen, zijn 
topambtenareo die naar de bedrijven of andere eenbeden worden ujtgezon-
den om de belangen van de overbeid te behartigen. 
Hct duideHjkst komt dit naar voren Wj de relaties tussen bet Minincric van 
Economiscbe Zaken en de bedriivtn. Al deze Ujnen gaan naar bedrijven waar-
in de ovetfaeid participeett (DSM, UCN en Hoogovens) of waaraan zij grote 
leningen beeft verstrekt (RSV). Het zijn vooral topambtenaren van de Direc-
toraten-Generaal voor Industrie en Handel en voor de Energis vooruening die 
deze rerbindingen teggen; zij ook verxorgcn de commuaicatie met de IRK, 
hot RCN en de SEP 
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Het RCN en TNONO hebben twut veTtegenvrøordigeTi THI bet Minnterie 
van Economise*« Zakai ook tmbtenaien van bet Minnterie van Voåksge-
zmdhctd en Milieuhygiene in faun beletdsbepakode ocgaoen, De Indurtriele 
Rud Yoor de Keroenergie, waarvan v e hierbcKen de goede toea^natnogelijk-
heden to* bet Ministem v u Ecooomiacbe Zaken betproken hebben, n de 
incest centrale eenhetd in hct network (tabel 3). De rmad is met 29 ran de 
overige 74 (mim 39 %) eenheden verbonden (figtrar 12). 
De vexbindingen ran de raad tijo xodanig dat bet gebele icalnvantadustriele, 
eketridtcib- en weteoachappelijke kenoia en inforaiatie op bet gebied van 
de kernenergie h veilcgeuwoadigd, Naast de reeds genoemde rehJstreekae 
toegang tot betetdsbeptJers (de drie ambtelijfee adviwun in de raad) en de 
pontic ah belangrijkste advicsorgaan voor bet overbekbbeletd inzake kern
energie, a dit bet derde aspect van de machtspoatte van de IRK, Zij s hier-
door in sfuU vectzijdige mformatk te bundelen tot een infonnatterooraproag 
op indere advVesocg anen met minder goede verbindingetL Het bovensUande 
geeft u p , dat een uit cobnnnaticbefaoefte voortgekomen installing door een 
vrijwel cxdusieve combtnatie van keønh, geholpen door goede toegangsmoge-
ujkheden tot de bdeidabepaJera, nit kan groekn tot een maenfefactor, Dij de 
behandeling van de cooclustei zal hietop worden teruggekomeiL Lijncn tus
sen de 1RK en eenheden uit de gezondbeids- of vetUgheidssector ontbreken 
voJ ledig. 
De Gezøodbtetd'TOad beef t geen bindingen met de industri«, uitgexoodenl 
UCN (figuur 13). Naast de bindingen met de eenheden in de ømhetdnector 
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is 2e vooral verbonden met de research- eo weteotchapmector (8 ran hear IS 
ltynen),Qo£U» verbonden mel fe dftetanbeo^ 
stelungen I. Bianca de reeearchsector rallen de UJnen ran de Raad met bet 
RCN eo TNOOO op door hun boge multipUcUeft (5 re*p. 6). Doze twee re-
tearchiiutellingen hebben geen directs verbindingea op befeidtbepeJend ni
veau met elkaar. De Oezoodneidfrud vonnt daardoor een ontmoetingsplaats 
voor functkmaxmeQ uit de nudeaire research eo de gezowmekbreseareh. De-
re twee grocpen functionarissen ontmoeten in de Rud tevern vertegenwoor-
dtøn ran net Munsterte voor VoUogetondbeid eo Milieubrgieoe (VM). Het 
ontbreken ran lijnen roet eenbeden uit de iodustriOe sector, betekent dat geen 
Tertegenwoordigen uH die scctorea ritting bebbea in de Rud. Eaerzljds ver* 
mindert dat de utfonø&tiebasis van de Rud, mur bel kan ook een wiarborg 
zJjn voor de ooaihankeUjke posUie ran de Raad t.o.v. industriel« weoseo. In
dien deze onafhankelijkheid gepaard zou gaan met een goede toegang tot bet 
Ministerie van Econøraische Zaken dan zoudcn geEcudhddsorerwegfrtgen 
welUcht een belangrijker rol speleb in bet kernenergiebeleid. 
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de eerate pfaati onrrtaan uit beboefte aan coorduutie en iafoniutie-uitwmo-
ling. Op bet gebied v u keroenergie u deze behæfte zeer grooL De research, 
ontwikkenng. finukCteriag en uitvoering van een industrieel project vindt 
in dit gevaJ niet - zoala btj minder research- en tapttaalint etuieve projccten -
pUats binnen efa organhatieirnicttnir. bet bednit. Juitt de factoren: kostbare 
retearch, lang« ontwikkelingstijd en boge invcttcringiknnen, noodzaken de 
Nedtriandse Industrie om ooderiing samen te wcrken en een beroep op ovcr-
neiduteun te doea. 
De sacoenwerking tunen bedrijven vindt pla&ta door mkjdel van Venning vui 
Joint-ventuit«. De overheidsstckui wordt gegevta in de vorm van reeearcb-
faoliteiteø. financiering en aangepaste wetgeving. De betussiofen over de 
owtoextuteun en de uitvoering wvm getcniedt in aparte organen. 
Door dcze spreading van de voor de venvexenlijking van een project noodza-
tetijke aspect« over verxchiuende iuttntiea betuat een, nog door de tech.-
nncbe coniplexiteit vergrote beboefte aan cobrdinatje en uaforroaue-uitwuse-
hng. In deze beboefte wordt, waar mogelijk, voorzien door net leggeo van 



dubbetfuncttat op bekidtbeptlend niveau tu***o de bij een project betrokken 
organiutiea. Acuef bij kemeaergie betrokkeo eenheden zuHeo derbalve ved 
dubbelfunctie-relaliea ooderhooden. O M inzieot worden dez* rdade« gdegd 
door enlcele leden binnen een bdeidsbopaJeod orgaan, d.w,x. er zijn enkel« 
leden uit dat orgaan die veel functiej op net febjed van kernen« gie bebben. 
Een dergdijke concentrate van functic* kan worden verklurd uit do arbeidi-
deling, die binnen de bdddtbepalende organen bestaat ea waarbij een func-
tioøtri* die een bepaald arbeidstenem krijgt toegewezen, ook de voor dit ter-
rein belangrijke extern« reUtie* ooderboudt, 
AU orne opvattingen over dexe arbdajverdeling en de daamit voortkomen-
de ooncentraue van dubbetfunctiee op keraeoergiebdeid bij 'gespedaliseerde' 
functioneriuen juist b , moeien de reUtiea tutten de belaagrijktte kernen ergie-
cenbedea gebandnaafd Wijvea Indien we bet nctwerk slecbt« op deze functio-
nartesen bajeren. 

Om dit te testen bebbeo we netwerken geinduceerd op beau van deelgroepen 
van Ainctionartaen- ledere dedgroep wordt gektnmcrkt door bet aantal f unc-
tie* dat door een functionarU uit die deelgroep wordt beldeed." In de tabel
len 4 en 5 presenteren we de gegeven* v i n drie netwerken en hun groottte 

component: 
— netwerk 1: de lijnen worden fdegd door alle functiooarissen (181 personen 
die samen 500 dubbdfunctiea bebbeo); dit is bet netwerk waarop we de ana-
lyics uit de voorgaande boofdstukken hebbeo gobaseerd; 
— netwerk II: de lijnen worden fdegd door functtonaritsen roet een funciie 
in twee of drie eenbeden, rij toggen dus één of drie lijnen (154 penoncn die 
tamen 222 dubbdfunctiea bebbeo); 
— netwerk III: de lijnen wordeo gelegd door functionarUcen met vier ol meer 
lunettes (27 personen die samen 278 dubbelfunctj« bebben); elke functiona
ry left zes ol meer lijnen. 

Tabel 4: Gefsveos van de drie oetwerkea 

net
werk 

aantal 
coepo-
nenten 

waarvan 
gelaoleerd« 
punten 

gegevens grootst component 
aantal dicht- aantal 
•enheden heid lijnen 

7 * 12% 332 

d i d i t h t t i d 
tussen de " 
belangrijke 
Kemenergie 
eenheden 

5*t 

II 

III 

7 

2B 

3 

27 

66 

*8 

a% 

18% 

.163 

206 

1 8 % 

•43% 

Netwerk U — la nctwerk II is de kam dat twee eenbeden een functtonaro ge-

meetucbappeMjk bebben tlechu 7 % (Tabel 4) voor de gebde component en 



voor de in tabel 1 onder»trt*p«e bclanjrijkc fcsniefiergie-eenbeden h den 

De diditheM tunen de 17 beJangrQke kenienefgie»eenheden idt network U 
wotdt voornamelijk veroomakt door de Ttiatie* binnen de ind wtriBe en de 
rescarchsector die grofeodeefej intact zijn gebJeven (16 van de 24 lipeoj. De 
IRK en bet RCN rija sfecbti met één reapectievetijk dro eenbeden van den 
17 vet bowlen. 
OofcuHTabd5blijkldatTOeo|degr^()rodiito}^^ 
de researchaector in be* netwerk n centnal le staan, Hun bindingen (open s o 
wel hitmen de industries ak reaearchæetor (fact de groep wetenscMpibe-
kid) als tussen den aectofca. Mogelijk bebben de functionarisaen die in dit 
netwerk steeds twee of drie fuoctiet hebben en die den njnen leggen, in wer. 
keKjkbod meer functiea en make« den toduatriefe ea vrttatacbappenjto eei^ 
heden deel trit van een groter industrieei-weteoadnppeUjk netwerk,1* 
Dat de IRK, bet RCN. de Arahesrm Instefllnjen en ook de Oexondbetdsraad 
in den component niet centraal staan wibt erop, dat hun centrale poaitie in 
bet febde netwerfc vooral te danken h aan fanctionarmea met meer dan drte 
functicsv 

Takt 5: Central« eenbedea van de grootste coaiponenten uh de drie netwerken 
MR, COMPOHEHT I COHpgBEMT II COHPONEHT H I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

IRK 

RCH 

KEMA 

GKH 

woe 
TH0RO 

SEP 

GEZR 

BSV 

AR 

29 

26 

as 
a* 
20 

19 

19 

18 

18 

17 

A* 

HOOQ 

SHELL 

4KZ0 

PHILIPS 

THOC 

GEZJt 

TJ*0»0 

FOB 

ZWO 

in 
1* 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

WK 

KCX 

KEHA 

GKH 

SEP 

GEZR 

UCK 

TH0C 

VEEN 

IKTERFUEL 

29 

24 

20 

19 

18 

16 

15 

13 

12 

12 

Nctwtrk ni - In de grootete component van dit netwerk staan debelaogrijkste 
kemenergie-oenbeden wederom centraal. We zullen nader ingaan op den 
component 111. De UJnen in den component wofdeo getegd door 27 hmctio-
narosen, die gtmkktdd vijf functi« hebben. Twaalf van de» fcnetionarissen 
rijn afkomstig uit de dectridteitssector, seven uit de industris« sector, vier 
uit de researensector en vier oh de groep Ministera. Het grote aantal ftmctio* 
nanasen uit de electricttettssector weerspiegett het vrijwel conpleet opnemen 
van den sector. Zevcn van deze twaalf bebben buiten de eigen sector een 



lunette in een eeohetø die in beJangrtjke male betrokken Is bij bet kernenergte-
beWd.« 
De component telt 48 eenhedeo* de overige 27 eenheden waaronder de Ge-
deputeerde Staten n o ncgen provinde*, abøøk echt prøduktiébedrijvtii ult 
de groep Bcdrijvcn II, tijo geboleerd. 
Op Philip* na maken do op Mr. 1T7 vermelde 17 beUngri}ke kernenergie-eea* 
heden deel vfa van de ccaipoae&t III* De dichtbeW tutten deze 'IT ft meer dm 
43 %. De teringe deling ten opefcfate van de dkhthdd tutten de '17* in net* 
werkl(54 %) wordt vooral vefoorzukt door net wegvaJlen van enkelc lijnen 
TWJ eenheden uh de induttrieTe »ector. 
De rebate* tutten de belangrijke keTnenergte-eenhedea blijven ecnter roor 
bet merendeet intact Het in de voorgaande delf a gatcbetste betid ran de be* 
langrtjke verbtodingen tunen indurtrie, reseaithutfteflingea, overneid en 
Arabemte IntteJUngea MJJft in netwerk IB beetaan, 
Zoale in Tabel 5 u t r m t n kotnt bUJft de IKK in netwetk UI met de 29 in 
figuur 12 aangegeven eenheden verbooden. In dene read is een tantal van de 
'specialisten' verenigd, heUij all lid, hetzij als adviseur, 
Op frond van den gegevens kunnen we coocluderen det deze voor net genele 
netwerk belangrijke lijnen voor bet merendeel gelegd worden door functio-
oariswm met meer dan drie functies, 
Daar dee* fuociies vooraameUjk worden bekleed binneti eenheden die be-
langrijk trjn voor de realitaue van feet kentenefffebetod of die zteb is rtetfce 
mate (tectøren research ea bedrijven) beadgbovden met kernenergie, mogen 
we oni inztens aannemen dat een groot gedeelte van dew funcUontritteu 
specialisten op dit gebied rijn. D e » 'specialisten' lijn beperfct in tantal (201 
30) en ontBioeten elkaa? in vele raden en insteUJngen. Zij vormen bet recru-
teringtlcftder voot (ad-hoc) cwnmlatks die over bet ovtrbeidtbekid inzake 
kernenergie adviseren, Door dexe opeenhoping van informatic Wj een klein 
tantal memca outstaat eta groep met grote tovkcojmogeiijkhedeD op de nu-
desire ontwikkeUogen. Tevens hebben vde leden van deze groep belang bij 
verdere uJtbouw van de ketnetiergie.*» 

V Conc.usles 
Vanuit de behæfte tan coSrdinetJe en informatie-uitwiiteting tutaen de tøj 
kernenet gie betrokken bedrijven, raden, insteUlngea ea organisaties ver-
wacntten we (Hfdst m> bet bestaan van een netwerk van dubbelfunetiei. 
Daarbi) rijn we ingegaan op de atrucruur van dlt netwerk, 
Qebleken ia dat de geaelecteerde eenbeden en de dubbelfunctiea die er tutten 
ben bestaan, een netwerk vormen waarin de betangrijke eenheden op bet fe-
Wed van de kernenergie een centrale ptaatt jonemeo. Deie eenbeden lijn on-



derting veefvuklig verboodco-
De imJustn* beeft totganj tot aBe eenbeden a% beUngript zijn voordereali-
•atie van. Kat kerpeoergicbctekl, waarin xij self — ab producent - een der 
voornaasnxie achaketa varmt 
De owkrnetningen hebbcn vooral via de Industris« Raad voor de Kern* 
energin mur ook vin de advtevaden voor bet wetenK&aptbeleid een toede 
toegang tot de overncfcL Voorta ajn ze in de beftuurlijke orgnnett v u re-
»earrliiiwfeHinten vtrtuguwoordigd. 
In de ttwctHcitchxMctor bleek een toeoemende central«*!« van de bdeids* 
voering baj de Arahenue Instctttagen en vexĵ vaJktingviundeprovuKdalepoU« 
tieke controle xicb ook te iriten in de beataande duhheWuoctiea. De drie Am-
hemse InsteUxagen — SEP, GKN en KEMA - vertegenwoorolgen de eketri-
ckeitHector naat de overhead en de reaearctnnatettingen. Daanneo hebbetk xi| 
evenab de ooderoemuifen een goede toegang tot deze twee aectoren- Er be-
* ân «cono«ttbcbe tegenitetlingea hmen de Araberne« InsfeOingen en de 
, odenKmtngen. We hebben genen boe deze tot uitdraUtifif zijn gekomen in 
de gang van zaken rood de begetting van de fcentcetvtrafe'te Borssek. 
Tegenover de overheid eenter treden beide aectoren vaak gezaroenlijk op; 
betde staan ze een anefle ootv/ikketing van de kernenergie voor en ook ta,v. 
speciak proiectea — anette kweekreactor — oettaat vaak een grote mate van 
ovcreenil emitting. 
Het Reactor Centrum Nederland staal centraal binncn de m«arcfci*cf ør. In 
baar betodtbepajende organen zijn ved vertegenwoordjgen te vinden uit de 
industrk, de Aranemse Instcttingeneo de overbetd. Voorat de Industrie dnikt 
- ands de tjeatuunvrisaeUog van 1972 - een tterk »tempel op bet Reactor 
Centrum Nederland. Hct Reactor Centrum Nederland zen* heeft vertegto-
woordigen in de overige reseaicbinsteUuigen, de Industriele Raad voor de 
Kernenergie en de Gerondncwhrtad, 
Ben centrale poarie, zowel in het hbtoråcb verhaal ah in bet netwerk, wordt 
tngeoomen door de Industriele Raad voor de Kønetkerpn. De adviezen van 
de raad waren rterk bepalend voor bet door de overheid gevoerdebekid.Door 
de wmcmtclting van de raad komt vooril het industriele standpunl in de id-
viezen aterk naar voren. 
De bindingen vin do rud tuet de overige eenbeden zijn zodanig dat de read 
op vrijwel alle teiieinen van de kernenergie infonnatte kan verkriigen. Deze 
nwgenjkheid tot buodding van informatk H door bet Miuisterie van Bcooo-
mbcbft Zaken via hot tenoemingsbeletd bewust gecreeerd. 
Inbetbislorischoverzk^tnemenopbetgebiedvandebtahiitvo 
beden die och met de gezoojdhekfa» en mukuaspecten van de kernenergie be-
tignkkkn een wenug bdangrqke plaaa in. In de iierwerkanalyse bleken deze 
eenbeden onderbng sterk verbooden met ab centrak eenheid de GetotidneidV 



raad Opvajtend wet dat nocii de Gezondneldtrtid, noczt bet Mtaliterie vin 
Vofkagczondheid en Miueubygtfne direct verbooden n n n met belangrijke 
achakeJs in het besluJtvonringaprocet rood da kernenergjo; de Indiutnclc 
Raad voor de Kenwnergie en het Minitterie van EoonomUcbe Zaken, 
Eeo van do gevolgen hJervan ii geweefU dat bi> de prioritatenbtptilng voor 
bet mideaire industriele beteid de voNagezondbeida* en veUigAeid*a*pacten 
niet zijn betrokken. In dit kider moet ook bet vroegtijdig opheffen van de 
Centrale Raid voor d« Kernen« T*«* mede bedoeld voor b*t væren vin ces 
gcTntegreerd beteid, worden gezJea. 
In de eentc hoofdatukken Week reedi dat er tunen de induitria, overheid, 
reaearctuniteliiogen en electricileitiJiittell ingen een consensus beitond over 
de noodzakdijkhetd van de ontwikkeling van kemenergie. Ook het parte
rnen* decide dit standpunt, zander evenwej het keraenergiebeleJd in ai zijn 
ispecten te bebaodeten, Schlep deze conseuut en de bieruit voortvloeiende 
aamenwerking reeda de baab voor het leggen van dubbetfunctic* runen vela 
tectoreo, het zijn de miatschappelijke verfaoudingen die de speciale strucruur 
aan bet network bebben gegeven. Een »trtictuur waarin voor dø ondernemuv 
gen — en in mindere mate de electrkiteiuinitetlingcn — een uiutektnde toe-
gang i* geechapen tot bet Minifterie van Bconoraiadw Zaken en de (temU 
overheidi) researchintteUingen. De onderoemingen bebben deze poaitte te 
danken aan bet feit dat zij de productiemiddeleii beheren en de betliuings-
macht hebben deze tea behoeve vin bepaalde projecten a u te wendert, De 
overheid erkent en garandeert deze betebikktagtmacht; ook wanneer de on-
d«raemingtn een Herk beroep op overbeidthulp døen, De ondemermngen be* 
tUuen in grote mate zett boe deze overfaeidshulp aangewend zal worden. 
Deze ttnictuur vin toegangjmofeHjVhede« en daannee »amenhangende in-
feanauevoersproog zoaU weergegeven in bet netwerk en gericht op do belån-
gen van de ir dustrie en de etectrkiteiuintteUingen, neeft een zicbzelfhand. 
havende vorrn, AJternatieven of fundamentete kritiek kunnen nede eis ge-
volg hiervan nouweJijka doordringes tot bet Mmisterie van EcooomUche Za
ken. Voor een adviet over mogelijke aUernatieven doet de overheld een beroep 
op deakundigeo die — vaak bjj gebrek aan anderen — belang bebben bij de opt* 
wikieliog van de ternenergie, Deze grote mate van beheerting van de beleidt-
altematicven van de overheid geeft de Industrie en de electriciteiistaitetJin* 
gen grote maefct in de onrwikkeUng van de kemenergie. Het is tekenend dat 
een herbezinning op bet betød, in de zin van een groiere bdanpieJling voor 
gezoadheiaV, milieu- en ruimteJijke ordeninguapecten, pat na inteoiieve bui-
tettpartemeotaire actios die hun weertlag vondec in de houding van poMeke 
partijen in bet parlement* tot »tand kwarn. 



Noten 
1 Do REMA (NV tot Kcwini v u ElectrotexAnxscfce Materialea) tred op als ver-

tegeavraordiger ven de ekctrkHettsbedrijvea-
2 Dexe argumentet* warden door de mdostrle en 4« elecukhetobedrttvcn uuie-

luLifcv. Later werd bier bet argument van de betalingsbalans u o toegevoefd: 
in de eerste plaats zog kernctteraie goedkoper rija ea daardoor kosteaverlagend 
werkea op onte exportartikclea, la de tweed« plants nog on* tud minder fa*. 
siele groadstoffen noevea te importereo, 

3 Alleen de gemeentea Amsterdam, Rotterdam, Dea Haag, Leiden ea Dordrecht 
hebben nog etgea centrales. 
De provmcie Dreatc heeft |een eigen clectridtejtsbednjf. ZJ) wordt van etectri-
citeit voonieo door de bedrijvea vma Groningen ea OverijseJ. 

4 De NV Provinciate Zeenwse Energie Mutschappij (PZEM) beeft zfch pas in 
1973 — na de Bccssete alf aire — V«j G KN ea SEP aaogestoteiL 

5 De Hollandae Sgnaalapvaratenfabriek is v o » 
is ms ønderaeel v u hel Rijn-Schelde Verohnc <RSV) concera, 

6 Tussen 1965 ea 1967 fuseren vijf partners ia Neraiootn: de Machinefabriek 
'Bn*U\ de Nedcrlambe Dok- ea Scheepsbonw Mij.. de RDM, 'De ScbdeV ea 
Wihon Feyeaoord Bronswerk fuseren tot bet Rija-ScheWe concern (na de fvsk 
met Verotme bet Ritja-Schtlde-Verolm* (RSV) concent). Twee andere partners 
Werkspoor ea Stork werden sterk geintegreerd binnen bet VMP concern. 

7 Rood 1960 verzocht de regeriag Tan de Verealgde Staten de Nedcrtandse rege
ring om mOHaire (en waarschijnlijk ook conunerdile) redenen geheiinbouding 
te betracatea bij de ontwikkelint op dit gebied* De regering gaf aaa dit verzoek 
genoor, met ab gevolg dat de beajnnende tecbntacbe uftwisseliag met de Duitse 
Bondsrepubbek en Oroot Brittani« gefrasteerd werd. 

8 De overiie deelnemets zijn: Staatsmijnea (DSM) 10 %, Shell 10 %, Philips 
10 %, VMF 7,3 % ea RSV 7,5 %. De 1RK merkte op dat in bet begin, wegens 
de geheiinhooding rand bet UC-project, aarxeUaf bestond by de industrie om 
ikb voor bet project te interesserea. D e n aarzeling werd opgebeven door een 
groter inzkbt in net project en omdet de Nederlands« regering bereid was een 
*onrendabele top' op tteh te neraea. 

