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I. Verspreiding van 
atoomwapens door vreedzame 
atoomenergie 
In de ultracentrifugefabriek in Almelo 
wordt verrijkt uranium geproduceerd. 
Uraniumverrijking behoort tot de ge
voelige technologieën die een sleutelpo
sitie innemen bij het vreedzaam $ebruik 
van atoomenergie en de produktie van 
atoomwapens. De technologieën van de 
vreedzame atoomenergie zijn bijna 
identiek aan die voor het maken van 
splijtbaar materiaal voor atoomwapens. 
De technologie van de splijtingsbom is 
nauwelijks meer geheim en niet er~ 
moeilijk. Momenteel is de verspreiding 
van atoomenergie het belangriJkste ka
naal voor de verspreiding van atoomwa
pens. 

2. Werkgelegenbeid in Twente 
Het argument dat de ultracentrifuge 
fabriek bijdraagt tot een vermindering 
van de werkloosheid in Twente, berust 
niet op feiten. De uitbreiding levert 
maar weinig permanente arbeidsplaat
sen op. Voor hetzelfde bedrag dat de re
gering nu in de ultracentrifuge wil inves
teren; zou veel meer. werkgelegenheid 
geschapen kunnen worden, in zinvolle 
sektoren. In de energiesektor valt te 
denken aan investeringen als: de pro
duktie van apparatuur voor stads- en 
wijkverwarmingsinstallaties; van warm
tepompen voor woningen, flats en be~ 
drijfsgebouwen; aan de ontwikkeling en 
de produktie van technologie en appa
ratuur t.b.v. de toepassing van zonne
en windenergie; de ontwikkeling van 
moderne exploratietechnieken en pro
duktie van apparatuur. voor. de winning 
van steenkool alsmede dè produktie van 
nieuwe technologieën voor de toepas
sing in de steenkoolindustrie voor de 
z.g. Total Energy installaties en warmte
terugwinningssystemen. De Twentse 
machinefabrieken leveren hier:voor een 
goede basis. 

3. Uitbreiding op aandrang van 
West-Duitsland 
Op uitbreiding van de UCN wordt zeer 
sterk aangedrongen door West
Duitsland. Het heeft een deel van het 
verrijkt uranium nodig voor de export
order aan Brazilië, voor levering van 
de komplete nukleaire cyclus: 8 atoom
centrales, een brandstofstavenfabriek. 
verrijkt uranium, een verrijkings- én 
een opwerkingsfabriek, Brazilië kan 
dan beschikken over beide gevoelige 
technologieën: verrijking en opwerking, 
waardoor de stap naar een eigen atoom. 
bewapening wel zeer klein is geworden. 
Volgens dit kontrakt krijgt West
Duitsland toegang tot natuurlijk ura
nium van Brazilië, waarmee het zijn ei
gc:n atoomenergieprogramma veilig kan 
stellen. 

4. Brazilië: militaire diktatuur 
Brazilië wordt beheerst door een mili
taire diktatuur die zich schuldig maakt 
aan een voortdurende schending van de 
mensenrechten. Brazilië streeft naar he
gemonie in Latijns Amerika en voert 
een wapenwedloop met Argentinië. In 
dat kader zou een eigen atoombewape
ning goed passen. Verschillende Brazi
liaanse regeringswoordvoerders hebben 
verklaard dat een eigen atoombewape
ning onontbeerlijk is. 
De snelle ekonomische groei in Brazilië 

is ten koste gegaan van de armen. Ter
wijl het BNP in de afgelopen tienjaar 
met ± 250 %groeide, zijn de reële lonen 
van de mensen met ong. 50% gedaald. 
Een kapitaalsintensieve technologie als 
atoomenergie zal de schuld van Brazilië 
nog verder opdrijven, waardoor de si
tuatie van de armen nog verder zal ver
slechteren. Bovendien heeft Brazilië de 
beschikking over o.a. grote hoeveelbe
den witte steenkool. 

5. Het Non Proliferatieverdrag 
Brazilië heeft het non proliferatiever
drag (NPV) dat de aangesloten landen 
verplicht geen atoomwapens te maken, 
niet ondertekend. Overigens biedt ook 
dit verdrag nauwelijks garanties tegen 
de verspreiding van atoomwapens .. Er is 
slechts kontrole achteraf en elke onder· 
tekenaar kan het verdrag met een ter
mijn van drie maanden opzeggen. De 
kontrole gebeurt door het internatio
nale atoombureau (IAEA), maar deze 
kontrole is niet meer dan een vaststel
ling achteraf dat er splijtbaar materiaal 
verdwenen is. Sankt1es kan de IAEA 
niet opleggen. 

6. Snel groeiende atoommarkt in 
de derde wereld 
De ultracentrifugefabriek in Almelo is 
niet alleen gericht op Brazilië en de be
hoefte aan ver.rijkt uranium in West
Duitsland, Nederland en Groot Brittan
nië maar, als onderdeel van de verkoop 
van reaktorendoor de West-Duitse in
dustrie, ook op de wereldmarkt. Het 
aantal mogelijke kopers neemt snel toe, 
ook onder de di ktaturen in Afrika, Azië 
en Latijns Amerika; Irán, Indonesië, 
Zuid Afrika, de Filippijnen en verschil
lende andere landen. Twee faktoren 
spelen een rol: in de eerste plaats ont
staat er door groeiende protesten in de 
geïndustrialiseerde landen toenemende 
onzekerheid over de toekomst van de 
atoomenergie daar; In de arme.landen 
zijn het met name de diklaturen die nog 
bereid zijn de grote financiële offers te 
brengen die voor een atoomenergiepro
gramma noodzakelijk zijn. Doordat vei
ligheidsmaatregelen prijsverhogend 
werken is de kans dat in deze landen 
minder streng de hand wordt gehouden 
aan veiligheidseisen reeël. Daardoor 
lopen de bevolking, de wereldvrede en 
het milieu direkt gevaar. 
De invoering van deze .kapitaalsinten
sieve en technisch hoog ontwikkelde 
vorm van energieopwekking is z.eke.r 
niet in het belang van de bevolkmg In de 
ontwikkelingslanden en zal de afhanke
lijkheid van de geïndustrialiseerde lan
den alleen vergroten. Het afzetgebied in 
de industriële wereld is waarschijnlijk 
aanzienlijk kleiner dan ingeschat. Van
daar dat de afzet van de UCN in Almelo 
uiteindelijk in toenemende mate in de 
derde wereld terecht moet komen wil 
men de opgezette fabriek niet stil hoe
ven leggen. 

7. West-Duitsland als 
atoommacht? 
In West-Europa bestaat het gevaar dat 
na Groot Brittannië en Frankrijk nu 
ook West-Duitsland de beschikking 
krijgt over atoomwapens. Hoewel 
West-Duitsland op eigen grondgebied 
geen atoomwapens mag produceren 
krijgt het de beschikking over de mid
delen die het mogelijk maken in korte 
tijd een atoommacht op te bouwen. Een 
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aantal West-Duitse politici heeft her
haaldelijk verklaard atoombewapening 
na te streven. Daartoe zullen enerzijds 
de nauwe nukleaire samenwerking met 
de landen die het NPV niet hebben on
dertekend, ZQals Brazilië en Zuid
Afrika. en anderzijds de opbouw van 
een eigen atoomenergie-industrie, kun
nen bijdragen. Vaak wordt gesteld dat 
Nederland in Urencomoet blijven om 
invloed uit te oefenen op de West
Duitse el(portpolitiek en, via de Nuclear 
Suppliers Club, op de wereldpolitiek. 
Voor alsnog zijn de resultaten van de in
spanningen op dit terrein minimaal en 
er zijn geen aanwi)zingen dat dit in de 
toekomst wezenlijk anders zal worden. 

8. Radio-aktief afval en de kans 
op ongelukken 
Uitbreiding van de ultracentrifuge
fabriek is een sterke stimulans voor de 
ontwikkeling van atoomenergie in Ne
derland, West-Duitsland en Groot Brit
tannië. Voor het probleem van radioak
tief afval is geen oplossing gevonden die 
de veiligheid garandeert voor mens en 
milieu gedurende de tienduizenden ja
ren dat dit afval gevaarlijk blijft. Er 
wordt bovendien gesteld dat de kans op 
ongelukken met atoomcentrales, tran
sport en afvalverwerking klein is, maar 
de gevolgen zijn mogelijk onvoorstel
baar groot. Naast het gevaar van ver
dere verspreiding van atoomwapens zijn 
deze risiko's een belangrijk argument 
tegen de invoering van atoomenergie. 

9. Mogelijke aantasting 
demokratische vrijheid 
Door de mvoering van atoomenergie 
wordt de bevolking voortdurend bloot
gesteld aan de risiko's van diefstal en 
misbruik van splijtstof of sabotage van 
atoomcentrales. Daarom is er een abso
lute beveiliging, bewaking en kontrole 
nodig van mensen, transporten en in
stallaties. Hierdoor zou een klimaat 
kunnen ontstaan dat negatieve kon
sckwenties heeft voor de burgerlijke 
vrijheden van mensen en groepen in de 
samenlevmg. 

10. Mogelijkheden voor geringer 
gebruik en nieuwe energiebronnen 
Het wordt steeds duidelijker dat het 
mogelijk IS te voorzien in de energiebe
hoefte op middellange termijn door op
lossingen die verspilling tegengaan. Ook 
zijn er verschillende technieken om 
nieuwe energiebronnen te benutten. 
Deze besparingen en alternatieven zou
den door een gerichte politiek sterk ge
stimuleerd moeten worden. 

11. Onderzoek en energiebeleid 
tot nu toe eenzijdig gericht op 
atoomenergie 
Tot nu toe is atoomenergie eenzijdig ge
stimuleerd door steun aan bedrijven en 
wetenschappelijk onderzoek. Alterna
tieven zijn onvoldoende onderzocht. 
Gezien de enorme hoeveelheid geld die 
door overheid en bedrijven reeds gesto
ken zijn in de ontwikkeling van atoom
energie, bestaat er grote druk om 
atoomenergie op grote schaal verder in 
te voeren. Een verdere ontwikkeling 
van atoomenergie legt beslag op een zo 
grote hoeveelheid kapitaal dat daarmee 
de weg naar een nieuwe energiepolitiek 
wordt geblokkeerd. 



Aktiecentrum Sjaloom 

Aktie Strohalm 

Algemene Christelijke Jeugdbond voor 
Natuurstudie 

Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV) 

Anti Apartheidsbeweging Nederland 

Arjos 

Beweging Arbeiders Zelfbeheer 

Bond van Wetenschappelijke Arbeiders 

Bond voor Dienstplichtigen 

Boycot Outspan Aktie 

Brazilië Comité 

Chili Kbmitee Nederland 

Centrum voor Geweldloze weerbaarheid 

Christenen voor het Socialisme 

CLAT-Nederland 

Centrum Ontwikkelingssamenwerking 
Nijmegen 

Communistische Partij van Nederland 

Fèderatie·van Vórmingscentra 

Filippijnengroep Nederland 

FJG-jongeren in de PvdA 

Haarlemse Aktiegroep voor Internationale 
Samenwerking 

HBO kontaktgroep Amsterdam 

Internationale Kbmmunisten Bond 

International Fellowship on Reconciliation 

Industriebond NVV (adhesie) 

Kerk en Vrede 

de medewerkers van De Kleine Aarde 

Kbmitee Zuidelijk Afrika 

KWJ-beweging van werkende jongeren 

Landelijk Centrum voor Gereformeerq Jeugd-
werk, kontaktgroep kosmopolitieke 
vorming 

Landelijke Hervormde Jeugdraad 

Landelijk Energie Kbmitee 

Landelij~ Initiatiefkomitee tegen de 
uitbreiding u.c. 

Landelijk OVerleg Grondraden 

Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 

LOS SA 

Medisch Juridisch Comité Politieke 
Gevangenen 
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van•et 

Nederlandse Christen Studenten Vereniging 

Nederlandse Missieraad, kommissie buiten
land 

Nederlands Kbmitee Iran 

NIVON 

Palestina Komitee 

Pax Christi 

PPR 

PSP 

PSPjongeren 

PvdA 

Stichting Onderzoek Multinationale Onder-
nemingen 

Socialistiese Partij 

Stroomgroep Stóp Kernenergie 

Verbond voor Wetenschappelijke Onderzoekers 

Vereniging Dienstweigeraars 

Vereniging Milieudefensie 

Vereniging van Dienstplichtige Militairen 

XminY Beweging 

Zwaarden of Ploegijzers 

energiekomitees uit heel Nederland 
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GESCHIEDENIS VAN DE URANIUMVERRIJKING 

1) INLEIDING 

Het is om verschillende redenen interessant om 
de geschiedani s van de uraanverrijking na te 
gaan: 
- Het is een goed voorbeeld van een grootscha

lige technologie. De ontwikkelingskosten 
zijn zo hoog dat nationale regeringen en be
drijfsleven de projekten samen betalen en 
daarmee gemeenschappelijke belangen krijgen. 
De geschiedenis van de uraanverrijking laat 
zien dat geheimhouding van technologie erg 
betrekkelijk is, wanneer er grote militaire 
of bedrijfsbelangen op het spel staan. 
Zij laat ook iets zien van het krachtenveld 
van internationale en industriële betrekkin
gen. en de gedeeltelijke rationaliteit daarvan. 

2) HET TIJDPERK VAN HET UONOPOLIE VAN DE VS 
EN DE SOWJET-UNIE 

Het Amerikaanse atoombomprojekt in de Tweede 
Were~doorlog is zeker niet zonder konflikten 
verlopen. Engeland en (in nog sterkere mate 
Frankrijk) werden buiten een aantal belang
rijke zaken gehouden; iedere denkbare maatre
gel werd genomen om de Sowjet-Unie buiten het 
projekt te houden. 
In 1946 brengt de Amerikaanse regering in de 
Verenigde Naties het zgn. "Baruchplan" naar 
voren. Dat bevat o.a. het voorstel tot inter
nationale kontrole van atoomenergie door een 
VN-orgaan, dat bovendien voor het beheer en 
de produktie van splijtbaar materiaal' zou 
zorgen. Als dit zou zijn geregeld, zouden de 
Verenigde Staten hun kernwapens vernietigen. 
Door het groeiende wantrouwen tussen de Sow
jetunie en de v.s. lijdt.dit voorstel echter 
schipbreuk. 

Engeland gaat na de oorlog zelf aan de slag en 
bouwt een gasdiffusiefabriek voor hoog verrijkt 
uranium in Capenhurst. Deze fabriek komt tussen 
1955 en 1957 in bedrijf, aanvankelijk alleen 
voor militaire doeleinden. 
In 1953 blijkt ook de Sowjet-Unie het geheim 
van de waterstofbom te kennen. Daarna verandert 
de Amerikaanse regering de algemene geheimhou
ding in een selektieve geheimhouding voor ge
voelige technologieën. De uraanverrijking is 
daarvan een voorbeeld. 
In de vijftiger jaren en ook nog in de jaren 
zestig heerst er tussen de v.s. en de Sowjet
Unie een prestigeslag in het leveren van kern
reaktoren. Dat berust niet op een doordenken 
van de problemen en mogelijkheden van kernener
gie, maar vooral op machtsoverwegingen van de 
Koude Oorlog. 

3) URAANVERRIJKING IN EUROPA 

Omstreeks 1952 start Frankrijk een omvangrijk 
kernenergieprogramma met duidelijke militaire 
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oogmerken. Drie jaar later vragen de Fransen 
de Engelsen om eenzelfde fab~iek als de gasdif
fusiefabriek in Capenhurst in Frankrijk te bou
wen. De v.s. blokkeren dit echter, omdat uraan
verrijking bij uitstek militaire toepassingen 
mogelijk maakt. 
In 1954 besluit het Westen dat de Bondsrepu
bliek zich weer mag bewapenen en lid mag wor
den van de NAVO. Bij die gelegenheid verklaart 
de BondsJ;epubliek (in de zgn. "protocollen van 
Parijs") op eigen grondgebied geen ABC-wapens 
te zullen maken. 

Bij het ontstaan van de EEG wordt besloten een 
eigen orgaan voor atoomenergie op te zetten: 
Eu.ratom. Eén van de belangrijkste taken àaar
van wordt het bouwen van een gezamenlijke uraan
verrijkingsfabriek. De meningen blijken echter 
ernstig verdeeld: Frankrijk wil gasdiffusie, 
de Bondsrepubliek en Nederland kiezen voor de 
ultra-centrifuge technologie. West-Europa 
blijkt bovendien niet te kunnen konkurreren 
tegen de zeer lage prijs waarvoor de v.s. ver
rijkt uranium aanbieden. De amerikaanse verrij
kingsfabrieken krijgen zo àe gelegenheid een 
monopoîiepositie op te bouwen. 
Kort daarna komt in Frankrijk De Gaulle aan de 
macht, die tegen samenwerking met west-puits
land is op nucleair en militair gebied. Frank
rijk bouwt zijn eigen gasdi:ffusiefabr.iek. · 

Het onderzoek naar de centrifugetechniek begint 
in West-Duitsland en Nederland na enige door
braken omstreeks 1.960 veelbelovend te worden. 
Vermoedelijk op amerikaans verzoek worden de 
projekten strikt geheim verklaard met belemme
ringen voor de uitwisseling van gegevens tus
sen de landen. 

OVer de toekomst van de civiele kernenergie 
zijn de regeringen aan het eind van de jaren 
vijftig optimistisch. In de kernenergienota van 
1957 voorziet de Nederlandse regering bijvoor
beeld dat in 1975 35% van het opgestelde ver
mOgen nucleair zal zijn en dat na het jaar 1975 
nog slechts kernenergiecentrales zullen worden 
gebouwd. Een mooi voorbeeld van de beperkte be
tekenis van prognoses! 

De europese eenheid breekt eind 1968 kómpleet: 
de BondsrepUbliek, Engeland en Nederland kon
digen aan te gaan samenwerken op het gebied 
van de ultra-centrifuge. Daarmee start de 
eerste serieuze verrijkingsaktiviteit waarbij 
niet-kernwapenstaten zijn betrokken. Verschil
lende groepen zien het als een nieuwe stap in 
het proces van de verspreiding van kernwapens. 

Op het gebied van de uraanverrijking ontstaat 
in Europa een onopgelost konflikt: Frankrijk 
besluit met een aantal andere landen tot de 
bouw van een grote nieuwe verrijkingsfabriek 
op basis van het gasdiffusieproces (Eurodif). 



De drie landen van het "Verdrag van Almelo" 
gaan hun eigen weg met plannen vooreen groot
scheepse industriële produktie. 

4) DE C~4ERCIALISERING VAN DE URAANVERRIJKING 

Als in de zestiger jaren duidelijk wordt dat 
er voor de industrie een enorm onontgonnen ge
bied vanaktiviteiten ligt in de kerntechnolo
gie, beginnen in toenemende mate motieven 
van internationale vrede en veiligheid het af 
te leggen tegen de ekonomische. Het is één van 
de onderliggende dilemma's van het non-proli
feratieverdrag en het komt veelvuldig naar vo
ren bij de onderhandelingen daarover. Er zijn 
interessante recente voorbeelden van te geven 
bij de verkoop van reaktoren naar landen in 
:het Midden-Oosten en naar Brazilië. 

De Amerikaanse regering heeft de laatste jaren 
geheime informatie over uraanverrijking vrij
gegeven aan de industrie. Tot nu toe hebben 
30 bedrijven inzage gehad in geheime informa
tie en doen 15 bedrijven aktief mee. Opvallend 
is dat een aantal grote bedrijven, die verder 
erg aktief zijn in de kernenergie, zich hebben 
teruggetrokken. Het is echter twijfelachtig 
of de verschillende overheden zich terug zul
len trekken. Zolang de prijzen van de produk
ten van de verrijkingsindustrie nog steeds, in
ternationaal gezien, voor een belangrijk deel 
bepaald worden door politieke motieven, zullen 
bedr:tjven ongetwijfeld voor hun grote finan
cieringsrisiko1s garanties blijven vragen van 
de overheid. 

fragmenten uit Boerderijcahier 
URANIUMVERRIJKING, uitgave T.H.Twente 

RILDENBRAND: BASISGEGEVENS OVER URANIUiviVERRIJKING 1977 

scheidingafactor 

aàntal stadia 
(in serie) 
voor 3% U235 

• 1 
voor 907o U235 

Aantal eenheden 
(parallel) 
voor 6.000 ton 
scheidingsarbeid/jaar 

Energieverbruik 
kilowattuur per 
kilo scheidingsarbeid 

Minimum capaciteit 
voor rentabiliteit 
in ton Scheidings
arbeid per jaar 

Bouwtijd in jaren 

diffusie 

1,004 

1.200 
3.800 

1. 200. 

2.500 

9.000 

6 

ultracentrifuge 

1,2-1,5 

10 - 20 

35 70 

1.ooo.ooo 

250 

1.oöo 

jetnozzle 

1,01 - 1,015 

450 

1. 500 - 2 .. 000 

450 

2.500-3.500 

2.500 

5 

Bron: Gunter Rildenbrand: Nuclear energy, nuclear exports and 
the nonproliferation of·nuclear weapons. AIF conference on 
international commerce and safeguards for civil nuclear power 
maart 1977 
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Dagblad~ de Zaanstreek .. ~Typhoon" van donderdag 25 februari 1971 

EEN BOEK DAT WIL WAARSCHUWEN: 

DE ULTRA CENTRIFUGE 1937-1970 

HITLERS BOM VOOR STRAUSS? 

Vauaf vandaag is ili de hoekhanclel verkrijgbaar · 
het boek, dat de St:hrijver, ·wim Klinkenberg, op 
deze. pagina· zelf samenvat: "De Ultra-Centrifuge 
1937-1970", met als ondertitel: "Bitters bom voor 
Strauss.?" - Bet is . verscheilen in de Anthos 
Reeks, die gem8$18Chappe)ijtt wordt uitgegeven 
door Uitgèverijen Van Gennep, .. Amsterdam, en 
In :den ·Toren, Baam. Bet telt 192 pagina's en 
kost-f9,90. 

"Ultra-centrifuge" zegt de gemiddelde le~ 
zer waarschijnlijk weinig. Hij herinnert 
zich wellicht krantebérichten over een ap
paraat dat uranium kan vèriij~n en waar
voor in Almelo. een proeffabriek wordt ge
bouwd. Misschien ook kan hij zich herinne
ren dat er in april1970 een verdrag is gete
kend tussen Nederland, Engèland en ·de 
Bondsrèpubliek om dat apparaat gezamen
lijk te ontwi~~len. Maar sindsdien is er zo 
weinig meer over gepubliceerd terwijl 
tóch inmiddels· de Tweede Kamer op het 
punt , staat om het wetsontwerp tot ra
tificatie van het u.c.-verdrag in het open
baar te behandelen!,- dat het ieder bij 1100r

baat verg·even is, wanneer hij met de titel 
van mijn boek. moeite heeft. 

De· jaartallèn 1937 .en 1970 mo
gen dan duidelijk. maken, dat 
net bewuste apparaat -waarvan 
er. gemakkelijk 100 in een flin
ke hulskarper kunnen . wé>rden 
opgestell:l- al een aardig leven 
achter zich heeft, en eigenlijk 
zouden we tot. de jaren van de 
Eerste Wereldoorlog terug mo~ 
gen gaan, want toen al was er 
sprake van een 'gascentrifuge~ 
die· voor scheiding van allerlei· 
etoffen kon worden geschikt ge
maakt. Het principe van · de 
centrifUge is trouwens bekend 
en eenvoudig: in de zuivelindus
trie wordt o.a. room· van de rest 
van de melk gescheiden door 
middel van zo'n toestel. 

Toch is bewust 1937 als beginda
tum vàn· de geschiedenis tot op 
heden gekozen, omdat in dat 
jaar in obs land een firma werd 
opgericht, de NV Cellastic, die 
onder het mom van een paten.ten
handel, in werkelijkheid een we
tenschappelijke· spionage-afde
ling van de nazi-geheime dienst. 
de Abwehr v;.n admiraal . Cana
ris, was. En. die firma, die fi
nancieel vèrbortdel'l . was met dE' 
Duitse bank Rhodius Koenigs 
(gelieerd aan IG Farben,. Deut
sche Bank, · Metallgesellschaft., 
DEGUSSA), hield zich in hef 
bijzonder bezig met spionage 
ten behoeve van de atomaire-in· 
spanningen va.n het Derde Rijk: 

waartoe de ultra-centrifuge als 
beLangrijk onderdeel behoorde ... 

Kistemaker - Grotb 
· Boetteher 

Bovendien zette ztéh de geschle
dènls van u.c. en ,Cellastic' na 
Hitiers capitulatie voort, . want 
toen, waarschijnlij~ reeds· in 
1947 ,. werd In het volste geheim 
het voor de J)uitsers (door de 
Amerikanen)· verboden u.c.-on
derzoek onderr:ebracht in Am
sterdam bij twee mannen die 
!lis Nederlanders gedurtmde de 
bezettingstijd in dienst van. 'Cel
lastic' hadden· gewerkt: de pro
fessoren dr. J. Kistemaker en 
dr. J. A. A. Ketelaar. · 

Pas in 1958 k!)men de eerste 
berichten over dit· ultra-centri
fUge-project In Amsterdam 
(eerst aan de Hoogte Kadijk, 
daarna ln df' . Watergraafsmeer 
aan de Kruislaan, tenslotte aan 
de Omval) . naar buiten en in 
1960 blijkt, dat Kistemaker en 
Ketelaar al taf van jaren ná.uw 
samenwerken met één van de 
belangrijkste Duitse atoomphy~ 
sici op u.c.-gebied uit de· nazi
tijd, de inmiddels ook hoogle
raar geworden dr. Wilhelm 
Oroth. De.ze Groth had ·op 24 

. april 1939, samen met: zijn col-· 
lega Harieck, de Führer aller 
Germanen geattendeerd op de 
mogelijkheid om een atoombom 
te maken, toen nog . 'uranium
bom' genoemd, Hij. hàd ·er tot de 
laatste dag van zijn besta;ln in· 
Hitler-DJ!it!PJ.Bolld .(ebi april 
1945) aan gewerkt, en werd toen 
è:oor de Amerikaanse weten
schappelijke contra-spionage
g:roep ALSOS (o.l.v. de ex-Ne
derlander prof. dr. Samuel 
Goudsmit) in Celle gearres-
teerd. · 
Kistemaker, Groth, ·voorts .df' 
ss-:aauptsturmbahnführer dr. 
Alfred Richard Boetteher (in
middels directeur van de Duitse 
firma DEGUSSA geworden)~ 
dat bleken drie top-mannen te 
zij.h van he.f nieuwe u.c.~pro
ject, waartegen wijlen president 
Kennedy najaar 1960 een cam
pagrie begón en dat Washington 
tot op de dag van vandaag In 
zijn ontwikkeling poogt te stui
ten. 

Laat het Eerste Deel (19374945) 
van mijn bOek zien, hoe belang
rijk de ultra-centrifuge is ge• 
weest in· het geheel van (god
dank ·vergeefse!) pogingen om 
Hitier alil!l de A-bom te helpen. 

B 

het Tweede {1945-1962) be~ 
senrijft hoe dat apparaat, voor
al. toen het aan het eind van de 
jaren vijftig met succes: ura
r\ium begon te scheiden (het 
hád dM overigens al in de oor
log op beperkte schaal gedaan), 
een belangrijke factor tU8SC!Il de 
USA en de Westeuropese NAVO. 
bondgenoten. · 

Washingtons monopolie 
in gevaar? 

Economisch: de Amerikaanse 
concerns als General Electric 
en Wèstinghouse vreesden hun 
monopolie op de NAVO-markt 
voor verrijkt uranium (nodig 
voor kernexplosies, zowel vreèd
zaain als militair). te 'zullen. ver~ 
liezen, en dat oog wel door een 
toestel dat alleen al aan electri
clteitsverbruik 1/10 zou kosten 
van hetgeen het Amerikaanse 
gasdiffusieprocédé vergt. Maar 
ook ·de installatie:& zelf zijn on
vergelijkbaar veel goedkoper te 
maken, -de fabrléken kunnèn 
veel eenvoudiger én bescheide
ner worden opgezet, kortom de 
Amerikaanse . investeringen 
sinds 1941 zouden ernStig in con
.currentiegevaar komen. 

Militáir: wanneer men Ura
nium-235 vèrrijkt tot een zui
verheidspercentage dat· boven 
de 00 pct yan het isotoop ligt, 
dan is het bruikbaar voor· bom
ladingen. Tot dusverre zijn het 
.alleen. de USA, ;Engeland en 
Frankrijk die -met het gasdif
fUsie-p!Dcédé- m het Westen 
uranium verrijken,· elk afzon
derlijk, o.a. om zijn nationale 

: atoomstrijdmacht op te bouwen 
en in stand te houden. Zou met 
name de BondSrepubliek -over 
een procédé gaan beschikken 
om uranium te verrijken, . dan 
zou de hele machtsverhouding 
binnen. de. NAVO worden omge
bogen, ·ook ·al zou de kernbewa
pening van de Verenigde Staten 
in omvang . veruit de grootsif' 
hUiven. De · Gaulle heeft latèn 
zien, wat Frankrijk met zijn 
'fors:e de frappe' aan zelfstan
digheidsnelgingen . kon uitleven, 
ook al ligt het land dan finan
cieel vrijwel op apegapen door 
de enorme investeringen in 
Pierrela~. In 1900 beeft W~
hiniton (nog ondèr Eisenhower) 
Bonn en Den Haag om geheim
houding van de u~c.-tecbnologie 
verzocht. Sindsdien is er in alle 
stiltè hard doorgewerkt. Nu is 
het procédé. in het stadium van 
<ie proeffabriek (te Almelo, en 
na En~lands toetreding tot het 



u.c . .JVerdrag ook in Capenhurst) 
en ·staat de wereld voor de 
vraag, wät de drie u.c.-partners 
en hun concerns (Koninklijke
Shell, Philips, Staatsmijnen, 
Rijn-Schelde, VMF-Werkspoor 
in ons land, DEGUSSA-NU
KHIM, Siemens, Domler, MAN, 
Deutsche Bank, Farbwerke 
Hoechst ·ex-Ig-Farben ... -, en 
nóg enktie slechte bekenden uit 
de nazi-tijden) zullen gaan 
doen. 

ratificeerd). Bovendien is ons Deur' open voor 
land door dit u.c.-verdrag - dat 

historie; maar uitsluitend om 
actueel te zijn en om met de 
grootst mogelijke nadruk te 
waarj>chuwen voor de toekomst. 
Zoals ik het in mijn iilieiding 
zeg: 'Dit boek wil veel gelezen 
worden. Niet omdèrwille van de 
twijft!lachtlge roem van de 
schrijver, maar om de hierbo
ven uiteenge1.ette reden... ik 
heb het geschreven vànuit fei
ten en overtuiging die beide op 
de werkelijkheid ·steunen. Het is 
teven!!, geschreven vanuit . erva
ringen, vóór 1940 ~ kind, 'uit 
1940-1945 als jongen, na 1945 als 
man Vl(ordend student en journa
list... De stilte heb ik. willen 
doorbreken in een klein lanli, 
waar grote machten deze trom
mel tot draaien brengen en te
V,!!ns de stilte organiseren, zo
dat praktisch géén mens beseft, 
waar het wérltelijk om draait. 
Moge er da.n ook veel rumoer 
ontstaan.' 

ik in het Derde Deel (1962-1.970) atoomrevanehe 
n:iet aarzel te noemen 'de .'ge .. 

Het non-poliferatieverdrag, dat 
leverantie ook van u.c.'s aan 
niet-atoomstaten verbiedt, iiJ 
ooch door Bonn, noch door Den 
Haag . geratificeerd. Controle 
van Euratoom op de fabricage 
van splijtstoffen bestaat niet; 
contro1e van het Internationale 
Atoombureau in Wenen zél niet 
geschieden, zolang het non-po
liferatieverdrag niet van kracht 
is voor de u.c.-landen; waarvan 
alleen Engeland ..cia:t al kemwa~ 
penmogep!iheid is- het heeft ge-

vaarlljkste alliantie die o,ns Zal. dè Bondsrepubliek, nu reeds 
land na zijn NAVO-lidmaatt. vet6it de sterkste economische 
schap is aangegaan' - betrOk- en militaire macht in West-Eu
ken in zeer diepgaande conflic- ropa, straks onder Strauss, met 
ten tussen de grote NAVO-mo- actieve medewerking van Ne
gendheden. Frankrijk, dat in derland, over verrijkt uranium 
1960 vergeefs heeft geprobeerd . beschikken dat voor eigen 
tot het Nederlands-W.I;stduitse atoomwapens wordt gebruikt? 
u.c.-project te worden toegela... Die vraag stel ik tenslotte aan 
ten, staat nog altijd bul~ ·spel de orde, waarbij mijn conclusie 
en heeft te verstaan gekregen is dat de keuze voor bet Neder
dat het alléén káns maakt, wan- Iandse parlement niet moeilijk 
neer het eerst Engeland in de kan zijn: men dient zijn goed
Europese GemeenSchappen toe- keuring aan het verdrag · met 
laat. Maar Parijs geeft zijn aan- Londen en Bonn te onthouden. 
spraken vóór die toelating niet 
op, waarbij het, sinds Pompidou Niet omdat de kernenergie ten 
De Gaulle beeft vervangen, behoeve van ons welvarend be
meer en meer op Amerikaanse staan niet zou moeten worden 
ondersteuning kan rekenen. ontwikkeld, maar omdat dit 
Nog het afgelopen najaar heeft u.c.-verdrag de deur openzet 
Nixon een nieuwe poging onder-· voor de atoomrevanche van de 
nomen om álsnog de u.c. tegen ultra's in de Bondsrepubliek, die 
te houden. al in 1960 atoomwapens hebben 

opgeëist. Mijn boek is dus wel Wim Klinkenberg 

HP 14-20-4 Ul71 (fragmenten) 

De professor was niet 
tot bedaren te brengen 
Vorig najaar had de NNV-FOM-jubileum
cómmissie prof. Samuel Goudsmil uitgeno
digd om het congres met een lichtvoetige 
rede te komen besluiten - op dat moment 
een charmante gedachte, want deze Neder
lands-Amerikaanse natuurkundige is niet al
leen befaamd door zijri ontdekking van de 
elektronen-rotatie (in 1925), hij heeft ook 
een reputatie als ondeugend humorist. 
Wat de organisatoren in november niet we
ten, is dat prof. Goudsmil (68) in maart op. 
een heel andere manier in de hernieuwde 
belangstelling van de publiciteitsmedia zal 
komen te staan. 

Pamflet 
Aan de vooravond van de behandeling van 
het ultracentrifugevèrdrag in de Tweede 
Kamer (HP 111'71) komt Wim Klinkenberg 
met zijn pamflet ,.De Ultracentrifuge 1937-
1970". Kerngedachte van dit geschrift: de 
ultracentrifuge vormt de inzet van een wel
haast kosmisch complot van nazi-geleerden 
en Nederlandse collaborateurs om eerst Hit· 
Ier, en nu dat niet meer kan Franz Joseph 
Strauss, tegen een billijke prijs aan een 
deugdelijk kernwapen te helpen. . 
En in Klinkenherg's constructie speelt prof. 
Goudsmil een essentiële rol, doordat hij in 
1944-'45 als wetenschappelijk hoofd van het 
Alsos-project in opdracht van Amerika het 
Duitse atoombomproject oprolde. Een van 
de hoofdstukken in ,.Alsos", het amusante 
boekje dat Goudsmil in '47 over zijn avon
turen schreef, behandelt de N.V. Cellastic te 
Parijs. De hoogleraar ontdekte daar dat 4 
Nederlandse fysici, onder wie (toen drs.) 
Kistemaker, hadden meegewerkt aan de we
tenschappelijke spionage ten dienste van 
nazi-Duitsland, waarvoor Cellastic was op
gericht. Voór Klinkenberg voldoende aan
knopingspunt om te concluderen dat Kiste· 
maker, de latere "vader van de ultracentri· 
fuge", deelnam aan het Duitse streven naar 
een kernwapen. 
In 1960, als Klinkenberg de~te onthulling 
voor het eerst publiceert in het CPN-dag
blad "De Waarheid", bewaart de rest van 
de Nederlandse pers een bijna volstrekt stil
zwijgen (wat communisten beweerden, was 
in die tijd immers per definitie gelogen). 
Kistemaker verwaardigt zich ook niet om 
op de Waameid-aantijgingen te antwoorden. 

Maar met de komst van prof. Goudsmil 
naar Nederland doemen nieuwe risico's op. 
De hoogleraar ·heeft in ,.Aisos" immers on
omwonden verklaard, dat de 4 Nederland
se fysici zich bij Cellastic op zijn minst 
schuldig hadden gemaakt aan collaboratie. 

Krijgsplan 
Daarom wordt in de kring van NNV en 
FOM (waar Kistemaker als directeur van 
het FOM~laboratoriuin voor Ma~ascheiding 
1 van de topfunctionarissen· is) een degelijk 
publicitisoh krijgsplan bedacht. Bij de ope
ning van het jubileum-congres houdt NNV
voorzitter en FOM-prominent prof. dr. C. 
M. Braams een toespraakje waarin hij - zij 
het hoogst omzichtig geformuleerd - "na~ 
mens de Nederlandse fysici" zijn vertrou
wen in Kistemaker uitspreekt. 
En om de risico's voor Kistemaker verder 
zoveel mogelijk te beperken, wordt prof. 
Goudsmil tot aan zijn congres-optreden met 
behulp van PR-man Ben Assies voor de pers 
"incommunicado" gohouden. Als bekroning 
van de campagne om Kistemaker schoon te 
wassen, wordt na afloop van het congres 
tenslotte een persconferentie belegd, met de 
duidelijke bedoeling om Goudsmit in een 
nieuwe rol aan de journalisten te vertonen: 

·als getuige vóór Kistemaker. 
De eerste ronden zijn inderdaad voor Klin
kenberg. Goudsmit bevestigt vlot, dat hij 
nog net zo over de ,.Cellastic-zaak" oordeelt 
als in 1947. Ook het latere verweer van Kis
temaker, dat zijn· chef. prof. De Haas en 
hijzelf alleen naar Parijs waren gegaan om · 
voor de Nederlandse regering-in-balling
schap te spioneren, vindt bij Goudsmil wei
nig weerklank. 

Dikoude douehe 
"Ik ben toen speciaal naar Londen gegaan 
om van de Nederlandse ministers en militaire 
autoriteiten te horen, hoeveel prof. De Haas 
ze over Cellastic verteld had. Het bleek, dat 
ze er nog niets van hadden gehoord". 
Maar als Klinkenberg vervolgens infonneert 
naar. de relatie tussen Cellastic, Kistemaker 
en het Duitse kernonderzoek, moet het ant
woord van Goudsmit als een ijskoude dou
che over hem heen komen. "Cellastic had 
absoluut niets te maken met het Duitse stre
ven naar een atoombom. Anders had ik die 
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zaak wel vèrder onderzocht. Toen Kistema
ker voor Cellastic werkte, wist hij nog niets 
van de ultracentrifuge". 

Naz2-bom 
Hoe past dat Cellastie-hoofdstuk dan in zijn 
boek, dat toch over de nuj-bom handelt? 
Goudsmit, guitig kijkend maar niettemin 
waarheidsgetrouw overkomend: ,.Mijn boek 
was eerst te dun. Mijn vriend die het uitgaf, 
zei: zo kun je het niet verkopen. Daarom 
heb ik· dat hoofdstuk er nog bijgeschreven. 
.,Ik ben eigenlijk toevallig in die Cellastie
affaire verzeild geraakt, doordat ik langer 
dan mijn bedoeling was in Parijs bleef ste
ken .. Toen heb ik dat zaakje maar even uit
gezocht. Ik heb toen ook in de Ritz-bar met 
Marlène Dictrich aan I tafeltje gezeten, en 
met Daniellc Darrieux. Zo ging dat in die 
dagen". 
Een paar verstandige woorden van Kiste
maker op dat moment (,,heren, ik heb in
derdaad fouten gemaakt, dat spijt me, maar 
het i~t allemaal al 25 jaar geleden") zouden 
zijn rehabilitatie waarschijnlijk hebben ge
completeerd .. Maar Kistemaker is niet bij 
maohte die "mea culpa" op te brengen. 
Integendeel, als Klinkenberg ten einde raad 
maar eeris begint over het feit dat "Kiste
maker nooit rechtmatig is gezuiverd", barst 
de FOM-directeur, die tot op dat moment 
vèrkrampt aantekeningen heeft zitten ma
ken, in kille drift los: .,Dat lieg je, schooier! 
Je hoort nog wel meer van me, schoft".· 
Niet alleen Klinkenberg, maar de gehele 
pers moet het nu ontgelden. ,.Ik heb één 
vraag aan deze heren, die zo hongerig zijn 
op nieuws. Wat BEZIELT u in GODS
NAAM om een man die zich 25 jaar met 
inzet van al zijn krachten voor dit land heeft 
ingespannen op een dergelijke grove wijze te 
beledigen? AASGIEREN!!" 

Dom 
En tenslotte: "Eén van· de dingen die de 
journalisten altijd over de ultr~entrifuge 
schrijven, is dat alles zo geheimzinnig is. Het 
spijt me heren, dat komt omdat u zo ont
zettend dom bent". · . 
Duidelijk is in elk geval, dat de affaire
Kistemaker door dit alles voorlopig nog 
lang niet is afgelopen. 
Klinkenherg's geloof in zijn Hitler-Strauss
Kistemaker-thcorie lijkt nog ongesch<•kt. Bij 
de anderen overheerst een gevoel van gêne 
en een begin van medelijden met die kop
pige, onverstandige man, die zich, na een 
paar foutjes in de oorlog, 25 jaar lang zo
zeer in de nesten heeft weten te werken. n 

Bert V uijsje 



DE BESLUITVORMING IN NEDERLAND 
fragmenten uit Boerderijcahier 
URANIUMVERRIJKING, uitgave T.H.Twente 

1) De peri.ode tot het verdrag van Almelo 
(1"971) 

In de tweede wereldoorlog kiezen Engeland 
en de v.s. voor uraniumverrijking via elek
tromagnetische scheiding en later voor gas
diffusie. Voor zover er in Nazi-Duitsland 
onderzoek is gedaan naar kernwapens is er 
met centrifuges gewerkt. De huidige ultra
centrifuges liggen echter niet in de lijn 
van het (o.a. door Groth) in Nazi-Duits
land verrichte onderzoek. Zij berusten op 
principes die werden onthuld op een sympo
sion over isotopenscheiding in 1957 in Am
sterdam. Pas na dat symposion komt er schot 
in het Nederlandse onderzoek .• In 1960 wordt 
het onderzoek op Amerikaans verzoek geheim 
verklaard. .Daarbij spelen waarschijnlijk 
naast militaire ook commerciële motieven 
een rol. 
De ontwikkeling van de ultra-centrifuge komt 
vanaf 1962 onder verantwoordelijkheid van 
het Reactor Centrum Nederland (RCN), dat 
ten slotte 25% van zijn inspanningen aan 
dit onderzoek besteedt. 

Tot in 1967 kamerlid De Goede (D'66, oud
ReN-medewerker) het ultra-centrifuge pro
jekt in de kamer brengt heeft het parlement 
er weinig mee te maken gehad. Een belang
rijke oorzaak daarvan is dat het parlement 
onvoldoende mogelijkheden heeft om dit soort 
ondernemingen te beoordelen. Het parlement 
is afhankelijk van de informatie die de mi
nister bereid is te geven. l)e minister was 
echter weinig geneigd het parlement gege
vens te verschaffen en kon zich beroepen 
op de noodzaak van geheimhouding. 

In de debatten over het Verdrag van Almelo 
(1971) neemt het proliferatievraagstuk een 
belangrijke plaats in. De uiteindelijke 
waarborg tegen verspreiding van kernwapens 
lag volgens de toenmalige minister van 
Buitenlandse Zaken, Luns, in het Nederland
se vetorecht in de "Gemengde Commissie". 
De drie deelnemende landen hebben ieder een 
vertegenwoordiger in deze kommissie, die 
besluit over "safeguards" (waarborgen), 
geheimhouding, deelneming van andere lan
den en voorwaarden voor uitvoer van infor
matie, apparatuur of verrijkt uranium. 
Tijdens de debatten wordt ook een motie 
aangenomen waarin wordt gevraagd om meer 
landen in het projekt te betrekken. Daar
bij wordt met name gedacht aan Italië en 
België, die echter later kiezen voor 
"Eurodif" (gasdiffusie) samen met Frankrijk. 

In de debatten is vrij weinig aandacht.vopr . 
de bedrijven die in Ultracentrifuge-Nederland 
deelnemen: Philips (10%), Shell (10%), DSM. 
(10%),, VMF (7.,5%) en Rijn-Schelde-Verolme 
(7,5%). Deze bedrijven zitten voor een 
kleine investering op de eerste rang, als 
·het met het ultracentrifuge-projekt goed 

zou gaan. Als de staat het grootste deel
van het risiko draagt zijn deze concerns 
bereid het projekt verder te ontwikkelen. 

Tot nu toe is het standpunt van de neder
landseregering gebleven dat-de staat in de 
ontwikkelingsfase een "onrendabele top" 
voor zijn rekening moet nemen, maar dat het 
risiko in de commerciële fase door het be
rijfsleven moet worden gedragen. 
De keus van de deelnemende bedrijven is al 
grotendeels gemaakt voordat het parlemènt 
zich met de ultracentrifuge ging bezighou
den. De gegevens die de kamer niet onder 
ogen kreeg,, en die de vaste kamerdommissie 
voor Buitenlandse Zaken en Kernenergie 
slecpts gedeeltelijk werden meegedeeld, zijn 
in 1967 wel voor Shell beschikbaar. Shell 
maakte toen namelijk op verzoek van hét 
ReN een ekónOmische beoordeling van het 
ultracentrifuge-procédé. 

