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DE WRAAK VAN JHR. MR. D~~IIIUW
formfunktie tussen overheid en indus
trio.. De raad heeft het kernenergie
beleid in Nederland door de jaren
heen voor een groot deel bepaald en
de Neder:landse nucleaire aktiviteiten
gecoordineerd. Het beleid was er toen
op gericht een eigen Nederlandse
reaotorindustrie op te zetten~ die
zich ook zou qaan bezighouden met
de levering van komplete reactor
installaties voor de buitenlandse
markt.
In 1959 bundelde de voornaamste
bedrijven binnen de nederlandse
nukleaire industrie zich in de
joint-venture (=gezamelijke onder
neming) Neratoon. Naast RSV en VMF
zat hierin Philips en het RSv-ingen
ieursburo Comprimo. Doodewaard, de
eerste nederlandse kerncentrale werd
in samenwerkinlJ met General Electric
door dit gezelschap gebouwd. Eet
nucleaire gedeelte werd door General
Electr. geleverd maar een aanZienlijk
deel van het werk werd uitgevoerd
door RSV-dochterondernemingen RDM en
KMS en door cocurent VMP. In 1968
was de experimentele centrale
bedrijfsklaar maar het was geen
succes. De kerncentrale vertoonde
vele gebreken, o.a. als gevolg van
constubtiefouten. Het eerste prak
tiesche werk van Neratoorn was
eigenlijk een mislukking, temeer om
dat met het projekt buitenlan.dse
opdrachtgevElrs warm gemaakt moesten
worden. Het lot van Neratoom was
hiermee eigenlijk bezegeld.
In 1969 ging de bouw van oe eerste
commerciele reactor in Borselle
aande neus van de kombinatie Neratoom
/Westinghouse voorbij. De provin
ciale Zeeuwse eleatriciteits maat
schappij, opdrachtgever voor de
bouw van de kerncentrale, qaf de
voorkeur aan het Westduitse
Kraftwerk union (K!-wU), onderdeel
van Siemens/AEG. Sie.llléns heeft de
Zeeuwse electr. mij. hoogstwaar
schijnlijk een lage kostprijs
voorgerElkend in ruil voor toe
zeggingen over vervolgorders • De
belangen van het electri.citeitsbe
drij f E'n d~ atcomlobby liep€m hier
duidelijk uiteen.
De Nederlandse reactorindustrie
wijzigt hierop 2 1n beleid. De
V'oornaams te partners in Neratoom,
RSV en VMF vormen in '71 twee kon
sortia met buitenlandse reaktor
bouwers om toch e€n effekti.ef belang
bij df"! nuklf"!aire markt te blijv€n
behouden. VMF verbindt zich met
Siemens KW, uit de bouwwereld
voegt de Hollandse Betongroep zj,ch
hierbij. RSV vormt samen met
comprimo en Bredero {bouw} een
konsortium met de Amerikaanse
elektronikagigant General Electrie.
Binnen de IRK werd afgesproken
dat met betrekking tot toekomstige
kerncentrales in Nederland alleË'n
offertes aangevraagd zouden worden
bij deze twee konsortia. Zo'n
marktgarantie was bovendien dl?
enige mogelijkheid om via de buiten
landse partners ook voor de buiten
landse markt opdrachten voor onder
delen te verkrijgen. Hoewel zij nu
een ondergeschikte positie innamen
kon zo Meh de deur naar een nucle
aire indu~rie open gehouden worden.
Voor de bouw van de kf"rncentra!e in
Borse!le resulteerde de samenwer
king ca. in de levering van het
reactorvat door RDM, de beschenn
koepel door de Hollandse Beton (BBM).
De SalllElnwerking tussen RSV en Gen.
Electric resulteert in '73 in R'_dam
ffi1clear. De oliecrisis zorgde voor
hoopvo:t-le voorlli tzichten voor atoom
energie. Het bedrijf wilde zich gaan
specialiseren in de bouw van reaktor
vaten • Via gigant General Electric
en in mindere mate Siemens KWU wist
ROM voor minstens 24 reaktorvaten
orders binnen te slepen. General
Electric hoopte als teçpnprestatie
op orders uit Nederland. Orders die
moesten voortkomen uit het voor-
stel van het kabinet Den Dyl om
drie centrales van elk 1000 MW te
bouwen, die omstreeks 1985 beschik~