9 Vanal I96g wordt meer dan 98 % van net budget van dit fonds ten beboeve van 
d« SNR^ontwikkeHnt uhgegeven, 

10 Met name de tegensteUing russen West Duiuland en Frankrijk op bel gebied van 
de uraniumverrijkiag en de oatwikkelmg van snelle reactoren, 

11 V»o de bedrijven njn næst de Read van Commissa rissen en de Raad van Be
stow ook de drråiedirectturen opgenomen, Bij latere analyse bleek dat weg-
Uting van deze foncttonarissen de resultaten nauwehjks bein^Joedde. Van de 
multtnatkmale bedroven Shell en Philips rijo ook de functkmarmen van en-
kele belangrtike Nederland« vestigingen opgenomen (Shell Nederland BV, Shdt 
Research BV, She«! Kernenergie BV, Philips Nederland BV, Philips Natuur-
kundtg Laboratorium, de Nederlands« Kabelfabriekea en de HoUandse SignaaJ-
•pewateafabrick). Deze hioctionarissen teggen wel Ujneeu 

12 We baseren ons op de definities van tnacht en invjoed die ontwikkeld zijn door 
Mokken en Stokman: 
Macht ts bet vermogen van actoren (personen groepen of instellingen) om een 
sunenstel van gednts- en keuze-altentatieven vm andere actoren gtheel of 



gedeelteliik vast I« fegfen of t* vtnodmo. 
Invlotd h net vetmogen van actoren om bet gedreg of d* keuze n o enden ac
tor«« (ten dele) I« bepaJen Manen era voor die actorw beacnikbaer wmwwil 
tin gedrags- of ksuu-aJiernaUevea. (H«lro*n e,n* 1975, pp, 37). 

13 De Kernfysiscbe DJenat (KFD) en de Dienst Stoorawewn (DSW> rijn dtosten 
di* onder dit mlntrtwie morteren, Bridea Jdjn verbonden met de Commissi* 
Reectorveiljgbdd (CRV). 

U Bevat tea network (of sea component) p eenheden t% b 
bourrelatiea d u i« de dkhthdd: b 
(*ll. Helmen e^, 1975, H.4) %p<p-l> 

15 It be* aantal embed« in de en« deetverzameling p en in de etidtre 4 en beataan 
er t u r n da eeabeaea van p n q b buurrelaties, dan is de bipartite 

dkbtheéd: JL-

(vgt, Hdmen u . , 1975, H.4) 
16 Met oJtzondering van da Itjft SEP-DSM die, evewl« <k Ujn SEP-UCN, wordt 

gefegd door d« IDirectenr-GeneraaJ voor d« energjevoorzl etting. 
17 In totaal bebbea we acht netwerken, febaaeerd op venchillende de«4groepen, 

geiadttceenL D« gegøvens die id dit artikel wordeo gepresenteerd, feven de 
resnlUtea van al den analyse« bat beate weer. „ 

IB Vooral van de industriel« sector is hi« ilecbts eca klein gedeelt« opgenomeo; 
de reeearchsector it uttgsbrcider opgenomas. 
Eenheden ait de laaWe sector (voorel TNOC en TNONO) bliiken zowel In 
component U ab component III ceotraal te ttaan. 
Eeo aantal fuactkmarftsen die in dit n*twerk elecats twee of drie functi« beb-
beo, bttyken meec dan drtt functbi te hebben bianca bet netwetk van de 100 
tnwtste Nederlaadse bedrijven. Voor een analyse van bet industriele netwerk 
xie Heimers e,a>, 1975. 

19 Slecbta twee van deta 27 function aritien kunnen vorden bescbonwd als afkom-
stig nit de feUHtdbtidssector. Dit rijo betden ambtenaren van bet Minister*« 
voor VolksttiorKlHeid to MUtaibygtén«, die naart bet Hdmaatscbap van de ICK 
en de GexøndbeJdtraad bestounfuncties in de reaearchsector bebben. 

20 Het ia in dit optknt Intereasant te venndden, dat de leden van da aedert 1974 
opfericfate Landeljjfce Stuurfroep voor EoergJ« Onderzoek (LSEO), do Alge* 
mene Energi« Raad (AER) en de Nederlands« Energi« Ontwittetinga Maat-
ecbappij (NEOM) in totaal 53 vtrbindtngen Jeggen met de eenheden uil bet net* 
werk van 1972. 
Van de 19 personen in deze drie insteUingen die in 1972 een of nwer functte* 
In d« gesdecteerde eeeheden (Tabet 1) beaten, beboren er 5 tot de boven ver-
melde 'specialisten' (4 of mcer topfnnctie* in 1972), Zij venofgen ruim de hel ft 
der 33 lijnea. 

Literatuur 
Antboniate, J, M., A grmph-dtfining language Matbematiach Centrum, Amsterdam 

U973) 
Antbonisee, J. M^ en B. J, Lagewtf, Graphiib, • library of computtrprotremt far 

tk* anmfysis of grmpha end networks. Matbematistb Centrum, Amsterdam 
(1973) 



•otkma, F\. G, H de Vma, W. A. Smil, Urm*4*m*4rrVki«gt kisioru, ttcknoiofkin, 
m*kL BoerdcrttcaMe* 7301, TH Twcate (1975) 

Centrale Rud voor dc Keroenergie, Xumrafag I970 
Eaergieaota, Zmtag 1974-1973,13122, nr. 2 
Goedkooe, J. A , De g«clifa*knii van de Hooiv'Wwtetlmhe wneuwerklag op net 

gebied van de kerneaergie, RCN-mtdvitHnt 30 (1968) 
Hetaers, H. M, R. J. Mokken, R C Pleiier, P. K Stokman, <?w#n MOT J*MCJX, 

Amsterdam (1975) 
ladusttiele Read voor dc Kernenergie, Toekomstigt tmtmtriilø mtektdrm amtwtk-

k*tof>» 30, 0 « B Haag (1967) 
Industriele Rud voor de Kcraeaergie, Wtfi# * M bttttittm. dtrd* ier**n*rgfec**-

lmtet IR-44, Dea H M | 0970) 
ladustriele Rud voor de Kerneaergte, Awrwrrfaf 2970 
Industrielt Rud voor de Kcrnencrgte, Omdtntnk op hit f«W#J van d» tuurium-

t«cW*»»*, D n H u | (1965) 
0 * l«f«nfctir 83 (13X A 21« (1971) 
IntcrdeparletSMalale Commmte voor de Kemenergie, Ktrn*m*r$t* in NtdtrUmd, 

Den H u | (1965) 
Mtatttehe van ButtenUodse Zaken. »rafot von J* N*d*rlaMdx* d*t*t*ti* noat d* 

wrt*nx*øp9€tyk* comftrtiui* vm* d* VH op h*i geetaf von vrørfwn* fo*-
Mtfutg » M ét ktrntntrgk, Dea Hug (1935) 

Nota tank* de keiveaergie, Zitting 1996-1937,4777 
Not* n u k e bet kencactgiebeteid, Zi«i»| 1971-1972,117*1 
Le Pair, CX, D* jcxAMmu MM h*i mllrmcmtrifytg*-prof*c$, FOM 31052, (1971) 
XoMorf CøfHM««aJt iwtcfcairc fediutrfiJ« o*rwiåft«tiftf, Deo H u g (1960) 
SUMskUd 156.1962 
Sl-fi i lu* 246,1973 
TMCtettneJed 41,1970 
Voorlopige loduumk Rud voor de Kerneaergk, Advits oMfoend« d* ø/gemen* 

ti*m*a*riMgsh*ti*s*t*n voor t*dtutrit*i o*4erzo*k op ktrm-*ntr$*tUch f*»W, 
Dea H u g (1963) 

WflteascmppeUjkc Reed voor de Keracaergie, R 34. Dea Hug (1964) 
Wiardi Beckman-stkhting, D* uitdagixf VM to nroom, Amsterdam (1953) 
Zitting 1934-1955,4026 
ZttUag 1962-1963, JfawMtef«* 111, p*g 3X0% 
Zttting 19721973.11761, or 4 
Verder is gebruik gemaakt van jaarverslagea van een aantal organUaiiea. 
CRK, laarvcniigea 1963-1970 
IRK. Jurvenlagea 1963-1975 
WRK. Jurvenlagea 1963-1975 
Gexoadbekbrud, Jurvenlagen 1936-1973 
RCN, Jaarvenlagea 1936-1974 
TNO, Jaarverslage* 1960-1974 
KEMA, SEP. VDEN, VEEN, Jaarverslagea 1960-1974 
GKN, Jaarverskgea 1963-1974 
FOM, laarventagca 1951 1974 
Jurvenlagea van de in bet bestand opgenomea bedrijveo 



Afkortlngen 
AKZO 
AR 
ATFOR 
BREDERO 
BWR 
CENTEC 
CEW 
COMPRIMO 
CRK 
CRV 
D1KKERS 
DSM 
EkSW 
BOD 
ELR 
EZ 
EZH 
FOM 
GEZR 
GJCN 
GSDR 
OSFR 
OSOB 
OSOR 
OSU 
GSNB 
GSNH 
OSOV 
GSUT 
GSZE 
GSZH 
HBO 
HOLEC 
ICK 
IND 
INTERFUEL 
INTM 
IR1 
IRK 
IRS 
ITAL 

KAMKERN 
KEMA 
KFD 
KIVI 
KNAW 
KSTR 

AKZO NV 
Academixhe Raad 
Nederland«* Atoomforum 
Bredero V«r*niid« Bwinjveo NV 
Kokend Water Reactor 
GeeeJUcbalt flir CentnfufctecnaJk mbH 
Com mint« ElcctridteiUwerfcea 
CoraphmoBV 
Central« Raad voor de KernenerBie 
Commissi« Reactorveiligheid 
Dikten «n Co NV 
NV Nederland« Staatsmijnen 
Dienst voor feet Støotnwetea 
ElectridteittbedrUf voor Grooinien en D;«itbe 
Electridioiteraad 
Departement v u Ecooomiacbe Zakea 
EJectriciteiUbedrijf voor Zutø-Holland 
Sticntinj Fundaments«! Onderxoek der Materie 
Gezondheidiraad 
NV GetneentcJiftppetijke K4men*r|icceiilrele Neder] »od 
Gedeputeerde Staten van Drentbe 
Gedeputeerde Staten van Frkslasd 
Gedeputeerde Stales v u Gefetertud 
Gedeputeerde Staten van Groningen 
Gedeputeerde Staten v u Umburf 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Gedeputeerde Staten vin Noord-Hollend 
Gedeputeerde Staten van Overfyncl 
Gedeputeerde Stale« Vin Utrecht 
Gedeputeerde Staten v«o Zeeland 
Gedeputeerde Staten van Zuid Hol land 
NV Holland«* Beton Groep 
HolecNV 
Interdepartementale Commtui« voor de Kernenergje 
Internationale Natrium Bnitreaktorbaugesellschafi mbH 
Interfoel BV 
Internatio MUH er NV 
Interunivenitair Reactor Instituut 
Industriele Raad voor de Kernencrtie 
InttHtiut voor Radiopatbologie en Siralingsbetehermini 
Instituut voor de Toepaeting van Aloomeoergje in de 
Landbouw 
Vaste Kamercoraminie voor de Kerncnergte 
KV tot Keurini van Elcctrotechnische Material« 
Kcrnfysiscbe Dienst 
Koninklijk Jrstiuiut voor Ingenieun 
KofUnUijke Nederlands« Academic voor Welenschappeo 
KEMA Suspentie Teet Reactor 



KWU 
LWR 
NEC 
NERATOOM 
NERO 
NWEB 
OOEM 
OW 
PEBFR 
PEGUS 
PEN 
POEM 
PLEM 
PNEM 
PWR 
PZEM 
RAWB 
RCN 
RDM 
RSV 
KWE 
SBK 
SEP 
SHELL 
SHV 
SIEMENS 
SNR 
sz 
TNOC 

TNOGO 
TNONO 
TNORVO 
UCN 
UC-BfOfeCt 
URENCO 
VDEN 

VEEN 

VM 
VMF 
WRK 
IJC 
2WO 

Kraftwcrfc Union AG 
Ucht Water Reactor 
Nedei tands Eliiiutittiiilwh Cotnmitee 
O T * • » • • ¥ • i MiaiPn; 

Nederlands Ferste React orootwerp 
Nederlands Inrtkuut voor Eleclitrwaimtc en Rlectrotechnick 
NV Overzecae G u «a Etoctrfcitehs Maaiscbappij 
Departement van Onowrwij) on WtttojchippM 
Provtndaal Blecttkiteitabedrljf van Friesland 
NV Provinriaal en OeroeenteUjk Utracbta Stoomleverint*-
ProvjndMl Etectrfcitefcsbedrijr van Noord-Hollead . . 
NV Provincial GeMem EJeclikftdtHDtttKnftpp*) 
NV Provincblc Llmbarxsc Ekctridleitsniastichappti 
NV Frovioctel« Noord-Brataats* ElecttkitetftBiMatoc&appi} 
Druk Water Reactor 
NV Provinriale Zeenwse Enerife Maatscbapplj 
Raad van Advies voor aet Weteaschepsbeteid 
Stichtina Reactorcentnun Nederland 
Rotterdam** Droofdok Maatschapptf 
Rtfn-Scnetde-Verolmc Machinefabriekeu NV 
RnnnisdbWeetfaUacaes Elektrtahltjwerk AG 
Schnell Bruter Kemkrafl wei kicaolbchalt inbH 
NV Saaieawerfceiide Ekctrtoitdttproductiebedjiiven 
NV Koninktijk* Nederlaodse Petroleum Maatacbappij 
NV Steeakofcnhaodebvcnaii-hii 
Sierne ns Neder land NV 
Sadle Natriutnftfcoele Reactor 
Department vau Sociale Zaktn 
Centrale Ortanfeatje voor Toeyepast Natuarwetenchappelijk 
onderxoek 
Gexondhekfaorfanisatie TNO 
Nijverbeidsoriaiusaue TNO 
Ruk3verdeåeina?ortanisatie TNO 
UHraceatritui« Nederland NV 
UHmeatrifote-pfoject 
UrencoLld 
Vereniting van Dbtctearen van EJetfrkiteitsbedrijvea in 
Nederland 
Verenifhif van Exploitanteo van Electriciteiubedrijven in 
Nederland 
Departement van VoUotezondaekl ea MilicmhyfiBne 
Vertnnde Machinefabnekea NV 
Wetenschappelijke n^ad voor de Keroenertie 
NV Ekctricittit«m»*t*cb*ppM Ussefceatral« 
Nederlandse Orgaatsatie voor Zuiver Wetetachappelijk 
Onderxoek 



w»»V*" 

o 



31 

MILITARISERING EN MONOPOLIEVORHING 

SLEUTELS TOT HET DOORGRONDEtJ 
VAN HET RAADSEL KOND KERNENERGIE? 

Inleiding 

Die kan nauwelijks op toeval berusten'. Zo was mijn reaktie bij het lezen 

van een beschouwing over kernenergie, die eind maart in het behoudende tijd-

schrift The Economist verscheen. In het bewuste artikel wordt uit de doeken ge-

daan hoe de grote concerns die kerncentrales bouwen - bekende namen als Westing-

house, General Electric, Siemens en Rockwell International - allemaal broeder-

li jk op weg zijn om een nieuw type kerncentrale te ontwikkelen dat "eenvoudig, 

veiligt gestandaardiseerd" en waarschijnlijk kleiner van omvang zal zijn dan 

de voorheen geleverde centrales. 

Het artikel werd in The Economist gepubliceerd vlak na het uitbreken van 

de recente oliekrisis (1). Natuurlijk was te verwachten dat de producenten van 

atoomenergie op 20'n moment met een gloednieuw verhaal zouden komen om uit te 

leggen waarom er zo nodig meer van kernenergie gebruik moet worden gemaakt, on-

danks het kelderen van de olieprijzen en ondanks de toename, verhoudingsgewijs 

dus, van de kosten van kernenergie, Natuurlijk lag 't voor de hand dat in een 

tijdschrift als The Economist de hand zou worden gelicht met de hårde feiten. 

Weinig ophef dus over de talloze bouwopdrachten die er in de Verenigde Staten 

de afgelopen tien jaar zijn stilgelegd, over de railjardenverslindende bouwpro-

jekten die zijn stilgelegd. Geen woord over de duizenden ongelukken die er jaar-

lijks in kerncentrales plaatsvinden. (2) 

Toch bevatte The Economist onthullende details, namelijk over de strategie 

die de monopoliebedrijven volgen om na alle tegenslagen opnieuw op de Westerse 

markt voor energievoorziening door te kunnen breken. Het blijkt nu dat de ver-

schillende elektrotechniese grootbedrijven parallel aan elkaar al 'n tijdje be-

zig zijn met het ontwikkelen van nieuwe beveiligingsmethoden en verse technolo-

giese snufjes om atoomenergie geloofwaardig te maken. Om te voorkomen dat de 

daling der olieprijzen z'n weerslag zou hebben op de kernenergieprogramma's 

voelen de concerns zich kennelijk gedwongen enig inzicht te verachaffen in hun 

strategie. 

Kerncentrale-bouwers 
en Militaire Produktle 

De Anti-Kernenergiebeweging heeft zich de afgelopen tien-twaalf jaar uit-

geput in argumenten om uit te leggen waarom kernenergie zowel levenagevaarlijk 

als onverantwoord duur spul is. Keer-op-keer is gepoogd om zowel de regering 

als de bevolking te konfronteren met bergen onweerlegbare feiten. Gevolg is wel 

dat maar magertjea aandacht is beateed aan de belangen die met die atoomener-
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gieprogramma's zijn gemoeid, Het wordt tijd dat de beweging zich meer gaat ver-

diepen in de machtsstrukturen die aan de produktie van deze waanzinnige ener-

gievorm ten grondslag liggen. 

Laten we 'ns twee van de bedrijven onder de loep nemen die aan het begin 

van dit artikel zijn genoemd. Rockwell International is niet 2omaar een zelf-

standige bouwer van kerncentrales, maar is verregaand afhankelijk van opdrach-

ten van de Amerikaanse regering - in 1982 voor 52 procent van z'n opdrachten. 

Die bestonden hoofdzakelijk uit aankopen op het gebied van de ruimtevaart en 

de elektronika, en waren in de eerste plaats militair. Rockwell International 

is meer dan enig ander concern betrokken geweest bij de bouw van het ruimteveer 

(Space Shuttle) en staat ook bekend als vurig voorstander van Reagan's lugubere 

StarWars-projekt. Kortom: de belangen van dit bedrijf zijn ten nauwste verweven 

met die van de supermilitaristiese Amerikaanse staat! 

Bovendien - Rockwell heeft toevalligerwijs een fabriekskomplex onder z'n 

gezag dat zijnoorsprong heeft in het zogenaamde Manhattan projekt. Via dit pro
ve 

jekt werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het geheim'atoombommen vervaar-

digd, die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki zijn gegooid. In het Hanford-komplex 

dat momenteel mede door Rockwell wordt beheerd^werd voor dat doel plutonium ge-

produceerd. In feite is het bedrijf tot over z'n oren betrokken bij de produk

tie van Amerikaanse kernraketten, waaronder de MX en de Minuteman. Rockwell In

ternational belichaamt dus volledlg het tweekoppige atoomgevaar! 

Datzelfde geldt voor General Electric. eveneens bouwer van kerncentrales. 

General Electric is vanaf het begin betrokken geweest bij de opbouw van het Ame

rikaanse atoomwapen-arsenaal. Vlak na de oorlog kreeg het bedrijf 't beheer 

over het genoemd Hanford-komplex, nadat het eerder al elektriese apparatuur had 

geleverd voor de produktie van plutonium. Momenteel is dit concern een der top-

leveranciers van het Pentagon. Naar verluidt levert het de eindtrap voor een 

der Minuteman-raketten, en ook de vuurleiding voor kernraketten die vanaf on-

derzeeers kunnen worden afgeschoten. Ctok General Electric is dus een warme 

klant van de grootste verkwister in de VS. (3) 

Hoe militaristies de geschiedenis van General Electric is blijkt verder 

uit de volgende gegevens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog produceerde het be

drijf liefst 4 miljard dollar aan oorlogstuig, waaronder een van de eerste 

straalmotoren in de VS. Het verwierf toen de twijfelachtige faam als het zenuw-

centrum 'van een van de grootste en meest ingewikkelde oorlogsmachines ter *e-

reld", En tijdens de vijftiger jaren opperde de dlrekteur van het concern, Char

les Wilson, het idee om een "permanente oorlogsekonomie" (!) voor het voeren 

van de Koude Oorlog op te bouwen. 

Rockwell International en General Electric belichamen dus duidelijk het 

felt dat de produktie van kernenergie een onderdeel vormt van een militaristic-
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se machtsstruktuur. Al vaak is beklemtoond dat atoomwapens en atoomenergie do-

delijke tweelingbroertjes zijn, die technies én histories bij elkaar horen, 

Maar er is ook een verstrengeling op het nivo van de macht. Voor mensen die 

zich enigszins verdiepen in de concerns die kerncentrales bouwen, is zichtbaar 

dat het tweekoppige atoomgevaar daar samenkomt. 'Civiele' bouwers van kerncen

trales bestaan er in de VS in. ieder geval niet. 

Het schimmige kartel 

van de Elektrotechniese Concerns 

Een tweede aspekt van de machtsstrukturen dat nodig moet worden blootge-

legd is de langdurige en nauwe internationale samenwerking die er tussen de 

meeste van hen bestaat. Zo sloten de huidige bouwers van kerncentrales, Siemens 

Uit Duitsland en Westinghouse uit de VS, in navolging van andere elektrotech

niese machten, al in 1905 een overeenkomst over de onderlinge verdeling van li-

centies en storting van patenten in een gemeenschappelijke pot. En alle elektro

techniese grootmachten vonden elkaar in een kart&l dat in de dertiger jaren de 

'International Electrical Association' (I,E,A.) heten ging, 

Dit kartel deed (en doet!) werkelijk alles om de superwinsten van een hand-

vol monopoliebedrijven veilig te stellen. Aanvankelijk hield het zich bezig met 

gloeilampen, maar later werd de samenwerking ook uitgebreid tot andere goede-

ren. Er werden prijsafspraken gemaakt, markten werden tegen derden afgeschermd, 

en ook werd er een kompensatiefonds ingesteld waarin leden die opdrachten in 

de wacht sleepten, een bepaalde som geld stortten om bedrijven die de opdracht 

misgelopen waren schadeloos te stellen. Kortgezegd: men deed alles wat in te-

genspraak was met de ideologie van de vrije markt-ekonomie! 

Meer dan stuitend is dat deze internationale samenwerking ook gedeeltelijk 

doorgang vond toen de landen waar de leden toe behoorden, gewikkeld raakten in 

de grootate massaslachtlng uit de geschiedenis, de Tweede Wereldoorlog. De 

vreedzame samenspanning tussen de elektrotechniese topbedrijven ging tot aan 

1942 zelfs onbelemmerd door. En hoewel er daarna tijdelijk een kink in de kabel 

kwam, waren de kartel-banden al v66r 't eind van de oorlog weer hersteld. De 

I.E.A. presteerde het zelfs om na de oorlog kompensatie te verlenen aan Duitse 

bedrijven die hadden gekollaboreerd met het Nazi-regime! (4) 

Tientallen jaren slaagde dit monster-kartel erln om een bijna onopgemerkt 

bestaan te leiden, totdat het dank zij een geslaagde jat-aktie eind zeventiger 

jaren onderwerp van een publiek schandaal werd. In wezen heeft de I.E.A. steeds 

haarscherp beantwoord aan het beeld dat Lenin in zijn beroemde boek 'Het Impe

rialisme als Hoogste Stadium' (5) schetste van het kapitalisme sinds de 

eeuwwisseling. Zijn opvatting dat monopoliebedrijven de wereld slndsdien onder 

elkaar hebben verdeeld gaat voor de elektrotechniese reuzen in de meest letter-

li jke zin op. Zij vestigden middels de International Electrical Association hun 
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eigen wereldheerschappij. 

