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Deze brochure is uitgegeven door het initiatief'komi.té tegen de uitbreiding 
van het ultra-centrifugeproject. Het verschijnen is mogelijk gemaakt door 
de medewerking van de volgende personen: 

- Jodien van Ark 
- Walter Etty 
- Duco Helierna 
- Gaby van der Mee 
- Kees van der Pij 1 
- Leonie Ravenstein 
- Wim Reedijk 
- Jaap Rodenburg 
- J os Vernooy 
- Paul Wouters 

Het sekretariaatsa.dres van het 
komi.té is: 

Gaby van der Mee 
Lindenstraat 56B Amsterdam 
Tel.: 020-267611 
Gerooentegiro: M 17009 

Financiële ondersteuning van het komi.té is hard nodig. Wij roepen U 
daarom op een gift te storten op het bovenvermelde gironummer. 

Dit bulletin zal vier maal per jaar verschijnen. 
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Inleiding 
Oaze brochure bevat inFormatie over de uitbreiding van de ultra
centriFuge Fabriek in Almelo. Zij wordt uitgegeven door het lande
lijk initiatier komité tegen de uitbreiding van de ultracentrifuge. 
Oit komité bestaat uit leden van de CPN, PvdA, PPR en mensen uit 
kerkelijke en wetenschappelijke kring. Zij is voortgekomen uit de 
grote beweging tegen de uitbreiding van de ultracentriFuge en heeFt 
onder andere de grote demonstratie tegen de uitbreiding van de 
ultracentriFuge in april '77 in Almelo georganiseerd. 

Waar gaat het om? 

Oe ultracentrifuge Fabriek is een Fabriek waar natuurlijk uranium be
werkt wordt, zodat het produkt ('verrijkt uranium') geschikt is als 
brandstof voor kerncentrales maar ook als belangrijke schakel voor de 
aanmaak van kernwapens. Oe nederlandse regering staat op het punt te 
besluiten de kapaciteit van deze Fabriek drastisch uit te breiden. 

In de verschillende hoofdstukken van deze brochure wordt ingegaan op 
de achtergronden hiervan. 
Oe ultracentrifuge is een internationaal projekt waaraan de Bonds
republiek Duitsland, Engeland en Nederland deelnemen. Het streven naar 
de versterking van de konkurrentiepositie van een duits-engels-nader
lands konsortium, waardoor met name Duitse koncerns een grotere greep 
op de ontwikkelingen in de atoomindustrie proberen te krijgen, vormt 
één van die achtergronden. Het doel is met endere woorden de vorming 
van een 'eigen' atoomlobby; dit zou het streven van West-Duitsland 
naar het bezit van atoomwapens vergemakkelijken. Oe ektiviteiten van 
de westduitse overheid zijn eveneens hierop gericht. Zo heeFt de 
Bondsrepubliek een kontrekt gesloten met Brazilië weerbij zij verrijkt 
uranium, kerncentrales en de technologie voor het verrijken van ura
nium aan dit diktatoriaal geregeerde land levert. In ruil daarvoor 
krijgt West-Duitsland toegang tot de grote voorraden netuurlijk 
uranium van Brazilië. Een soortgelijk verdrag heeFt de BRO met Zuid-
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AFrika gesloten. Door deze verdragen krijgen zowel Zuid-AFrika ale 
Brazilië de beschikking over de technologie die hen in staat stelt 
atoombommen te maken. Welke ernstige gevaren dit oproept blijkt uit 
de demonstratieve weigering van beide landen het v~rdreg tot niet 
spreiden van kernwapens te ondertekenen. 
Zuid-AFrika heeFt enkele maanden geleden zelFs een atoomproeF willen 
nemen, dia verijdeld werd door het optreden van de Soviet Unie, de 
Verenigde Staten en andere landen. 
Beide kontrakten van de BRD bevorderen een sterke spreiding van atoom
wapens. 

Uitbreiding van de ultracentriFuge ie bovendien een onmisbare schakel 
in de atoomplannen van ds BRD zelF. Zonder daze uitbreiding kan de BRD 
geen verrijkt uranium l~versn en zou daarmee haar kontrakten niet na
komen. Hiermee zou een belangrijke barriere opgeworpen zijn tegen het 
grote doel van de duitee atoomplannen: zelF beschikken over atoom
wapens. Daarvoor heeFt zij netuurlijk uranium nodig (die op dit moment 
van de VS betrokken moet worden) en bovendien de kennis en ervaring 
die een uitgebreide UC voor haar oplevert. Voor alle duidelijkheid: 
het is aan de BRD verboden om zalF over atoomwapens te beschikken; dit 
is vastgelegd in de verdragen die in 1954 in Par i js zijn geslot en, 
verdragen die ook Nederland heeFt ondertekend. 

In hooFdstuk III wordt ingegaan op de ekonomieche aapakten v an ui t 
breiding van de UC. Er wordt aangetoond dat de bedrijFe-ekonomische 
toekomstmogelijkheden uiterst onzeker zijn, gezien de ontwikkelingen 
op de internationale markt van verrijkt uranium. 
Een veel gebruikt argument dat hiermee samenhangt betreFt de werk
gelegenheid. Zo wordt beweerd dat uitbreiding werkgelegenheid zou 
scheppen. Het lijkt plausibel maar is het niet. Allereerst is de ver
houding investering-aantal arbeidsplaatsen veel ongunstiger dan bij 
voorbeeld de scheepsbouw. Bovendien is het ekonomisch perspektieF van 
het projekt op zijn zachtst gezegd onduidelijk. Ale het gaat om het 
scheppen van werk dan zijn er veel betere manieren en moet met name 
gezocht worden in die sektoren die het gevaar op oorlog niet be
vorderen. 

In hooFdstuk I wordt, naast een uiteenzetting over de kernenergie
cyklus, gewezen op de gevaren voor het milieu en de veiligheid die 
samenhengen met de uitbreiding van de UC zelF en op de problemen van 
de aFvalverwijdering van kerncentrales. 

Het geheel aan inFormatie overziende, is de konklusie dat de uitbrei
d i ng van de UC NIET mag doorgaan onontkoombaar. 
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Grote beweging 

Gezien het bovenstaande is het dan ook niet verwonderlijk dat er zich 
tegen de uraniumFabriek een grootscheeps verzet ontwikkelde. 
Met de hier opgenomen 'open brieF' gericht aan de nederlandse regering 
werd vooral, naast de gevaren voor milieu en veiligheid, nog eens be
nadrukt wat uitbreiding zou betekenen voor de positie van West-Duits
land, Brazilië en Suid-AFrika en dat géén uitbreiding een eerste 
stap van de nederlandse regering betekent op weg naar een werkelijke 
vredespolitiek. 
In een adhesiekempagne werd deze brieF ondertekend door meer dan 
12.000 Nederlanders. Om een beeld te geven van de ondertekeningen: 
onder hen waren leden en bestuurders van de CPN, PvdA, PPR en PSP, 
leden van CDA, 0'66 en VVO, leden en kaders van de vakbeweging, kunste
naars, velen vanuit wetenschappelijke en kerkelijke wereld, artsen, 
verpleegsters, onderwijzers, maatschappelijk werkers etc. 
Oe adhesies werden tenslotte aan de (toenmalige) minister Van der 
Stoel overhandigd, en bij deze gelegenheid Werd tevens door het 
initiatieFkomité een landelijke demonstratie te Almelo tegen de uit
breiding aangekondigd. 
Ondertussen waren overal in het land komité's gevormd tegen de uit
breiding van de UC-Fabriek; op grondslag van de 'open brieF' werden 
plaatselijke organisaties benaderd, inFormatiebijeenkomsten gehouden 
en werden voorbereidingen voor de demonstratie getroFFen. 
Deze vond op 2 april '77 plaats te Almelo en werd een groot sukses, de 
plm. 10.000 demonstranten werden daar toagesproken door vartegenwoor
digers van o.a. PvdA, PPR, CPN en LEK. 
Tijdens de Formatiepariode zijn door het initiatieFkomité en andere 
organisaties brieven gestuurd naar de inFormatèur en PvdA, CDA en 
0'66 om nog eens nadrukkelijk te herinneren aan de programma's van de 
verschillende partijen en het grote protest wat er in Nederland be
staat tegen de uitbreiding en waarin o.a. wordt gesproken van 'ernstig 
kiezersbedrog' wanneer de uitbreiding van de ultracentriFuge Fabriek 
niet 'ondubbelzinnig' wordt aFgewezen door een nieuw kabinet. 

Garanties? 

Oe laatste tijd wordt met name het argument gehanteerd dat Nederland 
elke invloed op de Westduitse politiek zou verliezen als ze niet mee 
zou doen aan de uitbreiding van de ultracentriFuge. Daaraan wordt een 
gewichtig gedoe gekoppeld rond het verkrijgen van garanties dat het 
verrijkte uranium van Almelo niet gebruikt zou worden voor het pro
duceren van atoomwapens. 
Oe invloed van deze garanties is tot nu toe nog nooit gepubliceerd. 
Wel bleeF Brazilië duidelijk maken dat zij bleeF koersen op het bezit 
van atoomwapens. Ook technische garanties van het atoombureau te Wenen 
zullen daar geen dam tegen kunnen opwerpen. Daarvoor is meer nodig, 
waaronder geen uitbreiding UC. 
In dit verband is het van belang te wijzen op de druk die door de BRD 
wordt uitgeoefend om te komen tot uitbreiding van de UC. Daarbij werd 
gedreigd met het zelf bouwen van een verrijkingsFabriek. Maar dat 
druist openlijk in tegen de in Parijs gesloten akkoorden in 1954. Oe 
konsekwentles vàn zo'n stap voor de internationale positie van de BRD 
zijn niet te overzien. Het is zeer zeker onjuist om voor dat dreige
ment te zwichten. 
Het gaat er immers niet om het de BRD zo gemakkelijk mogelijk te maken 
bij haar streven naar atoomwapens, maar zo moeilijk mogelijk! 
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Almelo-hoorzitting 

Ce akties hebben hun uitwerking niet gemist. Het is de regering niet 
mogelijk geweest zonder meer de uitbreiding door te voeren, terwijl 
dat wel in de bedoeling lag. Wel werden een aantal besluiten genomen 
die ertoe moesten dienen zo'n besluit alsnog voor te bereiden. Een 
onderdeel daarvan vormde de door de regering georganiseerde hoorzit
ting in Almelo. 

Het landelijk initiatieF komité is van mening dat deze kwestie een 
zaak van nationale omvang is en heeFt daarom hoorzittingen in het hele 
land geëist. Ce regering was deertoe niet bereid en heeFt slechts een 
hoorzitting in Almelo georganiseerd. AlsoF het alleen een kwestie van 
Almelo is! Bovendien verklaarde zij argumenten die samenhingen met de 
achtergronden van de uitbreiding buiten de orde. Men mocht alleen 
praten over de problemen die voortvloeiden uit de technische kanten 
van de uitbreiding. 
Uiteraard heeFt het landelijk initiatieFkomité zich bij haar optreden 
op de hoorzitting hiertoe niet laten beperken. 