2) Na het Verdrag van Almelo 

Sinds mei 1975 is er een belangrijke orga
nisatorische wijziging opgetreden. In plaats 
van de oorspronkelijke gezamenlijke onderne
mingen URENCO Ltd. zijn er twee ondernemin
gen: Urenee UK en Urenco-Nederland. De eer
ste heeft de verrijkingainstallatie in.Capen
hurst (Engeland) onder zijn beheer en wordt 
in meerderheid geleid door BNFL, de "British 
Nuclear Fûel Ltd" (= britse nucleaire brand
stofmaatschappij) met minderheidBaandelen 
van UC-Nederland en het duitse URANIT van 
elk 12,5%. De tweede onderneming bouwt in 
Almelo en wordt geleid door UCN en URANIT 
(ieder 43,47%) met een minderheidsaandeel 
van 12,5% van BNFL. 

aet komt er op neer dat er nu twee verrij
kingsorganisaties zijn ontstaan: een voorna
lijk britse en een duits/nederlandse. Dit 
kan een voorbode zijn van hèt uiteenvallen 
van de tripartite samenwerking na het af
lopen van het Verdrag van Almelo (1981). 
De betekenis van het Nederlandse yetorecht 
zou daardoor sterk verminderen. Het is gelet 
op deze mogelijke ontwikkelingen merkwaar
dig dat deze organisatorische wijzigingen 
niet in het parlement zijn besproken. 

In 1971 nam het parlement. een motie Oele/ 
De Goede aan waarin de kamer overleg met de 
.regering verlangt wanneer de bouw van een 
.öollllilerci:ële installatie van meer dan 350 ton 
aan de orde is. Dit overleg heeft nooit 
plaats gevonden. Begin 1974 is het principe
besluit uit te breiden tot 2000 ton al geno
men. Er zijn voor 5,8 miljard gulden verrij
kingskontrakten afgesloten met toestemming 
van de nederlandse minister van Economische 
Zaken, zonder dat daarbij de Kamer is ge
raadpleegd. 



ProlHeratle 
KERNENERGIE EN KERNWAPENS- door W.A.Smit 

Een bespreking van "Kernenergie en Kernwa
pens",,uitgegeven door het NIVV door J. van 
Ginkel, a.J. Neuman en C.J. Visser. 

"Kernenergie en Kernwapens: Nederland en 
het non-proliferatie-beleic:F• is de titel van 
een in augustus door het Nederlands Insti
tuut voor Vredesvraagstukken (NIVV) uitge
geven boekje. Proliferatie betekent in dit 
verband de verspreiding van kernwapens naar 
meerdere landen in de wereld. Tot nu toe be
schikken officieel vijf landen (V.S., S.U., 
Engeland, Frarikrijk ~n China) over kernwa
pens. Doordat op een aantal gebieden van de 
kernenergietechnologie een nauwe verweven
heid bestaat tussen civiel (elektricitSits
opwekking) en militair (kernbommen) gPbruik, 
wordt met de verbreiding van de civiele toe
passing van kernenergie naar vele landen de 
technologische drempel voor het verkrijgen 
van kernwapens voor deze landen sterk ver
laagd. De mogelijkheden voor het vervaardi
gen van kernwapens worden vergroot. 
Het proliferatieproces is echter niet alleen 
een kwestie van mo9elijkheden maar ook van 
motieven van landen om kernwapens te maken. 
De motieven worden zeer versterkt door de 
centrale rol die de huidige kernwapenstaten 
en het NATo en Warschaupakt nog steeds toe
kennen aan de kernwapens in hun veiligheids
beleid. 

De auteurs van het onderhavige boekje, J.van 
Ginkel, a. J. Neuman (Direkteur NIVV en NOS
commentator) en C.J. Visser zeggen een 
"nieuw" non-proliferatie-beleid te willen 
schetsen. Dit tegen de achtergrond van drie 
door Nederland te nemen besluiten: de bouw 
van drie kerncentrales, het te voeren be
leid t.a.v. splijtstofopwerking en radio
actief afval en de uitbreiding van de u
raanverrijkingsinstallatie te Almelo (een 
gezamenlijk projekt van Nederland, West
Duitsland en Engeland, verenigd in de on
derneming URENCO). 

Het boekje begint met een informatieve, 
zij het oppervlakkige, beschrijving van éen 
aantal voorstellen en verdragen uit het ver
leden die beoogden het proliferatieproces 
tegen te gaan.. Informatief vooral omdat het 
de zwakheden van deze verdragen laat zien. 

aet hoofdbestanddeel van het boekje heet 
echter een verdediging te zijn van een ne
gental stellingen (lees: Van der Stoel's 
beleid) betreffende de leverantie van ver
rijkt uranium door Urenco aan Brazilië en 
een Nederlandse houding t.a.v. het proli
feratieprobleem. 

De 'verdediging' van de stellingen munt uit 

door vaagheid, gebrek aan analyse en inner
lijke tegenstrijdigheden. Wat bedoelen de 
auteurs bijvoorbeeld met de 'hoogste' proli
feratienormen - een begrip .dat drie maal 
in hun stellingen voorkomt en waaraan o.a. 
Brazilië zou moeten voldoen - als de onder
tekening van het non-proliferatie verdrag 
kennelijk er al niet toe gerekend wordt? 
wordt dit 'hoogste' misschien bepaald door 
wat 'andere landen nog aanvaardbaar' vinden, 
een grens die Nederland, zo menen de auteurs, 
met haar verlangens t.a.v. het tegengaan 
van de proliferatie, niet mag overschrij
den? Maar wat betekent dan dat 'de politie
ke aantrekkelijkheid van Urenco voor Neder
land. vooral in het vetorecht gelegen is' 
als Nederland daar kennelijk geen gebruik 
van mag maken als West-Duitsland dat niet 
aanvaardbaar acht? 

De 'verdediging' van de stellingname t.a.v. 
de verrijkingsinstallatie te Almelo en de 
levering van verrijkt uranium aan Brazilië 
is in meerdere opzichten illustratief. Een 
analyse van de betekenis van deze eerste 
commerciële toepassing van een uraanverrij
kingstechnologie (die evenals plutoni~ 
opwerking een sleutelpositie inneemt op het 
grensvlak van civiel en militair gebruik 
van kernenergie) in niet- kernwapenstaten, 
te weten Nede-rland en Duitsland, ontbreekt 
geheel. De voorstelling als zou deze uitbrei
ding resultaat zijn van een ordelijk besluit
vormingsproces waarin commerciële belangen 
afgewogen .zijn tegen proliferatie aspekten 
is misleidend. De zinssnede ''Op 17 december 
1976 liet het kabinet aan de kamer en de 
URENCo-partners weten dat het onder voor
waarden akkoord ging met het tripartite 
ultracentrifugeprojekt tot 2000 ton" had 
ook kunnen luiden ,.In 1974 had URENCO reeds 
leveringscontracten afgesloten voor de BOer 
jaren die een uitbreiding van de installatie 
tot een capaciteit van 2000 ton betekenden. 
Dit met goedkeuring van de minister van 
economische zaken, die daarmee een motie 
van de Tweede Kamer negeerde waarin overleg 
met de kamer g~ëist was, vóórdat besloten 
zou worden tot een uitbreiding boven 350 
ton. Kamervragen hierover in 1975 gesteld, 
werden met een smoesje afgedaan. Pas in het 
najaar van 1976 werd de regering gedwongen 
tot een rechtvaardiging van haar (wan-)be
leid in de kamer, mede n.a.v. het leveran
tiecontract met Brazilië". Of is dit tegen 
het zere been van de regering, en ziet het 
NIVV het als haar taak voor het "beleid" 
van de regering achteraf een legitimatie 
te verschaffen middels het onderhavige boek
werkje? De verdediging van Van der Stoel •·s 
beleid t.a.v. de leverantie van verrijkt 
uranium aan Brazilië (gerepresenteerd door 
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stelling 1 t/m 3 van het boekje) is karak
teristiek voor het nivo van analyse en ar
gUmentatie. Na de stellingname van de au
teurs dat de levering van eén opwerkings-
en uraanverrijking~instailatie door Duits
land aan Braziliê (onderdeel van het nucle
aire monstercontract van 1975 tussen beide 
lai).den) "cominerciêel begrijpelijk, maar uit 
het oogpunt van non-proliferatie onaanvaard
baar" .;i..s zou men verwachten dat de auteurs 
vinden dat het Nederlandse beleid gericht 
moet zijn op het annuleren van deze leveran
tie. Neen, zeggen de auteurs echter in hun 
stèlling 1. "Nu zelfs de V •. S. niet bereid 
of in staat zijn geweest de Bondsrepubliek 
er toe te bewegen de overdracht van Duitse 
verrijkings- en opwerkingstechnologieên uit 
de Braziliaans-Duitse nucleaire samenwer
kingsovéreenkomst te schrappen, moet worden 
aangenomen dat ons land dat ook niet lukt. 
TQch hierop blijven aandringen zou Nederland 
waarschijnlijk in korte tijd buiten spel zet
ten". Een blind paard kan aan het tot op he,.. 
den gevoerde Amerikaanse ·belei.d zien dat de 
suggestie van een niet meer "bereid11 zijn 
van de v.s. onjuist is. Carter's beleid is 
onverminderd gericht op het uitbannen van de 
zgn. plutonium-economie - d.w.z. het uitban
nen van plutoniumopwerkingsfabrieken en snel
le kweekreaktoren. Dit in tegenstelling tot 
wat het NIVV suggereert. Het verzet tegen 
carter's beleid van de kant van de E.G., 
Frankrijk, West-Duitsland en Japan is ech
ter zeer groot, iets wat de auteurs ook op
merken. Maar als zij inderdaad van mening 
zijn dat Carter's beleid wenselijk is uit 
het oogpunt van non-proliferatie, waarom 
luidt stelling 1 dan niet dat Nederland 
dit beleid moet ondersteunen (tegen "Euro
pa" in)? Bijvo.orbeeld doordat Nederland met 
Amerikaanse steun zou moeten trachten zijn 
huidige deelname in URENCO te gebruiken om 
het Duits-Braziliaanse contract op te bre
ken - iets wat werkelijk een belangrijke 
stap in het tegengaan van de proliferatie 
zou zijn. Is dat niet beter dan de vrees 
voor buiten een spel gezet te worden, dat 
toch niet gespeeld moest worden? Maar neen, 
geen verder verzet tegen een plutonium-eco
nomie: in stelling 2 wordt Nederland ver
maand "zijn eisen te doseren" en wordt 
slechts voor de drie extra waarborgen ge
pleit, die Van der Stoel momenteel najaagt. 
waarna het NIVV in stelling 3( van deze 
drie waarborgen er onmiddelijk.twee laat 
vallen omdat deze "op dit moment në;Lgenoeg 
kansloo.s. lij·ke". I$ dit onderdeel van de 
door het NIVV voorgestelde strategie om 
het Nederlandse vetorecht niet te gebrui
ken als dit andere landen (West-Duitsland 
en Braziliê) piet aangenaam is? 
Het betreft bovendien waarborgen betreffen
de controle door en samenwerking met het 
internationale atoo~ureau IAEA te Wenen 
waarover de auteurs eerder de vraag stellen 
''Maar wat zal een militair bewind al,s het 
Braziliaanse ervan weerhouden om, wanneer 
het eenmaal de verrijkings- en opwerkinga
technologie in handen heeft, de samenwer
king te bemoeilijken of zelfs te verbreken.?" 

Een vraag die zij onbeantwoord laten en die 
zij niet in verband met hun stellingen 
brengen. Ook de vraag of een Nederlands 
veto t.a.v. de levering van verrijkt ura
nium aan Braziliê zal leiden tot de bouw 
van een verrijkingainstallatie op Duits 
grondgebied wordt wel gesteld, maar niet 
beantwoord. waarom is in dit verband boven
dien niet de betekenis geëvalueerd van de 
in dit boekje genoemde verklaring van bonds
kanselier Adenauer in 1954, "dat zijn land 
geen atomaire wapens (op ~igen grondgebied 
- vergeten de auteu~s dan te vermelden) zal 
vervaardigen terwijl de auteurs wel opmer
ken dat in W.E.U.-verband onder een kern
wapen ook wordt begrepen uranium met een 
verrijkingagraad hoger dan 2,1% (dat in een 
Duitse verrijkingsinstallatie zou worden 
geproduceerd)? Het is onbegrijpelijk ·dat 
de auteurs in de waarden van hun eigen (?) 
constructie neergelegd in de negen stellin
gen, geloven. Hebben zij toch niet zoveel 
van het proliferatieproces begrepen? Het 
gemak waarmee de auteurs h~t prolifer~tie
proces (en hun stellingen), losgekoppeld 
van de in het begin van deze bespreking 
genoemde mot~even tot verwerving van kern
wapens evalueren, wijst in elk geval in 
de.ze richting. 

Onjuistheden, als. dat radioactief afval na 
opwerking veel minder lang radioactief 
blijft zullen we verder onbesproken laten. 
Eén pikant detail willen we nog vermelden. 
Het leveringscontract van URENCO met de 
aanvankelijk geplande kerncentrale te wyhl 
is niet omstréeks twee jaar vertraagd zoals 
de auteurs schrijven, maar geannuleerd. Dit 
heeft voor URENCO de ruimte geschapen om 
binnen de geplande capaciteit van 2000 ton 
scheidingsarbeid/jaar juist het leverings
contract met Brazilië af te sluiten. 

De poging van de auteurs om in Nederland 
"de discussie op een ander plan te brengen", 
.zoals zij schrijven, heeft geresulteerd in 
een kortzichtig drukwerkje dat niet alleen 
oppervlakkig en innerlijk tegenstrijdig is, 
maar bovendien alle kernmerken in zich 
draagt van een propagandafolder voor het 
beleid van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 



Verdrag van Almelo en europesekernwapens 

Het Verdrag van Almelo is aangegaan voor 
tien jaar. Voor wat betreft de mogelijkhe
den van militaire toepassing is een formu
lering gekozen, dié grotendeels letterlijk 
overeenstemt met het op dat ogenblik nog 
door geen der partijen geratificeerde Non
Proliferatieverdrag. Ook zal in het kader 
van dit verdrag geen hoog verrijkt uranium 
voor kernwapens worden geproduceerd. In 
het verdrag is verder afgesproken dat ex
port van technologis.che kennis de instem
ming van alle partijen moet hebben. 
Bij de diskussies over het Verdrag van Al
melo zijn terecht vele woorden gewijd aan 
het probleem van de proliferatie. Van re
geringszijde is daarbij betoogd dat ze dit 
als een uitermate belangrijk probleem ziet. 
Vanuit dat standpunt is het enigszins ver
bazingwekkend dat in 1960, als er in geen 
enkel opzicht nog sprake is van een aanzet 
om te komen tot een wereldwijd verdrag te
gen verspreiding van kernwapens, besloten 
wordt in een nationaal·kader over te gaan 
tot de ontwikkeling van een technologie, 
die in verschillende opzichten een sleutel
positie inneemt in de ontwikkeling van kern
wapens. 
Het starten van ontwikkelingswerk m.b.t.de 
ultracentrifuge betekent in die tijd van
uit andere landen gezien, dat Nederland 
inspanningen pleegt, die zouden kunnen 
leiden tot een optie op kernwapens. De mili
taire betekenis moet de Nederlandse regering 
op dat momènt duidelijk zijn geweest: het 
voldoen aan het Amerikaanse verzoek tot ge
heimhouding bevestigt dat. 
De konklusie ligt voor de hand, dat over
wegingen van industriepolitiek en niet over~ 
wegingen van vrede en veiligheid indertijd 
de doorslag hebben gegeven. 
Dezelfde vermenging van motieven speelt on
vermijdelijk ook weer bij het Verdrag van 
Almelo·. De belangrijkste problemen van mili
tair-politieke aard .zijn de mogelijkheid 
van een Westduits kernwapen en de verster
king van ontwikkelingen in de richting van 
een Westeuropese kernmacht. DOor het instel
len van een tripartite commissie van de 
landen, waar iedere partij een vetorecht 
heeft, denkt de Nederlandse regering greep 
te kunnen houden op de ontwikkeling. Maar 
de vraag dient gesteld te worden wat dit 
nu feitelijk inhoudt. 
In dit verband is het belangrijk dat pet 
verdrag na 10 jaar, dus in 1980, door ieder 
van de partijen kan worden opgezegd. De fei
telijke ontwikkeling gaat in de richting 
van twee aparte ondernemingen, een Engelse 
tak en een Westduits.-Nederlandse tak. Het 
lijkt dan ook niet uitgeslaten dat er spra
ke is van een langzame uitholling van de 
mogelijkheden gebruik te maken van het veto
recht •. 
De Westduitse positie met betrekking tot 
kernwapens is bovendien nog steeds niet 
helemaal duidelijk. Weliswaar heeft de 
Bondsrepubliek na een uitvoerige diskussie 
het non-proliferatieverdrag ondertekend, 

fragmenten uit Boerderijcahier 
URANIUMVERRIJKING, uitgave T.H. Twente 

maar daarbij is een voorbehoud gemaakt. 
Het non-proliferatieverdrag geeft partijen 
bij het verdrag het recht h~t verdrag op 
te zeggen, als terbeoordeling van het land 
zelf, bepaalde gebeurtenissen samenhangend 
met het verdragsantwerp haar "hoogste be
langen" in gevaar brengen. Bij de toetreding 
heeft de Bondsrepubliek verklaard dat het 
uiteenvallen van de NAVO door haar als een 
dergelijke gebeurtenis zou kunnen worden 
beschouwd. Van officiële Amerikaanse zijde 
is gesteld dat zij het met zo'n interpretatie 
eens. zou kunnen zijn. Deze reserves zijn door 
de Bondsrepubliek gemaakt mede gezien het 
feit dat bepaalde groeperingen de toetreding 
tot het verdrag niet wenselijk achtten. 
Bij de toelating van de Bondsrepubliek tot de 
NAVO in 1954 heeft de Westduitse regering 
verklaard, niet op eigen grondgebied kernwa
pens te zullen maken. Dit is ongetwijfeld 
mede een .reden g~eest de Westduitse proeffa
briek in Almelo te bouwen. Onduidelijk is 
of de Bondsrepubliek op basis van haar belof
te in 1954 op eigen grondgebied uranium mag 
verrijken tot meer dan 2,1%. Daarboven wordt 
namelijk volgens deze verklaring het uranium 
beschouwd als "nuclear fuel" (nucleaire 
brandstof) een begrip gebruikt v,oor de defini
tie van wat een atoomwapen is. Uit de Neder-
landse kamerdiskussie over het Verdrag 
van Almelo blijkt, dat onze regering van me
ning is dat volgens de Westduitse verklarin
gen uit 1954 op h.et grondgebied van de Bonds
r~publiek wel verrijkt mag worden. Andere 
interpretaties zijn echter ook mogelijk. 
Een eigen uraniUmverrijkingsfabriek betekent 
een voltooiing van de Westduitse optie op 
kernwapens, in het bijzonder de waterstofbom. 
Het Verdrag van Almelo biedt geen garanties 
tegen dergelijke ontwikkeling.en na 1980. Het 
kan dan ook verdere ontwikkelingen in de 
richting van een Westduits kernwapen of, wat 
waarschijnlijker is, een substantiële West
duitse deelname in een Westeuropese kern
macht, niet voorkomen. 
Gezien het terugschroeven van de kernenergie
programma's zoals o.a. in de Verenigde Staten, 
Frankrijk en Nederland gebeurt, zowel door 
een tragere groei inhet elektriciteitsgebruik 
als door de publieke weerstand, valt te ver
wachten dat er in 1985 een aanzienlijk over
schot aan verrijkingskapaciteit is. Daarbij 
zullen de landen of organisaties, die zelf de 
beschikking hebben over natuurlijk uranium, 
in een gunstiger positie zijn in vergelijking 
met landen of organisaties die dit niet hebben. 
De te verwachten overcapaciteit zal besten
digen dat ekonomisch-politieke argumenten 
een doorslaggevende rol blijven spelen bij 
de bouw van verrijkingsfabrieken. 
Bovendien valt te verwachten dat van deze 
overcapaciteit opnieuw een druk zal uitgaan 
om he~ aantal kernenergiecentrales met ver
rijkt uranium verder uit te breiden. 
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VERSPREIDING VAN KERNWAPENS DREIGT GRANDIOOS 
UIT DE HAND TE LOPEN 

Fragmenten uit een arti~e1 van Wim smit, 
Ad Valvas, 26 november 1976: 

De verspreiding van kernwapens dreigt op een 
.grand,ioze manier uit de hand te lopen. Met 
India en (waarschijnlijk) Israil meegerekend 
zijn !l!r nu reeds 7 kernwapenE!taten. Dit aan
tal lijkt zich de komende tien jaar met zo'n 
20 landen te zullen uitbreiden en wel via 
de verdere verbreiding van kernenergie voor 
civiele doeleinden .• 

Hoe groot de ernst van het probleem is illus
treerde Lilienthal. (de eerste voorzitter van 
de Amerikaanse Atoom Energie Commissie en 
mede-.opsteller van het Lilienthal-Baruch
Acheson~plan (1946) tot internationalisering 
van de atoomenergie), op deze hearing met 
zijn uitspraak: "Ik ben blij dat ik geen 
jongeman ben, en het spijt me voor mijn 
kleinkinderen". 
Hij stelde daarbij voor dat de v.s. een vol
ledige Stop op de export van alle nucleaire 
apparatuur zouden instellen, direkt en uni
lateraal. Tevens zouden met al!e wettelijke 
middelen bestaande licenties op het gebied 
van nucleaire technologie herzien moeten 
worden en geen Amerikaanse know-how meer be
schikbaar gesteld moeten worden. 

Deze exportstop; die van kracht zou moeten 
blijven totdat een gO!l!dè internationalisatie 
van kernenergie (bijvoorbeeld slechts ge-

uit Wetenschap & samenleving, juli 1976: 
DE BEPERKTE EFFEKTIVITEIT VAN HET 
NON-PROLIFERATIEVERDRAG 

Een aantal faktoren belemmere.n de effek.tivi
teit van het Non-Proliferatieverdrag (het 
verdrag tegen de verspreiding van kernwapens): 

1) Het NPV wil verspreiding van militaire 
nucleaire technologie tegengaan en die van 
civiele nucleaire technologie bevorderen. 
Omdat het deels dezelfde technologiaën en 
brandstoffen betreft, zijn deze doelstelling
gen in zekere zin tegenstrijdig. Hoe groter 
de verspreiding van civiele nucleaire tech
nologie is hoe lager, technologi$ch gezien, 
de drempel voor vele landen wordt om zich 
eigen kernwapens'te verschaffen. 

2) Het NPV is in opzet diskriminerend: het 
verplicht niet-kernwapenstaten af te zien 
van "machtsmiddelen" die de kernwapenstaten 
niet hoeven op te geven. In het verdrag is 
wel opgenomen dat zo vroeg mogelijk onder
handelingen moeten worden geopend over 
doorbreking van de nukleaire wapenwedloop 
en over nukleaire ontwapening. Ondanks 
het SALT-1 akkoord is daar echter niet 
veel van terecht gekomen. Integendeel, 
de wedloop is Ook de laatste jaren door
gegaan, zij het vooral in kwalitatieve 
zin, door ontwikkeling van nieuwe wapen-

bruik onder beheer van de Verenigde Naties) 
kan worden afgedwongen, richt zich vooral 
tegen West-Duitsland en Frankrijk. Deze lan
den .leggen zich in hun exportpolitiek geen 
enkele beperking op, niet be~reffende de 
soort nucleaire installaties en niet betref
fende de landen waarheen. ( •••• ) 
Een aantal senatoren is dan ook van mening 
dat de v.s. middels een akkoord met de Sowjet
Unie deze landen., door senator Ribicoff als 
"onze zogenaamde ( ! ) bondgenoten" betiteld, 
tot de orde moeten roepen. Bijvoorbeeld door 
het stopzetten van de leveranties van ver
rijkt uranium. 
De enige manier waarop de verspreiding van 
kernwapens ten gevolge van het gebruik van 
kernenergie voorkomen kan worden lijkt: 
Een algehel!i! nucleaire ontwapening met het 
onder internationaal beheer stellen van alle 
gebruik van kernenergie. Dat zijn drastische 
maatregelen. Elke andere regeling (inklusief 
het Verdrag tegen de verspreiding van Kern
wapens) is echter een lapmiddel, dat de ver
spreiding van kernwapens niet voorkomt, maar 
hoogstens vertraagt. 
Iedere voorgestelde maatregel zou dan ook op 
zijn minst beoordeeld moeten worden vanuit 
het perspektief van· internationalisering van 
kernenergie: of ze hiertoe belemmerend of be
vorderend werkt. 
En dan niet internationaliserin<J op regio
naal niveau, maar het stellen van het ge
bruik van kernenergie onder mondiaal béheer. 

technologieën. 

3) De voor zogenaamde vreedzame kernexplo
$ies benodigde technologie wijkt nauwe
lijks af van die van kernwapens. Het is 
dan ook niet goed vast te stellen of nu
kleaire explosies civiele of militaire 
doelen dienen (of beide). 

4) Waarborgen. Bij de I).iet-kernwapenstaten 
die partij zijn bij het NPV gelden waar
borgen van het .Internationaal Bureau voor 
Atoomenergie ( IAEA) met betrekking tot de 
hele splijtstofcyclus. Deze bestaan uit: 
- een boekhouding van het splijtbaar ma-

teriaal op grond van de door het be
trokken land zelf opgegeven veranderin
gen, per 'plant' (vestiging) gespeci
ficeerd. 

- Fysieke kontroles door IAEA-inspekteurs 
op aanwezige voorraden. 

Nadrukkelijk moet worden gesteld dat het 
IAEA-Waarborgensysteem geen beveiligings
systeem is, in de zin dat het kan voorko
men dat splijtbaar materiaal aan de splijt
stcf.cyclus wordt onttrokken. 
Ook heeft de IAEA geen bevoegdheid tot 
sànkties in geval van onttrekking. 
Het waarbergenssysteem is een opsporings
systeem, waarbij slechts (binnen zekere 
grenzen) achteraf vastgesteld kan worden 
of splijtbaar materiaal is onttrokken. 



Het akkoord van Londen 
I. Inhoud van het verdrag 

Reeds in het NPV zijn voorwaarden ge
steld betreffende safeguards bij export 
van nukleaire materialén en uitrusting, 
zonder echter nadere specifikatie van 
wat onder deze begrippen verstaan wordt. 
In 1974 heeft een groep van nukleaire 
technologie exporterende landen ge
meenschappelijke overeenstemming be
reikt over wat hier in elk geval onder ver
staan moet worden. Deze minimum
inventarisatie, de triggerlist, is meege
deeld aan de Direkteur Generaal van de 
IAEA. 
Vervolgens heeft in de loop van 1975 
een groep van zeven nukleaire-technolo
gie exporterende landen- VS, UK, SU, 
BRD, Frankrijk, Canada en Japan-
in Londen een aantal geheime bespre
kingen gevoerd die hebben geresulteerd 
in een akkoord m.b.t. voorwaarden die 
bij de export van civiele militaire tech
nologie gesteld zouden moeten worden. 
Van de overeenkomst, die het karakter 
heeft van een in diplomatieke brieven 
vastgelegde gentiemen's agreement, zijn 
slechts enkele hoofdlijnen gepubliceerd. 
Het meest genoemd worden ( 42): 
- het ontvangende land moet IAEA
sàfeguards accepteren m.b.t. de gele
verde nukleaire materialen en uitrusting 
(42,a,b,c,d) · 
- hetzelfde geldt voor installaties die 
van het geleverde zijn afgeleid of daar 
kopieën van zijn (maar zie hieronder 
gemaakte opmerking) (42,b,c) 
- ontvangende landen moeten. dezelfde 
eisen stellen bij de export · 
-zij moeten verklaren m.b.v. het gele
verde geen explosieven te maken, ook 
niet voor vreèdzame doeleinden (42, · 
a,b,c,d) 
- zij moeten voldoende fysieke beveili~ 
ging van nukleaire uitrusting en materia
len garanderen (42,b,d) 
- voor herexport van 'gevoelige facili
teiten; (verrijking, opwerking, zwaar 
water) is toestemming van het oorspron
kelijke land nodig (42,c,d). 
Bovendien wordtvermeld (43) dat ook 
is overeengekomen dat de verdragspart
ners elkaar zullen konsulteren als een 
van hen onderhandelt over een leveran
tie, om te voorkomen dat export-landen 
elkaar bekonkurreren t.g.v. de koper.· 
Dit wijst erop dat het verdrag een aan
tal minimumvoorwaarden omvat (de 
bovenstaande?) terwijl een aantal zaken 
open gelaten zijn om van geval tot geval 
te regelen, 
Volgens een artikel van David Fishlock (44) 
waarin gerefereerd wordt aan informatie 
die het Britse Parlement kreeg, heeft 
het akkoord alléén betrekking op de zgn. 
gevoelige technologieën, en bv. niet op 
brandstof-elementfabrieken en reaktoren. 
Dit is niet in overeenstemming met de 
suggestie die de andere geciteerde bron
nen wekken, hoewel daarin ook niet ex
pliciet staat dat het verdrag op alle 
onderdelen van de splijtstofcyklus be
trekking heeft. 
Een derde punt van onzekerheid is de 
vraag of alle partijen dezelfde voorwaar
den hebben onderschreven. Zo wilde. 
George Vest, direkteur van het VS State 
Department-buro voor politiek-mili
taire zaken alleen zeggen dat de VS .de 
minimumprincipes hadden onderschre
ven, maar niet, of de .andere partijen 
dat ook ged~ hebben (45). 

Een vierde onduidelijkheid ligt in de 
briefvan minister Van der Stoel (13865 
nr. 1, punt 4), waarin gesuggereerd wordt 
dat de klausule t.a.v. safeguards op kopie
en en afdelirigen·alleen geldt bij export 
daarvan, tenzij het gaat over gevoelige 
technologieën (punt 5 van de brief). 
Tenslotte doet het grote belang dat m.n. 
Frankrijk hechtte aan de geheimhouding 
van het akkoord ook twijfel rijzen over 
de inhoud ervan. De Fransen hebben ge
dreigd 'to "walk out" if there was public 
disclosure' (46). Volgens VS-senator 
Ribicoff, voorzitter van het Government 
Operations Committee is daar mogelijkerë 
wijs m.b.t, de door hen gesloten export
kontrakten een duidelijke reden voor: 
"I don't think that the French or the 
Germans could stand up to public opinion. 
if all the facts were known" (47). 
Wél duidelijk is dat een aantal mogelijke 
maatregelen om proliferatie tegen te gaan 
niet in het akkoord van de zeven zijn op
genomen·: 
a. een door Ulierithal (oud-AEC-voor
zitter) op een hearing van de Senate 
Government Operations Committee be
pleit moratorium t.a.v. alle nukleaire 
export tot er effektieve safeguards 
zijn (48) heeft vrijwel geen ondersteuning 
gevonden: 
b. ook de voorwaarde van toetreding 
tot het NPV lijkt niet of nauwelijks 
aan de orde te zijn geweest. 
c. in het akkoord wordt niet geëist dat 
de gehele splijtstofcyklus onder kontro
le komt. 
d. ook wordt van importerende landen 
niet gevraagd te verklaren dat zij in het 
geheel geen nukleaire explosieven zul
len maken. 
è. een amerikaans voorstel om de gevo.e
lige technologieën met het oog op het 
proliferatiegevaar, helemaal niet meer aan 
individuele landen te leveren, maar slechts 
aan 'multinationale centra', heeft het 
duidelijk niet gehaald (blijkbaar vooral 
als gevolg van frans en duits verzet) (49). 
Onlangs hebben nog zes landen het ak
koord van de zeven onderschreven, nl. 
Nederland, Zweden, België, Italië, Oost
Duitsland en Polen (50). 

2; ·De betekenis van het akkoord van 
de zeven (plus zes) 

2.1 Einde van het NPV? Het akkoord 
is, voor zover gepubliceerd, formeel niet 
in strijd met het NPV. Het NPV verplicht 
exporterende landen alleen om t.a.v. 
·door hen geleverd nukleair materiaal 
ol uitrusting de eis van IAEA-safeguards 
te stellen (5 1 ). Een aantallanden heb
ben in de zgn. 'triggerlist' (Zangger
memoranda (52)) vastgelegd wat ze 
precies onder nukleair materiaal en uit
rusting zullen verstaan. Daaronder val
len.bv. ook bepaalde onderdelen van · 
kernèentrales. In zekere zin gaat-het 
akkoord van de zeven zelfs verder dàn 
het NPV en de triggerlist, omdat ook 
safeguards worden geëist m.b.t. kopieën 
en afleidingen van het geleverde en omdat 
gevoelige technologie niet zonder toe
stemming geherexporteerd mag worden. 
Aan de andere kant lijkt het akkoord 
niet in overeenstemming met de geest 
van het NPV:. 
a. als leveranties op grond van dit ak~ 
koord plaatsvinden aan niet-partijen bij 
het NPV, blijven er vele mogelijkheden 
open voor ontwikkeling van een niet-ge
kontroleerde nukleaire sektor en voor dè 
ontwikkeling en verspreiding van k.ern
wapens. 
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b .. de voorwaarden die op grond van het 
verdrag aan ·nukleaire technologie im
porterende landen worden gesteld gaan 
voor zover zij geen partij van het NPV 
zijn, vee.l minder ver dan de eis oin partij 
te worden van het NPV. 
c. de konsekwentie is dat als dit akkoord 
maatgevend wordt voor de nukleaire han
del - en dat lijkt gezien de zeer scherpe 
konkurrentie vrijwel zeker (tenzij an
dere overeenkomsten worden gesloten) -
dat dan de bedoeling van het NPV, het 
voorkomen vait de verspreiding van kern
wapens via een min of meer sluitende 
kontrole op de gehele splijtstofcyklus, ten 
dode is opgeschreven. 

2.2 Politiek-ekonomische betekenis 
Met de handel in civiele nukleaire tech
nologie zijn grote ekonomische belangen 
gemoeid. Voor de VS wordt bv. de 
omvang van de nukleaire handel met het 
buitenland voor de komende 25 jaar 
op 140 miljard dollar geschat (53). In 
de komende jaren zàl dat nog toenemen. 
Een akkoord tussen de· rijke geïndustria
liseerde landen die nukleaire technologie 
exporteren kan ook in dit verband bete
.kenis hebben. Het kan (geruime tijd) 
hun dominantiepositie tegenover de der
de wereld mede in stand houden, zeker 
als in de toekomst het akkoord meer 
in de richting van één ekonomisch kartel 
zou worden uitgebouwd. Dit vanwege 
de in App. 1 genoemde behee~ing van 
de brandstofcyklus middels een aantal 
kruciële technologieën. 
Niet alleen door de feitelijke voorwaar
den die het akkoord stelt bij de export 
van nukleaire uitrusting en materieel, 
maar ook door de diskrimmerende 
werking ervan lijkt het uiterst onwaar• 
schijnlijk dat het op lange duur verdere 
proliferatie van kernwapens kan voorko
men. De overeenkomst zal nl. op de 
duur niet tegen kunnen houden dat 
andere landen zelf de benodigde nu
kleaire technologie ontwikkelen. 

2.3 Motieven. Het akkoord van de 
zeven lijkt het produkt van verschillen
de, deels strijdige, belangen en motie
ven, o.a.: 
- de.wens om proliferatie te voorkomen 
en meer landen (Frankrijk!) bij betref
fende akkoorden te betrekken 
- de wens om de handel in civiele nu
kleaire technologie te stimulerea 
.- de wens om konkurrentie tÜSsen nu
kleaire-exportlanden door middel van. 
het stellen van verschillende voorwaar
den ten aanzien van safeguards te voor
komen 
- het handhaven van een dominante 
positie, althans op technologisch en eko
nomisch gebied. 

3. Vervolgkonferenties 

Nog dit jaar zal er een aantal vervolgkon
terenties plaatsvinden van de dertien 
landen die het akkoord hebben onder
schreven. De VS willen daar opnieuw 
het idee van multinationale centra voor 
gevoelige technologieën inbrengen (54). 
Realisering van dergelijke centra (en het 
niet meer leveren.van gevoèüge nukleaire 
technologie aan individuele landen) zou 
het onttrekken van splijtbaar materiaal 
aan de civiele sektor aanzienlijk bem~i
lijken, hoewel het winnen van enig plu
tonium uit gebruikte splijtstofstaven 
geen onoverkomelijke moeilijkheden 
geeft als men niet over een volledige 
opwerkingsfabriek beschikt. 



ERDA: SCHATTING VAN DE POSITIE VAN DE DIVERSE URANIUM 
VERRIJKING$ INSTALLATIES 1977 

Leverancier: Urenco 
Atoomcentrale 

Elektriciteits waarvoor brand- Hoeveelheid 
Aankopende 1 and bedrijf 

.... , llii"'NNI)' 
(Tout. 10,480) llloiE 

KK DORKEN 

KK lltOI(OOAf' 

AllE 

llloiE 

BAttiUIWEIUt M 

AllE -
AllE 

KK SUEO 

AllE 

GICII 

8ru11 FUitliAS 
(Total 1515) 

FUitliAS 

I re land 
(Total 510) ES& 

Swltzer1a"d 
(T<)t&l 515) HOK 

Unfted Klng®tll 8NF\. 
(Tohl 5320) 

Group ot Utllftles 

stof bestemd CMTSWU) 

81bl1s..C 1025 

Borllen (plii!Md) 280 
795 

lrokdorf 26$ 
101$ 

llulldr-fllgen·8 190 
980 

Cundre.1ngtn•C 190 
980 

P1efnttng (p1enned) 280 
925 

all[ 198311 (p11Med) 260 
500 

AllE 1984 A (p1enned} 260 
375 

AllE 1984 • (pliMed) 260 
375 

Slled-1 265 
105 

Vlhnua • 1 (ptiMed) 625 

, 11Klt11Wstht1a 30 

8ruf1•4 (planntd) 240 
575 

8rull·5 (planned) 240 
460 

Carnsore Po1nt 1:10 
380 

Ruetllt (plaMed) 215 
300 

Wlnfrlth 20 

NOt ljNICff1ed 300 
5000 

Total ffn11 
Cocmo1taents 18,340 

Total ept,ons 1,900 

Totlil wtth 
epUons 20,240 

Leveringsdatum tommentaar 

1983-90 

1983 
1985-90 

1981 
1983-90 

1982 
1983-!10 

1982 
1983-•90 

1982 
1984·90 

1985 
1987·90 

1986 
1988·90 

1986 
ltes-90 

1980 
1983.:&7 

1986·90 

1981 

1984 
1986·90 

1985 FUitliAS a lso has optfons contrl4 
1987·90 for 1900 MTSWU 1981·90 

l96l 
1985·90 

1986 
1968-90 

1975 

1980, 
1981-JO 

ERDA ishet Energy Research and 
Development Agency, het Ameri
kaanse overheidsbureau voor 
energieonderzoek en ontwikkeling. 

MTSWU is metrische tonnen scheidings
arbeid. De verrijkingsarbei,d wordt 
hier meestal in uitgedrukt (sepa
rative work units}. Een atoomcentrale 
van 1000 megawatt heeft ongeveer 90 
ton swu per jaar nodig. 

vervolg: HET AKKOORD VAN LONDEN 

Wil men proliferatie-voorkomen en tege
lijk een ciViele nukleaire technologie ver
der verspreiden dan is er echter meer no
dig (als de kombinatie van beide doelstel
lingen überhaupt mogelijk is (SS)). Van 
centraal belang is. een drastische vermin· 
dering van aanwezige kernbewapening 
op weg naar een verbod op' gebruik, 
produktie en bezit ervan. 

F.B. v.d. Meer 
W.A. Smit 
P. Boskma 

Noten: 
42. Zie bv. a) Int. Herald Tribune, 26 febr. 
1976; b)LeMonde, 2 maart 1976; c) Nu· 
clearNewa, maart 1976, p. 66; d) lle brief 
van Van der Stoel· aan de Tweede Kamer 
betreffende deelname aan de overeenkomst 
(1386S nr. 1). 
43. Le Monde, 31 jan. 1976. 
44. Financtal Times, I april 1976. 
4S. Neclear Newa, ·april 1976, p. 1 OS; Int. 
Herald Tribune, 26 febr. 1976. 
-46. Intern. Herald Tribune, I maart 1976. 
47. Zie noot 46. 
48. Nuclear News, maart 1976, p. 67 e.v. 
49. Zie bv.Int. Herald Tribune, 1 maart 1976, 
en Le Monde, 2 maart 1976. 
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uit: 
WETENSCHAP & SAMENLEVING, 
februari 1977 

SO. Intern. Herald Tribune, IS maart 1976. 
De Times van 29·3·1976 noemt Hallil niet, 
maar Tjecho-Siowakije wel(!). 
S 1. Artikellll.2.' 
S2.,Zie SIPRI Yearbook l91S, p. 526·S30. 
53.NuclearNews,maart 1976,p.l7. 
54. Fittancial Times, 1-4-76. 
SS. Ook aan de civiele nukleaire technologie 
zijn vele problemen verbonden. Daar gaan we 
hier echter niet verder op in. 



SIPRI: MOGELIJKHEDEN OM ATOOMWAPENS TE MAKEN 1977 
Alle ondergenoemde methodes kunnen op kleine schaal, in het geheim en onder militaire 
controle worden toegepast. Bij produktie van enige tientallen bommen zullen de kosten 
per bom ongeveer 2,5 miljoen gulden bedragen . 

~toombommen als bijprodukten 

. 
t . . • • • • verrij kt U (meer dan 40% U235) 

voor atoom- en waterstofbommen 

- • • Pu geschikt voor wapens 
(meer dan 90% Pu239) 

•••
0 Pu voor effektieve atoombommen 

U uranium 
Pu plutonium 

Atoombommen kunnen gemaakt wprden als bijprodukten van het atoomenergie programma. 
De kosten van een atoombom die op die manier geproduceerd wordt, zijn soms niet 
hoger dan rond een ha 1 f mi 1 j oen gu 1 deri. · 

!Souree: Stockholm Int .. rnatl<•nnl !'~•~~ Rt>•earch Iustltute. World Armnments arid Dis· 
ármament •. SI'Rl'l Yearhook 1\17'1, Cumbrtdg~. Jllnns.: Tbe MIT Pres•, 1D77, p. 7. 



SIPRI: Research, experimentele en commerciële reactoren in werking per 
31-12-1975 en geprojecteerde in 1980. 

Land 

Argentinië 
Australië 
Oosti:mrijk 
Bangladesh 
België 
Brazilië 
Bulgarije 
Kanada 
chili 
Columbia 
Cuba 
Tsjechoslowakije 
Denemarken 
Egypte 
Finland 
Frankrijk 
DDR 
w. Duitsland 
Hongarije 
India 
Indonesië 
Iran 
Irak 
Israël· 
Italië 
Japan 
Zuid Korea 
Libië 
Maleisië 
Mexièo 
Nederland 
Noorwegen 
lpakis.tan 

·Peru 
Philippijnen 
Polen 
Portugal 
Roemenië 
zuid Afrika 
Spanje 
Zweden 
Zwitserland 
Taiwan 
Thailand 
Turkije 
Groot Brittan 
Uruguay 
USA 
USSR. 
Venezuela 
Joegoslávië 

Aantal. research
en experimentele 
reactoren (klei
ner dpn 20 MWe). 

1975 

6 
2 
3 

7 
3 
1 
8 
1 
1 

3 
3 
1 
1 

24 
2 

37 
2 
4 
1 
1 
1 
2 

16 
23 

1 

2 
6 
2 
1 

1 
5 
1 
1 
2 
5 
3 
6 
-2 
1 
1 

25 
1 

119 
32 
.1 
3 

1980 

6 
2 
3 
1 
7. 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 

24. 
2 

38 
2 
6 
2 
2 
1 
2 

17 
24. 

1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
3 
6 
2 
1 
1 

24 
1 

125 
32 

1 
3 

Aantal commer
ciële reaètoren 
(groter dan 20 
MWe). 

1975 

1 

3 

2 
7 

1 

10 
·3 
8 

3 

3 
12 

2 

1 

3 
5 
3 

29 

1980 

2 

1 

5 
1 
4 

15 

3 
22 

5 
18 

2 
6 

1 

5 
18 

3 

2 
2 

1 
.-

1 

11 
11 
8 
3 

39 

54 
18 

103 
36 

2 

Bron: Stockholm. International .Peace Researc~ Institute. World Armaments and 
Disarmament. SIPRI Yearbook 1976. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1976, p. 43 
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SIPRI: SAMENVATTING VAN DE NUKLEAIRE STATUS VAN LANDEN DIE MINSTENS EEN ATOC»1CENTRALE 
OF EEN ANDERE SCHAKEL IN DE SPLIJTSTOFCYCLUS HEBBEN, 1976 
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1. Cornmerciele- of proeffabriek in het land zelf 0= in werking C= in aanbouw 
P= gepland p= grotere capaciteit gepland voor bestaande fabriek 
2. De laatste tijd stijgen de uranium prijzen. Dit betekent dat voorraden die 
eerder n.iet exploitabel waren dit nu wel kunnen worden, waarmee de voorraad 
groter wordt. 
3. Op 31 december 1975 
4. Op 31 december 1975 R= geratificeerd s= getekend 
5. Op 31 december 1975 •= van kracht S= getekend NW= atoomstaat 
6. Atoombureau van de EEG 
7. Atoombureau van de OECD Bureau voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

Souree: Stockhnhn futPrnRHonftl Instltnte for Pence Re•.,. reil. Worlil Armaments ani! 
Dl•armament, Sll'RI Y~11rbook 1975. pp. 40-47. · 

19 



uit: NOTA ULTRACENTRIFUGEPROJECT~ van de 
Bezinningsgroep Energiebe~eid~ deaember 1976. 