baar moesten komen. Toen echter
was er al veel verZet tegen kern
energie die nog versterkt werd door
het ongeluk in Harrisburg • De daarop'"'
volgende regering van Agt besloot het
principebesluit om drie ke-rncentrales
te bouwen los te laten en e~n Zqn.

ONDERZOEKEN KAN IEDEREEN

Er wordt vaak gezegd dat er te weinig
politieke analyses worden gemaakt. Te
weinig dinqen op een rijtje gezet en
rh"lar de zwakke plekken gekeb'm van het
systeem. Met dat idee in ons achter
hoofd zijn wij, de Wraak van jhr.mr. de
Bram., dit artikel gaan schrijven. Geen
onthullingen.. maar een nogal zakelijk
stuk over ttlacht. Toch was het spannend
om te schrijven. We krijgen langzaam
het gevoel dat de puzzel in elkaar valt.
Je hebt de illusie dat je vat krijgt
op de tegenstander. Het wordt ook nrak
kelijker hun volgende stappen te voor
spellen. En tijd is nu juist altijd
aan de zi jde van de machthebbers. Zi j
zijn het die bepalen wanneer Zê kom.en
met plannetjes O'lrer nieuwe defensiesy~

stemen .. kerncentrales, olympiese spe
len of noem maar op. Door te analyse
ren, in de archieven te duiken, kWl
je ze een stap Voor zijn.

30 jaar atoomlobby
(geen feest!)

De nucleaire industrie is in Neder
land eigenlijk nooit goed van de
grond gekomen r zeker als je de
optimistische plannen van vroeger
bekijkt. De k-ernenergienota (1956)
van de toenmalige minister yan
Economische zaken Zijlstra, bevatte
een scenario voor de ontwikkeling
van kernenergie, dat binnen 20 jaar
in de helft van het Nederlandse
electriciteitsgebruik zou llloeten
voorzien. De onderzoeks- en ont
wikkelingsfasezou door de overheid
gefinancierd worden. De daaropvol
gende commerciele fase zou in
hoofdzaak. in handen komen van de
nederlandse apparaten en machine
bouwindustrie. Naast de Verenigde
Machine Fabrieken (VMF) was het RSV
concern hiervan de belangrijkste
onderneming. Het belangrijkste
adviesorgaan op het gebied van
kernenergie -was veor de overheid
de industriêle raad voer de kern
energie:> (IRK). Dê raad heet nu IREM
lllaar vertegenwoordigd nog steeds het
zelfde. De IRK, in 1963 wettelijk
ingesteld en rechtstreeks verbonden
met het ministerie van Economische
zaken, vE;lrvulde en v$rvult een plat-