Konkurrentieslag 
rond Atoomenergie 

De verhouding tussen de elektrotechniese concerns, die tevens kerncentra-

le-bouwers zijn, kan verder worder geillustreerd aan de hand van het veelzeg-

gende voorbeeld van Brazilie. Zoals bekend heeft Brazilie in 1975 met West-

Duitsland een verdrag gesloten dat de levering vastlegt van "de meest volledige 

kernenergieketen die ooit aan een Derde Wereldland is verkocbt* (6). Øit ver-

drag is op veel publieke weerstand gestuit, mede omdat het een belangrijke mi-

litaire betekenis had. Voor de Braziliaanse generaals leek 't erop dat hun 

droom in vervulling ging om een 'vreedzame atoombom' tot ontwikkeling te bren-

gen. 

Maar het verdrag had ook speciale ekonomiese betekenis, voor één elektro-

technies bedrijf. Siemens' dochter, Kraftwerk Union (KWU), werd door het ver

drag aan opdrachten voor 't leveren van lichtwaterreaktoren geholpen, waarmee 

het faillissement van het bedrijf voorkonten werd. In Duitsland zelf waren des-

ti jds nanielijk tal van bouwprojekten voor kerncentrales stil komen te liggen, 

door het massale burgerlijk ongehoorzame verzet, terwijl de internationale 

raarkt in kerncentrales grotendeels beheerst werd door Amerikaanse concerns. 

Bovendien bezorgde het verdrag de Kraftwerk Union pijlsnel een machtige 

plaats in de Derde Wereld. Het bedrijf kreeg in één klap een overheersende po-

sitie in Brazilie. Voor uitvoering van het beruchte verdrag werd namelijk een 

aparte instelling opgezet, de NUCLEN, met als taak om op de uitvoering van het 

geheel toe te zien. Deze instelling werd naar verluidt het domein van de KWU 

alleen! In dit opzicht vormde het Duits-Braziliaanse verdrag een voortzetting 

van de geschiedenis var monopolisering der energievoorziening in het land door 

buitenlandse concerns. 

Het voorbeeld van BrazilJe ?aat tevens zien dat de kartelvorming tussen 

de elektrotechniese monopoliebedrijven onderlinge kompetitie niet uitsluit. 

Dankzij het reuzen-verdrag wist de Kraftwerk Union het Westinghouse-bedrijf te 

overtroeven, dat de eerste lichtwaterreaktor in Brazilie had gebouwd. De gehei-

me kartel-afspraken in het kader van het I.E.A. betroffen kennelijk geen atoom

energie - op dit punt leverden de monopoliebedrijven een onderlinge konkurren-

tieslag.(7) 

Een Offensief 
Gezamenli-|k Uitgestippeld? 

Hoe moet het huidige offensief van de kerncentrale-bouwers geanalyseerd 

vorden tegen de achtergrond van de bovenataande gegevens? Hoe de inzichten over 
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de struktuur van de tweekoppige atooradreiging, de hechte internationale kartel-

vorming van de elektrotechniese bedrijven, en de konkurrentieslag rond atoom-

energie in de Derde Wereld, te rijmen met de aktualiteit? Het lijkt voorbarig 

om definitieve konklusies te trekken, daarvoor moet eerst nog meer speurwerk 

worden verricht. Toch lijkt de volgende hypothese wel aannemelijk. 

In het verleden hebben dezelfde elektrotechniese monopoliebedrijven die 

op andere punten produktie-afspraken hadden, elkaar stevig dwars gezeten om op-

drachten voor de bouw van kerncentrales in de wacht te kunnen slepen. De aan-

kondiging, in The Economist, dat verschillende monopoliebedrijven bezig zijn 

met de ontvikkeling van vergelijkbare types nieuwe centrales zou erop kunnen 

duiden, dat zij achter de schermen overleg hebben gevoerd over een gemeenschap-

pelijke strategie; dat ze om te 'overleven' hun belangen nauver op elkaar heb

ben afgestemd. 

Die tendens tot beter afstemmen van de plannen zou wel eens gevoed. kunnen 

worden door de vérgaande militarisering van de wereldékonomie. Zoals vermeld 

komt juist in de monopoliebedrijven die kerncentrales bouwen, de tweekoppige 

atoomdreiging samen. Al die bedrijven zijn sterk afhankelijk van (militaire) 

opdrachten van de staat. De elektrotechniese grootmachten zijn dus niet alleen 

met elkaar internationaal vergroeid, maar ook met de belangen van het militaire 

apparaat. En het lijkt in het belang van de lobby's (vooral van die in de Ver-

enigde Staten) die een winbare atooraoorlog plannen, ora de uitbreiding van kern-

energie 'veilig' te stellen. 

Hoe het ook zij, de Anti-Kernenergiebeweging staat voor een zware inhoude-

lijke taak. Anno 1986 kan zij niet meer volstaan met telkens opnieuw te bewij-

zen dat atoomenergie levensgevaarlijk en peperduur is, maar moet het WAAROM van 

die waanzin uit kunnen leggen. Met uitbreiding van kernenergie zijn blijkbaar 

griezelig grote belangen gemoeid. Alleen als we een beter inzicht krijgen in 

de struktuur van de internationale atoomlobby kunnen we (opnieuw) een tpgen-

wicht vormen tegen een energiebron, die mét atoømwapens het voortbestaan van 

de mensheld bedreigt. 

Peter Citsters 

Voetnoten: 

(1) zie The Economist van 29 maart, 1986, p.73: 'Science and Technologie 
- a Small, Safe and Simple Future f̂ r Nuclear Reactors'. Het propagan-
da-offensief ten gunste van kernenergie is vooral verwoord in het re-
daktionele kommentaar, dat de waarlijk fraaie titel draagt van 'Nu
clear'« Charm'. 



(2) voor een overzicht van deze en andere gevaren, zie het gedegen artikel 
van Herman Damveld in Vrij Nederland van 19 januari 1985, 'Kerncentra-
les in Amerika: 5000 Ongelukken en 530 Noodsituaties in Eén Jaar'. In 
dit artikel ontbreekt, heel typerend, een verklaring voor het absurde 
regeringsbesluit tot uitbreiding van kernenergie. 

(3) gegevens over de militaire produktie van Rockwell International en Ge
neral Electric zijn ontleend aan het boek 'The Nuclear Weapons Indus
try' van Kenneth Bertsch en Linda Shaw, Het boek gaat echter niet in 
op die bedrijven als kerncentrale-bouwers, en voor zover mij bekend 
is er geen boek dat het tveekoppige astoragevaar op die wijze belicht. 

(4) Wilson's uitspraak is geciteerd in een artikel dat is gepubliceerd in 
De Vrije van februari, 1986: 'Nazi's in het Witte Huis'. Het gaat voor 
namelijk over persoonlijke banden tuet (voormalige) fascisten, terwijl 
niet wordt ingegaan op de zo belangrijke historiese parallel tussen 
de bewapeningspolitiek van Reagan en Hitler - ieders vlucht in de oor-
logsekonomie, 

(5) zie met name Hoofdstuk V van Lenin's boek 'Het Imperialisme als Hoog-
ste Stadium', pp.84 (zesde druk uitgave Pegasus): 'De Verdeling van 
De Wereld tussen de Verbonden van Kapitalisten'. Hierin verwijst Lenin 
al naar de internationale afspraken tussen elektrotechniese grootmach-
ten, die al aan het begin van deze eeuw gemaakt werden! 

(6) een boek dat een overzicht geeft van de kernenergieprogramme's van Der 
de Wereldlanden, en dat ook politieke achtergronden/fascistiese bein-
vloeding niet achterwege laat, is het boek van Thijs-de la Court, De
borah Pick en Daniel Nordquist, 'De Nuclear Fix - Gids over Nukleaire 
Aktiviteiten in de Derde Wereld' (WlSE-uitgave) 

(7) een gedetailleerde bron over het Braziliaanse streven een atoorrnacht 
te worden, en over de kneveling van de Braziliaanse elektrische indus-
trieen door buitenlandse monopoliebedrijven, is de schrijver/onderzoe-
ker Kurt Rudolf Mirow. Zie onder andere het boekje 'Das Atomgeschaft 
Mit Brasilien. Ein Miljarden-Fiasko' (vertaald uit het Braziliaans)) 
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( Begin februari vescheen er in da pars 
een bericht dec hat Duitse Siemena-
concern in 0»n <N**j een Jo&oy heeft 
opgexet our d* door d» regering gap lan
de ntewe k«rn<;«rtCf*J#j c* Jcwftrt** I#-
v#r*n. 9iJ ri^n d*Jt#od*et»Vinj ov*r d« 
lobby maakte da direkteur van da iV«-
d*ri«nd## v#*CJ*mf v«n 5i*»»»nj, 
Thierry, alleen een Jcni****! o««r •*•-
derlandae ondernemingen * die ***f> op 
ccn eendeel in da miljoenen-order 
*t»r d« 6ouv y#n d« ni«uv# ccnCrml«*. 
2e warden gepaaid met da »*r«# * u j -
gestte dat het mogmlijk moat aijn am 
*65 proc*nt van d* ord#r 6iJ Heder-
lendse bedrijven door ee plemcsen', 

User Siemens' ortgeremde interns* in 
de frow van ni*uv* Ar#fnc«fl£rjJ#j 
scheme nog meer helderheid* want deze 
multinational is veal an veal gavaat-
lijker dan in 't algemeen wordt var* 
moed, Tarwijl voor vaaJ man Man d* 
naam anket verbonden la mat aentrek-
k*}ijkm Ironsumenzen-ertikelen els * i -
d#o- an ster*o~*pper*tliur* lemtt entg 
grasduinen in archievan dat Siemans 
bikkelherde o* Ungen hæft bij de 
vocrbereidingtn op messa-vørnietiging 
en dat het badrijf bovand len een ge~ 
schiedenis heeft van vareentelviging 
met racisties* en dlktetotiala regi
mes. Hiarondét in het kort net pro-
ftel ven het Siemana-concam. 

•o 

^ £ D i ^ 
HOOFDSCHAKEL IN DE 
OUITSE ATOOMMACHT 

Lecen we om te beglnnen konstateren [ 
dat Siemens ?ei> van de hoofdschakels 
vormt bl | he* Ooltse »treven tot herbe-
wapening. In het blionder bl) het slre-
ven van dat land om een atoommacht 
te worden, Nadat westerse mogendheden 
bl) de verdrafen van Parlfi, In 1955, 
het verbod op reakto'-ontwikkellng voor 
Dultfland hadden opgtheven, begon dt 
Haat ta werken aan een elgen kern-
enargleprogremma. Onder leldlng van 
de toennullge minister van eoomtsken 
Frans-Joseph Straufi (I), »erden onder-
zoekslaboratorla gestlcht en werjen de 
klelne reaktors gebouwd. Strauss sprak 
openlllk ult dat het il|n bedotllng was 
om Dulultnd aan atcom bom—n ta hal
pen. 

Oorspronkelljk »erd een heel skala van 
bedrljven bij net kernenergieprogréfriffla 
bet rokken: AEG, Brown Bovert Zt Cle 
(BBC). Knipp. enzovoorta. Maar toen 
da derde Mappe van het pr^(r«mm» 
In 1977 W M voltoold werd de tefctor 
van de reaktorbouw bljna vrHedig be-
heerst door éhn enkele cr^rr»einlngt 
de Krtftwerk Union IKWU). v^lledlg be-
tl t vin Slemenj. Imujjen had dit con
cern nlet alleen Duitte konktirrenten. 
maar ook Amertkaanae momnt<llebe<irlf* 
ven waar aanvankefljk "^ee waj jamen* 
gt>*erkt (General Electric tn Weatlng-
houte) van ilch algetchud. 

Slernent' mlt l tarl j i lew macht ; i l t ech-
ter noj vee) verder, want het bedrl|f 
I] teveiu een van de grootits wapenpro 
duccnten In West-Duttsland; aan het 
Dultse en endere Navo-legers worden 
onder andere radeMiwtalletles, elektfO-
nlka voor raketten en oorlofsschepen 
geleverd. Volgen« een beschouwlng van 
6 jaar geleden ( I ) nas toen al minster« 
9 procent van Siemens' wereldomiet 
In de eiektronlka bestemd voor moord-
tulg, terwijl steeds rneer wapensyate-
raen ]unt van eiektronlka afhankelllk 
x1)n. En hoewel Slemens ilch net als 
het broeder-coftcern Philips een tljd 
land heel gereserveerd heeft getoond 
over Reagan's plannen tot vérgaande 
inllUsrlserlng ven de rulmtc, rou het 
bedrlll volgcns Le Monde Diplomatique 
(In het gehetm) al kontrakten hebben 
gatekend voor Sur War«. 

n.ortom. Slemens pmMteert op een 
waardjk veeliljdlge wl):e vart de twee-

'^oppl|e atoomdrelglng, Het bedrljr 
heeft enorm« wlnsten én rauwe macht 
te verdedlgen blJ de produtttle van te-
vensgevaarll|ke kernenergfe. Zo W»J de 
omietstljging In het boekjaar lopend 
tot mldden '85 voor de helft te danken 
aan de opleverlng van nfeuwe kerncen
trales, terwl|l de wfnit verdubbelde. 
Tegell)kertl)d strl|kt het concern glgan-
tlese bedragen op aan leverantles voor 

NAZi -BEMIDDEUNG VOOR 
KONTRAKT MET ARGENTINA 

Typerend voor Siemens' karakter nl* 
atoommacht Is voorts hoe dip in l>t 
bultenland jestatte krl)gt. In de revr<\-
tiger Jaren al heeft het bedrljr ri. ti 
onipopt alx eett rntlnnulnjt r^fxturw 
van nuklealre technologte en van k.-rn-
centralej , en die handel was politick 
bepaald nlet neutraal. Zo heeft het bc-
drljf Julst nauwe bftnden met de OIKIW 
roeksburo'l voor kernenergle in Ziilrl-
A f r l k i , en heeft het ook meerdcrc km-
t ra l ten gesloten voor de bouw van reDk* 
tors In Argentlnle, ten ti|de van de ml-
Ntaire dlktatuur In dat land. 

Voor Slemenj geldt dus In het bliondrr 
* a t een bæk over Knrknr r.o'n rien 
Jaar geleden over noclenlre bnlrljvrn 
In de Bondarepubliek In meer nl^empric 
bewoordlngen stelde: de '.Vest-Dnirsc 
atcwmindujtrle exporteert de mrrMc 
centrales naar Juist die landed vnn tic 
Derde Wereld die »orden gprogpcn! 
door 'stablele dlktaturen' (Z). H M Argcn-
tijnse voorbeeld - ovrrlgens nlet jrn'it 
stablele dlktatuur gehlekcn - VfTrtpIt 
nog neer over de p o l i t i e t kleur vim 
kernenergle. Het bll|kt nomrlljk - vol-
gens gegeveris gepubllceerd In !ir| bork 
De Nuclear Ft*' (3) - dnt dp opnniiw 

VBO een atooinenergleprngroim:i[i In Ar-
gentlnle sterk Is beinvloed door N<i/|-
figuren die na de TwriMj* WcrcldiHiflug 
Dultsland wlsten te ontvlucltten. «,-)>(-
wetenschappers blljken ook te lir:l)lJt-n 
bemlddeld ten gunstc van Slpmens' nu-
klealre t>k, <te Kraftwerk Union, 

In dit verband Is ne t norne ren zekere 
Schnurr genoemd, pen chemlcus (Ile det 
gaj ontwlkkelde dat In Nmlcoritcntrn-
tiekampen werd jebrulln, Schinur 
vluchtte noar .verlulilt nu tir in.flcn 
naar Argepitlrtlri, * r n l fn I (»55 < M r 
Dtjltsland's nleuwe minister vnn otnoi.i-

de Nsvo-voorbereldlngan op een Vlnba- I " "" •" S t r » u « teruggcroep-n om |f.|.ling 
ta' atoomoorlog. • geven aon een nukleolr oiidRriopks-

*v*ze alinea Is Wéggevallen In de VredesaxieJcrant: 
Siemen.' aankondiging La voor de AKB in 
"•^•^•re opzichten onthullend. Het duit.e 
• lektronika-ooricérn naakt net z'n lobby 
duidelijk dat de mening van de nederlanda«, 
bevolking over kernenergie vrolijk aan r'n 
iaar« lapt, evenalu de regering-Lubber« 
Ook de multinational trekt zich niets aan 
van de uitslag van de Brede Maatsohappelijke 
diacue.i,, di. te kennen gaf dat de over-
grote meerderheid van de bevolking tegen 
kernenargie i». y 



centrum tn Karlsruhe. Hl| hlelp ook bl| 
d* tatstandkoinlng V»B da eeratt ovet-
eenkomst »oor <Jt bouw van een kom
merciel* ktrncantrale t ime« Argenttnle 
en (to Kraltwerk Union. H«t ll)kt er 
jterk op dat kernenergle een Meuwe 
vervulllng 11 van de dreng near over-
heerstng en vernletlglng vnn oorlogsmls-
dedtgtn dt« hun straf Oml open »l|n. 

HET OORLOGSVERLEDEN 
VAN HET CONCERN 

Dlt laet te brengt mlj op een vraag die 
net i l l *oor andere Dultse en Imernailo-
nale topconcerns ook Over Siemens 
dlent te »orden gesteld: hoe l i t het 
met het oorlogsverleden van dlt bedrtjf? 
Ho« heeft n«< rteh opgeateld tegtnover 
de Hit ler-dlki nuur mel rljn dwon»t.-nr-
r«id, x'n weanilnnlge (o<lfn-vervi>tglng 
t n x'n drang naar wereldoverheerslng? 
Ho* schoon Is het vetleden van h « op-
permachttge Siemens-concern? 

Over meerdere Duitse ondernem Ingeo 
hebben Jul« onlangj schokkende Verhe-
l*n In da burgerlljke pen gestaan. Za 
l i over de autoglganc Daimler-Benz 
l«l4erceO)M), sinds kort de op eén ria 
g r o o m * Industrielt onderneming In 
West-Dultslend, vermeld d»( dere onoer-
neffling tal loie vliegtulgmotoren. vracht 
»agent en l inkt voor het Nail-leger 
heeft geproduceerd, met gebruikmatlne; 
van buftenlandte direngarbelders. Over 
Friedrich Flick die de Dultse politick 
de efgelopen Jaren beiaefd heeft met1 

itetApennlngen, Is onder inder« geschre 
ven i t hl| via Goerlng bljna gratis a l -
lertel Joodse bezlttlngen blj elkser 
heeft geschratpt en dot hi J In 1943 de 
rl /kite man v»n Nazl-Ouft.iland » u ge-
worden. Om maar te iwl|gen over de 

de hooding van het nog steetL onaen-
tajtber* Krupp-concem. 

inttelllng. In i860 door rte over«™«-
veder van het huidlge Slemmn-oit i tr tn 
iipKrrlcht. 7a'n tnrrmt* Jjwtr rrk-t>'«t 
wi>ul de UnitSL-tir Iwink tkmr l.iHrlu be-
schrevrn ak de bank die me* evil un
dere (de CHscnnttt Ge«»ilschrtfr> gr-wlk-
keld was In een M i r *trl|d tun tip fi,y*-. 
mmlr hitmen Itrt tiunkwpTrn In iJhltt 
luinL 7te stturttle In lilt IHIMJ win val
gen* hern kenmorkend vuir r-en vor-
schljusel d»t destijds veel opgong deed: 
dnt vun kitpfiaslfcoifcti'iiiinur en r.iurwi-
polfevornting. Volgrin LfMitn's rtimtysr 
werd tulks met name dour de banken 
enorn ver<neld (SL 
Uanneer men rfe eknnnmtese rfiacfttlkon 
sentratle bei iM die momenieel In \Vesi 
Duiuland gaande l», dan bliMit dat die 
analyse ongelooflljk aktueel Is. Zo 
speelde de Deutsche Sarlli een »ktleve 
rol blj de ovemtme In oktober lonjst-
leden vin het elektrontkal>edrl)f AEC 
door Oilinler-,">iii. De bank kort dat 
doen oridat hi/ ipwel grootonpdeelhou-
der was van Daimler alt geldschleter 
van de AEG. Een o roer vootbeetd vin 
(dubleusf maenrsgebrulk Is de overname 
- door de Deutsche Cank i e l ( ! - van 
het kontroversielt Flick-concern. 

Ole faatste transaktle deed heel vrt>l 
stof opwooien In »le gpve^tlgilc ( K T * . 
F T verwrlieneti komnrenitir^n illr iMfim 
recblstrerk* nnttecitij leken rnn I rn l i i . 
Vol(,enj het dagblad Trouw bl)voorbtfld 1 

Over Slemeru moeten veel details iw>r. 
opg^doken worden, fitHor w n pnur kon
stateringen over de levrnsgwiK v ,>" , l " 
bedrljf vallen er op (• ;sls VUH bo« Ink-
bare bronnen »el te doen. Ten frinfr 
ll|kt Slemen* In de begln-Joren vnn Hi t 
ler's macht rdet bljster enthouslasi te 
il)n geweest over de (asclstlese dlkto-
tuur. De oorziak leg echter n!et In ge~ 
»oieranood of morele weerjln, mnnr 
In een belangentegenstelllngr Hit ler 's 
beleld « H op autirkle gerlcht, tervi j l 
Siemens sterk Internatlonaal was ge-
orlenteerd (4), 

Toch heeft ook dlt concern i lch - net 
als Krupp of Daimler-Bens - ulirlmk>-
ll|k vérgiand geschikt in de totolitnlre 
staat. Toen de Nail 's tot gedwotigen 
kerttlvormlng overglngen en het Indus-
trlele beheer tl)dens de Tweedc Wereld-
oorlog ' ndelden kwam een topmon von 
Slemen. asm hec hoofd \an de elektro-
technlese »ektor te stasn. Ook Siemens 
heeft t l |n lot destlfds dus neuw verbon-
den met - en t«n«r geprnflieerd vn.iF 
- de vernlttlglngadring van het l l l i l - r -
rtglme. 

KAPITAALKONSENTRATIE 
EN SIEMENS' M A C H T 

Rest een nauwkeurlge Inschattingvan 
de ekonomlese macht van het Siemens-
concern vandaag de dag, Hoe groot die 
alleen al In Oultsland Is tmi Ik willen 
Illustreren otti de hand van h f t voor. 
beeld van de Oeumcn« n«nk. D l t Is 
geen stnatsbank, maar een komtnerclele | 

Is er een groeiende angst onder 'des-
kumllgen' In tVest-UuliJIend voor de .n-
vlued die de Deutiche Bank kan doen 
gelden bi) lulles en ovememlngen. *ø» 
verkoop f»an Flick) !t*eft {•fw>i*u» k r j -
cjeir i t f f | i » u l [ op hwc v*st~Ovit$+ 
syj tee« van 'un iver jee l bwikitren', 
itmardoot benken niec o / ieen in staac 
xijn te ftandtltn in MndeJen van b«-
drijvm, .iwar ook om groee belanaert 
in bedri^ven tm verwerven en b*lan$~ 
rtjkm (usies t » ne»er t j t *J 1 igen* " 
Nog steetls, of opnleuw, wordt kspltnol-
komer.tretle door de tJeutjche en ande-
i t b«n!;en IJverlg gesdmuteerd. 

ivtaar de Deutsche Dank Is geen Instel-
Hng die losstaand van iriduatrlele be-
langen operetrt. Zoals al aangestipt is 
hlj In de vorlge t e a * opgerlcht door 
u* grootlndustrleel Von Siemens, en Is 
hi] nog steeds verbonden »an het gel!]k~ 
namlge bedrljf d i t nu Is uitgegroeld tot 
een wereWconcern. Het voorbeeld van 
de Deutsche Benk lllujtreert daaror.i 
Jndlrekt de samenhang tussen vernletl-
gingsdrang en de konsentratlevan ekono-
mlese macftt, Wellswear I« de mHcht 
van het Siemens-concern nlet onaantim-
baar, ;.itar aangetlen net bedrl|f towel 
op het nuklealre sis het ekonoittlese 
vlak veel lakeru uMdeelt. Il)kt effektle-
*e bestrt|dlng pea denkhnnr als de 
breeds! rnogeH|ke itieatscl>appell|ke te-
genmacht wordc opgebouwd. 