3.5 De perspectieven voor de ontwikkeling van de arbeids
markt 

Gezien de conclusies over onze markt voor verrijking 
(geen reëele mogelijkheden tot afzetgroei buiten de 
partnerlanden) en gezien de conclusies over het commer
ciële perspectief voor onze loonverrijking (een specu
latieve investeri.ng met een matig rendement oP eigen 
kapitaal), is in onze ogen de merite van het voorstel 
teruggebracht tot de volgende vraag: stimuleert een 
injectie van f 350 millioen door de overheid voldoende 
de werkgelegenheid? 

Daarbij behoeven we niet te kijken naar de arbeids
plaatsen bij Urenco zelf, Dat zijn er nu 55Q en dat 
zullen er uiteindelijk in het voorstel 600 zijn, zij 
het andere. In wezen subsidiëren we een zeer kapitaal
intensieve industrie ( f 1 ,.5 milHoen per arbeidsplaats) 
en niet een arbeidsintensieve industrie. 

De waarde van het .voorstel zou moeten liggen in de 
aard en de omvang van de arbeid in de toeleverings
bedrijven, met name in de toelevering van centrifuges. 

Van de totale invester,ing van f 500 millioen wordt vol
gens het contract met de partners een deel buiten ons 
land aanbesteed en wel de helft van de bestellingen 
van de scheidingsfabriek (exclusief de centrifuges). 
Echter de centrifugefabriek zal op haar beurt weer 
ongeveer de helft van haar toeleveringen in het buiten-
land bestellen. · 

Als schatting onzerz1jds resulteert dat van de irtves
tering ongeveer f 350 millioen in ons land wordt aan
besteed, overeenkomend met 500 manjaren aan arbeid. 
Het voorstel spreekt van 2000 à 2500 arbeidsplaatsen, 
inclusief de 600 in de eigenlijke verrijkingsfabriek, 
Dus 1400 à 1900 arbeidsplaatsen in het voorstel zijn 
tijdelijk en komen overeen met 5000 manjaren aan ar
beid. De kosten daarvan zijn f 350 milliben of 
f 10.000,-- per manjaar. Met andere woorden de volle 
productie van een manjë!,ar aan arbeid worden gesubsi
dieerd. 
Dat zou zinvol kunnen zijn, indien de aard van deze 
arbeid tot structurele verbeteringen in de industriële 
positie van ons land zou leiden 

Nu gaat slechts hoogstens êên derde (1500 manjaren, 
t 100 millioen) naar de fabricage van precisie-appara
ten (centrifuges). en het project-management, beide ac
tiviteiten van een bijzonder karakter waarvan men 
structurele verbeteringen mag verwachten. De .rest gaat 
in heel normale toeleverings-, installatie- en bouwac
tiviteiten. 

Dit leidt ons tot de tweede kernvraag van het hele 
voorstel: is de industrie voor precisie-apparatuur 
nadat we haar op deze dure wijze 1500 manjaren hebben 
laten oefenen op bijzondere kwaliteitsbeheersing, het 
gebruik van bijzondere materialen, geavanceerd project-
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management en het met precisie werken bl.j hoge toeren
tallen in staàt daarmee zelf een commerciële follow-up 
te verzorgen? Daar hebben wij geen zicht op Dat zou 
die industrre eerst zelf moeten duidelijk maken. Met 
wat we nu weten van de vage verhalen over "spin-off" 
van deze activiteit kunnen we niet uit de voeten. 

Zou ze dan niet duidelijk kunnen maken, dan is de voor
genomen investering beter te doen in apparaten die ma
ken dat centrale verwarmingsinstallaties of auto's 
energetisch zuiniger zijn, in bedrijven of in stimule
ringsmaatregelen om tot industriële warmte-krachtkoppe
ling te komen dan wel in een gecombineerde electrici
teitsopwekking en wijkverwa.rming, zoals de EEG en het 
International Energy Agency ook voorstellen. 

Zulk een ombuiging van het beleid zou natuurlijk niet 
zonder frictie op de arbeidsmarkt gaan. Ten eerste zou 
het de 550 arbeidspl.aatsen bij Urenco op de tocht zet
ten. Ten tweede neemt dit tijd voordat het effect op 
de arbeidsmarkt teweeg brengt. 

Bovendien heeft Urenco met goedvinden van de overheid 
(onder minachting van de Kamer, gezien de aanvaarde 
motie Oele) voor de productie van de voorgenomen capa
citeitsuitbreiding reeds contractuele verplichtingen 
aangegaan, die bij een ombuiging van het beleid afge
kocht zouden moeten worden. 

3.6 Conclusie ten aanzien van werkgelegenheidsperspectief 

Het voorstel leidt niet tot meer vaste arbeidsplaatsen 
dan er nu reeds zijn (600, tot 1996). Wel leidt het 
tot ongeveer 5000 manjaren aan werk bij toeleverings-, 
installatie- en bouwbedrijven. 
Twee-derde deel van dit werk is conventioneel, één
derde omvat de fabricage van precisie-apparatuur en 
het project-management, beide meer geavanceerde acti
viteiten in de betrokken bedrijfstakken. 

Het is niet duidelijk wat deze bedrijfstakken, na
deze tijdelijke injectie van kwaliteitswerk, met hun 
nieuwe bekwaamheden commercieel kunnen gaan doen. Er 
wordt te vaag over "spin-off" gesproken, gezien de 
zeer grote en zeer riskante investering waar het hier 
om gaat. 

uit: ENERGIE ONS EEN ZORG, disaussiebroahure 
van de Industriebond NVV3 november 197?. 

9. OOK DE WERKGELEGENHEID IS BELANGRIJK IN DE BESLUITVORMING 

Werk. In een tijd dat werkloosheid zo'n kwart miljoen mensen in ons land dwingt tot 

nietsdoen, is werkgelegenheid een belangrijk punt in de energiediscussie geworden. 

Bij het kiezen van alternatieven voor onze al maar slinkende voorraden olie en 

aardgas speelt de vraag welke van de alternatieven het meeste werk zal opleveren, een 

belangrijke rol. 

Valt de keuze op kernenergie zo zeggen voorstanders, dan is de voortgang van de 

economie veilig gesteld. Dan is tenminste de periode overbrugd, waarin we zonder 

energiegrondstoffen dreigen te raken. De periode, die ligt tussen het moment waarop 

we onze olie, aardgas en kolenvoorraden opgebruikt hebben en het moment waarop 



alternatieven alszonne-en windenergie ruim voor handen zijn. "Kernenergie stelt de 

werkgelegenheid veilig", zeggen zij. 

Oe cijfers leren dat van kernenergie niet zo verschikkelijk veel te verwachten is. In 

1975 zorgde kernenergie voor dekking van ongeveer 0,4 percent van het wereld

energieverbruik. Als de voorspellingen juist zijn kan kernenergie in 1990 zo'n 10 tot 

15 percent van het verbruik-1975 voor zijn rekening nemen. Een dergelijke hoeveel

heid is minder dan de verwachte groei van het wereldenergieverbruik. 

Het mag waar zijn dat het bouwen van kerncentrales werkgelegenheid schept. Dat er 

mogelijk meer arbeidsplaatsen beschikbaar komen bij kerncentrales, dan bij gewone 

centrales. Toch is het aantal arbeidsplaatsen te klein om van een aanvaardbare bijdra

ge tot meer werkgelegenheid te kunnen spreken. Kernenergie is erg kapitaalintensief. 

Werkgelegenheid hier gaat dan ook ten koste van arbeidsplaatsen in andere produk

tiesectoren. Bovendien: de voorraden uranium zijn beperkt. Over afzienbare tijd 

doen zich met kernenergie dezelfde problemen voor als met onze voorraden olie, 

aardgas en kolen; het raakt op. 

Nee, de werkgelegenheid is het meest gebaat bij een energiebron, die onuitputtelijk 

is. Een energiebron, die dwingt tot kleinschaligheid. Die niet milieuvervuilend is. Die 

potentieel nog meer werkgelegenheid biedt, dan kernenergie ooit zal kunnen. We 

hebben het over de stromingsbronnen als wind- en zonne-energie. 

Voor de overbrugging van de energiekloof kunnen we zorgen door het tegengaan van 

de verspillingen. Besparingen op ons huidige energieverbruik~ kunnen ervoor zorgen 

dat onze huidige energievoorraden langer duren d1m gepland was. En maatregelen om 

tot besparingen te komen, zijn zeer arbeidsintensief. Het isoleren van huizen, fa

brieken en kantoren. Het verbeteren van verwarmingsinstallaties en electrische appa- . 

raten, zodat ze met minder energie meer prestaties leveren. liet verbeteren van 

bedrijfsprocessen. Het bouwen van installaties om afvalwarmte weer opnieuw te 

kunnen gebruiken. Het levert allemaal nieuwe en hoogwaardige en leefwaardige ar-· 

beidspleetsen op. 

Dergelijke besparingen vormen ook een garantie voor het beschikbaar blijven van olie 

als grondstof vo.or de petrochemische industrie. En ook daar îs de werkgelegenheid 

van veel mensen van afhankelijk. 

Maar werkgelegenheid is meer dan een optel- en aftreksom. Ook de soort werk speelt 

een belangrijke rol. Het zou niet langer zo mogen zijn dat we gevaarlijke energiebron

nen in stand wensen te houden omwille van de werkgelegenheid. Dat we kiezen voor 

milieuvervuilende industrieën, omwille van de werkgelegenheid. Oe nadelen van 

kernenergie, voor ons milieu, onze veiligheid, onze gezondheid en onze vrede zijn zo 

groot, dat we die nooit tegen het a.rgument "werkgelegenheid" weg mogen strepen. 

We zeggen bereid te zijn een bijdrage te leveren om te komen tot een betere inter

nationale verdeling van welvaart, beschikbare arbeid en energie. 

Dat zou de economische groei en de welvaart hier kunnen aantasten, maar het leidt 

tot vermindering van de armoe in de Derde Wereld. Tenminste, als het op de juiste 
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uit: PPR-rapport 
ULTRACENTRIFUGE 
IN NEDERLAND, 
gepubliceerd in 
Wetenschap & Samenleving, 
februari 1977. 

Vl. Werkgelegenheid UC en alterna
tieven. 

- Werkgelegenheid verbonden aan het 
UC-projekt. 
Volgens de informatie van Ekonomische 
Zaken zou in Almelo een werkgelegen
heid ontstaan voor cirka 2500 werk
nemers in 1985. Deze informatie achten 
wij onjuist omdat Ekonomische Zaken 
er van uit gaat dat de kapaciteit steeds 
verder wordt vergroot nadat de uit
breiding tot 2000 ton (waarvan 650 ton . 
in Almelo) zal zijn voltooid. Bij een uit
breiding tot 650 ton voor Nederlandse 
planning zal een ekstra werkgelegenheid · 
ontstaan voor 500 personen. Daarnaast 
zijn cirka 3000 manjaren nodig voor de 
opbouw van de investering (zie app. 8). 
Het spreekt vanzelf dat deze uitbreiding 
van 500 man ten dele ingevuld zal wor
den met personeel dat vrijkomt uit het 
huidige bestand. (Voor de proeffabriek 
en de technische ontwikkeling zal gelei
delijk minder personeel nodig zijn). 
De totale ekstra bezetting op basis van 
kontinuïteit kan o.i. dan ook gesteld 
worden op cirka 300 man. 
Bij een totale investering die op prijs
basis '75 naar schatting f. 500 miljoen 
bedraagt is het investeringsniveau per 
gekreëerde arbeidsplaats ciTka f. l, 7. 
miljoen. Dat investeringsniveau is zeer 
hoog en vergelijkbaar met de kapitaal
intensieve chemische industrie (vgl. in
vestering in de bouw f .. 100-300.000 
per arbeidgplaats; metaalindustrie 
f. 300-600.000 per arbeidgplaats). 

- Alternatieve investeringsmogelijk· 
heden te.n gunste van de werkgelegen
heid in Almelo. 
Gezien de fmancieel-ekonomische 
risiko's en het zeer hoge investerings
niveau verbonden aan de produktie van 
verrijkt uranium, zijn alternatieve in
vesteringen aantrekkelijk en zeer reëel. 
Daarbij kan gedacht worden aan inves
teringen van algemene aard ter stimu
lering van de bedrijvigheid in Twente, 
en daarnaast liggen ook alternatieve in
"esteringen in het kader van de energie
voorziening voor de hand. 
In het onderstaande zijn enkele aktivi
teitsgebieden aangegeven waarbinnen 
investeringen dringend gewenst zijn en 
die als alternatief kunnen dienen voor 
de uraniumverrijking. 
Vele van deze investeringen sluiten aan 
op de Twentse metaalindustrie en de 
installatie-industrie. 
De genoemde aktiveringsgebieden zijn: 

a} Stads- en wijkverwarmingsinstallaties. 
Benodigde apparatuur: kleinere turbines, 
gasmotoren, warmtewisselaars, pompen, 
ketelinstallaties, pijpleidingsystemen, 

. meet- en kontrole-apparatuur. 
Soort bedrijven: metaalbedrijven, elek
trotechnische industrie, motoren- en 
turbine-industrie, installatie bedrijven, 
pr:oducenten van pompen en ketelinstal· 
laties. · 



manier gebeurt. Als werkgevers hier van ons offers verlangen om hun winsten te 

verhogen om daarmee hun soort industrie in de Derde Wereld te gaan bouwen (en 

veel "ontwikkelingshulp" draait helaas hierop uit), dan zeggen we: nee. Vragen 

autonome Afrikaanse arbeiders ons om een stuk energie, werkgelegenheid of kapi

taal, dan zullen we ja moeten zeggen. 

·De aantasting van onze economische groei en onze welvaart zal trouwens, bij eer

lijker verdeling, meevallen. Onze huidige economische bedrijvigheid zou namelijk, als 

we de externe of sociale kosten meerekenen, weleens negatief blijken te zijn. We zijn 

immers bezig om onze produktievoorwaarden, waaronder energievoorraden en eko

logisch evenwicht, flink aan te tasten. In dat licht bezien, wordt de strijd van de 

Derde Wereldbevolkingen en die van de "rijke" bevolkingen een parallelle strijd, 

namelijk tegen overheersende economische machten zoals multinationals en banken, 

tegen politieke organisaties die deze steunen, tegen het naar de hand zetten van de 

bevolking ten behoeve van hun soort economische ordening en goederenproduktie, 

tegen hun milieu-aantasting en energie-verspilling. Een strijd v66r een mondig wor

den van de bevolkingen (niet alleen daar, ook hier is dat hard nodig, b.v. tegen de 

massamedia), v66r de bevrijding van de arbeid uit de handen van de kapitaalconsen

traties, v66r een beheersbare, doorzichtige normaalschaliga en het milieu-ontziende 

economie waarin de mensen gelukkig kunnen worden. 

Wij zullen van de Derde Wereldbevolkingen en van de strijders tegen de milieu-aan

tasting • dè beide verliezers van een welvaart waarbij wij zelf ook steeds minder 

blijken "wel" te varen· onze hondsgenoten moeten maken. 

APPENDIX8 Tabel2 
Werkgelegenheid t.g.v. het U.C.·projekt 

b) Gekombineerde opwekking van 
warmte en kracht, alsmede warmte· 
produktie met warmtepompen, ten be
hoeve van woningen, flats en bedrijfs· · 
gebouwen. 
Benodigde apparatuur: warmtepompen, 
speciale gasmotoren, schakel· en aan
sluitingsapparatuur. 
Type bedrijven: metaalindustrie, 
installateurs, elektrotechnische industrie. 

c) Energiebesparing in industrie, ge· 
bouwen en woningen. 
Benodigde apparatuur: speciale warmte
wisselaars, speciale luçhtbehandelings
apparatuur, speciale isolatieplaten en 
-schalen, regelapparatuur, 'vloerverwar
ming, speciale gasapparatuur. 
Type bedrijven: metaalindustrie, bouw
industrie, installatiebedrijven. 

dj Toepassing van zon- en windenergie. 
Benodigde apparatuur: zonnekollek
toren, kleine en grote windturbîites, 
warmwaterboilers; warmwaterwisselaars, 
speciale apparatuur voor warmte-opslag 
in bodem en 'warmtevijvers'. 
Type bedrijven: installatiefirma's, 
metaalindustrie, elektrotechnische in
dustrie, bouwindustrie. 

e) Toepassing van steenkoolindustrie. 
Benodigde apparatuur: installaties voor 
horizontaal en vertikaal transport, reini
gingsapparaten voor afvoer. gassen, 
speciale vergassingsappara tuur. 
Type bedrijven: metaalindustrie, che
mische industrie, installatiebedriiven. 

Werkaeleaenheid t.a.v. de uitbreidina van het U.C.·projekt. 
De van de zijde van het Ministerie van Eko
nomische Zaken (1) verstrekte cijfers m.b.t. 
de door de uitbreiding van het U.C.-projekt 
te scheppen werkgelegenheid zijn geba
seerd op de veronderstelling van een 
doorgaande groei van het projekt. Zij 
zijn daarom als schatting van de werkge
legenheid van de uitbreiding met l 000 
ton swu/j in Almelo, waarvan circa 
600 ton swu/j voor Nederland, veel te 
optimistisch, zoals de onderstaande be
rekening aantoont. 
De werkgelegenheid van de uitbreiding 
moet worden verdeeld in: 
l) eenmalige aktiviteiten, zoals bouw 
van fabrieken en centrifuges, die het best 
in manjaar zijn te begroten, 
2) plaatsen in de verrijkingsfabriek, die 
voor de produktietermijn van de fa· 
briek (i.c. de opdrachten van 20.000 ton 
swu verspreid over circa 10 jaar) vast 
zijn. 
Gebruikmakend van de door UCN ge
geven cijfers leidt dit tot het in tabel 2 
gepresenteerde staatje. 

De cijfers zijn tot op zekere hoogte on
zeker, omdat 
a) bij een sterkere bijdrage van Duitse 
zijde m.b.t. bijvoorbeeld toelevering 
aan de centrifugeproduktie of installa
tie van de verrijkingsfabriek er grote ver
schillen voor de werkgelegenheid in Ne· 
derland kunnen optreden, 

omschrij.ving 1000 ton swu/j.(Ned+Duits) 600 ton swufj (Ned.) 

centrifuge, direkt 1250-1500 manjaar 750..1000 manjaar 
centrifuge, indirekt 1000-1500 manjaar 800..1 000 manjaar 
scheiding, direkt 400- 500 man 250 man 
scheiding, bouw 450· 600 manjaar 300- 400 manjaar 
scheiding, indirekt 1200-1500 manjaar 800-1 000 manjaar 
lokale diensten 100 man 50 man 
RenD 180 man 100 man 
centr. organisatie 40..50 man 25-30 man 
ontwerp 50 man 30 man 

770-880 man 
(gedurende 1 0 jaar) 

+3900..5100 manjaar 

455-460 man 
(gedurende 10 jaar) 

+2650-3400 manjaar 

b) door vertragingen in het leveringspro
gramma (m.n. voor de requirement-kon· 
trakten) er aanzienlijke verschuiVingen 
kunnen optreden in de benodigde uit
breiding, 
c) het niet zeker is dat uitbreiding boven 
de 600 ton swu/j in Almelo zal plaats
vinden. 
d) de norm van produktie per werkne· 
mer (70.000) aan de lage kant is (verge· 
lijk de ener&ienota: ca. 80.000). 
Uit tabel 2 kan worden afgeleid dat 
m.b.t. de Nedei:landse tak een reële schat
ting van de werkgelegenheid is, 450 plaat· 
sen voor 1 0 jaar in de verrijkingsfabriek 
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en 2600-3400 manjaar, verdeeld over 
hoofdzakelijk bouw en metaalindustrie 
voor de periode waarin de opbouw van 
de fabriek plaatsvindt. 
Hoeveel plaatsen er voor de uitbreiding 
extra hodig zijn. boven de huidige 
situatie is bijzonder moeilijk aan te ge
ven; maar waarschijnlijk is dat niet meer 
dan 200. 

Literatuur: 
I) Informatiestuk betreffende het U.C.-pro· 
jekt, aangeboden aan de Tweede Kamer, 
23-11·'76, door de Minisier van Economische 
Zaken" . 
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induatrie ..& '1%, Wnrljl 
het eneptteftl'bNill t ... 
zeJfd•rUJd; met 80% toe* 
nam. 

Zouden duetreM nrhou~ 
diftp.a cecoldea Jlebbe1t 
bijotwtzl ... td ... _ 

duktleni'IP'O'ID•, dua , 
aou. ct. b:uluetriile werk~ 
....,.._ ,....Wd ziJ• 
tot. (100/180 x 93% =) 
6t,8%vanh•t 
1969~Diveau. 

Natuurlijk geven deze totae.loljfere een 
ander beeld dan de oljfera ven elk bedriJf 
ot elke bedri,Jfatek &tzonderlijk. Deer . 
deze cijfere wel """' bela.ngrljke Weet
duitse bedrijfata.klten voorbanden zijn, 
en niet voor dezelfde Nederluche In· 
duatrle, vol~ren hierna. enkele trrafteken 

van W eatdultee bedrijfata.kltan die onder 
eaoentleel de&elfde prodillrtle-ometendlg
beden werken. Op zijn IDIDot tunnen dua 
IJOpnno pbrulkt worden om .. nlDdloe
tle te krljpn welke bijclrece IDdi'l'lduele 

. bedrijfota.klten lenren aen de werldooo· 
beid en bet en .. ·rteverbruill:. 
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P.M. Alle oljfere ven de Wettdultoe lD· 
duotrio liiJD ontleend een bronnen v:an de 

· .,Buadeanrbend Biirlrerlnltletlnn Um• 
weltlcbutz eV". 

Ala één dln11 duidelijk blljkt uit deze 
cljfere, den la dat wel dot het •eel,eboor
de ertrnment .,de enel'l(ie'foorelealDg 
moet uitgebreid worden om de werkge
letrenbe!d nW1r te stellen" volledig In te-
,renotrljd la met de feiten. . 

Natuurlljk la bet weer dot door de· 
houw •n aibraák •en IDotelletlea een IID
pula wordt ~rèpven aen de werkgele• 
geahe!d; de eerd ...,. de ontwlkkellDtren 
in bet prodillrtleprocee nroorsukt ech
ter koneekwent de &f'floellDg ven &rbeldo· 
llráchten. Allé6n door toename ven de 
prodillrtle-om'fftl11f In IDIDatens pUJke 
mete ela de&e ultacbekellDg 'fen de faotor 
menoelljlle erbeld, la het moreliJk de 
werkpleiJenbe!dealetuatle op bet be
otMDde peil te bandbe'fOn. Deer de bo
'men nu eenmaal niet tot In de hemel toe· 
grceien, la aen de toename vu de pro
dillrtle-~mveniJ (en deermee een de werk· 
1Jolepnbeld) een grena potald. 

Deze greno wordt nu el een den lij.,. 
erveren aen de band 'fen de aymptomen 
van enerrtevoorelenlnlftprohlemetlelt, 
oteperende &f&etmqeUJkbeden, ultput
tlntr •en srondotoftenreoe"•·· ruimtelij· 
ke ordeniDcaproblemetlek, mll!eu·n~
llDg en sroelend meetaobeppeUJk Yerset 
tegen de oYermetlge en ondoordachte 
prioriteit die 1Je1Jenn wordt aen bet otre
veá DAILl' economloche grcel ten koate 
ven ellea, en ontreecht bet pproduceerde 
en oqeeobt de eerd •en bet productie
proces. ' 

De Intbeerheld vu de aemenlevlng 
komt zo duldolijk In de verdrulddnlf dool" 
deze ontwllûtellDg dot men &leb oot deer
om meer en meer aaat be&bmen over de 
eln 'fen deze hlatorloch segrcelde tan
deno. 

Op srond Yen deze getre'fena en over
wortntren moet de konkluale getrokken 
worden dot: 
a. ultbreldiD&' ven de enerrie-voorele

nlDc de werkplepnheld eerder ..... 
tut den verbeurt. 

b. de eneqle-lDtenal'l'ltelt ven een pro
dillrtle-prooeo een lloed aeleotle-orite
rlum la voor een reconde -rlt1Jele-
1renheldapolltlek . 

c. •erderpende electriftoette ven de 
meetaobeppiJ In bet elpm .. n, en •en 
bet prodillrtle-prooee In het bijzonder, 
de werldooobeld otruetureel ui •er
srotan. 

d. de bouw ven atoomoentralee en ure
nlumYel'l'IJidntra-IDotellatlea ot'rljdig 
zijn met een heboorlUk warklfeleJren• 
beldobeleld (bij export nn bot ure
ulum exporteren we daarmee een otnk 
werldooohald, betpen .. n onclenkbere 
helODIDtr la •oor de 'fOrltretren pond· 
otoft'en). 

TON BKANB, DOIIIliUIÓB't 
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Brastlil 
VEJA, 2-7-'75. Fragmenten uit: 

~lal!lire anarga 
EEN KRACHTIGE, VREEDZAME NATE 

Op zijn gebruikelijke duistere manier ver
klaarde Silveira (minister van buitenlandse 
zaken van Brazilië- vert.): 'Wij zijn te
gen de bewapening, zowel horizontaal als 
vertikaal. Maar wij zijn ook tegen het 
idee om de engewapenden te ontwapenen en 
de gewapenden nog verder te bewapenen'. 
Daarmee wilde hij zeggen dat Brazilië, wel
iswaar voorzien van de meest vreedzame be
doelingen, zojui.st was toegetreden tot de 
lijst van naties die een atoombom kunnen 
fabriceren. 
( ... ) 
Op het ogenblik is Duitsland in staat om 
meer geperfectioneerde atoomcentrales te 
leveren dan Amerika, vooral wat betreft de 
veiligheid, en juist daarom zijn ze 20% 
duurder. 
( ... ) 
'Brazilië kan zijn nucleaire project ge
heel, of minstens in belangrijke mate fi"' 
nancieren met de export van verrijkt ura
nium' zei ( ••• ) Paulo.Nogueira Batista, 
presi~ent van de Nuclebrás. 
( ... ) 
Behalve de bekende Braziliaanse voorraden 
die tussen de 350.000 en 500.000 ton ge
schat worden, zijn er betrouwbare aanwij
zingen dat er nieuwe en rijke vindplaatsen 
bestaan, vooral in Amazönia, die voldoende 
zijn om te voorzien in de binnenlandse be
hoefte en te voldoen aan de eisen van het 
accoord. 
( ... ) 
De ultracentifuges - Als president van de 
toen pas opgerichte Nationale Onderzoeks
raad, ging de admiraal (Alvaro Alberto da 
Motta e Silva) naar Europa, in 1952, om 
deze technologie te proberen te bemachtigen. 
En hij bood de Duitsers, 23 jaar geleden, 
plannen aan die in de grond hetzelfde waren 
als die, die vrijdag jl. in Bonn getekend 
zijn. Aangezien Duitsland indertijd, ver
slagen, onder rigareuze Amerikaanse mili
taire bewaking stond, werd er in het geheim 
onderhandeld. Via de Banco-Germänico para 
a America do Sul, ontvingen de Duitsers 
80.000 dollar voor de vervaardiging van 3 
ultracentrifuges, apparaten waarvan zij 
meenden dat ze in staat waren om verrijkt 
uranium te produceren. De geheime onderhan
delingen overleefden slechts 12 uur het mo
ment waarop de officiële handelingen be
gonnen om het materiaal over te brengen. 
Toen het ontdekt was, werd het materiaal 
in beslag genomen in Duitsland, door de Mi
litary Board of Security van de vs., op be
vel van de Amérikaanse Hoge Commissaris, 

professor James Conant, die zei richtlijnen 
te volgen van de Atoomenergie Commissie 
van zijn land. Niet uit het veld geslagen 
stelde de admiraal hetzelfde aanbod aan 
Washington voor - erts in ruil voor uit
rustingen en technologie - hetgeen afgewe-

. zen werd •. Pas in 1956 werden de ·ultracen
trifuges vrijgegeven, en naar het Insti
tuut voor Téchnologische Onderzoekingen in 
Sao Paulo gebracht, waar ze in volstrekte 
verlatenheid wegrotten. Admiraal Alvaro 
Alberto nam in 1955 ontslag, ontevreden 
met de richting van de nucleaire politiek 
van Brazilië. En zo werden de ingewikkelde 
apparaten vergeten, die in het archief 
staan onder de vermelding •cr~lheiras', 
(tandraderen), een naam die gebruikt werd 
o~ hun invoer te camoufleren. 
( ... ) 
Vóór alles vertoont het monopolie van de 
VS op de levering van nucleaire installaties 
zeer ernstige tekenen van verzwakking - de 
grootste daarvan is het verliezen van een 
gigantisch contract van 10 miljard dollar 
met Brazilië. 
( ... ) 

ARENA onvoorbereid - De geheimhouding 
(tijdens de onderhandelingen) veroorzaak

te evenwel ook enk~le ongemakken voor de 
ARENA (regeringspartij - vert.)., toen zijn 
parlementariërs zich vrijdag voor de taak 
gesteld zagen om in hun deélstaten de ver
diensten van het verdrag bekend te maken 
- een produkt waarover zij tot op dat ~o
ment geen enkele informatie hadden. 
( ... ) 
Hans-Dietrich Ganseher (minister van bui
tenlandse zaken van West-Duitsland- vert.): 
'Het gewicht van Brazilië in de internatio
nale politiek neemt met de dag toe. ( ••• ) 
In een wereld vol onrusten en tegenstel
lingen komt het gedrag van (Brazilië) 
naar voren als een factor van stabilisatie 
en evenwicht'. 

DE ENERGIEBRONNEN VAN BRAZILIE (") 

1966 1976 1986 
OLIE 32,8 43,3 37,1 
AARDGAS 0,2 0,4 0,8 
ALCOHOL 0,6 0,1 1,1 
LEISTEENOLIÈ. - - L2 
WATERKRACHT 16,5 23,8 31,8 
STEENKOOL _3, 8 3,5 7,4 
BRANDHOUT 38,4 21,5 9,9 
HOUTSKOOL 2,0 3,2 2,1 
SUIKERRIETSTRO 5,7 4,2 4,0 
URANIUM - - 4,0 

Bron: Salanço Energetico Naciona1, 
Ministerie van Mijnbouw en Energie. 
i977. 



Begint de Zuidamerikaanse 
atoomrace op het Binnenhof? 

OE GROENE 
25 JANUARI1978 

Het is eigenlijk verbazingwekkend sitie. Omdat met name de VS zeet- lektriciteitsvoorziening, waarvoo één klap naar de derde plaats op de 
dat de Nederlandse regering nog afwijzend reageerde op het atoomak- de kernenergie bestemd is. Het voor- wereldranglijst van reaktorproducen
steeds geloofhecht aan de vreedzame koord kwam de oppositie in de onple- sj)elde tekort op dat terrein is in feite ten (ach tertwee Amerikaansenrma's) 
bedoelingep van de Braziliaanse m~li- zierige situatie· dat stelling moest kunstmatig. De regering gaat name- doorstoot, en toegang tot de. ura
taire.machthebbers. De aanwijzingen worden genomen in het weinig popU,- lijk uit van een ek.onomisèh groeiper- niumvoorraden van Brazilië. Zoalsde 
vo~r het tegendeel zijn namelijk legio. laire gezelschap van de Amerikanen., .ce~tage en een. bijbehorende groei regering van de Bondsrepubliek het 
Het land- verreweg het grootste van Zo slaagden de Braziliaanse militai- van de energiebehoefte, die ver li zelfheeft uitgedrukt ,,Bovendien zijn 
Latijns-Amerika - wordt ~heerst ren er aardig in· nationalistische en boven wat reëel te verwachten is. di Bondsregering en de Duitse indu.s
door een militaire diktatuur die i.n anti-Amerikaan~ gevoelens onder de Daarnaast heeft Brazilië zeer veel wa. trie, met het oog op de zich voor het 
1964 door een staatsgreep aan de bevolking naar hun hand te zetten. rkracht tot zijn beschikking, zeker begin der jaren tachtig aftekenende 
macht kwam; Ekonomisch is het l:)e- Bij dat alles moet men zich wel be- genoeg om de eerste dertig jaar in all verkropping van de markt van na
wind steeds gericht geweest op be· denken dat er in Brazilië allerminst elektriciteitsvraag te voorzien. Vol- tuurlijk uranium en de mogelijkheid 
gunstiging van buitenlandse (multi: sprake is van een vrije pers. Bladen gens de regering gaat het om ee van daaruit voortvloeiende interna
nationale) ondernemingen, .ten koste die niet vooraf gekontroleerd worden totale kapaciteit van 160 duizend m tionale natuurlijk uranium-kartels, 
van het nationale bedrijfsleven en dè doen angstvallig aan zelfcensuur, om· gawatt, waarvan slechts de helft ex geïnteresseerd in de ontsluiting van 
Braziliaanse arbeiders. V oor een uit- de regering maar vooral niet voor het ploiteerbaar is. Daarbij baseert ze zich een additionele voorzieningsbTon". 
verkoop van grondstoffen werd hoofd te stoten. Bovendien ontvan- op een studie uit de jaren zestig, di~ 
dl;larbij niet terug geschrokken. In die gen alle kranten regelmatig lijsten rvan uitging dat .slechts projekten Wapenwedloop met Argentlnli 
politiek zijn de militairen steeds ge- met onderwerpen waar überhaupt albaar zouden zijn die een investe-
steund door de VS. Ook voor de coup niet over geschreven mag worden. ring van minder dan 500 dollar per Slikt de Nederlandse regering de hei
van 1964 hadden de Amerikanen al Publikaties van partijen en organisa- kilowatt-kapaciteit vereisen. Voo lige beloften van de Braziliaanse mili
een aardige vinger in de Braziliaanse ti~s die noodgedwongen ondergronds kernenergie hebben de Braziliaanse tairen voór zoete koek, de Argentijnse 
pap. Dat leidde toen tot toenemend werken, worden vanzelfsprekend niet fysici berekend dat er zeker 1500 dol~ junta îs bepaald argwanender. De Ar
verzet vanuit de bevolking. Sindsdien op grote schaal verspreid. Op radio en lar per kilowatt geïnvesteerd moet genlijnen zijn niet van plan oinmet de 
isdatverzetnietafgenomen,maarwel televisie wordt de censuur nog rigou- worden. Voor datzelfde geld· worden armen ove.- elkaar af te wachten of 
beter onderdrukt. Veelzeggend is bij- reuzer toegepast, omdat deze media ook energie-ptojekten ïn het verre Brazilië ook echt een bom zal maken, 
voorbeeld dat van 1964 tot vorig jaar veel invloedrijker zijn dan dè schrij- Amazonegebied rendabel, itiklusief als ze daar d(! spullen voor in huis 
de koopkracht van de arbeiders rrtet vende pers. De helft van de Brazilia- de transmissie van elektriciteit ove heeft. Ze hebben zelf al aangekon
ongeveer de helft is gedaald, terwijl in nen is namelijk min of meèr analfa- duizenden kilometers naar de sted digd, ook in staat tè zijn een bom te 
die.zelfde periode regelmatig groeire- beèt, en de lage lonen· zorgen ervoor lijke centra. Naast waterkracht maken (zie de Groene van 9 maartjl.). 
sultaten bovèn de lO,pct. werden dathetmerendeelvandeanderehelft schikt Brazilië ook nog over gro Indatverbandiseenopmerkingvan 
behaald. zich niet de luxe van een krant kan voorraden steenkool en ·bruinkool de Braziliaanse senator Virgilio Tavo
De internationale politiek van dè hui- permitteren. Telèvisietoestellen zijn De ·exploitatieperspektieven daar- ra, atoomspecialist van de regerings
digemachthebbersisgebaseerdopde natuurlijk ook verre van goedkoop, va.'l zijn ·wèl minder florissant dan partij ARENA en spreekbuis van de 
theorie van de Nationale Veiligheid. maar de meeste mensen ·kunnen wel die van waterkracht, maar altijd nog regering in atoomkwesties, interes
In het kort houdt die in dat er in de kijken bij kennissen, in het café of op aanzienlijk beter dan de voorliitzich- sant; in het boek VEJA verklaarde hij_ 
wereld, maar ook in Brazilië zelf, een pleinijes in de volkswijken waar het ten van kernenergie. 21/sjaar geleden: ,,H~t is duidelijk dat 
voortdurende oorlog tegen de ,.kom- stadsbestuur een televisietoestel als Argentinië zijn bom zou. maken, 
munisten" aan de gang is. Vrede is in heeft laten neerzetten. Niet kommercleel razilii alles in het werk zal stellen 
deze··konceptie slechts de periode dat m de zijne te maken". 
de konflikten (nog) niet uitbarsten. Eigen atoomtechnologie Daar komt nog bij dat de installaties De Braziliaanse aspiraties om de he-
Daarbij zien de militairen Brazilië als · die West-Duitsland gaat leveren op gemonie in Zuid-Amerika te verkrij-
het "coming country" dat te zijnertijd Al sinds de tweede wereldoorlog z'n zachtst gezegd niet. e~g geschikt en hebben al geleid tot een wapen
de leidende rol in de wereldpolitiek heeft Brazilië geprobeerd een eigen zijn voor een onderontwikkeld land wedloop met Argentinië. Het Brazi
moet overnemen van de VS - onge- atoOmtechnologie te verkrijgen. Met als. Brazilië .. Het .soort reaktor_ dat liaanse leg~r~~>rps dat ~n _de !':rens 
veer zoals de VS na de oorlog Enge- wisselend succes. In de tweede helft aangekocht IS, de zogenaamde hebt- met Argentm1e gelegerd IS, IS biJzon
land aflosten als grootste mogend- van de jaren vijftig kwam daar een waterreaktor, vereist een veel ge.. der zwaar bewapend. Ook het feit dat 
heid. · beeije de klad in, toen de atoompoli- kompliceerder technol~g1e dan de de Brazilianen enorme bedragen uit
Het in 19'75 met West-Duitsland.afge- tiekin handen kwam van een groep zwaarwaterreaktor, .. d1e. gesto~kt geven aan bewapening, maakt de Ar
sloten atoomakkoord - inhoudende ,enirègu.istas" _ mensen die nauwe wor~t met natuurliJ~~ ~uet vemjkt gentijnen er niet geruster op. Volgens 
de levering van 8 kerncerltrales, een banden onderhouden met buiten• uramum. Ook ~et verrJJkmgssysteem het Jorna! do Brasil van 6 juli jl. gaf 
verrijkings-, een opwerkings- en landse belangengroepen. In die tijd dat de Westdmtse~s gaan leveren,_ht;t Brazilië in 1974 ruim twee miljard 
brandstofstavenfabriek met als werden de richtlijnen van de Ameti- zogenaa~de . Jet-_nozzle-proc~e. dollar aan bewapening uit, 40 pct. van 
tegenprestatie o.a. een optie op 20 pct. kaanse Atomie Energy Commission deugt met .. ~r IS weliswaar uramum de totale militaire uitgaven in 
van het onder meer door Duitse geo- braaf opgevolgd. Dat bleef zo tot 1968, mee te verrJ.!k~n, ook tot het percen- Latijns-Amerika dat jaar. Argentinië 
logen te exploreren uranium in de toen de militairen een kontrakt sloten tage dat nod1g IS voor het bouwen ~~n was datzelfde jaar op ruime afstand 
Braziliaanse bodem- is aan het Brazi- met het Amerikaanse koncem Wes" een bom. Ma~ op kommerc1ele tweede, met 554 miljoen dollar. 
liaanse publiek gepresenteerd via een tinghou.se voor de levering van een schaal kan_ er met mee gewerk~ wor- Maar dat is altijd nog veel in vergelij
intensieve publiciteitskampagne. kernrellktor, de Angra I. Die transak- de~. Daar 1~ het energieverbruik van king met de meeste andere Latijns
Breed uitgemeten werd vooral dat tie behelsde absoluut niets meer dan ?e mstallatle veel~ h?Og voor, en dus Amerikaanse landen. Trouwens, in 
Brazilië met deze overeenkomst zou de levering van een reaktor. Van m normale explo1~tie te duur. Dat 1976 waren ?~ .. bewapeningsuitgaven 
toetreden tot de selekte , klub van overdr;tcht van know-how was. geen beteken: da~ Bra~1bë met ~~ze h~le van Argentm1e al ·gestegen tot 1,4 
landen die de beschikking hebben sprake benodigde brandstofstaven transaktie e1genlijk maar een re~l miljard dollar. 
over een ·eigen splijtstofcyklus. Ook worde~ momenteel kant en klaar ge- doel voor ogen kan hebben: defabrt- Niet zonder rede heeft de gezagheb
de toegenomen onafhankelijkheid bracht èn gehaald door een Ameri- kage van een ,~tge"! atoombom, al- bende Braziliaanse kernfysikus J. 
van Brazilië ten opzichte van de grote kaanse technikus Via dat kontrakt thans de mogehqkheid daartoe. Daar- Leitelopes, momenteel werkzaam in 
mogendheden werdsterk benadrukt. kregen de. Amerikanen het recht om voor gaat Brazilië dB? verrijkt ~raan Straatsburg, gesteld "dat het mili· 
De geheimhouding van de onderhan- niet alleen .die reaktor maar alle door van URENCO gebruiken, tenmmste taire aspekt van atoomenergie - het 
dèlingen met de Duitsers tothet mo- de Brazilianen te bou~en installaties als de Kamer daar. niet. alsnog een perspektief voor de mi.litairen om 
ment van ondertekening zou nodig opnukleairgebieddekomende.dertig stokje voor steekt. Juist. va_nwege de atoomwapens te kunnen maken -
zijn geweest om pressie van die mo- jaar te kontroleren. Tegen die achter- _kommerciële o~baame1d van he doorslaggevend is .. in de Braziliaanse 
gendheden te vermijden. Brazilië zou grond kreeg het kontrakt met de Jet n~~le-procéde, zo h~ft ook atoompolitiek. Het zou goed zijn als 
door het akkoord immers toegang Westduitsers de schijn van een door~ oud-mrmster van Eko~om1sche. Za· de Kamerleden dat bij de behandeling 
krijgen tot een soort technologie die braak. Aan de afhankelijkheid van de ~en Lubbers volmondig toegegev.~n van de Almelo-uitbreiding in hun 
tot op dat moment was gemonopoli- Amerikanen was immers een eind m antwoord op Kamervragen, bliJft achterhoofd houden. En het zou nog 
seerd door de machthebbers in de gekomen. Een succes waarvoor de Brazilië voor haar ke~nbrandstof aan- veel beter zijn als ze zich. bedenken 
we~ld om .. ~~komende grootmach- militairen de .,eer" opeisten. gewezen ?P pet . bUitenland. ~P de dat er geen e~kel waarborgens~stee~ 
ten als Brazilië onder kontrole en De· Braziliaanse regering geeft als re- UCN-fabnek m Almelo voorlopig. bestaat dat diefstal van plutonium utt 
afhankelijk te houden. Een n.i,ellwe den voor de aans~haf van al die kern- e pressie die de Duitsers momenteel de installaties volledig kan verhinde
DUkleaire toekomst d';ls ~ bewus van installaties op, dat hèt land anders in uitoefenen op Ne~_erland o~ m~t de ren. Zolang in Brazilië een militaire 
een geSlaagde e~anctpatiè. . de nabije.toekomst eenernstig tekort levermg v~ verr!J,~t u_:amum m te diktatuur aan de macht is, is elk 
Onder~e bevolkmg heeftda~~ppèl op aan energie zal krijgen. Wat de olie- stemmen, 1s. begriJpeliJk. V_oor de vertrouwen misplaatst. Zeker het ver
de nationale trots wel degelijk effekt voorziening betreft zijn er sinds de Bondsrepubhek staat er ~~mers trouwen dat er geen bom gemaakt zal 
~ehad. Ste~ vO?r de g~voerde poli- oliekrisis inderdaad al grote moei- nogal wat op het spel:. een milj~en- worden als die binnen handbereik is. 
ti~ bleef n1et !llt en. le1dde zelfs tot lijkheden. Die problemen doen zich o~er voor de Westdmtse ke~nd~-
eruge mate van JSolenng van de oppo- echter niet voor met betrekking tot de tne, waarmee Kraft Werk Unwn m Marijke Hersman· 

26 



Een gespleten politiek 
Wanneer je je voorstelt dat Brazilië zich in 
een ernstig conflict met bijvoorbeeld Argen
tinië gemanoeuvreerd heeft, liggen de zaken 
ten aanzien van de safeguards van Van der 
Stoel en de waarborgen van de IAEA heel an
ders. Met het vooruitzicht van een binnen
kort ontbrandende oorlog in het achterhoofd 
zal geen enkele regering er een been in zien 
om een internationaal schandaal te veroorza
ken. In dat geval zal het geen probleem zijn 
om in de opwerkingsfabriek plutonium te ont
vreemden, en de verrijkingsfabriek hoogver
rijkt uranium te laten fabriceren. Een over
val op het zorgvuldig geregelde depöt van 
plutonium zal dan ook geen probleem vormen. 
Wat zijn de mogelijkheden van Nederland en 
West-Duitsland om da.ar iets aan te doen? 