Er is ontzettend veel g~schreven

over kernenergie. Over de gevaren
die er aan vastzittE'n natuurlijk
het meest. En ook nu zal er wel
weer een nieuwe lawine van publi
katies aankomen. Op angst bouw je
echter geen tegenheweging. Als
je daadwerkelijk de atoomindustrie
wilt txeffen moot je op zoek gaan
naar de belangen diE" er achter
steken om vE>rvolgpns t.e profiteren
van hun zwakke plekken en momenten.
Een mooi$ overzichtelijke analyse
van de atoomlobby zul je echter
nergens vinden. Vaak blijft het bij
vage aanduidingen over de belangen
van de oliemaatschappijen en de
elektronika-giganten. Voor de
mogelijkhedecn voor verzet is het
essentieel om deze bedrijven in
kaartte brengen. Het is niet voor
niks dat Amerika, W-Duitsland <"n
Frankrijk de meest afhankelijke
landen van kernenergie zijn. In
deze landen zi tten de grote kern
centralebouwers; voor Amerika zijn
dat Westinghcmse en General Electric,
voor W-Duitsland is dat Siemens KWU
en in Frankrijk zit het staatsbedrijf
Framatome. Wij hebben het relatipve
geluk gehad dat Philins-Nederland
niet in navolging van Siemens een
internationaal opererend kerncen
tralebouwer is geworden. De belanqen
voor Nederland hadden dan andf?rs
gelegen en daardoor was de macht van
de nukleaire industrie groter geweest.
De bedoeling va.n dit stuk is om een
analyse te maken van wat die Neder
landse atocrnlobhy dan wel voorstelt.
Naast heleboel kleine brokj.es
informatiE> zijn er hele stukken
overgeschreven uit twee brochures
die de ui tzondering vormen op de
regel dat er niks geschreven wordt
over de atoomlobby. Het belangrijkste:
is het boekje 'De handelaren des
doods I van het anti-militaristisch
buro uit Nijmegen ( -81 i en minder
gebruikt hebben we de brochure 'De
atoomlobhy in het moeras 1 van de
anti '-s ook uit Nijmegen ( -BO ).



'Brede Maatschappelijke Discussie'
(BMD) te houden alvorens een beslis
sing te nem';l!n over de bouw van nieuwe
kerncentrales in Nederland. Taen die
plannen voorlopig niet doorgingen
raakte Rotterdam Nucleair jn de
probleme-n. Bovendien liep zi j in
'75 door een beslissing van de ttveede
kamer een order voor de bouw van
twee kerncentrales in Zuid-Afrika
mis. Kompensatieorders van bedrijven
als General Electric en Siemens KWH
bleven daardoor ook uit. Begin '77
besloot äe overheid de aandelen
van General Electric over te nemen.
Met de overname van de aandelen
veranderde de naam in RSV- Zware
Apparatenbouw. De overheid verstrek
te een renteloze ll:"ninq 00 zodoen-
de kenni.$ en technologie in stand
te houden. Eind '79 ~..erd alsnoq
besloten RSV-A te sluiten. De techno

logische know-how werd bij de
dochteronderneming NUCON onder
gebracht.

Neratoom staat voor
mislukking

Na de mislukking met Doodewaard
verschoven de aktiviteiten van
Neratoam naar twee internationale
projecten; de nltracentrlftlge
fabriek (OCN) in Almelo en de
snelle kwe~kreaktor in de west
duitse grensplaats Kalkar.
Allet'tlee ui tgeroE'~")en tot speerpunt
projecten waarbij de nederlandse
overheid in beide gevallen een
groot deel van de financiële
risico' s droeg en in het geval
van Kalkar nog 8t<:-ed;:: d:raa<jt.
Er viel dus weer geld te vE'rdienen ~

Voor de proeffabrip.k in Almelo
waren wederom RSV en WW inge-

aktie tegen kernE'nergi~ te gaan
voeren. Het was het begin van een
brede beweging tegen de kweek reaktor

En het had succes, door processen
en protesten moesten de veiligheids
eisen steeds Verder verzwaarà worden
zodat de bouwkosten de pan uit rezen.
De participatie van Neratoom in
Kalkar is zO'tlel haar onde-rgang als
haar redding geworden. Het projekt.
heeft voor jaren werk gezorgd maar
is uiteindelijk all"teer een fiasco~

via Neratocm heeft ook; RSV met
fabrikageopëirachten lueegeprofiteerd
van dit atoommonument.

Nukleaire Industrie
in de problemen!

