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Inleiding 

Nederland heeft een rijke traditie op het gebied van natuurbe

scherming. De oudste nog bestaande natuurbeschermingsvereniging 

is de in 1902 opgerichte Vereniging tot Behoud van Natuurbescher

ming. De doelstelling van deze vereniging, evenals de andere oude

re natuurbeschermingsorganisaties, betrof in hoofdzaak de bescher

ming van planten, dieren en natuurlandschappen ;het ecologisch 

leefmilieu. De andere landelijke natuurbeschermingsorganisaties 

zijn de Nederlandse Vereniging tegen Water-,Lucht- en Bodemvervui

ling, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, de Stichting 

Centrum Milieuzorg, het NIVON en de Contact-Commissie voor Na

tuur- en Landschapsbescherming. Al deze organisaties waren al 

voor de Tweede Wereldoorlog ontstaan, en maakten tot de jaren zes

tig een langzame groei door. "Natuurmonumenten" werd met 150.000 

leden veruit de grootste organisatie.(1) 

In 1969 gingen bovengenoemde organisaties op uitdrukkelijk 

verzoek van Staatssecretaris Vonhoff van Sociale Zaken en.Volks

gezondheid intensief samenwerken. Uit deze samenwerking ontstond 

in 1972 de Stichting Natuur&Milieu. Andere verenigingen die op 

het gebied van natuurbescherming actief waren op landelijk ni

veau zijn de in 1967 opgerichte Vereniging tot Behoud van de 

Waddenzee en de in 1971 opgerichte Vereniging tot Behoud van het 

Ijsselmeer. Naast deze grote landelijke verenigingen bestonden 

en bestaan er nog talloze kleinere, en regionale organisaties die 

zich inzetten voor natuurbehoud.(2) 

De opvatting over het behoud van de natuur zou echter aan 

het eind van de jaren zestig veranderen. Vanuit de studentenbe

weging ontstonden provo, kabouter en aanverwante bewegingen. 

Deze zagen natuurbescherming als een essentieel onderdeel van 

een mens- en milieuvriendelijke levenshouding. Natuurbescherming 

werd meer complex opgevat. De term milieubescherming of milieu

hygiëne deed opgang, waarmee zowel de natuur als de menselijke 

samenleving tot onderwerp werd. Daarnaast ging dit nieuwe begrip 

ook in de politiek leven, milieuzorg werd een onderdeel van partij 

programma's.(3) 

Een belangrijk keerpunt was het houden van het Europees Na-
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tuurbeschermingsjaar 1970. In 1967 werd door de Europese Min

isters in de Raad voor Europa overeengekomen dat in 1970 in 

geheel Europa aandacht zou worden geschonken aan de bescher

ming van de natuur. In Nederland werd door de Minister van CRM 

een commisie ingesteld die de activiteiten in 1970 moest gaan 

vvorbereiden. De commisie stond onder voorzitterschap van Prins 

Bernhard en werd bemand door allerlei kopstukken uit het poli

tieke en maatschappelijke leven. Het Rijk stelde :fondsen be

schikbaar. Daarnaast werd er door het bedrij:fsleven een aan

tal activiteiten gesponsord. De natuurbeschermingsverenigin

gen betaalden een deel van de gemaakte onkosten zel:f.(4) 

Prins Claus opende het Natuurbeschermingsjaar met een 

rede te Straatsburg waarin hij vroeg; "Hebben onze kinderen 

nog een toekomst?". Aan deze rede en de andere activiteiten in 

het kader van het Natuurbeschermingsjaar werden door de media 

zeer veel aandacht geschonken. Er waren zelf' speciale TV-series 

,van Jan van Hillo,Wouter van Dieren,en Bert Gartho:f, waarin 

op allerlei manieren aandacht werd geschonken aan de natuur. 

Daarnaast waren er het hele jaar door activiteiten waaraan het 

publiek zelf' kon meedoen. Dit ging van boswandelingen tot scho

lingsbijeenkomsten. Deze werden niet alleen door de grote lan

delijke natuurbeschermingsorganisaties gehouden,maar ook door 

allerlei als paddestoelen uit de grond schietende plaatselijke 

milieugroepjes. Via een net van provinciale :federaties stonden 

deze weer in contact met de landelijke organisatie N70.(5) 

Er werden ook een aantal wetenschappelijke symposia gehou

den, waar de milieuhygiëne als term voor de meer omvattende 

benadering van natuurbescherming opgang deed.(6) Een direct 

gevolg van deze symposia is de instelling van de leerstoel 

Milieuvraagstukken aan de G.U. van Amsterdam in 1971.(7) 

Ook elders in het land werd er wetenschappelijk onderzoek 

verricht op het gebied van het milieu, onder andere in wage

ningen en Groningen. 

De meer wetenschappelijke benadering van natuur- en 

milieuproblematiek werd sterk gestimuleerd door het werk van 

D.L. Meadows en G. Forrester. Deze brachten al in 1970 voor

studies uit van wat later bekend werd als het Rapport van de Club 
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van Rome. Door de extrapolatie van macro-economische facto

ren als vervuiling, energie en bevolking werd in dit werk 

aangetoond dat de bestaande economie van de groei tot rampen 

zou leiden. Dit was een steun voor ideeën uit de milieube

schermingshoek.{8) 

Een aantoonbaar gevolg van de mediavloedgolf van 1970 

en de nieuwe opvatting van miliuehygiëne is dat in 1971 in 

verschillende opinieonderzoeken naar voren kwam dat milieu

problematiek het belangrijkste probleem van de tijd was.{9) 

De inrichting van het Departement van Milieuhygiëne in 1971 

geeft aan dat ook op regeringsniveau een grote prioriteit voor 

milieuhygiëne werd ingeruimd. In de wereld van de natuurbescher

ming trad er ook een verschuiving van de belangstelling op. 

Tevens ontstonden er nieuwe organisaties die zich bezig ging-

en houden met milieuhygiëne en de wisselwerking tussen mens 

en de natuur. Van deze organisaties werd Vereniging Milieude

fensie de nteest bekende, andere zijn onder andere actiegroep 

Stroohalm en Werkgroep 2000.(10) 

Midden in deze ontwikkeling vond de bouw plaats van de 

uraniumverrijkingsfabrieken in Almelo. Zowel vanuit het oogpunt 

van milieuactivisten als dat van anti-kernenergiegroeperingen 

was dit een kwalijke zaak, en lokte dit tegenstand en protest 

uit. Deze scriptie gaat over dit protest. De vraagstelling van 

deze scriptie is; 

"Leiden acties van groeperingen uit de samenleving 

tot een beïnvloeding van enerzijds de opstelling van 

politieke partijen en anderzijds de Regering in haar 

beleid ten aanzien van het ultra-centrifugeproject?" 

Deze vraag wordt beantwoord in het volgende kader. In de politi

cologie en de bestuurskunde wordt in de systeembenadering van 

het openbaar bestuur er vanuit gegaan, dat het overheidsap

paraat wensen en eisen uit de samenleving opneemt, verwerkt en 

namens de politieke toplaag, de Regering, beleid als uitkomst 

van dit proces geeft. De wensen en eisen uit de samenleving 

worden onder andere door actiegroepen en politieke partijen 

aangedragen, het openbaar bestuur en haar top, de Regering, 
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houdt vervolgens bij de verwerking rekening met beperkingen. 

Deze kunnen budgetair van aard zijn, maar ook bijvoorbeeld 

berusten op verwachte politieke steun, internationaal beleid, 

of beleid uit voorgaande jaren.(11) Deze benadering wordt door 

mij genoemd omdat deze het voordeel geeft dat je op deze wijze 

alleen de beleidstegenstellingen in de samenleving en de Rege

ring hoeft te bekijken, en niet datgene wat in het overheids

apparaat zelf speelt. 

Als uitgangspunt worden alle acties en protesten rond en 

tegen de fabrieksgebouwen in Almelo genomen. Vervolgens wordt 

bekeken welke politieke standpunten er door de politieke par

tijen worden ingenomen. tJiteindelijk wordt er bekeken of er 

een verandering in het regeringsbeleid is opgetreden die aan 

handelingen van partijen, personen en actiegroepen te wijten 

zijn. 

In het eerste hoofdstuk komt het onstaan en de techni

sche achtergrond van uraniumverrijking aan de orde. Het twee

de hoofdstuk behandelt de periode 1970-1977, en gaat in op 

de groei van het protest tegen uraniumverrijking, de politie

ke standpunten en het beleid van de Regering in deze periode. 

In het derde hoofdstuk komen de jaren 1977-1978 aan bod, 

waarin het beleid rond uraniumverrijking tot een zware poli

tieke l~estie werd. Het laatste hoofdstuk behandelt de af

loop van deze kwestie, de periode 1979-1981. 

iv 



Inhoudsopgave: 

Inleiding 

I-De Totstandkoming Van Ultracentrifuge Neder

land '52-'70 

I-1 Technische Aspekten Van De Totstandkoming 

I-2 De Ontwikkeling Van Ultracentrifuge In Ne

derland tot UCN nv 

I-3 Internationale Samenwerking In Urenco 

II- Uraniumverrijking 1970-1976 

II-1 De Start Van De Bouw In Almelo 

II-2 De Ratificatie Van Het Verdrag Van Almelo 

II-3 De Periode 1970-1974: Protest En Beleid 

II-4 De Energienota Van 1974; Het Regeringsbe-

leid 

II-5 De Braziliaanse Order Aan Urenco 

II-6 Protest 1975-1976 

III- Uraniumverrijking 1977-1978 

III-1 1977, Groei Naar Landelijk Protest 

III-2 Verslag In De Kamer, 1977-Maart 1978; 

Regeringsbeleid 

III-3 De Demonstratie Van 4 Maart 1978; Achter

grond en Uitvoering 

III-4 De Regering En Kamer; De Laatste Debat

ten Van 1978 

IV- Protest En Beleid 1979-1981 

IV-1 Acties 1979-1981 

IV-2 Het Regeringsbeleid 1979-1981 

Conclusie 

1 

i 

3 

3 
7 

10 

13 

13 

17 

19 

22 

23 

26 

28 

28 

32 

39 

49 

54 

54 

60 

66 



Noten 

Gesprekken 

Archiefmateriaal 

Literatuurlijst 

Bijlage I Kabinetten en politieke samenstel

ling 1967-1982 
Bijlageii Bedrijfsstructuur Urenco 

Bijlage III Bedrijfsstructuur UCN n.v. 

Bijlage IV Oproep LIK, demonstratie 2-4-77 
met Open Brief aan Regering 

Bijlage V Almelo-Manifest, met onedrteke

naarslijst 

2 

68 
74 
75 
76 
81 

82 

83 
85 

86 



I De Totstandkoming Van UltraCentrifuge Nederland '52-'70 

I-1 Technische Aspecten Van De Totstandkoming 

Voor een goed begrip van de verschillende factoren die mee

speelden in het overheidsbeleid ten aanzien van ultracentri

fuge, en het protesteren daartegen van politieke partijen en 

groeperingen uit de samenleving is het noodzakelijk om in te 

gaan op de technische ontwikkeling die leidde tot het ultra

centrifugeproject. In deze paragraaf volgt daartoe een kor

te inleiding. 

Tegen het einde van de jaren dertig ontdekten natuur

kundigen dat sommige atomen na beschieting met neutronen, 

kleine atomaire deeltjes, uiteenvielen in lichtere atomen. 

Daarbij kwam zeer veel energie,onder andere in de vorm van 

straling, vrij. :Hen ontdekte dat tijdens dat uiteenvallen 

weer nieuwe neutronen, een van de bouwstenen van een atoom, 

vrijkwamen en zo een kettingreactie op gang konden brengen. 

De hoeveelheid energie die bij een dergelijke kernsplit

singereactie vrijkomt is zeer groot: het miljoenvoudige 

van wat er bij een verbrandingereactie vrijkomt. Indien een 

reactie ongestoord verloopt, neemt de hoeveelheid energie 

exponentieel toe en hebben we een kernexpolsie.(12) 

Al in 1939 lvas berekend dat een kernspli tsingsbom moge

lijk was, en dat dit de wapenverhoudingen ingrijpend zou 

gaan wijzigen. De Britse natuurkundige en latere Nobelprijs

winnaar C.P.Snow schreef toen; 

"Some physicists think that in a few months time, 

science will have produced for military use an ex

plosive a million times more violent than dynamite. 

It's no secret."(13) 

Echter, ook de civiele toepassing van de vrijkomende energie 

werd als een reeële mogelijkheid gezien. Medewerkers van het 

Franse onderzoeksinstituut Joliot'Curie vroegen in 1939 pa

tenten aan op een kernreactor.(14} 

Na de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog werd het on

derzoek naar kernsplitsing al snel tot een geheime zaak ge

maakt in de betrokken landen. In Engeland werd in Cambridge, 

3 



in wat nu het Ruther~ord-Institute heet, onderzoek gedaan. 

Dit ~eidde tot de publicatie van de ~ysici Frisch en Peierls 

van een theoretisch bouwmodel van een kernwapen. Tot eind 

1941 liepen de Britten voorop in onderzoek naar kernsplit

sing, dat veranderde na Pearl Harbor. De Amerikaanse inves

tering in mankracht en middelen werd toen zo groot, dat er 

zeer snel resultaten bereikt werden. Vana~ 1942 werkten Brit

ten en Amerikanen nauw samen. In Rusland werd ook onderzoek 

gedaan, maar mede door de grote oorlogsinspanning verloor 

Rusland terrein. Duitsland behoorde voor de oorlog ook bij 

de leidende landen op dit gebied. In de oorlog kreeg de re

search echter een lage prioriteit. Het onderzoek werd voor

namelijk verricht in het Kaiser-Wilhelm Institut in Berlijn 

en laboratoria in Hamburg. 

Het Amerikaanse onderzoek leidde tot de in-werking-stel

ling van de eerste kernreactor in december 1943 door onder

zoeksleider Furmi, in een ~ootball-stadion midden in Chica

go. Deze reactor was niet bestemd voor energieopwekking maar 

voor de productie van het element plutonium, voor wapenpro

ductie. Amerika was ook als eerste in staat een op uranium ge

baseerde kernbom te testen. Deze wapens werden zoals bekend 

voor de eeste en enige keer werkelijk ingezet in de oorlog 

tegen Japan in 1945.(15) 

De hoge militaire prioriteit van de wapenproductie maak

te de kernreactor voor de zuivere energieproductie aanvanke

lijk een bijproduct. Er is echter ook een andere reden te ge

ven waarom de energieproductie en de ontwikkeling van kernwa

pens verstrengeld zijn. Voor een atoomsplitsingreactie zijn 

slechts enkele zware elementen geschikt, en daarvan dan nog 

slechts de zeldzame isotopen, dat zijn op atomair niveau iets 

anders samengestelde atomen van een element. Deze worden onder

scheiden aan de hand van het atoom-massanummer. De belangrijk

ste isotopen die bruikbaar zijn, zijn Uranium 235 en 233, van 

het atoom U238, en het niet in de natuur voorkomende Plu

tonium 239. Plutonium, en Uranium 233 komen in de natuur niet 

voor, en zijn slechts in een kernreactor te produceren. Urani

um 235 komt in de natuur voor. Natuurlijk uraniumerts bevat 
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scheiding in het Zeeman-laboratorium van de Gemeenteuni

versiteit van Amsterdam onder leiding van C.J.Bakker. 

Kistemaker, de latere grote wegbereider van ultracentrifuge 

in Nederland, werd al snel bij dit onderzoek betrokken na 

verhuizing van het project naar ruimten in de electrische 

centrale van Amsterdam. 

Een echte reactor was in het begin van de jaren vijftig 

voor een klein land als Nederland nog niet mogelijk, maar ver

der onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van kern

ener.gie werd vanaf 1953 door Kistemaker geleid, in opdracht 

van het FOM. De scheiding van uranium ging ook in '53 en '54 

door, maar leverde slechts zeer kleine hoeveelheden op. In 

de herfst van 1954 maakte Kistemaker tijdens een congres in 

Hamburg kennis met de Duitse resultaten op het gebied van 

ultracentrifugeonderzoek. Na zijn terugkomst stimuleerde hij 

het onderzoek in Nederland. Er werd samen met Werkspoor onder 

andere gewerkt aan het probleem van de slijtage van lagers 

en trommels bij extreem hoge draaisnelheden. 

Het onderzoek nam steeds meer in omvang toe. Dit leidde 

tot de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de proef

nemingen aan het in 1955 opgerichte Reactor Centrum Neder

land in Petten. (Tegenwoordig Energie Centrum Petten) 

Het RCN gaf Werkspoor, FOM en TNO weer opdrachten voor ver

volgonderzoek. Een internationaal congres in Amsterdam in 

1957 gaf' aan het onderzoek nieul~e impulsen, toen Duitse en 

Russische resultaten beschikbaar kwamen.(24) 

Tijdens de oprichtingaperiode van Euratom in.-'56-'58 

werd er gediscussieerd over de mogelijkheid om verder onder

zoek in Europees verband te doen. Doordat de Fransen, Britten 

, en Italianen hoofdzakelijk met gasdiffusie bezig waren en 

de Nederlanders en Duitsers met ultracentrifuge kwam daar 

niets van. Wel ontstond er een niet-geformaliseerde samen

werking met Duitse onderzoekers. 

De onderzoeksresultaten werden steeds beter. Een Com

misie van Bijstand, onder andere bestaande uit Kistemakers 

en de latere directueren van UCN nv, M.Bogaardt en E.J. Veld

huis die in 1962 de verrichte arbeid moest evalueren om te 
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beslissen over de toekomstige aanpak, was zeer positie~. 

Voortaan werd het onderzoek geheel door RCN uitgevoerd in 

een eigen laboratorium. Het onderzoek naar ultracentri~uge 

werd vana~ 1963 rechtstreeks betaald door het Ministerie van 

Economische Zaken uit het Nucleair Ontwikkelings~onds. Hier

voor was men al overgegaan tot geheimhouding rond het onder

zoek, mede op gron van Amerikaanse verzoeken hiertoe gedaan 

in 1961. 

Een evaluatiecommisie kwam in 1966 tot de conclusie dat 

men nu zo ver was, dat er gewerkt kon gaan worden aan een 

proe~~abriek. Met de bouw kon begonnen worden in 1970, was 

het plan. Een proe~~abriek was noodzakelijk, omdat alleen op 

die manier de schakeling van enkele honderden centri~uges 

(z.g. cascades) uitgetest kon worden. Bovendien zou door de 

aanbouw van nieuwe eenheden met centri~uges de capaciteit 

van de ~abriek snel tot commerciele schaal uitgebreid kunnen 

worden. (25) 

Het project kwam hierna in een stroomversnelling. 

Het Ministerie van Economische Zal<:en stemde in met de addi tio

nele ~inanciringsplannen, en eon onderzoek dat op verzoek van 

het Ministerie door Shell werd uitgevoerd naar de economische 

toekomst van een commercie.le ~abriek ga~ aan dat de vooruit

zichten goed waren. Ook in Kamerstukken werd deze ontwikkeling 

weer gegeven, zij het dat alleen de conclusie van het Shell

onderzoek werd weergeven en niet de ~eitelijke inhoud, van

wege de geheimhouding.(26) 

Het RCN kon in 1968 starten met de voorbereiding van de 

~eitelijke ~abrieksbouw. Besloten werd dat er voorlopig vol

staan kon worden met de bouw van een proe~~abriek met een ca

paciteit van 25 ton/Sl{U per jaar. Vanuit het Ministerie van 

Economische Zaken werd overleg gepleegd met het bedrij~sleven. 

Dit met het oog op mogelijke deelname in het op te richten 

bedrij~ UltraCentri~uge Nederland nv (UCN). A1s partners uit 

het bedrij~sleven werden Shell, Phillips, DSM, VMF en Rijn

Schelde gevonden. Die zouden samen de hel~t van het aandelen

kapitaal nemen. De door RCN ontwikkelde procédé's en de bijbe

horende patenten werden overgedragen aan UCN. Ook werden al 
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gerealiseerde stappen in de voorbereiding, zoals vergunnin

gen en grondstukken in Almelo, waar de fabriek zou komen 

,overgeschreven. Het bedrijf zou gaan bestaan uit een verrij

kingsfabriek en een fabriek voor centrifuges (in het jargon 

"tollen").(27) 

I-3 Internationale Samenwerking In Urenco 

Zoals in de vorige paragraaf werd beschreven, was er vanaf 

de jaren vijftig overleg tussen Duitse en Nederlandse onder

zoekers, maar tot concrete samenwerkingsverbanden was men niet 

gekomen. Frankrijk pleitte in 1967 echter nadrultkelijk voor 

de vorming van een gezamelijke Europese verrijkingsorgani

satie. Dit zou moeten gebeuren, zoals voor de hand ligt, op 

basis van het mede door Frankrijk ontl"'ikkelde gasdiffusie

procédé. Hierdoor werd, om tegendruk te geven, gezamelijk op

treden van Nederland en Duitsland urgent. Dit deed men middels 

het openbaar maken van de Nederlandse en Duitse resultaten 

van het onderzoek naar ultracentrifuge. Hierdoor kon het over

leg, dat plaatsvond in het Euratom-kader, niet meer om de 

ultracentrifugeontwikkeling heen. Onenigheid over de te voe

ren politiek op verrijkingegabied maakte Europese samenwerking 

onmogelijk. 

Een conferentie over isotopenscheiding, oktober 1967 in 

Turijn gehouden, leidde tot contacten met Engelse onderzoekers, 

die ook al zeer ver gevorderd bleken te zijn met de ontwikke

ling van ultracentrifuge. Tijdens dit congres maakte Bogaardt 

bekend dat Nederland had besloten tot de bouw van een 25-tons 

proeffabriek. Dit was voor de Britten een sein dat Nederland 

ook erg ver was met haar onderzoelt. (28) 

Formele besprekingen op ambtelijk niveau met Duitsland 

over het aangaan van samenwerlting werden gestart door de Mi

nister van Economische Zaken tijdens een EEG-vergadering in 

Luxemburg begin 1968. Kort daarop kwam een Engelse missie, die 

op bezoek was bij het Ministerie van Economische Zaken, met 
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het verzoek om met Groot-Brittanië samen te gaan werken. Het 

bleek dat het Britse UJ{ Atomie Energy Authority zelf al bijna 

productierijpe centrifuges had ontwi~teld, en de oorspronke

lijke plannen tot uitbreiding van de al aanwezige gasdiffu

siecapaciteit wilde vervangen door een ultracentrifugefabriek. 

Het gevolg van deze ontmoetingen was dat er al zeer snel werd 

besloten tot samenwerking tussen West-lruitsland, het Verenigd 

Koninkrijk en Nederland. Naast de technische argumenten speelde 

bij deze snelle besluitvorming ook mee de wil, tegengas te 

geven aan Frankrijk. Dat dreigde met de opbouw van haar nucle

aire militaire macht de gehele Europese ontwikkeling van kern

energie, in bet bijzonder die van verrijking, te domineren.(29) 

Op 25 november 1968 kwamen de Ministers van Buitenlandse 

en Economische Zaken van Duitsland,Engeland en Nederland bij

een in Den Haag. Daar werd besloten om zo spoedig mogelijk 

de afspraken omtrent samenwerking gestalte te geven. Een 

verdere vergadering, op 11 maart 1969 te Londen gehouden had 

de besluitvorming omtrent de concrete uitvoering van de sa

menwerking tot gevolg. Besloten werd dat er voorlopig als 

proef twee verrijkingscomplexen gebouwd zouden worden, een 

Engelse installatie in eapenhurst en een Nederlands/Duits 

complex in Almelo, bestaande uit een Nederlandse fabriek 

naast een Duitse fabriek. De twee complexen werden voorlo

pig samen gelimiteerd tot 350 ton/SWU. Later zou de capaci

teit na overleg uitgebreid kunnen worden tot 2000 ton, dat 

schatte men in als de economisch renderende schaal. In prin

cipe zou de exploitatie geheel bedrijfsmatig uitgevoerd wor

den. Hiertoe werden twee overkoepelende werkmaatschappijen in 

leven geroepen, eentee in Duitsland en Urenco in Engeland. 

eentee zou de ontwerper en uitvoerder van de gezamelijke in

stallaties moeten worden, Urenco zou de exploitant van de 

fabrieken en verkoper van verrijkingsarbeid worden.(30) 

Het Verdrag van Almelo, waarin de exacte voorwaarden van 

samenwerking stonden werd op 4 maart 1970 in de Raadhuiszaal 

van Almelo ondertekend door de respectievelijke Ministers van 

Buitenlandse en Economische Zaken van Groot-Brittanië, Duits-
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land en Nederland. Naast de bedrijfsstructuur van de samenwer

king werden er ook andere afspraken gemaakt, waaronder de vei

ligheidsvoorwaarden, levering aan derde landen en vooral voor

waarden die verdere proliferatie van kernwapens moesten te

gengaan. Markant is hierbij te noemen dat West-Duitsland 

het Non-Proliferatieverdrag uit 1967, dat juist deze sprei

ding van kernwapens moest tegengaan, nog niet ondertekend 

en geratificeerd had. Dit zou pas eind 1971 in de Bondsdag 

gebeuren.(31) 

Overeengekomen werd, dat een Gemengde Commisie of Joint

Commitee van de landen, bestaande uit politieke vertegen

woordigers van de drie regeringen, alle belangrijke beslis

singen van eentee of Urenco moest goedkeuren. Er was tevens 

voor ieder land in een veto-recht voorzien. Deze Commisie 

besloot onder andere over levering aan derde landen en export 

van technologie. De feitelijke bedrijfsvoering lag in handen 

van de directie, die bedrijfsmatig te werk moest gaan en dus 

winst op de investeringen behoorde te realiseren. 