Voetnoten; 
(It tte de bltdrage van Gretchen 3lnus. 

'Der Slemens-Konrern - Iklsplel 
fur die Strategie Inrftr.iiiflnnaler 
lv<onopole In den Internatlonnlen ?jf.-
iletiuogtn1 aan het boek van Kade 
en Schmidt, ' frleden, Riistung mid 
Monopole' (Pehl RuRcmteln Verlag, 
1980) 

{3) :le hoofdituk 7, 'De Atoomlobby' 
door Wlnlrled Wolf |p. 13-11 vnn net 
boek van Jan van Arkel, 'Slop Kol-
k»r' (Ekologlese Ultseverl), Amster
dam, 1977); nan dlt boek Is ook 
de beschrljvlns oiuleend over de 
Vonsolldatie »an Siemens' mortopo-
lle In de atoomlndusirle 

(31 de politteke gfgevens over Arni-ntl-
nle's nuklehlre kontrnkten stnttn 
helder beschreven In tiet boek von 

Thi)s de la Court, Deborah Pick en 
Daniel Nordqutst: 'D t Nucleor Fix' 
• Clds over Nuklpolre AMIvlteltcn 

In de Oerde Wereld' (WISE, pp. 21). 

HI een opmerkeU^* analyse is gegeven 
door Alfred Sohn-Rethel, die tot 
de rweede belrt van de dertlger 
Jaren »erkte op een kruclnol onder-
loeksburo In Serllfn; i le met nnme 
'De Belangen van de Dultse Indus
trie tijdens de Crisis' in 'Grootka-
ptteal een Fascisme' (Van Cennep, 
Amsterdam. 1975, pp.34) 

(S) i le hoofdstuk II, 'De Dnnkeh en I lun 
Nleuwe Rol ' In i.enln'* klosslcke 
boek 'Met Irnperlollsne nfs lloogste 
Studium' (herultgave Pegtisus, zesde 
druk, p.47); ' fn ( ed - r gnvnl tltn 
toft de banker rile het procc* "«n 
i a p i : i o ! concenfratte en monopo-
lievermtna in »He k*ptt*ti*ei-
tche !nr«ien, wdenk* s] lo mvgetil-
he vormrn v»n b/wkweCferinM, g»-
»«Jdig activerun en versneJlen' 
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Vredesax iek r 
De atooailobby i s in hot o f f e n s i e f . 
Zoals Andre' MOB van Boeren en Boerin-* 
nen Tegen Kernenergie al opmerkte: 
de »toomlobby r i e t haar kans met d i t 
no-nonsense kabinet a l s beschermheer 
van grotc ondernemers. 

Investeringen i n kernenergie i s een 
lukratiev« zaak voor de ondernemers. 
Dat »og« o . a . bl i jken in hat voor-
baald van de UCN. 
In 1978 b e s l i s t e de regering Over 
uitbreiding van de Ul tra-centr i fuge , 
tonder het parlenent in te l i c h t e n . 
Ondertussen had ORENCO a l kontrakten 
genaakt voor l e v e r a n t i e s aan derde 
wereld 1anden tussen '80 en '90, Gro-
te ondernemers, zoa l s She l l , P h i l i p s , 
VHF, het voorwalige RSV en DSM doen 
nee in de u i tbre id ing . ze betalen 
echter gaan c e n t . De s taat , ook aan-
deelhouder, b e t a a l t de u i tbre id ings -
kosten, iraners uitbreiding i s een 
riskante ondernemxng. 
Evenio l u l l e n grot« onderne»ers pro
f i t e r e s van de bouw van ekstra kern
centrales Voor riskante kap i taa l -
invester ingen, zoa l s b i j ontmenteling 
en opslag van he t afval s taat a l t i j d 
vadertje s t a a t garant. 
In NERATOGM -Laan van Oostindi* 129-
135 Den Haag- hebben de v e r s c h i l l e n -
de bedrijven hun atoonbelangen gebun-
deld. De belangrijksttt z i j n : 

V r e d e s a x i e k r a n t 19/ 
maar t , a p r i l '86 

SIEMENS EN PHILIPS: 
VERCAAND M0NOP0LIF 

Slemens heeft met het Philips-concern 
gemeen dat het tot de top-muttinatio-
nals in eigen land behoort. Net zoals 
Philips In Nederland meer arbelders ult-
bult dan enig ander bedrijf, doet Sie
mens dat in West-Ouitsland, Maar wat 
hebben de twee reuzen, met elk een 
overheersende positie in de respektleve-
lljke ekonomieén, nog meer gemeen? 

Een tweede punt van vergelijking Is le
ders groelende Amerikaanse bedrljvig-
heid. Net zoals een steeds groter deel 
van Philips' ornzet en winst de laatste 
jaren ult de Verenigde Staten komt, zo 
zoekt ook Siemens r i jn heil In de geini-
litariseerde ekonoiriie van de VS, Vol-
gens een bericht dat in maart 1985 in 
het Finoncieel Dagblad stond vermeld, 
Is Siemens' ornzet In de VS de ofselo-
pen 10 JSar meer don vn r l icnvnvdigfl. 
tot rulm 4,4 ; l i l jurd mark, en wll het 
bedrijf zljn Invloed op de Amerikaanse 
markt - met name die v,;or elektroniks 
- nog verder uitbrelden, 'De VS varmen 
dan ook een øpeerpunC in de groeistra* 
ttgiø die ia uitgestippeld'. Het 
Øultse concern heeft dus last van de-
zelfde koorts die ook zoveel kapitaal-
exporterende Nederlandse bedrljven be-
vangen heeft. 

a n t 9 , s e p t e m b e r " 8 4 

-VMF/stork, Industr ies traat 1 , Henge-
' l e . 
-Coraprimo ingenieursbedri j f , J . wat-

s traat 79-80, Amsterdam. 
- P h i l i p s . 
- S h e l l . 
De grote Ondernemers l i j n ieder apart 
vertegenwordigd ITFHJCN, met de s t a a t 
a l s grootate aandeelhooder. NERATOOM 
i s vertegenwoordiqd in het mi l jarden-
versl indend Kalkar-pro^ekt. 
Daarnaast z i3n er nog een »antal be -
drijven en i n s t a n t i e s betrokken b i j 
het kernenergie gebeuren. Zoals ECN 
(Westduinerweg 3 , pe t t en ) , TNO (Pe-
troleurtiavenstraat , Hengelo) , de SEP 
(trtrechtseweg 310 Arnhem) en d« Hol-
lantise Beton Haatschappij. 

& 

Maar de gelljkenis tunsen de twee mul
tinationals gaat nog verder. Zowel Phf-
lips als Stemens heeft een belo« ver-
leden vanwege hun kollaboratl«* met het 
Hftlerregime, Eelde zijn seml-milltalre 
bedrijven die hoog-technologiese appara
t u s voor legers van de Navo produce
ren. En al« grootste cfolp-procJucemoNi 
vormen Philips en Slemens een soort 
tweeling In West-Europa. Naar v^rlufdt 
namen ze eind '84 "ongeveer de hel ft 
van de Eurcpese produktie van chips 
voor hun rekening*. 
Op dit laatste pune is er trouwens niet 
alleen spraye van gelijkenls, maar ook 
van konkrete samenwerMng, Sind« Phi
lips en Slemens vortg jaar annkondlgden 
dat ze een gemeenscbappe/ijk projekt 
zijn gestart voor 't ontwikkelen van 
een super-chip zfjn ze een sopermachtl-
ge tandem. In feice bescblkken te nu 
over een verrefiaand monopolle voor een 
produkt wnar nlci alleen «?n srtel groo-
lende mnrkt voor Is, inaiir <>ok grif mi-
litalr gebruik van wordt gemaakt. 



Haarom kerncentrales gebouwd 

vorden: niet om de lampjes in 

onze huizen gezellig te laten 

branden! De kerncentrale in 

Borssele was bv. bestemd om 

het aluminiumbedrijf Péchiney 

naar Zeeland te lokken. Dat Is 

dan ook de enige die er voor-

deel aan heeft. 

Het ondejrstaande stuk komt uit: 

Kernenergie in BelgiS en Neder

land (Ekologie nr. 15). 

nium bedrijf Péchiney »troom tegen een zeer laag tarief 
»an te bie den. 
Péchiney betaalt slechts 3 cent per kilowattuur (kWh), 
terwijl volgens de Gedeputeerde Staten van Zeeland de 
huidige produktieprijs 6 cent/kWh bedraagt. De produk-
ticprijs is de prijj af centrale, zonder de boge kosten van 
het net. Péchiney, dat vlakbij de kerncentrale ttaat, 
betaalt dus minder dan de hel ft van de kostprijs van de 
elektriciteit! Maar ts de opgave van 6 cent/kWh wel de 
werkelijke kostprijs? En wie betaalt het verschil? 
De kemcentrale wordt geexploiteerd door de Provinciale 
Zeeuwse Elektriciteitsmaatjchappij (PZEM). Eén van 
haar taken is het regelen van de verwerking van het kem-
splijtingsafval en het overige radioaktieve afval. Daartoe 
sloot de PZEM een kontrakt af met Cogema om het 
kemspUjtingsarval in de fabriek te La Hague (Frankrijk) 
te laten opwerken. 
Nu er moeilijkheden zijn rond de opwerking hoopt het 

.radfoaktieve afval zich op. Om toch te kunnen blijven 
draaien, heeft de PZEM vcrgunning gevraagd om een 
nieuw "opjlagregime" van bestraalde iplijtstofstaven 
biruien de centrale te mogen toepasien. Ook is aan de 
regering gevraagd om een nieuw gebouw voor de opslag 
van laag- en middel-aktief vast afval te mogen bouwen. 

Borssele 
sluitstuk Jan van Ar kel 

In 1973 werd in Borssele de eersie rn enige komtnercifle 
kemcentrale van Nederland in bedrijf gesteld. Het ts een 
"drukwaterreaktoi" met een vermogen van 450 MWc, 
De bouw van de kerncentrale paste in de groeipool-ont-
wikkcling van het Sloegebied, waar allerlei basis-indus-
trie*n zich vestigden. De overheid stimuleerde deze 
ontwikkeling krachtig, onder andere door het alumi-

Pechiney en dt prijs van atoomatroorn 

Toen het aluminiumproduktiebedrijf Péchiney rich 
vestigde in Midden-Zeel&nd kreeg het daarvoor een sub-
ridie van 50 a 60 nuljoen en een zeer voordelig kontrakt 
voor de leverande van elektriciteit. Door de zeer energie-
intensicve aard van aluiruniumproduktie (170.000 ton 
per jaar) vreet Péchiney massa's stroom en wel zoveel 
dat gerekend met het verschil tussen 6 cent/kWh (kost
prijs) en bijna 3 cent/kWh (Péchiney-prijs) er een jaar-
lijkse subsidic van 60 miljoen gulden vqor Péchiney in 
ait. (In 1978 was de afname ca 2 miljoen MWh.) 
In het Zwanboek Borssele rtkent het Energie Komitee 
Zeeland (EKZ) voor dat Gedeputeerde Staten een Tou-
ticf beeld geven van de elektriciteitspriji van Borssele. 
In werkelijkheid bedraagt deze gcen 6 cent maar 12 ctnt/ 
kWh, waarmee de subsidie voor Péchiney oploopt tot ca 
200 miljoen gulden per jaar. 

Wat vergeet de provinde in de berekeningen mee te ne-
men? AHereertt is de vertekering belachelijk laag. Welii-
waar heeft onze regering een maximumgrem vastgesteld 
waarboven geleden ichade na een ongeluk niet meer 
hæft te woTden vergoed. Daar kan de PZEM van uit 
gaan. Maar de ontwikkelingen van de laatste jaren (Har-
risburg e.a.) maken het vrijwel onontkoombaar voor de 
overheid deze maximumgrem flink op te trekken. Hier-
door zouden de verzekeringskosten stijgen, wat wel uit 
kan komen op een cent per kilowattuur meer. 
De bedienings- en onderhoudskosten zijn door de PZEM 
op 0,654 cent/kWh geiteid. Op basis van diverse rappor
ten berekent het EKZ deze op 2,5 cent/kWh! 
De afvalopslagkosten heeft de PZEM geheel burten be-
schøuwing geiaten, vermoedelijk omdat men veronder-
stelt dat de overheid in Den Haag deze wel zaJ dragen. 
Voor technisch onderzoek, modellen bouw e.d. en de 
uiteindelijke opslag zou S,2 cent/kWh gereserveerd 
moeten worden. 
Hetzelfde verhaal geldt VOOT de ontmanteling: \,2 cent/ 
kWh door de PZEM niet verrekende kosten, 
Over de ontwikkelingen in de prijzen van uranium (aan-
koop) en plutonium (vexkoop) en de kosten van opwer-
king is de PZEM Mer v»ag. Onvoorzienc prijivcrande-
ringen en falen van de nieuwe opwerkingsfabriek te La 
Hague kunnen voor extra kosten zorgen tot een orde 
van lientallen miljoenen. (Ais de opwerkingsfabriek in 
1987 Uaar is en direkt daama gebeurt er een ongeluk 
waardoor de fabriek gesloten moet worden, » Neder
land (PZEM) haar bijdrage in de bouw van ca twee pro-
cent gewoon kwijt.) 
AI met al bedraagt de werkelijke kottprijs 12,5 4 13 
cent/kWh volgens het Zwmrtboek. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de PZEM zoveel rnogelijk gegevens ge-
heim houdt en dat de cijfen door veel gepuzzel bij 
etkaar zijn gebracht. De bestuurHers van de PZEM, die 
daar namens de bevolking zitten, laten zich aan open-
baaiheid en verantwoording weinig gelegen liggen. Nu 
blijkt uit de berekeningen dat ze financieel niet wetm 
waaraan ze met de kerncentrale Borssele zijn begonnen. 
Er is feitelijk sprak« van wknbeheer waarvoor de Zeeuw-
se bevolking nu en in de toekomtt het gelag moet beta-
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Het hieronderstaande stukje komt uit "Kappen met Kaikar" van Dave 
van Ooyen, Milieu Defensie, september 1983. 

Kernenergie is niet alleen een middel om grote bedrijven naar 
Nederland te lokken, het kan ook een middel zijn voor het opbouwen 
van een atoomwapenarsenaal. Zo werkt de Pranse wens tot atoombewa-
pening mogelijk door in de Nederlandse besluitvorming over kern
energie. Nederland Is namelijk via deelname aan Kaikar indirekt ver-
plicht plutonium te leveren aan Frankrijk. 

Atootnbomm*n 
Nu ligt bet met de opwerking van de brand* 
»ofetavcu trit de mantel vtn de kweekcenira-
le andet* dan met die uit de kern. Het pluto
nium dat in deze brandttofttavcn is gevotmd 
« ten eente gemakkelijk in de 'gewone' op-
werkingsfabritken te onttrekken. Ten twee-
de is het plutonium dat in de mantel wordt 
levofmd ner foed fetchikt voor imHtatr (e-
broik, Dit plutonium kan recbtstreeks voor 
atoombotnmen worden aanaewend. 
Franknjk beeft btjvoorbeeld tuet uttgeskrten 
dat bet plutonium uit de Super-Phenix I zal 
gebruiken om de modernisering van naar 
'Force de Frappe' te rcalisercn. Het ptutom
um irit de kweekcttttralet Pbenix en Rapto-
dic toidl op dit moment al door Franknjk 
voor bet atoomwapenptufranim« gebruikt. 
Ook de Sowjet-Unie gebruikt kweekcentra-
les voor de bewapening. 
Opwerking van de mantel kan in West-Euro
pa gebeuren in de bestaande opwerkingj/a-
brieken in Windscale (GB) en La Hague 
(Fr), of in de opwcrkingttabriek die West-
Duitsland in Dragabn (Nedeisakien) of 
Wakkersdorf (Beieren) gaat bouwen. Hoe-
wel de BondsrepuWitk. in tegentteiling tot 
Franknjk beeft verklaard geen atoomwa-
pen* te zullen mak en, bergt Kalkar wei dege-
lijk bet gevaar van een verdere proiiferatie in 
zich. Met Kaikar en een eigen opwcrkingtfa
briek betchikt Wett-Duiuland strakt wel 
over de mogeJijkbeden aloomwapen* te pro
duceren, alleen een politick besluit ont-
breekt nog. De politieke verboodingen in 
West-DuiuUnd en Europa bæven zkh dos 
maar even te v/ijzigen en een atoombom b 
binneo ifzienbare tijd voorhanden. 
Daar komt nog bij dat West-Duitsland niet 
alleen via Kalkar de betchikking krijgt over 
plutonium voor miliuir gebruik, maar ook 

via de deelname van SBK. de bouwer van 
Kalkar. aan de France Super-Pbemx I. Door 
dew deelname levert zs bovendiea een fi-
nanoileentechnitcbebiidtmteaaadeFraB-
te ttoombewapeniog. 

Vorptteht 
De SBK beeft »amen net bet Italiaawe elek-
Incrteiubtdrijf ENEL (33%) en het Frans* 
•kktridtettsbednjf EdF (51%) een aanded 
van 16% in deje kweekreaktor. De SBK kan 
ook aarapraak makca op 16% van de (cpro-
doccetde elektriciteit. 
Waar de SBK rich editer ook toe verpnefat 
beeft s dat nj 16% vanjiet plutonium voor 
de eente ker ri lading en de twee vervolgiadin-
gen van de Super-PbenU 1 .Jetbweiae" ter 
bejdåkking rooet twlku. 

In totaal komt djt oeer opongeveer 1300 kik) 
tpujtbaar plutonium. Dit plutonium ral door 
de aandecthouden van SBK moden vorden 
afgettaan. Dat betekent dat Nederland, dat 
14,75% van de »andelen vtn SBK beeft, in 
totaal ongevcer 223 kilo tpUjibtar plutonium 
moet leveren. 
Voltens bet contract dat de SBK met EdF 
»loot Milen de aandtethouden van SBK dit 
plutonium te njner tijd terag krijgen. ver-
meerderd ntet net in de mantel van de Super-
Phenfat gekweekte plutonium. 
Dat betekent dat Wesf-Duitjland, dat via de 
eJcktriejteittmaalscheppij RWEvoor 10% in 
de Super-Phenix deelneemt. in de toekomst 
over meer militair plutonium zal gaan be-' 
»chikken dan via Kalkar mogelijk n. Volgeiw 
de SEP heeft Nederland nog geen plutonium 
gelevérd. De cnite manier waaroo Neder
land aan dew verplichtinr, kan voldoen n 
fopr nowf rain* van de uit Borncte en Dc-
dewaard afkonmite hfandttafriaven Jsar-
lijkt produceren deze kemcentral« 134.4 ki
lo plutonium waacvan 86.4 kilo spli jtbaar i*. 
Kijken we naar de opwerkingscontraclen die 
Nederland met Cogema en BN FL heefi afge-
tloten. dan zal in de kornende 10 jaar een 
totale hoeveelheid van 1200 kilo plutonium 
bcachikbaar komen. waarvan 730 kik>iplijt-> 
bi ar is. Zeker een derde deel hiervan tal via 
SBK ter betchikking vin de Super-Phenix 
worden getteld. Je kunt je afvragen of dit 
tomt een van de redenen it geweef t waarom 
Borstcle en Dodewaard niet konden worden 
gesloten. 

Het grote gevaar van dit plutonium i* nu dat 
het gebruikt wordt voor de prøduktie van 
plutonium voor mi Utal r gebruik. 

Voorwturd* 
Ook de Raad van Commistarasen van de 
SEP zag dit probleen«. Daarom steldc <Jc 
SEP in 1976 als uitdnikkcliike voonuaatde 
voor deelname van de SBK aan Super-Phe
nix dat *op beviedigende wijze toeztcht door 
Euratom of IAEA zal worden uttgeoefend 
op bet tptijlbare materiaal dat in de Super-
Phenix zal worden gtbruikl c.q grvormd,' 
(ondemieping Dave van Ooyen). De minis-
ten Van den Bræk en Van Aatdenne ani-
woordden op 77 juni 1983 echter dat alleen 
controle zal worden ttttgeoefend op 'het ma
teriaal dat in de Super-ftvenin. rijnde een 
cmele inttajlatie, febtuikital worden." (cur-
tivering Dave van Ooyen). 
Dat betekent dus dat er geen internationale 
controle zal worden uiigeocfcmi op het 
spiijlbare materiaal dat in de Super-Phenix 
wordtgewrmd', tewetenmdemantel.en dat 
op deze wjjze niet voldun wordt »an de 
vooTwatide die de SEP en de toenmaligr 
mintster van Economische Zaken in I*»7*> 
hebben getteld. 

Franknjk krijgt met andtre woorden van de 
hutdige Nedettandte rejering voliedig oc 
niimte om bet in de mantel gevormde plutev 
nium te gebniiken voor mitiieire doeleinden. 
De Tweede Kamer tal tijdem de behande-
ling van het Nederlands beleid inzake Kalkar 
deze mogelijkheidop alle wijzen moeten uit-
tlaiten. 

H£T MHO AuWCfl ISOTOP 

MAAK li KM* PttPIWN 
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DEEL 2: 
Relatie tussen de westerse en 
niet-westerse kernenergiepo l i t i e k . 

\ 

In dit deel van de map wordtinet b«hulp van enkele voorbeelden 
da ontwikkeling van kernenergie in de Derde Wereld toegelicht, 
de belangen van westers« industrieén in het stimuleren van 
kernenergie in ontwikkelingslanden en de machtstrukturen die 
in deze landen spelen mbt. de atooælobby. 



Nederlandse kollaboratie met het 
Zuidafrikaanse atoomkomplex 

( O i t ; Z u i d - A f r i k a , Atoomraacht. 
Dan S m i t h , AABN) 

Op 22 september 19/9 bracht het apartheidsregime, votgens veie deskundi-
gen. in de Indische Oceaan een atoombom tot ontplofftng. Na eerdere be-
richten over de aanwe.zigh.eid van testgebteden voor atoombommen in de 
KaJahariwoestijn (1) was dit eens te meer een taken dat Zuid-Afrika een zeer 
gevaarlijke atoommacht gewordan is. Wat de etoomproef in de Indische 
Oceaan betreft maakten sommtge Amerikaanse kranten (21 leifs gewag van 
de mogeHjkheid dat net hier om de eerste proof ter werefd met een neutro-
nenbom ging. Niet 20 onwaarschijnlijk, omdat het apartheidsregime een der-
getijke born, met een gering stralingsbereik, in haar anti-guemJIastrijd regen 
de oewjdingsbewegingen en de frontiijnstaten zeer goed-kan gebruiken. In 
drt verband moeten we ook een door de vier anti-apartheidsgroepen in Ne
derland reeds eerder gememoreerd bencht noemen, namaiijk dat er Franse 
Crotale (Cactus) raketten, die uitgerust kunnen worden met atoomkoppen, 
op Maputo (de hootdstad van Mozambique) gericht staan 43). 
(Xeze buitengewoon verontrustende ontwikkelingen worden in deze uitgave 
uitgebreid beschreven. Het is duktetijk dat Zuid-Afrika haar huidiga niveau 
van nukteaire omwikkeling en van de ontwikketing van de atoombom nooit 
had kunnen bereiken zortder da medewerking van Westerse mogendheden 
en multinationals. Met name de betrokkenheid van Frankrijk, West-Duitsland 
•n de VS moeten hier genoemd worden. In Hjvtge bæk en en rapporten » de 
atoomkoHaboratie van deze landen mat Zuid-Afrika uit de doeken gedaan 
14). Maar ook kleinere landen als Nederland zijn ntet brandschoon, tn de loop 
der ti|den zijn tal van kontakten op rmkleair gebied tussen Nederiand w 
Zuid-Afrika bekend geworden. En op dit moment ligt er in net parlement nog 
steeds de kwestie van net verrijken van Namtbisch uranium door Urenco 15), 
In dit hoofdsruk gaan we wat nader in op de Nederlandse betrokkenheid bij 
het Zuidafrikaanse atoomkomplex. 