Al zo'n 10 jaar is de beslissing
over uitbreiding van kernenergie
opgehouden, opgeschort, tegengehouden
Veel bedrijven hebben zich na '75
( het jaar waarin ROM werd verboden
reactorvaten t_€, leveren aan Zl1id
Afrika) teruggetrokken uit de
nucleaire markt en zijn zich gaan
richten op andere markten. Vijftien
jaar geleden waren er nog zo'n 125
Nederlandse bedrijven aktief op
nucleair gebied. Nu is dit aantal
teruggelopen ,tot rond de 25. Het
beolang wat VMP-Stork en de oud RSV
bedrijven Koninklijke My. de schelde
(KMS) en de RDM bij het nucleaire
program hebben is nog nooit zo
klein geweest. NOÇJ vorig jaar schreef
de voorzitter van de branche-orga
nisatie, ir van Buren in het blad
Metalcktro Pro,fiel: De moeiLijkheids
graad van kêrnc~ntrales is bijzonder
hoog. Zowel aan het materiaal als aan
de constructj.e moeten hoge eisen
gesteld. De Nederlandse deskundig
heid op dat gebied is verdampt .... "
Voor RDM betekent dit bijvoorbeeld

schakeld. VHF leverde de construktie
voor de centrifuge en RSV was
aktief op het gebied van de v@>:r
rijkingstechnologie. Achterligqend
idee was om met behulp van SBELL
de Amerikaanse markt voor brand
stofstaven open te breken. In dit
verband nam RSV in J 72 deel in de
oprichting van Interfuel BV. dat
zich moest gaan bezighouden met
de productie van nucleaire brand
stof. Interfuel was mede door het
stagneren van de Nederlandse markt
gedoemd te mislukKen. In '76
stopte Inte-rfuel al haar aktiviteiten
In 1970 kwam er een commercieel
samenwerkingsverdrag tot stand op het
gebied van de uItra centrifuge
tussen Nederland, Engeland en West
nuttsland. UCN werd onderdeel
van URENCO. Van duitse zijde was
Siemens KWU hier ook nauw bij betrok
ken. Onder druk van de samenwerking
werd Almelo steeds verder uitge
breid. De kritiek op de aktiviteiten
van URENCQ werd steeds groter. Met
name de uraniummijnbouw en de leve
ranties uit Namibiê en de steeds
duidelijkere relaties met kernbet>.·a
pening werden strijdpunten voor
de anti-Kernenergiebeweging. Een
soortgelijke ontwikkeling was er met
Kalkar. Dit projekt waarbij Siemens
KWU overigens ook nauw betrokken is
groeide langzaam aan tot een monster
dat steeds me€'r geld opslokte. De
Kalkar-heffing op de stroomrekening
werd een aangrijpingspunt om directe

dat ~e opnieuw de produktie van
reaktorvaten moeten gaan opstarten.
Iets wat haast niet rendabel kan zijn.
Voor de dochterondernemingen die ge
specialiseerd zijn in kernenergie
ligt de situatie gecompliceerder.
Ingenieursburo •s als comprimo,
Nucon en Neratoom bestaan voor het
overgrote deel van het nucleaire
werk. Deze drie buro's vormen,zeq
maar, de stoottroepen van de grote
bedrijven. Als zij ergens een opening
kunnen forceren en orders weghalen
profiteren de grote bedrijven er het
meest van. Lukt het niet àan worden
ze opgeofferd tenzij ze zich op een
andere markt kunnen storten. In het
laatste geval verdwijnt vanzelf het
belang van de grote bedrijven bij
kernenergie.
De situatie van de buro' s is als
volgt. Neratoom zit zwaar in de pro
blemen. Het werk aan Kalkar loopt
ten einde en uitbreiding van ver
rijkingsinstallaties zoals bij
Almelo zit er ook niet in. Een
verrijkingsfabriek in Amerika
moest vorig jaar gesloten worden
omdat de productie van nucleaire
brandstof de vraag ver overschreed.
De bouw van een nieuwe fabriek
werd gestaakt. Export van verrij
kingstechnologie ligt zowieso moëi
lijk omdat roet de installatie ook
de grondstof voor kernwapens aange
maaKt kan worden. Neratoom probeert
daarom nu Economi sche zaken onder
druk te zetten om een tweede k\..eek-