In het verdrag werd duidelijk gesteld dat alleen uranium 

verwerl~t mocht worden dat voor vreedzame doeleinden was be

stemd. Hieronder viel ook verantwoording voor wat er met op

gewerkte producten zou gebeuren die oorspronkelijk door Urenco 

geleverd waren. Groot-Brittanië verklaarde dat ze de verrij

king die nodig was voor haar kernmacht dan ook niet door U

renco zou laten uitvoeren. Controle van de eigen installaties 

en de uitvoering van leveringscontracten zou gaan gebeuren 

door Euratom of het Internationaal Atoom Energie Agentschap 

(IAEA). Dit onder de voor deze instellingen gebruikelijke 

voorwaarden. Het verdrag zou na tien jaar, dus in 1980, voor 

verlenging in aanmerking komen.(32) 
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II Uraniumverrijking 1970-1976 

II-1 De Start Van De Bouw In Almelo 

Zoals in het eerste hoofdstuk al werd vermeld, werd in 1966 

door een evaluatiecommisie voorgesteld om het onderzoek n.aar 

uraniumverrijking voort te zetten met de bouw van een proef

fabriek. Na het Shell-onderzoek in 1968 ging het Ministerie 

van Economische Zaken over tot verwezenlijking van deze plannen, 

die ze door RCN liet uitvoeren. Nadat de bedrijfsvoering en 

de investeerders uit het bedrijfsleven waren geregeld, ging 

men met grote snelheid over tot uitvoering van de besluiten. 

Aangezien de nog geldende Kernenergiewet ui 1963 niet voorzag 

in een commerciële uraniumverrijkingsinstallatie en de nieuwe 

Kernenergiewet pas eind 1970 operationeel zou kunnen zijn werd 

bij Koninklijk Desluit vergunning gegeven voor de bou\-t en la

tere inwerking stel1ing van de uraniumverrijkingsfabriek in 

Alme1o. Dit K.B. van 16-12-1969 gaf a1leen de randvoorwaarden 

van de vergunning aan: vanwege geheimhouding werd er geen vol-

1edige tekst weergegeven. (33) 

Al in 1968 waren. er vanuit het Ministerie van Economi

sche Zaken signalen geweest, die erop wezen dat er als ves

tigingsplaats voor het u.c.-project aan Almelo werd gedacht. 

Op 12 maart zei kamerlid De Goede {d66), bij toeval oud-werk

nemer van RCN, dat de u.c.-fabriek in Almelo zou komen. Mi

nister Block reageerde dezelfde dag nog op vragen van regio

nale juornalistenij hte was correct dat men het plan had om in 

Alme1o te gaan bouwen.{34) De Gemeenteraad van A1me1o werd in 

een openbare Raadsvergadering op 27-3-'69 door projectleider 

H.Bogaardt, tesamen met A.M.l\nappert van Phillips en F.H.Theyse 

van RCN voorge1icht over de inhoud van de bou,".plannen en wat 

ze voor Almelo zouden betekenen. Vooropgesteld werd dat pas 

na bodemonderzoek de boul-tplannen definitief werden. Toch werd 

er een lange rede gehouden waar,naast enige uitleg over de 

technische inhoud van uraniumverrijking, werkge1egenheid en 

technologische zuigkracht als argumenten v66r golden. 

De Gemeenteraad van A1me1o was niet gelijk overtuigd 
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door de argumentatie, maar liet bij monde van Burgemeester 

Rijpstra weten in meerderheid achter het project te staan. 

De op de openbare vergadering volgende eigenlijke Raadsver

gadering liet toch nog enig verweer te zien. Raadslid Hartman 

(CPN) was ronduit tegen. Hij zag een gevaar in de bouwplan-

nen vanwege de verdere spreiding van atoomwapens, Nederland 

zou gaan meedoen met de atoommachten. Ook raadslid Hendriks 

van Progressief' Akkoord (PAK;Pvd.A,PPR,PSP) kwam met gelijke 

bezwaren , bovendien geloo:fde hij niet in de voorgespiegel-

de werkgelegenheid en was hij bang voor ongelukken. Bogaardt 

interrumpeerde met te zeggen dat Uranium zo kostbaar als goud 

was en dat daarom voorzichtig gewerkt zou worden. Na beraad be

sloot de Raad met 24 tegen 3, de mindebeid van PAK en CPN, 

alle medewerking te verlenen. Burgemeester Rijpstra sloot a:f 

met te zeggen dat de Gemeenteraad in het geheel niet behoefde 

te beslissen. Dit werd door de Regering geheel naar zich toe 

getrokken, er zou een Koninklijk Besluit l<:omen. ( 35) 

In de vergadering van de Gemeenteraad van 6-5-'69 kwam 

nogmaals het u.c.-project ter sprake. Nu ging het om de vraag 

o:f er binnen het bestemmingsplan dat er was voor het gebied 

"Driemanslanden", een landelijk eslandschap ten zuiden van 

Almelo waar de :fabriek zou komen, wel plaats was voor de fa

briek. De meeste raadsleden zagen geen bezw·aren. Welliswaar 

kwam deze :fabriek niet overeen met de plannen, maar er was 

een nieuw plan in de maak en dat zou met de bouw rekening 

houden. Bovendien voelde de Raad zich door het komende K.B. 

van een beslissing ontheven. Toen bleek er al onrust te zijn 

onder de bevolking. Er was een actiegroep "UC-Nee" in Almelo 

opgericht, vooral bestaande uit leden van PPR,PSPen PvdA 

en bij monde van raadslid J.H.Alberts (PvdA) sprak deze haar 

ongerustheid uit. CPN-raadslid Hartman vond dat, omdat nu dui

delijk werd dat er Duitse belangen meespeelden, met het pro

ject aan Duitsland de kans werd geboden om een atoombom te 

verkrijgen. Volgens het Verdrag van de West-Europese Unie 

uit 1953 mocht dit niet en dit was dus reden om tegen de bouw 

te zijn. (36) 
In een o:f:ficiële brie:f aan Burgemeester en Wethouders van 
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15 januari 1970 werd de gemeente voor het eerst op de hoogte 

gesteld van het komende Verdrag van Almelo, en het ~eit dat 

het verdrag zo zou gaan heten omdat het in Almelo getekend 

zou worden, en de~initie~ de vestigingsplaats Almelo werd. 

Dit was al eerder uit informeel overleg bekend.(37) 

Nadat in december 1969 al grond was aangekocht, huurde 

de UCN-nv-in-oprichting begin juni 1970 een leegstaand ~abrieks

pand in Almelo, waar zolang het kantoor gevestigd werd. De 

bouw van de tollen~abriek, waar de centri~uges gemaakt wer-

den, was al op 5 juni 1969 begonnen en een jaar later werd 

ook begonnen met de bouw van de eigenlijke ultracentrifuge

~abriek. De tollen~abriek was al op 19 mei 1970 af, en werd 

op 25 november van dat jaar opgeleverd. De eerste centri~u-

ges draaiden toen al proe~.(38) 

De bouw verliep echter niet geheel ongestoord. De actie

groep 11 UC-Nee" hield op 9 maart 1970 een kleine demonstratie. 

In de demonstratie van ongeveer 50 mensen liepen G.Maas van 

de landelijke CPN en een aantal PSP-ers mee. Z.1en liep van het 

stadscentrum naar de bouwplaats, een a~stand van ongeveer vij~ 

kilometer.(39) 

Op Eerste Pinksterdag, 20 mei 1970, vond er een grote 

demonstratie plaats. Deze werd georganiseerd door het ANJV. 

Het ANJV hield ieder jaar met de leden een tentenkamp. Dit 

jaar waren er uit het hele land ongeveer 2500 mensen naar 

Almelo getrokken. Op een weiland niet ver van het bouwter

rein werd op de 19de een tentenkamp ingericht. De 20e werd de 

traditionele Pinksterdemonstratie gehouden. Sprekers waren. 

de CPN-voorman Walraven, de voorzitter van het ANJV Han De 

Leeuw en het almelose raadslid voor de CPN Hartman. Gedemon

streerd werd er tegen de Amerikaanse aanwezigheid in Viëtnam, 

de Duitse plannen voor de bouw van enige kerncentrales en de 

Duitse deelname in Urenco. In de demonstratieve voettocht 

door Almelo werden leuzen meegevoerd als "Geen Duitse Vinger 

Aan Atoomtrekker", "Geen A-Bom ïn Almelo" en "Amerikanen Uit 

Viëtnam". Uit de redes bleek dat Almelo bij toeval als ont

moetingsplaats was gekozen door het ANJV, maar dat er wel ge

lijk op de actualiteit werd ingespeeld.{4o) 
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Bij de vaststelling van het bestemmingsplan "Driemanslanden" 

in de vergadering van de Gemeenteraad van 15-10-'70, waar de 

inrichting van het industrieterrein waar UCN bouwde en laten 

eventueel nog zou gaan uitbreiden, ter sprake kwam, werd er 

opnieuw geprotesteerd van CPN-zijde. Westra (CPN) was erop 

tegen, dat nog voordat er in de ~~eede Kamer werd besloten 

over de rati~icatie van het Verdrag van Almelo, door de Ge

meenteraad besloten zou worden om terrein klaar te maken, '~aar 

later de Duitse inbreng in Urenco zou gaan plaatsvinden. Hij 

stelde voor om, mede gezien het Duitse atoomgevaar en de on

enigheid die nog in de Tweede Kamer over het Verdrag van Almelo 

zou komen, nog niet te besluiten. De rest van de raad was 

het met dit verweer niet eens en keurde het bestemminsplan 

goed. Als concessie aan de linkse partijen werd er door B&W 

opgenomen, dat er tussen het nieuwe industrieterrein en de 

Bornsestraat, de ontsluitingsweg, een brede groenstrook aan

gelegd zou '~orden. ( 41) 

Door om,~onenden '"erd tegen dit bestemminsplan een negen

tal bezwaarschri~ten ingediend. Deze betro~~en de onteige

ning van woningen en de verdere onmogelijkheid van agrari

sche bedrij~svoering. Dit leidde echter niet tot wijzigin

gen in het plan. Zo werd de bouw van Urenco, die wat de Ne

derlandse proe~~abriek betro~ al in volle gang was, vrij 

rimpelloos gelegaliseerd.(42) Ook Gedeputeerde Staten van 

Overijssel gaven zonder discussie hun goedkeuring aan het 

bestemmingsplan.(4J) 
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II-2 De Rati~icatie Van Het Verdrag Van Almelo 

Het Verdrag van Almelo werd op 4 maart 1970 onedrtekend door 

de Ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken 

van Enge1and, Duits1and en Neder1and, respective1ijk Wedgwood

Benn en Cha1fond, Schee1 en Leusink en voor Nederland Luns en 

Ne1issen. In dit verdrag werd een uitvoerende organisatie, 

Urenco Ltd,en een ontwerp- en researchorganisatie, Centec, 

ingeste1d. De nationale deelorganisaties die de uraniumver

rijkings~abrieken zouden gaan beheren waren Nuc1ear Fue1s Ltd, 

Uranit GmbH en UCN nv. De Gemende Commisie zou bes1issen over 

politiek gevoelige beleidsterreinen, waarbij ieder 1and een 

veto-recht had. Met nadruk werd er in het verdrag opgenomen 

dat er alleen uranium verrijkt mocht worden voor vreedzame 

doe1einden. Contro1e op de eigen insta1laties en veiligheida

voorwaarden bij 1everanties zou gebeuren door het IAEA o~ 

Euratom. De algemene gedachte achter het verdrag was, dat men 

gezame1ijk streefde naar een commercië1e uraniumverrijkings

industrie, die, met enkele zel~opgelegde beperkingen,kon con

cureren op de were1dmarkt.(44) 

Bijna een jaar na ondertekenimg kwam het verdrag ter ra

ti~icatie in de Tweede Kamer,op 2 en 3 maart 1971, aan de 

orde. Door de kamer1eden De Goede (PvdA) en Oele (d66) werd 

een motie ingediend. Daarin werd de Regering verp1icht tot 

het raadp1egen van de Kamer ter goedkeuring van uitbreiding 

van het uraniumverrijkingscomp1ex in A1melo a1s men uit de 

proeffase, de 25-tons fabriek, overging tot uitbreiding tot 

een grotere commercië1e productieinsta1latie. Deze motie 

werd, na instemming van Kamer en Regering, zonder hoo~de-

1ijke stemming direct aangenomen.(45) Van der Stoe1 (PvdA) 

diende daarna een motie in, waarin hij vroeg om Urenco niet 

te laten 1everen aan landen die het Non-Proli~eratieverdrag 

van 12 juni 1968, waarin verdere spreiding van atoomwapens 

werd tegengegaan, niet hadden onderschreven. Ook deze motie 

werd zonder stemming direct aangenomen nadat Minister Luns van 

Buitenlandse Zaken zei, dat dit ook het regeringsstandpunt was. 

Hij zou ijveren voor het alsnog expliciet opnemen van deze 
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voorwaarde in het verdrag. In de discussie die daarna plaats

vond stemde Westerterp, als woordvoerder van de drie grote 

christenlijke partijen, nadrukkelijk in met de inhoud van de 

moties.(46) 

Minister Luns ontkrachtte daarna de motie van Van der 

Stoel met de stelling dat landen die het Non-Proliferatiever

drag niet hadden ondertekend toch voor leverantie in aanmer

king kl-lamen, in het geval dat ze instemden met de veiligheis

en controlemaatregelen uit het Verdrag van Almelo en de daar

bijhorende contr6le van Euratom of het IAEA. Vreemd genoeg 

kon Van der Stoel met deze redenering instemmen. Hij leverde 

een argument door het geven van het voorbeeld.dat een land 

dat het NPV-verdrag niet had ondertekend, zoals Braziliä, na 

onderschrijving van alle veiligheidevoorwaarden t6ch voor le

verantie in aanmerking behoorde te komen.(47) 

Bij de uiteindelijke stemming over het verdrag stemden 

zowel de PSP- als de CPN-leden tegen. De PSP had als princi

piäle tegenstander van kernenergie bezwaren tegen het verdrag 

, omdat dit in haar ogen de spreiding van kerm-1apens bevor

derde. Bovendien wees ze op het feit, dat de partner Groot

Brittanië al een nucleaire macht was en Nederland indirect 

door het verdrag ondersteunde. De CPN-fractie wees op hetzel

fde feit dat Nederland de spreiding van kernwapens zou be

vorderen door het verdrag. Nederland gaf bovendien haar nucle

aire neutraliteit op door samen te werken met Duitsland en 

Engeland. De deelname van Duitsland was voorts een doorn in 

het oog. Het feit dat de Duitse proeffabriek op Nederlands 

grondgebied zou komen liet zien, dat Nederland een alibi 

verschafte aan de opbouw van een Duitse atoommacht. Dit was 

niet geoorloofd, mede gezien de voorwaarde uit het Verdrag 

van de West-Europese Unie uit 1953, waarin Duitsland elk 

atoomwapen werd verboden. Daar CPN en PSP slechts een kleine 

minderheid vormden, werd het Verdrag van Almelo toch door de 

Tweede Kamer aangenomen.(48) 
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II-3 De Periode 1970-1974: Protest En Beleid 

De bouw van de Nederlandse proe~~abriek in Almelo was al ver 

gevorderd toen op 14 juni 1971 het consortium InterAtorn/MAN 

namens Uranit een aanvraag indiende bij het Ministerie van 

Economische Zaken voor de bouw van de Duitse proe~~abriek in 

Almelo. Deze aanvraag werd, in tegenstelling tot bij de Ne

derlandse proe~~abriek, behandeld con~orm de regels in de 

Kernenergiewet van 1970. De regels hielde in dat, naast raad

pleging van het Ministerie van Economische Zaken ook het 

Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, de Inspec

tie voor de Volksgezondheid, de Arbeidsinspectie, het Minis

terie van De~ensie, Rijkswaterstaat alsmede alle gemeenten 

in een omtrek van tien kilometer rond de bouwplaats om ad

vies werden gevraagd. Buiten deze raadpleging was er net als 

bij een zogenaamde Vergrote Hinderwetsprocedure de mogelijk

heid voor de bevolking tot inzage in de ingediende plannen en 

er werd een bezwaarschri~tenprocedure ingesteld. De bezwaren 

werden met een openbare vergadering en een daaropvolgend 

proces-verbaal a~gerond en voor behandeling naar het Minis

terie van Economische Zaken gezonden, dat de eindbeslissing 

vervolgens nam.(49) 

Voora~gaand aan de hoorzitting werd er in Almelo op 15 

mei 1971 een openbare vergadering van de Gemeenteraad gehou

den. De raadsleden Hartman (CPN), Van Duiven (PM() en Dekker 

stemden tegen de Duitse aanvraag, de anderen v66r. Hun bezwa

ren waren dat het verdrag een beslissing van de gemeente 

overbodig en onmogelijk maakte. Verder was in hun ogen de 

~abriek overbodig, omdat in de nabije toekomst de komst van 

de snelle kweekreactor verrijking overbodig zou maken. Ook 

werden de risico's van de ~abriek voor de bevolking, het pro

li~eratiegevaar en de alibi~unctie van de Duitse ~abriek in 

Almelo als bezwaren naar voren gebracht. De andere raadsle

den zagen niet in waarom ze anders zouden beslissen als in de 

vergaderingen van 27 maart en 6 mei 1969. De argumenten van 

werkgelegenheid en technologische zuigkracht gingen nog steeds 

op, en waren reden om v66r te zijn.(50) 
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Dit verslag van de Almelose raadsvergadering werd ook 

opgenomen in het proces-verbaal dat werd opgemaakt van de hoor

zitting die op 27 augustus 1971 in Almelo gehouden werd om de 

Duitse aanvraag te behandelen. Er werd slechts door twee per

sonen mondeling geprotesteerd. Een inwoner van Almelo maakte 

bezwaar vanwege de gevaren van de fabriek voor de Almelose 

volksgezondheid. Een inwoner van Amsterdam maakte bezwaar te

gen de fabriek vanw·ege de alibifunctie die deze voor Duits

land had en de gevaren van kernenergie in het algemeen. 

Naast deze protesten werden nog twintig, gelijkvormige, bezwa

ren schriftelijk ingediend, die ook weze op de alibifunctie 

en de algemene gevaren van kernenergie. (51) Het Ministerie 

van Economische Zaken ga.f de vergunning een maand later af en 

de bouw van de Duitse fabriek kon beginnen.(52) 

Een actiegroep "Urania", waarin de alrnelose PSP zich zou 

verschuilen, ijverde in 1972 in vlugschriften voor het open

baar rnaken van alle veiligheidsrapporten die er bestonden aan

gaande het u.c.-project, en ze wilde ook inzage in de ver

gunning voor de Nederlandse proefinstallatie.(53) In de raads

vergadering van 7-1-1972 werd deze eis ook door Van Duiven 

(PAK) en Dekker (Eigen Lijst) overgenomen. Openbaar werden 

deze rapporten echter niet.(54) 

Op dezelfde dag als deze vergadering ontvingen de redac

ties van de Twentsche Courant en Tubantia een in het Duits ge

stelde brief' waarin stond ; 

"Bomben sind heute gestellt bei Holland Signal und 

UC Almelo, bitte warnen sie die Arbeiter 11 

De ondertekenaars, Werkgroep Industrile Geuzen,zei te willen; 

" •• een wig te drijven tussen de expansieactiviteiten 

van grote concerns indien deze grote gevaren in

houden voor het milieu" (55) 

Politieonderzoek leverde alleen op dat de brieven in Deven

ter gepost waren. (56) 

Begin 1973,op 25 januari, maakte de directie van UCN be

kend dat vanwege technische problemen voorlopig de bouw van 

centrifuges in de tollenfabriek en de bouw van verrijkingain

stallaties op een laag pitje werden gezet. Dit maakte de loca-
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lepers argwanend wat de beloofde werkgelegenheid betro:f'.(57) 

Een jaar later waren de problemen opgelost en kwam de 

directie naar buiten met grootse uitbreidingsplannen. Minis

ter van Economische Zaken Lubbers en zijn Duitse collega 

Euke bezochten de :fabrieken en op een persconferentie, op 

7 :februari 1974, ontvouwden ze samen met de directie plannen 

tot nieuwe grote investeringen in Almelo. Nen \<filde de capa

citeit van de Urenco-installaties uitbreiden tot 750 ton.(58) 

De daaropvolgende aanvraag voor de bouw van een 200-

tons:f'abriek, die gezamenlijk eigendom van Duitsland en Neder

land zou worden en in Almelo geboul<fd zou gaan \vorden, werd op 

8 januari 1974 door Urenco Ltd bij het Ministerie van Econo

mische Zaken ingediend.(59) De bij de procedure behorende 

hoorzitting werd op 20 maart 1974 in Almelo gehouden. Er 

bleken veel bezwaren ingediend te worden. Het Waterschap Regge 

en Dinl{el maakte bezwaar tegen de kleine fluorlozingen die in 

de vergunning de :fabriek werden toegestaan. De Milieuraden 

van Almelo, Borne Hengelo en Enschede maakten bezwaar tegen de 

komst van de :fabriek vanwege de algemene gevaren van kernener

gie, de milieuproblemen van kernenergie en het bij kernenergie 

behorend afvalprobleem. Ze boden als bewijs het rapport van de 

werkgroep Kernenergie van Vereniging Milieudefensie aan. De 

voorzitter van de Milieufederatie Overijssel, Rense, maakte 

namens de regionale Milieuraden en de landelijke organisatie 

Na tuur en Milieu dezelfde bezwaren en hekelde daarbij de \<faas 

van geheimhouding die hij proefde rond de fabrieksbouwplannen. 

De PSP-Almelo en Gemeentebelangen Almelo kwamen met dezelfde 

argumenten. Verder werd een groot aantal bezwaren ingediend 

door particulieren. Een Werkgroep UC-Verontrusten stuurde na 

de hoorzitting nog een brief aan de voorzitter van de zit

tingscommisie, gedeputeerde Commensin, waarin ze vroegen om 

lichting van alle geheimhouding. Deze werd alsnog bij het 

dossier gevoegd, dat naar het Ministerie werd verzonden.(6o) 

Minister Lubbers ga:f' op 18 juli 1974 toestemming tot bouw 

van de 200-tons:f'abriek. Daarmee bestond het complex in Almelo 

uit een Nederlandse en een Duitse proef:f'abriek, een centrifuge

fabriek, en er werd begonnen met de gezamenlijke 200-tons:f'a-
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briek. Bovendien zou een paar maanden later vanuit Amsterdam 

het laboratorium naar Almelo verhuizen, waarvoor ook een ge

bouw werd geplaatsd.{61) 

II-4 De Energienota Van 1974; Het Regeringsbeleid 

In de Energienota van 1974 stelde de regering'Den Uyl vast 

wat het regeringsbeleid op het gebied van kernenergie zou 

gaan worden, en daarin werden ook enkele regels aan het u.c.

project gewijd. De verantwoordelijke minister, Lubbers van Eco

nomische Zaken, noemde in de nota de technologische en eco

nomische aantrekkelijkheid van de deelneming in Urenco. Het 

project moest in de toekomst commercieel verantwoord gaan draai

en, dat was ook een voorwaarde voor uitbreiding en voortzet

ting van de deelname. De Minister wees ook op de prolifera

tieaspecten. Hij wilde een beleid van terughoudendheid en 

voorzichtigheid bij export van producten en technologie.Dit 

zag hij dan ook als een politieke taak voor Nederland in de 

tripartite samenwerking.{62) 

In het debat in de Tweede Kamer over deze nota werd ook 

kort over de deelname in Urenco gesproken, op 22 en 23 oktober 

1974. Voortman (PvdA) wees op de verdeeldheid die er in de 

samenleving was over de vraag of kernenergie noodzakelijk was, 

ook ten aanzien van het u.c.-project. Zijn fractie wilde een 

op veiligheid en non-proliferatie gericht beleid ten aanzien 

van Urenco. Terlouw, namens d66, en Van Houwelingen namens de 

drie grote christenlijke partijen konden met de regerings

nota en het beleid ten aanzien van Urenco instemmen. Ook 

Portheine (VVD) sprak zijn instemming uit. Tegenstand kwam van 

Jansen {PPR) die zich afvroeg of kernenergie wel noodzake

lijk was. Hij stemde echter niet tegen de nota, waar zijn 

partij als mede-regeerders ook verantwoordelijkheid voor had. 

De PSP was tegen kernenergie en stemde tegen de nota. Bakker 

(CPN) was ook tegen kernenergie, het maakte Nederland afhanke

lijk. Hij stemde ook tegen. Zo bleek er alleen tegenstand te 

zijn van klein-links.{63)De Regering bevestigde nogmaals haar 
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beleid in de Ontwapeningsnota van 1975, waarin nogmaals 

werd opgenomen dat men export van technologie en producten 

door Urenco aan niet-ondertekenaars van het Non-Proli~era

tieverdrag alleen onder zeer stringente voorwaarden wilde 

toestaan. 