Do Nederlandse atoomindustrle (6) 
Het Nederlandse atoomkomplex bestaat uit een »ngewikkeid netwerk van be-
drijven, overheidstnstettingen en wetenschappelijke instituten. Oe bij de ker-
nenergie betrokken bedrijven naboen zich verenigd in Noratoom. De belån-
grijkste zijn: Philips, VMF, RSV en Comprimo. Samen met een twintigtal ån
der« Nederlandse en in Nederland gevestigde buitenlandse bedrijven en met 
overheads- en wetenschappelijke tnsteilingen werkt men samen in het *Neder~ 
tands Atoomforum\ 
Van overhetriszijde zijn de befangrijkste betrokkenen: de Samenwerkende 
Elektricttettsbedriiven (verenigd in de SEP), de KEMA in Amhem ( zit in het-
zetfde gebouw ars de SEP) en het Enetgie Centrum Nederiand IECN), met 
noofdkantoor in Den Haag en fabrieken in Petten, Het ECN werkt samen 
met Euratom en beheert samen met deze een reaktor in Petten. Ook ver-
schtNertde instituten van het TNO werken voor de Nederlands« atoomtn-

http://aanwe.zigh.eid


dustrie. De overheid heeft ook een meer dan 90% belang in Ultra Centrifuge 
Nederland, de Nederlands« partner in net driemanschap dat onder andere de 
urantumverrijkingsfabriek van Urenco in Almelo beheerl, Naast de UCN ne-
men de Ertgelsa overheid en een konsortium van Wsstduitse bed rijven in 
Urenco deel. 
Wat de wetenschappelijke instillingen betreft, die van bet Nederiandse 
atoomkomplex deel uit maken, moet vooral de Stichting voor Fundamenteet 
Onderzoek van de Materie {FOM) genoemd wvorden. Hieronder ressortefen 
een groot aantal universitaire insteUingen, onder andere hat 'Laboratorium 
voor Massaschekftng*, waar professor dr. Kistemaker de scepter zwaait. 
Er zijn tal van verbtndingen tussen al deze organisaties. Vroegere direkteuren 
van hat ECN litten nu in de direkties van bedrijven als Compnmo, het onder
zoek dat op verschiHende instituten gedaan wordt, wordt ook aangewend 
door bedrijven als Philips, enz. 

Hoo/dfi/nen v*n høt Ntdetlands nuclesir mdusrneel compter. 



Het Nederlandse atoomkomplex en Zuid-Afrika 
De ecrste kontakten van de Nederlandse atoomtobby met Zutd-Afrtka date
ren van de beginjaren '60. Een aantat deetnemers aan Neratoorn, dat toen 
nog uit negen bedrijven bestond, leverde onder andere meet- en regelappa-
ratuur aan de eerste Zuidafrikaanse proef reaktor, SAFARI I (7)* Het ts haast 
wel zeker dat — via Neratoom — in elk geval Philips bij deze leveringen be
trokken was. Het is niet bekend of deze teveranties later zijn voortgegaan en 
of ook apparatuur geleverd is voor de tweede Zuidafrikaanse proefreaktor, 
SAFARI II. 
In 1984 worden er door het Frarise atoomconcern Framatore twee kernreak
toren aan Zuid-Afrika geleverd, bestemd voor de kerncentrale te Koeberg. 
Deze zijn momenteel in aanbouw, Oorspronkelijk was het de bedoeling dat 
deze kernreaktoren door een Nederlands/Zwitsers/Amerikaans konsortium 
geleverd zourten worden (81, Van Nederlandse l i jde namen de Neratoambe-
drijven RSV, Comprimo en Bredero aan dit konsortium deel. Gezien het feit 
dat Neratoom steeds matertalen voor de Zuidafrikaanse proefreaktor! en I ge
leverd had, en dus goed bekend was met het door Zuid-Afrika gewenste 
reaktorproces, was het natuurtijk niet verwondertijk dat de order oorspi onke-
Kjk aan dit konsortium gegund werd. Zoals bekend is er rond deze transaktie 
m Nederland een enorme beweging op gang gekomen. In juni 1976 leidde dit 
zelfs bijna tot de val van het kabinet Den Uyl 19). Het waren dagen die ons 
do«n denken aan de parlementakc onrust rorvd de oliebovcot van Zuid-
Afrika. 
Toen is het niet zover gekomen. De order werd door Zuid-Afrika terugge-
trokken en ging naar het Franse bedrijf Framatome. De kans dat het Neder
landse protest tegen de atoomkoHaboratie met Zuid-Afrika zich zou uitbrei-
den naar andere landen, onder andere de VS, was levensgroot aanwezig en 
daarom uok het apartheidsregime zich, ondanks alle financiéle en technolo-
gtsche nadelen vandien, terug. 
Overigens ts het niet zo dat hiermee aan de Nederlandse betrokkenheid bij 
deze transaktie een einde kwam. Zo levert Philips, via zijn Franse dochteron-
derneming Sodern. elektronische apparatuur voor de door Framatome te le
veren kernreaktoren (10). Het is ook niet onwaarschijnlijk dat andere Neder
landse instellingen. verenigd in het 'Nederlandse Atoomforum', onderdelen 
of kennis leveren voor de reaktoren. 

Uraniumverrijking in Zuid-Afrika 

Tot nu toe wordt ervan uitgegaan dat de methode die Zuid-Afrika gaat ge-
biuiken voor het verrijken van uranium, en dfe momenteel wordt toegepast 
in de Zuidafrikaanse proeffabriek te Pelindaba, een variant is op het West
duitse straalpijpsysteem. Deze methode is ontwikkeld door professor Becker 
van het Gesellschaft flir Kernforschung' en materralen en kennis werden aan 
Zuid-Afrika geleverd door onder andere de Westduitse firma STEAG. Daar-
naast zijn er ttentallen andere Westduitse bedrijven bij deze transaktie betrok
ken 111). Een aantal van hen neemt ook deel in de Duitse tak van Urenco en 
heeft op die manier dus verbindingen met de Nederfandse atoomgroep (12). 

*Het staat echter niet vast dat Zuid-Afrika deze, of alléen deze, methode van 
uraniumverrijking gaat toepassen. De methode is de meest energieverslin-



dende die er bestaat en aanzfenlijk onverdeliger dan bijvoorbeeld het ultra-
centrifugeproces, dat wordt toegepast door Urenco, Ook diverse deskundi-
gen zijn het er nog lang niet over eens dat Zuld-Afrika het straalpijpsysteem 
uiteindelijk in de te bouwen uraniumverrijkingsfabrieken gaat toepassen, Zo 
schrijven de Amerikanen Adefman en Knight bijvoorbeeld (13): 
'Door hun nauwe kontakten met het Westduitse nuMeaire programma zijn de 
Zuidafrikanen ook goed op de hoogte geraakt met het centrifugeprocédé 
voor uraniumverrijking. Hoewel dit programma nu geheim is, beseffen de 
Zuidafrikanen dat dit programma efficiénter is dan welk straalpijpsysteem 
ook. De mogetijkheid dat de Zuidafrikaanse verrijktngsfabriefc na 19B5 gaat 
draaien op het centrifugeproces kan niet worden ultgesloten.' Adelman en 
Knight achten de kans het grootst dat Zuid-Afrika z«ch nu koncentreert op 
een variant van de straatpijpverrijkingstechniek, terwijl het tegelijkertijd ande-
re uraniumverrijkingsmethoden probeert te ontwikkelen. 'Gezien hun breed 
opgezette verrijkingsonderzoeksprogramma kunnen Zuidafrikaanse kernfysici 
anel doorbreken en andere technieken uftbuiten,' afdus Adelman en Knight. 

£7« prowffåbmk in Ptt/ndåbi, 



In hat Rent van daze uitspraak moet bet bezoek van Klstemaker aan Zuld-
Afrika van enige jaren geteden genoemd worden. Hij bezocht daar bijna alle 
Zuktafrikaanse insleHingen die »ets met kernenergie te maken hebben. 
waaronder de proetvemjkJngsfabriek in PeUndaba. Ook dit geval leidde toen-
demy) in Nederland tot de nodige parlementaire onrust en vormde de voor-
naamste aanletding voor het door de toenmallge regering genomen besluit 
om het Culture«! Accoord met Zutd-Afrika to 'bevriezen'. Kiste maker was na-
meft|k in het kader van dii akkoord naar Zuid-Afrika gereisd, wat door de 
partememariérs als een duidelijk misbruik van het akkoord gezien ward (14). 
Met dit bezoek van K&temaker aan Zutd-Ahika kwam o varig ens geen einde 
aan da wetenschappeliike, nukleaire be trekkingen vanuit Nederland met 
Zuid-Afrika. Het was ook niet het eerste geval van dit soon kontakten. Daar 
voor hadden Zuidathkaanse kernenergiegeteerden in 1374 en 1975 het ECN 
te Patten bezocht (15). Daarna is bekend ge worden dat Zuidafrikaanse kern-
enargtegeleerden gewerkt hebben op da 'kernversnellersinstituten* van de 
Wis- an Natuurkundefakulteitan van Groningen en Utrecht (in 1979) (16). En 
de kans dat dit voortgaat is waarscNjnlijk. Dat blijkt onder andere uit het fait 
dat da Wis- en Natuurkundefakulteit van da Unrversiteit van Groningen enige 
maanden geleden weigerd«* te rapporteren over haar eventuel« kontakten 
mat Zukl Afrika, toen het daar in een door hat Bestuur van da Universiteit 
oøgezet onderzoek om gevraagd ward (17). "-^. * 
Zoah we al eerder gegtekj hebben ondarhoudan da Nederlands« weten-
schappetijke insteNingon, die ztch beztg houden met nukleair onderzoek, nau-
we kontakten met het betrokken bedrijfstavan, zodat verondersteW mag WOT-
den dat ook langs deze weg Nederlandse atoomkennis, ontwikkekJ met be-
huip van overheidsgelden, naar Zukl-Atrika sijpett. 

Urenco 
De meest duidelijke verbinding van de Nederiandse atoomlobby met het 
Zuktafrikaaase nukleaira komple* loopt via Urenco. En wel op twee manie-
ren. 
Zoab we at gezien hebben maken Westduitse bedrijven, die atoomkennis en -
materiaten aan Zukl Afnka geleverd hebben, deel uit van het driemanschap ^ 
dat da Urenco-verrifktngsfabrieken in Almeta en Capenhurst beheert (19). 
Vandaar dat Adetman en Knight kunnen opmarken dat de Zuidafrikanen 
door hun nauwe kontakten met het Westduitse nukleaire programma ook 
goad op de hoogta zijn geraakt van hat centrifugeprocédé van uraniumverrij-
king, 
Maar de meest direkte en bekende bindingen van Urenco met Zuid-
Afrika/Namibia liggen aan de andere kant van de atoomketen: de levering 
van Zuidafrikaans en Namibisch uranium aan Urenco en de verrijking ervan 
in onder andere Almelo. 
Reads in november 1973 onthukton de vier Nederiandse anti-
apartheidsgroepen het feit dat in de Urencofabriek te Atmelo Namibisch ura
nium verrijkt zou gaan worden. Dat w?s gebleken utt kontrakten die West
duitse elektriciteitsmaatschappijen (19) zowel met Rio Unto Zinc (en andere 
bedrijven die de Namibische Rossirtg uraniummijn beheren) ais met Urenco 
gesbten hadden. Deze elektriciteitsbedrijven hadden het uranium gekocht 



van RT7 e.a., lieten bet verwerken tot hexafiuoride in Frankrijk, waarna het 
verrijkt zou worden in ondO' andere Almelo tn vervotgens in de door de 
Duitse bedrijvøn beheerde kernresktoren aangewend zou worden. 
Na da omhulling van daze gang van zaksn door dø vier anri-
apartheidsgroepen warden ar kamervragen gesteld (20). In eerste instantie 
ward de bewijsvoering door de regering zonder meer o m kend en werd nog 
gesteld dat de Nederlands« regering 'de verwerking van iltegaal gewonnen 
grondstoffen' (wat voor hat uranium van het illegaal door Zuid-Afrika berette 
Namibié geldt) zou tegenhouden. Later was ontkenning niet meer mogelijk. 
Na opnieuw gestelde kamervragen kwam Van Aardenne in ma art 1979 met 
de redenering dat Nederland zich in de Algemene Vergadering van de Vere-
ntgde Naties weliswasr voor erkenning van Decreet Nr. t {dat de verwerking, 
en*, van illegaal in Namibia gewonnen grondstoffen verbfedt) had uitgespro-
ken, maar dat dit Decreet geen internationale, bindende rechtskracht voor de 
Nederfandse regering had (21). Dit i* tot op heden de essentia van het Ne-
derlandse standpunt in daze kwestie. tnmiddela is via een uitzending van 
AVRO's Televizier bekend geworden dat het door de vier anti-
aparthetdsgroepen nu bijna drie jaar geleden onthulde juist is. In deze uitzen
ding verklaarde Urenco-dirokteur Rook a dat hij zou liegen als hij zou zeggen 
dat er geen Na mi bise be uranium in Almelo verrijkt zou gaan worden (22), 
De feiten liggen op tafel en zijn inrniddels in juni 1980 — middels hoorzittin-
gen - aan de Baad voor Namibié ter kennis gebracht 123). De Raad voor 
Namibié is de door de Verenigde Natfes ingestelde tijdelijke 'regering' van 
Namibié, die onder andere naleving van Decreet Nr, I bij andere regeringen 
zou kunnen afdwinqen. 

In dit verband mæt ook de rol van Buratom, het nukleaire bureau van de 
EEG, genæmd worden,, Euratom is formeet eigenaar van al het uranium dat 
de EEG binnenkomt, hoewel de uraniumkontrakten door de elektriciteitspro-
ducenten gesloten worden. In de prakttjk betekent dit dat het Agentschsp 
van Euratom haar goedkeuring hecht aan een uraniumkontrakt en dit kon
trakt mede-ondertekent. Het Verzorgingsagentschap mag goedkeuring wei-
geren. Volgens artikel 66 (2) van het Euratomverdrag 'kan het Agentschap 
echter bepalen welke de geografische oorsprong van de te leveren goederen 
zal zijn.' Het Verzorgingsagentschap heeft haar goedkeuring ten aanzien van 
uraniumkontrakten voor de levering van Namibisch en Zuidafrikaans uranium 
nooit geweigerd en is zelfs mede-ondertekenaar. 
Toen over deze kwestie vragen in het Europese Parlament gesteld werden 
antwoordde de Europese Commissie dat de EEG streefde naar diversiviteit in 
zijn uraniumvoorziening en daarom geen enkel land van toelevertng kon uit-
sluiten. Cijfers over de invoer van Namibisch uranium in de EEG werden niet 
vers trek t, wani dat was een bediijfsgeheim (24). De juiste cijfers liggen bij 
het Verzorgingsagentschap van Euratom. De EEG-bureaukratis peinst er dus 
kenneiijk piet over om zijn beleid van uraniumvoorziening zelfs maar ter dis-
kussie te stellen. De EEG komt uranium tekort en dan speelt de onderdruk-
king en uitbuiting van hat volk van Zuid-Afrika en Namibié kenneiijk geen rol 
meer. 



Slot 
Ondanks de vete akties die er tegen de bindingen tussen het Nederlands« en 
Zutdafrikaanse atoornkomplex geweest zqn, blijkt Toch steeds weer dat de te-
genstanders van apartheid in Nederland op dit punt op hun hoede moeten 
blijven. Elke keer weer proberen bedreven ol wetenschappetijke- en overheid-
stnstettngen in Nederland banden aan te knopen met het uraniumrijke ZukJ-
Afrika. O F dit moment is het de kwestie van het verrijken van Namibisch 
uranium in Almelo die op de voorgrond staat, maar bij nauwere beschou-
wmg van het Nedertandse atoornkomplex komen steeds weer andere geval-
len naat voren of krijgt men op rijn minst het vermoeden dat er 'onder-
gronds' aderlei transakties worden afgesloten. 
De enige manier om hter definitief een einde aan te maken zou zi\n: een wet-
gevmg die elke nukleaire betrekking met Zukl-Afrika of elke binding met een 
bij het Zutdafrikaanse atoornkomplex aarxgesloten installing ver biedt. En 
waarin bovendien effefctieve kontrotemaatregefen worden opgenomen. 
Zoals bekend zijn 'civiele' nukleaire betrekkingen buiten het in november 
1977 door de VeWgheidraad aangenomen wapenembargo gehouden. Dat is 
natuurijk je reinste flauwekul, omdat iedere tngewijde weet dat zogenaamd 
'civtete* en 'militaire' aanwending van kernenergte nauwelijks te scheiden is. 
Als een land eenmaal in het bezit is van een verrijkingsfabriek — en Zuid-
Afrika heeft een proeffabriek in PeHndaba — kost het niet veel moeite meer 
om uranium zo hoog te verrijken dat het geschikt is voor atoombommen. En 
als Zuid-Afrika in 1984/1985 ook over twee vorwaardige kernreaktoren be-
schikt komt daarin automatisch plutonium vrij dat met een kan worden aan-
gewend voor produktie van atoombommen. 
Maar Neruit kunnen we ook afletden dat het nog niet te laat is. Zuid-Afrika 
bescNkt op dit moment en ook de kornende jaren nog niet over een vol-
waardige kernreaktor en een uranium verrijkingsfabriek. Wel zijn er de proef-
fabrieken en proefreaktoren, maar deze kunnen niet voldoende voor atoom
bommen geschikt sptijtingsmateriaal produceren. Vokgens schatttngen zou 
Zuid-Afrika met het momenteel ter bese hik king zijnde spltjtingsmateriaal over 
drie atoombommen van de kracht van die op Hiroshima en Nagasaki gewor-
pen ajn kunnen beschikken. Maar dit splijtingsmateriaal is ook voor andere 
doefen nodig. zodat het waarschijnlijk minder van dit soort atoombommen 
heeft <25>. 



All« aparthekJstegenstanders in de betrokken Westers* landen zul!en zich 
daarom de kornende ti{d tot het ulterste moeten inspannen om de leverantie 
van kernreaktoren en roateriaal voor een verrijkingsfebriek aan Zuid-Afrika te 
verhinderen. Het aparthetdsregime bestaat uit een bende racistische misdadi-
gers die er niet voor terug rullen deinzen, als ze in het nauw worden gedre-
ven, om atoom- of neutronenbommen tegen de bevrijdingsbewegingen en 
de frontlijnstaten te gebruiker, Dit gevaar is levensgroot aanwezig, en daar-
om wordt Zu id-Afrika Inter net ion« al dan ook beschouwd als een groot ge-
vaar voor de wereldvrede. In dit verband moet er ook nog op worden gewe-
zen dat Zuid-Afrika bet Non-Proliferatie Verdrag niet onderiekend heeft en 
daarom geen volledfge kontrol« toestaat op al haar atoominstallatiea. Zo valt 
bijvoorbeekJ de proefverrijkingsfabriek te Petindaba buiten de door net Inter 
nationale Energie Agentschap te Wenen uitgeoefende kontrol« op 
atoominstallatiea in de wereld. 
Ook in Nederland zullen alle tegenstanders van apartheid zich moeten vereni-
gen om in elk geval aan de Nederlands« betrekklngen met het Zukiafrrkaanse 
atoomkomplex een einde te msken. 
Maar er kan meet gedaan worden, Vanuit Nederland kunnen endete regerin
gen van EEG-landen (an de EEG-top) onder druk worden gezet om de nu-
kleatre banden met ZuidAfrika te verbreken. Zo moet druk worden uitgeoe-
fend op de Duitse bedrijven en de Duitse regering, die bi) Urenco betrokken 
zijn, om hun nukleaire betrekkingen met ZuidAfrika te »taken. Euratom 
moet verplicht worden invoe. en verwerking van Namibisch uranium in de 
EEG niet langer toe te sta*n. Urenco zelf moet niet langer Namibisch urani
um verrijken. Philips moet ertoe gedwongen worden om geen efektronische 
apparatuur voor de door Framatone aan Zuid-Afrika te leveren kernreaktoren 
te verstrekken. 
Maar nogmaals: Voor effes moet er in Nedertend een wetgeving komen die 
federe nukhsire betrekking van Nedertend met Zuid-Afrike uitstuit. Ben der-
ge/qke wetgeving zou ook modet kunnen Steen voor endere EEG-lenden. 
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Branbc heeft bet NPV met ondeilekeod en 
hau houdiniicnopiKhie vutdu>erdf*t-«*3 
dunktnk vcrwoord door hun ambusadcur in 
de VS die to: 'Het NPV aksefMccn <fc vooron-
dentciUof dai de ncrke Undcn iierter zulkn 
wewtkn en de zwakken nog zwakkcr wtten woe• 
den 

Bcuilte ondenekendc het verdra« van Tlaie-
lofco under de voorwurde dat ze het rectal bc-
houUi on cen nukkair mechuuek te expJode-
ten mei cen vreediasm doet. oak nukleatre ex
piates uic heueifde tijn iU aehmtkl voor mtlt-

taire dodanden. Ze hebben bet vcrdrag oofc je-
nurtceerd mur voden zjch er niet aan gebon-
den zolang, Argentina Chili en Cuba nog niei 
fctefccnd hebben. 

Op 10 en 11 ttjiustus 1944, in het Hold Mai-
KW Rouge m Suwisburg in DuuiUnd. '•ond 
«n bijcenkomii plaau die dc su« van de nu-
kkawe ont»»kkding van Brizjlie roarkeerde. 
Dc bijeenkomsi bestand UH toenail's, fysict en 
ekonom-n. Her was duiddiik dat ze louden 
veriieren en de diskure konccmrceidc nch 
dan ook op devraag hoe .tazi-bv tangen m ban-



ken en tndusuie nx de oorlog vast|ebouden 
konden worden en hoe de informatic die ver-
kregen werd tijdeos net naxi-ondenoek voor de 
toekomsi bewaard kon Nijven.1 Dit onderzoek 
omvatte ooder indere rakeitedtnologie en 
kerncnergie. Flannen wcrden opgesield om in 
vencbUlende gebteden in de wereld, waarond tt 
Bnaitii en Aitertuoi*, ftrma's op ** teuen die 
gebruik konden maken van de njkdommco die 
opgeatapcld ware« gedurende de tweede we-
rtldoortog, Dczc rijkdommen bestonden uit in
ternationale valuta, diamanten en faet goud d u 
tenornen w u uit de Unden van de siacntoftcu 
van de vernictigintskampen. Hci doel was om 
een netwerk van nazi-vlucbiebngcn op le zeuen 
die door konden aaan met net herstclkn van 
net Derde Rijk.1 Hei wai op die bijeenkomst 
dai men besbste wie zou vtuchten en wie BHI 
blijven en daarvan de konsekwenues *°u on-
dergaan. Waller Schaurr en Ronald Rjcbier 
(tie Argeniinie) waten onder degenen die 
vtochtien. 