Boycot 
Een oplossing die wel geopperd wordt, is een 
boycot, van verrijkt uranium en technologie 
voor de andere installaties. Daarbij is de 
gedachtengang gebaseerd op de beweringen van 
de Braziliaanse regering zelf, die stelt dat 
de economie ·reddeloos verloren is als er niet 
bijgesprongen wordt met kernenergie. Die be
weringen zijn leugens. In de eerste plaats 
kloppen de prognoses voor het toekomstig 
energiegebruik niet, omdat daarbij uitgegaan 
is van een voortgaande economische groei die 
zeker zo hoog zou blijven als de groei tij
dens de jaren van het zogenaamde economische 
wonder, toen de groei soms boven de 10% steeg. 
De economie maakt echter een ernstige reces
sie door; van ja~~ari tot september dit 
jaar bedroeg de groei slechts 2,29%, zodat 
het reeel lijkt voor dit jaar niet op 
meer dan 3% te rekenen, en er zijn geen 
tekenen die wijzen op een opleving op korte 
termijn. 
De regering rekent op een jaarlijkse tee
name van het energieverbruik van 12%. Op 
het ogenblik komt de werkelijke groei nog 
aardig overeen met de voorspelde, dankzij 
de recente uitbreidingen in energiever
slindende sectoren als staal, aluminium 
en kunstmest, maar dat is een verschijn
sel van voorbijgaande aard. Wanneer uitge
gaan wordt van het veel realistischer 
groeipercentage 6%, waaromtrent de Brazi
liaanse economie zich gemiddeld door de 
jaren heen bevonden heeft, zal er rond 
1983 een aanzienlijke hoeveelheid over
tollige energie geproduceerd kunnen worden. 
In dat jaar moet de eerste Westduitse kern
centrale in werking treden, maar ook de 
waterkrachtcentrale Itaipu, en een aantal 
kleinere centrales. In 1986 moet kernener
gie volgens officiële schattingen in 4% 
van de totale energiebehoefte voorzien, 
·tegen waterkracht 31,8%. 

Symposium 
Op 24 en 25 oktober jl. werd in Brazilië 
het Nationale Energie Symposium gehouden. 
Tijdens het symposium kwamen verschillen
de interessante zaken naar voren. Zo bleek 
bijvoorbeeld dat het transporteren van 
electriciteit over lange afstanden, tot 
zo'n 2000 km, in veel gevallen de eind
prijs niet zodanig verhoogt dat die hoger 

uit: BRASIL 10, nov.-dec. 1977. 
uitgave Brazilië Comité. 

is dan kernenergie. De prijs van een in
stallatie voor kernenergie komt per kilo
watt-capacit~it (per uur) neer op ongeveer 
$1500,-. Het meest recente onderzoek naar 
waterkracht in Brazilië vond in de jaren 
zestig, dus voor de oliecrisis, plaats en 
werd uitgevoerd door de Canadese firma 
Cananbra. Daarbij werd er vanuit gegaan 
dat installaties per kilowatt-capaciteit 
niet meer dan 500 dollar aan investeringen 
mochten vergen. Op deze, deels zelfs op
pervlakkige studie zijn de schattingen 
van de regering gebaseerd. Een gedegener 
onderzoek met investeringscriteria in de 
orde van kernenergie zou een veel grotere 
hoeveelheid waterkracht als uitkomst op
leveren. 
Verder bleek op het symposium dat door de 
toenemende mijnbouwactiviteite,, in de deel
staat Santa Catarina er in toenemende mate 
hoogovengas ter beschikking komt, dat nu 
totaal niet gebruikt wordt en waarmee in 
1985 een thermoelectrische installatie met 
een capaciteit van 5000 MW gevoed kan 
worden. Deze voorraad energie is volgens 
Afonso Silva Telles, voorzitter van de 
Nationale Raad voor Onderzoek (CNPq) niet 
verw.erkt in de regeringsplanningen. 
In het licht van het bovenstaande ziet 
het er naar uit dat een effectieve boy
cot, het van buitenaf stilleggen van de 
kernenergieprojecten in Brazilië, nauwe
lijks het beoogde gevolg van een ineen
storting van de economie zou kunnen heb
ben. Voorzover de vervangende projecten 
al niet op stapel staan, zal er gemakke
lijk in voorzien kunnen worden. De Brazi
liaanse regering is immers de eerste die 
weet dat er een boycot op komst zou kun
nen zijn. 

Het is overigens nog helemaal de vraag of 
een boycot wel zou lukken. 
De kerncentrales worden geleverd door de 
KWU (Kraftwerk Union), een volle dochter 
van Siemens. De eerste zullen in West
Duitsland gefabriceerd worden, en de 
laatste op Braziliaans grondgebied, om de 
schijn van de technologieoverdracht hoog 
te houden. De produktie zal echter in han
den zijn van Siemens do Brasil, 66k een 
volle dochter van Siemens. 
De huidige directeur van Siemens do Bra
si! is Pio Correa, voormalig minister van 
buitenlandse zaken. 
Als West-Duitsland zover wil gaan om een 
stopzetting van de Braziliaanse energie
indus.trie te bewerkstelligen, zal het zijn 
eigen multinational onder druk moeten zet
ten. Het is zeer de vraag of men daar toe 
in staat zal blijken, als de produktie een• 
maal naar Brazilië is overgeheveld. Nog 
meer de vraag is het, of de Westduitse re
gering daar ook toe bereid zal zijn. In 
het contract met Brazilië is immers ook 
voorzien in een leverantie aan West-Duits
land van 20% van alle in Brazilië te vin
den uranium (en een maximale export van 
40% van de produktie), zodat daarmee de 
Westduitse economie tegelijkertijd ook 
een energiecrisis te verwerken krijgt. 



IN GESPREK MET OUD .. J'OORZITTER BRA.ZILI.4..4.NSE ENERCIE.COMMISSIE 

PLANNEN ALMELO NIET IN HET 
BELANG VAN BRAZILIANEN 

DOOR 
JAN GOOSSENSEN 

De oud-voorzitter van de Bra· 
ziliaanse parlementscommissie 
voor. energiHaken vindt bei 
niet in he& belang van be& volk 
van Brazilië, nu over te scha
'kelen op kernenergie. Integen
deel. Hij spreekt over een "valse 
prioriteit". Hij is fel tegen
stander van de plannen van de 
Nederlandse, Duitse en Engelse 
regeringen, in de ultraeentri
fugefabriek in Almelo Brazi
liaans uranium te verrijken. 

Dr. Lysaneas Maciel, 49 jaar oud, 
is een paar dagen in Nederland. 
Hij is Braziliaan. Zes jaar gele
den werd hij gekozen in de Ca· 
mera d06 Deputados, dè Tweede 
Kamer van het parlement. Hij 
was lid van de MDB, de zoge
naamde democratische opposi.tie
partij, maar in mei van dit jaar 
werd hij door het militaire be
wf:nd uit de volksvertegenwoordi
ging gegooid. Zijn politieke en 
burgerrechten raakte bij daarbij 
ook kwijt, voor tien jaar. Dr. Ma· 
crel verdient nu zijn brood bfj de 
Wereldraad van Kerken in Genè
ve. Hij is er speciaal adviseur 
voor zaken betreffende mensen
rechten. 
Dr; Maciel heeft informatie uit de 
eerste hand over de politrekè si
tuatie in Brazilië. Hij kent niet 
alleen de machthebbers van dit 
gigantische land, maar ook hun 
gevangenissen. De jurist Maclel ls 
raadsman geweest voor politieke 
gevangenen die niet zelf verdedi-. 
gers konden vinden. Daarnaast 
kent hij de energiepolitiek van 
het land. Hij is voorzitter geweest 
van de kamercommissie voor 
mij-nen en energie. 

Vindt u dat Brazilië va.n Duits· 
land, Nederland en En.ge!and 
verrijkt uranium mag kopen voor 
het opwekken van kernenergie? 

.. In de eerste plaats wil ik op
merken, dat ik geen tegenstander 
ben van elke technische vooruit
gang. Je hebt nu ·eenmaal ge
avanceerde technieken en kennis 
nodig. 
Het belangrijkste bezwaar tegen 
de levering vind ik, dat Brazilië 
het verdrag n1et heeft getekend 
dat verspreiding van kernwapens 
wil tegengaan. Maar ik moet zeg• 
gen, dat zo'n verdrag niet veel 
voorstelt. Brazildë heeft de ver"' 
klaril)g van de rechten van de 
mens ook. getekend, en dat stelt 
ook ~t vèel voor. Het 
verdrag dat de verspreiding van 
kem-pens moet tegengaan, zie 
ik als een instrument Van de SU• 
pennogendheden, de atoomclub. 
Het zijnlanden die willen uitma
ken welke staten wel of niet ver-

antwoordelijkheld kunnen dragen 
voor kernenergie. Maar ik geloof, 
dat de supermachten de ll\racht 
niet hebben, dat te zeggen". 

Woorom 'Meft Brazilië het noo
profüeratieverdrap niet gete
kend'! 

"Naast ons land ligt Argentinië. 
Het is bekend, dat dat land bijna 
de kennis heeft die nodig is voor 
een kernproef, Dat wil ook zeg
gen vlakbij de fabricage van 
atoombommen. Het ls de run tor 
race, die erachter zit Onze wa
penindustrie wil de kernenergie 
stimuleren door valse veiligheids
problemen op te werpen. Dat ge
beurt overal. De beslissing om te 
beginnen met kernenergie is een 
militaire beslissing geweest." 

Lage lonen 
"Is kernenergie voor Brazi.tü! te 
beta.!en? 

"Dat is het grote probleem. Er 
zijn over ee-n periode \"an 8 jaar 
12 kerncentrales gepland. Die 
kosten bij elkaar 15 miljard dol
lar. Bedenk dat de nationale 
schuld van Brazilië nu al 31 mil
jard dollar bedraagt.. Wie moeten 

deze gigantische bèdragen op
bre-ngen? De werknemers. 
Het nationaal produkt ls de laat
ste 10 jaar met 220 procent geste
gen, maar omgerekend naar kos
ten van levensonderhoud zijn de 
salarissen met 45 procent ge
daald. De lonen In Brazilië beho
ren tot de laagste ter wereld. Ze 
zijn zelfs lager dan die in India. 
Slechts 3 procent van de bevol
king deelt in de rijkdom van het 
land. Als de kerncent:ralês ge
bouwd worden, betekent dat 
maar één df:ng: dat de lonen laag 
blijven. 
Ik wil nog verder gaan. Omdat 
de lonen laag blijven, zullen nog 
meer kinderen dan nu van hon
ger omkomen, vooral in het 
noord-oosten van het land. Vol
gens officiële statistleken Is de 
he-lft van de kinde-rsterfte van 
kinderen onder de 5 jaar te wij
te-n aan ondervoeding". 

Hoè belangrijk vindt u he-t con
tact met Bra.zi.lil!, d4t nu op sta· 
pet stiUIJt 7 
,,Als Nederland akkoord gaat, 
neemt het deel aan het belang
rijkste contract In. de wereld op 
dit moment. Als Nederland vindt, 
dat zaken voorgaan, dan ls uw 
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land deelgenoot aan de dood van 
duizenden kinderen. Het contract 
ls geen Brazfliaans-Duitse aange
legenheid, maar ook een Neder
lands prob)eem. Slechts een paar 
me-nsen profiteren ervan, maar 
een hele generatie moet betalen." 

Heeft Brazili~ op dit moment 
kernenergie nodig '! 

"Méér energie kan zijn nut heb
ben, ·maar kemenergie heeft be· 
slist niet onze prioriteit. Het Is 
een valse prioriteit. Het past 
niet in de noden van dit moment. 
Zoals ik al zei, het is een zuiver 
mllitaire beslissing geweest. Bra
zilië en Argentinië hebben zich 
altijd al op een oorlog voorbereid. 
Alle inwoners van Latijns-Ame
rika, 300 miljoen mensen, verspil• 
Jen per jaar 12,5 miljard dollar 
aan legers in de verschUlende 
landen. Zij houden met elkaar 
een half miljoen soldaten op de 
been. r>e meeste landen besteden 
meer dan 30 procent van hun be
groting aan militaire uitgaven. In 
Brazilië ligt dat cij.fer tusse.n 
de 25 en 30 procent. 

Deze grote legers ~den niet ge· 
bruikt. Er zijn geen buitenlandse 
oorlogen. Ze worden ruste1006 en 
bezetten daarom hun eigen land. 
Op ledere post vind je militairen. 
In de top van ons ministerie van 
onderwijs zitten veertig kplonels. 
Verder zijn de militairen de teri
darmes geworden van de multl;. 
nationale onàememingen. Elke .. 
~ultinational die in ~tijns Ame
rika opereert. heeft op een sleu
telpost een militair zitten. Je 
kunt je afvragen, wie het meest 
van de kerncentrales profiteren. 
Dat zijn de multinationals en de 
militairen. Zij hebben de minera· 
len van Brazilië nodig, en daarom 
moet hun rontrole daarover com
pleet zijn. 

Na de machtsovername in 1964 is 
vanuit de Verenigde Staten het 
hele grondgebied van Brazilië 
uit de lucht gefotografeerd. 
Satellieten hebbben het hele 
land afgezocht naa'!' goud 
en uranium. De originelen van de 
foto's Hggen in de Verenigrle Sta
ten. Als we de foto's zelf willen 
gebruiken, moeten we Washing
ton om toestemming vragen. 

Dwars door de Amazone jungle is 
een brede weg aangelegd die ner
gens vandaan komt en nergens 
naar toegaat. 2400 kitometer lang. 
Een weg langs de belangrijkste 
mijnen, die op de· luchtfoto's wa
ren ootdekt. De bevolking heeft 
de aanleg moetm hPtal<'n. maar 
de grote bedrijven maken er ge
bruik van." 

Is Brazilië een arm l4nd r 
"Nee, dat is een fabeltje. Brazilië 
ls een van de rijkste landen ter 
wereld. We hebben naar schat
tillllg 18 biljoen ton ijzererts van 
zeer goede kwaliteit, waarvan de 



exploitatie nog maar net begon
nen is. Het probleem is echter, 
hoe meer ~ exporteren, hoe ar
mer we worden. Van alles wat 
we uitvoeren, behoren we tot de 
toplanden. Suiker, bananen, mi
neralen, koffie, soja. Desondanks 
zijn onze minimumlonen ootzet
tend laag en is onze nationale 
schuld schrikbarend hoog. Ik ge
loof., dat we de uitvoer moeten 
verminderen en meer moeten 
dmken om onze eigen mensen", 

Zijn tf' aOOef'e tnef'giebf'onn<en 
dan kernenergie'! 

,.We hebben waterkrachtinstalla
ties. In Mai Pu, in het zuiden, 
bou-wen we de grootste dam ter 
wereld. Verder ktmnen we na
tuurlijk fantastisch J)rotiteren 
van ZOIUle-«<IE!f'gie, vooral vlakbij 
de e~aar. Maar et 1s nog bijna 
geen onderzoek naar geweest. En 
dan hebben we een grote voor
raad steenkool. Eén derde van 
onze kolenvoorraad en andere 
energiebrOIUlen is nog niet geëx
ploiteerd. Het Amazone-gebied is 
nog bijna ooantdekt. 

Bf'azilU! zegt, da.t h.et de kerne
nergie t:>OOf' vreedzame doelei-n
den wil benutten. 

,,De overgang tu.~sen vreedzaam 
en niet vreedzaam gebruik is heel 
klein. De kennis komt in handen 
van een mll1taire dictatuur die 
geen respect heeft voor menselij
ke rechten, voor burgerlijke vrij
heden en voor democratische ver
houdingt>n. De capaciteit voor een 
kernproef is zo bereikt. De Brazi
liaanse regering wil die capaci
teit, dat is duidelijk. In het ver
drag met Duitsland staat, dat 
geen fabrieken worden geleverd, 
maar dat het om kennis gaat. Dat 
is een groot verschil. In Braziliê 
staat al één kerncentrale, die de 
Verenigde Staten heeft geleverd. 

Twee andere zijn gepland. In die 
fabrieken mogen de Braziliaanse 
ingenieurs alleen maar op de 
knoppen drukken. Maar in de 
nieuwe centrales waarvoor Duit&too 
land de kennis levert mogen ze 
achter de knoppen kijken. Stel 
dat op een gegeven momelllt 
een kernproef voor vreedzaam 
gebruik gelukt. Dan is de toepas
sing in een wapen maar een klei.
~stap." 

En de controle van h.et interna
tÎOfUI.le bureau in Wenen ? 

,,Het probleem is: hoe willen ze 
controleren ? Dat is erg moeilijk. 
Duitsland kan zeggen, dat het 
slechts de kennis levert voor 
vreedzame toepassing. Maar het 
cruciale punt is snel bereikt.'' 

Dr. Maciel steekt niet onder·stoe
len of banken dat hij weinig op 
heeft met het generaaisregiem. 
Hij wijst op de 120.000 kiezers die 
hem bij zijn herverkiezing in 
19'74 hun vertrouwen schonken. 
Hij was kandidaat in de oude 
hoofdstad Rlo de Janeiro. Nor
maal gesproken zou hij nog drie 
jaar in het parlement zijn geble
ven, maar de twaalf generaals 
rond het staatshoofd Geisel wa
ren hem liever kwijt dan rijk. 
Dr. Maciel verzucht bitter: ,.Het 
parlement is gecastreerd". 

Is oppositie in Brazilië toege. 
staan? 

"Oppositie is veel te gevaarlijk, 
vooral buitoo het parlement. 
Zelfs erover praten kan gevaar
lijk zijn, ook door studenten aan 
onze universiteiten. In het parle
ment heeft de regering zelf de 
oppositiepartij opgericht, de Mo
vement Demoeratic Bras-U, maar 
er is weinig verschil met de rege
ringspartij. In de oppositiepartij 
zitten maar een stuk of 15 men-

0 ESTADO DE SAO PAULO, 8-·5-1977 

CHILI WIL MEER WAPENS 

Santiago - Chili wil zijn aankope~ van oor
logsmaterieel in Brazilië opvoeren, zo ver
klaarde president Augusto Pinochet aan de 
ESTADO, en zijn qpzet is om langzaamaan te 
ontkomen 'aan de intenties van sommige 
(groot)machten, die denken dat ze zich met 
onze politiek kunnen bemoeien, door naar 
willekeur militaire leveranties te regelen'. 
In een exclusief interview bevestigde Pino
ehet dat zijn land het recht heeft om mili
taire uitrustingen in ieder deel van de we
reld aan te schaffen, waarbij hij er echter 
de' aandacht-op vestigde dat er, ten opzichte 
van Brazilië, 'een speciale sympathie be-. 
staat, die voortkomt uit de specifieke. pro
blemen, die ze de Zuidelijke Kegèl (de 
'punt' van Zuid-Amerika- vert.) willen op
.leggen'. 
'Ik geloof~ aldus de president·- dat wij, 
bij het consolideren van onze bevoorrading 
door Brazilië, ook onze nationale en regio
nale onafhankelijkheid consolideren, en dat 
wij de markt zullen openen voor een indus
trie die zeer veel technologie nodig heeft, 
en die riiet gepland kan worden voor het. fa
briceren van slechts weinig eenheden'. 
Brazilië verkoopt al vliegtuigen aan Chili, 
Bolivia, Paraguay en Uruguay. Bovendien 

sen die echt tegen het regertngs
beleid durven in te gaan. Ik 
hoorde daar ook bij. 
Ik ben voor tien jaar mijn rech
ten kwijt, maar dat staat voor 
mijn gevoel gelijk met levens
lang. Ik ben een civiele en poli
tieke dood gestorven. Ik mag ook 
geen verklartngen meer aan jour
nalisten afleggen of politieke bij
eenkomsten• bezoeken. Ik wu 
voor de duur vim 25 jaar be
noemd tot aclviseur voor het mi
nisterie van sociale zak:.en, maar 
dat baantje is me ook afgeno-
men'•. 
Kunt u terug n44r Brazilië? 

.,Formeel kan Ik teruc. Ik ben 
niet bang dat ik 1n de gevangm.Js 
kom, maar ~~ dat ik een oop.
luk krijg. Een zogenaamd ooge
luk dan. Ik ben bang voor he\ 
hoofd van de Dcuuh Squod, Ser
gio F'letiry: Kijk, hij staat op &!ze 
foto. De geheime politie, het sys
teem, beschouwt zich in oorlog 
met mij. Daarbij is elk middel 
toegestaan". 

Hebt u eroaringen? 
,,Ja, toen ik nog niet vertrokken 
was, merkte ik dat zelfs vrienden 
bang waren mij te benaderen. De 
J)Olitie heeft ook met trucfoto's 
gewerkt. Vrienden kregen een fo
to toegestuurd, waar ik met een 
machinepistool op stond. Dat 
moet een montage geweest zijn. 
Anderen kregen een foto, waarop 
mijn vrouw stond afgebeeld ais 
prostituee". 

Hoeveel politieke gevangenen 
heeft Brazilië? 

,,Het juiste aantal weet niemand. 
Ik schat dat het er 12.000 zijn. U 
moet daarbij bedenken dat ln 
heel Braziliê 106 miljoen mensen 
wonen. De veiligheidswetten 
kunnen je.elk ogenblik pakken. 

Ook de kranten sta.an onder cen
suur, :z:elts de cartoons". 

Wat i$ uw protest gewust toen u 
parlementslid was? 
,,Ik heb een ontwerpwet Inge
diend, die gebaseerd was op de 
verklartng van de rechten van de 
mens. Brazilië heeft die verkla
rtng ook ondertekend, maar in de 
praktijk komt er niets van te
recht. Mijn wet is in de commfs.. 
sies ai gestrand. Het parlement 
heeft er niet één woord aan ge
wijd. Men verwachtte door die 
wet geweld, werd er gezegd". 

Gezwegen 
De conclusie van Maclels betoog 
is, dat de democratie In Brazilië 
niet veel voorstelt. Fundamentele 
rechten worden met voeten ge
treden, sinds de laatste burgerre
gering in 1964 door de generaals 
naar huis werd gestuurd.- Niette
min wil Maciel niet alleen de mi
litairen de schuld geven. Volgens 
hem is het hele parlement ver
antwoordelijk. Er wordt teveel 
gezwegoen. 
Publiciteit is een prima mlddel 
om misstanden aan de kaak te 
stellen. Als gevolg van enkele 
Clntvoeringen van diplomaten 
heeft de regering J)Olitieke ge
vangenen vrijgelaten, die prompt 
een boekje hebben opengedaan 
over wantoestanden en martelin
gen. Het tries:te gevolg daarvan is 
geweest, dat prominente mensen 
die in de gevangenis verzeilen, 
verdwijnen of gedood worden. 7-e 
zwijgen dan voorgoed. De laatste 
drie jaar zijn op deze wijze vijf 
parlementsleden gedood. 

uit: HERVORMD NEDE~~D 
18 december 1976 

biedt het actief op de wereldmarkt een com
plete lijn in pantservoertuigen voor veler
lei doeleinden aan. Volgens bekendmakingen 
heeft Lybië 400 van deze eenbeden aange
kocht;;, voor een prijs die geschat wordt 
op 400 miljoen. dollar. 

·Brazilië en CltiJ i AJ!lej~ 
.t-12-ft 

~anten in l\:ernouderzoek 
HIO DE JANEIRO, 2 dec. -

Brazilië en Chili zullen t>en ge
mt>enschappelijk programma 
voor kernonderzof'k uitvoeren. 
Zo heE'ft de voorzitter van· de 
Braziliaanse <'ommissie voor 
kf'rnenergie, Hervasio de Car
vaxho, gisteren bekendgemaakt. 

Het programma maakt vol
gens de voorzitter deel uit van 
hf't eerder dit jaar gesloten ·Bra
ziliaans-Chileense verdrag voor 
wederzijdse wetenschappelijke 
E'n technologische hulpverle
ning. Over de inhoud van het 
programma is niets met>gedet>ld. 
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~van de 
Hieronder volgt de volledige tekst van de 
motie over de nucleaire politiek van Bra
zilië die op 14 juli 1975 is aangenomen door 
het Braziliaanse genootschap voor Fysica 
(SBF) en die dezelfde .dag, 's middags, bij 
acclamatie is aangenomen door de Algemene 
Vergadering van het Braziliaanse Genoot
schap voor de Vooruitgang van de Wetenschap 
(SBPG). 

Ten aanzien van de nucleaire politiek. van 
Brazilië heeft de overgrote meerderheid van 
de natuurkundigen van het land zich syste
matisch uitgesproken voor het bevorderen 
van de ontwikkeling vam technische en weten
schappelijke kaders, waarbij de nationale 
technologische onafhankelijkheid bewaard 
dient te blijven en waarbij die technische 
middelen benut dienen te worden, die het 
meest geschikt zijn voor ons niveau van 
ekonomische en sociale ontwikkeling. 

Uit de officiële dokurnenten die door de 
pers gepubl~c.eerd zijn t.a.v. de nucleaire 
akkoorden tussen Brazilië en West-Duitsland, 
kan men afleiden dat er overeenstemming in 
gezichtspunten bestaat tussen de autoritei
ten en de natuurkundigen 

Niettemin laat het kernakkoord tussen Bra
zilië en West-Duitsland betreffende het 
plaatsen van reactoren en technieken voor 
het verrijken van uranium op Braziliaanse 
bodem, tenminste voor zover bekend, alle 
ruimte over voor ernstige zorgen t.a.v. 
zijn ontwikkeling. 
Het .risico bestaat dat hier weer hetzelfde 
gebeurt als bij bepaalde andere ervaringen, 
die plaats hadden op andere terreinen van 
de Braziliaanse ekonomie, en waar de buiten
landse technologie werd geimporteerd zonder 
dat dat enig duidelijk voordeel voor de na
tionale technologie opleverde. 

Omdat dit akkoord, dat enorme hoeveelheden 
geld op het spel zet, zou kunnen appeleren 
aan de hoop op nationale technologische on
afhankelijkheid, vestigt de SBF de aandacht 
op een reeks fundamentele punten: 

1. Om een technologische en wetenschappelijke 
ontwikkeling te realiseren, is het onontbeer
lijk dat men de Braziliaanse technici en we-

tenschappers mee laat .doen bij het formuleren 
van de te gebruiken metnoden en systemen, 
evenals aan een algemeen politiek debat om
trent de energetische opties van het land. 

2. Om te bereiken dat er kwantitatief en 
kwalitatief voldoende gespecialiseerd per
soneel wordt opgeleid voor een nationale 
nuc!eaire politiek, is de participatie van 
studenten en docenten van de Braziliaanse 
Universiteiten onontbeerlijk, vooral de in
tegratie in de universitaire sector van de 
instituten voor kernonderzoek. 

3. Het is noodzakelijk .dat het energiepro
bleem globaal geanalyseerd wordt en dat de 
ontwikkeling van reaktoren parallel aan het 
onderzoek naar andere energievormen plaats
vindt; in het bijzonder spreken wij onze 
reserves uit over het feit dat het in het 
land waar meer dan 100.000 Mega-Watt water
kracht bestaat, nodig zou zijn om onmiddel
lijk zijn toevlucht te nemen tot een nucle
aire oplossing van deze omvang. 
4. De SBF bevestigt nogmaals zijn stelling
name tegen het gebruik van nucleaire tech
nologie voor mi~itaire doeleinden. 

5. De controle op .milieu-effekten (radio
aktieve en thermische vervuiling) gedurende 
de inwerkingstelling van het projekt en na 
gereedkoming moet uitgevoerd worden door 
een onafhankelijke organisatie die daar
toe in staat is, zoals de SBPG, naar voor
beeld van de landen die geavanceerde kern
programma's hebben~ 

6. De SBF is van menig dat de politiek van 
een strikt staatsmonopolie ten aanzien van 
natuurlijke hulpbr9nnen die verbonden zijn 
aan energie, gehan.dhaaft dient te worden. 

7. om met willekeurig welk van deze punten 
terde.ge rekening te kunnen houden, en opdat 
de Braziliaanse onderzoekers en technici 
kunnen participeren aan dit debat, is het 
een voorwaarde dat er een vrije open di's
kussie plaatsvindt over de bepa.lingen van 
het nucleaire akkord en zijn konsekwentles 
voor de verschillende technologische, eko
nomische, ekologische en sociale aspekten 
van het Braziliaanse leven. 

OPEN BREF AAN DE BRAZUAANSE BEVOLKING 
(aangenomen op het congres van de natuur
kundestudenten van Brazilië, Belo Horizonte 
10-13 juli 1975.) 

Het atoomakkoord dat op 27 juni 1975 met 
Duitsland is getekend, kan voor de komende 
jaren bepalend zijn voor de energiepolitiek 
van ons land en derhalve voor àe hele eco
nomische politiek. 

Verschillende aspekten verdienen het dat 
het Braziliaanse volk er dieper op ingaat: 

1. De diskussies en beslissingen omtrent 
het akkoord zijn beperkt gebleven tot een 
kleine groep mensen. Net zoals een student 
niet naar zijn mening gevraagd wordt over 
de Universitaire hervorming en een arbei
der ook niet over de loonpolitiek, zo wer
den de wetenschappers ook niet geraadpleegd 
over het technische gedeelte van het atoom
akkoord; de regeriQg heeft het op het ogen
blik over een politiek van "verbreding tot 
de civie!e elites", waaronder ook de weten.., 
schapp~rs door hen gerekend worden. Nogmaals 
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hebben we een foutje opgemerkt· in deze poli-. 
tiek, want op het moment datde participatie. 
van de elites nodig wordt, is er geen sprake 
meer. van i•verbreding" en valien we weer terug 
in het dirigisme en de ceRtralisatie. 

2. De noodzakelijkheid van het akkoord: uit 
het feit dat de reactoren geïnstalleerd wor
den in het midden-zuiden van het land merk 
je op dat er geen samenhang bestaat tussen de 
doelstellingen die de regering verklaard te 
hebben en de werke.lijk gerealiseerde doelstel
lingen van de regeringspolitiek. Het tweede 
ontwikkelingsplan heeft als doel de ontwikke
ling van het binnenland, maar tegelijkertijd 
concentreert de regering al die energie in 'het 
midden-zuiden. 

Gezien het feit dat de kosten van het akkoord 
gelijk zijn aan twee maanden loon van de hele 
Braziliaanse beroepsbevolking, hebben wij bet 
recht te vragen of het grootste deel van de 
bevolking, die de lasten van het akkoord 

NEW YORK GUARDIAN, 17-8 '77, door Shepherd Bliss. 

draagt, er werkelijk van zal profiteren. Of 
dat,.in. de lijn van de economische politiek 
van de regering, degenen die ervan.profiteren 
slechts·een heel klein deeltje van de bevolking 
uitmaken. 

Wij kunnen alleen accepteren dat er een aanvoer 
van technologie zal plaatsvinden als eventueel 
gevolg van een poging energie te produceren, 
zodra .dat akkoord voorziet in de behoeftes van 
de sociale klassen die er d·e lasten van dragen. 
Om dat mogelijk te maken, is het nodig dat alle 
informatie over het akkoord in brede kring toe
gankelijk wordt gemaakt. 
Aangezien die openbaarheid tot op heden nog 
geen feit is, lijkt het ons overduidelijk 
dat het akkord neerkomt op een massale aan
schaf van technologie, een aans.chaf die maar 
voor een mager deel van de bevolking voor
deel op zal leveren. 

Derhalve trekken wij de geldigheid van een 
dergelijk akkoord in twijfel. 

BRAZILIË ZET ZIJN EXPANSIONISME VOORT 

Zuid-Amerika's reus, Brazilië, zet Z~Jn ex~ 
pansionisme in zijn buurstaten voort. Al
leen is de vorm van de Braziliaanse inva
sie veranderd - van de regelrechte land
roof uit de vorige eeuw naar de meer sub
tiele economische overheersing. 
Brazilië beslaat grofweg de helft van het 
grondgebied van Zuid-Amerika, en heeft de · 
helft van de inwoners. Alle Zuidamerikaan
se landen behalve Chili en Ecuador grenzen 
aan Brazilië. 
Het reactionaire bewind van Brazilië, een 
vitaal onderdeel van het internationale 
imperialistische systeem van de VS, om
schrijft die grenzen als 'levende grenzen'. 
Deze theorie levert de basis voor de Bra
ziliaanse expansie, vooral in Paraguay, 
Bolivia en Uruguay. 
Argentinië, Zuid-Amerika's tweede land in 
grootte en bevolking, is .historisch de voor
naamste hinderpaal voor de Braziliaanse 
expansie. Nu Argentiniës huidige militaire 
regering neigt naar een neofascisme dat 
meer in de lijn van Brazilië ligt, is.vene
zuela bezig het voornaamste obstakel te 
worden voor de totale overheersing van· 
Brazilië van het continent. 

precedent 
Volgens het Venezolaanse blad ELITE ver'
kreeg Brazilië van 1852 tot 1904 bijna 
340.000 vierkante mijl van zijnbuurlanden· 
door verschillende landroven. Dat gebied 
komt bijna overeen met het totale grond
gebied van Venezuela. 
oe huidige militaire strategie van Brazilië 
heeft verschillende vormen. Braziliaanse 
ondernemingen kopen land aan .in de grens
gebieden van strategische waarde, en moe-

digen Braziliaanse kolonisten aan om het te 
bezetten. Er worden zaagmolens gebouwd, en 
het land wordt beplant. Dan legt Brazilië 
wegen aan om de economische ontwikkeling 
van die streek te helpen, en om klaar te 
zijn voor het transport van troepen. 

overheersing 
De nationale munteenheid van Brazilië, de 
cruzeiro, begint in de streek te circule
ren. Lonen worden uitbetaald in ciuzeiros, 
die de gangbare munt worden. Ook het Por
tugees, in plaats van het inheemse Spaans, 
wordt de overheersende taal. Deze strate
gie kan in bepaalde landen worden waargeno
men. 

paraguay 
Brazilië en Argentinië hebben historisch 
de hegemonie over het verarmde Paraguay 
gedeeld. Maar in 1973 sloot Brazilië het 
·verdrag van Itaipu af, hetgeen Argentinië 
van streek br~cht. Door deze overeenkomst 
zijn Paraguay en Brazilië een reusachtige 
waterkrachtcentrale aan het bouwen, waar
door .Brazilië heer en meester zal worden 
van de economie, de financiën en de poli
tiek van Paraguay. Brazilië heeft een uit
gebreid netwerk van wegen, vliegvelden, 
bruggen en strategische spoorwegen aange
legd om het Itaipu-project te steunen. Ook 
heeft het wapens geleverd, en op grote 
schaal geleend en geïnvesteerd; grond ge
kocht en gekoloniseerd; en zelfs alfabeti
satiecampagnes aangeboden om de benodigde 
arbeiders te produceren. 



bolivia 
In 1972 hie],.p Brazilië bij het vervangen 
van de progressieve regering van Juan Jose 
Torres door de fascistische kolonel Hugo 
Banzer. In het Parijse dagblad Le Monde 
werd generaal Luis Reque Teran, van de staf 
van generaal Torres geciteerd: 'In de dagen 
voor de val van Torres zag ik Braziliaanse 
militaire vliegtuigen in Bolivia aankomen 
met kisten, met zo'n 15.000 geweren en 500 
mitrailleurs'. 
Sinds 1972 is Brazilie aan het uitbreiden 
in de rijke streek Santa Cruz, en spoort 
de blanken daar aan om Braziliaan te worden 
in plaats van tot het Indiaanse Bolivia' 
te blijven behoren. Braziliaanse banken 
zijn nu in die streek belangrijker dan 
Boliviaanse banken. 
Brazilië heeft ook met Bolivia onderhan
deld om de gas- en ijzerertsvoorraden te 
ontwikkelen in El Mutin, een van de rijkste 
gebieden ter wereld. De overeenkomst ver
oorzaakte een oproer onder de jonge Boli
viaanse officieren die protesteerden dat 
dit betekende dat de Boliviaanse souverei~ 
niteit werd afgegeven aan Brazilië. 

uruguay 
Brazilië ontwikkelt UrugQay's vitale Mirim 
Lagune, met z'n olie-, titanium- en uranium
voorraden. Ook heeft Brazilië de Paso Cen
turine-dam gebouwd, en de hoofdweg Porto 
Alegre - Montevideo. De Braziliaanse schen
kingen en verkopen van wapens aan de Uru
guayaanse militairen zijn van forse om-
vang geweest. 
Evenals bij Bolivia was de Braziliaanse 
steun van een rechtse staatsgreep in Uru
guay cruciaal. In 1973 stond de Urugua
yaanse regering voor een algemene sociale 
en economische crisis door de toenerl!ende 
klassestrijd. De Uruguayaanse militairen 
intervernieerden. Zelfs de conservatieve 
presidentskandidaat Ferreira Aldunate deel
de later in ballingschap mee dat er 'meer 
dan 300 militaire voertuigen waren gezien, 
die de grens tussen Brazilië en Uruguay 
overkwamen' • 

in chili, argentin~ 
De Braziliaansre activiteit in Argentinië 
en Chili is in de laatste jaren ook toe
genomen. Duizenden Brazilianen hebben zich 
illegaal in de Argentijnse streek Misiones 
gevestigd, en beheersen geheel de economie 
van Puerto Iguazu. Dagelijks komen daar wel 
zo'n 1000 Braziliaanse toeristen, volgens 
het Cubaanse persbureau Prensa Latina. 
Een paar dagen na de coup van 1913 gaf. 
Brazilië het Chileense militaire regime een 
krediet van $50 miljoen. Brazilië ging door 
met de schenkingen van wapens, voedsel en 
medicijnen aan de Chileense fascistische 
junta. Brazilië en Chili hebben nu zelfs 
een binationa],.e onderneming opgezet om ko
per te exploiteren. 

In het noorden bedreigt Brazilië het klei
ne Engels sprekende Guyanà, dat de meest 
liberale regering heeft van Zuid-Amerika. 
Brazilië claimt een deel van Guyana's na
tionale grondgebied, en heeft gedreigd met 
een invasie om de controle over dat land 
te krijgen. Venezuela - dat zelf z'n eigen 
expansionistische verlangens heeft in Het 
Caraïbische gebied - is behoorlijk onge
rust over het Braziliaanse' expansionisme 
en heeft al overleg gepleegd met Peru en 
CololllQia over verzet ertegen. 
De expansie van Brazilië is niet iets 
spontaans of willekeurigs. Het is zorgvul
dig uitgewerkt door de Braziliaanse mili
tairen in hun Hogere Krijgsschool. Voor 
de geopolitieke strategie van Brazilië is 
de grondslag gelegd door generaal. Golbery 
do Couto e Silva, topadviseur van presi
dent Ernesto Geisel. 
In zijn klassieke werk 'Geopolitiek van 
Brazilië' legt generaal Couto e Silva uit: 
'Door zijn 9eografischè ligging heeft de 
Braziliaanse kust het monopolie van de over
heersing van' het Zuidatlantische gebied 
gekregen. Dit monopolie moet derhalve uit
sluitend door ons uitgeoefend worden, zelfs 
als wij geneigd zijn het zonder aarzeling 
tè gebruiken ten gunste van onze broeder 
in het noorden tegen communistisch imperia
lisme van vreemde origine'. 

samenwerking met v.s. - imperialisme 
Deze Braziliaanse theorie van samenwerking 
met het VS imperialisme is beschrev~n door 
de in ballingschap levende Braziliaanse re
volutionair Rui Mauro Io1arini en anderen als 
'Braziliaans subimperialisme'. Terwijl de 
tmperialistische positie van de VS ver
zwakt tegenover de groeiende nationale be
vrijdingsbeweginge~ en de wereldklasse
strijd, moet de VS meer steunen op staten 
als Brazilië. Hoewel dit subimperialisme 
geen voordelen oplevert voor het Braziliaan
se volk als geheel, levert het wel dege
lijk voordelen op voor bepaalde klassen. 
De Braziliaanse regering is gebaseerd op 
een model van bureaucratische - militaire 
overheersing, die de internationaal geeri
enteerde bourgeoisie, het militaire blok 
en een opkomende kleine bourgeoisie, voor
al in de sectoren van de vrije beroepen en 
de bureaucratie, bevoordeelt. 
Deze klassen vormen de sociale basis van 
het Braziliaanse fascisme. 
Brazilië heeft lange tijd het gevoel gehad 
'duidelijk voorbeschikt' te zijn voor het 
leiderschap van de wereld. In aansluiting 
op de expans·ie in Zuid-Amerika hoopt het 
zichzelf om te vormen in een soort VS van 
Zuid-Amerika. Dat zou inhouden, dat er naar 
alle vier de windrichtingen gekeken wordt: 
Afrika, de Stille Oceaan, het Caraipische 
gebièd en het grondstoffen rijke Antarc
tica. 
Wat daarvoor in de weg staat, zijn de 
arbeiders- en boerenklassen in Brazilië -
die steeds actiever tegen de regering wor
den - en de progressieve sectoren in La
tijns Amerika, en de wereld. 
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Brazilië fragmenten uit WIZA-KRANT 
no. 1, februari 1977. 

Yanomamo bedreigd door 
nucleaire kracht 
Oe Yanomamo ZIJn een van de grootste 
indiaanse volken in het Amazonegebied, 
die nog volgens hun eigen tradities 
leven. Verspreid over honderden 
kleine dorpen leven nog ongeveer 20.000 
Yanomamo, in een gebied dat officieel 
tot Venezuela en Brazilië behoort. 
Maar Brazilië is bezig het Amazonebekken 
in hoog tempo te "ontwikkelen". Wegen
bouwers, bulldozers, vee~oeren, missio
nari-ssen en militairen overstromen het 
Yanomamo-gebied. Hun. eigen kultuur 
dreigt uit te sterven, terwijl besmet
telijke ziekten een direkte levensbe
dreiging vormen. 

Q~-2~!Q~~~i~9-~~~-~!~Qi~~ 
Sinds 1952 is bekend dat er radioaktief 
materiaal in Yanomamo-land voorkomt. 
Toen ook gingen veel antropologen en 
andere wetenschappers zich voor de 
Yanomamo interesseren. Oe meest ge
detai !leerde studie is gemaakt door het 
International Biologica) Program, dat 
gefinancierd wordt door de US Atomie 
Energy Commission. 
Amerikaanse deskundigen woonden 10 jaar 
tussen de Yanomamo en bestudeerden hun 
biologiese, fysiese en genetiese makelij. 
Géén van deze deskundigen nam echter de 
moeite de dreigende uitroeiing van de 
Yanomamo in de bekendheid te brengen. 
De resultaten werden verwerkt in sta
tistieken en. systemen, goed voor een 
promotie. Een uitzondering is de Frans
man Jacques lizot (1). 

Vanaf 1970 wordt er druk gezocht naar 
uranium. In februari 1975 maakte de 
Braziliaanse regering bekend dat 's 
werelds grootste uraniumveld ontdekt 
was nabij de Surucucu-berg, in de staat 
Roraimá. In november 1975 tekende 
Brazilië een verdrag met West-Duitsland; 
hierin krijgt Brazi I ië voor 20 jaar 
nucleaire ·techniese bijstand, als tegen
prestatie ontvangt Duitsland nucleaire 
grondstof uit het Yanomamo-gebied. 
Duitsland levert o.a. de "know-how" voor 
8 kerncentrales. voor een prijs van on

geveer 18 miljard mark (peil 1975} 
Onder meer om deze uranium te kunnen 
winnen, bouwt de Braziliaanse overheid 
de 3500 km lange noordelijke ontslui
tingsweg. Met deze weg komen ook de 
besmettelijke ziekten. Naast tuberculo· 
se; geslachtsziekten, mazelen en influ
enza, lijden de Yanomamo nu ook aan de 

Af~ikaanse rivierblindheid (onchoceria
sis), Deze ziel<te wordt overgebracht 
door zwarte v~iegen~ Het omhakken van 
de bomen langs de wegen schept een goede 
broedplaats voor deze vliegen. Oe op
komst van deze blindheid was al in 1973 
door de Nationale Dienst voor de Indiaan 
(FUNAI) voorspeid,maar er werd niets 
gedaan om de ziekte te voorkomen·. 
Wet heeft de FUNAI bevestigd dat er een 
hoge sterfte· is onder de Yanomamo, die 
langs de weg wonen (0 Estado de ·sao 
Paulo, 16.2.1975); in dat jaar st i erf 
meer dan 11% van de bevolking àan de 
gevolgen van de wegenbouw. ·Ook andere 
indiaanse volken bi ijken al besmet te 
zijn door de rivierblindheid. 

Om de uranium uit het Yanomamo-gebied is 
ook in Nederland -indirèkt- veel te doen 
geweest Een. gedee I te van het uran·i urn 
zal nl. in de ultra-centrifuge~fabriek 
van Almelo verrijkt moeten worden. 

Voor de Yanomamo maakt deze diskussie 
echter geen verschil. De onderzoekingen 
naar en de winning van uranium en ·andere 
delfstoffen gaan zeker door. De kon
cessie voor mijnbouw in dit gebied is 
gegeven aan ICOHI, een dochLerbedri jf 
van Bethlehem Steet', een amerikaanse 
staatgigant. 
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Gelooft Van der Stoel in 
Braziliaanse sprookjes? 