II-5 De Braziliaanse Order Aan Urenco 

West-Duitsland en Brazilië sloten op 12 ~ebruari 1975 een 

contract voor de levering van een uraniumverrijkings~abriek 

volgens het door Duitsland ontwikkelde straalbuismethode,een 

achttal kerncentrales en een ~abriek voor de opwerking van 

verbarnde splijtssto~staven.(65) De Amerikaanse regering liet 

snel weten niet gelukkig met deze order te zijn. Ze zag niet 

graag een volledige kernenergiecyclus in de handen van een mi

litair bewind dat naast het bezit van een grote hoeveelheid 

natuurlijk uraniurnerts het Non-Proli~eratieverdrag niet had 

ondertekend.(66) de Duitse regering liet weten dat de geva

ren wel meevielen. Ze had gezorgd voor een overeenkomst met 

veiligheidsvoorwaarden tussen Brazilië en het IAEA die op 

25 juni 1975 was getekend met een vervolgovereenkomst op 

26 ~ebruari 1976, het zogenaamde Trilaterale Accoord.(67) 

De Nederlandse regering liet bij monde van Staatssecre

taris Kooijmans van Buitenlandse Zaken weten, niet erg geluk

kig te zijn met de Duits/Braziliaanse overeenkomst. Dit kwam 

ter sprake in het debat in 1976 over de eventuele levering 

van drie kerncentrales door Nederland aan Zuid-A~rika.(68) 

De kamerleden waren nieuwsgierig o~ Nederland bij de 

Duitse order met Brazilië was betrol~en. Ze vroegen hoe het 

zat met verbanden van deze order met leveranties van Urenco. 

Tijdens de zitting van de Vaste Kamercommissie voor Kern

energie en Buitenlandse Zaken van 27 oktober 1976 bleek dat 

Urenco Ltd al vana~ 1974 toestemming had van de Gemengde 

Commisie om leveringscontracten a~ te sluiten voor een to

taalhoeveelheid van 2000ton, te beginnen in 1981. Minister 
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Lubbers en Van der Stoel vroegen nu in de Cornmisie om instem

ming met uitbreiding van de Urenco-fabrieken omdat dit no

dig was om toezeggingen, gedaan_.in contracten, na te komen. 

Ze stelden erbij, dat bij een negatief antwoord de Urenco

samenwerking wel eens in 1981 uiteen kon vallen. Duitsland 

en Engeland zouden in dat geval, zonder verdere veto-rech

ten van Nederland, samen verder willen gaan. In de discus

sie die hierop volgde bleek niet of er een order van Brazi

lië aan Urenco bestond. Van der Stoel zei hierover; 

"Omdat bij de partners bekend is dat Nederland ter zake 

(levering aan Brazilië) zeer stringente opvattingen 

heeft. Dit punt is daarom niet verder aan de orde ge

steld. Als dat wel was gebeurd, dan zou Nederland in

derdaad een -neen- hebben laten horen."(69) 

Er werd door de Vaste Kamercommisie om nader overleg over 

deze zaak met de ministers gevraagd.(70) 

Tussentijds stuurden Van der Stoel en Lubbers op 4 no

vember 1976 een brief naar de Tweede Kamer, waarin nadere in

formatie, waar in de vergadering om was verzocht, stond. 

In deze brief herhaalden ze eerst de wens tot toestemming van 

de Kamer tot uitbreiding van de Urenco-capaciteit tot 2000 ton 

en gaven bovendien aan dat de orderhoeveelheid voor 60% uit 

Duitse, JO% uit Engelse en voor 10% uit overige contracten 

na 1981 bestond.(71) 

Het nader overleg vond plaats in de vergadering van de 

Vaste Kamercornmisie voor Kernenergie en Buitenlandse Zaken 

van 22 december 1976. Nu bleek, dat de in de brief genoemde 

10% van de capaciteit na 1981 voor Brazilië was bestemd,na

dat een Zwitserse order was vervallen.Minister Van der Stoel 

zei hierover; 

" ••• leverantie van verrijkt uranium aan Brazilië door 

Urenco is voor Brazilië een onderdeel van het totaal 

in het kader van het Duits-Braziliaanse contract.De 

aanvaardbaarheid van de Urenco-levering moet derhal

ve beoordeeld worden tegen de achtergrond van het 

Duits-Braziliaans contract~ {72) 

Naar de mening van Van der Stoel was heroverweging van dit 
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contract nodig, en de kamerleden stemden hiermee in. De KVP 

en PvdA herinnerden aan de motie Oele-De goede uit 1971; de 

Kamer moest geraadpleegd worden voordat een uiteindelijk be

sluit werd genomen. De PPR en de PvdA drongen aan om vooral 

meer te laten weten over de veiligheidsvoorwaarden die Duits

land en Brazilië waren overeengekomen.(7J) 

Echter, de Braziliaanse staatsonderneming Nuclebrass, de 

Duitse contractpartner, had een zeer goede prijs geboden voor 

de verrijkingsarbeid. Een contract voor de levering van verrij

kingsarbeid werd al in :februari 1976 gesloten tussen Urenco 

en Brazilië. In het cotract werd gesproken over een totaal

hoeveelheid van in totaal 2000 ton uranium, te verrijken 

tussen 1981 en 1991 om de te bouwen kerncentrales van brand

stof te voorzien. In maart 1976 werd dit contract op voorstel 

van de Duitse vertegenwoordiger in de Gemengde Commisie be

handeld en ook goedgekeurd, met instemming van minister Lub

bers. In juli 1976 was er toestemming gekomen van het Minis

terie van Buitenlandse Zaken en de uiteindelijke versie van 

het contract werd eid september 1976 getekend.(74) Het lijkt 

erop, dat 6:f de kamerleden niet op tijd en juist werden in

gelicht door de ministers, 6:f de communicatie in de Departe

menten klopte niet. 

Hoe het ook zij, in de Commisievergadering werd de kwes

tie nog niet erg hooggespeeld. Dat was anders in de Minister

raad. De PPR-bewindslieden Van Doorn, Trip en Van Hulten pro

testeerden daar tegen de leverantie van verrijkt uranium aan 

Brazilië en lieten dat ook in interviews aan de buitenwereld 

weten. Van Hulten verklaarde op 20-12-1976; 

"We voelen niets voor de productie van brandstof voor 

kerncentrales en voor de technologie,omdat we kerncen

trales a:fwijzen."(75) 

Krachtiger was Trip in VARA's Rode Haan; 

"Als de hele leverantie doorgaat, beschikt Brazilië in 

principe over een kernbom. Dan is Nederland hiervoor 

verantl.,oordelijk. "(76) 

In de Ministerraad liep de onenigheid hoog op. Er werd echter 

op 17-12-76 overeengekomen dat in principe de leverantie door-
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gang kon vinden mits de veiligheidevoorwaarden voldoende wa

ren. De verantwoordelijke ministers van Economische Zaken en 

Buitenlandse Zaken kregen van de Ministerraad een jaar de tijd 

om met Brazilië en Duitsland te onderhandelen over betere vei

ligheidsvoorwaarden.Daarna zou er opnieulo~ besloten worden. (77) 

II-6 Protest 1975-1976 

Na de aanvan van de bouw van de 200tons-fabriek kwam er een 

nieuwe fase in de ontwil{kelir1g van het u.c.-project. In oc

tober 1973 lv-as er in de Gemeenteraad van Almelo al, vooruit

lopend op deze ontwikkeling, gesproken over grondaankopen 

door Urenco. Een gevolg van deze aankopen was dat de gemeente 

in haar bestemmingsplan ruimte moest maken voor de toekomsti

ge ontwikkeling van het u.c.-project. In het kader van de wet

geving op het gebied van de ruimtelijke ordening werd de ge

meente verplicht om in 1975 een ontwerp-streekplan voor het 

gehele grondgebied van de gemeente in te dienen bij Gedepu

teerde Staten van OVerijssel. Dit plan moest ook rekening hou

den met de toekomstige ontwikkeling van het u.c.-complex. Op 

26 april 1975 startte de inspraakprocedure voor het ontwerp

streekplan van de gemeente Almelo. Het streekplan moest v66r 

februari 1976 bij G.s. vaD Overijssel ingediend zijn en zou 

dan een geldigheid van een jaar. hebben alvorens hot definitie

ve plan in werking zou treden.(78) 

Door de Milieuraad Almelo lferd bezwaar gemaakt tegen de 

ruimte die in het plan werd ingeruimd voor uitbreiding van het 

u.c.-complex. Dit werd gedaan vanwege de giftigheid van. het in 

de fabriek gebruikte uraniumhexafluoride, de proliferatie-, 

af'vals-,en transportgevaren van kernenergie en het f'eit dat in 

dichtbebouwde aglomeratie van Tl"r.ente deze industrie ongewenst 

was. Door de werkgroep "UCN-Twente?" (Een andere dan de werk

groep uit 1969-70) werden soortgelijke bezwaren geuit, met als 

aanvulling het directe oorlogs- en proliferatiegevaar dat de 

fabriek opleverde. Toch werd het voorbereidingsbesluit op 

19 juni· 197 5 in de raad aangenomen. ( 79) 
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De bovengenoemde werkgroep "UCN?-Twente" werd op 29 april. 

1975 in een openbare vergadering in het vormingscentrum "Het 

l4'itte Huis" in Borne opgericht. Het initiatief' was afkomstig 

van H.J. Van den Ploeg, voorzitter van de Milieuraad Hengelo, 

medewerker van de TH-Twente en medeautheur van het TH-rapport 

"Uraniumverrijking". Leden van milieuraden uit Enschede,Hen

gelo, Borne en Almel.o namen ook zitting in de werkgroep.(80) 

Vanuit de PPR in Borne en Al.melo traden ook leden toe, en na 

het overlijden van Van den Ploeg ging de dagelijkse leiding 

in hun handen over. De werkgroep onderhield contacten met de 

milieuraden, de stichting Natuur en Milieu en met Vereniging 

Milieudefensie. Bovendien werd er door de werkgroep een lij

vig rapport geproduceerd, "Uraniumverrijking in Nederland".(81) 

In 1976 werd er vanuit de werkgroep steeds meer contact ge

zocht met, omdat daar goede contacten mee bestonden, de lan

delijke PPR-top, w-aarvan ooit leden op werkgroepbijeenkomsten 

verschenen. Nadat de Braziliëorder bekend werd ging men een de

monstratie voorbereiden die uiteindelijk op 4 december 1976 

in Almelo gehouden werd. Deelnemers waren onder andere PPR

voorzitter Van Hogevest, het kamerlid Jansen (PPR), de voor

zitster van de Vaste Kamercommisie voor Kernenergie Epema

Brugman en leden van Vereniging Milieudefensie. In totaal 

deden ongeveer 250 mensen mee.(82) 

In de publiciteit rond de demonstratie en in de tijdens 

de demonstratie gehouden redes werd vooral een onderwerp ge

maakt van het :feit, dat de door de Regering geplande uitbrei

ding van de :fabriek ongeveer 700miljoen zou gaan kosten. Daar

mee werd het argument van werkgelegenheid dat zowel. door de 

regering als door de burgemeester van Almelo, Schneiders, voor

zitter van de Stuurgroep lYerkgelegenheid Twente, onzinnig ver

klaard. De politieke argumenten zoals die door de PPR-be

windslieden in de Ministerraad werden ingebracht over de Bra

ziliëorder speel.den niet mee. Het protest droeg een overwe

gend regionaal karakter en was alleen tegen de :fabrieksinstal.

l.aties zel.:f gericht en niet tegen de impl.icaties van de inter

nationale samenwerking in Urenco.(83) 
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III Uraniumverri.jking 1977-1978 

III-1 1977, Groei Naar Landeli.1k Protest 

Eind 1976 bleek er in de PPR-partijtop en bij de PPR-bewinds

lieden zoveel weerstand tegen directe uitbreiding van het u.c.

complex en uitvoering van de Braziliaanse order te zijn, dat 

in de Ministerraad werd besloten tot opschorting van een uit

einelijke beslissing ovet het beleid met een jaar. Tijdens het 

partijcongres dat door de PPR op 27 januari 1977 in Amers

foort hield, werd dit standpunt in een congresmotie vastge

legd. In deze motie stond dat de PPR zich tegen verdere con

tinuering van de Urenco-samenwerking opstelde. Deze motie,die 

was voorbereid door een studiegroep van de partij, die onder 

andere bestond uit Van Dieren en Van Duyn, medeautheurs van 

het Vereniging Milieudefensie \verkstuk "Kernenergienota" uit 

1972, stelde voor om na 1981 uit Urenco te treden.(84) Een 

aanvullende motie veroordeelde de contracten tussen Duitsland 

en Brazilië, en men wilde dat deze werden verbroken. Het was 

maar goed dat in de Ministerraad al \vas besloten tot een jaar 

uitstel van beslissing; de uitvoering van deze moties zou de 

coalitie voor problemen gesteld hebben.(8S) 

In de PvdA heerste ook grote verdeeldheid over het te 

voeren beleid op uraniumverrijkingsgebied, wat blijkt uit een 

motie die op het partijcongres van 28 januari 1977 werd aange

nomen door de leden. Deze motie werd ingediend door het par

tijlid Dijkerna uit het partijgewest Overijssel, ook actief in 

de provinciale milieubeweging. In deze motie werd gevraagd 

om stopzetting van uitbreiding van het u.c.-project en het 

tegenhouden van uraniumexport naar Brazilië.(86) Tot de verba

zing van de partijtop en de regeringsleden werd deze motie 

aangenomen, wat Ed. Van Thijn de uitspraak ontlokte dat de 

PvdA-bewindslieden deze motie voorlopig niet zouden uitvoe

ren, omdat dit verder regeren met de coalitiepartners onmo

gelijk zou maken. Wel kon hij toezeggen dat zo snel mogelijk 

aan de uitvoering gewerkt zou worden.(87) Het partijcongres 

reageerde verder niet op deze stellingname en vond deze klaar

blijkelijk goed, gezien het uitblijven van andere moties over 
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het u.c.-project. 

In dezelfde maand dat deze twee partijcongressen gehou

den werden, werd de eerste grote landelijke actiegroep opge

richt; het Landelijk Initiatief Kommite Ter Voorkoming van 

Uitbreiding van het Ultracentrifugeproject, afgekort LIK. 

Het oorspronkelijke LIK bestond uit leden van het gewest 

Noord-Holland van de PvdA, metals meest prominente lid 

W.Etty, uit leden van de Amsterdamse PPR en in hoofdzaak uit 

leden van de Amsterdamse en Noordhollandse CPN. liet initi

atief was ook uitgegaan van deze CPN-ers. Ze hadden in de 

kring van progressieve politici en kerkelijke en wetenschap

pelijke prominenten medestanders gevonden, die het LIK een 

breed en repressentief aanzien moesten geven.(88) 

De eerste actie van het LIK bestond uit een handteke

ninginzameling tegen de fabrieksuitbreiding in Almelo. De 

12.000 handtekeningen werden samen met een Open Brief eind 

februari 1977 aan de regering aangeboden. De Open Brief werd 

mede-ondertekend door een groot aantal individuen en instel

lingen die na een intensieve telefoon- en brievencampagnè 

hun instemming gaven.{89) Sommige instellingen waren achter

af niet zo gelukkig met het opnemen van hun naam. Klaarblij

kelijk werd in het enthousiasme wel eens vergeten na te gaan 

of er werkelijk instemming was betuigd.(90) 

Begin februari was er al besloten om over te gaan tot een 

grote demonstrati~, die in Almelo gehouden moest worden. Na 

onderhandeling met het gemeentebestuur van Almelo werd als 

datum 2 april 1977 genomen. Een pamflet met een verkorte 

tekst van de Open Brief werd in 100.000voud verspreid. Op de 

achterkant waren adressen opgenomen uit heel Nederland waar 

kaarten voor een goe~{ope busreis naar Almelo gekocht konden 

worden. De adressen waren vooral die van CPN-ers. Brieven wer

den geschreven aan verschillende partij-bureau's en instel

lingen met de vraag of men sprekers wilde leveren en dat 

slaagde vrij eenvoudig.(91) 

Bij de demonstratie waren ongeveer 3500 mensen aanl-tezig. 

Ze werden toegesproken door dominee J.J.Buskus, de Amsterdamse 

studentenpastores H.Oosterhuis en J.Van Kilsdonk, Ria Beekers 
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(PPR), Frée Meis (CPN), Frits Buurmeijer (PvdA-Hengelo), 

de PPR-vertegenwoordiger in het Landelijk EnergieKommite 

Van Dalsum, en H. Vroom van de Hervormde Zendingsraad. In 

de pauzes amuseerden Leen Jongewaard en Ton Van Duynhoven 

de mensen.(92) Walter Etty van de PvdA haakte nog voor de 

demonstratie a~ vanwege problemen met zijn partijbestuur, van

daar äat Buurmeijer inviel.(93) Binnen het Landelijk Energie

Kommite heerste grote verontwaardiging over de deelname van 

Van Dalsum namens het LEK. Dat vond men vanwege de CPN-over

heersing in het LIK ongeloo~waardig.(94) Ook bij de regionale 

actievoerders van "UCN?-Twente"en"UC-NEE", die buiten de demon

stratie waren gehouden heerste over de CPN-overheersing grote 

woede. Ze schreven brieven aan de regionale pers en de partij

en waarin ze dit uitten. Door de regionale pers werd deze 

CPN-woede overgenomen,wat het kleine aantal demonstranten kan 

verklaren.(95) Ook het PSP-partijbestuur was niet gevraagd 

een spreker te leveren. Ook dit droeg bij aan de opvatting dat 

het Lik een CPN-mantelorganisatie was.(96) 

Na de demonstratie viel het LIK, ook door deze argwaan, 

uiteen. De opgebouwde contacten verwaterden en het aantal ac

tieve actievoerders werd snel kleiner. Toch bracht het LIK 

nog een boekje uit en startte het, na de val van het kabinet 

Den Uyl, een intensieve brievencampagne aan de Koningin, de 

in~ormateurs en de ~ormateurs waarin hun standpunt ten op

zichte van het u.c.-project naar voren werd gebracht. In een 

golf van brieven aan de Ministeries van Economische Zaken, 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Buitenlandse Zaken en 

Sociale Zaken werd bovendien gevraagd om openbaarmaking van 

alle veiligheids- en risicorapporten die voor de installa

ties in Almelo bestonden. Vooral de vergunningen voor het 

laboratorium en de tussentijdse wijzigingen die door het Mi

nisterie van Economische Zaken in een zogenaamde Versnelde 

(niet openbare) Procedure waren afgehandeld waren daarbij een 

mikpunt. Er werd zel~ gedacht om in een proces openbaarheid a~ 

te dwingen. (97) 

De Minister van Economische Zaken nam hier het LIK de 

wind uit de zeilen door bij de vergunningBaanvraag voor de 
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~abrieksuitbreiding tot 1000 ton van september 1976, op 31 

mei 1977 in herziene versie ingediend bij het Ministerie van 

Economische Zaken, alle eerder behandelde vergunningen en de 

daarbij behorende gegevens bij het dossier te voegen dat ter 

inzage kwam te liggen op de gemeentehuizen van de bij de 

bezwaarprocedure betrokken gemeenten. Ook de vergunning uit 

1969 aan RCN en risicoanalyses van TNO uit 1974 en 1975 wer

den in het dossier opgenomen.(98) 

De hoorzitting die bij de procedure hoorde werd op 4 au

gustus 1977, weer in Almelo, gehouden. Door de Milieuraad 

Almelo werd ingebracht, dat vanwege de gevaren van kernener

gie, de proli~eratierisico's die de internationale samen

werking meebracht en de {breed in de regionale pers uitgeme

ten) terrorismegevaren die de ~abriek meebracht, er geen ver

gunning a~gegeven mocht worden. "UCN-Tlvente"was ook aanwe

zig en protesteerde vanwege dezel~de gevaren van kernenergie, 

de leverantie aan derden (in het bijzonder Brazilië), het vele 

geld dat de ~abriek zou gaan kosten en de in haar ogen niet 

correcte procedure. De Tweede Kamer had immers over de ~a

brieksuitbreiding nog steeds geen uitspaak gedaan. De Milieu

raad Hengelo en de ~ederatie Natuur en Milieu sloten zich bij 

deze argumenten aan. Ze legden echter de nadruk op de direc

te gevaren voor de omgeving die de fabrieksinstallatie zou 

opleveren, bijvoorbeeld in het geval van uraniumhexa~luo

ridele~tage, en verwezen hierbij naar de risicoanalyses.{99) 

Het PPR-Partijbestuur en de PPR van Almelo en Borne maak

ten ook deze bezwaren, en ze hadden als kopstuk PPR-bewinds

man Van Doorn meegenomen. Deze gaf' het PPR-partijrapport van 

december 1976 als bewijsstuk voor zijn verhaal. Bovendien wees 

hij op de overbodigheid in de nabije toekomst van de fabriek, 

die volgens hem in de nabije toekomst te verlvachten viel door 

overcapaciteit van verrijkingsarbeid op de wereldmarkt en de 

komst van de snelle klveekractor.(100) 

Het LIK was ook aanwezig en wees op de "succesvolle" de

monstratie van 2 april 1977. Deze had de tegenstand van de be

volking laten zien. De gevaren van kernenergie en de gevaren 

van spreiding van kernwapens waren voor de bevolking reden om 
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uitbreiding van de installatie a~ te wijzen, zoals ze in de 

demonstratie had laten zien. 

Schri~telijke bezwaren werden ingediend door de Stroom

groep Stop Kalkar Haarlem, samen met de Actiegroep Voor Inter

nationale Samenwerking aldaar. Ze noemden eveneens de proli

~eratiegevaren en maakten daarbij een verband met het niet 

door laten gaan van de levering va.n drie kerncentrales door 

Nederland aan Zuid-A~rika in 1976, door tegenstand van de 

Tweede Kamer.(101) 

Al deze bezwaren waren tevergee~s. De Minister van Eco

nomische Zaken ga~ 8 ~ebruari 1978 toestemming om de bouw 

van de 1000-tons~abriek te starten in Almelo.(102) Uit een 

deze toestemming begeleidende brie~ blijkt dat Urenco al op 

30 september 1976 om deze toestemming had verzocht maar een 

nieuwe aanvraag had moeten indienen, in mei 1977, vanwege 

het tussenliggend politiek overleg van de drie partnerlan

den na het kabinetsberaad van december 1976.(103) 

III-2 Verslag In De Kamer, 1977-maart 1978;Regeringsbeleid 

In de Ministerraad van 17 december 1976 was besloten tot her

nieuwd overleg over de Braziliä-order en de daarmee samenhan

gende uitbreiding van het u.c.-complex in Almelo. Al voor de

ze bijeenkomst was er in het overleg van de Vaste Kamercom

misie voor Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Kernener

gie van 27 october 1976 al gebleken, dat er van PvdA- en PPR

zijde steeds meer nadruk kwam te liggen op de non-proli~era

tieaspecten van het project. Daarom was men geinterresseerd 

in de veiligheidsvoorwaarden die werden gehanteerd voor leve

rantie door Urenco aan derden. Deze partijen schaarden zich 

nog niet bij de uitgesproken tegenstanders van het project, 

de CPN en de PSP, maar ze waren wel zeer voorzichtig.(104) 

Tijdens de behandeling van de Begroting voor 1977 van 

Buitenlandse Zaken, op 23 november 1976, kwam deze opstelling 

nogmaals naar voren, evenals bij de bespreking van de Begroting 

van Economische Zaken anderhalve week later. Daar kwam nog-
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rnaals het CPN-standpunt naar voren dat, vanwege de prolife

ratiegevaren, in Almelo niet uitgebreid mocht worden. Dit 

standpunt werd door de PSP gedeeld. De woordvoerder van de drie 

grote christenlijke partijen Van Houwalingen {ARP), wees erop 

dat juist verdere deelname aan het Urencoverband de l<ans gaf 

aan Nederland om invloed uit te oefenen wat haar non-prolife

ratiestreven betrof.(105) 

Kort hierop werd bekend dat het Kabinet besloten had tot 

uitstel van een beslissing. In het Kameroverleg van de drie com

misies van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Kernenergie 

werd hierover al op 22 december 1976 vergaderd. Nogmaals kwam 

de eis naar voren, dat de Tweede Kamer geraadpleegd wilde wor

den voordat er een definitieve beslissing werd genomen. Hier

bij werd verwezen naar de motie Oele-De goede uit 1971. De 

PvdA en de drie grote christenlijke partijen bedongen dat de 

Regering in ltet overleg dat ze zou gaan voeren met de partner

landen en Braziliä zich zou gaan richten op de non-prolifera

tieaspecten van de Brazilië-order. Het overleg moest uiteinde

lijk zeer concrete veiligheidevoorwaarden voor deze order op

leveren. Bovendien wilde men de economische perspectieven van 

de Urenco-samenwerking in het algemeen en de Brazilië-order 

in het bijzonder onderzocht zien. Met deze opdracht aan de 

Regering zou hernieuwd overleg gaan plaatsvinden.(106) 

De Ministers van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken 

deden de Tweede Kamer verslag van de stand van het gevoerde 

overleg en de bereikte resultaten. In december 1976 werd er 

aangevangen met overleg met het Internationale Atoom Energie 

Agentschap {IAEA), wat ook in de maanden daarna werd voortge

zet, over de veiligheidsvoorwaarden en controles in het geval 

van levering van verrijkt uranium aan Brazilië. In februari 

1977 werd er in Bonn en Londen overleg gepleegd op ministe

rieel en ambtelijk niveau over enerzijds het te voeren uitbrei

dings- en langetermijn industriebeleid ten aanzien van Urenco, 

anderzijds de politieke overwegingen die behoorden mee te 

spelen bij levering aan non-Urencolanden en het daarbij te 

volgen non-proliferatiebeleid. Een nieuw punt in de hele zaak 

was het uitlekken van Duitse ideeën omtrent het bouw·en van een 



eigen uraniumverrijkingsfabriek na het aflopen van het Verdrag 

van Almelo in 1981. Dit werd zowel door de Nederlandse Rege

ring als de Tweede Kamer ervaren als een pressiemiddel van 

Duitsland om Nederland aan te zetten de f'abrieksuitbreiding 

in Almelo en uitvoering van de Brazilië-order snel ui te voe

ren. Buiten dit overleg werd er door Van Der Stoel gesproken 

met zijn Braziliaanse college Di Riviera in februari 1977. Van

wege het uitblijven van direct resultaat in dit overleg werd 

dit voortgezet op diplomatiek niveau.(107) 

Minister Lubbers deed op 5 april 1977 verslag aan de Twee

Kamer over de stand van het overleg in een brief'. Na enige in

leidende opmerkingen, dat het overleg bevredigend verliep, 

maakte hij duidelijk dat er nog niets bereikt was. Braziliä 

weigerde mee te ,.,erken aan de erg strenge en als discrimi

nerend ervaren veiligheidsvoorwaarden die Nederland en het 

IAEA voorstelden. ( Deze zouden strenger zijn als voor onder

tekenaars van het NVP-verdrag) De Bondsrepubliek en het Ver

enigd Koninkrijk gaven bovendien te kennen dat het niet-uit

breiden in Almelo of' het niet laten uitvoeren van de Brazili

aanse order zou kunnen leiden tot het niet voortzetten van de 

samenwerking na afloop van het verdrag in 1981. Daarom, zo 

liet Lubbers weten, was in ieder geval overeengekomen dat de 

Urenco-capaciteit opgevoerd zou worden tot 2000 ton, waarvan 

1000 ton te realiseren in Almelo. Het Verdrag van Almelo zou 

verlengd worden tot 1991. Dit stond al vast, en daarbij intro

duceerde Lubbers een nieuw element door de Brazilië-order 

direct te koppelen aan de f'abrieksuitbreiding; 

" ••••• moet worden vastgesteld, dat het Braziliaanse 

contract waarvoor de besprekingen nog niet zijn afge

rond, bepalend zijn voor de bouw •• (om deze) •• aan te 

vangen. 11 (108) 

Impliciet gaf' Lubbers hiermee te kennen dat de Brazilië-or

der dus doorgang zou moeten vinden. 