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen rondom de beslissing van 
het kabinet Van Agt, waarin, zonder een debat in de kamer daarover aF 
te wachten, besloten wordt over te gaan tot uitbreiding met als enige 
'voorwaarde' dat er bepaalde garanties gevraagd worden van Brazilië 
voor het vreedzaam gebruik van verrijkt uranium, gaF het komité de 
volgende verklaring uit: 

"( ••• ), verklaart hevig verontwaardigd te Z1Jn over de plotselinge 
beslissing van de regering van Agt inzake de uitbreiding van de ultra
centriFuge Fabriek ie Almelo. 
Ce druk, met name vanuit de Bondsrepubliek, vanwaar in het verleden 
gedreigd werd met het bouwen van een eigen Fabriek, moet wel bijzonder 
groot geweest zijn, dat het kabinet nog vóór de regeringsverklaring 
overging tot deze beslissing, met passering van het parlement. 
Had het kabinet Den Uyl, overigens, in een eerder stadium gehoor ge
geven aan de vele bezwaren tegen de uitbreiding, dan had de beslissing 
nu niet in handen gelegen van dit rechtse kabinet. 
Het komité vraagt zich aF waaruit wel de garanties bestaan, waarover 
door Van Agt, en vroeger door Van der Stoel, wordt gesproken. Hoe 
kunnen garanties gegeven worden door een land als Brazilië, waar, zo
als bekend, een militaire diktatuur heerst, en wat niet eens in staat 
is z'n eigen bevolking veiligheidsgaranties te geven? 
Hoe kan Nederland op de naleving ervan toezien? Het gaat hier immers 
om een verdrag tussen de Bondsrepubliek en Brazilië? 
Over de andere bezwaren die aan het projekt kleven, en die in de aF
gelopen jaren door velen naar voren werden gebracht, wordt nu overigens 
met geen woord meer gerept. 
Op 4 maar a.s. zal er in Almelo een groot opgezette demonstratie wor
den gehouden. Ce voorbereiding van deze demonstratie is ter hand ge
nomen door een groot aantal organisaties waaronder politieke partijen 
zoals CPN, PvdA, PPR, PSP; jongeren- en studentenorganisaties als 
ANJV, LOG; milieu-organisaties als LEK, Vereniging MilieudeFensie; 
kerkelijke organisaties; Bürgerinitiatieve uit West-Duitsland; 
Braziliëkomité enz. ( ••• )" 

Uitbreiding van de UC druist in tegen alle belangen van de nederlandse 
bevolking, allereerst dat op vrede. Van de regering dient geëist te 
worden dat zij een beleid voert dat gericht is op het aktieF bevor
deren van de vrede, op grondslag van de akkoorden van Helsinki. Niet 
meewerken aan de uitbreiding van de UC is daar een essentiële stap in. 

GEEN UITBREIDING UC I 
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Ondergetekenden protesteren met klem tegen de voorgenomen uitbreiding van de 
capaciteit van de ultra-centrifugefabriek te .A:l.Ioolo. 

Daarbij gelden de volgende overwegingen: 

- Met het ultracentrifugeproject wordt uranium verrijkt. Met dit verrijkte 
uranium kurmen atoanboom:m worden gemaakt, zoals ook de directeur van het 
project, prof. Boogaardt, heef't toegegeven. 

- Op een grote uitbreiding van het project wordt met name zeer sterk aan
gedrongen door de Bondsrepubliek Duitsland. Deze uitbreiding heef't zij 
onder andere nodig voor export naar Bmzilië, hetgeen volkomen in strijd 
is met de geest en bedoeling van het verdrag tot niet-spreiding van 
kernwapens. 

- Dit verdrag beoogt de levering te voorkaoon van nucleaire kennis en tech
nieken aan landen die het verdrag niet ondertekend hebben. Dit geldt ook 
voor het betrekken van uranium van dergelijke landen. Brazilië heeft dit 
verdrag niet ondertekend. Toch heeft West-Duitsland een contract met Bra
zilië getekend, waarbij het zich verplicht in de komende 10 à 15 jaar 6 
à 8 kernreactoren te leveren, plus het benodigde verrijkte uranium plus 
de technologische apparatuur en kennis die Brazilië in staat rooet stellen 
zelfstandig tot uraniumverrijking over te gaan. Daarmee wordt voor haar 
de mogelijkheid vergroot tot het produceren van atoanbomnen. In het kader 
van dit contract krijgt West-Duitsland toegang tot het natuurlijk uranium 
van Bmzilië. 

- Een zo mogelijk nog nauwere samenwerking op at0011:gebied heef't West-Duits
land met Zuid-Afrika, dat ook het non-proliferatieverdrag niet heef't 
ondertekend. Hier gaat het onder andere om het betrekken van uranium uit 
Zuid-Afrika en om het leveren van een uraniumverrijk:i.ngsfabriek. 
Ook voor Zuid-Afrika wordt dan de mogelijkheid vergroot tot het produceren 
van atoanbcmnen. 

-Deze politiek van West-Duitsland is dus volkanen in strijd met de inter
nationale verdragen, die het zelf ondertekend heef't. Het idee van de 
Nederlandse regering dat zij via afspraken met de Westduitse regering 
rondom de geplande uitbreiding, de Westduitse politiek kan beïnvloeden, 
moet dan ook op zijn best als een illusie worden gekenschetst. 

- West-Duitsland heef't de uitbreicüng in .A:l.Ioolo ook nodig om de mogelijkheid 
te vergroten zelf de beschikking te krijgen over atoanbcmnen. Het openlijk 
zelf beschikken over atoari>cmnen is verboden bij de internationale verdra
gen die na de Tweede Wereldoorlog en als resultaat daarvan zijn gesloten. 
Uitbreiding van de verrijkingsfabriek in .A:l.Ioolo, de daarmee verbonden 
contracten met Brazilië en Zuid-Afrika en een eventuele Europese kernmacht 
zou Duitsland de dekmantel geven die het nodig heef't om deze verdragen 
te ontduiken. 

- Een dergelijke ontwikkeling is volkomen in strijd met het plechtig geslo
ten Akkoord van Helsinki waar ook Nederland aan deelgenomen heef't • 
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- De uitbreiding van het proj eet in .AJ.melo zou de problenen van de radio
actieve afval enonn vergroten. Voor deze problenen is absoluut nog geen 
oplossing. In de VS is al gebleken dat injecteren in zoutlagen gevaar
lijke situaties kan scheppen ( o.a. besmetting van grondwater ) • 
Terecht wordt deze oplossing door de bevolking van noordelijk Nederland 
afgewezen. 
Uitbreiding van de ultra-centrifuge in .AJ.melo rooet dan ook beschO'llWd 
worden als een groot gevaar voor het milieu. 

- Het a:t'gi.UOOnt van :net nane minister lubbers dat de uitbreiding van de 
verrijkingsfabriek de zo noodzakelijke werkgelegenheid zou verschaffen, 
is volkanen in strijd :net de feiten. Ook bij de start van het project 
zijn dergelijke verwachtingen gewekt, die niet bewaarheid zijn geworden. 
In 1973 zijn zelfs 76 :rrensen ontslagen. Verder is het proj eet een zeer 
kapitaalintensieve sector, waardoor er per hoeveelheid gemvesteerd 
kapitaal zeer weinig arbeidsplaatsen worden gecreëerd vergeleken :net 
andere sectoren in onze economie, zoals bijvoorb~ld de scheepsbouw. 

- Uitbreiding in .AJ.melo zou West-Duitsland, dat economisch het sterkste 
land in West-Europa is, ook de mgelijkheid geven een onevenredige ver
schuiving in de politieke en militaire verhoudingen tot stand te brengen. 
Uitbreiding van de verrijkingsfabriek zou bovendien een verdere vervlech
ting van onze nationale economie :net die ontwikkeling tot gevolg hebben. 
Dit is een gevaarlijke en instabiele weg, die leidt tot een militarise
ring van de Nederlandse economie. 

Orrlergetekenden dringen er dan ook bij de Nederlandse regering :net klem 
op aan af te zien van de uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in 
.AJ.melo. Zo'n stap van de Nederlandse regering zou een grote invloed uit
oefenen. Zij zou de heilloze plannen van de Duitse Bondsrepubliek op dit 
gebied dwarsbolren en daarmee een belangrijke bijdrage leveren in het be
strijden van de verdere verbreiding van kernwapens en het daarmee verbon
den oorlogsgevaar. 

Ondergetekenden zijn ervan overtuigd dat nu een actieve vredespolitiek 
geboden is, dit zou een eerste stap daartoe zijn. Daarnaast zou ook het 
optreden voor het tot stand kanen van een verdrag om niet als eerste 
atoomwapens te gebruiken, een elenent van zo'n politiek rooeten zijn. 

Ondergetekenden zien deze open brief als een bijdrage voor het ontwikke
len van een slagvaardig Nederlands vredesbeleid, dat handelt op basis 
van de besluiten van de conferentie van Helsinki. 
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Luchtfoto van het 
ultracentrifUgeproject. 

Geschiedenis van Almelo en zijn uitbreiding in het kort: 

vijFtiger jaren: 
zestiger jaren: 

1970: 

1974: 

1976: 

Kistemaker ontwikkelt de centriFuge-methode 
produktie-Fese kan beginnen. Oe staat gaat eamen met 
Philips, Shell en Staetsmijnen (elk 10X) en VMF en 
RSV (elk 7,5X) een ultracentriFuge-Fabriek bouwen in 
Almelo. 
Met Engeland en West-Duitsland wordt het verdreg van 
Almelo gesloten (voor 10 jaar, om de ultra-centriFuge 
gezamenlijk aan te pakken en winstgevend te maken). 
URENCO is het bedrijF, dat het zou moaten geen doen. 
In Engeland (Cepenhurst) en Nederland (Almelo) staan 
proeFFabrieken, die teaamen 65 ton verrijkt uranium 
kunnen leveren. In Almelo twee met teaamen 45 ton. 
Na de bouw ven deze proeFFabriek stepten de bedrijven 
er uit. 

In het verdrag stond, dat er een demonstratieFebriek 
van 400 ton gebouwd moest worden, waaraan Nederland 
mee moest doen. Er wordt nu een Febriek ven 200 ton 
in Almelo gebouwd en een in Cepenhurst, die in 1979 
klaar zullen zijn en den aan het werk slaan. 
URENCO sluit kontrakten aF, weerbij per jaar 2000 ton 
verrijkt uranium (uit Almelo) verkocht moet geen wor
den. Oe minister van Ekonomische Zaken keurt het be
sluit goed; de tweede kamer weet er niete ven. 
Er wordt géén voorstel gedaan nog om de Febriek in 
Almelo uit te breiden om het kontrekt na te kunnen 
komen. 
Er is een kapaciteit van 465 ton per jaar. Er moet 
dus met 1500 ton uitgebreid worden. Nederland mag daar 
voor 1/3 = 500 ton aan deelnemen. D.w.z.: dat de 
nederlandse regering 6Fwel de Febriek moet uit
breiden 6Fwel 500 ton verrijkt uranium per jaar op
kopen en doorverkopen een degenen, die het kontrekt 
gesloten hebben. 
Oe senvraag om de UCN uit te breiden komt aan de orde. 
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Hoofdstuk I : De kernenergie -CJklus 
Oe Ultra-CentriFuge Nederland (UCN) is alleen maar belangrijk omdat 
het een schakel is in het hele kernenergie-proces. Met kan er niet uit 
los worden gemaakt, oF je nu spreekt over de uitbreiding van het ge
bouw en het materiaal in de stad Almelo, oF dat je meer kijkt naar de 
technische kennis en Financiële en ekonomische belangen, die met 
de UCN gemoeid zijn. 