Een ,,pacifistisch'' 
land maakt zich 
sterk voor eigen 
atoombom 
CARACAS. - ,,Brazilië is een 
pq.cifistisch land en wil geen 
kernwapens ma.kèn." Er zijn 
gegronde redenen om aan 
die recente uitspraak van 
generaal Geisel. president 
van Braziliê, te twijfelen. Om 
op de konklusie van dit arti
kel vooruit te lopen: het Bra
ziliaánse regime is een oor
logszuchtig bèwind en is be
reid hemel en aarde te bewe
gen om zijn eigen atoombom 
te krijgen. 

Diepe krisis 

Met zekerheid voorspellen dat Bra· 
zilië inderdaad voor het eind van 
deze eeuw de atoombom heeft ont. 
w.ikkeld is natuurlijk ondoenlijk. 
Juist nu zit het regime volop in een 
politieke krisis, die in het kielzog is 
gekomen van de ekonomische kri· 
sis. Het .,Braziliaanse wonder", dat 
het resultaat was van het op ultbui· 
tmg en terreur gebaseerde ,.ont. 
wikkellngsmodel", ·is ingestort, 
maar uitbulti.ilg en terreur gaan op 
dezelfde voet door. De kerk en zelfs 
de industriëlen van Sao Paulo plei· 
ten voor een terugkeer naar de de· 
mokratie. De basis van het regime is 
aan bet afkalven, zodat er een af. 
stand aan het groeien is tussen het. 
militaire bewind en de sociale 
klasse die het wil vertecenwoordi,en. 

Trou· 
wens. politieke leiders. deskundi. 
gen en kommentateren die zelden 
andere meningen dan de officiële 
vertolken, hebben geen blad voor 
de mond genomen en rustig ver
kondigd dat Brazilië de atoombom 
moet hebben. Twee recente uit· 
spraken. De rektor van de universi
teit van Campinas: .,Wij kunnen 
OI'IZe atoombom Vt'MXIardiQAm, en 
dat denken we ook te doen, met ei~ 
gen technologie en door de ontwik· 
keling van ongehoorde fysische me
thodes". Generaal Reynaldo Mello 
de Almeida beweerde dat het om
streden kernakkoord met West· 
I>\iiWand ,,Bra.ziliè in staat zal stel
len iedere vorm van druk van een 
ander land dat <noer kernwapens be
&chikt te vermijden", wat een andere 
manier is om te zeggen dat Brazilië. 
besloten heeft zelf zijn kernwapens 
te maken. 

Jan van der Putten 

Nattonele velligheld 

Voor de Braziliaanse generaals is de 
beschikking over de atoombom een 
volstrekt loeische konsekwentie 
van hun ideologie: de doktrine van. 
de Nationale Veiligheid. Want wat 
kan een vijand die de nationale vei· 
ligbeid bedreigt beter afschrikken 
dan de bom? Zeker nu door de .revo
lutionaire ontwikkelingen in zuide
lijk Afrika het stcateeiscbe even
wicht .in de Zuidàtlantia<:be Oceaan 
in het nadeel van het ,.vrije demo
kratische christelijke westen" aan 
het· verschuiven is, ziet het Brazi
liaanse regime eindelijk de ,.kom· 
munistische dreiging" niet alleen 
meer. binnen, maar ook buiten de 
grenzen. 
ï:>e bewering dat Brazilië een paci
fistisch land is is ongeveer van het· 
zelfde kaliber als een land als Lich· 
tenstein een politiek van agressie 
tOedichten. De ideologie van het 
Braziliaanse militaire reiime stoelt 
juist op de gedachte van een per· 
manente oorlog op aUe fronten waar 
de veronderstelde vijanden van de 
Natie geacht worden de Nationale 
Veiligheid in gevaar te brengen. 

Waarom zou het regime met de 
grootste militaire macht van 
Latijns-Amerika plotseling skrupu
les vertonen als de kans zich voor
doet de atoombom te krijgen? 

Dat het bezit van de bom 
grandeur brengt spreekt ook uit de 
uitspraak van een man als de lei· 
dende oppositiepolitikus Franco 
Montoro: ,,Bra.ziliè moet i'IIZCke·het 
kernakkoord niet zwichte?t, tenzij 
het wil worden terugg,;b-racht rot 
een tweederangs-natie". 

Carters OPt)Oaltfe 

Aanvankelijk 
hadden de Brazilianen gedacht dat 
het Amerikaanse-verzet tegen hun 
kernverdrag met Bonn een simpele 
kwestie· van konkurrentie was met 
de bedoeling dat de Amerikaanse 
firma Westinghouse de. Westduitse 
Krc,iftwerlcunion haar miljardenor· 
der zou afsnoepen. Maar nu blijkt 
dat uitgerekend leden van de Tri~'' 
teral Commission - de ekonomische 
klub die nu via Carter aan de macht 
is - grote belangen hebben in 
Kraf'twerkunion. Dat maakt het ui
termate waarschijnlijk, dat Carters 
anti-atoom-oorlog niet in de eerste 
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plaats door ekonomische, maar 
door politieke en strategische 
overwegingen is ingegeven. 

Achteratand op Argentlnli 

Argentinië heeft evenmin als Brazi· 
lië het verdrag tegen de versprei· 
ding van kernwapens ondertekend, 
en ook !liet het verdrag van Tlate· 
lolco. Het hoofd van de Canadese 
ltommissie voor atoomenergie zei 
onlangs: .,We oaan Argen&i?tië een 
recz.ktm' vericopen OftdeT 'IIOOTtDa.a.r. 
den die oolicomen onveilig zijn." Het 
ataat vut dat Argentiniê - in het be· 
zit van hét meest moorddadige re
gime van Latijns-Amerika - de voor 
het maken van de kernbom vereiste 
technologie onder de duim heeft. 
Scout-bij-nacht Ralll Castro Ma· 
dero, voorzitter van de Arpntijnse 
kommissie voor atoomenercie, zei 
k~rt l(eleden dat met sukses een be
gin wu pmaakt met het proeet van 
de volledip atoomcyklus, waarvan 
delaatste fase bet vervaardigen van 
de brandstof voor de atooQlbom la. 
Hij aei ook dat Argentiniê voor bet 
ogenblik niet denkt aan een mili
taire toepassing van de kernenergie. 
De welgefundeerde ana.st dat Ar· 
centinit bezig is de atoombom te 
maleen leeft niet alleen bij de Jew.. 
rancier van zijn reaktoren, Canada. 
maar ook bij zijn aartuivaal Brazi. 
liè. Het is voor Bruiliê een belana· 
rijk argument zijn nuldeaire achter· 
stand zo snel mogelijk iD te halen en 
zelf ook de atoombom in -elkaar te 
zetten. 

De Braziliaanse diplomatie gebruikt 
voortdurend het argument dat het 
land de kernenergie niet missen kan 
om in de verwachte industritle 
energiebehoeften te voorzien. 

Maar apeciallaten 
als de voorzitter van de ataataeJek. 
triciteitsmaatachappij Eletrobrû en 
deskundigen van de elektrielektrt
citeitstlrma die de stroom van de 
drie eerste BraziJiaann centralea 
moet gaan beheren, zijn van menina 
dat Brazilit pen kernenergie nodig· 
heeft. Ze zeaen dat waterkrachte
nergie goedkoper en minder gevaar. 
lijk is, en dat bovendien de huidlge 
ekonomiache krisis en de drastilc:he 
bezuinigingamaatregelen van de re
gering niet bepaald het meest run· 
stige klimaat kreêren voor derge
lijke kostbare investeringen. De 
buitenlandse schuld, nu al 28 mil
jard dollar, zal er nog verder door 
aanzwellen. Maar voor je atoombom 
moet je wat overhebben. 

JAN VAN DER PUTl'EN 

fr&gmenten uit DE GROENE 
van 9 maart 1977. 



IVEI 
FRAGMENTEN UIT EEN INTERVISW VAN FLAVIO PARDI 
DIEGUEZ MET PROFESSOR JOSE ZATZ VAN HET INSTI
TUUT VOOR FYSICA VAN DE UNIVERSITEIT VAN SAO 
PAULO. MOVIMENTO, 19-7-'76. 

Professor Jose Zatz ( ••• ) die tijdens de jaar
lijkse algemene vergadering van de SBPC het 
probleem van de controle van de reactoren te 
berde bracht, en zijn motie over deze kwestie 
bij acclamatie aangenomen zag in de algemene 
vergadering, sprak met MOVIMENTO over de pro
blemen waarmee de geleerden te kampen hebben, 
om over de kwestie te kunnen discussiëren en 
er oplossingen voor aan te dragen. 
( ... ) 
Jose Zatz - ( ••• ) (De algemene vergadering 
van de SBPCl is tegenwoordig een van de wei
nige plaatsen in het land, waar men zich re
delijk, met een zekere mate v~ vrijheid kan 
uiten, en waar werkelijke problemen besproken 
worden. Op de universiteit worden de proble
men van het land niet besproken. 
( ••• ) Ik ben van mening dat het zeer be-
langrijk is om aan te tonen dat er alterna
tieven bestaan voor de regeringspolitiek op 
het gebied van de energie, van het onderwijs 
op sociaal gebied, enfin, op alle gebieden. 
( ... ) 
Movimento - u heeft op de conferentie over 
brandstof gezegd dat de installatie van reac
toren op geen enkele manier het Braziliaanse 
energieprobleem op zal lossen. 
JZ - Voor mij zou het alleen zin hebben een 

VISAO, 7-7-'75 

nucleaire politiek te volgen als dat werkelijk 
bij zou dragen tot het oplossen van de ener
gieproblemen van de armste delen van het land. 
Zelfs dan zou ik nog terughoudend zijn, maar 
misschien zouden dan de voordelen de risico's 
enigszins compenseren. Hoe dan ook, als je er 
van uit qaat dat alle veiligheidsnormen in 
acht genomen worden, en dat de reactoren ver 
genoeg van elkaar geplaatst worden, en ver 
genoeg van de bevolkte gebieden. Maar je ziet 
dat de reactor van Angra dos Reis pal naast 
een van de dichtst bevolkte gebieden van het 
land staat, en dat de meeste reactoren in Bra
zilië op die manier geplaatst zullen worden. 
M - Worden de controles in Angra dos Reis 
goed of slecht uitgevoerd? 
JZ - Ik weet het niet. Tot nog toe wordt de 
controle uitgevoerd door de CNEN (Nationale 
Raad voor Kernenergie). Angra moet nog ge!n
stalleerd worden, is nog niet in bedrijf. De 
CNEN en de Nuclebrás (staatsbedrijf voor kern
energie) garanderen dat ze overal voor zorgen. 
Dat is alles. Ze garanderen het, en ze laten 
zien dat ze een organisatieschema hebben, dat 
ze specialisten hebben die overal voor zorgen. 
Bij het horen van de vertegenwoordiger van de 
CNEN ( ••• ) kreeg ik de indruk dat Brazilië 
echt veel deviezen kan verdienen met de ex
port van industriële technologie, met alle 
veiligheid die men heeft. Want blijkbaar ver
trouwen de specialisten van de VS en Europa 
niet zoveel op hun veiligheidssystemen als de 
specialisten van de CNEN. ( ••• ) 

DE GELATEN AFWACHTNG ~N DE GELEERDEN 
Aan de vooravond van de ondertekening van 
het atoomaccoord Brazilië-Duitsland was het 
heersende klimaat onder de relatief beperk
te gemeenschap van Braziliaanse nucleaire 
geleerden er een van 'gelaten afwachting', 
stelde Vladimir Herzog van VISAO vast, 
(Herzog is in oktober 1975 vermoord door de 
CODI-DOI, martelcentrum van de regering -
vert.) na onderzoekers in deze sector ge
hoord te hebben in Sao Paulo, Rio en Belo 
Horizonte. 
( ... ) 
Zal het accoord Brazilië ooit autonoom ma
ken op nucleair gebied? 'Absoluut niet', 
antwoordt een geleerde met belangrijke func
ties. 'Het accoord met Bonn bevat nauwe
lijks mogelijkheden, noch op middellange, 
noch op lange termijn, om de navelstreng van 
de technologische afhankelijkheid te kunnen 
breken'. 
Daarom, vreest een professor uit Sao Paulo, 
zouden de Braziliaanse geleerden en tech
nici, als ze al gevraagd worden om te wer-

ken in de 8 reactoren die tot 1990 gebouwd 
zullen worden, gereduceerd kunnen worden 
'tot weinig meer dan knop-indrukkers'. 
( ... ) 
Jose Goldenberg (professor van het Fysica
instituut van de Universiteit van Sao Pau
lo- vert.) bevestigt: '( ••• ) En alles 
wijst erop, dat de nucleaire 'engineering', 
waar de Braziliaanse technologie zich het 
meest zou moeten doen voelen, compleet uit 
Duitsland zal komen'. 
( ... ) 
Voor de meeste door VISAO gehoorde geleer
den zou de ideale oplossing, met het oog op 
de mate van technologische onafhankelijk
heid, geweest zijn de bouw van reactoren 
die natuurlijk uranium gebruiken. In de 
eerste plaats, omdat het land al beschikt 
over een behoorlijke hoeveelheid kennis, 
verkregen uit het werken met natuurlijk 
uranium~ ten tweede, omdat er hier naar 
het schijnt meer uranium zit dan ze tot 
nu toe verteld hebben. 
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DE JACHT OP URANIUM 

De plannen tot uitbreiding van de urani~ 
verrijkingsfabriek in Almelo staan niet 
op zichzelf. Zij zijn een onderdeel van een 
proces van uitbreiding van de atoomenergie 
in alle stadia dat over de hele wereld aan 
de gang is. 
Na de goudkoorts in de negentiende eeuw en 
wat later de jacht op het "zwarte goud" 
(olie) ziet het er naar uit dat we in de 
laatste decennia van de twintigste eeuw te 
maken krijgen met een nieuwe koorts, de 
jacht op uraniumerts. 
Tegelijkertijd is de westers-industriële 
wereld bezig haar kapaciteit om uranium te 
verrijken aanzienlijk uit te breiden. Daar
aan wordt niet alleen door Urenee gewerkt 
in Almelo en Capenhurst, ook de Fransen 
zijn hard bezig. In Pierrelatte (Zuid-Frank
rijk) is een verrijkingsinstallatie in aan
bouw op basis van het gasdiffusieproces. 
Deze gigantische honderden miljoenen ver
slindende installatie zal haar grondstof 
kunnen betrekken uit Frankrijk zelf, moge
lijk ook uit Spanje waar onlangs uranium 
werd ontdekt waarvoor Frankrijk grote be
langstelling toonde. De "bijdrage aan de 
energievoorziening" van dit projekt is iet
wat twi.j felachtig als men bedenkt dat vi.er 
atoomcentrales van elk 1000 MW elk nodig 
zijn om deze installatie van energie te 
voorzien. 

Verrijking door de ultracentrifugë is voor
alsnog goedkoper dan gasdiffusie. Dat komt 
vooral omdat men nu (nog) rijke uraniumerts
lagen kan gebruiken voor dè verrijking 
waarvan bij ultracentrifuge minder energie 
nodig is dan bij gasdiffusie.Maar als ura
nium schaars en dûur•wordt, zullen 
ook de arme ertslagen moeten worden aange
sproken. Voor dé centrifuge van die lagen 
is veel meer ene·rgie nodig, afgezien van 
het feit dat grote hoeveelheden steen moe
ten worden verbrijzeld om het erts te win
nen. Urenee zal aan de franse gasdiffusie~ 
fabriek een zware konkurrent hebben. Het 
ziet er naar uit dat er in Europa een enorm 
overschot aan verrijkingskapaciteit ontstaat 
wanneer de gasdiffusiefabriek klaar komt. 

De uitbreiding van het atoomenergiepark in 
de industriële wereld, vrees voor schaarser 
wordend uranium en hoge prijzen, oefenen 
een sterke druk uit tot intensivering van 
de uraniummijnbouw. Uraniumerts komt voor 
in Australië, Canada en de Verenigde Staten, 
Zuid-Afrika en Namibië, Frankrijk, Spanje, 
zweden en Brazilië. 

Namibië 

Namibië (Zuid-West Afrika), na de Tweede 
Wereldoorlog door Zuid-Afrika onrechtmatig, 

doo- Frank vanZaarm 

dat wil zeggen tegen de wil van de Verenig
de Naties, beheerd, is sinds 1969 feitelijk 
bij Zuid-Afrika ingelijfd. Bij Rössing, niet 
ver van de kust, is thans een uraniummijn 
(dagbouw) in aanleg. RiO Tinto Zinc (Engels) 
en de Zuidafrikaanse Development COcpera
tien spelen daarbij de hoofdrol. 
De afzet is al verzekerd nog voordat de 
mijn open is. In 1970 sloot de toenmalige 
konservatieve Engelse regering een kontrakt 
voor de aankoop van 7500 ton uraniumerts. 
Zuid-Afrika zelf wil ook uranium hebben. 
Dat uranium kan dan worden verrijkt in de 
eigen fabriek bij Peli~daba, een verrij
kingsinstallatie die Zuid-Afrika kon ont
wikkelen dankzij Duits.e steun. 

Canada 

Canada is een uitgestrekt, dun bevolkt land 
met een hoogontwikkelde industrie. Het kan 

·beschikken over 9rote hoevee.lheden steen
kool en aardolie alsmede over bijna onbe
grensde mogelijkheden voor de opwekking van 
energie middels waterkracht. 
Canada is een van de bela~grijkste expor
teurs van uraniumerts; een kwart van de be
kende wereldvoorraden zit daar in de bodem. 
Canada heeft een eigen atoomreaktor ontwikkeld, 
de CANDU. Dit type reaktor werkt op natuurlijk 
uranium zodat Canada geen eigen verrijkings
installaties nodig heeft. Deze CANDU-reaktoren 
zijn de agelopen jaren verkocht aan India, Pa
kistan, Argentinië en Zuid-Korea. 
Nadat India in 1974 een kernexplosie teweeg 
had gebracht met behulp van door canada gele
verde uranium en technische kennis, is de Ca
nadese regering wat voorzichtiger geworden 
bij het afgeven van nieuwe exportvergunningen. 
Van enige terughoudendheid bij het eigen atoom
programma is evenwel geen sprake. Canada is 
bezig in hoog tempo zijn atoomenergievoorzie
ning uit te breiden. Volgens plannen moeten 
er in het jaar 2000 150 atoomcentrales draaien 
die dan samen de helft van de elektriciteits-
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nemen. Van verzet op enige schaal daartegen 
is in canada nog weinig te merken. 

Verenigde Staten 

President Carter doet van alles om de verdere 
ontwikkeling van snelle kweekraaktoren en op
werkingsinstallaties te voorkomen, maar de 
uitbouw van het atoomenergiepark gaat in de 
Verenigde Staten onverminderd door evenals 
Amerikaanse steunverlening aan atoomenergie
projekten elders in de wereld. 
De Verenigde Staten hebben hun eigen verr~J
kingsinstallaties1 zowel voor atoomenergie 
als voor militair gebruik. 
Amerika zelf beschikt over grote uraniumvoor
raden Probleem is echter dat 90% van die voor
raden te vinden is in de indianenreservaten. 
Vooralsnog schijnt de Amerikaanse regering er 
de voorkeur aan te geven uraniumerts te impor
teren. 
Amerika ontvangt niet alleen uraniumerts uit 
Canada, het is ook betrokken bij de uranium
mijnbouw in Australië en Namibië. Onlangs kon
digde de Amerikaanse regering samenwerking aan 
met Argentinië op het gebied van atoomenergie. 
Een paar jaar eerder liepen pogingen om atoom
installaties aan Brazilië te verkopen stuk, 
toen Brazilië met de regering van West-Duits
land in zee ging. 

Japan heeft met de Verenigde Staten een kon
trak~ lopen over de aankoop van verrijkt ura
nium, dat in 1985 afloopt. 
Tussen beide landen zijn nieuwe onderhandelin
gen geopend over de levering van 10.000 ton 
verrijkt uranium aan Japan. Dat zou de Japanse 
regering rond de 1 miljard dollar gaan kosten, 
als het doorgaat tenminste, want verrijkt ura
nium valt onder de "strategische materialen". 
In verband met de onzekerheden in de toekomst 
heeft de Japanse regering plannen om een grote 
voorraad (verrijkt) uranium aan te leggen. 
Japan heeft zelf weinig energiebronnen, de 
industrie is sterk ontwikkeld en de bevolkengs
dichtheid is er hoog; het energieverbruik per 
vierkante kilometer bewoond gebied is er de 
hoogste ter wereld. 
Japan heeft een eigen uraniumverrijkingsinstal
latie op ·Stapel staan vlak bij, of eigenlijk 
in de enige uraniummijn die Japan rijk is in 
Ningyo, Okayama. Ook is er een afvaardiging 
van Urenco in Japan geweest om over de toe
komstige verkoop van verrijkt uranium aan Ja
pan te praten. 
Japan bouwt in Tokai een opwerkingsfabriek 
die bijna klaar is. OVer die fabriek maken de 
Amerikanen de laatste tijd moeilijkheden. Al
leen wanneer de Japanners instemmen met stren
gere eisen en Amerikaanse kontrole in de fa
briek toelaten zijn de Verenigde Staten be
reid om verrijkt uranium te blijven leveren. 
De Japanse regering moet wel haast met deze 
eisen instemmen, want zij heeft die opwerkings
fabriek hard nodig. De voorraden radioaktief 
afval uit de 13 Japanse kerncentrales zijn zo 
groot geworden dat enkele centrales binnenkort 

Ontdekking 
• • urantumm 

ZwarteZee 
HAMBURG, 1 nov. - Onder· 

zoeken.. v:an de wliversiteit van 
Hamburg hebben in het Turkse 
gedeelte v~ de Zwarte Zee 
wellicht de grootste voorraad 
uraniwn ter wereld aangetrof· 
fen. 

Een woordvoerder van de uni
versiteit schatte de hoeveelheld 
uraniwn-sediment op verschei
dene miljoenen tonnen. Het se
diment werd op een diepte van 
1.000 tot 2.000 meter aangetrof
fen, en heeft volgen& een ruwe 
schatting een ec:onomlache 
waarde van rond 100 miljard· 
dollar. · , 

;v ~c '7# · 'J 9--

zullen moeten sluiten als er geen oplossing 
gevonden is. De Japanse regering heeft trou
wens een half jaar geleden 8 vestigingsplaat
sen aangewezen voor de bouw van evenzovele 
atoomcentrales. 
De problemen werden nog groter toen Groot-Brit
tannië onder druk van de "hearings" over de 
opwerkingsfabriek "Windscale" en onder druk 
van de nieuwe Amerikaanse non-proliferatie
politiek een eerder gedaan aanbod om Japans 
atoomafval in Windscala op te werken weer 
terugtrok. 

Australië 

In Australiëzit veel urani~ in de bodem, 
zo'n 20% van de bekende wereldvoorraden. 
wat meer zegt is dat zo'n 70% van de be
schikbare - niet kontraktueel vastgelegde 
reserves in Australische handen is. 
Vijf jaar geleden al zijn er kontrakten 
afgesloten voor de levering van 9000 ton 
uraniumerts in de vorm van 1'yellow cake" 
(gele cake) , vooral aan Japan, maar ook aan 
de Verenigde Staten en West-Duitsland. Ook 
de. Britse regering heeft grote belangstel
ling getoond voor het Australische urani
um. Enkele maanden geleden bracht een Uren
codelegatie een bezoek aan Australië om 
over de aankoop van uraniumerts te praten. 
eventueel in ruil voor verrijkingstechniek. 
De Europese Commissie, toporgaan van de 
Europese Gemeenschap, heeft ook al van haar 
belangstelling voor de Australische bodem
schatten blijkgegeven. De Commissie schatte 
dat de EG - zonder een ander beleid - in 
1985 20.000 ton verrijkt uranium per jaar 
nodig zou hebben en daarmee de grootste 
afnemer ter wereld zou worden. De EG heeft 
de topprioriteit verleend aan de ontwikke
ling van de snelle kweekreaktor. Volgens 
EG-kommissaris Brunner, verantwoordelijk 
voor energiezaken, is één van de achterlig
gende motieven het streven om de import 
van uranium in de toekomst te verminderen. 
Het Australische uranium is vooral te vin-
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den in Arnhe~land, langs de Alligatorrivier 
in het noorden. 'In dit unieke ongerepte 
land woont het laatste restant van de oor
spronkelijke Australische bevolking. Een 
regl:lringscommissie "Ranger" heeft de in
vloed van de uraniummijnbouw op de inheemse 
bevolking bestudeerd. Hoewel het tweede 
Rangerrapport heider uiteenzet dat uranium
mijnbouw voor de inheemse bevolking kata
strofaal zou zijn, laat het de mogelijkhe
den om die katastrofe te voorkomen buiten 
beschouwing. Het rapport gaat uit van de 
voortgang en uitbreiding van de mijnbouw 
en houdt zich slechts bezig met de vraag 
hoe de ~nvloed van die mijnbouw op de so
ciale struktuur van de inheemsen kan wor
den beperkt. 
Inmiddels heeft de Australische regering 
via een reeks wetswijzigingen de mogelijk
heden geschapen om het eigendoms- en be
schikkingsrecht van de inheemse bevolking 
opzij te zetten "om redenen van algemeen 
belang", d.w.z. uraniummijnbouw. De lobby 
van uraniumproducenten voerde intussen de 
propagandakampagne via de massamedia, waar
voor 600.000 dollar werd uitgetrokken. 
Een sterk lichtpunt vormt de krachtige be
weging die zich .hier tegen de urani~Jn
bouw verzet. Daaraan doen ook de vakbonden 
mee~ er zijn al verschillende stakingen 
uitgeroepen, Australische havenwerkers wei
gerden om, de schepen met "ye'llow cake" te 
laden. Tal van bevolkingsgroepen hebben 
gevraagd om een diepgaande open diskussie 
met daarna een volksraadpleging. Ma"'C deze 
mogelijkheid is door eerste minister Fraser 
nadrukkelijk van de hand gewezen. 

Australisch uraniumerts wordt onder andere 
verscheept. naar Engeland. Via een omweg 
hangen die verschepingen samen met een kon
trakt dat Australië vijf jaar geleden met 
Japan.heeft afgesloten. Na een eerste uit
zuivering in Australië wordt het uranium
erts in de vorm van ''yellow cake" naar 
Engeland verscheept. Daar, in Springfield, 
Lancashire, wordt het gezuiverd en omge
werkt tot uraniumhexafluoride (UF6) ofwel 
"hex". Dit "hex" wordt vervolgens naar de 
Verenigde Staten getransporteerd. Daar 
wordt het verder verrijkt en dan verscheept 
naar de uiteindelijke afnemer Japan. 
De Australische protestbeweging heeft steun 

gekregen van de anti-atoomgroep Greenpeace 
in Londen, die haar akties de laatste tijd 
vooral richt tegen de aanvoer van Austra
lisch uraniumerts in Engeland. 
Onlangs verschenen er berichten dat er in 
Groot-Brittannië zelf, in Zuid-Schotland, 
ook uranium in de grond zou zitten. Dat zal 
dan wel voorlopig onbekend blijven, want de 
plaatselijke gemeente.raad heeft geweigerd 
om mee te werken aan proefboringen die de 
regionale elektricitei~smaatschappij wilde 
doen. 

Bronnen: 
- Petra Kelly: "The movement against uranium 

in Australia", reisverslag 
publikaties van de Australische "Movement 
against uranium mining" 
NRC 15/10, 29/10, 1/11 en 16/11 1977 
Greenpeace London: Newsletter, november 
1977 

- Sietze Bosgra e.a. "Namibië; Zuid-West 
Afrika bevrijd'r 

- Japanese Citizens Research Institute on 
Energy and Environment, Newsletter juli ~71 

- All-Atomie Comics~ Leonard Rifas, v.s. 
- Elsevier 20 sept. 1975 

rl kerncentrale 

.. opwerkingsfabriek 

Groot: Kerncentrales en opwerkingsfabrieken, anno 2025, volgens de kernenergie· 
planning van 1973. Klein: Idem, in'badrijf, in aanbouw of in voorbereiding, anno 
1976. 
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De industrie 
Machtstnacturen rond kernenergie 
Kernenergie is complex, vraagt veel specialistische 
kennis, geld en tijd. Er is derhalve een grote behoefte 
aan coördinatie en informatie-uitwisseling tussen de 
betrokken bedrijven, raden, instellingen en 
organisaties. Dit komt ondermeer tot uiting in het 
bestaan van een netwerk van dubbelfuncties. 

Gebleken is dat de dubbelfuncties tussen de 
geselecteerde eenheden een in de loop van de tijd 
dichter wordend netwerk vormen. De belangrijkste 
toename van de dichtheid trad op in de periode 1964-
1969. Voor de toename van de dichtheid is in hoofdzaak 
het groeiend aantal dubbelfuncties vanuit de joint
ventures en in mindere mate vanuit de productie 
bedrijven verantwoordelijk. 

De belangrijke eenheden op het gebied van de kernenergie 
nemen in het netwerk een centrale plaats in. Dit geldt 
over de periode van 1964 tot 1975. De belangrijke 
eenheden zijn onderling veelvuldig verbonden. 

De industrie heeft toegang tot alle eenheden die van 
belang zijn voor de totstandkoming van het kernenergie
beleid, waarin zij zelf - als producent - een van de 
voornaamste schakels vormt. 

De ondernemingen hebben vooral via de Industriële Raad 
voor de Kernenergie maar ook via de adviesraden voor het 
wetenschapsbeleid een goede toegang tot de overheid. 
Voorts zijn ze in de bestuurlijke organen van research
instellingen vertegenwoordigd. 

In de electriciteitssector bleek een toenemende 
centralisatie van de beleidsvoering bij de Arnhemse 
Instellingen en verzwakking van de provinciale politieke 
controle ztch ook te uiten in de bestaande dubbel
functies. De d·rie· Arnhemse Instellingen - SEP, GKN en 
KEMA - vertegenwoordigen ~e electriciteitssector naar de 
overheid en de researchinstellingen. Daarmee hebben zij 
evenals de ondernemingen een goede toegang tot deze 
twee sectoren. Er bestaan economische tegenstellingen 
tussen de Arnhemse Instellingen en de ondernemingen. We 
hebben gezien hoe deze tot uitdrukking zijn gekomen in 
de gang van zaken rond de bestelling van de kerncentrale 
te Borssele. 
Tegenover de overheid echter treden beide sectoren vaak 
gezamenlijk op; beide staan ze een snelle ontwikkeling 
van de kernenergie voor en ook ten aanzien van speciale 
projecten - snelle kweekreactor - bestaat vaak een grote 
mate van overeenstemming. 

Het Reactor Centrum Nederland staat centraal binnen de 
researchsector. In haar beleidsbepalende organen zijn 
veel vertegenwoordigers te vinden uit de industrie, de 
Arnhemse Instellingen en de overheid. Vooral de 
industrie drukt - sinds de bestuurswisseling van 1972 • 
een sterk stempel op bet Reactor Centrum Nederland. Het 
Reactor Centrum Nederland zelf heeft vertegenwoordigers 
in de overige researchinstellingen, de Industriële Raad 
voor de Kernenergie en de Gezondheidsraad. 

Een centrale positie, zowel in het historisch verhaal 
als in het netwerk, wordt ingenomen door de Industriële 
Raad voor de Kernenergie. De adviezen van de raad waren 
sterk bepalend voor het door de overheid gevoerde 
beleid. Door de samenstelling van de raad komt vooral 
het industriële standpunt in de adviezen sterk naar 
voren. 

De bindingen van de raad met de overige eenheden zijn 
zodanig dat de raad op vrijwel alle terreinen van de 
kernenergie informatie kan verkrijgen. Deze mogelijkheid 
tot bundeling van informatie is door het Ministerie van 
Economische Zaken via het benoemingsbeleid bewust 
gecreëerd. 

In het historisch overzicht nemen op het gebied van de 
besluitvorming de eenheden die zich met de gezondhêids-

uit: KERNENERGIE IN NEDERLAND, 
door Cor Uitham, Bert de Vries 
en Gerrit Jan Zijlstra. 
Uitgave St. Uitg. Xeno, Gron. 

en milieuaspecten van de kernenergie bezighielden een 
weinig belangrijke plaats in. In de netwerkanalyse bleken 
deze eenheden onderling sterk verbonden met als centrale 
eenheid de Gezondheidsraad. Opvallend was dat noch de 
Gezondheidsraad, noch het Ministerie van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne direct verbonden waren met belangrijke 
schakels in het besluitvormingsproces rond de kern
energie: de Industriële .Raad voor de Kernenergie en het 
Ministerie van Economische Zaken. 

Een van de gevoigen hiervan is geweest, dat bij de 
prioriteitenbepaling voor het nucleaire industriële 
beleid de volksgezondheid- en veiligheidsaspacten niet 
zijn betrokken. In dit kader moet ook het vroegtijdig 
opheffen van de Centrale Raad voor de Kernenergie, mede 
bedoeld voor het voeren van een gelntegreerd beleid, 
worden gezien. 

In de eerste hoofdstukken bleek reeds dat er tussen de 
industrie, overheid, researchinstellingen en 
electriciteitsinstellingen een consensus bestond over de 
noodzakelijkheid van de ontwikkeling van kernenergie 
Ook het parlement deelde dit standpunt, zonder evenwel 
het kernenergiebeleid in al zijn aspecten te behandelen. 
Schiep deze consensus en de hieruit voortvloeiende 
samenwerking reeds de basis voor het leggen van dubbel
functies tussen vele sectoren, het zijn de 
maatschappelijke verhoudingen die de speciale structuur 
aan het netwerk hebben gegeven. Een structuur waarin 
voor de ondernemingen - en in mindere mate de 
electriciteitsinstellingen - een uitstekende toegang is 
geschapen tot het Ministerie van Economische Zaken en 
de (semi-overheids) researchinstellingen. De 
ondernemingen hebben deze positie te danken aan het feit 
dat zij de productiemiddelen beheren en de 
beslissingsmacht hebben deze ten behoeve van bepaalde 
projecten aan te wenden. De overheid erkent en 
garandeert deze beschikkingsmacht; ook wanneer de 
ondernemingen een sterk beroep op overheidshulp doen. De 
ondernemingen beslissen•in grote mate zelf hoe deze 
overheidshulp aangewend zal worden. 

Deze structuur van toegangsmogelijkheden en daarmee 
samenhangende informatievoorspr·ong zoals weergegeven in 
het netwerk en gericht op de belangen van de industrie 
en de electriciteitsinstellingen, heeft een zichzelf
handhavende vorm: Alternatieven of fundamentele kritiek 
kunnen mede als gevolg' hiervan nauwelijks doordingen tot 
het Ministerie van Economische Zaken. Voor een advies 
over mogelijke alternatieven doet de overheid een 
beroep op deskundigen die - vaak bij gebrek aan 
anderen - belang hebben bij de ontwikkeling van de 
kernenergie. Deze grote mate van beheersing van de 
belaidsalternatieven van de overheid geeft de industrie 
en de electriciteitsinstellingen grote macht in de 
ontwikkeling van de kernenergie. Het is tekenend dat een 
herbezinning op het beleid, in de zin van grotere 
belangstelling voor gezondheid&-., milieu- en. 
ruimtelijke ordeningsaspecten, pas na intensieve buiten
parlementaire acties die hun weerslag vonden in de 
houding van politieke partijen in het parlement, tot 
stand kwam. 
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U ren co heeft goede troeven in handen voor 
ruilovereenkomsten met Australië FIN. DAGBLAD '1-lo-·n 

Canberra. :w oktober. 
Een delegatie van Urenco voert in 

Australië besprekingen om de moge
lijkheden na te gaan van het sluiten 
van ruilovereenkomsten, wa,arbij ver
rijkingstechnologie van Urenco wordt 
uitgewisseld tegen aankoop van Austra
lisch uranium. De delegatie is tot 31 
oktober in Australië. 

De Australische regering. gaf onlangs 
het groene Jicht voor · de exploitatie 
van de zeer grote uraniumreserves 
waarover dit land ·beschikt. 

Urenco is het tripartite samenwer
kingsverband tussen West-Duitsland, 
Nederland en Groot-Brittannië op het 
gebied van de verrijking van uranium 
volgens ultracentrituge-pt'oces. De 
markt-ting van Urenco wordi verricht 
door Urenco Ltd in Engeland, de re
search en ontwikkeling zijn onderge
bracht in eentee GmbH in West-Duits
land. De fabrieken van Urenco zijn ge
vestigd in Capenhurst en Almelo. 

De· delegatie van Urenco bestaat uit 
de heren J. v. d. Parry, technisch di-
1'èktem' en dr. B. Kehoe, roördinator 
verkoopontwikkeling vàn Urenco Ltd, 
en dr · E .. Ra ets. wetenschappelijk ver
tegenwoordiger van eentee GmbH. 

Nadat iri de Australische hoofdstad 
Canberra besprekingen zijn gevoerd. 
met o,m. vice-premier Anthony, bezoekt 
de delegatie thans een aantal Austra
list·hc staten en industriële groeperin
gen die geïnteresseerd zijn in het ul
tra-centrifugeprocs. 

Als belangrijke voordelen van het 
ultra-centrifugeproces heeft de delega
tie hier naar· voren gebracht dat dit 
veel flexibeler en minder kapitaal-in-· 
tensief i5 dan het concurrerende Fran
se gasdiffusie-systeem. 

Met het U.C.-proces is het mogelijk 
.kleinschaliger fabrieken te bouwen, die 
kunnen worden aangepast aan het le
veringsptogramma en dus minder.geva• 
ren bieden op onderbezetting van de, 
capaciteit. Bovendien is het elekti'ici
tei~gebruik een stuk geringer, aldus 
de delegatie. 

In Australië is positief gereageerd 
op het bezoek van de delegatie. Al eer
der werd in informele contacten be
langstelling door de Australische re
gering getoond, maar deze wilde nog 
geen bezoek vooi-dat het zgn. Fox-rap
port openbaar werd ge~aakt, op basis 
waarvan thans de mogelijkheid tot ura
niumwinning is geop!"nd. Kort geleden 
werd een signaal gegeven dat Urenco 
mocht komen praten. 

.,De belangstelling van de Urencol 
Centec groep voor het besturen van 
de mogelijkheid voor samenwerkings
overeenkomsten ten aanzien van de ver
rijking van uranium Is geheel in over
eenstemming met de politiek van de 
regering", zo heeft de "acting minis
ter for national resources", P. J. Nixon, 
reeds verklaard. 

Niet alleen de tederale regering. 
·maar ook de statèn tonen. belangstel
ling. Zowel Northwestern, 'western en 
Northern zouden. «raag een verrij
kingsfabriek willen realiseren. Zo ook 
de staten Queenslan<! en New South 
Wales. hoewel deze n~t over uranium 
beschikken. In New South Wales heeft 
een industriële groep onder leiding van 
Sir William Tyree activiteiten in deze 
richting ontplooid. Van de geïnteres
seerde industrieën kunnen genoemd 
worden· North Western Mines, .Broken 
Hili, · Conzinc, Colonial Sugar Refin· 
ries (concern dat zich o.a. met kolen 
bezighoudt), Peko-Wallsend, Land 
Lease Corp. 

Een belangrijk politiek voordeel van 
de voorstellen die Urenco heeft ge
daan Is dat deze «roep, mede dank. zij 
het werk van minlstet- Van der Stoel. 
zich in de afgelopen periode heeft ge
manifesteerd als een serieuze voorstan
der van een non-proliferatiebelei!i. De 
Australiërs zijn daar zeer ·gevoelig 
voor, mede in het licht van de moei
lijkheden die de vakbonden maken 
over de ura.niumpolitiek van de rele-
ring. . 

De besprekingen tussen Urenco en 
Australië hebben thans nog een ·oriën
terend :karakter. Niet alleen technisch 
en economische aspecten zullen moe
ten worden bestudeerd, maar ook de 

extern/politieke consequentles van een 
eventuele samenwerking. Wanneer 
wordt besloten tot een feasiblllty stu
dy, zal daar zeker twee à drie jaar 
mee heengaan. waarna de bouw van 
een fabriek (welke al gauw Aus$ 500 
mln zou kosten) nog eens minstens vier 
jaar vergt. Men Hpreekt dan ál over 
de j.aren 1984/85. 

Daarbij. is hel nog onzeker welke 
vorm een toekomstige industl'iëlc op
zet zou krijgen. Niet alleen de Fran
sen zitten op het vinkentouw. maar 
ook de Amerikanen, die een alterna
tief ultra-centrifuge proces aan Austra
lië hebbèn aangeboden, dat in bepaal
de opzichten verschilt van dat van 
Urenco. 

Ook Japan is geïnteresseerd om deel 
te nemen aan toekomstige Australische 
uranium-activiteiten. waarbij dit land 
kan aanvoeren dat hel een grote poten
tiëie klant is van een op te zetten ver
rijkingsindustrie. Al m 1974 hebben dE" 
toenmalige premiers Whitlam en Tana
ka een gezamenlijke Japans-Australi· 
sche feasibility-study van start doen 
gaan, welke nog steeds voortduurt. De
ze houdt voornamelijk een uitwisseling 
van marktgegevens en verwachtingen 
in: technisch liggen zowel Japan als 
Australië minstens 4 a 5 jaar op Uren
co achter. 

De overheersende vraag in Austra
lië is momenteel echter of de liberale 
regering-Fraser überhaupt wel aan de 
uitvoering van baar uranium-plannen 
toekomt. Het .. groene licht'' voor de 
winning heeft, zoals t·eeds eerder ge
meld, felle reacties opgeroepen van de 
kant van de vakbonden. Deze hebben 
de regering tot 15 november de tijd 
gegeven om een referendum over de 
uranium-lç:westie te organiseren. Wan
neer dat niet gebeurt, worden stakin
gen en andere acties in het vooruit
zicht gesteld. 

Aangenomen word1 dat de regering 
zal overgaan tot vervroeging van de 
verkiezingen, welke eind volgend jaar 
zouden plaatsvinden, tot eiDd dit jaar 
of mei 1978. Zij rekent er daarbij op 
een kleine overwinning te bebaleb. 

Westinghouse beticht 
uraniumleveranciers 

inghouse apreekt ia volgens de 
maatschappij opgericht door de 
voornaamste Amerikaanse, Ca
nadese, Britse, Australische en 
Zuidafrik:unse producenten. 

Van bun kant eisen de elektricl
teit'lbed'rijven die vergeefs op 

·westinghouse-leveranties 
wachtten, dat die maatschappij 
alsnog haar verplichtingen na· 
komt tegen de aanvankelijk 

:vastgesteld tijdens een vergade
ring van de grote producenten 
van uranium in februari 19'12, 
in Parijs. De heer Donald Hun
ter, oud-directeur van de divisie 
voor aflevering en distributie 
van uranium van Gult Corpora
tion zou daaraan hebben toege. 
voegd dat dezelfde producenten 
op een latère vergadering in 
Johannesburg een akkoord be
reikten over de wenselijke pttj. 
sniveaus. 

van kartelvorming 
ECON. DAGBLAD 16-11-'77 

&ldultolld (VtrriJda) - De AIDerlkaapse eleldroteelmlsehe laduatrle 
WestiDPOUie sett dat er een lateraatlcmaal uianlumkattel be
l&aat. Bet coaoera heeft een federaal hof In Biebmond In de 
Amerlbaale staat Vlqlala doeumeatea vaa die strekking voor
relepl. 

"Weatlnghouse" een van !ie groot.. 
ste fabrikanten van kernreacto
ren in de Verenigde Staten, is 
door tien AmerikaanSe elektri
citeitsproducenten ervan be
schuldigd, zich in september 
19'16 niet te hebben gehouden 
aan een overeenkomst om 80 
miljoen pound uranium (onge
veer 36.000 ton) te leveren tegen 
een prija van 8 l 12 doUar per 
pound. 

Het eoncem had aangevoerd dat 
de prijzen plotseling waren ver. 

hoogd tot niet minder dan 40 
doUar per pound en dat die 

· · aatijgi.ng niet te voorzien = op het ogenblik dat het 
contract werd getekend. Het 
had zich daarbij beroepen op 
een handelswet waarin wordt 
bepaald dat een leverancier 
niet tot nakominl van een con· 
tract kan worden gedwongen 
als onvoorziene omstandighe
den dat plotseling .,commer
cieel onmogelijk" maken. 

Het uraniumkartel waarvan West. 

overeengekomen prijzen. · 
Doet Westinthouse dat niet, dan 

moet het concern, zo vinden zij, 
hun de schade iitclusief rente
verlies vergoeden tot eeo totaal 
van oqeveer 2 1/2 miljard dol
lar: het verschil tussen de prij
zen die in de contracten ~en 
genoemd en de bedragen die de 
stroomleveranciers moesten be
talen om zich toch iè kunnen 
bevoorraden. 

Een van de documenten die West
inghouse nu aan de rechtbank 
voorlégt, is een verklaring on
der ede van een oud-directeur 
van de Gult Corporation, een 
van de voornaamste Ameri
kaanse uraniuniproducenten. 
Volgens die verklaring is het 
principe van een overeenkomst 
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[n een tweede. document zijn vol. 
gena Westlnghouse de belang. 
rijkste punten samengevat van 
de vergadering in Parijs. Daar. 
in staat met name dat de deel· 
nemers besloten, een perma
nent secretariaat op te richten 
om hun activiteiten te coordine
ren. ,,De instelling van dat se
cretariaat", zo wordt daaraan 
toegevoegd, ,,mocht op geen en· 
kele wijze in de publiciteit ko
men. Indien echter ooit een 
openbare verklaring over dit 
onderwerp noodzaketijk zou 
blijken, diende het secretariaat 
echter te worden aangemerkt 
als een orgaan, bestemd voo~ 
gezamenlijk marktonderzoek". 