Kort hierop kwam het kabinet-Den Uyl ten val. De verkie

zingsprogramma's laten zien welke standpunten de partijen in

namen ten aanzien van ultracentrifuge in Almelo. De VVD was 

v66r verdere ontwikkeling van kernenergie. De SGP wilde uit-
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breiding van u.c.-Almelo, vanwege de werkgelegenheid. Eerst 

moesten er echter voorwaarden zijn omtrend proliferatiever

hindering bij export. De SGP was voort een voorstander van 

kernenergie. Het Democratisch Actiecentrum (DAC) was ook voor 

levering aan Brazilië en uitbreiding in Almelo. Het blokkeren 

van leverantie aan Brazilië werd als discriminatie van een 

land dat nog geen kernenergie gezien. DS'70 maande tot voor

zichtigheid en terughoudendheid met Itemenergie in. het alge

meen. D'66, dat zich tot dan toe niet expliciet , zowel in 

partij, kamerfractie als in de Regering, bij de tegenstanders 

van het u.c.-project had geschaard, nam nu stelling t~gen 

het u.c.-project. Dit in ieder geval zolang alla veiligheids

en afvalproblemen van kernenergie niet waren opgelost. Het CDA 

, dat nu voor het eerst als één partij aan de verkiezingen 

deelnam, maal<:te in het programma geen opmerkingen over de 

Braziliaanse order of de fabrieksuitbreiding in Almelo. 

Er werd wel gemaand tot "voorzichtifheid" met kernenergie. 

De PvdA, dat zich als regeringspartner niet tegen het 

uitbreiden van het u.c.-complex of de Braziliaanse order had 

opgesteld en zelfs bij monde van Van Thijn. een congresmotie 

hierover naast zich neer had gelegd, was nu tégen deze twee 

vraagstukken. De PPR, PSP en CPN bleven tegenstander van het 

uitbreiden van het u.c.-complex en uitvoering van de order. 

Duidelijk is dat de PvdA en D 1 66 nu overgelopen waren naar het 

kamp van de tegenstanders en er over deze zaak een rechts

linkspolarisatie was ontstaan.(109) 

Na een lange kabinetsformatie kwam in december 1977 het 

CDA/VVD kabinet Van Agt-I aan de macht. Dit kabinet nam in de 

Ministerraad van 23 en 30 december 1977 een aantal besluiten 

ten aanzien van de fabrieksuitbreiding en de export naar Bra

zilië, waarvan in een. brief, gedateerd 16 januari 1978, door 

de nieuwe Minister van Buitenlandse Zaken Van Der Klaauw ver

slag werd gedaan. Er bleken voor het kabinet een aantal be

leidsoverwegingen een rol gespeeld te hebben. Door Duitsland 

en Engeland was om een snel besluit gevraagd. Duitsland over

woog zelfs een eigen uraniumverrijltingsfabriek te bouwen. Ter

wille van de lange bouwtijd en de financiering van de fabriek 
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was er eveneens haast geboden met een beslissing. Bovendien 

was de tijdsperiode die door het vorige kabinet was uitgetrok

ken van een jaar , nu verstreken. De laatste beleidsoverweging 

was dat de winstgevendbeid van de f'abriek zou gaan afhangen 

van het wel-of' niet doorgaan van het contract met Brazilië.(110) 

Volgens Van Der Klaauw hadden de onderhandelingen met 

Brazilië als resultaat ruim voldoende veiligheidsvoorwaarden. 

Het f'eit, dat deze veiligheidsvoorwaarden nog niet helemaal 

klaar waren in de onderhandelingen leidde tot de instelling van 

ad-hoc veiligheidsvoorwaarden, vooral voor het later vrijko

mende plutonium. Dit zou misbruik door Brazilië afdoende voor

komen. De instelling van de ad-hoc maatregelen was op JO decem

ber 1977 aan Braziliä voorgesteld, en nadat op 12 januari 

instemming van Braziliä was binnengekomen., kon , wat de Re

gering betrof', er geleverd worden. In Almelo kon de fabrieka

uitbreiding beginnen. Van Der Klaauw wilde in zijn brief de 

Tweede Kamer nog ruimte tot discussie over deze Regeringsbe

sluiten laten.(111) 

De drie Vaste Kamercommisies kwamen een dag later, op 17 

januari, bijeen. Practisch alle leden reageerden zeer geirri

teerd op de brief' en voelden zich overvallen door de beslis

singen. Er lierden een aantal vragen gesteld over de :feitelijke 

inhoud van de overeengekomen ad-hoc veiligheidsvoorwaarden, en 

wanneer de Braziliä-order nu eigenlijk door Urenco was aange

nomen. Daarnaast werd weer gewezen op de motie uit 1971 van 

Oele en De Goede. Men eiste een debat in de Kamer en het laat

ste woord in deze zaak.(112) 

Het debat begon op 26 januari 1978. Kort voor het debat 

liet Van Aardenne, de nieuwe Minister van Economische Zaken, 

in een brief' aan de Kamer weten dat op 10 maart 1976 tussen 

Urenco en Braziliä een cotract was gesloten voor de levering 

van verrijkingsarbeide Lubbers en Van Der Stoel hadden in een 

brief' op 14 juli 1976 hun f'iat aan deze order gegeven.(11J) 

Jansen (PPR) opende het debat. Hij verklaarde dat zijn 

partij tegen de order was vanwege het proliferatierisico, 

het militaire onderdrukkende systeem in Braziliä en de grote 

:financiäle drul~ die de order en de uitvoering van het Duits/-



Brazi1iaanse contract voor het 1and betekende. Ter Beek (PvdA) 

noemde de overeengekomen ad-hoc vei1igheidsvoorwaarden onvo1-

doende en eiste heronderhande1ing. Brinkhorst (d•66) verweet de 

Regering, tot woede van de betrokken ministers, een "be1eid 

van verhu11ing". Bovendien "'faren in zijn ogen de overeengeko

men vei1igheidsvoorwaarden onvo1doende, er ontstond pro1i

~eratiegevaar. Hij wees bovendien nogmaa1s op de motie Oe1e-

De Goede uit 1971 en kraakte de he1e bes1uitvormingsprocedu

re. Van Houwalingen sprak namens de he1e CDA-kamerfractie en 

was tegen de uitvoering van de Braziliaanse order. Dit vanwe

ge het niet ondertekenen van het NVP-verdrag, het gevaar1ijke 

mi1itaire regime a1daar en de grote ~inanciële last die de 

1everantie van Duits1and van kerncentra1es op Brazi1ië ~egde. 

Hij vond bovendien de koppeling die de Regering maakte tussen 

uitbreiding van de ~abrieken in A1melo en de Brazi1iaanse order 

vo1komen onterecht.(114) 

Van Houwalingen diende samen met Portheine (VVD) daarom 

een motie in, waarin een sluitend stelsel van vei1igheidsvoor

waarden werd gevraagd en,na het vastleggen hiervan, opnieuw 

raadp1eging van de Kamer. Deze motie kreeg steun van GPV, SGP, 

VVD, DS'70, CDA, PvdA, en PSP, en werd dus aangenomen.(115) 

Een aanvullende motie van dezel~de twee kamer1eden waar

in werd verzocht om het Verdrag van Almelo met tien jaar te 

ver1engen (wat al "'fas gebeurd), het overeenkomen van een s1ui

tend ste1se1 van vei1igheidsvoorwaarden met de verdragspart

ners voor e1ke toekomstige 1everantie en het expliciet laten 

voorgaan van non-proli~eratiemotieven v66r werkgelegenheid, 

werd ook aangenomen. Nu echter zonder steun van PvdA en PSP.(116) 

Moties van PPR, PSP en PvdA, waarin uitstel o~ a~stel 

van levering aan Brazilië en beslissing tot ~abrieksuitbrei

ding werd gevraagd haa1den het niet.(117) Het resultaat was 

echer, dat de Regering toch opnieuw over de vei1igheidsvoor

waarden moest onderhandelen met Brazilië en de verdragspart-

ners. 

In de debatten van januari en februari 1978 onstond er 

tussen aan de ene kant de oud-ministers Den Uyl en Van der 

Stoe1 en aan de andere kant Van Der Klaauw en Van Aardenne een 
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conflict over de vraag of het klopte wat er stond in de brief 

van 16 januari; dat er door de Regering wel een besluit geno

men moést worden omdat de verdragspartners vasthielden aan 

de overlegperiode van een jaar ná december 1976. Den Uyl ont

kende dit, en beriep zich hierbij op een telefoongesprek met 

Schmidt van Duitsland. Van Der Klaauw was het hiermee niet 

eens. Hij voerde aan, dat er wél overeengekomen was dat er 

maar een jaar voor overleg was en dat ook Schmidt van Duits

land dit met hem eens was. Als bewijs liet hij Den Uyl ver

trouwelijke brieven· lezen, waarin Schmidt zelf een besluit 

van de Nederlandse Regering eiste, anders zou Duitsland 

bilateraal doorgaan met het verrijken van uranium. Bovendien 

was in de ogen van Van der Klaauw eigenlijk al op 17 december 

1976 door Van der Stoel en Lubbers besloten tot levering aan 

Brazilië gezien de eerder gedane toezeggingen aan Urenco. Hij 

vond dan ook dat hij en zijn Ministerie het maximaal haalbare 

resultaat hadden geboekt in de onderhandelingen. In de parle

mentaire pers werd de aanval van Den Uyl en Van der Stoel ge

zien als een inbreuk op de traditie, dat er geen gebruik ge

maakt word in politieke debatten van ministeriële voorkennis.(118) 

Van Der Klaauw liet in de januari-debatten aan de Kamer 

over om een motie in te dienen waarin het regeringsbeleid 

werd gekeerd. Door de twee moties van Van Houwalingen en 

Portheine werd hij dan ook gedwongen tot hernieuwd overleg 

met alle bij de Brazilië-order betrokken partijen, waaruit 

exacte veiligheidsvoorwaarden tevoorschijn moesten komen. 

Bij debatten op 9 en 10 maart 1978 liet Van Der Klaauw weten, 

nog steeds te streven naar uitvoering van de moties van Van 

Houwelingen. De onderhandelingspositie was echter sterk ver

slechterd doordat zowel Engeland als Duitsland besloten hadden 

tot het bouwen van een eigen, nationale uraniumverrijkingsfa

briek, los van de plannen met Urenco. Bovendien leek het erop, 

dat Urenco het Nederlandse standpunt zou ontlopen, door de le

verantie aan Brazilië strikt vanuit de Engelse fabriek in 

Capenhurst te doen. Ondanks het niet hoopvol verlopen van on

derhandelingen met de Braziliaanse Minister van Buitenlandse 

Zaken op 24 februari in Bonn en met de Engelse tegenvoet Owen 
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op 8 februari in Londen zou ambtelijk overleg door Buitenlandse 

en Economische Zaken doorgaan. Premier Van Agt zei toe, dat 

er door de Regering voorlopig geen definitief besluit geno-

men zou worden, ondanks dat de onderhandelingspositie erg slecht 

te noemen was.(119) 

III-3 De Demonstratie Van 4 maart 1978; Achtergrond en Uit-

voering 

Op 4 maart 1978 werd in Almelo een grote demonstratie gehouden 

onder de hoofdleuze "Geen uitbreiding van Almelo". Er waren on

geveer 40.000 tot 50.000 mensen aanwezig. Daar deze demonstra

tie rela~ief groot was en er eveneens een groot aantal organisa

ties aan deelnam wordt in dit hoofdstuk de nadruk gelegd op de 

vier organisaties die samen de meeste mankracht leverden voor het 

eigenlijke organisatiewerk en samen ook aan de wieg van de de

monstratie stonden.(120) 

De eerste organisatie was Vereniging Milieudefensie (VMD). 

Deze werd eind 1970 door een aantal journalisten en publici

teitsmedewerkers van het in de inleiding vermelde uitvoerings

comité Natuurbeschermingsjaar 1970, als Stichting Raad Voor De 

Milieudefensie. Onder invloed van de eerste voorzitter, de 

schrijver/journalist w. Van Dieren zette de RMD zich af tegen 

de bestaande natuurorganisaties die naar haar idee te beperkt 

en passief bezig waren. Van Dieren had in 1970 een studiereis 

gemaakt langs Amerikaanse milieuorganisaties, waar ideeën opge

daan werden voor de RMD. De RMD stelde zich ten doel om ingrij

pende maatregelen en een duidelijke politieke stellingname ten 

bate van het milieu te bereiken. Ze vatte milieuproblematiek 

op als vraagstukken omtrent de relatie mens-natuur, met pro

blemen als overbevolking, vervuiling en roofbouw. In de meer 

complex op te vatten aandacht voor mens én natuur werd ook de 

tegenstelling met de bestaande natuurorganisaties ervaren. 

Als middelen zag de RMD voornamelijk wetenschappelijk onder

zoek, politieke druk door middel van gefundeerd feitenmateri

aal, publiciteitscampagnes, gerechtelijke actie en actievoe

ren op lokaal niveau. De nadruk lag op het vergaren van ken-
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nis door wetenschappe1ijk onderzoek.(121) De uitkomst van de 

toekomstscenario's van D.L. Meadows ("The Limits Of' Growth"), 

en Forester waren hierop van inv1oed. De RMD maakte in 1971 a1 

kennis met ruwe versies van dit werk, dat in 1972 a1s Rapport 

Van De C1ub Van Rome f'urore zou maken.(122) In juni 1971 werd 

~1eadows door de RMD a1s "wetenschappe1ijk medewerker van de 

Raad voor de Mi1ieudef'ensie" naar Neder1and gehaa1d. Men be

reikte onder andere hierdoor vee1 pub1iciteit en de weten

schappe1ijke status van de RMD 1eek gemaakt.(123) Er werd door 

de RMD gedacht aan het worden van een wetenschappe1ijke orga

nisatie die a1s koepe1 moest gaan f'unctioneren voor a11e op 

natuur- en mi1ieugebied actieve inste11ingen. Dit streven werd 

af'gewezen door deze organisaties hetgeen tot grote conf'1icten 

1eidde, tot de oprichting onder druk van het Ministerie van CRM 

in 1976 van het Lande1ijk Mi1ieuover1eg.(124) 

Gebrek aan 1eden en het, mede door ministeriëe1 be1eid, 

uitb1ijven van subsidie noopte de RMD zich om te zetten in een 

vereniging met betalende 1eden, de Vereniging Mi1ieudef'ensie, 

af'gekort VMD.(125) De basis werd gevormd door een wetenschap

pe1ijk Bureau. Daarnaast bestonden er Werkgroepen van op een 

bepaa1d gebied deskundige mensen en er werd door 1eden in 

p1aatse1ijke Kerngroepen actie en voor1ichting bedreven.(126) 

De Werkgroep Kernenergie bracht eind 1972 de nota Kern

energie uit. Deze is van zeer grote inv1oed geweest, omdat 

dit het eerste wetenschappe1ijke werk was ven tegenstanders 

van kernenergie. Deze nota was ook tegen het u.c.-project ge

richt.(127) 

De VMD werd steeds meer een 1ande1ijke actiegroep, wat 

begon in 1974 met de acties voor een rnaande1ijkse auto1oze 

zondag, de Zonderdag.(128) Daarnaast ontstond er vanuit VMD 

een netwerk van meer gespecia1iseerde actiegroepen, zoals 

Stichting Reinwater en de f'ietserbond ENFB. Door toe te tre

den tot zoveel moge1ijk andere groeperingen werd VMD een 

knooppunt in een netwerk van actiegroepen. Bovendien nam VMD 

zitting in de al eerder genoemde Landelijk Milieu Over1eg en 

al in 1975 in de Centrale Raad Voor De Milieuhygiëne op ver

zoek van de toenma1ige Minister van Vo1ksgezondheid en Mi1ieu. 

(129) 
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De ideeën binnen de vereniging over kernenergie leidden 

in 1976 tot het, samen met een aantal andere groeperingen, van 

de Beweging Stop Atoomplannen {BSA). De bedoeling was een 

brede beweging te scheppen van actiegroepen, partijen en vak

bonden, tegen kernenergie, waartoe contacten werden opgebouwd. 

{130) Naast de linkse partijen werd er in het bijzonder een 

goede band gevormd met vakhondsman A. Schravemade en zijn 

werkgroep Milieu, Energie en Ruimetelijke Ordening (MERO) in 

het FNV.(131) 

Ondanks het uitgeven van een Energiekrant en het verkrij

gen van veel publiciteit voor de BSA,werd de slotmanifestatie 

van mei 1977,met maar 3500 bezoekers in de Utrechtse Jaarbeurs 

, een mislukking.(132) In weerwil van deze teleurstelling, en 

daarnaast grote interne spanningen op het Bureau, zou VMD van

af eind november 1977 een grote rol g~an spelen in de organi

satie van de demonstratie van 4 maart 1978. Ze leverde verga

derruimte, de helft van de tien vaste organisatoren en finan

cierde een groot deel van de organisatiekosten, naast het voor

schieten van het merendeel hiervan.(133) 

Het Landelijk Energiekommite {afgekort LEK) was de tweede 

belangrijke organisator van de demonstratie. Dit was ontstaan 

uit de protesten tegen de verhoging met drie procent van de 

electriciteitstarieven, die in 1973 door het kabinet-Den Uyl 

werd ingevoerd om de bouw van de Snelle Kweekreactor in Kal

kar te financieren. Door de groeperingen die in deze acties 

samenwerkten werd de behoefte gevoeld om continuiteit te waar

borgen op het gebied van energieactie met het doel om afbouw 

van het gebruik van kernenergie en de invoering van alterna

tieven te bereiken. Het LEK bestond uit; de PSP- en PPR- anti

Kalkarcommitees, de regionale en plaatselijke "Stroomgroepen 

Stop Kalkar", VMD, via persoonlijke betrokkenheid van voor

zitter H.Nusink het NIVON, het Verbond van Wetenschappelijke 

Onderzoekers, het Landelijk Anti-Kalkarkommite, en in de 

beginjaren ook commitêes van de PvdA en CPN.(134) De contac

ten binnen het LEK verliepen vooral op persoonlijke en vaak 

vriendschappelijke basis. Zo kon het gebeuren dat na uittre

ding van Nusink, de vertegenwoordiging van het NIVON practisch 
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geheel wegviel. 

Na een grote handtekeninginzamelingsactie in 1974 en 

twee demonstraties bij Kalkar,in 1974 en 1975, raakte het LEK, 

mede door conflicten tussen de PvdA-, CPN-,PSP-,en PPR-ver

tegenwoordigers, in verval. De vertegenwoordigers raakten ver

striktin, wat men noemde, de doelstellingsdiscussie. Dit 

speelde na uittreden van PvdA en CPN vooral tussen de VMD-leden 

en de energiecommite,s. Het ging om de vraag welk middel inge

zet moest worden, VMD was voor wetenschap en publiciteit. De 

anderen voelden meer voor harde actie en demonstratie. Deze 

discussie legde het LEK tot eind 1976 lam.(135) Daarna, eind 

1976, organiseerde het LEK samen met de aangesloten groepen 

een demonstratie bij de kerncentrale van Borselle. Hierna raak

te ook het LEK betrokken bij de Beweging Stop Atoomplannen.(136) 

Opvallend is het in deze periode steeds meer voorkomen van 

dubbelfuncties van leden van de betrokken groeperingen en 

vooral VMD. Medewerkers van VMD werden soms voorzitter van het 

LEK en dergelijke. Daarnaast valt bij het LEK, net zoals ~ij 

VMD, te zien dat de hoeveelheid contacten met andere groe

peringen, niet alleen mil~euorganisaties maar ook kerkelijke 

en politieke groeperingen, sterk toeneemt in deze periode.(137) 

Na het mislukken van de BSA werd er door het LEK in 

samenwerking met een groot aanta1 Duitse groeperingen een gro

te demonstratie gehouden bij het in aanbouw zijnde complex 

van de Snelle Kweekreactor van Kalkar. Deze werd op 24-9-1977 

gehouden. Na deze demonstratie raakte ook het LEK betrokken 

bij de organisatie van de demonstratie van Almelo in 1978.(138) 

Vanuit een heel andere achtergrond was het Braziliëcom

mité afkomstig. Dit werd eind 1975 opgericht door een aantal in 

Nederland wonende Braziliaanse ballingen naar anologie van het 

in Parijs eveneens door bannelingen opgerichte Bresil Pour 

L'Amnestie. Om naamsverwarring te voorkomen werd in Nederland 

het woord amnestie weggelaten. In tegenstelling tot het Parijse 

voorbeeld was het Nederlandse Braziliëcommit' ápolitiek, wat 

mede kwam door het kleine aantal leden. Deze werden al snel ge

holpen door Nederlandse medestanders. De doelstelling van het 

commité was het bekendheid geven aan Brazilië in het algemeen 
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en de daar heersende toestand van een militaire dictatuur in 

het bijzonder.(139) Een onderdeel daarvan was het steunen van 

Braziliaanse oppositiebewegingen. De middelen die men daarbij 

gebruikte waren vooral publiciteit en de beïnvloeding van an

dere actiegroepen en politieke partijen. Doordat het Brazilië

commité, vanwege haar goede contacten in Brazilië en haar ta

melijk exclusieve kennis van de taal en cultuur, regelmatig 

nieuws kon doorgeven aan nieuwsmedia en actiegroepen, ver

kreeg ze een reputatie van deskundigheid met daarbijhorende 

goede contacten.(140) 

In oktober 1976 ga~ het Braziliëcommité aan de Volks

krant en het NRC-Handelsblad door, dat er een order bestond 

voor de levering van verrijkt uarnium door Urenco aan Brazi

lië. Dit had men zel~ weer in Braziliaanse kranten gelezen.(141) 

Het Braziliëcommité wilde hiertegen in actie komen, maar vond 

aanvankelijk weinig gehoor bij landelijke actiegroepen als het 

LEK en VMD. Ook kerkelijke en derde-wereldgroeperingen gaven 

geen gehoor. Kontakten met Central Latino-Americano de Traba

jadores Nederland, een latijns-amerikaanse arbeidersorgani

satie met sterke banden met de Nederlandse vakbeweging, en 

de ontwikkelingssamem-Tekinkgroeperingen van de Hervormde en 

Gere~ormeerde Kerk (KOS resp. COS) gaven ook geen resultaat. 