Om de betekenis van de UCN te begrijpen, daarom hier eerst een korte 
beschrijving van heel de kernenergie-cyklus in zijn verschillende 
Fasen. 

1. Uranium-winning 

Op verschillende plaatsen in de wereld wordt uranium gevonden. Het 
ziet er nu naar uit, dat ongeveer twee à vier miljoen ton 'winbaar' 
is, dwz. met winst uit de grond geheeld kan worden. Enkele landen, 
waar dit gebeurt oF zou kunnen gebeuren, zijn: VS, USSR, Frankrijk, 
Spanje, Zuid-AFrika, Brazilië, India, Zaire, Australië. 

2. Uranium-verrijking 

In de meest gebruikte kernreektoren (de zgn. lichtwater-reaktoren) 
kan men niet al het gewonnen uranium gebruiken. Dat bestaat namelijk 
vooral uit twee verschillende soorten uranium: uranium 235 en het 
iets zwaardere uranium 238 (U 235 en U 238). 
99,3% van het uranium is het onbruikbare U 238 en het bruikbare 
U 235 maakt slechts 0,7% van de hoeveelheid uit. Wanneer het percen
tage U 235 wordt verhoogd tot rond de 3%, dan is dat voor een normale 
reaktor al voldoende om te kunnen werken. Het verhogen van het 
percentage (oF het indikken) heet 'verrijking'. 
Voor deze verrijking zijn verschillende methoden in ontwikkeling. 
Oe centriFuge-methode is er één van. 

3. Uraniumverbranding in de centrale 

Oe opwekking van energie (elektriciteit) gebeurt in de kerncentrale. 
Daar wordt het verrijkt uranium (de U 235) beschoten met neutronen. 
Wanneer een atoom U 235 een neutron opvangt, valt het uiteen in ver
schillende stoFFen en geeFt daarbij warmte aF. Deze warmte wordt 
gebruikt om water aan de kook te brengen en met de stoom wordt een 
dynamo aan de gang gebracht. 
Bij dat beschieten en uitelkaar vallen komen verschillende (radio
aktieve) stoFFen vrij. Een klein beetje plutonium ontstaat er als 
U 238 neutronen opvangt. 

4. Hergebruik oF 'opwerking' van het aFval 

Wanneer er veel U 235 uiteen gevallen is, verliest de uraniumstaaF 
zijn kracht en moet vervangen worden. Het 'aFval' gaat naar een 
opwerkingsFabriek. Daar wordt het plutonium er uit gehaald, evenals 
de overgebleven U 238 en U 235. 
Het plutonium en het uranium kan opnieuw gebruikt worden (het 
plutonium bv. voor atoombommen, zij het met veel moeite). Radio
aktieve reststoFFen moeten worden verwijderd. 
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5. Waar met het aFval naartoe 

Oe radio-aktieve stoFFen, die niet meer te gebruiken zijn, moeten 
natuurlijk ergens heen. Ze moeten veilig opgeborgen worden. Voor 
sommige stoFFen zal het enkele duizenden tot een miljoen jaar duren, 
voordat ze uit zichzelF zo var aFgazwakt zijn, dat za hun straling 
hebben verloren. 

6. Oe snelle kweekreaktor 

Een nieuwe ontwikkeling in de kernenergie-cyklus is de opkomst van de 
'snelle kweek-reaktor'. Oaze reaktor weet uit het tot nu toe onge
bruikte U 238 via een ingewikkeld proces plutonium te maken. Het 
kweekt m•t behulp van een klein beetje plutonium uit onbruikbare 
uranium bruikbare plutonium, dat in een centrale warmte kan opwekken. 
Oe proeFcentrale in Kalkar is een bekend voorbeeld van een dergelijke 
nieuwe reaktor. 

Nu globaal de verschillende Fasen in de splijtings-cyklus zijn aan
gegeven, gaan we de verschillende stadia wat van dichtbij bekijken. 
Vooral de gevaren op het milieu-gebied zullen kort worden belicht. 
Andere hooFdstukken gaan in op andere espakten van kernenergie in het 
algemeen en van de ultra-centriFuge Almelo in het bijzonder. 

1. Uranium-winning 

Oe winning zelF van uranium is een vrij ongezonde zaak. In de ertsen 
is uranium weliswaar erg verdund, maar het heeFt al wel de straling. 
Oe werkers in de uranium-mijnen ondervinden daar wel degelijk de 
invloed van. 
Oe uranium-aFval wordt als bergen bij de mijnen opgeslagen (vergelijk 
de aFvalbergen bij de kolenmijnen in Zuid-Limburg). Ook dit aFval is 
nog licht radio-aktieF en verhoogt de radio-aktieve achtergrond
straling. 

Een andere kant van de zaak is daze: 
Landen, die bezig zijn een kernenergie-systeem op te bouwen, willen 
er van verzekerd zijn, dat ze een stabiele aanvoer hebben van de grond
grondstoF uranium. Ook de bedrijven, die kernenergie produceren oF 
belangrijke leveranciers zijn van Fabrieken oF installaties willen 
er zeker van zijn, dat kernenergie geproduceerd kan blijven worden. 
Het is dan ook van belang dat in zoveel mogelijk landen, waar 
uranium gevonden wordt, regeringen in het zadel blijven oF komen, dia 
graag uranium willen blijven leveren. 

Daarom is West-Duitsland zo gebrand op goede kontakten met Brazilië 
en Zuid-AFrika. Ook Frankrijk is mede om die reden geen groot voor
vechter van de bevrijding van zuidelijk AFrika en steunde MobLJtu 
tegen bevrijdingsbewegingen in Zuid-Zaire. Oe grondstoF voor kern
energie moet 'in betrouwbare handen' blijven, zeker nu de olie
maatschappijen niet meer volledig garant kunnen staan voor blijvende 
aanvoer van olie. 
Hier worden wel namen van landen genoemd, maar het is juister om te 
praten over konglomeraten van bedrijven, die door regeringen gesteund 
worden, zoals uiteindelijk URENCO ook een konsortium is. Het is 
eerder zo, dat grote koncerns in bepaalde landen proberen een positie 
op de wereldmarkt te veroveren, waaraan de regering steun verleent. 
Vooral in West-Oultsland is de greep van de koncerns op de kern
energie erg sterk. 
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2. Uranium-verrijking 

Oe oudste methode om uranium te verrijken is de gasdiFFusie. 
Bij gasdiFFusie wordt uit het mengsel U 235 en U 238 chemisch een gas 
gemaakt. Dit gas wordt aan één kant van een dun vlies (membraan) ge
bracht. Oe lichtere deeltjes gaan er iets gemakkelijker door den de 
zwaardere. Zo kun je het lichte U 235 van het wat zwaardere U 238 
scheiden: door het proces vele malen te herhalen zul je er op den 
duur een betrekkelijk grote hoeveelheid U 235 in aantreFFen. Deze 
methode is wel erg duur en vraagt erg veel energie. 

Een tweede, waarschijnlijk goedkopere methode is de ultra-centriFuge, 
die o.a. proF. Kistemaker heeFt ontwikkeld. In kleine centriFuges 
wordt uranium rondgeslingerd en het zwaardere U 238 zal meer tegen de 
buitenkant van de centriFuge aan gaan zitten dan het lichtere U 235. 
zo kun je ze ook van elkaar scheiden. 

In West-Duitsland is vooral een derde methode ontwikkeld, die bijna 
bedrijFsklaar is: de straalbuis-methode. In een ronde buis wordt de 

uranium rondgeslingerd. Maar door een get in 
de buis komt vooral het zwaardere U 238 naar 
buiten, terwijl het lichtere U 235 meer met 
de kromming van de buis mee zal buigen. 
(Het is overigens kenmerkend, dat het ver
rijkingasysteem wat Zuid-AFrika zegt ont
wikkeld te hebben, ook op het principe van de 
straalbuis berust. Toeval?) 

Oe straalbuis-methode is overigens - voor zover bekend - niet goedkoper 
en voordeliger dan de andere bekende systemen. 

Oe vierde methode, die nog lang niet bedrijFsklaar is, werkt met een 
laser. Maar het zal nog wel tot 1990 duren, voor deze methode met de 
drie andere methodes kan konkurreren. Opnieuw moet erop gewezen worden 
dat het bedrijven zijn, die de processen in handen hebben. Niet de 
regeringen. 

Het verrijkingaproces zélF is niet zo erg gevaarlijk. Want pas in de 
kerncentrale wordt het uranium echt gebruikt en komen er radio-aktieve 
stoFFen vrij. Maar geheel zonder gevaar is de verrijking ook weer 
niet. 
• allereerst wordt het uraniumerts niet ruw aangevoerd en gebruikt. 

Uranium wordt samen met Fluor tot een gas gemaakt: uranium-hexa
Fluoride. Ook zonder de radioaktieve straling is dit gas al uiter• 
mate giFtig en sterk kankerverwekkend. In de Fabriek, maar vooral 
bij het transport naar en van de Fabriek en bij opaleg kan zich 
nogal gemakkelijk een ongeluk voordoen. Vooral bij het vervoer heb 
je de omstandigheden niet altijd in de hand. Wanneer een vat in de 
Fabriek oF op het opslagterrein breekt, zijn de gevolgen nog een 
beetje te overzien, maar een verkeersongeluk ken in een polder, maar 
ook in een dichtbewoonde stad gebeuren. 

• vervolgens is voor de ultra-centriFuge nogal wat koelwater vereist. 
Het geloosde koelwater verwarmt het oppervlaktewater rond Almelo. 
Daardoor kan het minder zuurstoF opnemen, planten en vissen sterven 
aF. Ook het botulisme neemt toe als het water warmer wordt. 
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3. Uranium-verbranding in de centrale 

Kernenergie veroorzaakt geen verontreiniging op de plaats, waar de 
centrale staat. Dat wil zeggen: er komt geen roet; co

2 
oF koolzuurgas 

vrij. Daarvoor in de plaats wordt de achtergrondstral1ng, die in het 
natuurlijk milieu aanwezig is, verhoogd. Op dit moment is de natuur
lijke straling ongeveer 100 milirem. per jaar. Onderzoeken wijzen er 
op, dat een mens ongeveer 170 milirem per jaar zou kunnen verdragen, 
maar ook, dat voor elke extra milirem in Nederland 0 1 7 à 30 mensen 
méér aan kanker sterven, per jaar. 
Verhoging van de achtergrondstraling is gevaarlijk, niet alleen voor 
het kankergevaar, maar ook voor de erFelijkheid. Hoe sterk de radio
aktiviteit de erFelijkheid beinvloedt, kan (nog?) niet gezegd worden, 
omdat het menselijk gedrag niet alleen door de erFelijkheid bepaald 
wordt, maar ook door opvoeding, eigen keuze. Dat een verandering in 
erFelijke eigenschappen bij de mens veel gevaarlijker is dan b.v. 
bij dieren, komt omdat onze intensieve gezondheidszorg de natuurlijke 
selektie van de natuur doorbroken heeFt. We moeten dan ook extra 
voorzichtig zijn met erFelijkheids-beinvloeding. 
Voor het personeel in een centrale is het gevaar nog groter: om nog 
enige mensen in een centrale te kunnen laten werken, is vastgesteld 
dat werknemers in een centrale maximaal 5 rem per jaar mogen oplopen, 
tot een maximum van 15 rem in totaal. Maar het kan wel betekenen: 
veel (gedwongen) personeelsverloop oF, om het van de andere kant te 
bekijken: voor iedereen vervroegd ontslag om gezondheidsredenen. 