De kerncentrale te Borssele

reaktor ffiBde te financieren.
Nucon lijkt in een zelfde situatie te
verkeren. Het belangrijkste project
wat ze nu nog onder handen heeft is
de Leibstad-kerncentrale in Zwitser
land, maar dat werk loopt ook ten
einde. Samen met Compr imo en Brown
Boveri is deze centrale ontworpen
voor de export. De Nederlandse
overheid heeft ook dit projekt steun
verleend met het oog op het in
stand houden van nucleaire kennis.
Taiwan was een van de mogelijke
exportkandidaten maar werd in verband
met de gevoeligE! nucleaire techno
logie voorlopig uitgesloten. Voor
Nucon/comprimo moeten de orders
voor nieuwe kerncentrales het hoogst.
noodzakelijke werk opleveren om de
nucleaire kennis in stand te houden~

Voor Tsjernohyl zag het er voor
Nucon nog zo rooskleurig uit. Als
enige uit het bedrijfsleven was het
vertAgenwoordigd in het bouwburo
van de elActriciteitsbedrijven.
Als belanghehbende bij de orders
mocht zij de voorwaarde opstellen
voor het in de wacht slepen van de
orders. Welk bedrijf heeft ooit
zo In riante positie gehad. Vervol
gens had zp dan volgens de heer
Tiktak (provinciaal bestuurder en
directielid va.'1 het Zeeuwse elek
triciteitsbedrijf waaronder Borselle
valt; de V.Agt ·van Zeeland maar dan
van de PvdA) samen met Siemens KWU
mogen gaan bouwen.

Ti~T:k~~rä~s~~i~i~e1j~~~i~
citeitsbedrijf dat misschien de eer.
ste centrale voor zijn tekening zal
nemen, niet met AECL praten
'Voor Tik Tak staat het al vast dat
KWU de order krij~. Alleen om de

1~hJá~nv:~ ~rf:~~j~~t'~à~äe;:
centralebouwers om een Qi:Certc

vr~~r;~~s Wemmers is kernenergie
overigens een te veel omvattend
gebeuren om uitsluitend aan de
elektri~iteits.rnaatschappijenover
te laten. 'Het is vreemd, dat Tik
Tak in z'n eentje het besluit neemt
dat toch zo'n ongelooflijk grote rij
kwijdte heeft '

Hoewel de vier grootste kèrncentra·
lebouwetS het woord "prob~cemsitua·

tien niet willen h"lrt,>n, lijken de vooruit·
lichten voor d~ nudeaire industrie in
ieder geval op korte termijn uiterst ma·
ger, De Nederlandse Sieml,"os-directeur.
Caniere. geeft dat (lok toe.•,Gelukkig
....oor de Siemens.çochter KWU, en dat
geldt trouwens ook in meer of mindere
mate voor de Andere centrale-bouwers,
is het bedri.if niet alJeen afuankeJijk van
de bouw van nudeaire rentrales", zegt
hij, "Ze bouwen ook gewone conventio
nele centrales. Voor de werkgelegen
heid als zodanig zijn -er dus geen geva·

Samenvattend kunnen we stellen dat
de nucleaire industrie nog nooit in
zulke grote problemen he-e-ft gezeten~

Een tweede Kalkar en een tweede
Borselle waren de laatste mogelijk
heid om te overleven. Reken maar
dat Economische zaken op dit moment
aan alle kanten ondpr druk wordt
gezet om nog dit jaar tot een
positief besluit te komen. We
zien de brieven van Neratoom, Nucon
en VMF-Stork al weer liggen bij
Van der Berg. De nucleaire indu
strie staat op de rand van de
afgrond en als we ze er nu niet
overheen gooien zitten we nog jaren
met ze opgescheept. Als ze onder
onze druk moeten sluiten verdwijnt
technische know-how en kapitaal uit
Nederland. Geld en werkgelegenheiël.
zijn altijd de drukmiddelen geweest
achter de nieuwbouwplannen voor
kerncentrales in Nl?derland.