De demonst~atie van december 1976 overviel het Braziliëcom

nité. Men had er geenvoorkennis van. Ook bij de demonstratie 

van het LIK op 2 april 1977 l-Tas men niet betrokken. Toch 

blee~ het Braziliëcommité streven naar actie tegen de order 

van verrijkt uranium bij Urenco, net zoals ze tegen de over

eenkomst tussen Duitsland en Brazilië was.(142) 

In maart 1977 kwam De Neeling van de Commisie ontwik

kelingssamenwerking van de Gere~ormeerde Kerk, samen met een 

collega van de Kommissie van de Hervormde Kerk, met het initia

tie~ om samen met het LIK, het Braziliëcommité en wie er nog 

verder geinterresseerd l<fas, om een overlegorgaan te beginnen 

onder de naan Almelo Beraad. Deze naam werd vana~ eind 1976 

al door een aantal mensen van kerkelijke a~komst onder wie De 

Neeling. al gebruikt. Nu zou echter het Almelo-Beraad ver

breed worden tot een grote lobby die bij politici en in de 



publiciteit haar doel poogde uit te voeren. Dit doel was het 

voorkomen van zowel de export van uranium door Urenco aan 

Brazilië als de Duits/Braziliaanse overeenkomst waaruit deze 

voorgekomen was.(143) Motieven hierbij waren niet zo zeer de 

algemenere gevaren van kernenergie als wel het gevaar dat men 

voorzag van het Braziliaanse militaire bewind, dat al een 

kleine grensoorlog met Argentinië achter de rug had. Daar

naast waren de verschrikkelijk hoge kosten die deze ontwik

keling voor de arme bevolking van Brazilië ga~ een punt. Het 

~eit, dat Brazilië grote potentiele mogelijkheden voor water

kracht beschikte voedde de argwaan ten opzichte van de Junta 

des te meer.(144) 

In het LEK en door bureauleden van VMD was er eind 1976 

al incidenteel vergaderd over de Braziliaanse order met Duits

land onder de naam Almelo-Overleg. Door onder andere de grote 

inspanning voor de BSA blee~ het voorlopig hierbij. In okto

ber 1977 gingen deze twee vergaderingen in elkaar op, onder de 

naam Almelo-Beraad werd begonnen met het voeren van actie, na

melijk met een grote publiciteitscampagne. De Energiekrant die 

oorspronkelijk voor de BSA werd gemaakt werd vana~ november 

1977 in vij~ verschillende oplagen verspreid als Almelo-Krant. 

(145) Daarnaast werd er een Almelo-Bulletin gedrukt, en een 

boekwerkje met achtergrondartikelen waaronder een groot aantal 

al eerder was verschenen in kranten o~ tijdschri~ten, het 

Almelo Achtergrond Boekje. De verspreiding vond plaats via ka

nalen van de deelnemende organisaties. In de bladen van de 

deelnemende organisaties werden ook artikelen opgenomen, zoals 

in het PPR-partijblad PPRaken in Milieude~ensie.(146) 

Na de mede door het LEK georganiseerde demonstratie in 

Kalkar kwam de organisatie in een stroomversnelling. Vana~ 

december 1977 ~unctioneerde er vanuit het VMD-gebouw in Am

sterdam een actiècentrum met tien vaste medewerkers, Vandaar

uit werd gepoogd zoveel mogelijk andere organisaties en in

stellingen over te halen om deel te nemen aan een grote demon

stratie. Door middel van een intensieve tele~ooncampagne en 

vele brieven, daarnaast gebruikmakend van het "old-boys network" 

van actievoerend Nederland werd een groot aantal bereid gevon-
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den om deel te nemen. Bovendien werden een aantal Engelse 

en Duitse groeperingen bij de demonstratie betrokken.(147) 

Het"Almelo-Mani:fest", verschenen op 1 december 1977, dat 

in onderlinge samenwerking door het actie-centrum, het COS en 

het Braziliäcommité was geproduceerd, ga:f de doelstellingen 

en de argumenten van het Almelo-Beraad aan. De hoofdleus en 

het doel waren;Geen uitbreiding van het u.c.-Complex. De ar

gumenten die in het manifest werden gegeven waren een optel

som van wat er door de verschillende groeperingen was aange

dragen, pas na lang vergaderen overeen gekomen. Genoemd werden 

het proliferatiegevaar van de Duitse order, de militaire dic

tatuur in Brazilië, de Duitse atoomplannen, de valsheid van 

werkgelegenheidsargumenten betreffende Almelo, het niet-onder

tekenen van het NVP-verdrag door Brazilië, en verder een groot 

aantal argumenten tegen kernenergie in zijn algemeenheid zoals 

stralingsgevaren en het probleem van wat te doen met kernafval. 

De in de telefoon-en brievencampagne organisaties werden in het 

manifest opgenomen als ondertekenaars. Opvallend is dat er van 

het NVV een adhesie-betuiging werd opgenomen die door de eer

der genoemde Schrav~nmade op persoonliJke titel werd gegeven. 

(148) Een lijst van de ondertekenaars is als bijlage V achterin 

deze scriptie opgenomen. 

Vanuit het actiecentrum werden de ondertekenaars van het 

manifest opgeroepen om tezamen te vergaderen op 15 december 

1977, over de strategie van de komende demonstratie en hoe er 

meer steun verworven kon worden. Vanuit het LEK werd aange

drageh dat deze "Almelo Voorbereidende Vergadering", zoals 

die ging heten, moest gaan :fungeren als een democratische 

massabeweging tegen kernenergie. Om een discussie hierover te 

vermijden, die met zoveel verschillende groeperingen bijeen 

tot problemen zou leiden, werd er snel besloten om een concre

te org~isatiestructuur op te zetten om de demonstratie uit te 

voeren. Er was een kern, namelijk het actiecentrum in Amster

dam. Daarnaast werden een aantal taken verdeeld over deelnemen

de organisaties, die ook ieder in eigen huis een deel van de 

publiciteit zouden verzorgen. Door het voeren van een parle

mentaire lobby, vooral daarbij gebruikmakend van de contacten 
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die het oorspronkelijke Almelo-Beraad had opgebouwd, werkte 

men ook aan het bereiken van het doel.(149) Contacten waren er 

met L.Jansen (PPR), A.Voortman (PvdA) en B. Van der Lek (PSP), 

deze vooral vanuit het LEK.(150) Door het COS en het Brazilië

commit~ werd er contacten onderhouden met J.Van Houwelingen. 

Juist doordat het CDA een sleutelpositie werd toegedicht richt

te men zich op de CDA-specialist voor kernenergie. Er waren 

slechts incidentele contacten met D'66 en de VVD, ondanks po

gingen daartoe. Wel waren er redelijke contacten met ambtena

ren van het Ministerie van Economische Zaken. Deze bestonden 

vooral uit voorlichting wederzijds.(152) 

Bijzondere aandacht werd gegeven aan activiteit in de re

gio rond Almelo. Vanuit het actiecentrum werd daarom gezocht 

naar een groep die de regionale actie en mobilisatie van steun 

kon verzorgen. Uit het ledenbestand van VMD en het LEK werden 

leden gezocht die rond Almelo woonden. Die werden aangeschre

ven om op een vergadering te komen die op 15-12-77 te Almelo 

werd gehouden. Tevens werd er in een antal bladen oproepen ge

plaatsd. Op de vergadering bleken mensen aanwezig te zijn van 

de voormalige werkgroep UCN? en van de actiegroep UC-Nee, leden 

van de Milieuraden van Almelo, Borne,Hengelo en Enschedé en 

verder leden van de landelijke verenigingen. Ter plaatse werd 

een nieuwe actiegroep opgericht, het Twentach Energie Kommite, 

afgekort TEK. Het TEK zou in samenwerking met de landelijke 

organisatie gaan zorgen voor de contacten met politie en au

thoriteiten van Almelo , en zoe verder de lokale bevolking 

bij de actiè proberen te betrekken.(153) 

De eerste actie van de Almelo Voorbereidende Vergadering 

was het aanwezig zijn bij een hoorzitting die op 23 januari 

1978 werd gehouden in Amersfoort over de problematiek van het 

u.c.-project. Deze hoorzitting werd in een uur durende samen

vatting op 25 januari, de avond voor het kamerdebat, op de 

televisie uitgezonden.(154) Eveneens op 25 januari 1978 werd 

een kleine demonstratie gehouden op het Binnenhof' in Den Haag. 

Nadat het actiecentrum had gehoord dat de Kamer op de 26ste 

zou gaan debatteren werd deze demonstratie in korte tijd ge

organiseerd. Vandaar dat er maar weinig mensen bij aanwezig 
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waren. Verder liet men advertenties in een aantal kranten 

zetten met de uitroep "Geen uitbreiding u.c.-complex", onder 

andere in Trouw, de Volkskrant en de Twentsche Courant.(155) 

Het overleg van het TEK met de Burgemeester van Almelo 

mondde uit in toestemming voor een grote demonstratie op 4 
maart 1978. Bij zowel de actievoerders als de Burgemeester en 

politie heerste grote angst voor gewelddadigheden, zoals die 

ook hadden plaatsgevonden in Kalkar een paar maanden tevoren. 

Deze angst was al eerder aanleiding geweest voor de Almelo 

Voorbereidende Vergadering om zelf een ordedienst te gaan for

meren voor tijdens de demonstratie. Het overleg tussen actie

voerders en de gemeente leidde daarom tot een gezamelijke 

persconferentie, waar dit punt uitgebreid aan de orde kwam. 

De actievoerders prezen op deze persconferentie ook de in hun 

ogen sportieve houding van burgemeester Schneiders van Almelo. 

Deze werkte volop mee aan de realisatie van de demonstratie, 

ondanks dat hij als voorzitter van de Stuurgroep Werkgelegen

heid Twente een groot voorstander was van fabrieksuitbreiding 

in Almelo.(156} 

Tijdens de demonstratie, waar tussen de 40- en 50.000 

mensen aanwez.ig waren, loJ'erd gesproken door Ter Beek (PvdA), 

Haks (CPN), J·ansen (PPR), Van Dalsum (LEK), Pietersen ( IKB), 

Poppe van de in het TEK zeer actieve Socialistische Partij, 

Schravemade die op persoonlijke titel sprak, Lamroers (VMD en 

LEK), M.Hersman (Brazili,conunite) en J.Kater (TEK, maar ook 

namens Duitse Bürgerinitiative}. Deze sprekers waren na het 

doen van uitnodigingen snel bijeen verkregen, maar binnen de 

Almelo Voorbereidende Vergadering was er wel veel conflict over 

de vraag wie het recht zouden hebben om te spreken. De tegen

stellingen tussen de PvdA-, SP- en !KB-vertegenwoordigers voor

al liepen hoog op. De Duitse Bürgerinitiative zouden oorspron

kelijk ook een spreker sturen. Deze werd op het laatst vervan

gen door een spreker uit de regio.(157) 

De demonstratie trok oolc een aantal Duitse demonstranten. 

Omdat er bij de organisatoren de angst bestond dat deze door de 

Duitse authoriteiten in de reis belemmerd zou worden, waren een 

aantal Nederlandse actievoe·rders en de kamerleden Ter Beek en 



Jansen tevoren naar Duitsland gereisd om vandaaruit met de 

Duitse busreizen mee te gaan naar Almelo. Moeilijkheden traden, 

behoudens het vernielen van een hekje door een aantal relschop

pers, niet op.(158) 

De evaluatievergaderingen in een grote bijeenkomst van al

le leden van de Almelo Voorbereidende Vergadering op 1,7 en 8 

april 1978 gaven teleurstelling weer. Ondanks de grote opkomst 

zag men geen concreet resultaat van de demonstratie. Men had het 

te laat, na een eigenlijk definitief besluit in de Tweede Kamer, 

in actie gekomen te zijn. Bovendien werd er in de vergadering 

weer opnieuw geruzied tussen partijvertegenwoordigers. Nu met 

als inzet de stelling, dat de demonstratie door de partijver

tegenwoordigers de demonstratie hadden aangegrepen om de eigen 

partij vlak voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, weer 

in het nieuws te krijgen. Opnieuw speelde dit vooral tussen 

CPN,IKB,PvdA en nu ook PSP. Ondanks de teleurstelling en de 

conflicten werd er door de vergadering besloten om opnieuw ac

tie te gaan voeren.(159) 

Als eerste hield men op 29 april een landelijke actiedag. 

De bedoeling was, dat er overal in Nederland plaatselijk actie 

gevoerd zou worden. Verder was men van plan om op de grote sta

tions de laatste Almelo-Krant uit te delen. Deze actie misluk

te, slechts in een klein aantal plaatsen kwam het tot beperkte 

actie. De krantenverspreiding ging helemaal mis.(160) 

De interne spanningen in de Almelo Voorbereidende Verga

dering namen steeds meer toe, en de laatste actie die men ge

zamenlijk, na veel discussie, ging voeren was een demonstra-

tie in Den Haag op 24 juni, vlak voor de laatste grote debat

ten in 1978 over de u.c.-politiek. Er waren bij deze demonstra

tie ongeveer 15.000 mensen aanwezig. Veel daarvan waren met 

georganiseerde busreizen aangevoerd.(161) Het komende schisma 

in de Almelo Voorbereidende Vergadering bleek wel uit het feit 

dat, ondanks dat het doel van de demonstratie het Binnenhof was, 

een deel van de stoet dit "rechts" liet liggen en naar het 

Urenco-kantoor aan de Scheveningse kant van Den Haag trok.(162) 

Ook nu liepen kamerleden van PSP, PPR, CPN en PvdA mee. Nu ech

ter zonder het houden van toespraken. Deze laatste gezamenlij

ke poging om de Tweede Kamer te beïnvloeden om niet over te 
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gaan tot uitbreiding van het u.c.-complex in Almelo en le

verantie door Urenco van verrijkt uranium aan Braziliä te 

verhinderen mislukte ook, ondanks voortgezette politieke 

lobby. 

III-4 De Regering En Kamer; De Laatste Debatten Van 1978 

Minister Van der Klaauw was begin april 1978 in Kopenhagen bij 

de daar gehouden Europese Topconferentie. Daar werd hem, zoals 

hij aan de pers verklaarde, door Bondskanselier Schmidt van 

Wets-Duitsland duidelijk gemaakt, dat Nederland stomweg had te 

vodoen aan alle verplichtingen, aangegaan in Urenco-samenwer

kingsverband. In het bijzonder werd er door de verdragspart

ners gesteld,dat van een veto inzake uitbreiding van uranium

verrijkingscapaciteit, ofwel uitbreiding in Almelo, geen sprake 

kon zijn.(163) 

Kamerlid Jansen (PPR) vroeg over deze persverklaring van 

de Minister van Buitenlandse Zaken een interpellatiedebat aan, 

dat, na aanvankelijke tegenstand van Lubbers, na ingrijpen van 

de kamervoorzitter op 27 april 1978 gehouden werd. Jansen dj.en

de tijdens dit debat een motie in waarin hij het tot dan toe 

gevoerde regeringsbeleid afkeurde. Ondanks steun van CPN, PvdA, 

PSP, PPR, D'66 en DS70 werd deze motie niet aangenomen.(164) 

Tijdens dit debat legde Van der Klaauw nogmaals het regerings

beleid uit. In zijn ogen was de oorspronkelijke toestemming 

die op 2 juli 1976 door de toenmalige Minister van Economische 

Zaken (Lubbers) was gedaan aan de Gemengde Commisie van Urenco 

bindend wat de Braziliä-order betrof. Hij vond dat Nederland 

eigenlijk niet meer op haar gegeven woord kon terugkomen en 

in ieder geval aan de uitvoering van de order zou moeten mee

werken. Kamerlid Brinkman (D•66) noemde het aan het eind van 

het debat een tragedie, dat nu nogmaals de motie Oele-De Goede 

niet uitgevoerd kon worden, en dat de Kamer weer niets had om 

over te beslissen.(165) 

De ministers Van Agt, Van der Klaauw en Van Aardenne stuur

den op 20 juni 1978 de Kamer opnieuw een brief. Ze stelden in 
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de brief dat in ieder geval de Braziliaanse order door Urenco 

uitgevoerd zou worden. Gelet op de houding van de buitenlandse 

collega's en het grote belang van de Urenco-samenwerking was 

dit ook noodzakelijk. Als de tot dan toe voorgestelde IAEA

veiligheidsvoorwaarden voor splijtstofcontrole niet met Brazi

lië was overeengekomen, zou er maximaal twee jaar na levering 

van uranium aan Brazilië een zogenaamd ad-hoc veiligheidsregime 

ingaan, dat controle van de plutoniumopslag en -verwerking in

hield. De Regering zag dan ook geen bezwaar de nodige vergun

ningen voor de levering af te geven.{166) 

In de Tweede Kamer werd er van 27 tot 30 juni over deze 

brief en het achterliggend beleid gedebatteerd. Kamerlid Van 

Houwelingen, die als oud ARP-er samen met vijf medestanders 

expliciet een dissidente plaats innam in het CDA, maar boven

dien de vaste CDA-woordvoerder was op het gebied van kernener

gie, veroorzaakte de dag voor dit debat grote verwarring toen 

hij in een vraaggesprek met een Braziliaanse journalist ver

klaarde, dat als er geen betere, sluitende veiligheidsvoorwaar

den aan de uraniumexport werder verbonden, hij tegen zou stem

men. Door de kleine meerderheid van de regeringscoalitie zou 

tegenstand van een deel van het CDA de val van het kabinet 

kunnen betekenen als er in dat geval vastgehouden zou worden 

aan het regeringsbeleid.{167) 

In het eigenlijke debat trok Van Houwalingen echter zijn 

woorden in. Hij concludeerde dat de Regering klaarblijkelijk 

niet vast kon houden aan zijn moties van januari. Hij zei ech

ter wel eerder veiligheidsvoorwaarden te willen hebben, dan 

twee jaar na levering. Toch steunde Van Houwalingen niet de 

moties van de linkse oppositiepartijen waarin het regerings

beleid werd afgekeurd.{168) Nijhof {DS70) deed dit wel, ondanks 

dat hij geen tegenstander van de export was. Hij vond dat het 

niet paste zoals de Regering telkens de Kamer voor voldongen 

feiten stelde. Door Van der Stoel, Ter Beek en Jansen werd na

mens PvdA en PPR een motie ingediend waarin, omdat tot het mo

ment van het debat geen exacte veiligheidsvoorwaarden waren 

vastgesteld, gevraagd werd om geen exportvergunning of mede

werking te verlenen aan Urenco.{169) Brinkhorst (D•66) die 
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zich opnieuw opwond over het niet uitvoeren van de motie 

Oele-De Goede, en daarbij ook herrinnarde aan de motie Van 

Houwalingen van januari 1978, liet vallen dat hij vond dat de 

Regering de Kamer onheus bejegend had. Er waren buiten raad

pleging van de Kamer zoals a:fgesproken door de Regering bin

dende besluiten genomen. Hij diende daarom een motie in 

waarin opnieuw gevraagd werd om over de veiligheidevoorwaar

den te heronderhandelen en hangende dit overleg niet tot le

vering over te gaan. Voor deze twee moties stemden CPN, PSP, 

PPR, PvdA, D'66 en BP. Van Houwalingen onthield zijn steun. 

Dit betekende dat deze moties niet werden aangenomen.(170) 

Door Ter Beek werd nog een laatste motie ingediend die 

voorstelde om in ieder geval de uiteindelijke exportvergunning 

in de Kamer te bespreken. Ondanks bijkomende steun van DS70 

werd ook deze niet aangenomen.(171) Hierdoor werd het door de 

Kamer al in 1971 verlangde beleid uit de motie Oele-De Goede 

van eérst overleg tussen Regering en Kamer, daárna besluit

vorming, ontkracht. 

Premier Van Agt vatte in het debat de regeringspositie 

kort samen; 

"Urenco zal hoe dan ook beleverd worden, is het niet 

uit Almelo, dan uit Capenhurst of' Gronau. De toekomst 

van Urenco staat op het spel."(172) 

Dit was voor de Regering reden om genoegen te nemen met wat er 

in de onderhandelingen was bereikt. Toch lukte het de Kamer om 

van de Premier de toezegging te krijgen dat, mocht de situatie 

wat betre:ft de Brazilië-order sterk l4'ijzigen, er nogmaals over 

de leverantie gesproken kon worden in de Kamer en dat dan ook 

de gehele order weer ter discussie stond.Hiervoor werd door 

Van Agt en Brinkhorst de term "rebus sic stansibus" gebruikt 

hetgeen in de rechtswetenschap betekend dat als een situatie 

sterk gewijzigd is, ook de rechtsgrond wijzigt.(173) 

De "Letter Of' Intend" van de Regering aan de directie 

van Urenco, waarin ze toestemming gaf' voor de uitvoering van 

de Brazilië-order én de :fabrieksuitbreiding in Almelo, werd 

op 30 juni 1978 a:fgezonden. De tekst van deze brief' werd in 

het Staatsblad van 2 september opgenomen.(174) In de Vaste 

Kamercommisie werd de brief' door Van Aardenne toegelicht: 
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Nadat Brazi1ië nogmaa1s had 1aten weten a11een vreedzame doe1-

einden na te streven en daarom met het regeringsvoorste1 be

tre~~ende de vei1igheidsvoorwaarden in te stemmen, vond de 

Minister dat h'ij Urenco het "groene 1icht" kon geven. Over

eengekomen was dat er een beheersregime voor a11e sp1ijtsto~ 

ingeste1d zou worden onder toezicht van het IAEA, onder a11e 

voor deze inste11ing gebruike1ijke voorwaarden. Hierbij kwam 

nog dat er stringente voorwaarden waren opgenomen omtrent de 

wederexport van sp1ijtbaar materiaa1. Deze zouden twee jaar 

n~ 1evering in werking zijn, en daarmee strenger ·zijn dan de 

voorwaarden die go1den voor ondertekenaars van het Non-Pro1i

~eratieverdrag.(175) 

Opnieuw werd er door de 1eden van de Commisie om een debat 

verzocht, dat met een pauze vanwege het aanbieden van de nieuwe 

Rijksbegroting p1aatsvond op 13, 20 en 21 september 1978. Bij 

de a~gegeven "Letter 0~ Intend" was er me1ding gemaakt van het 

voorbehoud dat de Regering in juni maakte. Ook de ~eite1ijke 

documenten die aan Urenco waren verstuurd werd hiervan me1-

ding gemaakt. De Tweede Kamer kreeg in het debat nogmaa1s de 

ruimte om het regeringsbe1eid te bekritiseren, en gebruikte 

hierbij het voorbehoud van de Regering a1s een aanknopings

punt. 

Ter Beek diende weer een motie in, waarin hij ste1de dat 

de Regering ten onrAchte met haar "Letter 0~ Intend" toestem

ming voor export naar Brazi1ië ga~. Ook na 1ezing van de ver

stuurde brieven en het over1eg in de Vaste Kamercommisie was 

er geen s1uitend ste1se1 van veiligheidsvoorwaarden, vond hij. 

Door de 1inkse oppositiepartijen werd deze motie gesteund.(176) 

Van Houwe1ingen verbaasde de Kamer met een motie waarin de 

Kamer in 1981, wanneer de eigenlijke leverantie aan Brazili~ 

uitgevoerd zou gaan worden, opnieuw de veiligheidsvoorwaarden 

en de exportvergunning mocht onderwerpen aan een eindoordee1. 

De 1inkse partijen w-aren geïrriteerd over deze ommezwaai en 

stemden tegen, evenals de BP.(177) Dit hie1d echter in dat de

ze motie werd aangenomen, in tegenste1ling tot een motie van 

Brinkhorst (D•66), die alleen om toetsing van de export vroeg 

zonder een jaar te noemen. Daar stemden alleen de linkse partij-
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en voor.(178) 

In de Kamer lierd uitgebreid ingegaan op het voorbehoud dat 

de Regering in juni had gemaakt, vooral op welke waarde hier

aan te hechten viel. Zowel door Brinkhorst (D•66), Ter Beek 

(PvdA) als Nijhof {DS70) werd er argwanend gereageerd. Ze 

dachten dat het erg moeilijk, zo niet onmogelijk zou worden om 

dit voorbehoud te effectuären ten opzichte van de Urenco

partners, Brazilië en Urenco zelf, omdat er geen omstandighe

den waren afgesproken waaronder dit voorbehoud zou gaan werken. 

Hierbij kwam dan nog het argument dat door Van Agt was genoemd 

in juni, dat de levering hoe dan ool< zou plaatsvinden. De 

vraag rees wat een later voorbehoud bij de partners teweeg zou 

brengen. Van der Klaauw vatte het regeringadenken samen en zei 

dat in het geval van veranderde omstandigheden de Regering, 

vanwege het gemaakte voorbehoud en de in juni genoemde rede

nering van "rebus sic stansibus", de leverantie zou tegenhou

den. De motie Van Houwalingen zou de Kamer altijd nog in ge

legenheid stellen om op het moment van daadwer1<:elijke leveran

tie, vermoedelijk in 1981, een oordeel te vellen.(179) 

5J 



Hoofdstuk IV;Protest En Beleid 1979-1981 

IV-1 Acties 1979-1981 

De grote landelijke acties van 1978 waren ondanks een groot 

aantal deelnemende groeperingen en een grote opkomst, mislukt. 