Naast het stralingsgevaar is de kleine kans op het grote ongeluk nog 
steeds aanwezig, met als gevolgen: duizenden doden, onvruchtbaar land, 
zware beïnvloeding van het nageslacht. Oe recente ontploFFing in een 
centrale in India, die gelukkig nog niet die zware gevolgen had als 
mogelijk zouden zijn, maakt dat nog eens duidelijk. Zouden daarom de 
meeste europese landen hun kerncentrales aan de grenzen van het land 
neerzetten? 
Menselijke Fouten, chantage oF sabotage kunnen die kans vergroten ••• 

Kerncentrales moeten erg veel elektriciteit kunnen produceren om de 
investering op te kunnen brengen. Ze zullen erg groot moeten zijn. 
Waar ze staan, zal zich een koncentratie van aFvalwarmte voordoen, 
temeer daar een kerncentrale meer dan 1~ maal zoveel aFvalwarmte per 
kilowat-uur produceert dan een gewone centrale. Grote, hoge koel
torens zijn dan ook nodig, oF erg veel water. Daarom dat de centrales 
gebouwd worden aan de zee (Borssele, Petten) oF langs brede rivieren 
(de Rijn). 

Het minst gevaarlijke lijkt nog wel, dat de Fabriek zélF langzaam 
radio-aktieF wordt. Na verloop van 30 à 40 jaar is de hele Fabriek 
zo radio-aktieF geworden, dat hij gevaarlijk begint te worden voor 
degene, die er langere tijd in moet verblijven. Gevolg: de Fabriek 
moet worden verlaten en zo worden ingemetseld, dat de eerstkomende 
honderden jaren niemand naar binnen kan gaan. 
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4. De 'opwerking' van het gebruikte materiaal 

Een opwerkingsFabriek scheidt o.a. het plutonium van het overige 
radio-aktieve materiaal. Dat plutonium kan worden gebruikt voor een 
kerncentrale, die op plutonium werkt, oF voor kernwapens. 
Het uranium, dat gezuiverd moet worden bevat nog Flink wat U 235 en 
kan teruggestuurd worden naar de verrijkingsFabriek. 
De overige radia-aktieve stoFFen worden ergens opgeslagen. 
Bij het opwerkingaproces komt aanzienlijk meer straling in de lucht 
en in het water terecht dan bij een gewone kerncentrale. Dok een onge
luk is in een opwerkingsFabriek minder moeilijk én veel groter van 
omvang. Gevaren voor personeel en omgeving zijn dan ook veel groter. 

5. De 'snelle kweek-reaktor' 

De twee miljoen ton 'winbare' uranium, die nu bekend is, zal op zijn 
in het jaar 2000, wanneer gematigde programma's voor de bouw van karn
centrales worden uitgevoerd. De snelle kweek-reaktor is dan ook ont
wikkeld om uit het tot nu toe 'waardeloze' U 238 plutonium te kweken, 
die in centrales omgezet kan worden in energie. Wanneer dit zou 
lukken, dan is de grondstoF-voorraad uitgebreid met 50 à 70 maal de 
beschikbare hoeveelheid van dit moment. Bovendien hoopt men, dat het 
dan Financieel haalbaar is om uranium te winnen uit armere ertsen en 
zeewater. De voorraad zou dan praktisch onbeperkt zijn. 
Pas in 2000 zou de snelle kweek-reaktor echt kommareiaal kunnen werken, 
dus tegen de tijd, dat de nu bekende voorraad uranium op is. 

De gevaren van een plutonium-reaktor zijn nog groter dan die van een 
'gewone' reaktor (want hoewel in een gewone reaktor een beetje plu
tonium vrij komt, is het hier het basismateriaal!): 
• plutonium is veel giFtiger dan uranium, is veel sterker kanker

verwekkend 
• de explosieve kracht is veel groter dan van uranium 
• de straling is veel intenser, de omgeving ondervindt veel sneller 

de gevolgen, het gebouw blijFt veel langer een veel groter gevaar, 
en vooral: de werkers staan aan veel grotere stralingegavaren 
bloot 

• de kans op een ongeluk is groter en de eFFekten zijn veel groot
schaliger. 

6. De aFval-verwijdering 

Radio-aktiviteit neemt heel langzaam aF. Van plutonium duurt het bijna 
25.000 jaar voor het de helFt van zijn kracht verloren heeFt en er 
zijn stoFFen, die bij de kern-reaktie vrij komen, die een halF-waarde
tijd hebben van een halF miljoer• jaar. Ondertussen kan die straling 
langzaamaan doordringen tot in bijna elke beschermlaag. Alleen lood 
kan de straling binnen houden. 
Het aFval moet daarom zorgvuldig opgeborgen worden: in al die duizen
den jaren, dat het nog aktieF is, moet het onaanraakbaar, onbreekbaar 
zijn. 
AFval, wat licht radio-aktieF is, is tot nu toe in lood en cement 
op de zeebodem opgeborgen. Enkele vaten, die bij Engeland gedumpt zijn 
zijn nu al lek. Het hoog radio-aktieve aFval ligt tot nu toe ergens 
opgeslagen (in de VS ligt minstens 320 miljoen liter aFval te 
wachten op een veilige bergplaats). 
Radio-aktieF aFval produceert warmte. Het is niet uitgesloten, dat de 
kernramp in de Sovjet Unie in 1958 is veroorzaakt, doordat opgeslagen 
radio-aktieF aFval uit de tijd van de tweede wereldoorlog als hooi
broei zichzelF tot ontploFFing heeFt gebracht. 
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Daarom wordt op dit moment gedacht aan opslag in zoutlagen. Het zout 
kan de warmte opnemen, die tijdens het sfbraak-proces van de radio
aktieve straling ontstaat. Daarbij komt, dat van zoutlagen is na te 
gaan, hoe lang ze al onberoerd door aardbevingen zijn gebleven. 
Daar is tegenin te brengen, dat de warmte-ontwikkeling van grote hoe
veelheden opgeslagen radio-aktiviteit die stabiliteit kan verstoren. 
Trouwens, door in de zoutlagen grotten te hakken om de vaten met aFval 
in te zetten, wordt de laag zelF al aangetast. Tenslotte: het Feit, 
dat de zoutlagen de aFgelopen duizenden jaren niet aangetast zijn door 
aardbevingen is nog geen 1DD% garantie, dat het in de komende duizen
den jaren ook niet zal gebeuren. 

Toch lijkt er op dit moment geen betere oplossing te zijn voor het 
radio-aktieve aFval, dat tot nu toe al is opgespaard. 
Soms lijkt het veilig om het aFgewerkte uranium en alles, wat ook 
radio-aktieF besmet is, in een raket te stoppen en naar de zon te 
sturen. Maar er mislukken nogal wat raket-lanceringen. 

En de prijs voor het oplossen van het aFval-probleem vinden we terug 
op de elektriciteitsrekening. 

Hoofdstuk 11: Atoomwapens en de UCI 
Door de samenwerking in het UC-projekt met Engeland en West-Duitsland 
is Nederland direkt betrokken geraakt bij het vraagstuk van de ver
spreiding van kernwapens. De kans dat landen die tot nu toe niet de 
beschikking over kernwapens hebben deze in de toekomst dankzij in 
Almelo verrijkt uranium wel krijgen is erg groot. Dit ie niet alleen 
een puur technische mogelijkheid, maar vooral waarschijnlijk door de 
druk van internationale politieke en ekonomieche belangen. 

Ultra-centriFuge, een 'gevoelige technologie' 

Een atoombom kun je maken van uranium dat tot 90% verrijkt is. In de 
ultracentriFugeFabriek wordt het uranium maar tot 3,5% verrijkt. Maar 
het kan ook tot 90% verrijkt worden in dezelFde Fabriek: het procedé 
ale zodanig maakt aanmaken van kernwapens mogelijk. 
Maar ook met het licht verrijkte uranium kan men een kernbom maken. 
Ale dit uranium gebruikt ie in een kerncentrale, voor energie
opwekking, dan kan in een zgn. opwerkingsFabriek uit de reeten 
plutonium worden vrijgemaakt. Met plutonium kunnen ook kernwapens 
worden gemaakt. Het verrijken van uranium ie een techniek die maar 
heel weinig landen beheersen, het opwerken daarentegen kunnen al een 
heleboel landen. Ook ie er een levendige handel in zgn. opwerkings
Fabrieken. Voor veel landen ie daarom de verkrijging van het ver
rijkte uranium het grootste knelpunt bij hun streven naar kontrole 
over de volledige eplijtetoFcyklue met de mogelijkheid van aan eigen 
atoombom. 
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Het verdreg tegen de spreiding ven kernwapens 

In 1968 werd een internetionaal verdreg gesloten, waarbij landen die 
nog geen kernwapens hadden beloofden deze ook in de toekomst niet te 
geen maken. Oe lenden die el wel kernwapens hadden beloofden zo snel 
mogelijk een begin te maken met de vermindering ven hun atoomwapens. 
Ook werd afgesproken dat 'nukleaire materialen en uitrusting' alleen 
geëxporteerd mochten worden onder strikte garenties dat de ont
vangende landen er geen atoomwapens mee zouden maken. Hoe belangrijk 
dit zgn. Non-proliferatie Verdrag (NPV) ook is, het is volstrekt 
onvoldoende om verdere verspreiding van kernwapens tegen te gaan, en 
wel om de volgende vijf redenen: 
• niet alle lenden hebben het verdrag getekend, waaronder Frankrijk, 

China, India, Pakistan, Brazilië, Argentinië, Zuid-Afrika en Israel. 
Frankrijk en China hadden el kernwapens, India intussen ook en de 
endere genoemde lenden zijn er dichtbij. Het NPV heeft dat niet 
kunnen verhinderen. 

• ven nukleaire ontwapening door de atoommachten is nog steeds niets 
terecht gekomen; met name de dreigende invoering van de neutronen
bom maakt het NPV steeds ongeloofwaardiger. 

• het verdrag moedigt met zoveel woorden het vreedzaam gebruik van 
kernenergie aan. Het NPV is ook voor een deel verklaarbaar uit de 
wens van de landen die de techniek van de kernsplitsing ontwikkeld 
hebben om deze kennis winstgevend te exporteren, maar zonder dat 
ze het monopolie op kernwapens hoefden af te staan. Maar dit heeft 
er toe geleid dat voor zeer veel lenden door de levering ven 
'vreedzame' atoomtechnologie de drempel naar atoomwapens drastisch 
is verlaagd. 

• de druk van politieke en kommerciële belangen is sterker dan de 
letter van het verdrag: er wordt minstens zoveel handel gedreven in 
nukleeire materialen met landen die het verdrag niet getekend hebben 
els met de anderen. 