In 19 S3 kwam BraziUé tot een overeenkonut 
tnci Wo(-DuiuUnd voor de levering van drie 
prototypes van een uranjumcenutfuge, de 
tweede stap op weg naar een kembom. firauiie 
zou SO 000 dollar bctalen en bet Iniuiuui voor 
Fysika en Chcrnic to Bonn. gclcKi door Wil-
bdm Groth, zou de goedcren leveren.' In ceo 
rappon aan de BraziUaansc Parlcmentaire 
Kommisue steli AJvaro Alberto dat Grotbbad 
fezegd: Mulliezijnde redden van bet duttsenu-
kieaire onderzoek - jullie leveren bet geld en 
wij maken de prototypes. Later zuUen we naar 
Braziué: aaan en de iutallaues maken.'* 

Wilbeun Grotb was de poliiiek direkieur vin 
de nan-party vaoa/ (938, In (953 « U er in 
Duitsland nog steeds een geallieerde beget-
tingsroacbt en loen de VS Hofce tCornmisue 
acbicr bet plan kwam werden de centrifuges 
net 24 uur voor bet feplande vcrvocr in besla& 
genomen'' 

In I9S6, slechis enkete maanden nadat de 
geallieerde bezettinf beéindigd was. bleek de 
duiise aioomkommissie al vol interessante 
mensen te anen. Dr. Alfred Boettcher. dir vooc 
1944 direkieur was van Degussa. een firma die 
gebttme onderdelen voor wapeni en uranium 
voor zwaar waterreaktoten producecrde. Hij 
was ook kommandeur van de Leid&c SS in be
zel Nederland. Ondanks achtiien maanden %e-
vangemuiraf wctens oortogsmisdadcn werd 
hi) tocb weeT direkteur van Degussa en perso-
neeUdirekieur voor technicten aioormpectalis-
ten die werkien onder koniraki met Brazilie en 
Zuid-Afrika. Een ander lid v«n d* Lommusic 
was Ene Bagge die hei aloom-bomucrk had ge-
daan en die in zijn bock "From Uraniission to 
Older Hall' < 19 J~t ujn spm beiutsi dai Hiiler 

de bom ruet op ujd had gekicgen. Met dexe 
ken nis is hct niei te vtrbazen dat in 1956 deze 
duiuc aioomkommisiic dc export van dric ura-
niumcenlrifuges naar Brazibe ileunde 

Laier werd Alfred Boeitcher een belanyijk 
insirumeni in de wejtduilse onderdmdeUnten 
met Brazilié, net als Walur Schnurr dil was 
voor Aijentinie. In 1969 orjaniieerde Boeit-
cher een wetenKtuppelijk forum om het Mon-
iterverdrij voor te bcreiden. Ui( moiuterver-
drag tussen Wc*i- Duiuland en Braubé zou de 
voiledige uraniumkeien in handen van Braulié 
gsven.' la {970 letdde hi) werkgroepen vow nu-
kleaire fysici in Brazilié en Zuid-Afnka, En 
weer, net als in Argeniime, werd Braulie muw 
bet rokken in code nock naax rakenen. onder-
toek dal btnnen de westduttse frreaun ver bo
den wai.* 

• Ondanki de vroege tnitodukiie van nukleat* 
re (echnologie w«t Braztlte. zoals ved derde 
wereldlandcn, met gped wai ze ermee moeii 
docn. Behalve de etnte dne ondt-rzewksfeakto-
reo. gebouwd lusscn 1956 en 1965. duurde hei 
in Brazilié mcer dan tw»nngja*r om le besiissen 
welk lype reaktor gebøuwd moeii norden *n 
wie die xou bouwen. Aan hei tmd vande M}(ti> 
ger jaren kondigde de locnmjiige prcsidcni 
Juu^lino Kubiischek pbnncn aanomccn 130' 
200 MW kemreakiot le bouwen die vernjkt 
urimum nodtf rwd'; Deze besUisinj werd 
weer ceruggtfdrajid in 1961 tuen de nieuwe re
gering koos om naiuuflijL uranium te ^ebrui-
ken. 1941 was ook hei jaar dai SlCLEN-
BRA5 5A upgciei werd. die tesamen met de 
Comiiio Naoonat xle Enerira Nuclear 
(CNCNl en verschiiknde and<;rc jfcniscnap-
pen hei nukkaire prearamma ân Brazjue uu-
voerdtf ånder veraniHOiiraelii^heii} ».in rei rni-
nisicne van mijnpouw <?n cwzm. 



Ondenocksreak toren " 
1AER \ Een 2 MW teaktot in Sao Paulo, kritiek sinds 1951 
Trigi-Braål Een 100 KW reaktor Wj Minas Gerais. kritiek sinds I960 
Argonaula Een 5 K.W reaktor in RJO de Janeiro, kri«iek sinds 1965 

Now: 
Atk reaktoren werden geleverd onder bilalerak overeenkomslen met de VS en siaan onder IAEA-
vwlighekhkontrok," Ze ajn alle gebouwd mel de hulp van brujtiunse maatxhappijen en de staf 
bcuaat uit braziliaaroe lechnict 

Men begon techiud met Frankrijk uit fe wi$-
sekn om een projekt voor te bereiden nutx in 
1964 naxnen de rraliiairen de macht over en de 
centrak was weer van de baan Cezc maatregel 
was center meet gencht tegen de YOonnaLige re
gering dan tegen nukleaire itchnolope. In 196? 
voerde CNEN een onderzoek uit ruar de moge-
bjkhetd een aioombom te produceren- Het re-
sultaai was dat dit binnen 13 jaar mogdiik 
was.'* 

tn 1 %9 nam een bntti haarue generaal de ki-
ding van de CNEN over. een belangnjke slap 
in de overname van de nukkaire Industrie in 
Braziuc door de nuliUiren." Irorusch genoeg 
was dit hcucJfdc jaar dat Wcst-Duiisland een 
nukkair sajnenwerkingsverdrag met Braiilic 
tekendc. 

Brazil* gaf net eerste nukkaire kontrakt aan 
Westinghouse van de VS. De Eximbank htclp 
hierbij door 69 miljoen dollar uit te knen en ga
rant te staan voor kningen van VS banken 
voor heueHde bedrag * De bouw van deze 626 
M W hot« dtu>c Itchi waterreaktor mel de mum 
Ankr* I, beton in 1971 enzou oorspronkeUjk in 
1977 klaar moeten ttjn. Maar op het eerste bra-
aliaansekontrakt rustt* geen icgen. Hel groot-
*e probkem vanaf bet begin was de lokatie 
zelf, aan de baai w i Angra dos Reis, 100 kilo
meter van Rio de Janeiro. Een uiuehngwaarte-
gen zwaar geprolesteerd is door milieugroepe-
ringen en de plaatsdijke autoriteiicJi." Angra 1 
worth gebouwd op het strand van tatorrna. la-
torma betekent 'baai van skchie stenen'. De 
pkk wat gtkoxen tonder een grondig geolo-
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jjsch onderzoek en het bleek dat de reaktor ge-
bouwd werd op een drijvende rott." De rots 
4ordt door de urde die vanaJ de heuveU n w 
beneden takt langzaam richting tee geduwd. 
Door de bewtging van de gebouwen ware« in 
fcbniart 197$ de turbogeneratoren al 10 mm 
van hun pUata gochoven." De trillin| van de 
<00 ton rotors vemietjgd« het generatorge-
bouw Ujdera een lest Voor een e*ua 300 mil* 
joen dollar hecft men een enorme muur van be
ton in de ondergrond gegoten in een poging de 
druk vanait de bergen op le vangen. Er zijn 
1000 enorme palen van ieder een meter dik de 
grond in gezet om de fundimenten van Angra I 
extra te verstevige*.* 

De bouwptaau bevindi zich op een van de 
betangrijkste geologische breuklijnen van Bra-
lilié, hel is een gebied waar vier aardbevingen 
zijn voorgekomen in evenzoveeJ jaren.;i 

Maar het wegdrijven was met het enige pro-
bleem voor Angra I. De waiertempeTMuur in 
de baai was ved te hoog om gcbruikt te worden 
voor koding, Daarbij kwam nog dat hei zeewa-
ter de koetbuizen had gekorrodeerd. Die buizen 
lagen er al vijf jaar maar waren nog nooit ge-
bruikl." De buizen werden vervangen door erg 
dure titanium buizen en Westinghouse ente 
een rivier-koelsysteem. 

De werkkondities zijn onvoorttdbaar: er 
werken 15.000 mensen ter pkkke maar er is al
ken genoeg teetenom 2000 mensen te væden; 
4000 arbeiders leven bij de bouwpJaals in ba-

Hel Mo«ter**rdragr' 

rakken mel 10 toiletten en een wastafel; epide-
ntetn en wberrulose en andere ztekten komen 
overal voof,a 

In 1971 werd een geheim rapport uitgeldct 
naar een krant in Sao Paulo waahn onthuld 
wcrd dat er een brand w u geweest bij de Angra 
I in eind 1977, Die brand had B mitjoen dollar 
achade aaagericht. Hel rapport ging verder met 
le well en dat er 71 brand en zijn gewcest binnen 
vijf maanden," Officide bronnen ontkenden 
bet ni et maar stdden dat de veUighddsmaatre-
gelen strenger zooden worden in de toekonW-

Angr* 1 startle in de avond van 13 maart 
19*7 op naat een test van 30% kapacneii.B Na 
een serie van testen op lage lupacitdt werd de 
centrale gesloten voor ondenoek naar stråling 
en funJcuoneren van de centrale. CNEN wil we-
ten of Wesunghouse de problemen met de 
stoom generator al hed i opgeløst < al tij d een van 
de zwakste punten iø een kerncentrale) voordat 
ze een vergunning voor de centrale geeft. 

Angra hceft nu ongeveer 1.4 miljard dollar 
gekost. een nogal grote sujging van kosten die 
in het begin op 320 miljocn dollar werden ge
schat.* 

Een week voor de test van Angra I stdden de 
Braxibaanse Societeit voor de Vooraiigang van 
Wetenscnap en de Braxiliaanse Fysische So-
céeteit gezamenlijk dat CNEN moest intleggen 
waarora ze de Angra l ging starten zondcr dat 
bekend is ol de stoomgencrator goed zaJ funk* 
Uoneren lerwijl het bewczen is dat de elektna 
teil van de Angra I niel nodig is! 

Uranium exploraiic en mijnbouw fen eerste exploraiie van twee gebieden van in totiaJ 186.900 
knv. 201 van de oniddueerts wotdt frieverd aan West-Dutti-
land. tn de loop van de nid neemi dat aandeei toe. Nodebrai 
Hecft een aandeei van 51*t-

Uraniumverrijking 

BrandMofpmduktK 

Kerncentralo 

Opw. ertint 

Een proefTabriek word! nu gebouwd tn Rezende. Deze fabriek 
gebruik« de Becker Jet Noultlechmek waar Wesi-Duitslanden 
Zuid-Afrika onderzoek naar gedaan hebben. Het plan bestaat 
om deze fabriek- naar een kommerciéle grootte om te bot»wen 
met waarschijnlijke produktieniveaui van 150 ton/jaar. Nude-
bras zal dit financieel steunen en 753 van de aandden houden. 

Een proeffabhek en tiiteindelijk een kommercide fabnek wor
den gebouwd met een aandeei van Nuctebras van 701. 

Kraftweri Union tKWUt zal twe* I 245 boge druk reaktoren 
bouwen; de Antra II en de Antra Hl. Braztlie hedt een ootie 
voor 6 extra centrales voor 1990 wairmee ze dan op een totale 
kapacnett zou komen van 10,000 MW Thcofeuxrn knjgt Bra-
tiiié een >teeds grotere rol in de bon* van ondefdden en hdc 
centrales: "NTr in I9trøcn90*j in 1990, 

Het Institute de Pe^quiws Enerieuus de Nuvlear« tIPENt 
houM.i een laboratorium waarin per :;ijr 1 ion tebruikie hrand-
sof npwwerkt kjri worden, IPEN Morot hierin •iehoiocndoor Je 



Ab hct monsicrvcrdrag worth uitgevoerd zal 
het de meest voUedtgc kcrncncrgickcten ujn 
dKoouaaAvendcrdcwcrcldUndisvcrkochi.* 
Hct verdrag werd getekeud op 2? juni 1975 
door de ouauicn van buitcnlandsc uken van 
bade tanden, krecg daaroa ueun in fcet bwi -
fcaansc kongres en kwatn in working op 11 no
vember v « dat jaar.* Nadal hct verdrag gete-
kend was « i de rjrauliaansc minister van bui-
tenlandsc uken Antonio Azendo da Silvcua: 
'Brazdk beef i ntcuwc icchaoloftK en poliiicke 
status in de wcreJd gewonnen. 

Paulo Noquetra Batista, baas van Nuckbras, 
heeft alujd gestetd dat de bdangrtjkste reden 
voor hel anbitkuzc nukkaire plan de 'grote 
aoodzaak* voor de garanttc voor de levering 
van ekfclncitett bi§ een groet van 10* van Bra-
ulk haar ekktncnetuprodukue i*.'* Maar er 
was nooii enige twqfet dat vanal de uart de be-
bagnjkste siowende kradu achter de weuduil-
Se overeenkomst een mdiuure was. D* Ibink-
%«nk* van de nukleauc pobuek van Braxibe was 
alttfd de Mainoak VcOigbeids Raad, een *d-
vkskommssk van de president, die samcAgc-
stetø word* door bet kgcr.u De wetenwhappe-
Hike gcmccnschap was opzatchjk luigcran-
geerd Midens de øMkrfcandebag die gekid 
heeft tot net ondertekenca van fact kontrakt. 
Een kontrakt dat neerkwam op de bouw van 
tin kexneeatrak petjaar vanal 19*2 tot 1969 * 
De reden biervoor was dat een groot dec) van 
de braziUaamc wttcnschappeUjke gerncen-
scbap tegen hct gebruik van een lechruefc is 
waarbq k verrijkt uranium moet gebrutkea. Er 
u genoeg natuurujk uranium in het Und aan-
weng en daarmec zou de alhankcfejkheid van 
indere landeo erg Meta kunnen warden. We-
tenschappers waren ook tegen hct kontrakt ge-
kiint omdai er genoeg aJtenuueve eoergiebron-
ne» w Braube bestaan. 2oafa de ^09 000 MW 

-waierkrachtkkpaciteit" In 1980xorgdc water-
kracht voor 92* van alk ekktncitcusprodukik 
in bet Und lerwiji skchls een 10% van het po-
tentkd gebruifct werd,* Men scbat dat de kav 
ten per M W van bet enorme luipu-damprojek i 
U) de Paranaroier jo*n 1000 dotiar per KW 
gcinstalkcrde kapacticit bedraagt <inklusicf de 
hoogspaiuungsieidingea etc. Mar de steden) 
lerwiji dit voor de kcrncenlraks ncerkomt op 
3.000 dollar per KW." 

Oppositk tegen hct verdrag nam toe toen de 
braziliaause regering beslag kgde op hel num
mer van 22 augustus 1979 van de Gazeta Mer-
canut, een Brazil iaaiu nkvwsolad. In dat num-
mer werd besciircven hoe de N UCLEN, bet bi-
latcrak bednjf dat opgezet was om bet mon-
sterverdrag uit te væren, voUomen gekoniro-
leerd werd door KWU* Het artikel geeft een 
gedetaillcerd verslag van een gebeim verdrag, 
gesioten op |7 december 197$ waarin West-
DuiixUnd buna de volkdige konirok over NU-
CLEN krijgt — de brazibaanse venegenwoor-
digers hebben nkt eeru een Mern in de besturen. 
Dit, gekoppdd met bet fett dat NUCLEBRAS 
voor 75* van het siartkapttaal had gewwgc, 
lette kwaad Uoed 

Ttjdens de nieuwe braaliaanse regering in 
1979 werd de sprtUfog rond bet verdrag groter. 
In een pogutg een Ubcrak facade ic kreeren, 
een test voor de hvdc kern van de militairen. 
bcgon pre»dent Figuciredo gesprckken om de 
scKaal van hel protciu kktner ic krijgen.** Maar 
de kontrakten zijn nkt alleen bdaaghjk voor 
Braulk omdal ze de bek rmk kaire keten in 
banden krijgL Voor Wesi*Duiutand was bet 
kontrakt een redding van hun Industrie. Ooor-
dat de westduitx rrarkt geen niimie meer bood 
voorkwaro hel bruiliaanse projekt het faiJtisse-
ment van KWU * 

K 

Angra I 

Angra II 

Angra 111 

••aktor** 

Een 626 MW boge druk licht waierreaktor sinds 1974 in bouw, opcTiuef. van 
V/cstinghouse. 
Een 1245 MW boge druk licht waierreaktor die in 1986 klaar mæt zijn. van 
KWU 
Een 1245 MW boge druk licht waierreaktor die in 1986 klaar moet win, van 
KWU 

Pcmibe IV en V 1245 MW boge druk lk*l waierreakioreft, te bouuen door K. WU 

Hooi: 
IVfrtube IV <tn V hebben nog gee« rwlisnsche datum voor bouw en f̂boMw 



Hci was dan ook geen grene verrassing dal de 
Wcstduusers dreigden d« levering van verrij-
kings- en opwer kjngstechnologie te Moppen als 
ni«t alle acht kerrtceht rales bcsteld zooden wor
den" Het poluieke en. ekocwwrusche klimttt 
van dat moment werd misschien hel betl be-
sen reven door een verslaggever van de Guar
dian Third World Review, Bernardo Kucinski, 
die schfeef: 

'Als MB letfaangedrertn robot di* nitmand 
tmerkan wtntttn. goal Braziiié naar ambttieu-
te nukltairt progratnma door, ongfvottig v&or 
appoutte d*< met nilttn vanwf d* regrrmg komt 
mtttr ook WM trit ongtkend front wwi pubiitke 
opinif dir rttkt *4n Jtt konwxtfttv* takenmvn 
toiradikaalUnki.'* 

Hct jaar 1980 bield veel problemen m voor 
Angra 1 en 11. Hct nuktawe budget van dal jaar 
was al 440 rruljocn dollar" icrwijl kosten voor 
1980-85 op 18 miljard dollar worden geschal ** 
Ondcrwijl kreeg de bouw van de Angra II ver-
iragingtn omdat de fundaroenten verjtevjgd 
moeiien worden omdat uc nici legen aardbc-
vingen konden." Een nieuwe bouwplaats werd 
gnochi voor de Angia III omdat tevcd zware 
stenen onder de grond waren gevonden waar* 
door de palen ruet geslagen konden worden * 
Dit probleem heeft de Angra II veel tijd gekost. 
iwee jaar achteniand en eta verdubbeling van 
de kosten. Pe rueuwe bouwplaats ic een grotc 
rots. 800 meter van Angra I en I!- De data 
waarop de reaktoren af zouden ujn. verscho-
ve« weer naarachieren: naar 1986 voor Angra 
11 en naar 1988 voor de Angra 111. een vier jaar 
achtemand voor beide reaktoren. Banken be- • 
gonnen opmeuw over de leningen le ooderhan-
dekn. de voorwa*rden wai lotter m»k*nd en de 

termijn verlengend met «sjaac naar 1990." In 
1981 ly n de schillingen van de koitcn gegroeid 
van 5 miljard dollar naar 25 tot 30 miljard dol
lar - Wcst-DunsJimd s»( NUCLEBRAS een 
140 miljoen OM-kreditt voor t9«l+ dit is bo-
venop de 1J miljard DM-kredit! die xe ti had-
den gekregen** 

Ptunncnvoor de bouw van de vi«tk en vijfuc 
reaktoren van Braziiié in laat 1981 brachlen de 
woede len top De regering verklaatde dat de 
ceniraies gebouwd touden worden in «--n gc-
bied dai 100 kilometer van Sao Paulo ligt, in 
een vandeweinignatuurlijk gcblcvcn kuswro* 
ken van Bruilié, Terwijl hel verdrag van de 
eeuw hau zesde jaar tngmg en niets dan m»-
lukkjngen had voortgebrachi. groeide de pu-
bliekeopinie nog iierker naar een »'wijiing v»n 
hel nuklear« programme- Hee brauliaan« zm-
ken le ven was zjedend omdat de grote uitgaven 
voor het ptogramma m West-Dmuland wer-
den gedaan in piaais van in Brazilie * Weien-
schappert nepen op tot het stoppen van hel 
programme na de Angra IJI 

In 1982sieldepresident Ftgueiredodat nåde 
Peru i be IV en V geen nieuwe kernceniralet 
meer gebouwd zouden wordert- De elekinci-
teitskomumpn* *»4 in 1981 4cchis mei 3,2* 
gesecgen in plaatt vm de verwachte 11*'' In 
het zuiden van het land. waar tekoncn waren 
voonpdd, w»* een overvlocd aan efcktT><nWit 
door de groei van het gebruik van ilechu \A%. 
de laagsie groei in 20 jaar.': De laaisie ciifers 
l&ten itlfi uen dai een gedceUe van de fccplan-
dc waierkrachiprojekicn mel mcer nodig is om-
dal er een 2$% ovcrkiipaciieit i».' De volgende 
vier kcrntcniralei a|i ondtrdeet van het mon-
sterverdrag multen hoog^iwaarschijniijk ook 
niei geakseptcerd worden door de volgende 
president. 

Ankre nuldeaire lecanologie 

Snelle kweekreaktor 

Thorium 

In 1975 besielde Braulié een experirnentele snelle kv.«kreakior in Frank-
njk. Dczc word! op dil moment gebouwd." 

Braztlie bciu de op één na groouie ihonym reserv es van d« wereld ma In
dia* en heefl een thonum("abrnrk.' 

Urontutnhcjiaflaoride Intebtuan 1981 wetdeenovetcenkomsiv sl°1 C n l u i i f t nP^^ v a n F^nk-njk 
en Braulie voor de bouw van een hexafluondcfabriek in Rebende met een 
kap«ttenvan550ton/jaarin |985enuueindclijkmcicenproduktnskapiCh 
leit van 2,200 ton/jaar. * 

Qnthirioeksccniu Brazilic heefl Urie ondeaoekscentra in Sio Paulo Belo Hortzontc en in Rio 
de Janeiro. Hel centium iri Sio Paulo JS gekoncenireerdop natuurluk ura
nium en iwaar viaterrcakioren. 

Radioakdcl al'val: Er >*ordt gespekutcerd over « n u(\ jljump in Xére/n. een stad 4ie rO km vxn 
Rio ligt. Injult 1980 publweetde hev btauLujfl*c y.<ekb\jj MoMmentoeen 
aruke) over de lUesale dump \an atval m de iiad Itu in Jc buurt un Sio 
Paulo. Dedumpiiaebausvdbudeviuidrresv'rvci v^vr hei armk^.tter \un je 
stad hu. 

.fe 



De VSheefr kontrakt vow <Se fevering 
van verrijkl uranium aan Angra 1 lol hci jaar 
20G2.** Het uranium dat geteverd werd was van • 
luidaf rikaanse oorsprong en verrijkt in de VS.*1 

De 1978 Nem Proliferation Act hield echter de 
levering van verrijkl uranium vtnuit de VS le
ge« omdat du wrdrag de VS verbiedt vemjkt 
Uranium te revercn aan een land dal feen uilge> 
breide veiligheidsmaairegeltn heefl getroffen. 
Braulic vælde wch we( zeer aTtanketijk van dt 
VS, al voo» deie maatregel bekend werd, e» le-
kende in juli 1976 een kontrakt met URENCO 
— een maatschappi) waarin Engtland, N eder-
tamt en West-Duttsland jamen in meedoen. 
Urenco heefl verrijltingsiabrieken in Capen-
hutst in Cheshire, Engeland en in Almelo in 
Nederland. Het kontrakt bevatte 1.414 ton 
schodingswerk per jaar tussen 1984 en 1990 
inei een opiie op 1.900 ion scheidings*etk luk
sen 1981-1990."* Nederland veroonaakte on
det druk v»n de amt-kernenergiebeweging. w»t 
problemet* voor Urenco en de brauliaanse 
ovtreenkomst en hieW een exportvergunrang 
een >au vast, Urenco besloot uuewde!>jk om 
net vemjkt uranium uri Capenhurst le Uten ko-
men om verdere probtemen in Nederland te 
ont*ijken.*' Het laaute schip mel verrijkt uia> 
mum vanuit de VS kwam in 1980 a»n. hcuetTde 
jaar dat Urenco met haar levering begon.** Veei 
memen dachten dat dit bet Uatsie transport 
van vemjkt uranium vanuit de VS naar Brattue 
zou zijn. Maar ook veet meruen nådden ge-
dacht da* Ronald Reagan het W»Ue Huis nooit 
toti halen. 