DE ORGANISATIE VAN HET DUITS-.BRAZILIAANSE 
ATOOMVERDRAG 

Het nu volgende schema laat zien dat het 
Duits/Braziliaanse verdrag een vrij inge
wikkelde struktuur heeft. De machtspositie 
van de grote duitse concerns is echter dui
delijk: Kraftwerk Union (KWU), Siemens, 

Die de~o~tach - braaUiaAiec:hea IMkleanerf'lecht....-n 
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Op 23 juli 1976 sloten vertegenwoordigers van 
duitse banken en Brazilië een overeenkomst 
om het Duits/Braziliaanse atoomverdrag te fi
.nancieren. Daar was meer dan een jaar van 
moeizaam onderhandelen aan vooraf gegaan: 
ook voor. de duitsekredietverschaffers ging 
het om een overeenkomst van een ongekende 
omvang. 
Voor de eerste twee kernreaktoren, Angra-2 
en Angra-3, brengt Brazilië zelf 2,25 miljard 
mark op, terwijl er uit Duitsland een krediet 
van 4,3 miljard mark komt. 
Voor de financiering van de volgende zes re
aktoren en de verrijkingsinstallaties zullen 
de duitse banken volgens voorzichtige schat
tingen, bij matige prijsstijging, nog eens 
10 tot 12 miljard mark ter beschikking moeten 
stellen. Dit is vergeleken met de totale kos
ten van 20 miljard relatief weinig; er wordt 
daarbij rekening gehouden met een stijgend 
aandeel van Brazilië zelf. Deze optimistische 
verwachting gaat er van uit dat Brazilie de 
duitse "know-how" heeft kunnen verwerken en 
de atoomtechnologie volledig zelf zal gaan 
beheersen. Hoe zwaar het Brazilië zal vallen 
om op den duur een steeds groter deel te fi-

uit: Das deutsch-brasilianische Atomgeschäft, 
uitgave AGG, BBU en ~.mnesty International. 

Bayer, Höchst enzovoort. Het procentuele 
aandeel van de Braziliaanse staatsonderne
ming NOCLEBRAS is .relatief hoog, maar wat 
lnbreng van kapitaal betreft gering (onge
veer.200 miljoen mark). Daardoor wordt de 
toekomstige afhankelijkheid van de duitse 
concerns al zichtbaar •••• 

Golltl KEIRAS 

nancieren, biijkt uit het feit dat het zeker 
niet zwakke duitse bankwezen veel moeite had 
om het benodigde geld op te brengen. 
Naast de hoogte van de leningen.is ook de 
extreem lange looptijd ervan unièk. De eerste 
stap van 4,3 miljard gulden moet over een pe
riode van 8 jaar worden voorgefinancierd. 
Volgens de overeenkomst kan de terugbetaling 
van de lening tot 1997 duren. De financiering 
van de twee eerste reaktoren door het duitse 
bankwezen strekt zich dus uit over een perio
de van 21 tot 22 jaar! 
Vertrouwend op de "stabiele" politieke en 
ekonomische vernoudingen in Brazilië heeft 
de regering van de Bondsrepubliek zich bereid 
verklaard vergaande garanties te geven voor 
de lening. 
Het is te verwachten dat in het verdere ver
loop van de onderhandelingen Duitsland Brazi
lië tot financiële koncessies zal dwingen. 
Brazilië, het "land van de onbegrensde moge
lijkheden", schijnt tenminste voor wat zijn 
kredietwaardigheid betreft op grenzen gesto
ten te zijn, die zelfs de zo optimistische 
duitse exporteurs tot nadenken stemmen. 



De uraniumvoorraden Jan van der Sluis 

De wereldvoprraden winbaar uraniumerts schat men tegenwoordig op 
ca. 2 miljoen ton. Dit is nauwelijks voldoende voor de behoefte tot het 
jaar 2000. Als men daarvoor geen vervanging Vindt voor de nu gebruike
lijke reaktortypen (die uranium-235 gebruiken), dan is het atoomtijd
perk afgelopen voor het goed en w~l begonnen is. 
De gewone kernreaktortypen leverden in 1975 ca. 6 procent van de 
Westduitse elektriciteit en verbruikten 1500 ton natuurlijk uranium. 
Voor 1981 wetd de behoefte op 5000 ton geschat. Nu gebruikt de 
gehele westelijk,e wereld (inkt Japan) 18.000 ton uraniumerts per jaar. 
In 1985 zal dat al 100.000 ton kunnen zijn en in 2000 misschien 
lOO.OOO ton. De voo.rraad winbaar uranium hangt af van de prijs: 
naarmate uranium duurder wordt, groeit de voorraad omdat ook moei
lijker winbaar of armer uraniumerts dan (nog met winst) gewonnen kan 
worden. Sins 1972 steeg de prijs (per Amerikaanse pond (lb)) van ura
niumoxide van 6 tot ca. 50 dollar! Hierdoor wordt de exploitatie van 
meer uraniumerts mogelijk. Dit kan natuurlijk niet zo blijven doo.rgaan 
en desondanks blijft de voorraad dus beperkt en moet er een reaktor· 
type worden ontwikkeld dat zuiniger met uranium omspringt. Hiervoor 
is desnelle kweekreaktor bedoeld. 

Een kweekreaktor is principieel anders dan een lichtwaterreaktor. 
In de eerste plaats is er .het koelmiddel: natrium. Natrium is een metaal 
dat bij' kamertemperatuur in vaste toestand heftig met lucht of met wa
ter reageert. In de reaktor wordt het bij ongeveer 600 graden Celcius ge
bruikt, wat het gevaar ervan nog veel groter maakt. Het wordt zelf door 
neutroneninvang zeer radioaktief en zendt een zeer indringende straling 
uit. · 
Bij de snelle kweekreaktor wordt de warmte afgevoerd via. nóg een 
kringloop van vloeibaar natrium, die dus tussen de eerste, primaire 
natriumkringloop en de 'stoomkringloop' is geschakeld. 
Hierbij ligt een voortdurend dreigend kontakt tussen heet vloeibaar 
natrium en water op de loer. Eén lekje in de natriumwarmtewisselaar 
is voldoende voor een explosie. Dit is al enkele keren voorgekomen. 
Zowel in een lichtwaterreaktor als in een snelle kweekreaktor wordt uit 
U-238 via een aantal tussenstappen Pu-239 gevormd. Dit is splijtbaar en 
in een lichtwaterreaktor wordt het meeste Pu-239 dat gevormd wordt, 
dan ook diiekt weer gespleten. Zodoende bevindt zich in een licht· 
waterreaktor als de splijtstof opgebruikt raakt, maar weinig Pu-239 in 
de splijtstofstaven. De snelle kweekreaktor heeft volgens de oorspronke
lijke ontwerpen de bedoeling meer plutonium te doen ontstaan dan er 
aanvankelijk ingestopt is. Dit is het zogenaamde kweken. Het feit dat 
dit reaktortype 'snelle' kweekreaktor wordt genoemd, heeft echter niet 
te maken met de snelheid van dit kweken. Dit kweken blijkt tot nu toe 
in de praktijk zo langzaam te gaan dat men nog nauwelijks aan een 
kweekfaktor = I is toegekomen (de kweekfaktor= I is de faktor, waar
bij er net evenveel geproduceerd wordt als er verbruikt wordt). 
Het toevoegsel 'snelle' slaat op het feit dat de zich in de reaktor vriJ be
wegende neutronen snel zijn t.o.v. die in een lichtwaterreaktor. D~ liij 
splitsing vrijkomende neutronen zijn in beide gevallen even snel. l:lij een 
lichtwaterreaktor zorgt het koelmiddel water er echter voor dat de 
neutronen worden afgeremd, terwijl het koelmiddel natrium bij snt'IJe 
kweekteaktoren die eigenschap maar heel weinig heeft. 

Opbouw 1111n een snelle leweekreaktor 
De reaktor van een snelle kweekreaktor ~staat uit twee delen om zo
wel aan de eisen van een zo effektief mogelijke splijting als aan een zo 
effektief mogelijk kweken tegemoet te komen. Het binnenste gedeelte 
bestaat uit ongeveer tot 1 0 procent verrijkt U~235 of 10 procent ,Pu 
vermengd met U-238 (alle elementen zijn in de vorm van oxiden aanwe
zig). Daaromheen bevindt zich een mantel die uitsluitend U-238 bevat, 
de zgn. broedzone of kweekzone. 
De kweekreak.tor SNR-300 in Kalkar heeft de volgende afmetingen: 
de splijtzone is een schijf met een diameter van 152 cm en een hooJte 
van 95 cm. Deze is rondom omgeven door een 40-50 cm dikke broed
zone. Het materiaal bevindt zich in stalen buizen met een uitwendige 
diiuneter van 0,6 cm. De hoeveelheid plutonium die aanwezig is is 
850 kg, bijna een ton dus. 

Hoe kan de In een kernreaktor optredende kettingreaktie in de hand 
worden gehouden? · · 
Het grote probleem m.b.t. de veiligheid van snelle kweekreaktoren is 
dat door· het optreden van een aantal storingen de reaktiviteit, d.w.z. 
de Intensiteit waarmee de kettingreaktie plaat$vindt, kan toenemen. 
Er treden dan meer splijtingen op dan bjj normaal bedrijf. De reaktor 
wordt dan uit een evenwichtstoestand gebracht. Dit kan gebeuren door 

uit: STOP KALKAR, door Jan van Arkel, mët 
bijdragen van Jan van der Sluis en Winfried 
Wolf. Uitgave Ekologische Uitgeverij, i.s.m. 
Landelijk Energie Komitê, Amsterdam. 

het 'wegvallen' van het koelmiddel, bijv. als de pompen die het koel
·middel doen circuleren uitvallen, of door veranderingen in de ordening 
van het splijtbare materiaal in de reaktor. Hierdoor wordt het gevaar 
van een ankontroleerbare explosie vergroot. Als bijv. bij een ongeval 
de ruimte, die de splijtstof inneemt met 2 procent verminderd zou 
worden zou dit de reaktor buiten kontrole brengen. 
Een llchtwate"eaktor wordt zo geregeld dat de afgeremde neutronen 
de reaktie precies aan de gang houden. Bij normaal bedrijf is de reaktor 
in zijn meest reaktieve toestand. Elke verandering brengt vermindering 
van de reaktiviteit met ziCh mee. (Alleen het ongewenst uittrekken of 
uitstoten van de regelstaven doet de reaktiviteit toenemen.) 

Ervaringen met de snelle kweekreaktor 

In feite waren al deze gevaren en problemen al bekend vóór de eerste 
grotere kweekreaktor (300 MW), de kommerciële Fermi-Reaktor bij 
Detroit (VS) in 1963 werd opgestart. Drie jaar duurden de tests, ·toen 
kort na de eerste stroomopwekking - nog in de aanloopfase • al ge· 
beurde, wat eerder door alle berekeningen en voorspellingen voor 
praktisch o~ogelijk werd gehouden: Een deel van de kern raakte 
oververhit, smolt en schrompelde ineen. Lange maaJ:!den verl.ceerde de 
staf van de reaktor in angst ·dat ondanks alle maatregelen die te nemen 
waren, de ramp zich nog zou voltrekken. ledere schok kon de reaktor 
tot ~ntploffing brengen. Tenslotte werd de reaktor na kostbare repa
ratiel toch stilgelegd, hoewel hij nog wat stroom zou kunnen leveren. 
Ondanks deze ervaringen werden en worden nieuwe praefreaktoren 
gebouwd, getest en tenslotte weer stilgelegd: 
BN-350 ( 1 SO MWe) in Schwetschenko (SU); werd in november 1972 

voltooid. Midden.l974 werd een warmtewisselaat zwaar beschadigd. 
De reaktor wordt sindsdien alleen nog .gedeeltelijk ingeschakeld. 
Naar verluidt zou midden 1976 in doze reaktor aan de Kaspische Zee 
een dermate groot ongeval plaatsgevonden hebben, dat nu nog de 
hele omgeving radio-aktief besmet is. Persberichten daarover worden 
afwisselend tegengesproken en bevestigd, omdat zulke gebeurtenis
sen in de SoVjet-Unie natuurlijk niet gepubliceerd worden. Maar ook 
reaktorbouwers in het Westèn heb~n er geen belang bij dat zoiets 
bekend wordt en zwijgen over het huidige lot van deze reaktor. 

Phénix (250 MWe) in Marcoule (Frartkrijk); is in 1974 in gebruik ge
nomen en is eigenlijk de enige snelle kweekreaktor ter wereld die tot 
eind 1976 meermalen korte tijd gedraaid heeft. Sedertdien zijn er 
ook hier aanzienlijke problemen. 
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PFR (250 MWe) in Dounreay (Schotland); was al in 1973 opgeleverd. 
In februari 1974 werd hij voor het eerst kritisch, maar pas een jaar 
later, in februari 1975 heeft hij voor het eerst wat stroom geleverd. 
Zijn volle vermogen heeft hij nog niet bereikt, want hij leed aan 
'ingebruikstellingsmoeüijkheden'. Direkt aan het begin was er zware 
schade aan een warmtewisselaar, zodat hij steeds maar voor korte 
tijd gedeeltelij-k ingeschakeld lcan worden. Het valt te verwachten 
dat deze weinig suksesvolle reaktor spoedig het zelfde lot zal onder
gaan als zijn voorganger DFR (Dounreay Fast Reactor), die op 
23-3-1977 op een mooie leeftijd defmitief stilgelegd moest worden. 
Dit prototype had ruim 350 miljoen gulden verslonden, zodat zijn 
'goedkope atoomstroom' 60 cent/kilowatt uur gekost had, de kosten 
van de opwerking nog niet meegerekend. De komende tientallen 
jaren zal ook deze reaktor als stralend standbeeld voor de menselijke 
geldzucht en machtspolitiek blijven staan. als hij tenminste ooit 
afgebroken zal (kunnen)" worden. 

Ondanks alle ongelukken en bewijzen dat het met de kweekreaktor wel 
nooit zal lukken. maar integendeel met een ramp eindigen moet, geeft 
de reaktor-industrie haar plannen niet op, maar is juist met de volgende. 
deels nog gigantieser projekten bezig: 

B~-600 t600 MW.:) in de. Oeral (SU): moet in 1978 met proefstarten 

DE OPWERKINGSFABRIEK 

Na een jaar te hebben gewerkt, moet een lichtwaterreaktor worden 
stilgelegd, en moeten de splijtstofelementen (bundels splijtstofstaven) 
worden verwisseld. Eenderde moet door nieuwe vervangen worden. 
Tweederde hoeft alleen binnen de reaktor verplaatst te worden, omdat 
ze ongelijkmatig zijn verbruikt. Er is in de vervangen staven nog 30 pro
cent U-235 over, maar dit is niet meer te splijten, omdat teveel nieuwe 
radioaktieve stoffen (splijtingsprodukten en door invanging uit uranium 
gevormde stoffen, transuranen) zijn ontstaan. De splijtstofelementen 
worden eerst minstens een half jaar in een koelbassin bij de kerncentrale 
gebracht. Na een half jaar afkoelen, hebben de zeer kortlevende radio
aktieve stoffen zoveel straling en warmte afgestaan, dat de uitgewerkte 
splijtstofstaven eventueel vervoerd kunnen worden naar een andere 
opslagplaats, bijv. de koelbekkens van een opwerkingsfabriek. 
Het vervoer van dit radioaktief afval is een van de grootste gevaren van 
de hele nabehandeling. Men wil dit met grote containers doen, over de 
weg of per trein. De transporten voldoen aan de internationale richt
lijnen, maar de vraag is of die hiervoor wel geschikt zijn. Het houdt in 
dat de containers getest zijn om een botsing met een snelheid van 
50 km/uur te doorstaan evenals een brand van 800 graden Celcius ge
durende 30 minuten. De containers gaan met gewone vrachttreinen 
mee, die veel harder rijden dan 50 km/uur (om aan een frontale botsing 
maar niet te denken). 
Als het grote afvalcentrum dat West-Duitsland voor ogen staat er een
maal is, zullen dagelijks 2 à 3 transporten aankomen. In het begin zal 
dit aantal hoger zijn, omdat nu veel afval bij de centrales opgepot 
wordt. Al naar gelang de rijsnelheid en de containergrootte zullen dan 
voortdurend 3 à 6 transporten onderweg zijn. 

Bij de opwerkingsfabriek wil men de uitgewerkte splijtstofelementen 
eerst nog een tijdje bewaren om de radioaktiviteit nog verder te laten 
afnemen. Daarvoor worden vier grote koelbekkens gebouwd met samen 
ruimte voor 3500 ton kernafval. Vanaf 1980 moeten die suksessievelijk 
in gebruik genomen worden, aldus de plantren van de KEWA (I). 
Bij het overladen in de koelbekkens wil men met een 'd'roog' uitlaad
systeem werken, zodat men niet steeds de hele container in het radio
aktief vervuilde water van het koelbassin hoeft te laten zakken. Dit mag 
goedkoper en sneller zijn, het gaat gepaard met een groter risiko. De 
splijtstofelementen zenden als ze uit het beschermende water gehaald 
worden, namelijk een zo sterke straling uit dat zich in het gebouw nie
mand meer mag bevinden. Heel dramatisch kan dat worden als een hijs
kraan faalt en de splijtstofelementen zonder koeling in de lucht hangen. 
Bij een warmteontwikkeling van bijna 20 KW per element beginnen ze 
na enkele uren te gloeien. Daardoor kunnen aanzienlijke hoeveelheden 
splijtingsprodukten vrijkomen; maar niemand kan er naar toe om te 
repareren omdat de straling te hoog is. · 
Ook de koeling van de koelbassins mag niet falen. Na 36 uur zou het 
water gaan koken; na ruim een week zou het verdampt zijn. Dan zou 
een grote ramp volgen, waarbij zelfs op 100 km afstand nog een tien· 
voudig dodelijke stralingsdosis zou kunnen optreden. 
Ditzelfde zou veel sneller gebeuren als het water weg zou lopen, bijv. 
door een aardbeving, een welgemikte bom of een neerstortend vliegtuig. 
Ook een ontploffing zou een lek kunnen slaan. Dit kan al gebeuren 

beginnen. 
S~R-300 l~80 MWe) in Kalkar; moet vanaf I 981 werken, 
Super-Phénix ti :!00 MWelîn Creys-Malville bij Lyon (Frankrijk); moet 

in I 981 beginnen te draaien. Iioewel I 000 van de 1500 wetenschap
pers en tedu1ici uit het nabij gelegen kernonderzoeksinstituut Cern 
bij Génève op grond van de meest ernstige bedenkingen over de 
veiligheidstechniek daartegen protesteerden. Het uiteindelijke bouw· 
besluit nam·dekoepelfirma NERSA op 20-1 :!-.1976. Kort daarna, 
op 3-3-1977. werd de warmtewissela;tr besteld. Op protesten en 
demonstraties tzomer 1977: 60.000)werd geen acht geslagen. 

CRBR.(360 MWe). de Clinch Riwr Breeder Reactor bij Oak Ridge 
(VS): moet vanaf 198:! werken. Als Carter zijn standpunt weet door 
te zetten zal dit of later wórden. of misschien helemaal niet door
:gaan. Overigens wordt intussen onverdroten doorgewerkt aan een 
ander projekt. een 'experimentele' reaktor. Daarvoor komt het on
derzoek zozeer overeen met het benodigde onderzoek voor de 
kweekreaktor ,.dat dit projekt in elk geval als een verkapt kweek· 
reaktorprojekt beschouwd k;m worden. Dit maakt het moeilijk 
de (gewenste) bouwstop te beoordelen. 

In Duitsland is één ding duidelijk. van de regering Schmidt zal het 
niet k~men. ·Daarom moeten wij, de mensen die het aangaat. ons 
zelf tegen Kalkar verdedigen! 

uit: STOP KALKAR, door Jan van Arkel, met 
bijdragen van Jan van der Sluis en Winfried 
Wolf. Uitgave Ekologischr Uitgeverij, i.s.m. 
Landelijk Energie Komitê, Amsterdam. 

door het knalgas dat door de straling in het koelwater ontstaat. Daar
om moet dit gas voortdurend afgezogen worden, en via filters die een 
deel van de radioaktieve gassen moeten tegenhouden, aan de omge
ving worden afgegeven. 

De opwerkingsfabriek 

In de opwerkingsfabriek wordt de uitgewerkte brandstof van kern· 
reaktoren gescheiden in uranium; plutonium en de rest; Het plutonium 
is van belang voor gebruik in kweekreaktoren (of ook lichtwaterreak· 
toren), als grondstof yoor kernwapens en vanwege zijn ongelooflijk 
giftige eigenschappen. Ook het U-235 dat nog aanwezig is, zou· in de 
opwerkingsfabriek uit het kernafval gehaald kunnen worden om op
nieuw te gebruiken. Als het gehalte minder dan 0,5 procent is willen 
sommigen het liever direkt 'weggooien' omdat dat 'ekonomischer' is. 
De belangstelling richt zich dus in hoofdzaak op het plutonium. Wan
neer kweekreaktoren zouden gaan werken, wordt het dan ook persé 
noodzakelijk de gevaarlijke opwerkingsfabriek te gaan bouwen. 

In het bijgaande schema wordt het fabrieksproces weergegeven. 
De splijtstofstaven worden van de koelbekkens naar de fabriek ge
bracht. In de zogenaamde 'hete cel' worden de staven met mechanische 
afstandsbediening in stukjes van ca. 2,5 cm gezaagd, en in heet water 
met gekoncentreerd salpeterzuur. opgelost. Door de oplossing komen 
de gasvormige splijtingsprodukten, krypton, tritium en jodium, vrij. 
De stukken buis lossen niet op en worden met een zeef uit de zure, 
hoogradioaktieve oplossing verwijderd. Ze vormen het hoogradioaktieve 
vaste afval, en moeten later zorgvuldig verpakt en opgeborgen worden. 
Om de gassen uit de 'hete cel' op te vangen, moeten deze door enorme 
filterinstallaties gestuurd worden, opdat tenminste een deel van het gif 
wordt tegengehouden. 
In drie opeenvolgende stappen (extraktie-cycli) worden nu plutonium 
en uranium van elkaar en van de splijtingsprodukten en overige trans· 
uranen gescheiden. Met een organische vloeistof die voornamelijk be· 
staat uit kerosine (vliegtuigbenzine) met tributylfosfaat, worden het 
uranium en plutonium uit de zure oplossing losgemaakt, zo ongeveer als 
olie van water. De organische vloeistof wordt na gebruik schoonge
maakt en dan opnieuw gebruikt. Het overblijvende vuil is middelaktief 
organisch afval. 
Na de eerste extraktiecyclus is er een zure radioaktieve oplossing over 
met nog· een restje uranium en plutonium, plus 99 procent van de niet· 
vluchtige splijtingsprodukten en de helft van de overigè transuranen 
erin. Met een verdamper wordt deze oplossing ingedikt tot hoogradio· 
aktief vloeibaar afval, het koncentraat. Het eruit verdampte water 
(het kondensaat) is middelaktief. 
De extraktiecyclus wordt om het uranium en plutonium verder te zui· 
veren nog twee keer over gedaan. Tenslotte volgt het schoonmaken. 
Ook bij deze handelingen ontstaat radioaktieve vloeistof die wordt in-
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gedikt tot middelaktief .afval. Het verdampte water is nu Iaagaktief. 
Behalve bovengenoemde soorten afval; ontstaat er in de fabriek ook 
middel· en laagaktief vait afval. Dit bestaat uit filters, besmette gereed· 
schappen, apparaten, bandieboenen e.d. Verder ontstaat het, wanneer 
middel- en laagaktief vloeibaar afval wordt ingedikt en mèt beton of 
bitumen (asfalt) wordt vastgemaakt. 

Het hele proces in jle 'hete cel' speeit zich af achter metersdikke beton· 
ne11 muren en wordt uitgevoerd.met robot11rmen. Als deze ruimte een
maal in gebruik is gesteld, mag niemand er meer,naar binnen. Alle appa• 
ratuur is in twee- of drievoud ingebouwd. omdat reparaties uilgesloten 
zijn. 
Het grootste gevaar in de 'hete· cel' gaat uit van een kernexplosie als ge
volg van het (toevallig) samenkomen van een kritische massa plutonium. 
Het zou waarschijnlijk geen grote explosie zijn, maar de zwakke plek· 
ken in de ruimte zouden vernield kunnen worden. Dit zijn in de eerste 
plaats de plaatsen waar de buizen door de muur gaan, de luchtfliters 
en de in· en uitgang van het radioaktieve materiaal. 
De kans op de vorming van een kritische mas5a valt te verminderen door 
alle eenheden klein te houden. Dit is n.atuurlijk duurder. Op grond van 
gedane uitspraken valt het in West-DuifSiand te vrezen dat hiervan zal 
worden afgezien! 
Daarvoor in de plaats wil men dan stoffen toevoegen die neutronen 
invangen. Dat maakt de grens van de kritische massa weliswaar groter, 

· maar sluit' de kans. op een explosie niet absoluut uit. 

· Het afvalcentrum 

Het middel· en laagradioaktieve afval dat de opwerkingsfabriek oplevert 
bevat jaarlijks nog zo'n 70 kg plutonium. Ook het overige middel- en 
laagradioaktieve afval is van zodanige samenstelling dat het zeer zorg
vuldig opgeborgen en bewaakt dient te worden. Daarom komt er meer 
kijken bij de verwerking van radioaktief afval dan alleen een 'hete cel' 
in· de opwerldngsfabriek. Pe duitsers spreken dan ook van een 'ver· 
zorgingspark' dat alle handelingen op één afgesloten terrein wil uit· 
voeren, en waar men de beschikking heeft over opslagmogelijkheden in 
zoutformaties diep onder de grond. 
Men doet naar buiten toe, alsof dit een volkomen veilige aangelegen
heid is. Vandaar ook de geruststellende naam verzorgingspark. Maar hèt 
zou beter gifverbergingsinstelling kunnen heten. Het hoogaktieve vloei· 
bare afval uit de fabriek moet namelijk velejaren (sommigen zeggen 
S; anderen 100) voor tussenopslag in tanks bewaard worden. Pas daar· 
na is de straling en warmteontwikkeling voldoende afgenomen, dat 
nieri het indampen kan tot een zoutkoek met kernafval, dat in zout
koe{iels opgeslagen kan worden. 
Deze tanks hebben eeninhoud van ca. 1000 m3. Na I 1/2 jaar is een 
tank vol. ledere liter bevat dan nog 70 gram splijtingsprodukt, die 
nog 16 W/1. warmte afgeven. Totaal betekent dat 16 MW (veroorzaakt 
door 3450 miljoen curie is 3000 Hirosjima-bommen). 
Evenals in het koelbassin kan ook hièr een explosie van waterstof 
plaatsvinden. In een oorspronkelijk geheini rappoft (dàt de BBU die het 
in handen kreeg, openbaar maakte) van het Instituut voor Reaktor· 
veiligheid van augustus 1976, ·worden de gevolgen van grote rampen bij 
opwerkingsfabrieken en kerncentrales beschreven; Hierin wordt ook na· 

gegaan wat er op korte termijn gebeurt als de koeling van zo'n tank met 
hoogradioaktief afval uitvalt. Binnen S uur zou de tank koken; al na 
anderhalve dag is het koelwa.ter van de tank en het water in de tank ver· 
dampt. Vier uur daarna heeft de tank al een temperatuur van I 000 gra
den Celcius. Tijdens het koken ontsnappen alle half-vluchtige splijtings
produkten uit de tanken 0,1 procent van de rest. 
Klarisse Nienhuis berekende dat dit ongeluk, afhankelijk van de weers
omstandigheden, op korte termijn honderden dodelijke slachtoffers zou 
vergen. Duizenden zouden direkte medische hulp nodig hebben. De 
slachtoffers vallen in een sigaarvormige strook van ongeveer 2 km breed
te en 35 km lengte. Dat is minder.dan bij een ongeluk met een kern· 
centrale. 
Het rapport van het Instituut voor Reaktorveiligheid stelt dat de stra· 
lingsbelasting voor het hele lichaam (op welke termijn de dosis is be
rekend, is onduidelijk) op 100 km afstand met de wind mee tussen 
19.000 en 140.000 rem zou bedragen.·400 rem is absoluut dodelijk. 
Bij èen dergelijk ongeluk zijn de gevolgen opïange termijn minstens 
even groot als bij het ergst denkbare ongeluk met een kerncentrale. 
Een ongeval met een tank met hoogradioaktief afval is zo ernstig, om· 
dat er veel meer langlevende radioaktieve stoffen bij zijn· dan bij de 
brandstof in een werkende kerncentrale. De radioaktieve bal die ligt te 
gloeien, maakt het bijna zeker onmogelijk de opwerkingsfabriek n«?g te. 
benaderen. Het kan zijn, dat de hitte de apparatuur aantast en de ramp 
zich in de koelbassins \InZ. gaat herhalen! 
Ook met een normale bedrijfsvoering is het met de tanks voortdurend 
tobben. Ze kunnen gaan lekken, want het salpeterzuur tast tenslotte 
het beste edelstaal aan. Daarom moet de inhoud regelmatig in nieuwe 
tanks overgeheveld worden: De oude tanks behoren dan zelf tot ons 
stralend erfdeel. 

Ook al gebeurt er geen enkel. ongeluk, dan'nog is de opwerkingsfàbriek 
niet volledig af te sluiten. Het milieu wordt door vele stoffen uit de op
werkingsfabriek besmet, het meest door tritium, krypton-SS, jodium· 
129 enjodium-131. De werking van deze stoffen is verschillend. Wat de 
gezameli,jke uitwerking van slechts kleine hoeveelheden ervan is, valt 
niet meer te berekenen. Of we daarom minimumnormen maar moeten 
aksepteren, is echter de vraag. 
Evenmin weten we wat.er op de duur van de opgeborgen radioaktieve 
afvalstoffen wordt. Of we er in de toekomst mee te maken zullen krij· 
gen, hangt van ons eigèn verzet tegen kernenergie af. 

NOOT 

{ 1) KEWA {Kernbrennatof-WiederaufbereituJIISiesellschaft: kernbnndltof op· 
werkinasmaatschappij) werd in 1971 voor elk 25 procent door Bayer, Hoechlt, 
Gelsenberg en NUKEM opaericht met het doel. een opwerkinpfabriek te bou
wen. Als draaer Vàn verantwoordelijkheid heeft de KEWA zich wesens de lfOte 
rislko 's en de inmiddels van 2 tot boven de 12 miljard geatepn koatenkalkula
tie, terugetroklcen. Nu wil ze alleen nog de technilche know-how leveren. 
Het rislko moeten anderen dragen. Daarvoor moesten de twaalf elektriciteits
bedrijven als exploitanten van kerncentrales een andere f"uma oprichten: de 
PWK ;. Projektgesellschaft Wiedera,ufbereitung von Kernbrennatoffen mbH 
{mbH: mèt beperkte unsprakelijkheid). Sinds 28-2· 77 is de naam veranderd in 
DWK (D voor Deutsehe Gesellschaft). De DWK heeft op 31-3.77 bij het Mini· 
aterie van Arbeid van Nedersaksen de bouw- en bedrijfsvefJUiliiÎII& van een op
werkinasfabriek te Gorleben &ànaevraaad. 
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Kernenergie en de 
bedreiging van de 
persoonlijke 
levenssfeer 

Het gebruik van kernenergie wo.rdt 
door de voorstanders ervan gezien als 
middel om de energievoorziening van 
de wereld, m.n. van de rijke landen, 
veilig te stellen. Technisch beschouwd 
is dat zeker mogelijk - maar alleen, als 
het uranium niet éénrnalig wordt ge
bruikt (zoals totnutoe het geval is ge
weest), maar gebruik wordt gemaakt 
van kweekreaktoren. Natuurlijk ura
nium bevat slechts 0,7% bruikbaar 
uranium-235; de overblijvende hoeveel
heid uranium-238 zou in principe ook 
nuttig kunnen worden gebruikt, wanneer 
het in kweekreaktoren (bijv. een na
triumgekoelde snelle kweekreaktor, 
zoals de SNR~300 in Kalkar) zou wor
den omgezet in plutonium. Doet men 
dit niet, dan is de nu bekende wereld· 
voorraad aan uraan vergelijkbaar met 
die aan aardolie; kernenergie zou dan 
slechts een tijdelijke zaak zijn. Slechts 
een klein deel van de wereld is echter 
op uraniumerts onderzocht. 
In kweekreaktoren wordt plutonium 
gemaakt, een buitengewoon giftige stof, 
die bovendien kan worden gebruikt 
voor het malsen van atoombommen. 
Wanneer deze stof in verkeerde handén 
terecht zou komen - hetzij van indi
viduen, hetzij vari staten - dan staan 
wij allen aan verschrikkelijke gevaren 
bloot. Om deze te voorkomen, zal 
het nodig zijn, een beveiligingssysteem 
in het leven te roepen, dat een absolute 
garantie geeft tegen het in verkeerde 
handen raken van deze stof. En hier 
ligt de kern van het probleem van dit 
artikel: absolute waarhorgen zijn 
menselijkerwijs onmogelijk, en àls 
men ze al probeert te benaderen, dan 
zijn de pogingen daartoe onverenig
baar met het leven in een demokratische 
maatschappij. Een samenleving, waarin 
plutonium wordt gemaakt, verwerkt 
en vervoerd in hoeveelheden, groot 
genoeg om de hele wereldbevolking te 
vergiftigen, of om duizenden atoom· 
bommen te maken, zal zijn burgers 
buitengewoon nauwkeurig in de gaten 
moeten houden. 

De bedreiainaen 

De belangrijkste bedreigingen voor de 
samenleving, die voortkomen uit het 
snelle kweekreaktor-programma, zijn 
diefstal en kwaadwillig gebruik van 
plutonium, en sabotage van kernener· 
gie-installaties (kerncentrales, verrij· 
kings- en opwerkingsfabrieken). Wij 
laten een bedreiging als het verstoren 
van de elektriciteitsvoorziening buiten 
beschouwing, niet omdat die niet 
reëel zou zijn, maar omdat die voort· 
komt uit een gecentraliseerd systeem 
van elektriciteitsvoorziening, en niet 
speciaal gebonden is aan kernenergie. 
De belangrijkste pbiatsen in de splijt-

stofcyclus waar diefstal van plutonium 
kan plaatsvinden zijn opwerkingsfabrie
ken·, de openbare weg (bij het vervoer), 
en snelle kweekreaktoren. Op elk van 
deze plaatsen is plutonium aanwezig in 
een vorm die aantrekkelijk is voor die
ven met bepaalde bedoelingen. Ge
stolen plu.tonium kan chemisch worden 
verwerkt tot het voor het vereiste doel 
geschikt is, en dan kan het worden ge
bruikt als materiaal voor een ruwe 
atoombom, of als vergiftigingsmate
riaal. 
Sabotage van kerncentrales, en in het 
bijzonder snelle kweekreaktoren, 
is ook een grote bedreiging; het leven 
van duizenden mensen kan daarbij 
op het spel staan. In andere landen dan 
Nederland hebben zich al gevallen van 
bewuste kwaadwilligheid met kerncen
trales voorgedaan. (1) Totnutoe, is er, 
voorzover bekend, daarbij echter 
nooit veel radioaktiviteit ontsnapt. 

Plutonium is een kunstmatig element, 
dat in verschillende isotopen ontstaat 
in kernreaktoren (m.n. snelle kweek
reaktoren). Plutonium-239, dat nu al in 
de hoeveelheid van tonnen wordt ge
produceerd, kan worden "verbrand" in 
kernreaktoren of worden gebruikt voor 
de produktie van atoombommen. Het 
heeft een lange halfwaarde tijd 
(24.000 jaar), en is buitengewoon kan
kerverwekkend; door de lange half
waarde tijd behoudt het deze eigenschap 
gedurende miljoenen jaren. 
Wanneer er zorgvuldig mee wordt om
gegaan, heeft plutonium geen gevaren 
voor de gezondheid op te leveren. 
Het zendt alfa- en gammastralen uit; 
de alfastraling dringt niet door rubber 
handschoenen heen, en de gammastra
ling is te zwak om problemen op te 
leveren. Het gevaar dat van plutonium 
uitgaat, ontstaat echter als het in de 
lucht wordt verspreid. Het hecht zich 
dan aan stofdeeltjes, en kan zo in de 
longen terechtkomen. Als plutonium of 
plutoniumverbindingen in het lichaam 
kolt)en (m.n. door inademing of door 
wonden) zijn zij bijzonder giftig. Zeer 
geringe hoeveelheden kunnen de dood 
veroorzaken. 
Plutonium van "bom kwaliteit" is voor
namelijk plutonium-239. Plutonium van 
"reaktorkwaliteit" bevat echter ver
schillende andere isotopen, m.n. plu
tonium-240. Deze laatste vorm ont• 
staat bij de werking van kernreaktoren 
voor vreedzame doeleinden. Plutonium 
van reaktorkwaliteit is eveneens geschikt 
voor bet maken van atoombommen, 
hoewel de explosieve kracht van zo'n 
bom minder nauwkeurig kan worden 
voorspeld. 
Hoe men een bom maakt, is .te achter
halen uit overal verkrijgbare boeken 
in de Encyclopedie Americana bijv. 
staat een vrij gedetailleerd artikel over 
het maken van atoombommen, Iemand 
met enige kennis van zaken en wat 
technisch inzicht zou het ook zelf heb
ben kunnen bedenken. Amateurbom· 
menmakers zouden ± 8 kg nodig hebben 
-uitgaande van plutonium van reak· 
torkwaliteit, en een goede reflektor -
of anderhalf keer zoveel, als men uit· 
gaat van plutoniumoxide. Hiermee kan 
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een "ruwe" atoombom worden gemaakt, 
men verstaat daaronder een bom met 
een explosieve kracht van tenminste 
I 00 ton chemische explosieven, en een 
grote kans op ontploffen. Zo'n bom ge
plaatst op de Dam in Amsterdam zou 
een belangrijk deel van de binnenstad 
kunnen vernietigen; schade en fall-
out zouden over een veel groter gebied 
merkbaar zijn. 
Plutonium zou ook verspreid kunnen 
word!'n, en zou dan buitengewoon ge
vaarlijk zijn voor de mens. Wanneer 
gebouwen of land zouden worden be
smet; zouden velen worden blootge
steld aan langdurige radioaktieve be
straling. Dit zou kunnen leiden tot vele 
ziektegevallen en gevallen van gene
tische schade. Beide vormen van mis
bruik van plutonium zouden ook met 
elkaar kunnen worden gekombineerd. 
Het ontsmetten van land of gebouwen 
zou eèn buitengewoon kostbare zaak 
zijn. Ontsmetting m de eigenlijke zin 
van het woord zou niet ku!Ulen plaats
vinden, alleen welfbergen van het be
S1J1ette materiaal. Toen bijv. vele jaren 
geleden bij Palomares (Spanje) twee 
atoombommen bij een vliegramp be
schadigd werden en een hoeveelheid 
plutonium verspreid werd, moest de 
bovenste laag van een gebied van enke· 
Ie bektaren worden afgegraven en 
naar de Verenigde Staten afgevoerd; 
een veel groter gebied moest diep om
geploegd worden (2). Wanneer maatre
gelen als deze de hoeveelheid radio
aktiviteit niet voldoende kunnen redu· 
ceren, dan zullen gebieden permanent 
moeten worden afgesloten (en bewaakt). 
Dergelijke gebieden bestaan nu al in. het 
zuiden van de Sowjet-Unie (als gevolg 
van een kernramp) (3) en in Sèveso 
(Italië) als gevolg van een ramp met 
een chemische fabriek. 

Om inzicht te krijgen in de Qmvang van 
tegenmaatregelen, nodig tegen deze be· 
dreigingen, moeten we onderzoeken 
hoeveel plutonium t.z.t. wordt ge
produceerd, hoeveel transporten er zul
len plaatsvinden, en hoeveel mensen 
beroepshalve in Nederland met pluto· 
nium te maken zullen hebben. Bij voor
spellingen over het toekomstig energie· 
verbruik in Nederland, en de rol van 
kernenergie daarin, gaat men tegen
woordig vaak uit van het zgn. tweede 
scenario van de LSEO, de Landelijke 
Stuurgroep Energie Onderzoek (4). In 
dit scenario. wordt een geleidelijke groei 
aangenomen aan opwekkingskapaciteit 
m.b.v. kernenergie van ± 0,5 GW in 
1976 tot 6,5 GW in 2000. (l GW • 1 
GigaWatt = 1.000.000.000 Watt). 
Deze schattingen worden door de 
elektriciteitsproducenten echter te laag 
gevonden. 
We gaan uit van de aanname dat in een 



jaar X, bij verdere ontwikkeling v~ 
kemenergie, in Nederland rónd 15 GW 
aan kernreaktoren zal zijn opgesteld, 
gelijkmatig verdeeld over .6 snelle · 
kweekteaktoren van elk 1.25 GW en 
6 thermische reaktoren, eveneens van 
1.25 GW. Het betreft hier natuurlijk 
globale cijfers. Hoofdzaak is dat bij 
voortzetting van elektriciteitsopwekking 
m.b.v. kernenergie een nukleaire kapa
citeit, zoals die van ons jaar X, zeer· wel 
denkbaar is. Of X dan 2010 of 2030 zou 
zijn is van minder belang. 
Bij de aangegeven nukleaire kapaciteit 
wordt in ons jaar X een hoeveelheid 
plutonium vervoerd van 2.6 ton, vol
doende voor ruim 2000 ruwe atoom
bommen, en is er zeker eenzelfde hoe
veelheid m aanmaak in de reaktor en 
aanwezig in de opwerkingsfabriek. 
Er zouden tussen de 75 en 172 trans
porten van plutonium per jaar plaats
vinden. En duizenden mensen zouden 
over kennis beschikken die voor kwaad
willig gebruik aangewend zou kunnen 
worden. 
De ·gevaren die uit kwaadwillig gebruik 
voortkomen zijn zo groot dat de samen
leving zal moeten proberen zulk mis
bruik (lbsoluut onmogelijk te maken. 
.En daarin ligt de kern van ons probleem. 

Kerneneqie en strafrecht 

Volgens internationaal recht gaat de 
bescherming van de persoonlijke levens
sfeer terug op artikel 12 van de uni
versele verklaring van rechten van de 
mens, en meer precies op artikel 8 van 
het Europese Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fun
damentele vrijheden; dit is op 31· au
gustus 1954 voor Nederland in werking 
getreden. Het betreffende artikel 8 van 
dit zgn. Verdrag 11an Rome 1950 luidt: 
"1. Eenieder heeft recht op eerbiediging 
van zijn pri11é le11en, zijn gezinsle11en, 
zijn huis en zijn briefwisseling. 
2. Geen inmenging van enig openbaar 
gezag il toegestaan met betrekking tot 
de uitoefening 11an dit ·recht, dan voor 
zo11er bij de wet is 11oorzien en in een 
demokratilche samenleving nodig is in 
het belang van 's lands 11ei/ighèid, de 
openbare veiligheid, of het ekonomisch 
welziin van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het 11oorkomen van 
strafbare feiten, de bescherming van de 
gezondheid of de goede zeden, of 110or 
de bescherming 11àn de rechten en vrij· 
heden van anderen. " 
Het artikel bevat rijkelijk veel uitzon
deringen, maar deze ziJn apeen mogelijk 
wanneer daarin bij de (nationale) wet 
is voorzien. 

In de Nederlandse wet is de bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer 
gebaseerd op de artikelen 172 en 1 7 3 
11an de Grondwet. Art. 172 luidt: "Het 
binnentreden in een woning tegen de 
wil 11an de bewoner is alleen geoorloofd 
in de gevallen bij de wet bepaald, 
krai:htens een bijzCllldere of algemene 
last 11an een macht door de wet aange
wezen." 
In het Wetboek van Strafvordering 
worden deie gevallen vastgelegd: huis
zoeking door de politie is alleen mo-· 
gelijk ter inbeslagneming bij heterdaad 
(art. 97 Wetboek van Strafvordering). 
Zónder heterdaad is toestemming van 
de rechter-kommissaris noodzakelijk 
voor huiszóeking. De maatregel is een 
inleiding op een gerechtelijk vooronder-

zoek.Het betreden van woningen tegen 
de wil van de bewoner, bijv. ter arres
tatie van een gezochte, is mogelijk 
o.a. met een schriftelijke last van de 
Officier van Justitie (art. 120 Wetboek 
van Strafvordering). Strikt genomen is 
huiszoeking dan echter niet toegestaan. 
Een algemene last (d.w.z. een last tot 
het betreden van meerdere huizen) is 
mogelijk. 
Wat zou er nu gebeuren, als bekend 
werd dat zich in een· bepaalde stads· 
wijk bijv. een handgemaakte atoombom 
bevond? Vanwege het spoedeisende 
karakter van de doorzoeking zou een 
algemene Jast van de Officier van Jus-
ti tie tot algemene huiszoeking kunnen 
leiden. Nog sneller zou het zijn, gebruik 
te maken van art. 28 Politiewet, waadn 
als preventieve taak van de politie (in 
tegenstelling tot de vorige, justitiële 
taak) wordt omschreven: "daadwerke
lijke handhaving van de .rechtsorde, en 
het verlenen van hulp aan hen, die deze 
behoeven." In het geval van bedreiging. 
door een bom zijn er dus zeker wette
lijke kanalen te vinden waardoor in nor
male omstandigheden geldende rechten 
op zij kunnen worden gezet .. 
Dan bestaat er nog de mogelijkheid, dat 
in zo'n situatie de Wet Buitengewone 
Bevoegdheden Burgerlijk Gezag 11an 
.1952 in werking zou worden gesteld. 
Deze voorziet o.a. in de mogelijkheid, 
de burgerlijke uitzonderingstoestand 
in het leven te roepen. Zou dat gebeu
ren, dan zou art. 24, lid 1 van deze wet 
de Minister van Binnenlandse Zaken de 
bevoegdheid geven, "iedere persoon, ten 
aanzien van wie ernstig vermoeden be
staat, dat hij de openbare orde, rust of 
vf!iligheid in gevaar zal brengen, te 
doen interneren." Een "ernstig ver
moeden" zou in dat geval reeds voldoen
de zijn. De persvrijheid kan in geval van 
de burgerlijke uitzonderingstoestand 

buiten werking worden gesteld, (art. 18, 
lid 1) evenals het briefgeheim, (art. 19, 
lid 1 ), en de vrijheid van vereniging en 
vergadering (art. 20, lid 1 ). Ook kan dan 
zonder rechterlijlee last huiszoeking 
worden verricht (art. 22, lid 1 ). 