Internationale konkurrentie 

In de ontwikkeling van de kernsplijtingstechniek is de afgelopen 30 
jaar ongelofelijk veel geld geïnvesteerd. Tot voor kort lukte het 
alleen de Verenigde Staten om door export daar flink wat van terug te 
verdienen. Meer ook Engeland, Frankrijk, Japan en West-Duitsland 
willen een graantje meepikken in deze, voor sommige koncerns, winst
gevende sektor. Voorel de Duitse Kreftwerk Union is deerbij zeer 
euksesvol: in 1975 wist deze firma 11 orders voor kerncentrales 
binnen te slepen, meer den de Amerikaanse bedrijven samen. Overal in 
de wereld zijn er lenden die om vermeende energiebehoefte, politieke 
en militaire redenen of misschien wel om de statu& over kernenergie 
willen beschikken. Vaak zijn dit landen in spanningsgebieden of 
landen dia met buurle~den konkurreren om de macht in een bepaalde 
regio: Zuidelijk Afrika, het Midden Oosten, Pakistan/India en 
Brazilië/Argentinië. 
Door aan deze lenden nukleaire installaties te leveren proberen de 
exporterende landen, behalve de winst ven de grote order, politieke 
invloed te verwerven en een voorkeurspositie bij het verkrijgen ven 
kostbare grondstoffen uit die lenden. Met name voor West-Duitsland 
speelt daarbij nog mee dat zij zelf niet over uraniumerts beschikt 
en door ruilkontrekten onafhankelijk probeert te worden ven de 
Verenigde Staten, Canada en Australië voor de levering ven dit erts. 
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Deze drie landen Z1Jn de laatste tijd veel voorzichtiger geworden met 
de export van nukleaire materialen. Voor een deel is deze zorg zonder 
twijFel ingegeven door angst het monopolie te verliezen in deze sek
tor, maar het oFFensieF tegen 'de plutonium-ekonomie ' lijkt een op
rechte poging van President Carter om de binnen- en buitenlandse 
gevaren van kernenergie te bestrijden. 

Oe UCN, West-Duitsland en Brazilië 

Ondanks sterke Amerikaanse druk heeFt West-Duitsland Z1Jn exportbeleid 
doorgezet. In 1975 hebben de Bondarepubliek en Brazilië een akkoord 
gesloten ter waarde van 12 miljard duitse marken. Oe BRD zal B à 10 
kerncentrales leveren, een verrijkingsFabrisk, een opwerkingaFabriek 
en 2000 ton verrijkt uranium 3,5%. Een vrijwel komplets kerncyklus 
dus, terwijl Brazilië het non-proliFeratie verdrag niet heeFt ge
tekend en vertegenwoordigers van het diktetoriale regime aldaar dui
delijk hebben laten blijken in de toekomst een atoombom te willen 
hebben. Voor de levering van de verrijkingsFabriek hadden de Duitsera 
het ultra-centriFuge procedé op het oog maar dat hebben Engeland en 
Nederland tegengehouden (daarom werken de Duitsers nog hard aan de 
experimentele straalpijp-methode). Daarom is nu de 2000 ton verrijkt 
uranium essentieel voor het doorgaan van de order. Oit moet komen uit 
een uitgebreide UC-Fabriek in Almelo. Nederland dreigt hierdoor mee
verantwoordelijk te worden voor levering van spullen die Brazilië 
een atoombom zullen opleveren. 
Het duitse kontrakt met Brazilië heeFt nog een ander aspekt: in ruil 
voor de levering van Fabrieken en het UCN-uranium krijgt West-Duits
land - behalve de duitse marken - de beschikking over 20% van de 
opbrengst van twee Braziliaanse uraniumertsvelden. Daarmee krijgt de 
Bondsrepubliek ook greep op de enige schakel in de splijtstoF-cyklus 
die ze niet bezit, het ruwe uranium. Daarmee komt de BRD nog dichter 
bij de mogelijkheid om zonder kontrole van andere landen atoomwapens te 
maken. Oe levering van het UCN-uranium aan Brazilië vergroot dus ook 
de kans dat West-Duitsland atoomwapens krijgt. 

Het militaire regiem in Brazilië bewijst haar 'vreedzaamheid' regelmatig. 
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Oe Urenee en het Nederlandse veto 

In 1971 sloten Nederland, West-Duitsland en Engeland het verdrag van 
Almelo. Daarbij werd aFgesproken gezamenlijk uranium te gaan ver
rijken door middel van het ultra-centriFuge praeadé en er werd een 
gezamenlijke verkooporganisatie opgericht voor het verrijkte uranium, 
de Urenco. Elk van de landen kreeg daarbij een vetorecht over de 
export van het praeadé en over het uranium. Nu in Nederland zelF in de 
komende jaren het gebruik van kernenergie minimaal zal zijn is vrijwel 
alle produktie van de UCN voor de export bestemd. 
Op de exportmarkt is echter een groot overschot te verwachten. Oe pro
duktie die het gevolg zou zijn van de uitbreiding van de Fabriek in 
Almelo kan daarom bijna alleen verkocht worden aan landen als Zuid
AFrika en Brazilië, die om veiligheidsredenen door de grote leveran
ciers van verrijkt uranium, de Verenigde Staten, Oe Sovjet Unie en 
Canada, zijn uitgesloten. Oe uitbreiding is dus alleen nuttig voor 
dubieuze kontrakten. 
Maar els Nederland in die uitbreiding 700 miljoen gulden geïnvesteerd 
heeFt, is het niet waarschijnlijk, dat de regering nog zijn veto over 
zo'n kontrakt zou willen uitspreken. Het heeFt er zelF een te groot 
belang bij, dat het geïnvesteerde geld er weer uit komt. 
Bovendien is het om politieke redenen ook nog twijFelachtig, want de 
nederlandse regering zal dan de druk van de Bondsrepubliek moeten 
weerstaan. En West-Duitsland beschikt over talloze (ekonomische) 
middelen om de regering onder druk te zetten. Om de 'vriendschap' met 
de Bondsrepubliek niet in de weegschaal te stellen, zal de regering 
buigen. Het blijkt nu al bij de gang van zaken rond de uitbreiding. 
Geen enkel Nederlands belang is met de uitbreiding gediend en de 
kans op spreiding van kernwapens wordt alleen groter en t6ch is in 
het regeerprogram (zowel van PvdA-COA als van VVO-CDA) vastgesteld, 
dat het nieuwe kabinet in principe voor uitbreiding van de Fabriek 
in Almelo is. Als Nederland zijn veto-recht werkelijk zou willen ge
bruiken, is nu het moment gekomen. 
Financiële noodzakelijkheid en politieke en ekonomische aFhankelijk
heid van de Bondsrepubliek maken het dus zeer onwaarschijnlijk, dat 
Nederland zijn veto ooit zal gebruiken. 

Van der Stoal's geheime diplomatie 

Het verzet in Nederland tegen de uitbreiding van de UC-Fabriek heeFt 
de regering tot grote aktiviteit gebracht. In plaats van zonder meer 
het veto tegen de Braziliaanse order te gebruiken is minister Van der 
Stoel de halve wereld aFgereisd om garanties te krijgen voor het 
vreedzame gebruik van het uranium door Brazilië. Hij heeFt daartoe 
aansluiting gezocht bij het streven van President Carter om het plu
tonium in de hele wereld onder kontrole te krijgen. Sinds 1975 bestaat 
er een geheime aFspraak tussen landen die 'nukleaire materialen en 
uitrusting' exporteren, de zgn. Club van Londen waar ook Nederland 
deel van uitmaakt. In deze klub wordt geprobeerd aFspraken te maken 
opdat er gelijke veiligheidevoorwaarden worden gesteld bij export. 

Vooral de Amerikanen zijn erg aktieF om de spreiding van kernwapens 
tegen te gaan. Zo hebben zij een algehele exportstop van gevaarlijke 
materialen en technieken voorgesteld. Onder grote druk hebben Frank
rijk en West-Duitsland onlangs aangekondigd ook zo'n exportstop te 
willen hanteren, maar alleen voor nieuwe orders. Oe Franse leverantie 
van een opwerkingsFabriek aan Pakistan valt er niet onder, evenmin 
als de Duitse order voor Brazilië. 
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Van der Stoel zag nu de volgende heldenrol voor zich weggelegd: aan 
regeling maken weerdoor het plutonium wel in Brazilië opgawekt wordt, 
maar onder internationale kontrole zou worden gesteld. Brazilië heeFt 
gezegd dat best te willen, maar dan zou dat voor alle landen in de 
wereld moeten gelden. Onder dekking van President Carter is Van dar 
Stoel in de klub van Londen nu de grote voorvechter van zo'n regeling. 
Alleen als Nederland exportland van het verrijkt uranium blijFt, nl. 
door uitbreiding van de Fabriek in Almelo, kan hij daze rol blijven 
spelen. Het streven om mogelijkheid van spreiding van kernwapens te 
verkleinen meent hij dus te dienen door ••• de mogelijkheid van die 
spreiding te vergroten! Want al zou Brazilië instemmen met inter
nationale kontrole van zijn plutonium, dan nog wordt door de duitse 
order het gevaar vergroot. In de eerste plaats omdat zo'n aFspraak ook 
weer verbroken kan worden, maar intussen heeFt Brazilië dan wel alle 
middelen om de bom te maken. In de tweede plaats is dieFstal van 
plutonium, hetzij voor chantage oF terrorisme, hetzij in een strijd om 
de macht in het in wezen politiek instabiele Brazilië niet uitgesloten. 
Een zgn. internationaal kontrolesysteem zal vooral de Funktie hebben 
om de stagnerende exporten van kerncentrales en bijbehorende Fabrieken 
en materialen weer op gang te brengen. Net als bij het NPV is het 
uitgangspunt de illusie dat 'vreedzame' aanwending van kernenergie 
is los te koppelen van toepassing voor kernwapens. 

Naar een echte nukleaire ontwapening 

De aanwezigheid van kernwapens in de wereld is de grootste bedreiging 
voor de wereldvrede, maakt zelFs de vernietiging van de hele mensheid 
denkbaar. Initiatieven op het terrein van de vermindering van deze 
wapens zijn dus een zaak waar elk vredelievend land zich voor behoort 
in te zetten. In Nederland zijn de voorwaarden voor zo'n initiatieF 
zeer zeker aanwezig, gezien het massale verzet tegen uitbreiding van 
de ultracentriFugeFabriek,en, recentelijk, de in het hele land groei
ende weerzin tegen de neutronenbom. 
In plaats van zich te oriënteren op de politieke en ekonomische be
langen van de Bondsrepubliek, dient de regering zich tolk te maken van 
de vredesgezinde gevoelens van het Nederlandse volk. In plaats van 
toezicht in de hele wereld opdat er meer atoommachten kunnen komen 
zou Van der Stoel zich moeten aansluiten bij het initiatieF van de 
Nederlandse kerken (IKV) om de atoomwapens in ieder geval uit Neder
land te verwijderen. 

Hoofdstuk 111 : 
Oe badrl)fsmatige kant van de ultra • eentrifuga 

• zal het ooit goed kunnen draaien? 
• wat voor arbeidsplaatsen levert het op? 

Oe vraag naar de ekonomische toekomst van de UCN kent, zoals in de 
titel is aangegeven, twee kanten: zal de UCN ooit verrijkt uranium 
tegen kostprijs kunnen verkopen, en voor hoeveel mensen betekent 
het projekt 'werk' en is er in Twente behoeFte aan dit soort werk? 
Daarbij is de eerste voorwaarde voor blijvende arbeidsplaatsen, dat 
de Fabriek kan blijven draaien, toekomst heeFt. 
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Markt-vooruitzichten 

In het onderstaande zullen we proberen aan te duiden, dat het ultra
centriFuge-projekt nauwelijks kostendekkend zal kunnen werken. Dit 
betekent, dat het bedrijF op een zwakke basis zal berusten en geen 
werkgelegenheid biedt, waar op te vertrouwen is. Integendeel: de 
nederlandse (en duitse en engelse) regering zal waarschijnlijk voort
durend de URENCO moeten subsidiëren. 

a. er komt te veel verrijkt uranium 

Het is niet zo moeilijk om er achter te komen, hoeveel verrijkt 
uranium er nodig is in de toekomst. Je telt bij elkaar op wat de 
geplande kerncentrales nodig zullen hebben. Nu is dat laatste toch 
vrij onzeker te voorspellen en daarom heeFt een internationale werk
groep (1) de maximale en minimale behoeFte aan verrijkt uranium onder
zocht (kerncentrales die er zeker zullen zijn oF komen, vormen de 
onderste behoeFtegrens, de hoogste grens wordt gesteld door alle min 
oF meer konkrete plannen bij elkaar op te tellen). 
Daarnaast kan de te produceren hoeveelheid verrijkt uranium worden 
berekend, door alle voorgenomen verrijkingsFabrieken bij elkaar op te 
tellen. Dit levert de volgende getallen op: 

verrijkt uranium: 

maximale behoeFte 
aanbod (verrijkingskap.) 
minimale behoeFte! 