De Regering had de voornaamste eis, niet uitbreiden in Almelo, 

niet ingewilligd. De Almelo Voorbereidende Vergadering, de or

ganisatievergadering, kende al tijdens de periode dat de demon

straties werder gehouden al grote spanningen. Er was verdeeld

heid over de verder te volgen actiestrategie, De vertegenwoor

digers van de linkse partijen en van Vereniging Milieudefensie 

vonden dat de voortzetting van een politieke lobby, ondersteund 

met demonstraties, niet meer werkzaam was. De kwestie was immers 

in de Tweede Kamer afgehandeld. Ze wilden zich gaan richten op 

de komende Brede Maatschappelijke Discussie, waarin het gehele 

Nederlandse kernenergiebeleid aan de orde zou komen. Daarvan 

maakte de u.c.-politiek slechts een klein onderdeel van uit. 

Een aantal andere groeperingen haakte af, omdat de acties in 

hun ogen lang genoeg hadden geduurt, er was een zekere actie

moeheid opgetreden.(180) 

Een deel van de groeperingen ging in op een uitnodiging 

om eind september tijdens een vormingsweekend na te denken over 

een nieuwe actiestrategie. De zodanig ontstane groep zag uit

eindelijk meer in directe actie tegen het object waartegen men 

was door individuele actie. Door het blokeren van kerncentra

les in individuele verantwoordelijkheid zou protest gevoerd 

worden. J)e naa.m die men aan deze actievorm gaf was Basisgroe

pen, later kwamen ook namen als Autonomen en Anti Kernenergie 

Beweging (AKB7 in gebruik. Na sptember 1978 was er dan ook ei

genlijk geen sprake meer van een Almelo Voorbereidende Vergade

ring. De naam waaronder van toen af werd samengewerkt in actie 

was de al eerder genoemde AKB.(181) 

Vanuit de Basisgroepen werd er door een twintigtal actie

voerders op 12 mei 1979 onder de naam Breek Atoomketen Neder

land gedemonstreerd bij de ingang van de UCN-fabriek in Alme

lo. Gepoogd werd de werknemers de toegang tot het bedrijf te 
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ontzeggen, dit mislukte. Het doel van de actie was om door 

middel van kleine prikacties de publieke belangstelling op 

het protest tegen de uitbreiding van de uraniumverrijkings

fabriek gericht te houden. De actievoerders waren afkomstig 

uit het TEK en de Basisgroepen. Een bijkomend leenmerk van deze 

actie was dat men buitenparlementair actie wilde voeren.(182) 

Op 14 oktober 1979 vond er in Bonn een grote demonstratie 

plaats tegen kernenergie met ongeveer 130.000 deelnemers. Le

den van de Anti Kernenergie Beweging besloten uit solidari

teit, weer onder de naam Breek Atoomketen Nederland (BAK) bij 

de ultracentrifugefabrieken in Almelo op 15-10-1979 te demon

streren. Duitsland bezat inwers een aandeel hierin.(183) De 

actievoerders, ongeveer vijftig in getal, ketenden zich vast 

aan hekken en bomen om zodoende de aflosing van de werkploe

gen en vooral de aanvoer van bouwmaterialen te verhinderen. 

De actievoerders bevonden zich op de openbare weg en konden 

daarom niet gelijk verwijderd worden. Deze actiewijze van een 

blokkade was al eerder mer redelijk succes toegepast in demon~ 

straties bij de kerncentrales van Dodewaard en Borselle. De 

directie van UCN en de gemeente probeerden de actievoerders 

te bewegen om de actie elders voort te zetten, dit weigerden 

ze. De volgende dag nam de politie van Almelo de actievoerders 

mee naar het politiebureau. In de loop van de dag arriveer

den nieuwe actievoerders uit het land {enige tientallen) die 

op een weiland niet ver van de fabriek een tentenkamp opsloe

gen.(184) De 21ste oktober gingen ongeveer 120 mensen opnieuw 

over tot een blokkade, waarop arrestaties volgden.(185) 

Twee dagen later vond er opnieuw een blokkade, nu door onge

veer 250 personen, plaats. Door de Mobiele Eenheid werd deze 

geruimd, waarbij 34 arrestaties volgden. Tijdens de persconfe

rentie na afloop verklaarden de actievoerders dat ze als actie

model geweldloze en directe actie wilden toepassen, met het 

doel een kernenergievrije samenleving te bereiken. Vandaar 

dat men onder de naam Breek Atoomketen Nederland optrad.(186) 

Een nieuwe kwestie ging meespelen in de zaak van uranium

verrijking in Nederland. In kringen van actievoerders, in het 

bijzonder het Braziliëcomit,, werd al in 1978 gespeculeerd 
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dat het uraniumerts dat voor rekening van Brazilië door de 

Urenco-combinatie verrijkt zou worden a~komstig zou zijn uit 

de door Zuid-A~rika bezette staat Namibië. Bewijzen hiervoor 

had men niet, buiten een brie~ van de Braziliaanse staatsonder

neming Nuclebrass uit 1977 waarin dit verband werd ondersteund. 

Toch was de redenering vrij plausibel; slechts een beperkt aan

tal landen leverde uraniumerts. Deze waren Australië, Canada, 

de Verenigde Staten, Rusland en Zuid-A~rika. Brazilië had 

traditioneel vrij goede banden met Zuid-A~rika en zo kwam de 

redenering in de wereld, zeker omdat de relaties met de andere 

potentiele leveranten beduidend slechter was.(187) Na aanvanke

lijk een gebrek aan belangstelling voor deze zaak bij de Anti

Apartheidebeweging Nederland, andere actiegroepen en de poli

tieke partijen kwamen er toch later vragen in de Tweede Kamer 

over.(188) Deze worden in de volgende paragraa~ behandeld. Dit 

wordt echter aangehaald, omdat zo wel blijkt dat de grote aan

dacht voor de Brazilië-order van 1978 weggeëbt was. Ook uit de 

notulen van een vergadering van 6-11-1980, gehouden met onder 

andere het LEK, de NOVIB, Vereniging Milieude~ensie, de Anti

Apartheidebeweging Nederland (AABN) en leden van de Anti Kern

energie Beweging blijkt dat deze zaak, waarvan toen vast stond 

dat deze waar was, een lage prioriteit had. Men wilde op zijn 

vroegst pas later in 1981 tot actie overgaan. Men was het in 

deze vergadering er wel over eens dat hernieuwde actie rond 

het u.c.-complex nodig was, de vraag was echter wanneer dit 

zou moeten gebeuren en vooral welke argumenten gebruikt zou

den worden. Het ging daarbij tussen de Brazilaanse order, de 

kwestie van het Namibisch uraniumerts o~ het Verdrag van Almelo 

dat in 1981, zo dachten de actievoerders, aan de orde zou komen. 

Het ~eit dat er verkiezingen werden gehouden in deze periode 

waarbij zowel de PvdA als D•66 nog geen standpunt in hadden ge

nomen ten aanzien van het u.c.-project speelde mee. Het leek 

de vergaderaars beter even a~ te wachten welke regering er zou 

komen. Vastgesteld werd bovendien dat de activiteiten in de 

Brede Maatschappelijke Discussie prioriteit zouden hebben bo

ven acties tegen een object als het u.c.-complex.(189) 



Op 29-9-1980 vond er een kleine demonstratie plaats in Alme

lo. Ongeveer 100 mensen van het TEK en de Basisgroepen hiel

den een fietsdemonstratie bij de fabrieken. In een bericht in 

de Twentsche Courant wordt meesmuilend de aanwezigheid van 

een team van 12 mensen van het NOS-journaal genoemd, gezon

den om relletjes te filmen. Deze vonden echter niet plaa.ts. 

Deze, voornamelijk een regionaal karakter hebbende demonstra

tie richtte zich in hoofdzaak tegen de aanwezigheid van de fa

briek in Almelo.{190) 

Op 15 december 1980 werd er door Urenco Ltd een aanvraag 

ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken voor de 

in werking stelling en het in werking houden van de nieuwe 

ultracentrifugeinstallatie van 1000ton, in het jargon de Sp4 

genoemd.(191) De eerste twee proeffabrieken werden omgedoopt 

in Sp1 en Sp2, de fabriek uit 1974 Sp3.(192) De bij de proce

dure behorende hoorzitting werd op 10 januari 1981, weer in 

Almelo, gehouden. Door de Federatie Natuur en Milieu Overijs

sel werd bezwaar gemaakt vanwege het directe milieugevaar van 

de fabriek, im het bijzonder het giftige uraniumhexafluoride. 

Het Gewest Tlvente sloot zich hierbij aan, en maakte voorts be

zwaar vanwege het feit dat Twente een kernenergieregio werd. 

Naast het complex in Almelo was er sinds 1979 immers een kern

afvalopslagplaats en in Gronau werd er gebouwd aan een Duitse 

uraniumverrijkingsfabriek. Door het TEK werden ongeveer 1500 

voorgedrukte en ondertekende bezwaarschriften ingediend. In 

de tekst werd bezwaar gemaakt vanwege de algemene gevaren van 

kernenergie, het feit dat de bevolking zich nog niet in de 

Brede Discussie had uitgesproken en het aanwezig zijn van 

alternatieve bronnen naast kernenergie. De PvdA-Twente en het 

Overleg-Orgaan Overdinkel sloten zich bij deze argumenten aan. 

(193) 

Het Ministerie van Economische Zaken verleende vergunning 

op 17 juli 1981.(194) Door hetTEKen vijftien priv6-perso

nen was bij de indiening van de vergunningsaanvraag op 16 de

cember 1980 al bezwaar aangetekend bij de afdeling Rechts

spraak van de Raad Van Sta te. Deze verlelaarde dit beroep niet

ontvankelijk.(195) 
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De Gemeenteraad van A1me1o had in de voor1iggende jaren zich 

nooit uitgesproken tegen het u.c.-project, de meeste raads-

1eden waren voorstander geweest. In de raadsvergadering van 

11-6-1981 kwam hier verandering in. In de ogen van de Raad 

waren de be1oofde speerpuntfunctie en de werkge1egenheid uit

geb1even, daarom 1iet ze een brief uitgaan aan het Ministerie 

van Economische Zaken waarin ze haar te1eurste1ling uitsprak. 

Gevo1gen voor de fabrieksuitbreiding had deze brief niet, net 

zomin a1s een enquette van het TEK waaruit zou b1ijken dat 

de meerderheid van de Alme1ose bevolking tégen het u.c.-project 

was in eind 1979.(196) 

De demonstraties rond de fabriek gingen ook in 1981 door. 

Op 3-6-1981 werd er door AJ(B-Basisgroepen in een vergadering 

bes1oten een blokkade en een tentenkamp te houden bij A1melo. 

(197) Op 15-6-1981 werd er in Henge1o (ov) een forum gehou

den waar gesproken werd over het feit, ook door de Regering 

bevestigd, dat er door Urenco en ook UCN uit Namibiä afkom

stig uranium werd verrijkt. Volgens het forum was een dee1 

hiervan ook voor Brazi1iä bestemd. Vervolgens werd er een ten

tenkamp ingericht in Almelo.(198) Na vier dagen, op de 19de 

juni, werd er door ongeveer 200 mensen gepoogd een b1okkade 

van de UCN-fabriek te voeren. De Mobiele Eenheid van de po-

1itie joeg deze uiteen. Daarnaast werd er door ongeveer 700 

mensen normaa1 gedemonstreerd. Tijdens de s1otmanifestatie 

die 's avonds werd gehouden werd er gesproken door H.Louwers 

namens het LEK en D. De Boer uit Groningen namens de bevrij

dingsbeweging voor Namibië, SWAPO. Ze wezen beide nogmaa1s op 

de kwestie van het uit Namibië afkomstige uranium. Daarnaast 

vonden ze dat de Brazi1iaanse order niet uitgevoerd behoorde 

te worden. Samen met de gevaren van kernenergie in het a1ge

meen was er reden genoeg om s1uiting van de fabrieken in A1-

me1o te ver1angen.(199) 

De demonstraties die hierna plaatsvonden in A1me1o kre

gen een overwegend regionaal karaktor, waarschijn1ijk omdat 

er in de 1ande1ijke po1itiek geen aandacht meer werd geschon

ken aan de u.c.-prob1ematiek. Op 9 apri1 1982 werd er door 
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het regionale commité "Geen Vrede Met Kernenergie" een paas

demonstratie gehouden door middel van een tocht met ~akkels 

langs het u.c.-complex. Sprekers w·aren H.Louwers (nu namens 

het Interkerkelijk Vredesberaad IKV), H.Akkermans namens 

actie Stop De Neutronenbom, M. Taunissen van 50+ Tegen Kern

energie en M. Marang van Vrouwen Voor Vrede. Er waren in to

taal ongeveer 1500 deelnemers. De kwestie-Namibië o~ de Bra

zilië-order werden niet genoemd, de demonstratie was meer 

tegen kernenergie in het algemeen gericht.(200) Deze paas

mars werd een soort traditie, op 3-4-1983 trok deze ongeveer 

2500 deelnemers, op 24-4-1984 liepen er zo'n 1700 mensen mee 

en in 1985 trok deze nog bijna 700 mensen.(201) 

De actie die plaatsvond op 5 maart 1984 is ook het ver

melden waard. Het TEK, dat zich oorspronkelijk vooral tegen 

het u.c.-complex richtte, had in de periode 1979-1983 ook 

deelgenomen aan demonstraties tegen de Duitse kernenergiecom

plexen,vlak over de grens in Ahaus en Gronau. De belangstel

ling w~s echter na vij~ jaar van actievoeren sterk a~geno

men en daarom hie~ het TEK zich met een ludieke actie op. 

Vij~ als ministers verklede leden van het TEK hielden bij de 

ingang van UCN, onder de ogen van NOS-journaal camara's, een 

tribunaal. Daar veroordeelden ze het beleid dat tot de bouw 

van het complex had geleid. Het TEK kwam met deze actie op 

de televisie.(202) 
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IV-2 Het Regeringsbeleid 1979-1981 

Het overleg in de vaste Kamercommissies voor Buitenlandse Za

ken,Economische Zaken en Kernenergie van 11 sept 1978 en het 

daarop volgende debat in de Tweede Kamer, besloten naar het leek 

een lange periode van debatten over het u.c.-beleid. Het beleid 

van de Regering, zo was uit deze debatten duidelijk geworden, 

richtte zich in hoofdzaak op drie punten; voorwaarden voor het 

niet-explosief gebruik van te leveren materialen van Urenco, fy

sieke beveiliging van deze materialen (beide onder IAEA-beheer) 

en verhindering van wederexport van materialen of opgewerkte 

materialen. Dit laatste betrof vooral het Plutonium als opwer

kingsproduct. Verder zou,in verband hiermee, in 1981 fabrieks

uitbreiding in Almelo en verdragsverlenging in 1981 aan de orde 

komen. 

Tijdens het overleg in de Tweede Kamer over de Begroting 

voor Economische en Buitenlandse Zaken op 7,8,14 en 20 februari 

1979 kwam deze problematiek echter al weer terug. Dit was ruim. 

v66r 1981. Twee zaken werden naast elkaar behandeld. Ten eerste 

de begrotingsstukken die op de URENCO-problematiek betrekking 

hadden. De tweede zaak was een brief die de minister van Econo

mische Zaken aan de drie vaste Kamercommissies stuurde op 2-2 

1979. 

In de bewuste brief, gestuurd na vetrouwelijk overleg in de drie 

Kamercommissies van Buitenlandse en Economische Zaken en Kerne

nergie op 20 december 1978, verklaarde de Regering accoord ge

gaan te zijn met de bouw van een Duitse uraniumverrijkingsfa

briek in Gronau. Daarnaast was er met de verdragspartners afge

sproken dat het Urencoconcern zou uitbreiden tot 2000 ton, waar

van 600 ton te realiseren in Almelo. Bovendien was er bijna over

eenstemming over verlenging van het verdrag tot 1991. ~linister 

Van Aardenne beriep zich bij deze beslissingen op ministerver

gaderingen van het Joint-Committee van 11 sept 1974 en september 

1977. Daar was overeengekomen dat bij het bereiken van 2000 ton 

capaciteit van Urenco automatisch toestemming zou worden gegeven 

aan Duitsland om een eigen Urencofabriek in Duitsland te bouwen.(203) 
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Minister Van der Klaauw van Buitenlandse Zaken verklaarde bij 

de behandeling van de Begroting voor Buitenlandse Zaken in de 

Tweede Kamer op 7 -2-79 dat nog steeds het non-proli~eratiestre

ven een hoeksteen van het beleid ten aanzien van Urenco was; 

" •• dat thans maatregelen genomen moeten worden die kunnen 

helpen voorkomen dat rond de eeuwwisseling een groter aan

tal kernwapenstaten bestaat."{204) 

Zijn verwachting was dat voor het eind van 1981 een sluitend op

slagregime overeengekomen zou zijn met Brazilië en Duitsland voor 

het verbruikt uranium dat in Brazilië zou vrijkomen. Ook was zijn 

verwachting dat de wens van de Kamer dat er internationale afspra

ken zouden komen over uraniumexport in een verdrag in vervul-

ling zou gaan. In de club van uraniumverrijkende landen, de zo

genaamde London Supliers Club werd hieraan al vanaf december 1978 

gewerkt. 

Kamerlid Brinkhorst vroeg vervolgens waarom Nederland in de 

Vergaderin.g van de Verenigde Naties niet had ingestemd met een 

motie waarin alle nucleaire samenwerking met Zuid-Afrika werd af

gewezen. Het antwoord van de Minister was dat dit om politiek

tactische redenen niet was gedaan, ondanks dat Nederland achter 

deze motie stond. Hij kon evenmin bevestigen of er samenwerking 

op nucleair gebied bestond tussen Zuid-Afrika en Engeland, 

Frankrijk, Israel en de Verenigde Staten.(205) 

De eerder genoemde brie~ werd vana~ 14 februari behandeld. 

Minister Van Aardenne werd door bijna alle partijen aangevallen 

vanwege zijn overvaltactiek met de brie~. Vooral de toestem-

ming aan Duitsland om Uranit in Gronau een ~abriek te laten bou

wen stak de Kamerleden. De Minister had immers in het debat van 

januari 1978 volgehouden dat bouw in Duitsland juist door het 

uitbreiden van de ~abriek in Almelo verhinderd kon worden. Nu 

bleek uit het verhaal van Van Aardenne dat juist de capaciteita

uitbreiding reden te zijn voor toestemming aan Duitsland. De link

se partijen waren bovendien verbolgen over het ~eit dat nu nog 

geen harde a~spraken bestonden over verdragsverlenging in 1981. 

Dit was immers een voorwaarde voor toestemming van de Kamer voor 

uitbreiding in Almelo. Van Aardenne beriep zich op verandering in 

omstandigheden tussen 1978 en het moment van het debat. Hij vond 
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dat bovendien de Kamer op de hoogte behoorde te zijn van de 

koppeling van de Urencocapaciteit van 2000 ton en toestemming 

voor de bouw van een Duitse Urenco~abriek in Gronau. Brink-

horst (d66) haalde de Handelingen van de Tweede Kamer van januari 

1978 erbij en demonstreerde dat de Minister toen heel andere 

dingen zei.(206) 

De linkse oppositiepartijen namen geen genoegen met het 

relaas van de Minister en bestookten hem met moties. Twee moties 

van Ter Beek (PvdA7 en Brinkhorst (d66) vroegen om niet in te 

stemmen met de bouw in Gronau, zeker niet zolang het verdrag van 

Almelo niet verlengd was. Ondanks de steun van de linkse partij

en werden deze door de Kamer a~gewezen.(207) Een aanvullende 

motie van Brinkhorst (d66) verlangde dat verdragverlenging,ge

koppeld aan toestemming om in Duitsland te bouwen, aan de Kamer 

voorgelegd zou worden v66r een de~initie~ Regeringbesluit. Deze 

werd eveneens verworpen.(208) Een motie die al op 8 ~ebruari was 

ingediend door Ter Beek {PvdA),Brinl~orst {d66) en Mommersteeg 

(CDA) werd wél aangenomen. Hierin werd geeist dat toekomstig 

exportbeleid van Urenco in verdragen vastgelegd moest worden, en 

dit zou dan aan de Kamer voorgelegd moeten worden.(209) Een motie 

van Ter Beek waarin gevraagd werd dat bij iedere toekomstige le

vering door Urenco eerst volledige (z.g. "~ull scope") veilig

heidsmaatregelen van het IAEA toegepast zouden worden werd ook 

aangenomen. {210) Een motie van Jasen (PPR) waarin toestemming 

tot bouw in Gronau tot a~keuring van het regeringsbeleid leidde, 

werd afgewezen, na steun van klein links.(211) 

Hiermee werd capaciteitsuitbreiding van Urenco een :feit. Ook 

zou er een derde uraniumverrijkingscomplex van Urenco komen, 

nu na Capenhurst en ~melo ook Gronau. Bovendien waren er in de 

ingediende moties geen belemmeringen opgenomen voor het ver

lengen van het Verdrag van Almelo in 1981 met tien jaar. De 

enige concessie die door de Kamer werd a~gedwogen was dat in de 

toekomst meer vastgelegd moest worden in verdragen wat het Urenco

exportbeleid moest zijn in verband met non-proli~eratie en veilig

heidsvoorwaarden. 

De kwestie van het uit Namibië a~komstig uraniumerts begon 

ruim een jaar later te spelen in de Tweede Kamer. Het door de 
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Verenigde Naties in 1967 ingestelde bewindsoorgaan voor het 

door Zuid-Afrika bezette Namibië, de Raad voor Namibië, voerde 

in juli 1980 een hoorzitting uit over uit Namibië afkomstig 

uranium. Door Zuid-Afrika werd dit daar illegaal gewonnen en ver

kocht aan westerse kernenergieexploitanten. Op 6 maart 1981 werd 

in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolu

tie aangenomen waarin deze illegale delving van Namibische bezit 

werd veroordeeld.(212) 

De Minister van Buitenlandse Zaken bracht de Vaste Kamercom

missies voor Buitenlandse Zaken en Kernenergie al op 17 oktober 

1980 op de hoogte van de hoorzitting in een brief. Daarin zette 

hij, mede naar aanleiding van vragen van Hacquebard-Lammers (d66), 

uiteen wat de positie van de Regering en Urenco was met betrekking 

tot het Namibisch uraniumerts. De Minister stelde dat hij achter 

de Raad van Namibië stond en deze ook erkende. Bij het tribunaal 

van juli 1980 was de Regering echter niet betrokken. Daar was 

door getuige-deskundigen verklaard dat Namibisch uranium in Neder

land verrijkt werd. De Minister l<on dit bevestigen noch ontken

nen. Het in de Almelose installatie te verrijken UF6-gas werd na

melijk in het buitenland geproduceerd uit Fluor en uraniumerts. 