Met betrekking tot het aftuilteren van 
gesprelçken en het briefgeheim geldt 
art. 173 Grondwet: "Het geheim der 
aan de post of andere openbare instel· 
Iing van 11ervoer toevertrouwdde brie· 
ven is onschendbaar, behal11e op last 
des rechters, in gellallen in de wet om
schreven." De bedoelde uitzonderingen 
worden omschre'ven in het Wetboek 
van Strafvordering en het Wetboek 
van Strafrecht. Art. 1 00 Wetboek van 
Strafvordering verleent aan de Offi-
cier van Justitie de bevoegdheid, in geval 
van dringende noodzakelijkheid, brie
ven te doen openen, dit in het kader 
van een gerechtelijk onderzoek. Het 
moet wo~;den aangenomen, dat ook de 
BVD brieven opent, met het oog op de 
veiligheid van de staat; dit is echter 
niet in de wet geregeld. In het kader 
van een gerechtelijke vooronderzoek 
kan de rechter-kommissaris opdracht 
geven tot het afluisteren van telefoon
gesprekken (art. 12Sg Wetboek van 
Strafvordering). Overigens is het afluis
teren van telefoongesprekken ook toe
gestaan aan de BVD, indien· toestemming 
is verkregen van de MiniSter-President, 
de Minister van Justitie, en de Minister 
van Binnenlandse Zaken, telkens voor 
een periode van 3 maanden (art. 139c, 
2e lid, nr. 3, Wetboek van Strafrecht);· 
toestemming kan worden gegeven "in 
gevallen waarin zulks nodig is in het 
belang van de 11eiligheid IIQn de Staat" 
Op dezelfde grond, en met dezelfde 
regeling, kan aan de BVD toestemming 
worden verleend in een woning af te 
luisteren (art. 139a, 2e lid, nr. 3, Wet-

Hier baut der Rechtsstaat: 
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boek van Strafrecht), en in een openba
re ruimte (art. 139b, 2e lid, Wetboek 
van Strafrecht). Het aantal gevallen 
waarin een en ander plaatsvindt, wordt 
geheim gehouden. Volgens de letter van 
de wet is het aan de BVD niet toege
staan, een woning binnen te dringen 
met het doel afluister- en opneemappa
ratuur te plaatsen: art. 139d Eetboek 
van Strafrecht kent niet de uitzonde
ringsbepaling, die de voorgaande arti
kelen wel bevatten. Dit zou ook al te 
zeer indruisen tegen art. 172 Grondwet. 
Wanneer toch een BVD-er met dergelijke 
bedoelingen bij de uitoefening van zijn 
funktie, tegen de wil van de bewoner in 
een huis zou binnendringen, dan zal 
hij zich kunnen beroepen op.algemene 
verschoningsbepalingen als de art. 40 
en 41 Wetboek van Strafrecht (over
macht en noodweer). In Nederland is 
huis- of lokaalvredebreuk per traditie 
een schandelijke zaak (schending van 
het huisrecht). Voor een ambtenaar die 
het huisrecht schendt, geldt zelfs een 
hogere straf. Volgens A.Q.C. Tak, die 
in 1973 op het huisrecht promoveerde, 
is in de huidige praktijk het huisrecht · 
echter "een farce" (5). Wij hebben al 
gezien, dat er in gevallen van nood ver
schillende wettelijke bepalingen toe
pasbaar kunnen zijn, die het huisrecht 
naar de achtergrond kunnen schuiven. 

Ook buiten het terrein van de bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer 
heeft de invoering van kernenergie ge
volgen voor het strafrecht. Op I januari 
1970 trad de kernenergiewet in wer
king. Tegelijkertijd werd art. 161 quin
quies van het Wetboek van Strafrecht 
van kracht, dat gevangenisstraffen van 
maximaal één of twee jaar stelt op da
den van hem "aan wiens schuld te wij
ten is, dat mensen, dieren, planten of 
goederen bodem, water of lucht met 
radioaktieve stoffen worden besmet." 
Deze sanktie is nog nimmer toegepast, 
hoewel regelmatig mensen worden 
blootgesteld, en water en lucht worden 
besmet. Duidelijk is echter, dat de 
wetgever niet heeft gedacht aan "be
drijfsongevallen" van kerncentrales, 
maar aan aktiviteiten van kwaadwilli
ge elementen. Van meer betekenis is, 
dat het Wetboek van Strafrecht ook 
bepaalde gegevens die met kernenergie 
te maken hebben, tot "staatsgeheim" 
bombardeert, hoewel het - in het ge·· 
val van Borssele of Dodewaard - dui
delijk om partikuliere gegevens gaat. In 
de zgn. betekenis-titel van het eerste 
hoofdstuk lezen we onder art. 80 
quater: "Onder gegeven, waarvan ge
heimhouding door het belang van de • 
Staat wordt geboden, wordt mede ver
staan een gegeven, behorende tot of 
ontleend aan gegevens, hulpmiddelen 
of materialen of met behulp daarvan 
verrichtte onderzoekingen of toege
paste werkmethoden, ter zake van de 
geheimhouding waarvan krachtens 
art. 63 van de Kernenergiewet regelen 
gelden." Ook dit artikel kan in tijden 
van nood tot onverwacht harde akties 
van de kant van de Staat aanleiding 
geven. Naarmate kernenergie als stra
tegisch noodzakelijker wordt gezien 
door de Staat, zal deze meer geneigd 
zijn, bepaalde gegevens geheim te ver
klaren; ook zal zij hogere straffen eisen 
tegen hen, die de gestelde regels zouden 
overtreden. 
In het algemeen geldt, dat wettelijke 

bepalingen slechts in beperkte mate 
als geldig zullen worden bes.chouwd 
door de uitvoerende macht, wanneer 
P.r sprake is van een - in hun ogen b~
staande ·· echte noodtoestand. 

Wij kunnen nog eens resumeren, op 
welke manieren de burger te maken 
zou kunnen krijgen met het binnen
dringen van de staat, in de vorm van 
de politie of de BVD, in zijn persoon
lijke levenssfeer als gevolg van de ont
wikkeling-van kernenergie: 
- de werknemers in de kernindustrie 
zullen erin moeten berusten, dat hun 
levensgeschiedenis nauwkeurig zal wor
den nagegaan, evenals mogelijk hun 
handelingen; zij zullen zich in hun per
soonlijk lèven in. acht moeten nemen, 
ook al zien zij zichzelf niet op een ge
vaarlijke post. 
- toevallige voorbijgangers, of bewoners 
van stadsdelen waar men bommen of 
ander gevaarlijk materiaal vermoedt, 
zouden te maken kunnen krijgen met 
spoedeisende, dus weinig zachtzinnige, 
huiszoekingen of verhoren, zonder dat 
daarbij acht geSlagen wordt op de in · 
normale tijden bestaande wettelijke 
rechten 
- door de vele veiligheidsmaatregelen 
zou een klimaat kunnen ontstaan, waar
in men kernenergie maar liever niet ter 
diskussie stelt, om niet de aandacht 
op zich te vestigen (ook het omgekeer
de is trouwens mogelijk, dat de kon
frontatie hierdoor juist zou verscher-
pen). . . 
Deze aspekten willen wij in de volgende 
paragrafen nog wat uitwerken. 

VeüiJheidsmaatregelen binnen de indu
strie 

Van de veiligheidsmaatregelen binnen 
de plutoniumwerkende bedrijven (kern
centrales, transportbedrijven, opwer
kingsfabrieken) kunnen wij verwach- · 
ten, dat zij tot de strengst denkbare 
zullen behoren. Van de situatie binnen 
Nederland m.b.t. deze maatregelen is 
vrijwel niets bekend: zij zijn geheim. 
Wèl is duidelijk, dat na t.v.-uitzendin
gen in juni en juli 197 6, waarin werd 
getoond hoe iemand over de hekken van 
de centrale in Dodewaard klom, de 
veiligheidsmaatregelen in de Nederland~ 
se kerncentrales nog verscherpt zijn. 
De noodzaak tot het nemen van vei
ligheidsmaatregelen gaat overigens niet 
alleen terug op de mogelijkheid van sa
botage en van diefstal van radioaktief 
materiaal, maar ook op de grootscha
ligheid van het huidige systeem van 
elektriciteitsproduktie. De bekende 
energie-deskundige Amory Lovins 
(Friends of the Earth) tekende onlangs 
uit de mond van een Britse leider van 
de vakbond van ingenieurs in ·elektri
citeitscentrales op: "de mijnwerkers 
kregen dit land in 8 weken op de 
knieën, wij zouden het in 8 minuten 
kunnen doen." En de betreffende vak
bond overwoog zelfs een 24-uurs sta
king te houden om loononderhandelin
gen kracht bij te zetten (6). Het is te 
verwachten, dat in het licht van zulke 
bedreigingen nu reeds vele personen een 
onderzoek ondergaan naar achtergron
den en karaktereigenschappen, zoals 
dat door de BVD wordt verricht voor hen. 
die militair gevoelige posten bezetten. 
Zonder twijfel geldt dat al voor hen, 
die strategische posten bezetten m.b.t. 
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de elektriciteitsvoorziening in Neder
land. 
De ~mployees van zulke bedrijven zul
len zich in hun persoonlijk leven in 
acht moeten nemen - ook zij, die 
zichzelf niet op een bijzonder kwets
bare positie zien in het geheel. 
Het is tenslotte mogelijk, dat ook een 
tamelijk neutrale houding tegenover de 
ontwikkeling varr kernenergie bij deze 
medewerkers op den duur als gevaarlijk 
zal worden beschouwd. Zo'n houding 
zou er immers toe kunnen leiden, dat 
men het als zijn plicht zou zien, de 
buitenwereld in kennis te stellen van 
eventuele ongevallen. In een wereld die 
zeer wantrouwig staat tegenover kern
energie, zou dit voor de energievoor
ziening grote konsekwenties kunnen 
hebben. Reden waarom wellicht ook de 
houding tegenover kernenergie van zul
ke medewerkers nauwkeurig zou wor
den onderzocht. Niet alleen de alge
mene politieke visie, maar ook de visie 
op één afzonderlijke ontwikkeling, zou 
op die manier reden worden tot per
soonlijke kontrole. 

Tegenover de buitenwereld worden 
kern-installaties reeds nu vaak op mi
litaire wijze bewaakt. Hoewel er wat 
betreft de Nederlandse situatie op dit 
punt -weinig bekend is, valt uit berich
ten uit het buitenland wel op te maken, 
dat men bijzonder strenge maatregelen 
neemt. 
Hoewel al deze maatregelen ongetwij
feld bijdragen tot de noodzakelijke 
hoge mate van veiligheid rond kern
energie-installties, garanderen zij al met 
al geen absolute veiligheid. Wie wer
kelijk kwaad wil, zal nu proberen de 
zaak tenminste zo professioneel aan te 
pakken als de betreffende bedrijven, al 
dan niet met gebruikmaken van perso
nen die een dubbelrol spelen. Ama
teurs zullen zeker door veiligheidsmaat
. regelen worden afgeschrikt; het is zeer 
de vraag, of dat ook zal gelden voor . 
hen, die bezeten zijn van een politiek 
ideaal, of zelf~> professionele afper-
sers. De samenleving zal, ondanks alle. 
veiligheidsmaatregelen, voortdurend. 
worden blootgesteld aan de risiko's, 
van ontvreemding en misbruik van 
plutonium of sabotage van kernener
gie-installaties. Inmiddels zal dan wel de 
prijs zijn betaald van de militarisering 
van de-sektor van de elektriciteitsop
wekking, met de gevolgen voor de 
persoonlijke vrijheid. Zal dat met in
stemming van de betrokkenen gebeurd 
zijn, en zal dit zijn overwogen bij de 
beslissing tot verdere invoering van 
kernenergie? 

VeDiaheidsmaatreaelen buiien de indu
strie 

Vanwege de risiko's van kwaadWillige 
akties met kernsplijtingsmateriaal zal 
het noodzakelijk zijn, dat geheime 
diensten voortdurend op de hoogte 
zijn van de plannen van individuen of 
groepen, die van zulke akties verdacht 
zouden kunnen worden. De bedoeling 
daarvan zou zijn, kennis te verzamelen. 
waarmee sabotage en diefstal van 
splijtstoffen zouden kunnen worden 
voorkomen. Van de noodzaak daartoe 
zijn nu vele landen doordrongen. 
De pogingen, informatie te krijgen over 
mogelijke aanslagen, zouden zich 
waarschijnlijk in eerste instantie richten 



op terroristische organisaties en radi
kale politieke groeperingen. De al 
lopende informatie-aktiviteiten m.b.t. 
deze groepen zou zeker nog eens inten
siever worden in periodes waarin aansla
gen of chantagepogingen met splijt
stoffen worden verwacht. Uit "voor
zorg" (ter bescherming van het pu
bliek) zou men wellicht de kring nog 
wat ruimer kunnen nemen dan gewoonlijk. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat ook 
groepen die kritisch staan tegenover 
kernenergie, dan nader geïnspekteerd 
zullen worden, in het bijzonder in een 
tijd waarin spanningen op algemeen 
politiek terrein, of speciaal op het ge-
bied van kernenergie, bestaan. 

De 
noodzaak tot het kontroleren van groe· 
pen die kritisch staan tegenover kern· 
energie (zoals in Nederland de Vereni· 
ging Milieudefensie, de Stroomgroep 
Stop Kernenergie en de Stichting 
Natuur·en Milieu) zal in de ogen van de 
betrokken autoriteiten eerder ontstaan, 
naarmate zij de eerlijke motieven van 
deze groepen meer in twijfel trekken. 
Belanptelling van geheime diensten 
voor zulke groepen zou verder kunnen 
ontstaan uit de overweging, .dat aan 
deze groepen geheime informatie kan 
worden toegespeeld, die Zij effektief 
zouden weten te publiceren, zonder dat 
de bronnen bekend worden. Zo werd in 
augustus 1976 het bestaan van een 
uraniumkartel wereldkundig, doordat 
Friends of the Earth in Australië materi· 
aal kreeg, afkomstig uit een dochter
maatschappij van Rio Tinto Zinc, een 
van de leden van het kartel. Vanwege 
de mogelijke invloed op de publieke 
opinie van zulke gegevens zouden ge
heime diensten dit mogelijk willen 
voorkomen. 
Tenslotte zou de mogelijkheid van 
burgerlijke ongeh09rzaamheid tegen 
kernenergie een aanleiding kunnen zijn, 
anti-kernenergie-groepen te infiltreren. 
De methoden die door geheime diensten 
sebruikt zouden kunnen worden, zijn 
afluisteren van gesprekken (via telefoon 
of anderszins), openen van brieven en 
het gebruik màken van infiltranten. 
Precieze informatie over de gebruikte 
methode is uiteraard niet voorhanden. 
Van deze methoden is het gebruik 
maken van infiltranten niet bij de wet 
verboden. Het afluisteren van gesprek· 
lr.en, en het openen van brieven en te" 
Jegrammen is dat in de regel wel. De wet 
voorziet echter in uitzonderingsgeval· 
ten, waarin deze praktijken wel zijn 
toegestaan. 
Wij kunnen ons tenslotte afvràgen, 
welke invloed van de hier-genoemde 
overheidsmaatregelen zal uitgaan op de 
vrijheid in woord en geschrift in de 
samenleving als geheel. Het ontstaan 
van een sektor in de samenleving (kern· 
energie) waarover men enerzijds niet 
geheel vrij zou kunnen spreken, maar 
waarover anderszijds velen zich onge
rust voelen, zou een verlammende 
invioed kunnen hebben op de vrijheid 
van meningsuiting in het algemeen. 
Deze verlammende invloed zou het 
eerst· voelbaar zijn bij milieu-organi· 
·saties en andere groepen waarvan het 
werkterrein raakvlakken heeft met 
kernenergie, en daarna zou deze in· 
vloed zich kunnen doen voelen in de 
pers, mogelijk gevoed door officiële 
verzoeken om over bepaalde aspekten 
van kernenergie te zwijgen (zoals dat 

het geval schijnt te zijn voor aspekten. 
van .de atoom bewapening). Het is niet 
ondenkbaar, dat de parlementaire 
kontrole. op kernenergie emstig onder 
deze omstandigheden zal lijden. 

Kemeneraie en buraedijke onaehoor
zaamheid 

Burgerlijke ongehoorzaamheid tegen 
kernenergie kan ontstaan, wanneer 
groepen uit de bevolking een grote 
spanning zouden voelen tussen· het ge
vaar van een verdere. ontwikkeling van 
kernenergie, en een geringe mogelijk
heid om op die ontwikkeling invloed uit 
te oefenen. Burgerlijke ongehoorzaam· 
heicl zou vooral kunnen optreden,.als 
het verzet tegen kernenergie het karak
ter van morele verontwaardiging zou 
krijgen. 
Schuyt, die het begrip in zijn proef
schrift opnieuw introduceerde, :tiet de. 
morele rechtvaardiging van de handelin
gen als één van de voorwaarden om van 
burgerlijke ongehoorzaàmheid te spre
ken (16). Burgerlijke ongehoorzaam
heid. wordt volgens hem ondernomen 
in een poging om de visie vàn overheid 
en publiek op wat wel en niet juist en 
legitiem is, te veranderen. Het is ook 
een "tegenbeweging tegen het proces 
van langzame ontburgerlijking door 
bureaukratie en technokratie" (17). 
Schuyt noemt" het aan ook een substi
tuut voor participatie, ofwel een surro
gaat voor inspraak. Van een rechtvaar
diging van ongehoorZaamheidsakties 
als "burgerlijke ongehoorzaamheid" 
kan men volgens deze gedachtengang 
pas spreken, als burgers in gewetensnood 
komen doordat zij de dreiging van kern
energie àls zeer wezenlijk ervaren. In 
vel.e gevallen zal van een juridische 
rechtvaardiginpgrond echter nog geen 
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sprake zijn. 
De werkgroep-Duk, die een wetsont
werp over inspraak en betoep bij de 
milieuwetgeving voorbereidde, schreef 
in liet voorstel voor de memorie van 
toelichting: "Machteloos makende situa
ties plegen niet als realiteit te worden 
ervaren, maar als een frustratie, als 
een onrecht ons aangedl!an; dit leidt 
tot vervreemding tussen burgers en 
overheid." "Van de overheid mag 
worden verwacht dat zij informatie 
verstrekt in een vorm en een mate, ge
schikt en toereikend voor het verwer
ven van werkelijk inzicht in de pro
blematiek." Van dit laatste kan inen 
niet zeggen, dat daaraan door de over
heid is voldaan op het gebied yan kern
energie. Wellicht zou dit al aanleiding 
kunnen geven tot burgerlijke onge
hoorzaamheid; in de eigenlijke zin van 
het woord komt het pas naar voren 
wanneer men met kennis van zaken, op 
grond van een morele afwijzing van 
kernenergie, zich verzet tegen plannen 
waarvan men ervaart dat men et geen 
invloed op kan uitoefenen. 
Schuyt stelt 10 kriteria, waaraan een 
wederrechtelijkè h~deüng moet vol
doen, wil hij in aanmerking komen v0or 
het predikaat burgerlijke ongehoor
zaamheid: besefvan illegaliteit. morele 
rechtvaardiging, samenhang tussen ob
jekt en handelwijze. weloverwogen ple
gen, openlijk overtreden, vrijwillige 
medewerking aan arrestatie en vervol
ging, risiko van straf aanvaarden, uit
putting van legale middelen, geweld
loosheid, eerbiediging van de rechten 
van anderen. 
Zulke akties zijn m.b.t. kernenergie 
zeer wel denkbaar: naarmate het stra
tegisCh belang van kémenergie voor de 
toekomst van het land àls groter wordt 
gezien, zullen er minder inspraakmoge-



lijkheden worden geboden (of er zal 
met de inspraakresultaten minder re
kening worden gehouden). Dit kan 
tot burgerlijke ongehoorzaamheid lei
den; tegelijkertijd zal de overheid juist 
in deze omstandigheden burgerlijke 
ongehoorzaamheid op grote schaal 
willen voorkomen. Zulke konfliktsitua
ties kunnen zich bij de verdere ontwik
keling van kernenergie ten allen tijde 
voordoen. Er zal weer versterkte aan
drang uit ontstaan, het persoonlijk le
ven van hen die bij deze akties betrok
ken zijn, te kontroleren- als de situa
tie al niet uit de hand zou lopen: als 
reaktie op repressie zou - in tegenstel
ling tot de goede bedoelingen - ten
slotte geweld tegenover geweld kunnen 
komen te staan. 
Om misverstanden te voorkomen - van 
ons hoeft dit geweld niet gevreesd te· 
worden. Ook willen wij .niet suggere
ren, dat alleen de ontwikkeling van 
kernenergie tot zulke ontsporingen van 
de maatschappij zou leiden. Wij willen 
wel de aandacht erop vestigen, dat de 
ontwikkeling van een technologie als 
kernenergie - met zijn grote belang 
voor de energievoorziening op langere 
termijn en zijn lange planningspenode 

onvermijdelijk op gespannen voet 
komt te staan mèt de mogelijkheden 
tot inspraak, die juist door de overheid 
worden gestimuleerd. De mogelijk 
ernstige gevolgen van dat konflikt 
moeten wij ons goed realiseren. 

'Konklusies 

Het lijkt onwaarschijnlijk. dat kern
energie op enige schaal in een land kan 
worden ingevoerd, zonder dat dit kon
sekwenties heeft voor de burgerlijke 
vrijheden van groepen in de samenle
ving. Aantasting van het recht op een 
persoonlijke levenssfeer, zoals dat <>P 
dit moment in de wet wordt erkend, 
zou in de eerste plaats kunnen plaats
vinden bij hen, die in de kerncentrales 
en andere kern-installaties werkzaam 
zijn. En in de tweede plaats zouden zij, 
die kritisch staan ten opzichte van deze 
energievorm, in hun persoonlijke le
venssfeer kunnen worden bedreigd. En 
tenslotte is het mogelijk, dat de rechten 
van toevallige voorbijgangers of bewo
ners van stadsdelen, waarin men de aan
wezigheid van plutonium vermoedt, 
op ernstige wijze zullen worden ge
schaad. 
Men zou zich kunnen afvragen of dit 
voldoende reden is om af te zien van 
het gebruik van plutonium. Plutonium 
levert immers energie, en energietekor
ten zullen eveneens een traumatiserende 
invloed op de samenleving kunnen 
hebben (18). Voorzover dit argument 
zou inhouden, dat aantastingen van 
burgerlijke vrijheden tot op zekere 
hoogte mogelijk moeten kunnen zijn, om 
onze energievoorziening veilig te stellen, 
komen Wi) hiermee op een hellend vlak 
terecht. Kontinu komt er uit gevoelige 
sektoren in de samenleving druk om 
in sommige gevallen de teugels van de 
burgerlijke vrijheden wat te laten vie· 
ren; toegeven aan die druk in één geval 
kan geleidelijk erosie van de grondwet
telijke rechten, ook in andere geval-
len, met zich meebrengen. 
Het argument mist ook kracht, door
dat andere energie-strategieën, die de 
energievoorziening eveneens veilig kun
nen stellen. op dit moment zeker nog 

mogelijk lijken ( 19). Zelfs binnen de 
mogelijkheden van de kernenergie 
biedt hergebruik maken van de zgn. 
thoriumcyclus aanzienlijk minder ge
varen voor de samenleving met zich 
mee: de noodzakelijke veiligheidsmaat
regelen zullen hier geringer kunnen zijn. 
Misbruik van splijtstoffen zal echter 
bij gebruikmaking van deze cyclus 
bepaald niet uitgesloten zijn (20). Het 
is echter duidelijk, dat er vanuit het 
oogpunt van energie-politiekallerminst 
overeenstemming bestaat over de ge
dachte, dat het gebruik van plutonium 
op grote schaal nodig zou zijn voor het 
veilig stellen van onze energievoorzie
ning op langere termijn. 
Men zou verder kunnen opwerpen, 
dat andere landen dan Nederland kun
nen doorgaan met het produceren en 
verbruiken van plutonium, ook àls 
Nederland daarvan zou afzien. Dit zou 
alsnog kunnen betekenen, dat uitge
breide veiligheidsmaatregelen dienen 
te worden genomen om kwaadwillig 
gebruik van ingevoerd plutonium tegen 
te gaan (21). Ongetwijfeld zou in dit 
laatste geval eveneens aktiviteit vereist 
zijn van geheime diensten. Dit zou 
echter slechts deze speciale gevallen 
betreffen, en geen dagelijkse aktivi
teiten onder personeel van centrales 
of milieugroepen omvatten, met hun 
gevaren van geleidelijke .erosie van de 
bescherming van de persoonlijke levens
sfeer. 
Men zou tenslotte kunnen stellen, dat 
de gevaren van plutonium niet zo 
uniek zijn, als hier gesuggereerd: wie 
grote aantallen mensen wil doden, zou 
dat ook op andere manieren kunnen 
doen; en voor het maken van een 
plutoniumbom is de samenwerking van 
een aantal zeer toegewijde mensen 
nodig. De kans dat ze elkaar treffen 
zou tamelijk gering zijn ( 2 2). Dit mis
kent echter het doel van terrorisme; 
terrorisme is theater (23). Het doel van 
terroristen zou zijn: aandacht trek
ken voor zichzelf of hun idealen. 
Hoewel andere middelen daartoe ook 
geschikt zouden zijn, zou plutonium 
zich daar op psychologische grpnden 
uitstekend toe lenen. Het zou zelfs de 
bedoeling van terroristen kunnen zijn, 
angstreakties en repressiemaatregelen 
uit te lokken. 
Het is daarom vrijwel onvermijdelijk, 
dat het gebruik vanplutonium op ge
spannen voet komt te staan met de 
wettelijke rechten op persoonlijke 
vrijheid. Zal de samenleving in dat 
konflikt voor plutonium kiezen? 

Marius Aalders Erik van der Hoeven 

OPROEP! 

W'tjkrijgen geen steun van het.· 
bedrijfsleven of de overheid. 
Bijna al het werk wördt ge
daan door vrijwilligers. Alles 
kost geld: 
druk- en verzendkosten van 
informatiebulletins in een op
lage van 1000 exemplaren, 
telefoongesprekken dag in 
dag uit, 
reiskosten, 
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Alstublieft stort een gift op 
ons gironummer, want onze 
kas is leeg en de afcties moe
ten doorgaan! 
Giro 3567199 onder vermef". 
ding gift Afmeto 



Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1976-1977 

(fragmenten uit de Kamerstukken) 

14281 Ultra-centrifuge-project 

Nr.1 

VERSLAG VAN EEN MONDEUNO OVERLEG 
Vastgesteld, 18 november 1976 

Op 27 oktober 1976 hebben de vaste Commissies voor Buitenlandse za
ken 1, voor Economische Zaken~ en voor de Kernenergie 3 mondeling over
leg gevoerd met de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische 
Zaken over ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van het ultra-centri
fuge-project. 

Mededelingen van de Ministers 

Oe Minister van Economische Zaken, als eerste het woord verkrijgend, be
gon met een uiteenzetting over de geschiedenis van het ultra-centrifuge
project. Hij herinnerde eraan dat de Duitse Bondsrepubliek, het Verenigd Ko
ninkrijk e.n Nederland in 1970 de Overeenkomst van Almelo hebben,gesloten 
tot samenwerking op het gebied van uraniumverrijking door middel van het 
ultra-centrifugeprocédé. Op grond van dit verdrag en het daarbij behorende 
memorandum of onderstanding heeft Nederland de verplichting op zich ge
nomen een derde deel van een initiële capaciteit van 350 ton verrijkt uranium 
per jaar voor haar rekening te nemen. Ingevolge de bepalingen van de over
eenkomst is opzegging daarvan eerst mogelijk na een periode van 10 jaar, 
d.w.z. vanaf 1981. Oe opzegtermijn is 1 jaar. 

Tijdens de behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van de 
Overeenkomst van Almelo heeft de Kamer een motie van de leden Dele en 
De Goede aangenomen ( 1 0 469, 10 733, nr. 11), waarin nader overleg tussen 
Kamer en Regering verlangd werd alvorens tot de bouw van een commer
ciële installatie met een scheidend vetmogen van meer dan 350 ton per jaar 
zou worden besloten. 

Toen bleek, dat de grens van 350 ton per jaar praktische belemmeringen 
opleverde, is eind 1973/begin 1974 het besluit genomen de initiële capaciteit 
te verhogen tot 440 ton per jaar. Deze uitbreiding tot 440 ton betekende 
geenszins dat de initiële fase was overgegaan in een commerciële fase. 

In het aandelenkapitaal van «Ultra-Centrifuge Nederland NV .. participeer
de de Staat voor 55%, Shell Kernenergie, Philipsen OSM voor elk 10%, en 
VMF en RSV voor elk 71/z%: Daar de industnële aandeelhouders zich uitslui
tend verplicht hadden deel te nemen in de bouw van de proeffabriek (25 ton) 
heeft de Staat uit hoofde van zijn verplichtingen op grond van de Overeen
komst van Almelo in zijn geheel de financiering op zich genomen van het 
Nederlandse aandeel in de initiële fase. Oe industriële aandeelhouders wil
den, omdat het moment waarop het project ook commercieel interessant 
zou worden voor hen te veraf lag, niet verder gaan in de financiering dan 
waartoe zij zich bij de aanvang van het project verplicht hadden. 

Bij het geven van de machtiging tot het aengaan van commitments op ba
sis van een 2000 ton-capaciteit is. uitgegaan van de verwachting dat deze uit
breiding op commerciële basis zou kunnen wor~en gerealiseerd .. 

In de door Urencoafgesloten verkoop
contracten is de prijs gerelateerd aan de wereldmarktprijs, welke praktisch 
gelijk is aan de autonoom vastgestelde US-prijs. Vanwege. het feit, dat de US 
in feite de wereldmarktprijs kan bepalen, bestaat er nog onzekerheid in hoe
verre de waarde van de op dit moment door. Ur.enco afgesloten contracten 
zal toenemen. Het is voorts moeilijk te voorzien hoe de.prijsontwikkeling in 
de verdere toekomst zal zijn gezien de dan bestaande.vraag- en aanbod ver
houding van verrijkt. uranium. 

Als men alle tot nu toe in het UC-project geïnvesteerde bedragen in de be
schouwing betrekt, moet men van betrekkelijk optimistische veronderstellin
gen uitgaan om uit te komen op een in commerciële zin aantrekkelijke renta
biliteit (10 à 15% na belasting).. Als men alleen in de beschouwingen betrekt 
de bedragen die vanaf nu nodig zijn voor het project, bestàat er een redelijke 
zekerheid dat het project in ieder geval een bescheiden rendement oplevert. 
Een belangrijke handicap is het feit, dat de Nederlandse industriële aandeel
houders niet bereid zijn het project verder voort te zetten. Zij geven er de 
voorkeur aan te investeren in projecten die politiek minder gevoelig liggen 
en een kortere terugverdientijd hebben. 
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UIT DE 
VERKIEZINGS 
PROGRAMM~S 

PvdA, 53 zetels 
2fó3 Er word!!n geen nieuwe kern
energiecentrales gèbouwci. 
254. Kalkar en UCN (Ultra Centrifuge 
Nederland) mogen geenvervolg heb-
ben. · 
336 De Nederlande regering zal 
kennisoverdracht, levering, aan·koop 
of investeringen tegengaan in lánden 
als Rhodesië, Zuid-Afrika en Chili, zo
lang in die landen de bevolking wordt 
ond$rdrukt. 
337 Neeierland zal niet meewerken 
aan de leverantie van nucleaire uitrus
ting en materialen aan landen die het 
verdrag tegen verspreiding van kern
wapens niethebl;>en getekend. 
338 De besluit~orming rond grote 
militaire aankopen wordt voortaan 
doorzichtiger, zodat betere parlemen
taire controle mogelijk is. Wapenpro
duktie en -handel worden onder strin
gente overheidscontrole gebracht. Lé· 
verenties aan landen die de mensen
rechten schenden worden verboden. 
370 Het voorkomen van verdere ver· 
spreiding van kernwapens heeft hoge 
prioriteit in het Nederlandse buiten· . 
landse beleid. Daartoe wordt gestreefd 
riaar terugdringen van kernwapens en 
naar versterking van het verdrag tegen 
de verspreiding van kernwapens. 

CDA,49 
c het acti~ steunen van het tot stand 
komen van kernwapenvrije zones., te 
beginnen in gebi!lden waar het kern
wapen zijn intree nog niet heeft ge
daan; 
d versterking van het waarborgen
stelsel van het lntern.ationale Agent
schap voor Atoomenergie als bijdrage 
tot de niet-verspreiding van kernwa
pens; 
85 Voor wat het toepassen van kern
energie betreft is, vanwege de daar
aan verbonden. risico's en effecten op 
langere termijn- die ten dele nog 
steeds onoverzienbaar zijn-, uiterste 
terughoudendheid geboden. Mede om 
a:e reden dient het beleid erop te zijn · 
gericht de jaarlijkse toename van de 
vraag naar energie in onze samenle
ving zoveel mogelijk te beperken en de 
mogelijkheden aan te grijpen tot ver· 
hoging vàn het àanbod van energie uit 
conventionele en. uit nieuw te ontwik
kelen energiebronnen {bijvoorbeeld 
wind-, zonne-en geothermische ener
gie). 



Ten 
slotte zijn de betrokken industrieën er beducht voor dát de prijsvorming van 
het produkt verrijkt uranium in de toekomst-in belangrijke mate u politiek» 
bepaald zal gaan worden. Zij lopen dan het risico bij eventuele slechte resul
taten zelf te moeten betalen, terwijl bij goede resultaten door de overheden 
een lagere prijs zou kunnen worden.vastgesteld dan op grond van de markt
ontwikkeling mogelijk is. 

In het Överleg met de betrokken Duitse en. Engelse ambtgenoten had de 
Minister op 21 september jl. een aantal wensen op tafel gelegd, voor het ge
val Nederland zou besluiten deel te blijven nemen aan het project. In dat ge
val zou de Nederlandse Regering de zekerheid willen hebben, dat het con
tract verlengd wordt tot 1991. De partners zouden dan niet eerder kun.nen 
opzeggen dan vanaf 1991. Voorts heeft de Minister de wens geuit, dat de 
Duits-Nederlandse uitbreiding in de 2000 ton, dwz ± 1000 ton, in Álmelo ge
realiseerd zou worden. 
"Te~ slotte zei de Minister nog, dat op dit moment concreet de beslissing 

voorligt of in Almelo moet worden overgegaan tot een uitbre!dintJ van de ca
paciteit met tweemaal 200 ton, terwijl de infrastructurele voorzieningen in 
Almelo zullen worden afgestemd op een capaciteit van± 1000 ton. De inves· 
te ringen voor een uitbreiding n'let 200 ton zullen :t. 250 miljoen in gulclens 
1916 vergen. De aan deze uitbreiding verbonden financieringsbehoefte be
draagt 440 m1ljoen bruto in lopend geld. Wat de toekomstige .uitbreiding tot 
2000 ton betreft, worden de Nederlandse investeringen geraamd op 500 mil·
joen in guldens '76, hetgeen leidt tot een financieringsbehoefte oplopend tot 
750 miljoen bruto in lopend geld in 1985. 

In zijn antwoord zei de Minister van Economische Zaken, dat het op dit 
moment te nemen besluit inderdaad gekwalificeerd kan worden als een 
ugolno go»·beslissing. Als besloten zou worden totde bouw van een extra 
capaciteit van tweemaal 200 ton, zou dat gebeuren vanuit de intentie in de 
jaren 1982-1985 een capaciteit te bereiken van 2000 ton. Bij gebleken succes• 
zou dan in een latere fase uitbreiding van de capaciteit tot 5000 ton niet on
denkbaar zijn. 

Urencoheeft op dit moment verplichtingen aangegaan voor de levering 
van in totaal ruim 20000ton, te leveren na 1981. Daarmee is de huidige ca
paciteit, alsmede de nu voorgenomen uitbreiding tot 2000. ton voor een peri" 
ode van 10 jaar, dus tot 1992/1993, verkocht. 

Ten opzichte van de Bondsrepubliek en het Verenigd "Koninkrijk zou Ne
derlánd geen contractbreuk plegen als het niet zou deelnemen aan verdere 
capaciteitsuitbreiding. In dat geval zouden de door Urencoafgesloten con
tracten natuurlijk wel een belangrijke rol spelen bij de afwikkeling van de 
boedel. Ov4[lr de preciese waarde van de door Urencoafgesloten verrijkings· 
contracten zou bij boedelafwikkeling met de partners van de Overeenkomst 
van Almelo onderhandeld moeten worden. In de door Urencoafgesloten 
contracten zijn geen ontbindende vooriNaarden opgenomen, voor het geval 
Nederland zou besluiten van verdere deelname aan het UC-project af te zien. 
Nederland zal in dat geval ook niet geconfronteerd worden met boeteclausu
les. Als niet alleen Nederland, maar ook West-Duitsland en het Verenigd Ko
ninkrijk zouden besluiten het UC-project te beëindigen, zou Urenco slechts 
aan haar verplichtingen kunnen voldoen door elders verrijkingscapaciteit te 
kopen om deze vervolgens aan de contractpartners te leveren. 

Een besluit om te stoppen met de verrijkingsfabriek in Almelo, zou onder
de~t.moeten .uitmaken van onderhandelingen met de Bondsrepubliek. De 
Minister zei niet te verwachten dat die onderhandelingen voor Nederland 
een positief, of zelfs maar een neutraal, financieel resultaat zouden opleve
ren. 

Het Nederlandse vetorecht op grond van de Overeenkomst van Almelo 
omvat zowel de export van nucleair materiaal als de export van technologi
sche kennis. Ten aanzien van eventuele technologie-export naar Brazilië 
heeft Nederland van zijn vetorecht geen gebruik hoeven te maken omdat het 
ook bij de partners bekend is dat·Nederland ter zake zeer stringente opvattin
gen heeft. Dit punt is daarom niet eens ter discussie gesteld. Als dat wel ge
beurd zou zijn dan zou Nederland inderdaad een uneen» hebben laten ho
ren. 

Bijlage 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten.-Generaal 

Datum: 4 november 1976 

Blijkens hogerbedoelde opmerking is de heer Van der Spek van mening, 
dat verrijking van uranium tot een gewichtspercentage van meer dan 2,1 
percent, ingevolge het WEU~verdrag, in de Bondsrepubliek Duitsland zou 
zijn verboden. 

De omstandigheid dat in paragraaf I (c) van de bijlage onder kernbrandstof 
voor atoomwapens o.a. wordtVerstaan uranium, hetwelk is verrijkt tot een 
gewichtspercentage van meer dan 2,1 percent, betekent op zich zelf immers 
niet dat zulk verrijkt uraniumzou vallen onder de stoffen bedoeld in para
graaf! (b). 

In de aanhef van bijlage lt.wordt bovendien uitdrukkelijk vermeld, dat alle-
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VVD,28 
Een ande.r deel van de aardgasbaten 
moet worden gebruikt voor'het creë-· 
ren van een aantrekkelijk klimaat in · 
ons land voor speerpuntindustrieën, 
voor een goede economische struc
tuur en voor de ontwikkeling van nieu
we energiebronnen. De nationale 
energievoorziening moet daarbij zo 
onafhankelijk mogelijk van internati
onale verhoudingen-worden gemaakt. 
In nauw overleg met onze Europese 
partners en met onze andere bondge
noten in de vrije westerse wereld moe
ten wij onze toekomstige energiev(lor
ziening veilig stellen. Dit geldt zowel 
voor de verdere ontwikkeling van klas
sieke energiedragers; zoals aardgas, 
kolen en olie. als voor het ontwikkelen 
van de kernenergie. 

D'66,8 
In plaats van heraanwakkeren van 

de veelal schijnbare tegenstelling tus
sen milieubeheer en werkgelegenheid, 
moet meer gemikt worden op de vele 
mogelijkheden van zinvol werk in een 
schoon milieu en een 1eefb11re omge
ving. Dit vraagt een gt:lricht industrie
beleid dat meer rekening houdt met de 
kwetsbaarheden en belastbaarheid 
van gebieden en dat onze hoogwaardi
ge schone specialismen (waaronder. 
milieuhygiëne-technologie!) stimu
leert. 

Produktieprocessen worden steeds 
ingewikkelder, soms loopt het wel 
eens uit de hand (Sevesco; Tiel!); pro
dukten die onschadelijk leken blijken 
naderhand toch nadelige effecten te 
hebben. Het wordt hoog tijd dat de ge
groeide praktijk alles is toegestaan zo
lang niet is gebleken dat het onveilig 
is' wordt omgebouwd tot de regel dat 
nieuwe produkten en produktieprocés· 
sen pas toegepast kunnen worden 
wanneer is aangetoond dat ze niet 
schadelijk zijn. Daarnaast moet een ef
fectiever beleid ter controle van veilig
heid binnèn en buiten bestaande be· 
drijven worden opgezet (Hinderwet, 
Wet Luchtverontreiniging, Veiligheids
wet). 

11 Energie 

Zolang de problemen rond veiligheid 
en radio-actief afval niet volstrekt toe
reikend zijn opgelost dient het prakti
sche gebruik van kernenergie niet ver
der te worden uitgebreid. Indien op de 
duur al tot uitbreiding wordt overge
gaan dan mag dit ·nooit vooruitlopen 
·op oplossing van de problemen. Acti
viteiten die rechtstreeks kunnen leiden 
tot uitbreiding van praktische toepas
sing moeten worden nagelaten. (Alter
natief: dus ook geen proefboringen 
voor afvalopslag en geen aanpak of 
uitbreiding van projecten als de verrij· 
kingsfabriek in Almelo). 

Opwerking van àfval van kerncen
trales moet voorlopig worden nagela· 
ten vanwege het gevaar van verdere 
verspreiding van kernwapens. 

PPR,3 
60 Kernenergie (gebruikt als energie
bron) is nietàanvaardbaaromdat niet 
voldaan kan worden aan de volgende 
voorwaarden: 
a. veilige oprvrming van langlevend 



apparatuur, onderdelen, uitrustingsstukken, installaties, bestanddelen en or
ganismen, welke voor wetenschappelijk, medisch en industrieel onderzoek 
op het gebied van de zuivere én toegepaste wetenschap worden gebruikt, 
niet vallen onder de in de bijlage gegeven omschrijving van atoom-, chemi
sche en biologische wapens. 

lndièn te enigertijd in de Bondsrepubliek Duitsland een verrijkingsinstalle
tie voor uranium zouworden gevestigd en dàarin uranium zou worden ver
rijkt tot een gewichtspercentage van meer dan 2,1 percent, zou dit dan ook 
geen schending van het WEU-verdrag inhouden, mits dit uranium uitslui
tend voor burgerlijke of wetenschappelijke doeleinden is bestemd. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
M. van der Stoel. 

Nr.2 

In URENCO-verband zijn nu 3 proeffabrieken in bEidrijf .met-een gezamen
lijke capaciteit van ca. 60 tSW/jr. waarvan 45 tSW/jr. in Almelo. 

Voorts zijn te Almelo en Capenhurst twee demonstratiefabrieken met elk 
een capaciteit van 200 tSW/jr. in aanbouw die in de periode tot 1979 geleide-. 
lijk aan in bedrijf zullen worden gesteld. Dezedemonstratiefase heeft onder 
meer tot doel het technische en economische potentieel van de centrifuge
technol·ogie te tonen. 

Verder wordt door UCN te Almelo een fabriek voor ultracentrifugeproduk
tie.geëxploiteerd en is een ontwikkelingslaboratorium van UCN vrijwel ge
reed voor ingebruikname. 

De hu·idige besluitvorming heeft betrekking op de realisatie van additione
le verrijkingscapaciteit te Almelo en in het bijzonder het Nederlandse deel 
hiervan. Om te voldoen aan het Nederlandse en Duitse aandeel.in de triparti
te leveringsverplichtingen is te Almelo realisatie van additionele verrijkings
capaciteit met 1000 tSW/jr. voorgenomen en hierin zou Neeierland (via UCN) 
en Duitsland ieder voor 50% participeren. 

Met een nieuwe fabriek in Capenhurst van ca. 500 tSW/jr. wordt het 
2000•tons programma gecompleteerd. · 

Oe thans gesloten contracten hebben voor 60% betrekking o.P Duitse afne
mers, 30% op E'ngelse afnemers en 10% op afnemers elders. Deze contrac
ten hebben vanaf het begin van de levering een looptijd van 10 jaar. 