1975 

11.000 
20.000 
11.000 

1980 

30.000 
35.000 
25.000 

1985 

50.000 
65.000 
35.000 

1990 

95.000 
80.000 
55.000 

2000 

160.000 
min. 8o.ooo 
82.DOO 

Volgens deze berekening zal pas rond 1988 de maximale behoeFte alle 
verrijkte uranium kunnen opnemen. Maar wordt de kernanergie niet zo 
massaal toegepast, en wordt in het minimale schema gewerkt, dan zel 
de nu geplande kapaciteit aan verrijkingsFabrieken pas rond 1998 
(2000) volledig nodig zijn. 

b. centriFuges zijn gemakkelijk stop te zetten 

Tot rond 1990 zullen de meeste verrijkingsFabrieken werken volgens het 
gasdiFFusiesysteem, zoals dit nu al het geval is. Wel zullen de 
centriFuges een groter deel van het uranium kunnen verrijken, den nu 
gebeurt. Went rond 1980 zal URENCO kommerciaal gaan verkopen. 

Hoe de staalpijp-methode zich gaat houden is nog niet bekend. Ook die 
methode begint langzaam de onderzoeksFase te verlaten, maar lijkt 
vooralsnog te duur om te kunnen konkurreren met de centriFuge. 
Was rond 1990 - zo is de verwachting nu - zal de laser-methode zo ver 
ontwikkeld zijn, dat die een konkurrent zal kunnen gaan worden voor 
alle drie de andere vormen van verrijking. 

Oe centriFuges hebben verschillende voordelen boven de diFFusie
methode. Niet alleen zijn ze goedkoper en gebrui~en minder energie, 
maar ze zijn ook gemakkelijk stil te zetten als er overproduktie is. 
De gasdiFFusie is veel moeilijker stop te zetten, net als een hoog
oven: het kost veel om het preeadé opnieuw op gang te krijgen. 
Tenminste, dat zou kunnen gebeuren, als alleen Financiële overwegingen 
een rol spelen. Het ligt echter veel meer voor de hand, dat de centri
Fuges blijven doordraaien en hun verrijkt uranium aFleveren tegen veel 
te lage prijzen. Overwegingen van klantenbinding en konkurrentie 
spelen daarbij een rol. Als immers bepaalde aFnemers van UCN over 
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moeten stappen naar leveranciers van verrijkt uranium via de gasdif
fusie-methode, hoe krijg je die dan nog terug. 
De gasdiffusie-producenten zullen hun prijzen nog lager stellen met 
als gevolg, dat in beide produktie-systemen zware subsidiestromen gaan 
zitten. 
Onder a. hebben we gezien, dat overproduktie van verrijkt uranium in 
de nabije toekomst al voor de hand ligt. Nu moeten we konstateren, 
dat dit betekent, dat de centrifuges daar als eersten de gevolgen van 
ondervinden en stop worden gezet (hoewel de gasdiffusie met meer ver
liezen zal zitten). 

c. de prijs van verrijkt uranium wordt 6ók politiek bepaald 

De Verenigde Staten en de Sowjet-Unie hebben een politiek gevoerd, 
die er op gericht was om atoomenergie voor vreedzame doeleinden overal 
over de wereld te bevorderen, maar de produktie van kernwapens zoveel 
mogelijk tegen te gaan. Enerzijds hebben ze daarvoor het non-proli
feratie-verdrag in het leven geroepen (stimulering van vreedzaam ge
bruik van kernenergie), met scherpe (hoewel niet waterdichte) kontrole 
op de produktietechnieken. Anderzijds hebben ze een handelspolitiek 
gevoerd, die een aanvulling op dit beleid was. 
Beide landen hebben nl. de export van kerncentrales naar anderen be
vorderd, maar verhinderd, dat de 'gevoelige' en ook dure schakels in 
de kern-cyklus geëxporteerd werden. In konkreto betekende dit, dat 
ze géén verrijkingsfabrieken of verrijkingekennis exporteerden, even• 
min als opwerkingsfabrieken. 
Dm de landen, waar ze kerncentrales naar exporteerden, niet in de 
verleiding te brengen om zélf verrijkings-procedé's te gaan ontwikke
len, verkochten ze het verrijkte uranium goedkoop aan de afnemers van 
kerncentrales. Ook sloten ze kontrakten af, waarbij ze zichzelf ver
plichtten om het gebruikte kernmateriaal terug te nemen en in hun 
eigen opwerkingsfabrieken opnieuw gebruiksklaar te maken. 
Met name Frankrijk en West-Duitsland hebben zich niet aan deze ge
dragsregel gehouden en de kemplate kern-cyklus geëxporteerd (Frankrijk 
naar Pakistan, West-Duitsland naar Brazilië en Zuid-Afrika). Oaar 
hebben ze twee redenen voor: 
• allereerst kunnen ze op die manier kontrakten sluiten met uranium

leveranciers zodat ze zelf als tegenprestatie van ruw uranium ver
vekerd zijn; 

• maar de landen zélf zullen toch op de lange duur onafhankelijk 
willen zijn in hun energie-voorziening, ook als het kernenergie be
treft en zelf een volledige kern-cyklus willen beheren, dus net zo 
lang naar leveranciers zoeken, die aan hun wensen tegemoet willen 
komen. Landen als Frankrijk en West-Duitsland, die ook een woordje 
mee willen spreken op de atoom-markt, zijn dan bereid de politiek 
van de grote mogendheden te doorbreken om zelf een goede konkurren
tie-positie op te bouwen. 

Juist deze politieke faktoren maken de situatie op de markt nog on
doorzichtiger. Verrijkt uranium is geen sla, die je kan verkopen tegen 
marktprijs en bij te veel aanbod maar kunt doordraaien. Er is geen 
echte markt. Er zijn in tegendeel extra redenen voor de VS en de 
USSR om de prijs van verrijkt uranium laag te houden en voor Frankrijk 
en West-Duitsland om een zelfde handelspolitiek te verwachten. 

Blijkbaar zijn al deze overwegingen bij elkaar voor Shell, Philips, 
Staatsmijnen, VMF-Stork en Rijn-Schelde-Verolme voldoende redenen 
geweest om na hun verplichting nageleefd te hebben om mee te werken 
aan een proeffabriek in Almelo, zich terug te trekken uit het ultra
centrifuge-projekt en er verder geen geld meer in te steken (en dus 
de kansen op winst of verlies af te snijden). 
Oe regering echter ziet nog steeds winstmogelijkheden. 
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d. de Feitelijke situatie in Almelo: de handelskontrak~en van URENCO 

In 1974 heeFt URENCO kontrakten aFgesloten om 10 jaar lang 2000 ton 
verrijkt uranium per jaar aF te leveren. 60% aan duitse elektrici
teitsbedrijven, 30% aan engelee en 10% aan anderen (waar onder 
Brazilië). Oe prijzen, die voor dit uranium betaald moeten worden, 
liggen al vast: URENCO krijgt voor iedere kilo verrijkt uranium 
F 190,-. Maar de produktiekosten zijn F 270,- per kilo. Dit wil 
zeggen, dat ieder jaar de URENCO F 160,- miljoen verlies maakt. 
Oe eigenaren van URENCO moeten dat verlies dragen. Oe nederlandse 
staat is één van die eigenaren, die op die manier de duitee elek
triciteit subsidieert. Oe UCN-uitbreiding is bedoeld om déze kontrak
ten na te komen. 
Oe aFzet van bovenstaande 2000 ton is dus voor 10 jaar lang verzekerd 
tegen vaste, maar verliesgevende prijzen. Alleen wanneer de vraag 
naar verrijkt uranium sterk stijgt, kan de prijs stijgen. Maar een 
prijsstijging zit er voorlopig niet in, nu in vele landen kernenergie
programma's vertraagd worden. 
Hiernaast rekent b.v. minister Lubbers op andere kontrakten. Oe Fa
brieken kunnen natuurlijk verder worden uitgebreid, kunnen méér gaan 
produceren dan de verplichte 2000 ton per jaar. Weten ze die produktie 
tegen winst te verkopen, dan zijn alle verliezen er uit. 
Als ze dat kunnen, wel. Maar daar ziet het niet naar uit. 

Konklusie: 
• er zijn kontrakten aFgesloten door URENCO om verrijkt uranium te 

leveren. Oe nederlandse minister van Ekonomische Zaken is daarmee 
akkoord gegaan. Nederland moet zijn bijdrage leveren om de kontrak
ten na te komen. Maar zou dit ook kunnen doen door verrijkt uranium 
in te kopen van anderen. 

• door politieke en technische problemen en onmogelijkheden bij de 
produktie van verrijkt uranium, kunnen we er tot 1990 niet zeker van 
zijn, dat er niet te veel verrijkt uranium wordt geproduceerd. 
Integendeel, zoals de cijFers tonen, is er tot 1990 een te veel aan 
verrijkt uranium. Oe koopprijs (de marktprijs) van verrijkt uranium 
zal daarom weinig te maken hebben met de kostprijs. Tot 1990 zal de 
ultracentriFuge met verlies moeten werken. 
Na die tijd is de situatie helemaal onzeker: niet bekend is hoe ver 
de laser-techniek dan ontwikkeld zal zijn; niet bekend is, wat de 
rol van snelle kweekreektoren oF andere types kernreektoren zal 
zijn; niet bekend is, oF er dan nog wel gebruik gemaakt wordt van 
kernenergie. 

Werkgelegenheid 

Een Fabriek, een bedrijF, dat met varlies draait, loopt gevaar geslo
ten te worden, ook als het met overheidsgeld draait. En de Urenco
Fabriek in Almelo is zo'n Fabriek. Zekere werkgelegenheid kan het niet 
bieden. 
Maar zelFs als we daar van zouden uitgaan, dan nog is het werkgelegen
heid met een bijsmaak: 
• allereerst voorziet het ministerie werkgelegenheid voor 2500 man. 

Maar dit is alleen mogelijk, wanneer de UCN nog sterker wordt uit
gebreid dan met de kapaciteit, die nu voor ogen staat; 

• vervolgens voorspelt het ministerie bij een uitbreiding van de pro
duktie tot 650 ton per jaar een uitbreiding van de werkgelegenheid 
met 500 man. Oké, maar daar moeten wel de werknemers van worden aF
getrokken, die op dat moment in Almelo zullen werken in de demon
stratieFabriek, die 45 ton produceert, en dan blijkt, dat er maar 
ongeveer 300 man méér nodig zullen zijn; 
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• voo~ de bouw van de uitb~eiding en voo~ de konst~uktie van de 
appa~aten zijn ongevee~ 3000 manj~en we~k nodig; 

• voo~ de uitb~eiding tot 6SO ton pe~ ja~ is een investe~ing van 
SOO miljoen nodig. Oaa~bij is doe~ 'he~be~ekeningen' in de laatste 
stukken van het ministe~ie ongevee~ 260 miljoen wegge~ekent. Zo 
wo~den 1SO miljoen ten laste geb~acht van de in te voe~en Wet In
veste~ings~ekening en de Investe~ings P~emie ~egeling. 