Het Nederlandse Douanetoezicht gaf alleen aan uit welk land dat 

UF6-gas afkomstig was, niet waar het oorspronkelijke erts vandaan 

kwam. Bovendien was Nederland, al zou ze de herkomst kennen, in 

het geval dat het UF6 uit een EEG-land afkomstig was verplicht 

zijn dit toe te laten.(213) 

Op 22 oktober 1980 vergaderden de twee genoemde Kamercom

missies over de brief. In het overleg tussen de ~linister van Bui

tenlandse Zaken en de commissieleden werd duidelijk dat inder

daad een deel van het in Almelo verrijkt uranium uit Namibiä 

afkomstig was. Hierbij was ook in te sluiten de hoeveelheid die 

voor rekening van Brazilië eventueel vanaf 1981 verrijkt zou 

worden. De Regering zag geen kans dit te verhinderen. Wolff (CPN) 

vond dat dan UCN maar moest sluiten, de rest van de Commissiele

den was het hier niet mee eens.(214) 

De Raad voor Namibië liet door een groep juristen uit Leiden nagaan 

of de Nederlandse Staat, of Urenco, voor het Internationaal Ge

rechtshof in Den Haag gedaagd konden worden. Daar wilde men door 

het bewijzen dat Nederland medeplichtig was aan grondstofroof de 



toekomstige exploitatie door Zuid-A~rika van Namibisch uranium 

verhinderen.In het Nederlands Juristenblad van mei 1981 achtte 

de groep juristen zich kansrijk in een rechtszaak, tot een wer

kelijk proces is het echter nooit gekomen. De Regering zag hier

in een bevestiging van haar gelijk in deze zaak.(215) 

In september 1980 werd er eveneens veragderd in de Vaste 

Kamercommissies voor Kernenergie en Economische Zaken, nu over 

de stand van zaken wat de veiligheidsvoorwaarden voor de Brazi

li~order betro~. Tevens werd er gesproken over de ~inancierings

problemen van de uitbreiding van de ultracentri~uge~abrieken in 

Almelo. De PSP,CPN en PPR stelden zich nogmaals op tégen de uit

breiding in Almelo en de Braziliëorder.(216) Er werden vervol

gens vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken, die hij 

schri~telijk in ~ebruari 1981 behandelde. Hij schreef dat de vei

ligheidsvoorwaarden met Brazilië nog niet rond waren.Dit was ook 

niet zo dringend omdat er toch ernstige vertraging was met de bouw 

van kerncentrales aldaar. Voor 1990 zouden deze veiligheidsvoor

waarden dan ook niet nodig zijn. liet Verdrag van Almelo was 

verlengd tot 1991, en in Gronau was er begonnen met bouwwerk

zaamheden. Vanwege ernstige financiele problemen bij UCN zou er 

in de bedrij~sstructuur ingrijpend gewijzigd worden. Bovendien 

zou de Staat de uitbreiding met een hernieuwde lening voorzien.(!16) 

Een volgende brie~ van de Minister van Economische Zaken, mede 

als antwoorde op vragen van d66, bevestigde op 31 maart 1981 

dat de Braziliaanse order vanuit Capenhurst verzorgd zou wor-

den. De Minister verwachttedat, ondanks bouwproblemen met de 

kerncentrales in Braziliä de order gewoon doorgang zou vin

den.(217) 

Op 29 april 1981 vond het laatste lange debat plaats in de 

Tweede Kamer over Urenco en UCN. Er werd vooral gesproken over 

de ~inanciele a~wikkeling van de grote schulden van UCN, en op 

welke wijze de uitbreiding van de UCN-~abriek in Almelo betaald 

zou worden. Het bedrij~sleven,dat al vana~ 1976 geen leningen 

o~ extra aandelen meer nam in het u.c.-project in Almelo van

wege de grote ~inanciele risico's, weigerde namelijk dit te 

~inancieren. Zodoende moest de Staat dit doen.(218) Deze ~inan

cieel-technische materie kwam in 1981 ook in Commissievergade

ringen ter sprake, voor dit verhaal doet het er echter niet toe. 
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De Tweede Kamer had in de debatten in 1978 en 1979 enkele malen 

de wens uitgesproken dat er een verdrag zou komen dat voortaan 

verdere uraniumexportcontracten aan banden legde. Zoals beschre

ven werd hieraan onder andere in de London Supliers Club vana~ 

december 1978 gewerkt. Op 21 juni 1984 werd het Verdrag inzake 

Fysieke Beveiliging van Kernmateriaal van kracht. Dit was tussen 

de IAEA, Euratom, en de westerse uraniumverrijkingelanden over

eengekomen. In het Verdrag waren onder andere stringente voor

waarden voor export en beveiliging van verrijkingaproducten op

genomen.(219) 

In het Jaarverslag van UCN over 198h valt te lezen dat de 

Braziliä-order vana~ 1983 "getemporiseerd" is, de levering is 

opgeschort. Door betalingsbalanspro~lemen en de daarmee samenhan

gende slechte voortgang met de bouw,van de kerncentrales gaat 

de leverantie voorlopig niet door. Bovendien valt er te lezen 

dat in 198l~ voor het eerst een bescheiden \·dnst is gemaakt door 

UCN. De winst van 34 miljoen voor belasting staat echter niet 

in verhouding met het bedrag van de investeringen tot 1984,.die 

belopen bijna een miljard gulden.(220) Dit was echter al in 

1979 voorzien door Minister Van Aardenne van Economische Za-

ken. Deze zei toen vana~ 1983 voor UCN winst te verwachten, maar 

niet genoeg,zoals hij zei;" •• voor eéngezonde commerciele onder

neming. (221) 

Mocht de ~inanciering van UCN ooit nog tot een herhaling van de 

RSV-a~~aire leiden, dan zou gelden dat ook de linkse partijen 

mede verantwoordelijkheid zouden moeten dragen gezien het ~eit 

dat ze in de periode dat ze in het kabinet Van Agt III en Van 

Agt II tussen november 1981 en november 1982 geen ander beleid 

hebben gevraagd. 



Concl.usie: 

De acties van groeperingen uit de samenl.eving hebben niet 

gel.eid tot een ander bel.eid ten aanzien van de uraniumverrij

kingsfabrieken in Al.mel.o. 

De technische ontwikkel.ing van ul.tracentrifuge in Nederl.and, 

die al begon in de jaren vijftig, monde uit in een proeffa

briek in Almelo. De Regering was vanaf het begin van deze 

bouw van pl.an om uraniumverrijking in samenwerking met de 

buitenl.andse partners, Engel.and en West-Duitsl.and, verder te 

ontwikkel.en tot commerciël.e productie. De instal.laties van het 

Urenco-concern werden dan ook vergroot op het moment dat men 

dat bij het concern nodig vond. De Regering wil.de in hoofd

zaak twee dingen real.iseren; het uitbreiden van het ultracen

trifugeconcern tot commercieel. verantwoorde grote en de inter

nationale samenwerking in stand houden. Daarbij werd rekening 

gehouden met een exportbel.eid van verrijkt uranium dat op non

prol.iferatie gericht zou moeten zijn. 

Over de vraag of het exportbeleid werkelijk op non-proli

feratie gericht was, onstond tussen Regering en Tweede Kamer 

in 1978 confl.ict. Hierbij was de Braziliaanse order aan het 

Urenco-concern het mikpunt. Ondanks tegenstand van de l.inkae 

partijen in de Kamer en van actiegroepen kon deze order door

gang vinden. 

De uitbreiding van de Urenco-instal.l.aties werd eveneens 

ondanks tegenstand van de linkse partijen en van actiegroepen 

door de Regering gerealiseerd. Opvall.end is dat in zowel. het 

geval. van de Braziliaanse order als de fabrieksuitbreiding 

door de Regering in de kamerdebatten in 1978 werd gewezen 

op het f'eit dat de besluitvorming eigenlijk al door het kabi

net-Den Uyl in 1976 was ingezet. 

De groeperingen uit de samenl.evine, de actiegroepen, heb

ben vanaf het begin van de fabrieksbouw in Almelo een rol ge

speel.d in het beleid ten aanzien van Urenco. Tot eind 1976 
hadden de protesten een overwegend regionaal. karakter. Deze 

protesten waren gericht tegen de aanwezigheid van de fabriek. 

Zowel in de formele besl.uitvormingsprocedures al.s in acties 
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werd dit protest geuit. In 1977 krijgen deze acties een lan

delijk karakter door de acties van het LIK. De acties van 1978 
waren niet alleen tegen de fabrieken, maar ook tegen de Brazi

liaanse order gericht. Een grote groep van organisaties nam 

aan deze acties deel. Toch hadden deze gáán effect op de be

sluiten van de Regering. Na het uiteenvallen van deze grote 

groep kregen de acties weer een overwegend regionaal karakter. 

De grote landelijke actiegroepen hielden zich niet meer met 

deze zaak bezig. Bij de kwestie van het uit Namibië afkomstige 

uranium bleek dat nogmaals. De Basisgroepen bleven wál actie 

voeren. Door het karakter van deze acties kregen deze niet veel 

bijval. 

De ~~eede Kamer dwong in 1978 de Regering om enkele maan

den lang opnieuw te onderhandelen met Brazilië en besluitvor

ming over de order uit te stellen. Uiteindelijk veranderde het 

regeringsbeleid niet, alleen werd de eindbeslissing enige maan

den opgehouden. Hier is dus sprake van een geringe invloed van 

partijen op het regeringsbeleid. 

Uit de deelname van politici aan de demonstraties van 

1976,1977 en 1978 blijkt dat er een wisselwerking is tussen de 

politieke partijen of politici en de actiegroepen. De actie

groepen hadden dus in zoverre invloed, dat ze de partijen bij 

de acties konden betrekken. Toch resulteerde deze samenwerking 

niet in een verandering van het regeringsbeleid. 

Een van de uitgangspunten van het regeringsbeleid was in 

alle jaren dat de uraniumverrijking uiteindelijk op economisch 

verantwoorde productie zou uitkomen. Ook nadat minister Van 

Aardenne in 1979 verklaarde dit voor onmogelijk te houden werd 

er geen ander beleid ten aanzien van de ultracentrifugefabrie

ken ingesteld. 

Vanaf de jaren vijftig was het regeringsbeleid erop gericht 

om economisch en technisch verantwoord uranium te verrijken in 

Nederland. Dit is steeds het beleid gebleven. Protesten uit de 

samenleving en tegenstand van politieke partijen hebben hierin 

geen verandering gebracht. Onder zowel centrum-linkse als cen

trum-rechtse kabinetten is dit beleid niet veranderd. Te ver

wachten valt dan ook dat in de toekomst dit beleid niet ingrij

pend zal veranderen. 
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146 Zie b.v. PPRak april 1978, Milieudefensie maart 1978 blz 20 e.v. 
147 Archief LEK; Vergadernotulen 7-1-1978, onder naam van 

Almelo Voorbereidende Vergadering. De naam Almelo Voorbereidende 
Vergadering, Almelo Werkvergadering of Almelo Beraad komt 
vanaf augustus 1977 tot september 1978 voor en slaat op stukken 
van vergaderingen van het LEK, VMD en andere actiegroepen. Om
dat de meeste vergaderingen plaats vonden onder leiding van het 
LEK in de ruimte die het LEK huurde in het gebouw van Vereniging 
Milieudefensie in Amsterdam is te zien dat vergaderingen van het 
LEK en van de Almelo Voorbereidende Vergadering door elkaar 
lopen in het LEK-archief. 

148 Archief LEK; Notulen AlmeloWerkvergadering 14-12-1977 
149 Archief LEK; Vergadernotulen 16-11-77 , Gesprek M.Hersman 

12-11.1985 
150 Gesprek J.Hontelez 14-11-1985 
151 Gesprek M.Hersman 12-11-1985 
152 Gesprek M.Hersman 12-11-1985, Gesprek P.Lammers 5-11-1985, 

Gesprek J.Hontelez 14-11-1985, Gesprek J.Kater/J.Hofman 
28-11-1985 

153 Archief LEK; Notulen Almelo Voorbereidende Vergaderng 1-4-1978 
154 Archief LEK; Vergadernotulen 16-1-1978, Almelokrant no 4 april 78 
155 Ibedem 
156 Gesprek J.Kater/J.Hofman 28-11-1985 
157 Archief LEK; Notulen Almelo Voorbereidende Vergadering 31-1-1978 

'1-4-1978 
158 Gesprek met J.Kater/J.Hofman 28-11-1985 
159 Archief LEK; Notulen Almelo Voorbereidende Vergadering 18-4-78 
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160 Archie~ LEK; Vergadernotulen/Almalo Voorbereidende Vergadering 
18-9-1978, Gesprek J. Hontelez 14-11-1985 

161 Archie~ LEK; Vergadernotulen ll--7-1978 
162 Archie~ LEK; Vergadernotulen 4-7-1978 
163 Beleid Beschouwd 3631 1977-78; Trouw 10-4 en Parool 8-4 1978 
164 HTK 77-78 B1L1-261 nr 26 
165 HTK 77-78 2186 
166 HTK 77-78 B14261 nr 27 
167 Volkskrant 20-6-1978 "Den Haag Dinsdag", knipsel in Archie~ 

Braziliëcommit6 
168 HTK 77-78 3016, B14261 nr 33,nr34,nr35 
169 HTK 77-78 B14261 nr 34 
170 HTK 77-78 3468 
171 HTK 77-78 B14261 nr 35 
172 HTK 77-78 blz 3010 
173 HTK 77-78 blz 3604 
174 HTK 77-78 B14261 nr 36 
175 HTK 77-78 B14261 nr 37 
176 HTK 77-78 blz 96-97, B14261 nr 40 
177 HTK 77-78 blz 96-97 
178 HTK 77-78 blz 20-23, B14261 nr 39, nr 41, blz 93-97 
179 HTK 77-78 blz 79-80 
180 Gesprek M.Hersman 12-11-1985, Gesprek P.Lammers 5-11-1985 
181 Archie~ LEK; Vergadernotulen 14-8-1978 , Gesprek P.Lammers 

5-11-1985 
182 Archie~ LEK; Vergadernotulen 21-3-79 en 23-5-79 , Twentscha 

Courant 12-5-1979 blz 13, idem 13-5-79 blz 1 
183 Twentscha Courant 16-10-79 
184 Archie~ LEK; Vergadernotulen 17-10-79 
185 Twentscha Courant 25-10-79 
186 Archie~ LEK; Vergadernotulen 18-9-79, Twentscha Courant 25-10-79 
187 Gesprek M.Hersman 12-11-1985 
188 HTK 80-81 A1088, zie ook hoo~dstuk IV-2 
189 Archie~ LEK; Vergadernotulen 6-11-1980 
190 Twentscha Courant 30-9-1980 
191 Archie~ Prov. St. v. Over. Kernenergiewet 1824.4, Aanvraag 

Urenco 15-12-1980 
192 Ibedem 
193 Archie~ Prov. St. v. Over. ; Kernenrgiewet 1824.4 Proces-ver

baal hoorzitting 12-1-1981 
194 Archie~ Prov. St.v. Over. ; Kernenergiewet1824.3 Brie~ Min. 

van E.Z. aan Prov. St. en betrokken gemeenten d.d. 17-7-1981 
195 Archie~ LEK; Vergadernotulen 16-12-1980 
196 Gemeentearchief Almelo; Raadsnotulen 11-6-1981 
197 Brochure "Dodewaard Gaa.t Dicht"in Archie~ LEK blz 3 {uit 1981) 

eveneens Archie~ LEK; Vergadernotulen 3-6-1981 
198 Twentscha Courant 17+18-6-1981 
199 Twentscha Courant 21-6-1981 
200 Twentscha Courant 13-4-1982 
201 Twentscha Courant 3-4-83, 24-4-84 
202 Gesprek J.Ho~man/J.Kater 28-11-1985, Twentscha Courant 5-3-84 
203 HTK 78-79 B14261 nr 43 
204 HTK 78-79 blz 3179 
205 HTK 78-79 blz 3184 
206 HTK 78-79 blz 3345 
207 HTK 78-79 blz 3352, B14261 nr 44, nr45 
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208 HTK 78-79 B14261 nr 46, blz 5877 
209 HTK 78-79 B15300 XIII nr 72, blz 5877 
210 HTK 78-79 B14261 nr 47, blz 5877 
211 HTK 78-79 B15300 XIII nr 71 resp nr73 ,blz 5877 
212 HTK 80-81 B16445 nr1,nr2 , A 1088 
213 HTK 80-81 B16445 nr2 en nr1 
214 HTK 80-81 B16445 nr2 
215 HTK 80-81 B16445 nr2 , A1088 antwoordegedeelte 
216 HTK 80-81 B16256 nr4, zie ook Bijlage III 
217 HTK 80-81 B16256 nr5 
218 HTK 80-81 B16256 nr9 blz6 
219 HTK 83-84 B18435 R1259, B18436 nr1 
220 Archief UCN; Jaarverslag UCN 1984 blz 17-19 
221 HTK 78-79 B14261 nr 48 
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Gesprekken 

Voor deze scriptie zijn gesprekken gevoerd met de volgende 

mensen;{naam, organisatie, datum gesprek) 

J.Van Arkel 

W.Van der Elst 

M.Hersman 

J.Hof'man + 

J.Kater 

J.Hontelez 

P.Karrès 

P.Lammers 

G.Van der Mee 

D.Van Ooyen 

A. Storm 

F.Van Zanen 

Stroohalm 17-11-85 

VCN-voorlichter 28-11-85 

Braziliä-commiteé12-11-85 

Twents Energie 

Kommité 

28-11-85 

Landelijk Energie14-11-85 

Kommité 

Centrale Raad voor 

de Milieuhygiëne 

Landelijk Energie 

Kommité,VMD,Beweging 

2-12-85 

5-11-85 

Breek Atoomketen Nederland 

Landelijk Initiatief' 29-11-85 

Kommité 

Vereniging Milieu

Defensie 

UCN-? Twente 

Landelijk Energie 
Kommité, PPR-LEK 
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Archiefmateriaa1 

* Archiefmateriaa1 is gebruikt uit de vo1gende bestanden; 

Archief Brazi1iëcommitée-M.Hersman,Zaanstad 

Archief Lande1ijk EnergieKommité/A1me1o over1eg c.q. Beraad/ 

A1me1o Voorbereidende Vergadering-J.Honte1ez,Nijmegen 

Archief Lande1ijk InitiatiefKommité-G.Van der Mee,Amsterdam 

Archief Neder1ands Documentatiecentrum Po1itiekePartijen,-

Gron.ingeri 

Archief Provincia1e Staten van Overijsse1-Zwo11e 

Archief Redactie Editie Twentsche Courant A1me1o-A1me1o 

Archief UCN-? Twente-A.Storm,Borne 

Archief Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten-'s Graven1ande 

Archief Vereniging Mi1ieuDe~ensie-Amsterdam 

Bedrij~sarchie~ UCN n.v.-A1me1o 

Gemeentearchie~ Gemeente A1me1o-A1me1o 

Gemeentearchie~ Gemeente Borne-Borne 

! noot: Waar een naam gegeven is, betre~t het een privé-archie~, 

anders een vrij toeganke1ijk bestand • 

.. ~-,.o;~':"f .. ------~·-~~*:··-"':"""""j~i~·:.;.:. : . ......-· -~:-:r.~·~"'·.: 

~; ,;"D~~d~~.~ag• ~~,~~~;arq~&.,l'•gipa,~; 

75 



Literatuurli.jst 

K.van Alphen 

C.Andriesen, 

A. Heertje 

J.van Arkel 

Actiehandboek voor de Blokkade van de 

UCN-fabriek te Almelo 18 tot 20 juni 

(Pamflet BAN 1981) 

Actiegroep UC-NEE Almelo 

(Pamflet UC-Nee 1977) 

Almelo Achtergrond Boek,1e 

(Amsterdam 1977) 

Almelo Bulletin (Jrg 1+2 1977/78) 

Almelo Krant (5 nummers 1977/78) 

Plaats en Toekomst MEMO-Beweging 

(R'dam 1982) 

Kernenergie in beweging 

(Bussum 1982) 

Zwartboek Kalkardemonstratie 1977 

Atoomenergie 

(Utrecht 1978, Stroohalm 

uitgave ) 

(nov,dec 1972,jan feb 

maart 197.3 ) 

Atoomenergie,waarom niet 

(Pamflet Stroomgroep Stop 

Kalkar 1975 

Basisdemocratie,een overlijdensbericht 

(Pamflet BAN nijmegen 

1981) 

Beleid Beschouwd 1975-1981 

76 

) 



Bewerken en Bewaren (Pam~let Stroomgroep 

Stop Kalkar 1973 ) 

Bokma,De Vries,Smit Uraniumverrijking (Enschede 1975) 

E.P. Domsdor:f 

Ph. Everts, 

Ch. Vaneker 

J.van Ginkel, 

H.Neuman e.a. 

J.van Ginkel, 

H.Neuman e.a. 

F.M. den Haan 

A.Hoogerwer:f e.a. 

Brasil 1976-1979 

Het Verdrag van Almelo 

(Zwolle 1976) 

Buitenlandse Politiek in de Nederlandse 

Publieke Opinie (Leiden 1984) 

Financieel Dagblad 29-10-76,1-11-76 

Almelo en de Non-proli~eratie 

(Den Haag 1977, NIVV) 

Kernenergie en Kernwapens, Nedeland en 

het Non-Proli~eratiebeleid 

(Den Haag 1977, NIVV) 

De Urenco-Kwestie 1 de Leverantie van ver

rijltt Uranium aan Brazlii! 

(Leiden 1985) 

De Handelingen Tweede Kamer der Staten

Generaal 1967-1984 

Hengelo's Dagblad 1970-1980 

Overheidsbeleid (Alphen ad Rijn 1982) 

IAEA In~ormation Circulair mei 1976 

Jaarboek van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken 1968-1971 

77 



H.de Lange 

B.Kohler 

A.s. Krass 

M.van Leeuwen 

De Bewapeningswedloop tussen de v.s. en de 

s.u. 1945-1983 (Leeuwarden 1983) 

K~esings Historisch Archief 1969-1981 

Kernenergienota werkgroep kernenergie 

(A'dam 1973,VMD) 

Der Vertrag über der Nichtverbreitung 

von Kernwaffen und das Problem der 

Sicherheitsgarantien{Franfurt a.M. 1972) 

Uraniumenrichment and Nuclear Weapon 

Proliferation (London 1983) 

Het Non-Proliferatiebeleid van de v.s. 
(Den Haag 1982, NIVV) 

M.van Leeuwen e.a. Het Woord is aan Nederland 

Lipschitz 

N. Moss 

(Den Haag 1983) 

Verkiezingsprogramma's 1977 

(Den Haag 1977) 

Maatschappelijke Discussie Energiebeleid 

het Eindrapport (Leiden 1985) 

Milieudefensie 1972-1982 

The Politics of Uranium 

(London 1981) 

Nota Energiebeleid deel 3 

Centrale Raad voor de 

Milieuhygiëne 23-2-82 

Onderstroom 1978 nrs 9,10,11,12,13 

78 



w.c. Potter 

H.Ramaer 

u. Rosenthal e.a. 

J.van der Staak 

E.Tellegen 

E.Tellegen e.a. 

Nuclear Power and Non-Proliferation 

(Cambridge USA 1982) 

PPRak1976-1979 

Radikaal oktober 1977 

Rapport v.h. Commité ter Voorbereiding van 

het Europees Natuurbeschermings,iaar 1970 

.30 januari 1970 

De Dans om het Nucleaire Kalf 

{R'dam 1974) 

Openbaar Bestuur (Alphen ad Rijn 1984) 

Socialisme en Democratie 1977 no 10 

Socialistisch Perspectief 1979 no.3 

Ahaus., van deze Kant Bekeken 

(? 1979) 

Tegen Uitbreiding Ultracentrifuge 

(Pamflet LIK 1977) 

Milieubeweging {Utrecht 198.3) 

Milieuactie in Nederland 

{A'dam 1978) 

Tractatenblad 1970 

Tubantia 1970-1981 

Tweede Rapport van het Commité Europees 

Natuurbeschermingsjaar 1970 10 maart 1971 

79 



M,Wessels 

Twentscha Courant 1968-1985 

Ultracentrifuge in Nederland,Bezwaren tegen 

uitbreiding van de UCN-fabriek in Almelo 

PPR-nota 11-12-76 

Ultracentrifuge en UCN 

Brochure UCN 1978 

Uranium,Resources,Productio and Demand 

(Parijs 1983,IAEA/OECD) 

Uraniumverrijking in Nederland 

Brochure RCN Den Haag 197.3 

Urenco-Panorama Brochure UCN sept 1980 

Vademecum Wetgeving Kernenergie 

(Den Haag 1970) 

Vrij aan de Ketting Pamflet B.A.N. 1980 

Werkgroep 2000 Informatie 1984 no 3 

Wetenschap en Samenleving 1974 no 8 

De Kerncentrales van Borselle en Dodewaard 

(Den Haag 1982) 

80 



BIJLAGE I Kabinetten en politieke samenstelling 1967-1982 

(Bron; Parlement & Kiezer 1983 Den Haag 1984 

Zijlstra 22-11-66 tot 5- 4-67 KVP,ARP 

De Jong 5- 4-67 tot 6- 6-71 KVP,ARP,CHU,VVD 

Biesheuvel 6- 7-71 tot11- 5-73 KVP,ARP,CHU,VVD,Ds70 

crisiskabinet 18- 6-72 tot 9- 8-72 KVP, ARP, CRU, VVD 

na 163 dagen van formatie: 

Den Uyl 

Van Agt I 

Van Agt II 

banenplancrisis 

Van Agt III 

Lubbers {I) 

11- 5-73 tot19-12-77 PvdA,PPR,d66,ARP,KVP 

19-12-77 tot10- 9-81 CDA,VVD 

11- 9-81 tot29- 5-82 CDA,PvdA,d66 

van 16-10-81 tot 4-11-81 

29- 5-82 tot 4-11-82 CDA,d66 

4-11-82 tot mei 1986 
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Nationale aandeelhouders 

//<.·/..· .·· 
:,/~ -~~ :v ;;>,; 
. •' ,.."" .,•"'/;' . 

BNFL llranit GmbH 
. ,/ ,• /' ". . 
. /' ,"' / _,. .. 

BIJLAGE II Bedrijf'sstructuur Urenco 

(Bron:Bedrijf'sarchief' UCN) 

situatie v66r 1981 100% 

Nationale deelnemings
maatschappijen : 

/.· ... /. 

nr.n· l>e{lri~mi~g§t~·. 

100% 

BNFL Enrichment 

100% 

BNFL E.Operations 

100% 100% 

BNFL E. Ope r. Eu rope BNFL E.Oper. LIK 

Ol 
l\) __ , ______ _j -··12!%. 

43~% I 12~ï.: 

- .,...·" ." ./· 
.·//'_/ / // ... ".· 

/// .• ,.·' / //. .... >·>/.--.-

100% 

lJBG 

75% 12~% 

Inter~ationale ondernemingen /" . . >).IRENCO,. N~llERLANll v.o.f. URENCO UK partnership 

Beheer internationale ondernemingen, 
uit te voeren door : 

·' .. . . 

·/;,/:...· -1 ··--
'Ut'!i!OC6ii Nederland 
, / ,"" . " .. 
Op~r,Jtpns U.V. 

.•· 

ná !981 
I 

~ij~ekomen Urenco Deutsch~and 

BNFL 

In de beide internationale servicemaatschappijen Urenco Ltd en Centec GmbH participeren de drie partners elk voor 1/3. 
(Het gearceerde gedeelte geeft de UCN-deelneming aan.) 



Bijlage III; Bedrijf'sstructuur UCN n.v. 