Blp.ges 

15 december 1976 

Nog geen voorzieningen zijn getroffen voor de investeringen (in de orde 
van Hfl. 600 mln. totaal) en de operationele koste.n. (orde Hfl. 20 mln. jaarlijks, 
door inflatie oplopend). 

Nr.4 

UJST VAN FEITELIJKE VRAGEN, ZIE OOK STUK NR. 3 

Nr. I 

ANTWOORDEN OP DE SCHRIFTEUJKE VRAGEN 

Algemene opmerkingen 

Met betrekking tot de gestelde vragen zij erop gewezen dat UCN (resp. 
Urenco/Centec) een commerciële activiteit uitoefent tn concurrentie met bui
tenlandse ondernemingen. Gegevens ten aanzienvan de commerciële posi
~ie van UCN kunnen derhalve slechts worden gegeven voor zover deze geen 
schade ~uilen berokkenen aan haar en aan de partner$. 

Tevens zij opgemerkt, dat het niet mogelijk is, gezien het karakter van de 
adviesaanvrage van de Minister-President, de desbetreffende adviezen van 
de drie deskundigen vrij te geven. · 

6 
Kan een overzicht gegeven· worden van de landen waarvan dè klanten van 

. URENCO hun uraniumgrondstOften betrekken 1 Behoort Zuid-Afrika tot die 
landen?. 

6. Urenco treedt op als loonverrijker. Oe landen waarvan de klanten val't 
Urenco hun grondstoffen betrekken zijn derhalve niet bekend. 

14. 
Waarop zijn.de laatste gegevens ten aanzien van de toekomstige verrij

kingscapadtt!iten gehaseerd? Welke-plannen zijn daarbij inbegrepen?· 
.14. Voorwat het te verwachten tekort aan verrijkingscapaciteit betre:ft is 

uitgegaan van de bestaande upaciteiten en de aangekondigde c.q. in aan
bouw zijnde capaciteitsuitbreidingen. Het gaat hierbij om de uitbouw van. de 
bestaande Amerikaanse installaties, waardoor de totale ERDA-capaciteit 
rond 1985 op een niveau van 27 700 ton SW/jr zou komen, .de bouw van Eu
rodif.met een totale cap_aciteit 'ifan 10 800 tSW/jr en met een Urencocapaci-

. teit van 2000 tSW/jr. Oe capaciteitsprognose op langere termijn is onzeker. 
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De tripartite samenwerking is als volgt georganiseerd: 

LIRENCO . CEN TEC 
Ltd. 

URENCO NL. 
Almelo 

radio-actief afval; 

URENCO UK 
Capenhurst 

b een voldoende garantie voor de 
veiligheid van het prodCJktieproces !dit 
geldtvooral voor de z.g. snelle-kWeek
. reactoren); 
c . èen sluitende regeling (ook interna
tionaal) voor het beheer van radio"ac
tieve bijprodukten, die voor de fabrica
ge van atoomwapens gebruikt kunnen 
worden; 
d, gedecentraliseerde toepassing die 
wenselijk is vanuit het oogpunt van 
techniek, economie en ecologie; 
e een zodanige organisatie van het 
gehele kernenergiesysteem dat zeker 
is, dat er geen· staat-in-de-staat zal ont
staan. 

Daarom worden: 
- bestaande kerncentrales buitèn b~ 
drijf gestelçl: . 
- huidige kernenergieprojecten stop
gezet; 
- geen .nieuwe plannen in voorberei
ding genomen. 

Nederla·nd neemt niet meerdeolaan 
internationale ·kernenergieprojecten. 

SGP,3 
Met kernenergie moet voorzichtig. 

omgesprongen worden. Oe bouw van 
één of meer kerncentrales dient niet bij 
voorbaat uitgesloten·te worden. Maar 
dan moetener wel waterdichte .waar
borgen zijn tegen straling_en sabotàge. 
Oók moet er een oplossing gevonc jin 
worden voor de verwerking en opsfag 
van kernafval . 

. Oe uraniumverrijkingsfabriek in 
Almelo moet- mede in het belling van 
de werkgelegenheid in het oosten van 
het land- uitgebrei·d worden. Er moe
ten garanties komen dat het Almelose 
uranium riièt misbruikt wordt voor mi
litaire doeieinden. 

CPN,2 
Tevens moet worden opgetreden te

gen iedere -poging om te komen tot 
een Europ~e kèrnmacht en ·tegen al
les wat Duitse atoombewapening 
dichterbij kan brengen (Kalka(, het ul
tracentrifuge-project). Oe Nederfandse 
buitenlandse politiek, die op staatkun
dige neutraliteit gericht dient te.zijn, 
rnag niet .langer ondergescnikt worden 
gemaakt aan Amerikaanse en·West
dt,:itse NAVO-dictaten en voor ons 
land en de bevolking schadelijke EEG
voorschriften . 



Plannen van particuliere ondernemingen in de VS om verrijkingsinstallaties 
te bouwen zijn ofwel opgegeven ofwel aanzienlijk vertraagd. Grote onzeker
heid bestaat ook ten aanzien van de bouw van Coredif (Fr.) en Ucor CZuid-Af
riu), 

21. 
Welke concurrentie kan voor URENCO ontstaan door de ontwi!<keling en 

toepassing van het jet-nozzle procédé? 
22. Het jet-nozzle procédé verkeert nog in de laboratoriumfase. De toe

komstverwachtingen dienaangaande zijn zeer gering vooral door het hoge 
energieverbruik, dat tot nu toe zelfs aanzienlijk hoger is dan voor het gasdif
fusieprocédé. 

27. 
Zijn met vierde landen ook contracten in onderhandeling (geweest) of af

gesloten voor de levering van kennis en technologie op het terrein van de 
gasultrecentrifugeverrijking? Zo ja, om welke projecten ten behoeve van 
welke landen ging of gaat het d~tarbij? 

27. Er vinden geen onderhandelingen plaats met vierde landen over con
tracten tot levering van kenms en technologie op het terrein van de verrij
king door middel van gascentrifuges. Ook.zijn ter zake in het verleden geen 
contracten gesloten. Wel is in het verleden bij oriënterende gesprekken met 
Belgische, Italiaanse, Franse en Australische regeringsvertegenwoordigers 
de levering van technologie en kennis aan de orde geweest. Deze oriënte
rende gesprekken hebben de fase van onderhandelingen echter nimmer be
reikt. 

44. 
Aan het slot van punt 5 van het informatiestuk staat dat uitgegaan mag 

worden van een return on investment (r.o.i.) van minstens 20%. Tijdens het 
mondelinge overleg van 27 oktober 1976 heeft de Minister van Economische 
Zaken gezegd (14 261, nr. 1. blz. 3) dat men van betrekkelijkoptimistische 
veronderstellingen moet uitgaan om te komen tot een rentabiliteit van 10 è 
15% na belasting. Hoe zijn deze rentabiliteitsschattingen met elkaar te rijmen? 

44. Voor de berekening van de rentabiliteit is de « internat rate of return» 
(i.r.r.) methode toegepast. Zoals vermeld in bijlage 1 (bij de brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal d.d. 17 december 
1976), wordt de i.r.r. voor het totale project, dat wil zeggen voor de demon
stratiefabriek en de uitbreidingen tot 2000 ton/jaar capaciteit, op 9% vóór en 
6% na belasting becijferd. Zouden geen WIR en IPR-faciliteiten worden gege
ven dan komt de i.r.r. op 7% vóór en 4% na belasting. Opgemerkt zij dat bij 
deze uitkomsten de rentelasten van het aan te trekken vreemd kapitaal zijn 
verdisconteerd. 

Op grond van recente, als realistisch aan te merken, aannamen mag er 
van worden uitgegaan dat uitbreidingen boven de 2000 ton per jaarcapaci
teit zonder WIR en IPR-faciliteiten een rentabiliteit geven van meer dan 20% 
vóór belastingen. 

55. 
Kan een jaarlijkse kasstroomberekening met vermelding van de daaraan 

ten grondslag liggende componenten worden gegeven voor hetNedertand
se deel van het project indien wel en indien niet tot de 2000 tons uitbreiding 
besloten zou worden 7 Kan voor beide gevallen voor de totale investering 
(inclusief premies) worden aangegeven op welk tijdstip het project is terug
betaald bij interne rentevoeten van resp. 5, 7, 10 en 13% na belasting? 

55 .• Nee, zie inleidende opmerking. 

75. 
In welke vorm, waar en voor hoe lang zal het verarmde uranium worden 

opgeslagen? 
75. De opslag van verarmd uraniumhexafluoride Ufs zal vooralsnog voor 

onbepaalde tijd plaatsvinden in Almelo, tenzij de klanten, voor wie uranium 
is verrijkt en die de eigenaar daarvan zijn, gebruik maken van de contractu
ele mogelijkheid om teruglevering van het verarmd materiaal te verlangen. 

Met de opslag van verarmd materiaal in de vorm van Ufs wordt geantici
peerd op de mogelijkheid om op latere tijdstippen met meer geavanceerde 
scheidingstechnieken het alsnog in het materiaal aanwezige U-235 op eco
nomische wij:te te winnen. De wijze van behandeling en opslag van U Fe is 
vastgelegd in de krachtens de Kernenergiewet verleende bedrijfsvergun
ning. 

76. 
Welke opslagmogelijkheden voor verrijkt uranium zijn aan Duitse kant in 

voorbereiding of uitvoering? 
76. Voor zover voorraden worden aangehouden geschiedt dit door het 

bedrijfsleven. 
77. 
Kan een overzicht gegeven worden van de verplichte voorraadvorming in 

die landen die dit voorschrijven? Welke landen schrijven dit voor? 
77. Het is bekend dat in sommige landen onder meer om strategische re

denen verplichte voorraadvorming plaatsvindt. Hierover zijn echter niet zo
danige gegevens beschikbaar dat een overzicht als gevraagd kan worden 
gegeven. 

89 
Zijn alle gegevens tn btjlage 5 gebaseerd op voortgaande uitbreiding 
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Opwerking en toejJassingvan 
kernenergie moet èen overheidstaak 
zijn, die omgeven is met maximale en 
controleernare veiligheidsgaranties. 

PSP,l 
Tussen de toppen van industriële 

ondernemingen, het leger en ministe
ries van defensie is vanuit hun weder
zijdse belangen een nauwe verstren
geling opgetreden: het zgn Militair-In
dustrieel-Complex. Dit door de aard 
van het militaire bedrijf oncontroleer
baar. complex zorgt voQr een doorlo
pende toename van de bewapenings
wedloop tussen oost en west. Daar
naast wordt de derde wereld steeds 
meer een geliefd afzetterrein voor de 
wapenindustrie, waartoe de zgn ont
wikkelingshulp wordt aangewend. Het 
Midden-Oosten is ook hierdoor letter
lijk tot een bràndhaard geworden. 
· Dit geldt in nog sterkere mate voor 

het zgn. Nucleair Industrieel Complex, 
dat iedere illusie om de kernwapen
verspreiding te beperken onmogelijk 
maakt. Het non-proliferatieverdrag 
wórdt steeds meer een dode letter. De 
ontwerpers van dit verdrag hebben 
zelf de grootste voorraad kernwapens 
aangelegd, een voorraad die zij nog 
steeds uitbreiden en verbeteren. Hun 
streven naar beperk!ng van het aantal 
atoommogendheden is daardoor hypo
criet. Daar komt bij dat de export van 
kernenergie vanuit deze landen onver
minderd doorgaat. Met name de lan
den die (potentieel) in oorlogsconflic
ten betrokken zijn of worden krijgen de 
beschikking over atoomwapens: 
Zuid-Afrika, Israël, Brazifië, West
Duitsland. 

45 Daarom wil de PSP: 

a Stopzetting van het l<alkar-proje~. 
de kerncentrales in Dodl:)waard en 
Borssele en de UCN-fabriek in Almelo. 
Geen nieuwe kerncentrales in Neder
l.and; 
.b Verzet tegen de kernenergieplan
nen van met name West-Duitsland en 
België. · 
h Strijd tegen de Europese kern
macht en de atoombewapening van 
West-Duitsland. 

GPV,l 
Spoedig moet worden 

begonnen met de bouw van de in uit
zicht gestelde drie kerncentrales van 
1000 MW. De regering moet zich ver
zekeren van een blijvend contract met 
een opwerkfabriek (bij voorkeur in sa
menwerking met België en andere 
kleine landen). Voor het bewaren van 
het actieve afval moet een permanente 
bewakingsdienst (tegen sabotage) 
worden ingesteld. De regering moet 
goede voorlichting geven om ons volk 
vertrouwd te maken met de eigen
schappen van de radioactiviteit. De 
deelneming aan een project voor een 
snelle kweekreactor wordt voortgezet, 
op voorwaarde dat voldoende zeggen
schap van ons land bijhet project ver
zekerd is, terwijl de maxima van de 
door Nederl.and te betalen bijdragen 
over een reeks ván jaren vooraf kun
nen worden vastgesteld. 

Opslag van radio-actieve afvalstof
fen dient internationaal te worden ge
regeld. 



na ude uitbreiding tot 2000-ton» en zo: ja, kunnen dan ook alle gegevens 
worden verschaft voor de situatie in 1985 wanneer na het 2000-tons-plan 
geen verdere uitbreiding plaatsvindt?Kan daarbifeen uitsplitsing gegeven 
worden in arbeidsplaatsen verbonden aan de fabricage, de verrijking en de 
ontwikkeling en de manjaren nodig voor de diverse functies in de opbouw 
van de fabriek voor zover afkomstig uit Nederlands arbeidsaanbod? 

89 t/m 91. Ja, zie bijlage 3. 
100 
Kan een uiteenzetting gegeven worden over de structuur van het bedrijf, 

waarbij onder andere besproken wordt: 
1. Hoe de zeggenschapvan de· Nederlandse Regering, c.q. het parlement 

geregeld is/wordt in de commerciële fase? · 
2. Of de industrieën, die afgehaakt hebben als aandeelhouder, verdwij-

nen? 
3. Welke bevoegdheden de directie heeft? 
4. Hoe de Raad van Commissarissen wordt samengesteld? 
100. In verbànd ·met het feit dat de industriële aandeelhouders besleiten 

hebben om niet deel te nemen in de thans aan de orde zijnde uitbreidingen, 
wordt thans gewerkt aan een herstructurering van UCN.Üiteraard zal onder 
de gewijzigde omstandigheden de zeggenschap van de overheid aanzienlijk 
worden versterkt. . · 

. Bij de thans in bespreking zijnde herstructurering wordt er dezerzijds van 
uitgegaan dat de industriële aandeelhouders, zij het met een sterk geredu
ceerd percentage, in UCN zullen blijven deelnemen. Het is de bedoeling dat 
een kleine raad van commissarissen wordt ingesteld, in meerderheid be
staande uit overheidsvertegenwoordigers, niet ruime bevoegdheden. De 
huidige Raad van Bestuur zal worden opgeheven. De directie zal haar taken 
in nauw overleg met de-raad van commissarissen uitoefenen. Daarnaast zul
len een aantal belangrijke besluiten de goedkeuring behoeven van de alge
méne.vergadering yan a~ndeelhouders. 

fo2 · 
. Kan een overzicht gegeven worden van alle voorgenomen en ir\ voorberei

·ding zijnde !3raziliaans-Duitse contracten op het gebied van kernenergie? 
102. De Nederla·ndse Regering beschikt niet over gedetailleerde informa

tie inzake de contracten welke voortvloeien uit de algemene nucleaire sa
mel)werkingsovereenkomst welke 'tussen Brazilië en Duitsland is gesloten. 
Deze contracten worden nl. gesloten tussen industriële ondernemingen in 
beide landen en hebben om commerciël& redenen een confidentieel karak
ter. 

De Minister van Economische Zaken, 
R. F. M. Lubbers 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
M. van der Stoel 

Nr.5 

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

De heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 5 april1977 

Op het ogenblik wordt gewerkt aan de r~alisatie van een 200 tons fabriek 
in Almelo. Bij de huidige bezetting van de tollenfabriek zal Nederland (even
als Duitsland) haar aandeel daarin in de loop van de tweede helft van 1979 
voltooid hebben. Alsdan zal een capaciteit van de drie landen gezamenlijk 
van ongeveer 400·ton bereikt zijn. 

Deze capaciteit is op zich zelf ruim toereikend om aan de leveringsver
plichtingen tot en met 1980 te voldoen. In 1.981 zal echter, inclusief het Brazi
liaanse contract ad 200 ton per jaar, een capaciteit van 600 ton voorhanden 
moeten zijn, terwijl·in de jaren 1982 en 1983 de capaciteit uit een oogpunt 
van de h:weringsverplichtingen met minimaal 200 ton en maximaal 500 à 600 
ton per jaar moet toenemen. 

Slecnts een niet doorgaan van het Braziliaanse contract zou uit een oog
punt van leveranties een verder uitstel mogelijk maken; dan echter ten koste 
van stilstandverliezen. 

Tegen c.le achtergrond van deze situatie is het feitelijke beleid nu wel de 
voorbereidingen (bouwvergunningen e.d.) voor een nieuwe fabriek te tref
fen, maar een feitelijk bouwbesluit voorshands gekoppeld te houden aan 
een bevredigende afronding van het Braziliaanse contract en een nadere af
stemming van het exportbeleid als zodanig. Mocht dit nog geruime tijd gaan 
diJren dan ontstaat de noodzaak te komen tot een alternatiefschema. 

De Minister van Economische Zaken, 
R. F. M. lubbers 
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DS'70,1 
d Aan buitenlandse energievraag 
moet worden voldaan in overeel)stem
ming met onze energievoorraad en de 
produktiemogelijkheid van de energie
bedrijven (elektrische centrales en 
olieraffinaderijen) zonder deze te be
hoeven op te voeren of uit te breiden. 
e Een goede coördinatie van onder
zoek is essentieel; een bundeling van 
kennis en ervaring van de ontginners 
van energiestoffen en van de bedrijven, 
die energie muteren en distribt!eren 
moet worden tot stand gebracht. De 
bestaande organisaties op dit terrein 
dienen te worden geactiveerd. 
IJ Indien toepllssing van kernsplit
singsenergie niet vermeden kan wor
den, dan dient dit met maxima.le zorg
vuldigheid te geschiede!). Dit betekent 
o.m. dat het afval optimaai wordt ge
zuiverd t.b.v. de terugwinning van zo
veel mogelijk nieuwe 'brandstof' zodat 
de omvang van het echte afval zoveel 
mogelijk wordt teruggebracht. 
j Kernenergiereactoren t.b.v. elektri-· 
citeitscentrates en industrie mogen 
niet eerder worden gebouwd in of na~ 
bij dichtbevolkteagglomeraties. clan 
nadat een beveiliging is ontwikkeld, 
die volgens de laatste inzichten het ri
sico voor de omgeving beperkt tot een 
aanvaardbaar niveau. 

BP,l 
Geen relevante tekst· in 
het ve·rkiezingsprogramma 
gevonden. 
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EEN ANDERE ENERGIETOEKOMST 

polarisatie in de energiediscussie 
' 

uit: ENERGIEBELEID MET MINDER 
RISIKO, door Theo Potma. 
Uitgave Vereniging Milieu
Defensie, Amsterdam, en Stroom
groep Stop Kernenergie/Kalkar, 
Utrecht. 

De diskussie over energiebeleid en kernenergie gaat vaak alleen over 
technische en economische argumenten. De onderleggende algemeen 
maatschappelijke problemen komen daarbij niet of nauwelijks aan de 
orde. Toch kunnen juist die problemen van doorslaggevende betekenis 
zijn ten aanzien van de zin of onzin van een bepaald energiebeleid. 
Er is b.v. een relatie tussen energiegroei en productiegroei, de vraag 
naar de mogelijkheid en wenselijkheid van voortgaande productie-
groei is dan ook voor de energiediscussie zeker relevant. Ook de 
dreigende milieuverstoring door voortgaande overexploitatie en 
toenemende vervuiling, de relatie tussen kernenergie en bewapening, 
de inhoudelijke discussie ten aanzien van het begrip welvaart en 
ten aanzien van het werkeloosheidsprobleem zijn onderwerpen die in 
direkt verband staan met de vraag naar een wenselijk industrie- en 
energiebeleid. 

In het onderstaande zal worden geprobeerd een verband te leggen 
tussen het energiebeleid en de maatschappelijke terugkoppeling 
ervan. Het is mijns inziens noodzakelijk om een poging te doen 
tot een overwogen integratie tussen energieproductie en de bij
behorende maatschappelijke problemen omdat het ernaar uitziet 
dat anders de juiste v:~=agen niet gesteld en daarom de jul·Ste ant
woorden niet gegeven kunnen worden. 
Hierbij kan ook verwezen worden naar de recente oproep van de 
Generale Synode der Nederlands Hervormde Kerk waarin gepleit wordt 
voor een minder gepolariseerde en bredere discussie rond het thema 
energiebeleid en kernenergie gezien de ingrijpende maatschappelijke 
konsekwentles van de keuze waar we thans voor staan. 

voortgaande produktiegroei 
Volgens de thans bestaande plannen zal de uitstoot van arbeidskrachten 
in de landbouw vóór het jaar 2000 nog met 75.000 man moeten toenemen. 
In de industrie is die uitstoot nog veel groter. Op grond van 
economisch-theoretische o"erwegingen is een productiegroei van ca. 
3,5% nodig om al die mensen weer aan nieuw werk te helpen. 
Deze groei lijkt op korte termijn wellicht mogelijk. Zij leidt 
tot onder andere: meer auto's, grotere huizen in nieuwe groei-
kernen, meer wegen, meer plezierjachten, meer videorecorders, 
meer onderwijs,meer vakantievliegreizen, enz. 
Een aanlokkelijk perspectief dat aansluit bij de behoeften van velen 
aangezien die waarschijnlijk alleen maar verder zullen toenemen. 
De vraag rijst of zo'n productiegroei op den duur echter wel wenselijk 
is. Is dit inderdaar de weg naar het beloofde land van de alsmaar 
groeiende welvaart? 
Een toenemend aantal auteurs (5) wijst erop dat het antwoord op deze 
vraag nee moet luiden. Ik vat de door hen genoemde bezwaren kort 
samen: 
Voortgaande productiegroei tast, ook met maximale voorzorgen, 
het milieu steeds verder aan. Groei in het rijke westen verhoogt 
de spanni.ng met de derde wereld die voor een belangrijk deel voort
komt uit de steeds grotere inkomensverschillen. Méêr productie 
vraagt méêr grondstoffen, mêér kapitaal en mêêr energie. 
In de meeste ekonomische projekties wordt geen rekening gehouden 
met de risikus van milieuverlies, van toenemende politieke 
spanningen en konflikten, en van grondstof-, energie- en kapitaal
schaarste. Om te voldoen aande energiebehoefte die gekoppeld is 
aan een voortgaande productiegroei van 3% of meer is het duidelijk 
dat de fossiele brandstoffen niet toereikend zijn. Bij 5% groei 
per jaar van het wereldenergiegebruik, zoals thans optreedt, is er 
nog voor èa. 20 jaar olie en gas en voor 100 jaar steenkool. 
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Door de schaarste zal de pr~JS van de energie tegen 2000 naar 
verwachting zijn ges·tegen tot ·circa 60 ct. per kubieke meter 
aardgasequivalent ( op basis van net huidige prijSniveau). 

Over de vraag of aan de te verwachten schaarste kan worden 
tegemoet gekomen door kernenergie bestaat geen zekerheid. De 
standpunten hierover verschillen van een volmondig JA tot een 
definltief NEE,en de argumenten die voor deze opinie worden 
aangevoerd zijn zowel van technische, economische als politieke 
aard. Ik heb mij in het hierna volgende op de argumenten van de 
tegenstanders gebaseerd: naar mijn mening hebben deze overtuigend 
aangetoond dat energie verkregen uit de huidige typen lichtwater
reaktoren duur, technisch te riska~t, en politiek onaanvaardbaar 
is. 
Hetzelfde geldt in versterkte mate voor het gebruik van kweekreaktoren 
en fusiereaktoren. Over de economische haalbaarheid en de technische 
eventuele werking van de beide laatstgenoemde reaktortypen wordt 
mijns inziens te weinig in speculatieve termen en teveel in zeker
heden gesproken. 

werkgelegenheid en beleidskeuze 
Voor wat betreft de werkgelegenheid geldt met zekerheid 
dat iedere beweging in de· richt.ing van een milieu- grondstof
energie en kapitaalsparende produktie méér werkgelegen
heid geeft. Dat gaat wel ten koste van de produktiviteit, 
althans op korte termijn, maar stelt tegelijk de voortgang 
van de produktie en het milieubehoud veilig. Ook hier dus 
weer een keuzeprobleem. Het is maar wat we willen. Op korte 
termijn meer produktiewelvaart met minder milieu en op 
langere termijn de kans op terugval en milieu-o.q. politieke ontspo
ringen, of een geleidelijke aanpa$sing aan het inzicht dat vanwege 
de natuurlijke grenzen de welvaart kan verminderen door voortgaande 
produktiegroei. 

Voor wat betreft het energiebeleid. kies ik dan bewust en op goede 
gronden, dacht ik, voor het tweede. 
Dat wil zeggen: niet die energiegroei die past bij een uit het 
verleden afgeleide productiegroei vap ca. 3,5% per jaar, maar 
een produktiegroei waaraan de maat gesteld wordt door de eisen 
die voortkomen uit een noodzaak tot het veiligstellen van 
de energievoorziening voor onbepaalde tijd en met een minimum 
aan risiko's. 
Gezien de relatieve schaarste van de brandstof uranium , de 
relatief geringe bijdrage van kernenergie in de totale ener
giebehoefte, de zeer hoge en voortdurend stijgende kapitaals
kosten, de economische wetmatigheid waardoor de uraniumprijs 
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal worden op
getrokken tot oliepariteit, lijkt het zeer onwaarschijnlijk 
dat kernenergie op kleine of grote schaal ooit goedkoop zou 
kunnen worden. 
Men zou alleen kunnen zeggen dat kernenerg!e een mogelijk al
ternatief is naast besparingsinvesteringen. 
Onmiddelijk rijst dan echter de vraag waarom dit alternatief, 
gezien de bestaande bezwaren daartegen, de voorkeur zou ver
dienen bij zo'n geweldig groot besparingspotentieel dat beter 
rendeert, geen bezwaren oproept, een pluriforme werkgelegen
heid schept en past bij iedere oplossing voor het energiepro
bleem op lange termijn. 
Voor wat betreft de productiegroei wordt hier gekozen voor 
het op zo kort mogelijke termijn tot stand brengen van een 
productiestabilisatie. Tegen de achtergrond van een feite
lijke onmogelijkheid om alsmaar door te groeien lijkt deze 
keuze minstens zo aannemelijk als de keuze voor doorgaande 
groei. 
!1\laa.raan wordt, zo kan men m.i. terecht vragen, de stelling
name ontleend dat we niet altijd kunnen doorgroeien maar 
nu nog wel? Velen beginnen te twijfelen aan het argument 
dat het huidige groeiproces moet doorgaan ter voorkoming 
van meer werkeloosheid. Het blijkt immers dat groei én toe
name van de werkeloosheid ook kunnen samengaan. Bestaat er 
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een garantie dat meer winst zal worden omgezet in meer 
werk? Zal de (vrijwel zekere) uitstoot van arbeidskracht 
in landbouw en industrie kleiner zijn dan d·e (veel minder 
waarschijnlijke) opname van arbeidskrachten in de diensten
sector en bij de overheiè? 
Een aantal argumenten pleiten voor de veronderstelling 
dat het. huidige productieniveau als een maximum gezien moetworden. 

De Nieuwe Linie - 2 februari 1977 

Direkteur UCN•centrale In Al•elo 

J.MEILOFa 

,,Het Is een lceurlg nette, 
clegellflce Hollanclse lnclustrle'' 

de nederlandse regering 
wil daaraan meewerken, 
door Almelo uit te breiden 

en verrijkt uranium 
te leveren 

BESTELFORMULIER 

Ondergetekende wil graag van het Brazilië 
Comité ontvangen: 

exx. BRASIL 5 ("Bommen voor Brazilië") 
exx. BRASIL 9 ("Energie voor de atoombom") 
exx. BRASIL 10 ("Atoomenergie - Een 

gespleten politiek"} 
Per stuk f 2,-- + portokosten • 

.•.. exx. OPDAT ZE OPHOUDEN MET HUN TERREUR 
Het rapport van de juristen Joinet en 
Stasi over hun missie naar Brazilië, 
en de twee laatste teksten van de 
Braziliaanse bisschoppen, f 6,90 

•..• exx. Das deutsch-brasilianische 
Atomgeschäft. 
Duitstalig boekje over de order van 
de eeuw, f 5,-- + porto 

•••• exx. affiche à f 2,50 +porto 

Het affiche is uitgevoerd in zwart, wit en 
paars. Voor bestellingen vanaf 25 stuks 
geldt een groepstarief van f 1,50 per stuk 
+ porto. 

NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: TEL: 

Opsturen naar Brazilië Comité 
Postbus 11.420 
Amsterdam. 

Betalen .na ontvangst van rekening s.v.p. 
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Dit is de enige niet-geheime afbeelding van een 
centrifuge, zoals die gebruikt gaat worden bij 
de verrijking van uranium in Aimelo. De teke
ning staat in het voor iedereen ter inzage te 
krijgen octrooi, dat dertien jaar geleden al 
verleend werd. 
Blijkens het octrooi waren ir. J. Wind van Werk
spoor en prof. dr. J. Los van het Laboratorium 
voor Massascheiding (waarvan prof. dr. J. Kiste
maker directeur is) de uitvinders, terwijl het 
Reactor Centrum Nederland eigenaar van het 
patent is. 
Uit de tekening blijkt, dat het om een trommel 
gaat, op één punt ondersteund en overeind ge
houden door magneten (9 en 10). 

13--tt--41 

BESTELFORMULIER 

Ondergetekende wil graag het volgende aktie
materiaal ontvangen: 

exx. 3e Energiekrant over Almelo (50) 
exx. ~ELO .ACHTERGROND BOEKJE 
exx. plak-affiche A-4 (50) 
exx. plak-affiche A~3 (50) 
exx. verkoàp-affiche f 2,50 (25) 
exx. demonstratieoproep (50) 
exx. Almelo-manifest (50) 
exx. Steunkaarten (25) 

(ansichtkaarten, f 1, -) 

Het getal tussen haakjes achter de te bestellen 
spullen geeft het minimumaantal aan dat bij het 
Landelijk Aktie Sekretariaat besteld kan worden. 
Kleinere hoeveelheden zijn alleen verkrijgbaar 
bij de regionale adressen. 

·NAAM: 

ADRES: 

PLAATS: TEL: 

Opsturen naar: LANDELIJK AKTIE SEKRETARIAAT 
TWEEDE WETERINGPLANTSOEN 9 
AMSTE~AM TEL 020 - 22.1369 

BB 



Bet ALMELO ACHTERGROND BOEKJE is een 
gezamenl ijke uitgave van het Landelijk 
Energie Komitee en het Brazilië Komitee . 
We hebben niet de pretentie met dit ALMELO 
ACHTERGROND BOEKJE alle achtergronden van 
"Almelo", van de ultracentrifuge , uitput
tend behandeld te hebben. Integendeel, bij 
het maken van dit boekje is ons steeds dui
delijker geworden dat er een bibliotheek 

het NAZI-verleden van professor Kistemaker 
het beste terecht bij het boek van Wim 
Klinkenberg. Alleen zult u, net als wij , 
moeite hebben om behoorli jk artikel te vin
den dat een andere mening verkondigd: de 
nota die Kistemaker vrijpleit van enige 
dubieuze aktiviteit is helaas geheim, en 
niet voor derden beschikbaar. 

te vullen is met alles wat direkt en indi
rekt met de UC te maken heeft. 
Doel van dit boekje is slechts, heel 
bescheiden, om wat achtergrondmateriaal 
en wat bronnen te leveren voor wie zich 
wat dieper in de materie in wil werken, 
en voor wie de Almelo-Energiekrant wat te 
summier was. 

Bij de keuze van de opgenomen artikelen 
hebben we in de eerste plaats gelet op de 
informatie die er uit zo ' n artikel te balen 
is . Het feit dat een artikel in dit boekje 
opgenomen is, betekent dus absoluut niet 
dat we het ook met de strekking of de kon
klus ies eens zijn . 

Degenen die nög dieper willen graven, ver
\vijzen we naar de originelen waaruit we de 
diverse artikelen hebben geput . 

Eindredaktie: Marijke Hersman 
Odilia Boele 

Zo kunt u voor een beetje meer inzicht in 
Verder werkten mee: Paul de Neeling 

Mieke Schoutendorp 

Almelo_ info!Prijzen exklusief 
portokosten). 

Verbond van Wetenschappelijke O.n· 
derzoekers, Abel Tasmanlaan 2, 
Maarssen, 03485-1108. 

themanummer "Ultracentrifuge", 
uitgave ,Wetenschap en Samenle
ving' 1976/2. In 46 blz. wordt aan 
verschillende aspekton van het 
ucn-projekt aandacht besteed. 
I 2,50. 
., Civiele nukleaire technologie en de 
verspreiding van kernwapens". Ar· 
tikel van 14 blz. in ,Wetenschap en 
Samenleving' 197617.1 2,50. 
"Oe Ultracentrifuge, een goud· 
mijntje of een gevaar voor de vre
de?". Een 50 blz. tellend rapport uit 
1970 over rechnische, ekonomische 
en militaire aspecten. Nog steeds ak
tueel. 1 1 ,50. 

Technische Hogeschool Twente, .. De 
Boerderij", Enschede 

.,Uraniumverrijking". Een 154 blz. 
tellend rapport over de historie, 
technologieën, markt enz. van de ul
t racentrifuge uit 1975. Boerderijca· 
hier 7501 van F. Boksma, W. A. Smit, 
G. H. de Vries. ± /10,-. 

Vereniging Milieudefensie, 2e Wete· 
ringsplantsoen 9, Amsterdam. 020 • 
221366. 

"Nota Ultracentrifuge" van de Be
zinningsgroep Energiebeleid. Deze 
nota toont aan hoe slecht de' kom· 
merciële en werkgelegenheids
I/ooruitzichten van de ultrocentri· 
fuge zijn. Stort /4,50 op giro 10.2000 
t.n.v. VMD-A'dam. 

Brazilië Komitee, Postbus 11420, Am· 
sterdam. 

.,Bommen voor Brazilië". Een artikel 
van Maurits Groen in ,Brasil' n r. 5 
jan/febr '77 (verscheen ook in Milieu 
Defensie van april '77) f 2,-. Het 
blad ,Brasil', dat tweemaandelijks 
uitkomt bevat alle informatie over de 
recente ontwikkelingen in Brazilië. 

Stichting Vredesopbouw. Parklitraat 
9, Utrecht. 030 - 316925. 

themanummer "Energie en Vrede", 
uit Vredesopbouw, maart 1977. Dit 
nummer bevat o.a. een aantal artike
len over kernenergie, derde w ereld 
en energie, energie en internatio· 
nale politiek. f 2,50. 

Initiatief Komitee, p/a Gaby van der 
Mee, Lindenstraat, 56b, Amsterdam. 

Brochure met schtergrondinforma· 
tie over het ultracentrifugeprojekt. 

±I 2,·-. 

Algemene info 
VERENIGING MILIEUDEFENSIE 

Kernenergie en energiebeleid, van 
werkgroep kernenergie VMD. Hfl. 1.50 
Knokken tegen kernenergie, f 5.= 
Opwerking van kernafva l, drs. KI!!· 
risse Nienhuys e.a. f 12,-= . 
Energiestrategie. De weg die wij niet 
volgen?, Amory B. Lovins 19,-= 
Maatschappelijke a.specten van kern· 
energie, Redaksie Erik v.d. Hoeven. 
I 10.50 
Plaatsen voor kerncentrales, en wat 
wij daarover te zeggen hebben, Red. 
Erik v.d. Hoeven 1 4.75 
Energiebeleid met mlnder rlsiko's, 
o fwel het vergeten scenario van Theo 
Potmaf 7.-
Second reflectlonpaper on nuclear 
energy, bezinningsgroep energiebe· 
leid f 5.~ 
LEK 
Jan van Arkel e.a.: Stop Kalkar,boek 
over de demonstratie f 11.90= 

AKTIE STROHALM - STROOMGROEP 
STOP KERNENERGIE 

Stop·Kalkar, een foto- en tekstboek 
over Ka lkar (Ekol. Uitgeverij) 1 1 1.90 
Wat is Ekologie, D. F. Owen, 1 17.90 

Energie-Edukat iaf, deel 1, 2, 3 en 4 
16,00 

Energie-manifest; groot AFFICHE met 
eisen 11,00 
Energie, st ri jd om macht en rijkdom 
(M. Tanzer). BELANGRIJK! f 15,00 
Dossier kernanergie (uitgave VAKS), 
algel)'leen overzicht over gevaren en 
nadelen kemene,gie. ERG GOED. 

I 10.00 
Karnenergie - Noord Ned. en Noord 
Duital. (werkgr. Eemsmond) f 3,00 
Kernenergie-beleid (katern wg 2000) 
(ekon. argumenten) f 3,50 
Krit ische kanttekeningen bij de nota 
l ubbers (SSK) f 3,00 
Varbeter de wereld, kritiek op het rap· 
port van de gezondheidsraad (SSK) 

12,00 
Informatie over kernanergie van de 
gemeente Dodew aard f 2,00 
Stop-Kalker-krant (SSK). recent f 0,50 
Energiekrant nr.1 en n r.2 (BSA· 
uitgave; gewone taal) f 0,50 
Tom.Poes en de splijtkulan, pamflet 

f 0,05 
Bewerken en bewaren, pamflet f 0,05 
Energie dat zijn wij; kwartaalblad van 
de stoomgroep stop kernenergie 
(SSK), recent nummer f 1,50 
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Adressen 
2e Weteringsplantsoen 9 -. Amster
dam 
Telefoon: 020 • 221366. Op dit adres 
zitten de Landelijk Energie Komité en 
het Vereniging Milieudefensie. 

Oude Gracht 42 • Utrecht - Tel. 030 -
314314 
Op dit adres zit het Landelijk Sekrata· 
riaat van de Stroomgroep Stop Ker
nenergie, Aktie Strohalm en Sticht ing 
Milieu-edukatie. 

Brazilië Komitee, 
postbus 11420 Amsterdam 

Twents Energie Komttee 
de Wetstraat 49, Hengelo 05400·25533 
Energie Komitee Zeeland 
Dam 47, Middelburg 01180·25347 
PEK Noord Brabant 
Cobbenhagelaan 552, Tilburg 
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U mburgs Energie Komitaa 
Brusselsestraat 92, Maastricht 
043-1 2213 
SSKK Nijmegen 080·225408 
J. W. Passtraat 65, Nijmegen 
Ut rechts Energie Komitaa 
Oude Gracht 36, Utrecht 030·310377 
AAP/ ON A, Radesingel 3 
Groningen 050·124900 
Amsterdams Energie Komitee 
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Amsterdam 020·221366 
Aktie Ultracentrifuge A lmelo 
Kelloggstraat 91, Haarlem 
023·339865 
SSKK Den Haag e.o. 070·630056 
Elandstraat 192 Den Haag 



OPROEP ALMELO DEMONSTRATIE 
MANIFESTATIE v.a. 11 UUR 

STADHUlSPLEIN DEMONSTRATIE 14 UUR 4IVIAART 
In Almelo staat een fabriek {UCN) waar uranium wordt verrijkt. Dat uranium dient als brand~tof 

voor atoomcentrales; ook voor de drie waarschijnlijk nog te bouwen atoomcentrales in Nederland . 
Met dezelfde techniek kunnen atoombommen gemaakt worden. Deze UC -fabriek is in samenwerking met 
Engeland en West-Duitsland gebouwd (het zg. Urenco). 
Onlangs is er een beslissing gevallen over de uitbreiding van de UC-fabriek. 
Wij verzetten ons tegen de verrijking van uranium in Almelo om de volgende redenen: 

GEVAREN VOOR MENS EN MILIEU 
De verrijking van uranium is nodig voor de opwekking 
van atoomenergie. Tegen het gebruik van atoomenergie 
zijn grote bezwaren aan te voeren. Atoomcentrales 
leveren grote gevaren op voor mens en milieu (stralings
en eksplosiegevaar). Daarnaast st&at de techniek voor 
een aantal onoplosbare problemen (bv. verw~rking en 
opslag van radio-aktief afval uit atoomcentrales). 
De zeer uitgebreide veiligheidsmaatregelen {tegen o.a. 
sabotage) bedreigen de demokratisch~ verworvenheden. 
Toch wordt het atoomprogramma doorgezet. 

WINSTMOTIEVEN STAAN CENTRAAL 
Het atoomprogramma {zogenaamd noodzakel i jk vanwege 
een dreigende energieschaarste) is grotendeels in ha.nden 
van het bedrijfsleven (o .a. Philips, RSV, VMF, in samen
werking met het Duitse koncern Siemens); bedrijven die 
zelf ook veel energie en grondstoffen verkwisten. 
Winstmotieven staan bij hen centraal, de veiligheid van 
werknemers en bevolking wordt daaraan ondergeschikt ge
maakt. Shell, DSM, VMF, RSV en Philips doen aan de 
UCN mee; ze betalen echter niet mee aan de uitbreiding 
omdat ze dat een te riskante onderneming vinden. De 
staat draait daarvoor op, met onze belastingcenten. 
Wij betalen dus het atoomprogramma. 

WERK VOOR TWENTE: JA! UC NEE! 
Voorstanders van de uitbreiding zeggen dat daardoor 
in een probleemgebied als Twente werkgelegenheid 
geschapen wordt. Echter elke blijvende arbeidsplaats 
in de UCN kost ongeveer 1 miljoen. Bovendien zijn er 
grotendeels specialisten nodig die, ook nu al, vooral 
van buiten Twente worden aangetrokken. 
Voor minder geld kunnen meer mensen werken aan de 
vervaardiging van zinniger en minder gevaarlijke 
produkten. 

Brizilië Kom itee 

ATOOMENERGIE EN ATOOMWAPENS: 
EEN SIAMESE TWEELING 
De atoomtechniek kan zowel 'vreedzaam' als militair 
gebruikt worden. Via Urenee werkt Nederland mee aan 
de ontwikkeling van het gigantische West-Duitse atoom
programma. West-Duitsland groeit daarmee uit tot een 
belangrijke atoomstaat en kan zelf gemakkelijker 
atoomwapens gaan maken . Met name speel t de uitbreiding 
van de UC-fabriek een belangrijke rol in het enorme 
atoomkontrakt tussen West-Duitsland en Brazilië. Dit 
kontrakt omvat de levering van een komplete atoomtech
nologie aan Braz i lië. Hierdoor kan een diktatuur als 
die in Brazilië een atoombom maken. 

EEN NIEUWE VORM VAN UITBUITING 
Atoomtechnologie maakt derde wereldlanden verder 
afhankel ijk van het Wes~en; een nieuwe vorm van uit
buiting . Duurzame energiebronnen als waterkracht en 
zonoe-energie zi jn er vaak volop aanwezig. 
Kapitaalintensieve atoomenergie dient al l een de grote 
industriëen en komt de bevol ki ng niet ten goede . 

KONTROLE? VERGEET HET MAAR! 
Ook het argument dat Nederlandse deel name aan de ~renco 
het mogelijk maakt om te kontroleren waar het verrijkt 
uranium blijft, gaat niet op . Immers, elke kontrole 
{bv. via het Non-Proliferatie Verdrag of een speciaal 
verdrag met Brazil i ë) houdt alleen maar in dat je kunt 
vaststellen dat er splijtstof verdwenen is. Doeltref
fende sankties zijn er niet. 

ONOEUSTCUNENOE ORGANISATIES 
Anti Apirtneids Beweging Nederland 
Alirmgroep Atoomplannen (Groningen) 
Algemene Christelijke Jeugdbond 

Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid 
Christenen voor het Socialisme 
Communistische Partij vin Nederlind 
Energi e Komi tee Zeeland 

NIVON 
Pacifistisch Soci •listische Partij 
PSP jongeren 
Politieke PartiJ Radikalen 
Partij Vin de Arbeid 

voor Natuurstudie 
Aktie Ultracentrifuge Haarlem 
Aktie Strohalm 
Amsterd•ms Energie Komîtee 
Algemeen Nederlands Jeugd verbond 
Beweging Arbeiders Zelfbeneer 
Bond van Wetenschappelijke 

Arbeiders 
Federatie van Vormingscentra 
Bond v• n Dienstplichtigen 

Goois Energie Komttee 
loternationale Kommunisten Bond 
Kerk en Vrede 
Landelijk Hervormde Jeugdraad 
Landelijk Initiatief Komttee 

tegen uitbreiding UCN 
Landelijke Ver eniging van Wer eld

winkels 
Limburgs Energie Komttee 
Landelijk Overleg Gro ndraden 

GEEN UITBREIDING 

Provinciill Energie Komitee N.B. 
Sjiloom 
Socialistische Partij 
Stop Kernenergie Komttee 
Stroomgroep Stop Kalkar/Kernen ergie 
Twents Energie Komttee 
Utrechts Energie Komttee 
Vereniging Milieudefensie 
Vereniging van Dienstplichtige 

Militiiren 

VAN DE ULTRA-CENTRIFUGE 

AKTIESEKRETARIAAT 
Landelijk Energie Komitee 
per adres: 
2e Weteringplantsoen 9 
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