Ondet Reagan veundtrdtn de beuekkingtn 
mel firaiitø io*h met vde andet c derde we-
reldlanden, radtkaal. Vice-president Bush kon-
digdt in oktober 1981 lijdcns een bczoek in 
Braziliå aan dat de VS een 'speciale uitzonde-
ring' toa make* vooc BruiUé »dat het toch 
mogelijk w*i voor Brøili* om uranium te ko
pen," Dit was de eerste keer dat to'n uillonde-
ring gemaakt was sinds het van kracht zijn van 
de 1978 Non Proliferation Act De uiUonde-
ringssituaiie xou eenjaar duren en ook al bete-
kende dit tuet dat de VS uranium IOU leveren, 
net gaf Srazilie de roogeVijkheid om elders ura
nium te kopen sonder direkt boge boetes te 
trijgtn. Totn Bush gevraagd werd wii er iou 
gebeuren na dit uitzonderingsjaar iei hij: "We 
bopen dat we « « beuouwbaxe leveianeter wot-
den' en belooCde verder de ren'e naar beneden 
le brtmen,** 

Een regeJrnatige voorxiening vin vtrrijM 
uranium Wijft van lererobclang voor de nu-
kkaire plannen van Braiilie, ondankt de be-
toofde vernjkingsiecbnoloiie in het Monster 
Yerdrag. De Westduitsers hebben dutdelijk. ge-
maakl dal J* wd materiaal willen leveren, mav 
dat dit nog Ttiei betekenl dat de technologic en 
training van menien om met dere matenalen 
om te gaan in Braxilit benaat. De Westduitsers 
hebben in bet kontrakt niet beloold dat het jet-
noole vemjkingsproces sukkes iou hebben. 
Zoaii de voorti«er van KWU steWe: 'Wetijrt 
een kommerciel« onderneming, geen univers«' 
1C1I ** 

Staat Mljn RW« CEV** Status 

MmasGerau 
Parana 
Ceara 
Bahia 
Paraiba 
Andere rniJnen*"'•• 

Poscos de Catdas 
Figuetra 
Itataia 
Ugo*R«l 
Espruninharai. 

16,960 
5,936 

TO.383 
I5.2W 
4 240 
6J60 

5J66 
^ • • Q 

33,4% 
23,440 

4240 
11.448 

mtjnbouw vindl plaats 
mtjnbouw in '8G-'90*" 
nujnbouw in "10-*90 
rnijnbouw in '80-"90 
rrujnbouw in '80*'90 

* Redelijk Verxekerde Voorraden in tonnen uranium 
*• Geschatte extra voorraden tn tonnen uranium 
*** Alle mijnen. behaJve Poco* de Cald*srjjtv<s(fki«l attee« wjg maa* tnei.plotatie ett ctujr̂ rjouw 

beg)ni dan voor 1990 
• • " Andere vondsten van uraniumiijno.a, Campos Beloi,AmorinopolijenQuadrilateTO Ferrife-

TO, 

Brazilié werkte met de VS aan exploraue (us-
sen (952 en (960 en met Frankrttk »usen 1961 
en 1966. Akneve exnloratie naar uraruum be
gon «n 1967 door CNEN Sinds de start van de 
e*ptoraue in Brazilic w^rd meer dan een xmi-
toen i,m ondmochi t:n verden bijna 3.1XW ea

ten feboord waarme* meer dan 165 mtljoen 
dollar m 1981 g^moetdwas. ~̂  

Het meeste geld werd na 19*9 ;einvestetrd 
tn N L'CtEBRAS nam in I9T4 het programmt 
over. 



Bfatilie rnaakte een eind i n het naaumo-
nopolie over uraniume*ploraiie in 19*9 * On
der het rooniterverdrag werd een 'joint venture" 
opgeiet timen BraiiU* tn West-Duittland, de 
NUCLAM 51% ii van NUCLEBRAS en de 
overie bleven 49% van Unn$etetlichsfi.** NU
CLAM kontrofeeft de Eiphinharfi-voorraad 
in Paraiba, 

De geichaite uraniumvoorradcn in Bruilié 
bedroegen in 1979 io'n 17,000 ion1" Irtaar nieu-
we vondilen in de Staal van Cewå deden di( aJ 
»nelgroeiennaar 200.000 ton." In 1911 kondig* 
de NUCLEBRAS u n dit te IS miljocn doll« 
wilde gain uitgeven voor uraniumproipeklie in 
het Amuonegebied.'1 Het binnendrtngen van 
mijnbouwbelangen in dit gebted tou niet alleen 
het ekologi*ch evtnwicht van de regio vemieti 
fen masr ook genocide v u de ooripronkclijke 
inwwten betekenen. Er itjfl ge«n offieiele cij-
fers maar er word I vemtetd dat er rtdioakiitve 
mineralen gevonden zijn in Surucucu in 1975/* 

Dit gebted ti hel hurl van het Yanoamagcbied. 
De Yanoam* Indianen vechten al linds het be-
gin vn de zeventiger jaren tegen de reJokatie-
pltnnen van de regering. 

De enige uraniumfabnek van Brazili* (waar 
yéilowcake of uraniumkoncemraat gemaakt 
*«rdt> li »al Vi) Poco* de Caldu en men ver-
*Kht dat die in (982 J 50 ton uraniumkoncen-
Iraat tal produceren." 

Braxilif heeft geen direkte plannen om >«4-
ruum u e»porteren en er is een optlagwet die 
stelt dal een hoeveelheid die het tand in een i*ar 
nodig heeft opgnlagcn mott wor den (nvci nog 
een 10% vef|fgh*idsmarfe>-:' Behalve in het gr-
vaj van de NUCLAM vocniet Brizilie i<*n 
nieuv«* ttmenwtrkingsvetbanden in de on^ 
niumwijnbouw of prospekiie. Wanneer dezc 
politieknw verandeVen mi NUCLfc.HR AS mi
nima«! 51% **ndeet 

Kontrakten <n av«T*«nkonut«n 

Lalijns Amerika 

Franknjk 

Irak 

italic 

Portugal 

V«rentgd< Staten 

Braxili* heeft bilaterale overeenkamiien mel Argeminié f iie Argentina). Boli
via. Chili. Peru. Paraguay en Venezuela 

Een kontrakt voot nukleaire unwnwerking werd in mfri 1967 getekend. Er wai 
speciaal een akient op ondereoek naar inelle k week reaktoren en de gu centnfu* 
getechnolofie.* 
Het kontrakt wetd beichouwd al* een poging van Brazilie om de VS under druk 
texeiten, Ftankrijk letm 6 miljoen dollar aan Brattlié voor uraniumetploraue 
met een eetste optie op het gevonden uranium. 
Een kontrakt werd in »eptember 1979 getekend voor de e*poti van lechnologi* 
en uranium naar Irak De braxiliaanu minuter van Manne reageerdc op kmie* 
dat *»e binnenkort atn iedereendie we aardit vinden uranium jullen verkopen . 
President Rguciredo voegde hiersan toe: Zcpraten o( wyallid tt|n vande nu
kleaire klub en we zouden er tron op moeten ujn dat te on* daarioe tn »taai 
lien."" 

Branlie hetfi een nukleair samen* erkiftfiverdraf, met Italic unds i%y In 1911 
kocht Bratilitf voor I r miljoen dollar aan lechnolog te voor snclle kueekr«k»o* 
ren vanNIRA »n Italiit.' 

Braulic h«ft een kontrakt om urantum van dit Ijnd (e kopen * 

Eentoeso«gin|aanv.Tit^lgtno«rwlrt;d< VSuatnvletneer dan (55*twn«hap-
perj en techm<i mi Braztlk. 72 tuswn 1970 <n 1975 ondanks de weifennf \an 
Brauli« om het NPV te onderiekenen.' 

(uit: De NucU&r Ftx. Een qtda over nucleair 
nktiviteiten in de derde werftid. 
Door thijs de la Court, deborah Pick I* 
Daniel Nordquist. WISE Publications) 

http://UCLfc.HR
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DEEL 3: 
De s t r a t e g i e van de AKB. 

De diskussie over de te volgen strategie van de Anti-kern-
energiebeweging wordt gestart door middel van een drie-tal 
strategieén voor verzet tegen de bouw van nieuwe kerncentrales 

-langs de parlementaire weg (LPTKJ 
-door middel van direkte aktie (Basisgroepen) 
-door direkte aktie te korabineren met verbreding en akties 
tegen de toeleveringsbedrijven(BONK) . 



S p l i j t s t o p S, december ' 85 

"AKB kan met verkiezings-

kampagne winnen" 

De kawpagne "Stem tegen kemenergie" 
staat haaks op het streven naar een 
'eigen' van tradi t ioneie pol i t ieke 
machtsverhoudingen onafhankelijke be-
wegtng. J * levert j e onaf hankel i j k -
held in aan een aantal po l i t ieke par
t i j en . Oe kampagne is s t r i j d i g met de 
basisdeookratiese uitgangspunten van 
de anti-kernenergiebeweging. Oe 
S t r i j d voor veranderingen r icht j e 
n iet op het parlement, maar die voer 
je ze l f , in j e eigen direkte omgeving 
en je probeert daar veranderingen to t 
stand t * brengen," 
Ais ik het goed begrtjp z i jn dat in 
net kort de argumenten wiarmet Ruud 
86'kkerink en met dem nogal tvat mensen 
u i t de ' radikale ' AKB de verkiezfngen 
als belangrijk perspektief voor de 
AKB van d» hand wijzen. Seen stem te
gen kemenergie dus . . , . 
Ik ben het hier nadrukkelijk niet me« 
eeos. Integendetl, dt kampagne Stem 
tegen kemenergie, ktes voor het mi
l ieu is in mtjn ogen op dit'moment 
het enige plan binnen de AKB, waar 
veel mensen warm voor kunnen lopen. 
Het is het enige plan, dat to t een 
verbrtding en versterkfng van de au
tonome AKB kan leiden buften de d i 
rekte omgtvtng van de vesttngfngs-
plaatsen. D« eerste reakties op de 
voorgestelde kampagne bevestigen de-
ze inschatting. Over het algemeen 
z i j n z« posft ief en redelfjk entbou-
s ias t , Etndetijk een akt ie *ur w*t 
te winnen va l t . 

b*«i«d«mokr»ti» 

In een »erdere Spl i j ts top beb ik al 
utteengezet, waarom ik de voorgestel
de kampagne wel d tge l l j k vind passen 

binnen de basisdemokratiese t r ad i t i e 
van de AKB. Basisdemokratis staat in 
mijn ogen voor het streven naar de 
vergrottng van de ieggenschap over. j e 
eigen bestaan. Dat beperkt zfch wat 
mij betref t niet tot de eigen dfrekte 
omgeving, zoals Rugd stelde. Leve de 
K i j k , maar ik wit ook op landel i jk 
nivo werken aan macbtsvorming van on-
derop. 
Een kampagne in verkiezingst i jd kan 
daaraan bljdragen. Als w i j er in s ta
gen d i t kabinet naar huis te sturen 
en zo de nieuwt kemcentr-ales en de 
kruisraketten tegen te houden, (s d i t 
in ntijn ogen een belangrijke over-
winning voor de nachtsvorning van 
onderop. 
Voordat ik Inga op de motieven om je 
als autonome AKB te richten op de 
verkiezingen en op de stel l ing dat Je 
via deze aktie je onafhankelIjkheid 
ten op zictite van d* l inkse pol i t ieke 
part i jen In lever t , wIT ik a l lereers t 
nog iets k a i j t over de par lewwtaire 
demokratie en dt verhouding beweging 
-po l i t i ek . Dat is het t e r re i n , waarop 
waarscbtjnll jk de belangrijkste p o l i 
tieke meningsverschillen Hggen. 

kieirecht i i verworvtnheid 

fk vind in a l l e eenwwd het kies-
recht en de parlementaire demokra
t i e een progressive verworvenheid. 
De arbefdersbeweging en de vroowen-
beweging htbben hier in het ver le-
den r i e t voor n ie t j t ienta l len jaren 
lang hun belangrijkste str i jdpunt 
van gewaakt, Het klesrecht is naast 
het staktngsrtcht uitefrtde! i jk het 
belangri jkste machtsmiddel van »en 
demokratitse beweginj. 

Dit besef is fn de !oop der jaren 
nogai naar de achtergrond gedrong-
en. Vet' mensen ervaren het p a r t i j -
pol i t ieke systeem niet langer als 
een demokratiese »erworvenneid, 
maar als een "massa-integrationsiw-
chine", zoals de Ouitsers het zo 
mooi kunnen zeggen. Een apparaat 
oofc, warop j e geen enkele wezenl i j -
ke invtaed hebt. Een apparaat, dat 
ledere wezenltjke versndermg 
smoort. Het kiesrecht is in deze v i 
s i t geen machtsmtddel van onderop, 
masr een macbtsmiddel van bovenaf, 
dat raensen integreert in het be-
staande systee«, Ik vind d i t een 
buitengewooii Soranere visie op de 
demokrj11 ese raaakbaarhetd van de sa-
(penleving. ten v i s i e , die zo wi ! de 
i ron ie . ook a l le ra ins t gedeeld 
wordt door de huidige regeringspar
t i jen, die een raeerderheid van de 
kiezers achter zich hebben weten te 
k r i jgen . Deie part i jen z i jn druk be
l i g de saraenleving naar hun opvat-
tingen 1n te r ich ten. Oenk behalve 
aan de kerncentrales ook aan de 
kruisraketten en de groeiende twee
del in} fn de sadien lev i ng. Waarom 
zou da c niet ånders kunnen 

btweging - poi i t t ik 

De opvatting, dat de parlewentsire 
demokratie een verworventieid '"s, fs 
In mijn ogen volstrekt niet in s t r i j d 
mel het Btiang dat Ruud Sokkerink 
hecht aan een autonome ant f -kem
energie beweging. Ik onderschrijf de 
noodzaak van een autonome beweging, 
die z i j n eigen doelen s te l t en z i jn 
eigen koal t t ies zoekt, Een bewcging 
is echter geen pol i t iek a l te rna t ie f . 
Er z i jn dufdeli jke grenzen aan de 
macht van een beweging. Je kunt ont-
wikkelingen ter dlskussie s te l len . 
Aan de hand van een korkreet punt 
kun je de fundamentele keuzes over de 
toekomst van de samenleving aan de 
orde s te l len , Je kunt la ten zien, 
dat het ånders kan. Je kunt tenslotte 
en dat is uf tetndel i jk het belang
r i j ks te doei , het denken van mensen 
veranderen. Je kunt nieuwe elementen 
inbrengen in een demokratie, zoals 
bijvoorbeeld verbruikersraden b i j 
jas- en e lek t r ic i te i tsbedr i j ven. Je 
kunt een bepaald beslui t po l i t iek on-
haalbiar mken- J# hebt als beweging 
echter niet de macht de centrale pol i -
t fete besluiten zel f te neaxn. Dat 
doet de po l i t iek . Het deze rolverde-
Hng is meteen gegeven, dat er a l t i j d 
een spanningsveld fs tussen de bewe-
gin9 en de po l i t i e k . 

de beweging 

Tot zover in het kort mtjn opvatting 
over parlewentaire 4em>kraticr het 
belang van een autonome beweging en 
de verhoudfng beweging-politiek, % 
de kwestie van de onafhankelijkheid. 
Ik wtl allerf>orst duidel i jk raken, 
waaroni ik oé op de i io l i t iek wil r i c h -
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ptng en vercterkfng van de eigen bewe-
ging. Een suksesvolle kampagne houdt 
automaties e*fl versterking in van de 
eigen onafhankelijke organfsatie. Daar-
mee kan ook na de verkiezingen verder 
worder* gewerkt. 
Ik z ie, voor alle duidelijkheid, de 
verkiezingskampagne niet als een aktie 
die in de plaits meet konen van ander« 
akttviteiten. (k vind riet belangrijk 
dat er de konendp maanden ook rond de 
PK8-"vestigingspI«at5en voor kemcen
trales" van alles b H j f t gebeuren, om 
maar een belangrijk voorbeeld te geven. 
Ik l i e de verkiezingskampagne vooral 
als iets dat een kader schept, waardoor 
je niet van de ene ineidentele aktie 
nttr de indere hult. In plaits van 
steeds te reageren stel je zeir je ak-
tiedoeT vast. Onafhankelijk, autonoom, 
•aar natuurlljJc niet voorbijgaand aan 
de polftiWe sitti itfe en de stand van 
de beweoing. 

ten en waaront speciaal op de verkie
zingen. Tot slot volgen nog enkele 
opmerkingen hoe j e , gegeven deze po
litieke keuzes, je onafhankelijkheid 
nuximaal kan garanderen. 
Laat ik beginnen net een korte schets 
van de stand van zaken. De afgelopen 
jaren heeft d* anti-kernenergic bewe-
ging veel terrein verloren. De bewe-
ging is voor een belingrijk deel in-
gezikt. Aktiegroepen zijn leegge-
stroo«d. Tegelijkertijd is er spnke 
van een duidelijke verandering in het 
denken in Nederland, bi j rechts en in 
een niet te onderschatten mate ook 
bi j links. De ekonomie met gered 
worden. De konkurrentiepositie van 
het Nederlandse bedriifsleven "pet 
verbettrtn. Oe kosten caoeten oalaig. 
Nieuwe kerncentrales hebben binnen 
dit denken een syrtootfunk t ie . Hoewel 
ze erop zijn vroegst over tien jaar 
stian en hoewel de pnjs van atoom-
stroo« in 1995 allerminst vaststaat, 
stiat de bouw van nfeuw« kerncentra
les synonie« met goedkope elektr ici -
te i t . 

In enkele opzichten is er voor de AKB 
geen reden tot pessimism. Dankzij de 
akties in het verleden fs nog steeds 
een ruime meederheid van de bevolkfng 
tegen nieuwe kemcentrales. Oe u i t -
slig van de Brede Haatschappelfjke 
Oiskussie heeft dit bevestigd, 
8«Ungrijk is ook dat een groot »an
tal raajtschappelf jke organtsaties en 
politieke partijen zich uitspreken 
tegen de nieuwe kerncentrales. Qenk 
aan de Consumentenbond, FNV en CNV, 
verschillende kerkelijke organisaties 
de PvdA en D'66. 

Op de derde plaats is het van belang 
dat er een duidelfjk alternatief voor 
de nieuwe kemcentrales is ontwikkeld 
een alternatief dat met name geba-
jeerd is op besparing en warmte-
krachtkoppeling. 

kabinet gtert »if«n weg 

Oe vriag is hoe kunnen we het tn deze 
Situatie wtnnen. 
0* oude baslsdemokratiese opvatting 
kont er kort gezegd op neer, dat je 
via akties en informatiekampagnes een 
draagvlak voor je opvittingen kreeifrt 
onder di bevol king. Oe politick zou 
dan venzelf omgian. 
Je kunt konstattren. dat deze teorte 
b i j dit kibinet niet werkt. Oft kabi
net trekt zich niets aan van meat-
schappelljk ver:et, niet van ons en 
zelfs niet van de massa-demonstratits 
en het volkspetitionnement van de 
vredesbeweging. 
Ik denk, dat je er op het punt van de 
nieuwe kerncentrales mæt konstateren 
dat het CM en de WD hun plan ge-
trokken hebben. Ruud Bokkermk 
spreekt van een traditionel« polit ie
ke krachtsverhoudingen onafhankelijke 
bewegmg. Hat bedoelt h i j daarmee? 
Ziet h l j wel mogelijkheden om met de 
ervaringen van de vredesbewegfng in 
het achterhoofd, In de huldige poli

tieke machtsverhoudingen het COA en 
de WD om te turnen? Ik k*n dat niet 
serieus geloven. 

dagdromenj 

vanuit bovengenoende konstateringen 
kun je besluiten je af te wenden van 
het parfeuent en je te beperken tot 
de verdere uitbouH van het regionale 
verzet, de verdere ontwikkeling van 
alternatieven en akties van burgerl i j -
ke ongehoorzaamheid, zoals verzet te-
genwoordig heet (overigens spreekt 
noch de tern bunjerlfjke ongehoor-
zaaaéieid noch de tene verzet riij erg 
aan. Ik denk liever in termen van 
konsumentemwcht, vergtlfjkbtar »et 
vakbondSMCht). 
Ik ben de liatste oa het balang van 
deze drie werkterreinen te onder
schatten, raaar laten we er ook niet 
te veel verwichtingen van hebben. In 
de Noordoostpolder kun je sprektn van 
een sterke regio, met een eigen iden-
t l t e l t . In de oeigeving van Moerdijk 
en Borssele is dat veel minder het 
geval. Veel vooral btstuurlijkt krach-
ten tn Drabant en Zeelind zi jn vdo> 
een kerncentrale. 
De ontwtkkefing van al tema t i even 
b l i j f t vooral In de e lek t r ic i te ts 
sektor een tobberig gebeuren, zolan? 
het beleid fs gerfcht op de nieuwe 
kerncentrales. Zie wat dit betreft 
ook het interview elders fn Spl i j t -
stop net G*rrft-Jan I f j ls t ra . 
Oe tf jn van burger!ijke ongehoor-
zaamheid en verzet beschouw ik op 
dit moment als dagdromerfj. De atoom-
Strooaaktte loopt rtiet goed. Oe bouw-
terreinbezettfng van het fndustrfe-
terrein Hoerdfjk tan ik ook niet zien 
als een daad van verzet. Oe wsarde 
van deze aktie lag mijns inziens in 
de publfcfteit erpmheen en de kontak
ten dte zf jrt gelegd tussen aktfevoer-
ders en de regionale bevolking. In 
effektieve sabotageakties geloof Ik 
niet. Tezfjnertijd zullen ze misschien: 
een vertragend effekt hebben, rwar je 
zult er de bouw niet ecftt mee tegen-
houden. 
Akties vin verzet en burger!iJke onge-
hoorzaamheld verelsen eert sterke, goed 
georganfseerde AKS. Pis winneer die er 
weer fs valt frr mijn ogen weer zinvol 
over nieuwe akties in de geeit van Do-
de waard '80 te praten. 

onontkoombMr 

Hijn konkluife uft bovenstaande fs , 
dat de keuze om je af te wenden van 
het parltment geen echte peripektle-
ven bfedt. We kunnen er niet omheen 
OM ons op het perlement te rlchten. 
Het llcht voor de hand on daarbfj een 
•nient uft te klezen, wairop ze Z'ch 
wel lets aan noet trtkken van de be
volking: de verklezingen. 
Behalve de reeds meerdert mal en ge-
noemde do«len van de kampagne, heeft 
de kampagne wat mfj betreft ook een 
Intern doel: de verbredfng, verdie- I 

geen pirtl|polltiek 

Tot slot de vriag hoe je kunt venrtfjden 
dat je via de aktie teveel<fn par t i j -
politiek vaarwater terecht komt, Oat 
fs fnderdaad een belangrijke kwestfe, 
die de nodfge Zorgvutdigheid vereist 
bfj de vaststelHrtg van het doel van 
de kampagne, de saroenstelling van het 
organlsatfekomitee, het aff iesje, het 
persbericht waamee de aktfe gepresen-
teerd zal worden, de hufs-aan-huls 
krant. 
Wat de eerste drie puntert betreft, zijn 
de planrten van de voorttereidingsgroep 
gereed. De kampagne moet fn de ogen 
van de voorbereidlngsgroep op de eerste 
plaats het brede publfek bereiken. Doel 
van de kampagne fs om de kernenergfe-
problematiek in de verkiezingstijd 
breed onder de aandacht te brengen. De 
kampagn« moet mensen ertoe bewegen' op 
een parti j te stemnen die tegen kern-
energfe Is. Oe kampagne moet tevens 
t>»vorderen dat politieke partijen die 
..iich uitspreken tegen kernenergfe, 
;fch dasr oa de verkfezfngen ook aan 
vullen houden. Ik denk dat deze doel' 
j te l l fng, gegeven het besluit je op 
<'e verklezingen te rlchten, zo onaf-
nankelijk mogelfjk gekozen fs, 
Oan het organfsatfekomltee. Om de on-
aftnnkelijkhetd ten opzfchte van pol i 
tieke partijen te kunnen håndhaven is 
ir ufteraard voor gekozen dat de ver-
ichillende partijen buiten het komitee 
worden gehouden. 
lets dergeHjks geldt voor het aff ies
je , Oie :*1 geen namen bevatten van 
1(]oMtfeke partijen, maar enkel de op-
roep" "stem tegen kernenergfe, kies 
voor het mflfeu". 
jok bi j de de dfskussie over de vast-
stelling van de inhoud van het persbe
richt en de krant, zal de onafhanke-
lijkheid ten opzichte van de verschfl-
tende partijen een belangrijk punt 
zfjn. Haar ook daarvoor zullen we) op-
tossingen gevonden worden, Ik ben daar 
in feder gtval niet bang voor, 
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Een terugblik op 5,6,7 Oktober 
Moerdijk SplijtStop S, december '85 

Een schot voor de boeg van regering en 
atooralobby. Zo kun je het aktieweekend t y 
peren dat op 5,6 en 7 oktober in Moerdijk 
georginiseerd werd door onder andere de ba-
sisgrjepen tegen kerngeweld en mil i tar isme. 
Zo'n 500 to t 700 mensen sloegen hun tenten 
op b i j het industr ieterrein Moerdijk en 
voerden op verschiIlende plaatsen akt ie . De 
versiering van de Moerdijkbrug, He piknik 
b i j van Aardenne in Dordrecht, en de af-
sluitende doodvaV-aktie in Moerdijk waren 
vooraf aangekondigd. Daamaast was het de 

bedoeling dat basisgroepen zelf prikakties 
louden voorbereiden. 
SPLIJTSTOP k i j k t terug op de voorbereidfng 
en het verloop van deze ak t ie , en werpt t e -
vens een b l i k voorui t : hoe moet het verder 
met de AKB? We praten eerst met Barry, l i d 
van de Amhemse basisgroep tegen kernge
weld en militarisme en akt ief in de voor-
bereiding. Daama peilen we de reakties op 
het aktieweekend in de orogeving van Moer
d i j k . 