4 november 1969; oprichting UCN n.v. ,tevens inschrijving bij 

Kamer van Koophandel Almelo c. q. Hengelo 

Aandelenverdeling zou worden: 

Staat 

ECN 

Phillips 

RSV 

Shell 

DSM 

VMF-Stork 

Aandelenkapitaal zou zijn& 

f46.ooo.ooo,-

In 1970: Aandelenkapitaal teruggebracht tot f4.500.ooo,-

waarvan $2.5 milioen Staatsbezit, f2.o milioen Bedrijfsleven.(A) 

De rest van in 1969 gestort kapitaal omgezet in lening(renteloos). 

Mede vanwege onduidelijke financiele verhoudingen in UCN keurde 

de accountant het Jaarverslag van 1971 niet goed. (B) 

Vanaf' 1975 werden de Jaarverslagen telkens weer niet goedge

keurd door de accountant, mede vanwege onduidelijkheid over welke 

bedragen op de Jaarrekening als lening, en welke als subsidie te 

beschouwen waren.(C) 

In 1980 werd daarom van Regeringszijde ingegrepen middels uitvoe

ring van beslissingen die al in de Comptabiliteitswet van 1976 

waren opgenomen. Deze Wet voorzag herziening van de financi-

ele verhoudingen van UCN. Na het beslissen over uitbreiding van 

de installatie in Almelo werd de wet in werking gezet, nu de 2000 

tons-drempel was genomen. 

Tot eind 1979 ..... Na invoerin Wet in 1980; 1. 

Staatsaandeel f 2.200230 Staatsaandeel !161.400600 

Industrie f 1.800900 Industrie !1.800900 

ECN(RCN) f 870 Lening Industrie omgezet in Winst-

Verlies !137.000000 Bewijzen. 

lening Staat !53.054000 Verlies; !93.534000 

" Industrie !43.425000 Lening Staat !53.054000 

" ECN(RCN) ,t:1 .2. 021 000 " ECN(RCN) [.1,2.000000 

Negatief' vermogen:f21.498000 Vermogen per 1981:!137.721000 
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Bron voor voorgaande:(C) 

In totaal werd er tot 1980 van Staatszijde in totaal !501.000000 

, minus !74.000000 aan leningen van aandeelhouders en anderen in 

UCN gepompt. Er was dus een bedrag van f 426.000000 op de Jaar

rekeningen in totaal opgevoerd, waarvan voor de accountant, en 

waarschijnlijk ook voor de bedrijfsleiding, niet vast te stellen 

was welk deel lening, en welk deel subsidie aan UCN betrof. Hier

bij waren bovendien gelden inbegrepen die voor werk in inter

nationale organisaties als IAEA werd gedaan. In de uitvoering van 

de Wet in 1980 werd het aandeel van de Staat met f 159.000000 

verhoogd. Verondersteld werd dus dat er voor een bedrag van 

!297.000000 subsidie en vergoeding voor gemaakte onkosten werd 

verleend.(D) 

Een tweede punt was dat de uitbreiding van de fabrieksinstal

laties in Almelo niet op de reguliere kapitaalmarkt verzorgd 

kon worden. Daarom werd bij wet hierin voorzien, voor een to

taal van f 470.000000 aan garantieverplichtingen(E) 

Noten: 

A -Jaarverslag UCN 1969-70, blz 3-9 

B -Jaarverslag UCN 1971 , blz 25 

C -Jaarverslag UCN 1980 ,Inleiding 

D HTK 79-80 B16256 

E HTK 80-81 B16256, Stbl 1 juli 1981 no 417 

(Jaarverslagen aan te treffen in Bedrijfsarchief UCN-Almelo) 
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OPEN BRIEF AAN DE NEDERLANDSE REGERING 
Oadercetekeaclea protcstcn:a met kle• 
lep:a cle voorreaomes aithreiclia.c na de 
eapadtelt na de olt......,alritllc .. hbrielt 
leAimcle 

DurbiJ celdon de volcend<t overwocincm. 

• Mot hot ullnlccntrifuceprojtct wordt ..,.. 
nlum venijld. Met dit verrijleW unnlum 
kunnm atoombommen worden a:emaakt. 
zoals ook de dlftcteur van Mt proJtet. prof 
Boocurdt. heelt toececoven. 

• Op "" croto uitbreidlnr nn het project 
wordt met name teer scerlc Uftpdtoncen 
door do Bondsrepubliek Duitsland. D ... 
uitbrei<Unc heelt lij onder andere nodil' 
voor uport na.ar BruUii. httc:Hn volko
men in strijd b met de pest en bedoeltnc 
wn het verdrac tot nJet-sprtidinc van ketrto 
Wil pens. 

• Dit verdrie beoott de 1everinr te voorko
men van nucleaire kennis en tec::hnieken 
aan landen die het vetdrac niet ondene
kend hebben. Dit celdt ook voor het ~ 
trokken '11ft uranium .. n derceUJke lan· 
den. Bruilii heeft dit vuctrac niet onderte
kend. Toch heeft Wm·Du•tsland oen con· 
Ir.let mot Bruilil &etekend. wurbij het 
zich verpUeht In de komende 10 i IS j .. r t 
i I kernreactoren te leveren. piWI het beno
dicde vemjkle uranium plus de technoloei· 
sche apparacuur en keMI.J die Brazilië in 
rw.t moet stellen zelfstandic tot wanlufttoo 

::j!:: :V:O~u~ ~~e: to"(:: 
produceren vu atoombommen. lD bet. ka
der nn cllt eon"""' l<nirt Wen-DwiSland 
toecanc tol het aatuu.rlijka u.nnium van 
Bruilli. 

• Een zo maceUJ'k nor nauwert u.men-
1tlerkinc op asoomcebied heeft West• 
Du.àtsluld mfl Zuid·Airib.. ebt ook het 
oon·proW~de--verdrac niet hHft onden.e
bnd. Hier taal het onder andere om het 
betrekUil van u.n.nium uit Zuid·Atrika tn 
om htt lewren nn een ut~nhunvef'l'ito 
lánpt.brlelt. 

Ooit voor Zuid·Afrika wordt dan de moce
lljkheid vercnoot tol het proeueoren van 
atoombornrMn.. 

• 0... politiek van Wm·tl"dllllanêl Is dwo 
volkomen In strijd met do Internationale 
wrclracen. clle hel zelf ondertekend heelt. 
!:let Idee van do Nederlandse tOIOrlnC dat 
zij via alsprokelt met do Wes\duiiM tele
rlnC rondom de leplandt YilbroidlnJ. de 
WestduiiM politiek kan belnvloeden. moeL 
dan ook op zijn best als "" W\tlle worden 
ceiconsdletst. 

• West·Dultsland heelt de ultbroldinr In Al· 
mt&o ook nodtc om de mo&tlijkheid te ve,.. 
ereten zelf de bos<hiklûnr te l<niren over 
aooombomrnen. liet openlijk uil beschik· 
·keft oventoombommen Is verboden bij de 
lnc.emationaJe verclncen die na de Twttde 
Wereldoorloc on 111 ruwtaal dUl"'IIJ\ zijn 
ps1ot.tn. Ui\.bre'idinr \r&n de wnijltinpfa
btiek. in A.IIMio. de daarmee verbonden 
eon""eten met Bruilil u Zuid·Atnka en 
een eYfliUJele turopt'M kemmacht zou 
Duitsland de dekmantel ceven dle hel no
dil heeft om dea wrclracen te ontduiken. 

• Een dercellikt ontwlkkellnC is volkornon 
In striJd mot het pledllir cesloten Ak-rd 
.,.,. Helsinki waar ook Medeflanel aan cteë
cenomonheett. 

• Do wtbreidlnl nn het proleet In Almelo 
zou de problemen na de radio-actieve al· 
val tnorm vercrocen. Voor dat problemen 
Is absoluut noc ceen oplOSiin(. In de VS Is 
a1 ceblelcal dat inj........, in ..... ttsron , .. 
vurlijko ~~-- kan scheppen (o.a. ~ 
smetunc van crondwaterJ. 
Te.redlt wordt deu oplOSSine dooe de ~ 
1101lcin& nn IIOOI"dolijk Nederland aflewe
.. n. 
Ultbreidlnr ..., de ultn-eentrifuce In AJ. 
D>Oio moet dan ook bes"'-wd wvrdenlis 
een croot II'VUt VO« bel milieu. 

• Het .arcumem "" met JWDe tntnister 
Lubben dat de uilbnidlnc Y1A do YOmj
kinpt.brlelt de 10 nood:zakolljke wvkrelo-

lft\Mid zou venchallen. Is volkomen In 
sltijd met de leoten. Ook bij de start von 
bet project. zijn dercelijke ftrwac:htincm 
cewekt. die niet bewaarheid lijn ceworden.. 
In 1913 .zijft tt zells 11 mensen ontslacen. 
Verder Is het project een,.... kopltullnten
llimt soc:tor, waardoor er per hoeveelheld 
celn•esteerd kapitaal zeer weinic arbeid&· 
plaatsen worden ceereierd vereeltken mol 
a.nde:a Mc:tO...n in oru:e toeOnOm.te. zoab 
bijooorbeeld do scheepsbouw. 

' Ultbreidlnc In Almelo ..,.. Weot
Duitsland. dal oconomiseh hot sterkste 
land in West·Europo Is. ook de mocelljlt• ...,d revon eon oneventedip verschYIYUII 
la de politieke .,. milltairo verhoudineen 
tot stand to brenroiL Ullbnidlnr """ do 
vtrrijkinpfabtielc. zou bovendim "" ftr' 
dtnt vervlechU"I van oru. nat.lonale eco
nomie mot clie ontwlkkelinr lat cevolc hol> 
hen. 
Dit is een l ... arlllke on Instabiele -'- die 
ltldt tat "" nulitoriserlnr "... da !leder
landseecono1111e. 

Oadorplekendta drlace•.., ... ook bil 
de NecSe.rb.adse rerertzar met kle• •• u.a 
al te 1iea YU de eilbrehi1Dc •aa de ••tn.· 
eeeuthlcdabri~k la AJm~le.. Z.'a ttap .,... 
de H'eclerlaadse rtttrial wa eca pote la
•lo..t llitoefeoen. ZIJ zo• do boll._ pW.. 
Dte •aa de Du:ibe BoaclsrtpabUH. •• tUt 
robled <1.....-.bo ...... """"""" - beo 
lifteriJkt biJdnce knrea la bet besttt)o 
des •u dt: nrden nrbnWlac •u u,.. 
wapeu •• Mt 4aa.rJa.ee Ycrboadca'..,.. 
loppnar. 
Oader..,.tekeadea lila e....,. •nnlllrd dat 
ao oea aetie.., ......._lltlell pbodea Is, 

dit•• ... - ""' -ziJL o ...... aa.a.st •• ook bet o"lfttka Yeot Me ...,. 
Jt:udkomea na eo Tef'd.raC •• atec 
ccrne a&ooa~W'&JMU ta rtbratba. ._' 
~DCnt ... 10._ ponttelt moetea tUa. 
Oaderretel<eadoa siea d- •t><D •net 
eea bUdnre ..... , Mt earwtntte-a ' 
- lls(YUI"IIIr Srierlaaa "f"tedesbolo 
ut baadtil op buis •u de balaltea v 
de c:oaltnad• 'taa Htbi&kL 
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1. Verspreidinc flll 
atoomwapens door Y1"H11zame 
atoome~~ercie 
In de ullraccntriluacfabrick in Almelo 
wordt verrijkt un~~ium Jcproducecrd. 
Uraniumverrijkint bcboon tot de 1•· 
vocliJc tcchnolopcêo 4ic cc11 sleutelpo
sitic innemen bij het vncduam ••bruik 
vu a.toomcncrpc CD de prodvktic vaa 
atoomwapc111. De tccbAolopcëa VIII clc 
vrcedLIIDc 11oomcacrp ziJn bijna 
identiek u.a die voor bet rnakco V&D 
splijtbut matenul voor atoomwapc111. 
Oe tcchnolo,ic V&l\ dcsplijtinpbom is 
nauwelijks meer 1chcim ca niet CfJ 
moeilijk. Momentcel is de vcnprcidinJ 
van atoomcncrJic het bclanariJitstc ka· 
ual voor de vcnpnadi.fta van atoomwa-

> .eid la T wtllte 
(J) nkraccatriluac 
bO een vcrmindcrina 
,w I in Twente, berust 
\U tbreidinslcvcn 

r-1 ICDIC atbeid>pla.&l• 
'..-:> ile bcdraa dat de re· 

.c:cntrifuac wü iavca-
•r-l r "'•rkaclcacnhcicl 
ÇQ •orden. in zinvolle 

'Jicscktor valt te 
:tnacn als: de pro
tut voor stads- tn 

wijk'lctwuminpinsullatie:s: van warm .. 
tcpompca YOOf WODiAICR~ Oats Cft bc .. 
drijfsaebouwcn; uo de ontwikkclina en 
de produktie van tccbnolocic en &ppa• 
taunar t.b.v. de eoepusani \l'aft ronnc· 
en windcncraic: de OlltWikkctina vaa 
moderne cxploruictcchnickcn en pro
duktie vanapparatuur voor de winaina 
van steenkool alsmede de produktie van 
nieuwe tcchnolosJcêa voor de lOCp.uo. 
sina In de steenkoolindustrie voor de 
'·I· Total Encrl)' installaucscn warmte• 
tcrurwtnninanysacmcn. De Twentse 
maehinctabrickcn leveren hiervoor een 
aocdcbuis. 

3. Ultbreidinc op aanclraoc Ylll 
West-Duiuland 
Op uitbreidin& van de UCN wordtzeer 

~~tsl":f."~~~~~e~td= !:i~an bet 
verrijktun~~ium nodia voor de u pon. 
order u.a BruiJiè. voot lcvcrina van 
de komplctc aukluirc çyolus: 8 atoom· 
centrales. cca brandstofsu ven( a brie k. 
venijkt urantum. een ~tcrrijkinp· en 
een opwcrkinpfabrick. Brazilië kan 
dan beschikken over beide acvocliac 
tcchnolo,ieèn: vcrrijkint en opwcrkina. 
wu.rdoor de stap naar c.cn clacn acoom• 
bcwa-pcnina welzeer klein is acwordcn. 
Volacns dit kontrakt kriiJt West· 
Outu!and tocaanatot natuurlijk ura· 
nium van Brazilië, wurmcc het zijn eiI•• atoomenercicproaramma veiha kan 
llcllca. 

<t. Brullii: militaire diklatuur 
Bruilia wordt bchcent door een mili
taire dikutuur die zicllschuldi& maakt 
u.n een voondurendc schcndina VIII de 

mensenrechten. Bruilii streeft nut he· 
scmonic in Luijas Amerika en vocn 
cca "'•pcnwcdloop met Arccatiniê. In 
dat kader zou een ci&cn atoombewapoe
ainaaoecl p&SMn. Venebillende Bn.zi.. 
tia&.IIIC rc1crinpwoordvocrden hcbbca 
verklurd dat een ci&cn atoombewapc
IIÏIII onontbeerlijk is. 
De 111cllc ekonomisch&.,._; ia Bruitil 
is ten koste acaun van de umcn .. Ter· 
wijl het BNP 1n de afacloj>cn llcn Ja&t 
met ! 2l0% a roeide. lijn de reële lonen 
van de mensen met on,. SO% acduJd. 
Een kapituhintcnsicvc tccbnolocic aJ:S 
atoomcncrci• ui de schuld van Bruu1ë 
no1 vcrder opdrijven, wa.ardoor de si· 

!ic*;~~:n~i::::i::J.:::tdá~~cd~ 
bcschikkin1 over o.a. potc hocvcelbe· 
den witte steet1kool. 

5. Het Noa ProllleratieYerdrac 
Bn.zilié heeft het non proliferatie•er· 
dra1 (NPV) dat de uniesloten landen 
vcrplicht a een atoomwapent te maken. 
niet ondcnckcnd. OvcriJcns biedt ook 
dit vcnJraa nauwelijks saranties tcaen 

:.~;:~t~~~::fc va~h:!~':;:r::~~~~ 
tekenaar kan het vcrdraa meteen ter• 
mijn van drie maanden opzcgcn. Oe 
kontrole t<bcun door hel internatio
nale atoombureau (IAEA). mur deze 
kontrole is niet meer dan eeP vaststel· 
lina achteraf dat ct splijtbut matertaal 
verdwenen is. SanktiCI kan de IAEA 
niet oplegen. 

6. Snel CTDeiende atoommarkt in 
de derde wereld 
De ultraccntrifu&cfabrick in ... lmclo) is 
niet alleen JCfltht op Brazilië en de bc· 
hocftc aan verrijkt uranium in West• 
Ouiuland. Nederland en Groot Brittan· 
nië maar. als onderdeel van de vcrkoop 
van reaktaren door de West-Duitse in· 
dustric. ook op de wereldmarkt. Het 
aantal moaolijke ko)pcn neemtsnel toe, 
ook onder de diklaturen in Afrika. Azië 
en Latijns Amerika; Iran, Indonesië. 

~~~e":.:'?c ~=~!i:~~=~= r:k;:~,:u~-
.,c.en een rol: in de ccntc pluu ont· 
stut er door arocicnde protesten in de 
aeindUJtrialisccrdclandcn toenemende 
onukcrhcid over de toekomst van de 
atoomenc'li• dur. In de arme landen 
zijn het met name de diktaluren die noc 
bcrcld zijn de arotc financiële olfen te 
brcnaen die voor een atoomcncrlicpro-
lr&mma noodzakelijk zijn. Doordat vei· 
li&het<bma.urctclcn prijsverboa end 
Yrcrkcn is de kans dat in de u landen 
minder stront de hand wordtachouden 
aan vciliahcidsciscn cecël. Durdoor 
lopen de bevolkinc. de wereldvrede en 
het milieu direkt &cvur. 
De invocrina van deze karitu!:dnter,.. 
sieve en technisch hoo1 ontwikkelde 
•orm van cneraicopwckkint: it z.ckcr 
niet in het belana van de bcvolkina in de 
ontwikkelinaslanden en ui de ühanke· 
lijkbeid van de ••industrialiseerde lan
den alleen vcrarotcn. Het af tetsebied in 
clc industriële wereld iJ waanchtjnlijk 
aanzienlijk kleiner dan inaeschat. v.". 

dutdat de afzet van de UCN ill Almelo 
uit~indelijk in toenemende mate in de 
derde wereld terecht moet komen wil 
men de opsczcttc fabriek niet stil hoc· 
VelliCIJCD, 

7. West-Duitsland ab 
atoommacht? 
In West-Europa bestaat hctacvurdat 
na Groot Brittannië en Frankrijk nu 
ook West-Duitsland de beschikkina 
krijJt over atoomwapens. Hocwel 
West-Duitsland op ciacn vond&ebicd 

e~~~ a~::'zw~hlkkî:t:.':::~'iö. 
de~c11 clic het moaelijk maken in konc 
tijd cca atoomm.ac:hl op lc bou._..cn. Een 
aanlil Wcst-Ouiuc politici heelt bcr• 
huldelijlt •crklurd atoombewapcnina 
na te ure .. en. Outloc zu.Ucn enerzijds 
de na~e nutlcauc sa.menwcrklnl met 
de landen die het SPV niet hebben Ofto 
denekend.toals Bruitic en Zllid· 
Mnka. en anderzijds de opbouw van 
een CtfCR atoomcncrJie-induuric. kun· 
ncn b•jdraaen. Vaak wordt JeSleid dat 
Nederland 1n Urcnco moel blijven om 
invloed utl te oefenen op de West· 
Ouîuc u pon politici: en. via de Nuclcar 
Supplien Club, op de wereldpolitiek. 
Voor JJsnoa zijn de resultaten van de in· 
spanninacn op dil terrein minimaal en 
er zajn aecn .unwijzin1cn dal di1. In de 
lockomst wezenlijk andcn taJ '*Otden... 

8. Radio-aktief afval en de kans 
op oneelukken 
Uitbreidina van de ultraccntrifu&c· 
fabriek is een sterke Jtimulans voor de 

::~:'::.e~~~~:~u~:=c::t~~ ~ria. 
tanniê. Voor bet probleem va.n radioa.k .... 
tief afval isaeen oplossina re•ondcn die 
de "eihahe1d 1arandccn voor mens en 
milie:.a acdurc:nde de ticndulzcndcn ja· 
ren dal dit alval1e•·urlijk blijft. Er 
wordt bovendien JCSield dat de kans op 
ORJciukkcn met aroomccntraics. tra.n. 
spon en aivalvc:rwcrkinc klein is. maar 
de 1evolacn zijn motelijk onvoot>tcl· 
baar troot. Saut het acvaar ,·an ver
dere unprcidina van atoomwapens zijn 
deze riiiko·s een beianirijk araurnent 
te1cn de invocrin& van uoomcncraic. 

9. ~locflijke aantastloc 
demokracische vrijheid 
Do.Jr de invoerins van atoomcnerJÎe 
,.·ordt de bcvolkinsvoondurcnd bloot· 
Jesleid aan de risiko'svan diefstalen 

::!~~:"~~:,:~~iS=::o~ ~!~'::: ~~ 
luie bcvcilisinc. bc:wakina en kontrole 
nod•& van mensen, transporten en in• 
sullaties. Hierdoor zou een klimaat 
kunnen ontstaan dat nc1atievC kon
sckwenlies heeft voor de buracrlijkc 
vrijbeden van mensen en arocpcn in de 
samcnlcvina. 

JO. Mogelijkheden •oor gerlncer 
Cfbruik en nieuwe ener&iebronnen 
Het wordtsteeds duidelijker dat het 

moaolijk iJ IC voorzien in de Clleraicbe• 
hocllc op middcllanactcrmijn door opo 
lossinaeo die vet>pillinateJ•naaall. Ooit 
zijn er venchiliende tcchntckcn om 
nteuwc cnctaicbronnen Ie benutten. 
Dcu besparinacn en alternatieven z.,... 
den dóor een serichtc politiek sterk, •• 
stimulcerd moeten worden. 

11. Onderzoek en ener;lebeleid 
tot au toe eenzijdie cerJCbt op 
atoomenergie 
T 01 nu toe iJ atoomeneraio eenzijdia a•· 
stimulccrd door steun aan bedrijveil en 
"'etenschappclijk onderzoek. Altcrn&• 
ticven zijn onvoldocadc onderz.xhl. 
Gezien de enorme hocveelheid JCid die 
door overheid en bedrijven reeds Jcsto-

ken zijn ill dc.ontwikkclina van atoom· 
cnerpe. bestaat er arote druk om 
atoomcnci'JÏC op JfOlC schaal vcrder ia 
te ~ocrca. Eca werdere ont\ltikkelial 
van atoomeneraio teat beslal op een 10 
JtOIC hocveelheid kapita.al dat daarmee 
de wca nut een nicuVtc cnef'I.Îcpolitick 
wordtacblokkcerd. 



BIJLAGE 9 - ONDERTEKENAARS VAN HET ALMELo-MANIFEST 

- Aktiecentru. Sjaloom - Landelijke Vereniging van Wereldwinkels 
- Aktie Strohal• - LOSSA 
- Algemene Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie - Medisch Juridisch Comitê Politieke Gevangenen 
- Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (AHJV) - Nederlandse Christen Studenten Vereniging 
- Anti-Apartheidsbeweging Nederland - Nederlandse Missieraad , Commissie Buitenland 
- ARJOS - Nederlands Komitee Iran 
- Beweging Arbeiders Zelfbeheer - NIVON 
- Bond van Wetenschappel ijke Arbeiders - Palestina Komitee 
- Bond voor Dienstplichtigen - Pax Christi 
- Boycot Outspan Aktie - PPR 
- Brazilil Kaaitee - PSP 
- Chili Komitee Nederland - PSP-jongeren 
- Centrum voor Geweldloze Weerbaarheid - PvdA 
- Christenen voor het Socialis.e - Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen 
- CLAT-Nederland - Socialisttese Partij (SP) 
- Centrum Ontwikkelingssamenwerking Nij.egen - Stroomgroep Stop Kernenergie 
- Communistische Partij Nederland - Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers 
- Federatie van Vonaingscentra - Vereniging Dienstweigeraars 
- Fi lippijnengroep Nederland - Vereniging Milieudefensie 
- FJG-jongeren in de PvdA - Vereniging van Dienstpl ichtige Militairen 
- Haarlemse Aktiegroep voor Internationale Samenwerking - X min Y Beweging 
- HBO-contactgroep Amsterdam - Zwaarden of Ploegijzers 
- Internationale Kommonisten Bond - regionale en lokale energiecomités 
- International Fellowship of Reconciliation 
- Industriebond NVV (adhesie) 
- Kerk en Vrede 
- De Kleine Aarde 
- Kaaitee Zuidelijk Afrika 
- KWJ-beweging van werkende jongeren 
- Landelijk Centru. voor Gereformeerd Jeugdwerk, contactgroep kosmopolitie-

ke vonaing 

- Landelijke Hervonade Jeugdraad ~, - ----=~··- , ~ ··- ··) 
-Landelijk Energie Komitee (LEK) ~ ~ ~ 
·landelijk Jntt1at1ef ... ttee tegen de uttb,.tdtn ~1"1*1-"--~J 
- Landelijk Overleg Grondraden 11 www.lako.org 
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