Blijven we uitgaan van die SOO miljoen om we~k te scheppen voo~ 300 
mensen, dan moet e~ 1,7 miljoen geinvestee~d wo~den pe~ ~beidsplaats. 
In de bouw is dit 1 à 3 ton, in de metaal: 3 à 6 ton. Voo~ elke a~
beidsplaats in de UCN kunnen e~ dus ongevee~ 10 ~beidsplaatsen in de 
bouw gek~eëe~d wo~den, 3 à 6 in de metaal. 
Met ande~e woo~den: het bed~ag van SOO miljoen kan veel bete~ besteed 
wo~den aan ande~e we~kgelegenheidsp~ojekten. 

We~kloosheid pe~ be~oepsgroep in Twente pe~ eind november 1977. 

Beroepsgroep: 

GraF. arb. edg. 47 Onde~wijzend pe~s 149 
Bouwv. arb. B. en u. 669 Soc.- en geneesk. pe~s. 143 
Bouwv. arb. G.W.W. 428 Pers. alg. dienst 121S 
Chem. pers. 44 Overige beroepsg~. 76 
Houtbew. enz. 63 Nade~ te bepalen 1S8 
Kledingpers. enz. 23 
Kapp/wasserijpers. 11 Totaal eind. nov. 1977 S813 
Leder/rubberarb. 14 % v.d. aFh. mnl. ber. bev. 4.8 
Metaalbew. 1012 
Textiela~b. 118 Totaal eind okt. 1977 SS81 
Levens/genotm. ber. S6 % v.d. aFh. mnl. ber. bev. 4.6 
Landbouwpers. 1S2 
Visse~ijpers. Totaal eind nov. 1976 633S 
Handelspers. 422 % v.d. aFh. mnl. be~. bev. S.3 
Horecapers. 181 
Scheepvaartpe~s. 6 Totaal eind okt. 1976 6090 
ChauFFeurs e.d. 321 % v.d. aFh. mnl. be~. bev. S.1 
Kantoorpers. sas 

Uit een overzicht van de werkloosheid in Twente en Ove~ijssel van 
decembe~ 1976 blijkt, dat de we~klozen in Twente voornamelijk te zoe
ken zijn in vier sektoren: 
de bouw (bijna 1100 man) 
de metaal (ruim 1000) 
algemene dienst c~uim 1200) 
kantoor en onde~wijs c~uim soa) 

Welke sektoren zouden nu gediend zijn met de uitbreiding van de UC
Fabriek? 
Oe bouw zeker: 
het bouwen van een nieuwe Fabriek - wat er ook in gebeurt - betekent 
een tijdelijke verlichting van de werkloosheid; 
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de metaal: 
op het eerste oog lijkt ook deze sektor er mee bevorderd te worden, 
meer toch is dat niet het geval. In de UC-Fabriek zijn hooggespecia
liseerde mensen nodig, terwijl de werkloosheid in de metaal in Twente 
niet zozeer onder de hooggespecialiseerden is te vinden, maar meer in 
de wat minder gespecialiseerde metaalnijverheid (de motoren- en kon
struktiebedrijven); 
kantoorpersoneel: 
ongetwijFeld zal ook het kantoor van de UC uitgebreid moeten worden, 
maar sterk is dit niet. In een handelsonderneming oF in een Fabriek, 
waar voor vele aFnemers ge~erkt moet worden is een groot kantoor nodig. 
De UC heeFt zo'n zwaar kantoor-apparaat niet nodig: er zijn weinig 
leveranciers en weinig aFnemers. Dus een klein kantoor zal voldoende 
zijn; 
algemene dienst: (schoonmaken, kantine, e.d.) 
ook uit deze sektor zal de UC-Fabriek wel wat personeel moeten een
trekken, maar veel zal het niet zijn. 

Kortom: gezien de arbeid, die op de Fabriek verricht moet worden, ia 
het niet waarschijnlijk, dat de UC-Fabriek veel ken en zal bijdragen 
een werkgelegenheid voor hen, die nu geen werk hebben. Wel zal er 
behoeFte zijn aan hoog-gespecialiseerde werknemers, waarvan er nu 
weinig werkloos zijn. Behalve tijdens het bouwen van de Fabriek zal 
de werkgelegenheid in Twente nauwelijks verbeteren. 

Daarentegen zou de werkgelegenheid wel een stimulans krijgen, wanneer 
in de traditionele metaalsektor wordt geïnvesteerd. Mogelijkheden in 
de energie-besprakingssektor, ~tadsverwarming, e.d. liggen voor de 
hand. En bij dit soort nieuwe werkgelegenheid zullen ook andere sekto
ren meeproFiteren. 



-24-

Hoofdstuk IV : De West. Duitse atoo•lndustrle en de bo11 
Mei 1945 geven de Duitse troepen zich over aan de Geallieerden. 
Oe oorlog in Europa is voorbij. Duitsland wordt bezet en verdeeld in 
vier bezettingszones. 
Op de konFerentie van Potsdam worden door de drie belangrijkste Geal
lieerde mogendheden, Engeland, de Verenigde Staten en de Soviet Unie 
aFspraken gemaakt over de toekomst van het bezette Duitsland. Een van 
de belangrijkste besluiten van de Potsdam-konFerentie was, dat Duite
land's herbewapening werd verboden. 
Het op 2 augustus ondertekende verdrag eiste: "Volledige ontwapening 
en demilitarisering van Duitsland en de verwijdering van alle indus
trie, die voor oorlogeproduktie gebruikt kan worden". 
Alle legeronderdelen, militaire organisaties moesten worden ontbonden. 
Oe produktie ·van wapens werd volledig verboden, ook de Fabrikage van 
metalen, chemikaliën en machines, geschikt voor de produktie van 
wapens, diende te worden beperkt en onder toezicht gesteld. 
VanaF het begin aF aan, hebben rechtse stromingen in Duitsland gepro
beerd zich aan de konsekwentie& van het Verdrag van Potsdam te ont
trekken. Die pogingen werden vergemakkelijkt doordat de Amerikaanse 
politiek zich in de naoorlogse jaren steeds meer tegen de tenuitvoer
legging van Potsdam richt. In het kader van een algemene konFrontatie 
met de Soviet Unie koersen de Verenigde Staten al snel op herstel van 
het westduitse imperialisme en op de herbewapening van de Bondsrepu
bliek. 

Oe Amerikaanse politiek leidt al in 1947 tot de Feitelijke deling van 
Duitsland. In 1949 wordt de Bondsrepubliek opgericht en Adenauer wordt 
de eerste Bondskanselier. Adenauer's COU is expliciet gericht op de 
herbewapening van de Bondsrepubliek. Duiteland's herbewapening zou 
volgens de COU moeten plaatsvinden binnen het kader van een West
Europese militaire alliantie om daarmee het verzet tegen de West-Duitse 
plannen tegen te gaan. Toch lukt het niet West-Duitsland al bij de op
richting van de Navo lid te laten worden. Oa~ zou, na het mislukken 
van plannen voor een Europese OeFensiegemeenschap, pas gebeuren in 
1954. 
Er is veel verzet geweest tegen de herbewapening van West-Duitsland. 
Dat was ook de reden dat plannen voor een Europese DeFensiegemeenschap 
door het Franse parlement worden verworpen. Toch wordt, vooral onder 
Amerikaanse druk aFgedwongen, de Bondsrepubliek lid van de Navo. 
Daartoe worden bij de Verdragen van Parijs, in 1954 ondertekend door 
de verschillende Navo-landen, de belemmeringen voor de herbewapening 
van West-Duitsland opgeheven. 
VanaF midden jaren vijFtig begint de opbouw van het west-duitse leger 
dat ertoe zou leiden dat de Bondsrepubliek in de jaren zeventig over 
het sterkste militaire apparaat van West-Europa beschikt. Toch werden 
bij de Verdragen van Parijs, die in 1955 van kracht worden, niet alle 
beperkingen opgeheven. Van groot belang was dat het West-Duitsland 
werd verboden bepaalde typen wapens te produceren, en het werd met 
name verboden atoomwapens te produceren. Wel mocht de Bondsrepubliek 
zich bezighouden met de civiele toepassing van kernenergie. 

Al in de tweede helFt van de jaren 50, wordt er in Bonn openlijk over 
gesproken, dat de Bondsrepubliek de onaFhankelijke beschikking moet 
krijgen over atoomwapens. Vooral nadat hij in 1956 minister van deFen
sie is geworden, is Strauss de belangrijkste spreekbuis van het west
duitse streven naar atoomwapens geworden. 
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Onder leiding van Strauss verschaFt de Bundeswehr zich eind jaren 
vijFtig allerlei wapens die met name geschikt zijn voor atoomtaken. 
Ook de door Strauss gekochte StarFighters worden in West-Duitsland zo
danig omgebouwd dat ze geschikt zijn voor nukleaire taken. Maar het 
verzet tegen een west-duitse bom is, ook bij de Navo-partners, groot. 
Velen realiseren zich de gevaren van atoomwapens in de handen van 
Strauss. Begin jaren zestig toont de Bondsrepubliek zich een enthou
siast voorstander van een multilaterale kernmacht (MLF), waaraan alla 
Navo-landen zouden deelnemen. Immers ook de Bondsrepubliek zou dan 
invloed krijgen op het al dan niet gebruiken van atoomwapens. Door de 
grote tegenstellingen die over de MLF bestaan, raken de plannen midden 
jaren zestig in het slop. 

Zo wordt het medebeschikkingsrecht over het gebruik van atoomwapens de 
Bondsrepubliek geweigerd. De produktie van een eigen bom is de Bonds
republiek verboden. Dat maakt - wat West-Duitsland wel is toegestaan -
de civiele niet-militaire toepassing van kernenergie, voor diegenen 
die streven naar west-duitse beschikking over atoomwapens, van grote 
strategische betekenis. 
Het is in dit verband bijvoorbeeld van belang te onderstrepen dat 
Frans Joseph Strauss, de belangrijkste woordvoerder van het west-duitse 
streven naar atoomwapens, de grote gangmaker van de westduitse atoom
industrie. Voordat Strauss in 1956 minister van deFensie werd, was hij 
minister 'Für AtomFragen' en nam hij allerlei maatregelen om de opkomst 
van een eigen west-duitse atoomindustrie te bevorderen. 