"Basisgroepen zijn slagvaardiger" Puk van Meegeren 

"0« Hoerdijkaktie wis *«n pur* pu-
blieiteitsaktie", eldus Birry ven het 
landeltjk iktfesekretiri iat Moerdijk-
bezetting, en l id vin de Arahemse b i -
sisgroep tegen kerngeweld en m i l i t i -

- r i$ j» . "M» wiiden nu ») I l ten zien 
det we er z i jn , ook al 1$ de formele 
beslissing over de bouw ven een kern
centrale nog niet qevallen. Tevens 
was het onze bedoeling OM het plaat-
selijk verzet, dat heus we1 aan het 
opkomen i s , te ondersteunen." 

Hot kijk jt op då akti* ttrug? 
"Het een tevreden gevoel. De opkomst 
was redelfjk, zo'n SflO tot 700 men
sen, al had 1k stiekun wel op wat 
meer gehoopt. Zondigavond zijn er 
veef weggegnn, Verder was de akt fe 
go«d georginiseerd. En ik denk dat 
wc veel goodwill hebben gewonnen, 
omdit we het - zoals afgesprokei! -
geweldloos hebben gehouden. Bijvoor-
beeTd de regionale krant Oe Sten 
heeft de aktte zemt de hemel (n g»-
prezen. Sowieso hebben veel kranten 
en ndioprograema'; aindacht aan on
ze aktles besteed," 

w«lnly prikaktias 
"Negatief vind ik det de sfeer tf 
en toe net was. Naast de vooraf aan-
gekondigde akties wss het de bedoe
ling dat bisisgroepen zelf prikak
ties zouden voorbereiden. Dat (s niet 
echt van de grond gekontn. Er I t wet 

geverfd, er zijn bordjes met 'U n i -
dert een radioektieve zone' geplaatst 
m»*r ik had toch op meer gerekend. 
Aan een gebrek aan idee«n l igt het 
nlet. Er was genoeg te doen, we had
den bijvoorbeetd naar Van Agt of de 
PnTM in Den Bosch kunnen gaan. flair 
1k denk dat v « l mensen naar het 
weekend zi jn gekomefi met het ide« om 
mee te doen aan de vooraf lingekon-
digde akties en dat ze dat wel vol-
dænde vinden." 
"Heandag tijdens de doodvit-aktie 
was de sfeer wel strijdbair. Wet s i 
renes en met brandende poppen zijn 
we 'doodgevallen' voor het kentaur 
van het Industrie*? Havenschap Moer
dijk. Daarne hebben we fanatiek ge-
klapt, gelopen en gezongen: 'de 
volgende keer komen we met nog veel 
meer'. To«n sloeg even de vlirn In de 
pen". 

Brabant* wentrouwen 
"Er «as vooraf een behoorlijk wen
trouwen vanuit de bribantse groepen 
naar tfe organfsatle van het aktie
weekend. Het meest extreem stel de de 
Milieuwerkgroep Moerdijk zich op. 
'Als de akttevoerder komen, gaan 1n 
Hoerdfjk de Tuiken voor de ramen', 
zei iemand van deze werkgroep. Ze 
hebben zich dan ook vin onze aktie 
gedtstantieerd. En ik ben ook door 
een andere klup gebeld, die niet aan 
de piknik blj vin Atrdervne me« wild* 

loen, omdat ze dachten dat er in 
Dordrecht geen etalagenjit heel zou 
blijven." 
Hot IOU dét* btttdverming ontataan 
zijn? 
"Als je akties vært die verder gaan 
als demonstreren, word je in de inedia 
gekrinrtnaltseerd. War we hebben van-
af het begin duidelijk afgesproken 
dit de aktie geweldloos zou zt jn . He 
wilden er geen rotzooi van maken. 
Daarmee hebben we bewust rekening ge
houden met de plaatselijke groepen. 
En we zijn vaak naar het Srabants 
Platform tegen Kernenergte gegaan om 
de aktie u i * de doeken te doen, lo 
hebben we de jchterdocht voor een 
groot deel kunntn wegnemen." 
Zondagmiddig zijn veel mensen uit de 

omgeving op het aktiekamp komen ki j -
ken. Het was een gs:ellige drukte met 
allerlei mjziekgroepjes. Ik heb voor 
zo'n 150 gulden aan st'kkers en but
tons verkocht, dat is toch een Indi-
katie. En ook wat kontakten gelegd, 
zoais met de PvdA-fraktievoorzHter 
u i f Klundert, 8iJ hem kunnen we ons 
in de toekomst informeren over de 
Stand van liken in de regio", 

Urt artikel over Pivbandern in het 
aktlebandbctk -net ongeniujncrgrrle 
konklutiti alt Srobandert tijn van 
naturt dom - hit ft in dt ptra veil 
oandaoht athad. Vat vind jt van htt 
vtrbaal? 
"Ik geloof dit het ten ongtlukkig 
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Stuk is geweest. Ik denk dit het er 
beter ni*t in had kunnen staan. Het 
MS onze bedoeling om aanslulting 
te zoeken bij de plaatselljke groe-
pen. niet oa ons i f te zetten. 
Mi rom het geptaatst is . weet ik 
niet. Ik heb het aktiehandboek niet 
gemeakt-" 

klititk op LPTK 

0« otehouding mtt htt Londttijk Plat~ 
form ttgtn Ktrntntrgit it in dt uøor-
btrmiding van htt aktitvttktnd vrij 
lot ftutttt. Hot kamt dot? 
"Htt 1de* van de terreinbezetting_ is 
op het dfskusiiekamp in nei '85 te 
' j Grtvendeel door de basisoroepen 
gelanceerd. Het was de bedoelfng dit 
00k het LandeHjk Platform mee zou 
doen, Maar er ontstortd a I direkt 
wrfjvfng. In het interview over het 
dlskussieweekend vet Oe Volkjkrtnt 
werd d* kampagn« 'Sten tegen kern-
energie' breed uitgemeten. Geen woord 
over de terretnbezetting. En dit ter-
wljl een meerderheid vin de ianwezi-
gen op het diskussteweekend ztch voor 
de bezettfng h»d uftgesproken". 
"he basisgroepen hebben veel kritiek 
op h«t Landelijk Platform. Uij vin
den het LPTK erg log. Wij werken 
veel slagvaardtger. Als je toch ziet 
wat de basisgroepen tegen kerngeweld 
en militarisme allemaal al hebben ne-
dim. We zijn 1n november '84, toen 
de regering baar plannen bekend miafc-
te, begonnen met « n blokkade van Do-
dewnrd. Oaama hebben we een bezet-
ttrig van Oodewaard georganiseerd, die 
he l i i j door het uitlekken van de 
pljnnen mislukte. We l i j n in war t 
van di t jaar bfj UCN te Almelo het 
terrtin opgegaan. Er zfjn bi j Ekono-
•fese Zaken akties gevoerd. £n dan 
nu h«t aktieweekend fn Moerdijk. Bij 
het Landelijk Platform leeft volgens 
ons te weinfg aktieberefdhefd. Er 
komt nfet zoveel u i t ," 
"Verder hebben we twijfels b i j de 
deelname van de PvdA in het Lande-
MJ« Platform. Als je bijvoorbeeld 
zfet dat het Orechtstedenoverleg zich 
onder druk van de PvdA gedistantieerd 
heeft van de piknik bi j van Aardenne. 
lou z* dtt nfet gedian hebben, dan 
was d« PvdA uft dat overleg gestapt. 
Kijk, dat soort toestanden". 
"Met LPTK reageerde aanvankelfjk met 
enig wantrouwen op de aktievoorsttl-
len. Volgens haar konden w« te wef-
nig gerantfes gtven dat het in Moer-
dijk gewtldloos lou blfjven. Ze vond 
dat ze te wefnlg zicht op de aktft 

HET MttoAkmt. ISCfTOOP 
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had. Haar dit heeft te maken met gnze 
manier van organseren: basisdemokn-
tfes in plaats van hierarchies. We 
leggen in de voortiereiding niet a)les 
voor federeen vast, Er moet ruimte 
bltjven voor eigen initiatieven. Maar 
het Platform wil van tevoren preetes 
weten wat er gaat gebeuren." 

u»n«nw«riilng ond** voorwurdan 
Zou vtrritrqaané* samtrajtrking tuosm 
htt landtlijk Platform tn it bania-
grotptn nitt btttr t t j ' t , nu ds AKB 
Utinig orgminatorieae kaJtrn Ivrfr: 
"Bunds! ing van krachten fs prima, 
saar als sanenwerfctng znu betekenen 
dat Je Je aktfevonnen drasties moet 
aanpassen, dan ben fk er niet voor. 
Bij de voorbereiding van 5,6 en 7 \ 
oktober hebben we geprobeerd cm sa
men te werken. Hsar de meer gevestig 
de klups hebben de netging on Hcti 
wantrouwenrf op te stel len als een 
aktie niet gefteel volgens dun ideeen 
wordt opgeiet. He worden niet voor 
vol aangezien". 
"Het Platform :OJ zich wat vrfjer 
moeten ops tel l en. Oat aerzelende, 
dat vragen on raeer garanttes met be-
trekking tot geweldloosheid.... dan 
knijp ik m'n tenen bij elkaar. Oa-
sisgroepen hebben toch nun eigen ver-
antwoordelijkheidsbesef. Bijvoorbeeld 
om een bljdrage van het Fonds Mllieu-
vriendelijk Energiebeleid (een fonds 
opgerfcht door het LPTK, PvH) te 
krijgen, moesten we flink iwefte 
doen. Terwijl w* » I f enthousfast dt 
kettingbritf voor dat fonds hebben 
verspreid, Het fs gedetltelijk ook 
ons geld. Haar het l l j k t dan net als-
of het geld fs dat we van hjn krijgen 
Ze wflden het aanvanktHjk pas ach-
teraf geven. Alsof we zulke bedragen 
kunnen voorjchfeten. Hat je mfst is 
het spontane, hit gtvoel dat ze ach-
ter Je staan." 
"Ik hoop dat nu het L*ndeltjfc Plat
form heeft kunnen zlin dat i* aktie 
goed verlopen i s , ze zich wat minder 
aarzeltnd mar de bastsgroepen op-
stel t ," 

tektfwe ovmrwegirgen 

Hot btlanyrijk vindtn julltt vtrbrt-
ding van dt anti~k*rntit*rqi*ltrij4? 
"Onze taktiek is »1« volgt. wij 
trachten vtt al ler lei akties dt a-
toomlobby en de regering te b«stoken. 
We wH1en proberen om:de eventuele 
bouw van een kerncentrale zovet) mo-
gelfjk U virtraoen, wdat de kosUn 

ervm flink stijgen. Daar Hgt onze 
kans. We Strevtn niet naar akties 
gerfcht op 'd* nwcht van het getal ' . 
Ue willen natuurlijk wel dit zoveel 
mogelijk mensen »et onze akties mee-
doen. Maar niet ten koste van de ak-
tievorm. [k heb liever 500 mensen op 
een tentenkamp die goede akties væ
ren, dan 10.000 mensen die daar maar 
etn beetje lauw^laint zitten, Het gaat 
niet om de kwantiteit, mjar om de 
kwaliteit. En verbrtdlng van de ak
t ie mag ook niet ten koste gaan van 
de autonomie van de bastsgroepen. 
Hij wtllen niet t i les van te voren 
ingevuld zien." 
Haar uaarofi toti htt tfftktitvtr zijn 
om mtt SOO mtnttn cp Jt tigtn rtttrti*r 
aktit tt votrtn? 
"Kijk met die 10.000 nensen dat wordt 
een demonstratie. En demonstreren 
heeft geen zin meer. Op het Binnen-
hof staat elke dag wel een denonstra-
t i e . Daar haal je niet eens de pers 
mee. Ik denk dat de taktiek van 
vertragen • via bezettlngen of sabo
tage - meer resul t jat zal opleveren. 
En ook het Landeltjk Platform kan 
a*n de vertraging bijdragen door ge-
brufk te maken van allerlet wet te l i j -
ke procedures. De start van de even-
tutle bouw van kerncentrales laat 

nog even op zfch wachten, Ondertussen 
richten we ons op de bestsande kern-
centrales en op de atoomlobby". 

Vat vtruQCkttn jullit van dt kampag
ne Stem tegen Kementrgie? 
"Me denken niet dat het veet helpt. 
Van politiek* part i Jen kun Je geen 
barst op aan. Eenmaal fn de regering 
zijn ze hun beloften vergeten. Oe 
AK8 moet rich niet op de polfttek 
richten, n»»r ervpor zorgen dat ze 
een onafhankelijke massafe bewegtng 
wordt. Pas dan zal de politiek een 
antf-kemenergiebeslult nemen. Stel 
dat de PvdA in de regering komt, wat 
dan? Ik heb geen vertrouwen fn de 
hardheid vin haar anti-kemenergfe-
standpunt. Het is goed mogelfjk dat 
de PvdA de kernceritrales als wlssel-
geld gebrufkt voor het niet plaatsen 
van krulsraketttn." 
"0e basisgroepen blfjuen buften-par-
leraentair. We zu)Un 4t kornende tijd 
kleine en grotere direkte akties 
votren. Wat aktievorw betrtft Hgt 
onze grens bfj geweld tegen mensen. 
We hebben nlets tegen vernfelfngen 
vtn raaterielen, dia de atoowlobby 
zoudtn benadtlen. 
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WELKE RICHTING VOOR DE ÅHTI-KERNEMERGIESTRIJD? 

BONK-STELLINGEN VOOR EEN DISKUSSIE OVER STRATEGIE 

Inleiding 

Oe Anti-Kernenerrjiebeweging (AK.B) is dringend aan vernieuwing toe. 

Die konklusie ligt erg voor de hand, als we de stand van het verzet 

tegen de geplande bouw van nieuwe kerncentrales bezien, Vorig jaar 

leek het er even op dat de beweging de malaise die sinds 19B1 is ge-

groeid, te boven begon te konen. In de zomer werd de ruchtmakende 

kraak bij het Ministerie van Ekonomische Zaken gepleegd. De veront-

waardiging onder de bevolking over het gekonkelfoes rond de lokatie 

van de nieuwe centrales werd op een kruciaal moment gevoed. Daarna 

volgde de bezetting,. in oktober, van het industrieterrein de Moer-

dijk, dat voor lokatie in aanmerking kwam. 

Maar sindsdien is het erg stil gebleven op het aktiefront tegen 

kernenergie, terwijl men aan de andere kant ijskoud verder gaat met 

het smeden van de gewraakte bouwplannen. Bet duitse Jtemensconcern 

hengelt ongestraft naar de miljardenopdracht in Den Haag, en een 

zwitsers ingernieursburo heeft de mogelijkheden voor het vormen van 

een konsortium met nederlandse bedrijven al in kaart gebracht. Kran-

tenberichten hierover zouden aanleiding moeten wezen tot koortsach-

tige aktievoorbereidingen, maar van een ge-alarmeerde stemming lijkt 

vooralsnog geen sprake. Kortom, de impasse van de Anti-Xernenergie-

beweging duurt voort. 

Onderstaand wil ik de diskusaie over de strategie van de AKB voeden 

aan de hand van een zestal stellingen, die gebaseerd zijn op het strå-

tegiedenken van het BONK-Saraenwerkingsverband. BONK is een nieuwe 

vredesorganisatie, opgericht tijdens een drukbezochte Aktivisten Kon-

ferentie in januari 1985, en is voortgekomen uit de eexste golf van 

wetsovertredende akties tegen deiplaataing. van kruisraketten (in de 

periode 19S3»84). BONK wil zich verzetten tegen de hele tweekoppi-

ge atoomdreiging, dua ook tegen kernenergie. 

Stellingen 

A) OVER BLOKKADES EN BEZETTINGEN 

Dit direkt verzet 'van buiten' is niet achterhaald of uitgekauwd. 
Blokkades en bezettingen blijven ook in de toekomst belangrijke 
aktiemiddelen tegen de dreiging van atooravernietiging. Wat wel 
belangrijk is, is dat de rol en betekenia van die middelen wordt 



geherevalueard, want zij zijn op zich niet afdoende om een 
halsstarrige tegenparti;} overstag te doen gaan. wel kunnen 
ze een direkt vertragende werking hebben en vooral kunnen ze 
fungeren als motor voor 't aanwakkeren van raaatschappelijke 
onrust. 

OVER HET ISOLOMENTSDENKEN BINNEN BASISGROEPEN 

Een groot obstakel voor vernieuwing in de AKB is het iso-
lementsdenken, dat voor veel basisgroepen keniaerkend is. Een 
echte heropleving van anti-kernenergiestrijd is alleen mogelijk 
als er door baanloze aktivisten/s bruggen geslagen vorden 
naar andere maatschappelijke groeperingen, zoals scholieren 
en fabrieksarbeid.st.ers. Die konklusie over verbreding is in 
de AKB eerder aan de orde geweest (tijdens het Landelijk 
Diskussieweekend begin "83) en roeot nu konkreet gemaakt 
worden. 

OVER SOCIAAL-DEMOCRATISERING 

Een ander obstakel voor krachtig verzet tegen de bouw van 
nieuwe kerncentrales is de steeds groter wordende invloed 
van de Sociaal-demokratie in de AKB. Die invloed krijgt njomen-
teel gestalte in de kampagne 'Stem tegen kernenergie'. Dat 
de regering de uitkomst van de Brede Maatschappelijke Diskus-
sie (80 procent van de bevolking is tegen uitbreiding van de 
rol van kernenergie) botweg naast zich neer heeft gelegd 
zou voor de AKB reden moeten zijn om vast te houden aan het 
historiese uitgangspunt van Burgerlijke Ongehoorzaamheid, 

OVER GEKOMBINEERD DIREKT VERZET 

BONK staat voor 'Burgerlijke Ongehoorzaamheid en Non-koflpe-
ratie' en dat betekent een nieuw aktie-perspek'ief, In de 
strijd tegen de atoomdreiging kunnen we de druk op het poli-
tieke systeera verder uitbouwen door bezettingen en blokkades 
te kombineren met stakingen en andere akties die door 
Schlieren, ambtenaren en vooral fabrieksarbeid.st.ers 
'van binnenuit' kunnen worden gevoerd. BONK kiest daarmee 
voor theoretiese vernieuwing want in de traditie van 
anti-militaristies denken zijn die verschillende vormen 
van direkt verzet steeds gescheiden sporen geweest. 
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E) DE BONK KEUZE IS GEBASEERD OP DE PRAKTIJK 

Onze keuze is echter wel geworteld in de praktijkervaring 
van strijd in Nederland. Tijdens verschillends sociale be-
wegingen in het verleden is er naraelijk wel vaak sprake 
geweest van een wisselwerking tussen de twee 'polen' van 
direkt verzet. BijvoorbeeId, toen de strijd tegen de plaat-
sing van kruisraketten hoog oplaaide (in '83/'84) hebben het 
Vredesaktiekamp en de akties rond de basis in Woensdrecht 
middelbare scholieren mede aangeæoedigd om tot stakingen 
over te gaan. En gedurende de Eerste Wereldoorlog hebben 
plunderakties van baanloze vrouwen (tegen de uitvoer van 
levensmiddelen en tegen hoge prijzen van aarappelen en 
brood) herhaaldelijk tot spontane stakingen van fabrieks-
arbeiders geleid. 

F) TOELEVERINGSBEDRIJVEN ZIJN EEN ZWRKKE SCHAKEL 

Net als de vredesbeweging zou ook de Anti-kernenergiebe-
weging zich moeten richten op de zwakke schakels in de 
voorbereidingen op atoomvernietiging. Toeleveringsbedrijven 
die zich met Woensdrecht inlaten vorraen een ekonomiese 
sektor die door de verdesbeweging relatief makkelijk te 
belnvloeden valt. Datzelfde geldt ook voor de bouw van nieuwe 
kerncentrales: ook hier zouden we veel aandacht moeten beste-
den aan het uitoefenen van druk op niet-militaire bedrijven 
die ingeschakeld worden. 

Tenslotte: het is des te harder nodig dat er vanuit de Anti-

kernenergiebeweging aan een nieuw aktieperspektief wordt gewerkt 

omdat we ånders onmogelijk vorderingen kunnen maken met dé 

centrale taak van (politieke) bewustwordeing: het inzicht en 

het vertrouwen onder de bevolking versterken, dat we wel degelijk 

de mogelijkheden en raiddelen hebben o» de dreiging van atoom

vernietiging te keren. 

april * 86 
Peter Custers 
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Verder lezen 
ENERGIE: strijd om macht en rijkdom / nederland: aardgas en 

kernenergie. (door Michael Tanzer en Jan van Arkel) 
In dit boekje onder ander een interessant stuk over de relatie 
tussen de Nederlandse kernenergielobby en een aantal Ameri
kaanse kernenergiebedrijven. 

DE ARNHEMSE INSTELLINGEN; alles op een hoop, (door Anti Kernenergie 
Beweging Arnhem) 

KERNENERGIE, VERLICHTING OF CONFLICT?(door Herman Damveld) 

AARDGAS, OLIE, KERNENERGIE EN DE STAAT. In : Tijdschrift voor 
politieke ekonomie. 2 jaargang, nr 1, Hierin een artikel 
van C. Ultham, B. de Vries, G. Zijlstra: Bet Nederlandse kern-
energiebeleid - politiek tussen vlerde en vijfde macht? -

KERNENERGIE IN NEDERLAND, een onderzoek naar inachtsstrukturen. 
C. Uitham, B. de Vries, G. Zijl3tra. 

DE DANS OM HET NUCLEAIRE KALF; (door H, Ramaer) 

STOP KALKAR, demonstratie, veiligheid, atoomlobby, verweer. 
(door J. van Arkel) 

KERNENERGIE, de plutoniumekonomie en afvaldumping. In: Ekologie, 
tijdschrift van Strohalm over milieu en maatschappij . april '80. 

KERNENERGIE IN BÉLGIE & NEDERLAND. In: Ekologie, tijdschrift van 
Strohalm over milieu en maatschappij. 1981, nr 1. 

verder zijn er in de tijdschriften "Splijtstop" en "MilieuDefensie" 
regelmatig artikelen over kernenegie en de anti-kernenergie beweging 
te vinden. 