Al voor de Tweede Wereldoorlog lukt het twee Berlijnse physici voor 
het eerst een atoomkern te splitsen. Snel wordt hiervan het politieke 
en militaire belang ingezien. In de oorlog weet men zowel in Nazi
Duitsland als in Engeland en de VS dat atoomwapens technisch te rea
liseren zijn. Alleen de VS echter blijken in staat om - in oorlogs
tijd - op korte termijn de enorme kosten op te brengen. 
Voor de ontwikkeling van de atoombom (het zgn. Manhattenprojekt) komt 
voor drie jaar 4 miljard dollar beschikbaar en 150.000 medewerkers 
worden hiertoe aangetrokken. Een wetenschappelijk projekt zonder weer
ga! Het dramatisch resultaat zijn de bommen op Hiroshima en Nagasaki 
in 1945 en de voorlopige vestiging van het Amerikaanse atoommonopolie. 
Duitsland wordt na de kapitulatie door de geallieerde bezettings
machten een verbod opgelegd zich met atoomtechniek en -onderzoek bezig 
te houden. Maar tien jaar later, als West-Duitsland lid van de NAVO 
geworden is, wordt bij de Verdragen van Parijs op 4 mei 1955 het 
oFFiciële verbod op civiele nukleaire aktiviteiten opgeheven. Hiervóór 
echter hadden zich al onderzoeksgroepen gevormd zoals de 'Kern
physikalische Kommission' in 1949 en de 'Kommission Für Atomphysik' in 
1952. De eerste leerstoel voor stralen- en kernphysika wordt in 1953 
in Bonn ingesteld. Deze onderzoeksgroepen zorgen ervoor dat de BRD 
kan deelnemen aan het Europese Atoomonderzoekscentrum (CERN). Het jaar 
hierop wordt de 'Reaktorphysikalische Arbeitsgruppe' opgericht aan 
het Mex Planck-Institut te Göttingen. Aan het hooFd hiervan staat proF. 
W. Heisenberg die ook al onder het Hitlarregiem betrokken was bij 
atoomonderzoek. De groep onder Heisenberg wordt voornamelijk Financieel 
gesteund door een speciaal voor dit doel opgerichte partikuliere 
onderneming: 'Physikalische StudiengesellschaFt mbH'. Leidende Figuren 
zijn hier proF. dr. -ing. K. Winneekar (direkteur Farbwerke Hoechst) 
en dr. Wilhelm Alexander Menne (FDP-bondsdaglid en vice-voorzitter van 
de westduitse werkgeversorganisatie BDI). De bedrijven die deelnemen 
in bovengenoemde onderneming zijn allen in de tegenwoordige atoom
lobby terug te vinden: AEG, Siemens, Hoechst, Bayer, Demag, Deutsche 
Babcock & Wilcox (dochter van Amerikaans atoomkoncern), Brown, Boveri 
& Cie (Zwitsers), Krupp, GutehoFFnungshütte, Mannesmannen Metall
gesellschaFt. 
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Vertegenwoordigers van staat, industrie en wetenschap richten zich er 
na de ondertekening van de verdragen van Parijs de opgelopen achter
stend van de laatste jaren in te halen. Op de eerste atoomkonFerentie 
ven Gen~ve (aug. 1955) is de BRD els waarnemer aanwezig en op grond 
ven de hier verkregen inFormatie schat men de mogelijkheid tot een 
spoedige konkurrerende kommerciële toepassing van kernenergie zeer 
optimistisch in. Een beslissende stap is de oprichting ven het 'Bun
desministerium Für AtomFragen' (BMAt) onder leiding van Franz Joseph 
Streusz in oktober 1955. Kort hierop volgt. de instelling van de 
' Oeutsche Atomkommission' (OAtK). Dit is oFFicieel het adviesorgaan 
ven het ministerie, maar Feitelijk zijn haar aanbevelingen bindend. 
Voorzitter van de OATK is Strausz zelF, vice-voorzitter is bovenge
noemde Winneekar van Hoechst. 

Oe verschillende west-duitse regeringen hebben sinds de jaren vijFtig 
18 miljard in de ontwikkeling van een eigen atoomindustrie gestoken. 
Oe overheid Financierde research, stelde kapitaal ter beschikking, 
garandeerde winstmarges, etc. Dat gebeurde op basis van vier achtereer 
volgende etoomprogramme's. 

In de Bondsrepubliek bestaat een breed verzet tegen de atoan plannen 
van de regering. Ook bij de grote demonstratie in Almelo waren leden 
van de 'bürgerinitiative' aanwezig. 

Oe atoomindustrie bereikte op deze basis met een relatieF klein Finan
cieringaaandeel uit eigen middelen een maximum aan resultaat. 
Een voorbeeld hierbij is de Financiering van het eerst grote onder
zoekscentrum in Karlsruhe. 
Dit was ook de eerste gelegenheid waarop de industrie bovengenoemde 
methode uittestte. Oe kosten waren oorspronkelijk geraamd op 40 mil
joen DM die gelijkelijk door staat en industrie gedragen worden. 
Toen duidelijk werd dat de koeten al gauw enkele honderden miljoenen 
zouden geen belopen, werd het industrie-aandeel als schenking aan de 
eteet overgedragen. Als dank voor de schenking verplichtte de staat 
zich, nu verentwoordelijk voor de totale kosten, een redelijke invloed 
op de leiding ven het centrum in te ruimen ten gunste van de onder
nemingen! 
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Het eerste atoomprogramma (1956-1962) omvatte de bouw van vijf raakto
ren van elk 100 megawatt. Het aantal weerspiegelde de groep van kon
kurrerende koncerns in de elektrotechnische sektor, nl. AEG, Siemens, 
Oeutsche Babcock & Wilcox, Brown-Boveri (samen met Krupp) en Inter
atem (met Oemag en North American Aviation). Van planning en finan
ciering kwam weinig terecht. Twee raaktoren werden afgebouwd, maar 
kwamen pas veel later in 1966 en 1970 in bedrijf. Een drastische her
zieing bleek nodig en men koos voor een 'realistischer' opzet. 

Om de gebleken verschillen te kunnen opvangen en meer als eenheid 
tegenover de staat te kunnen optreden, werd een versterkte lobby ge
fo~meerd: 'das Oeutsche Atomforum' (OAtF). Het doel van de in mei 
1959 ontstane vereniging is "alle pogingen te bevorderen die met de 
ontwikkeling van de kernenergie samenhangen". Oe OAtF kan beschouwd 
worden als de atoomaFdeling van de ondernemersorganisatie BOl. 126 
ondernemingen zijn erin vertegenwoordigd. Bijna alle die tot de OAtK 
behoren zijn ook lid van de OAtF. 
Een herziene opzet door de bondsregering bleek uit "het programma 
voor geavanceerde raaktoren en experimentele centrales' in 1960. 
Er werd meer op langere termijn gepland en de door het eerste program
ma gedupeerde bedrijven werden krachtig gesteund. In dit verband is 
het vermelden waard van een uitlating van dr. H. Kühne, topambtenaar 
op het ministerie van wetenschappelijk onderzoek: "Wegens het grote 
belang van de duitse reaktorbouwindustrie voor daze ontwikkeling (i.e. 
kernenergieontwikkeling, noot schr.) worden de kosten minstens voor 
20% door de uitvoerende firma's en voor BO% door de Bond gedragen". 

Het tweede atoomprogramma (1963-1967) omvatte onderzoek, ontwikkeling, 
bouw en bedrijfsultvoering van proefprojekten en prototype-centrales 
tegelijk. Oe staat wordt meer dan voorheen in deze sektor als planner 
en beschermer ingeroepen door een groep van grote ondernemingen die 
bij andere gelegenheden steeds luid protesteren ingeval van 'staats
inmenging in de vrije marktekonomie'. Oe versterkte atoomlobby heeft 
sukses gehad: wanneer het tweede atoomprogramma afloopt is de aan
vankelijke achterstand op het buitenland ingehaald. Op dezelfde voet 
wordt doorgegaan in het derde programma. Oe totale begroting wordt met 
60% verhoogd en het leeuwenaandeel gaat nu naar de atoomtechniek, 
d.w.z. naar de kommerciële toepassing van de technologische onder
zoeksresultaten en kennis. 
Het vierde programma (1973-1976) staat in het teken van de zgn. olie
krisis. Om de afhankelijkheid van de buitenlandse olie- en gasvoor
raden te verminderen wordt een geforceerde uitbreiding van het aantal 
kerncentrales, zowel qua aantal als qua vermogen, noodzakelijk geacht. 
Oe industrie waarvoor het in dit stadium nu goed lonend gaat worden, 
wordt van verdere financiële steun verzekerd, of om de brochure over 
het energieprogramma van de westduitse ministerie van Economische 
Zaken te citeren: "In de vier atoomprogramma's tot nu toe heeft de 
Bondsregering de basis gelegd voor een produktleve en moderne reaktor
bouwindustrie ••• Opdat deze sukses heeft is ook toekomstige staats
steun nodig". 

Oe westduitse nukleaire industrie heeft de afgelopen jaren belangrijke 
suksessen geboekt. Oe atoomtechnologie is een belangrijk exportprodukt 
van de Bondsrepubliek geworden. Het zijn met name fascistoïde regiems, 
gelegen in gebieden waarin grote spanningen bestaan (Midden-Dosten, 
Zuidelijk Afrika), waar goede zaken worden gedaan. 
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De westduitse atoomindustrie is er in geslaagd zich binnen twintig 
jaar tot een der belangrijkste te ontwikkelen. Dat gebeurde de laatsté 
tijd zo nu en den in konFrontatie met de Verenigde Staten. Tijdens de 
tegenstellingen over de kontrakten met Brazilië hebben de Verenigde 
Staten getracht de Bondarepubliek onder druk te zetten met het stop
zetten van de uraniumleveranties. Juist in dat licht ia het van belang 
dat Westduitsland de laatste jaren naarstig naar eigen uraniumleveran
ciers een het zoeken ia. Zo behelsden de met Brazilië gesloten kontrak
ten onder meer aFspraken over de levering ven ruw uranium. Ook in de 
provincie Shaba (het voormalige Katanga) voor een deel door de weat
duitae raketFirma Otrag ven de Mobutu-regering gepacht, bevindt zich 
uranium. Kort geleden ontdekte een westduita onderzoeksteam grote hoe
veelheden uranium in de Zwarte Zee, voor de kust ven het zo met de 
Bondsrepubliek bevriende Turkije. ZelFs in Weetduiteland zelF, in 
het Zwarte Woud, werd recentelijk, na koetbare onderzoekingen, uranium 
ontdekt. 

Het strategische belang van eigen uraniumleverenties ia groot. De 
uraniumvoorraden in de wereld zijn volgens de deskundigen van beperkte 
omvang. De prijzen ven ruw uranium zijn de aFgelopen periode enorm ge
stegen. Verwacht wordt, dat die prijsstijgingen zich de komende tijd 
zullen doorzetten. 
De Bondarepubliek streeFt ernaar - zelFstandig - alle onderdelen ven 
de nukleaire keten in handen te krijgen: van ruw uranium tot aan het 
militair toepasbare plutonium. 

Door deelname aan het UCN-projekt verseheFt Nederland de Bondarepubliek 
in het beslagleggen op plutonium zowel de middelen als ook het alibi. 
Het is goed hier nog eens te onderstrepen dat het weatduitae wapenaan
schaF-beleid sinds de tweede helFt van de jaren vijFtig, toen Streusa 
minister van DeFensie was, al is ingesteld op het verrichten van 
nukleaire teken. De aanschaF van de Matador-raketten, t)at....gmbo .. w•c...WF~ . . 

de StarFighter eind vijFtiger jaren zijn daar voorbaal n ven. - --~ t~·~J~ 
De Bondsrepubliek dreigt alle nukleaire kaarten in hen n ä '~ - ti~nn •~ 
van uraniumleverenties tot aan opwerkingsFabrieken. ~---------

~~~=~ ....... __ ....... ___ ~ 
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