'Als de bouw van kerncentrales
inddaad r.o'n 5 jaar wordt ultge-
atel4, 4aD is het voor 0118 niet meer

~}e?te°tl~~~;~
edJtnuelea1rp::''Olramrna in Neder~

~~dJ: C:=ete::a~~~ ~e:;~:
house.

Doodewaard-syndroom

Rond 1980 zijn er ontzettend veE':l
akties gevoerd tegen kernenergie.
De twee grote blokkades van Doode
waard liggen velen nog vers in het

geheugen. DoodS\\taard i~ toen ook
bewust gekozen als aktieohjekt
omdat het een veronderde centrale
was die slechts 0,7% van 's lands
energie leverde~ De verouderde
constuctie en het ontbreken van
een beschermkoepel maakte het tot
een zwakke schakel in de atoom
keten . Veel mensen r.adden na
afloop het gevoel dat het toch
allemaal niets heeft geholpen.
Doodewaard draaide immers nog.
Het indirecte effect was echter
wel dat de atoornlobby in het defen
sief raakte. De discussie over uit
breiding werd omgebogen tot hoeveel
het kostte om Doodewaard en Borselle
te sluiten. Akties bij UCN-Almelo
en Borselle lagen veel moeilijker ~

De comrnerciêle belangen waren groter
zodat indirekt gedreigd kon worden
met verlies van werkgeleqenheid.
Met het verzet tegen de dumpingen
lagen de kansen weer beter voor ons.
Nederland was een van de laatste
landen die nog radioaktie:f afval
in zee dU"Jlpten terwi j 1 de gevaren
langzamf>rhand algemepn bekend
waren (vaten waren al beschadigd
voordat ze op de boot gezet werden)
Bovendien was het transport over
land moeilijker te beveiligen dan
een kerncentrale. Voor het eE'rst
voelden wij ons machtig ~ Zij moesten
maar proberE'n cm in Ymuiden te
komen. Het lukte ze toch en de kater
was groot maar h&t was ook duidelijk
dat dit niet jaar na jaar door kon
gaan. Het dumpen werd voorlopig ge
staakt. De reprpssie bij de tweede
Doodewaard aktie maakte verdere
massale directe akties onmogelijk.
Te weinig groepp'n hadden de ervaring
of kracht cm met kleine akties door
te gaan. De officiele clubjes gingen
zich vervolgens beziq houden met de
Brede Maatschappelijke Discussie.
Niemand behalve Jhr mr de Brauw
zelf geloofde echt in de B.M.D ...
De commissie kwam met een negatief
advies over kernenerqie, even later
overleed Jhr mr de Brauw onder
mysterieuse omstandigheden. van
Aardenne denderde door in de richting
van drie nieuwe kerncentrales. Met
v.Agt t:ad hij al geregeld hoe en waar
ze zouden komen .. Parlement werd ge.,
woonte getrouw niet ingelicht en
inspraakprocedures zouden teveel ver
tragen. De geest van de Brauw werd op~

standig en onthulde het gekonkel.
v.Aardenne moest gas terug nemen om
de schijn van democratie op te houden
Moerdijk, een van de twee plaatsen
die hij had geregeld met v.Agt,
kwam nu hevig ter discussie te
staan. Kernenergie kwam weer in de
geur te staan waar het in hoorde.
De atoomlobby was wederom in de
verdediging gedrongen. Beslissingen
konden niet meer voor de folklore
van de verkiezingen genemen worden ..
Tsjernobyl heeft ons nu de tijd ge
geven tot het eind van het jaar.

Volgens de heer Tik Tak heeft
bet <mder dezi! omataadi~edeD
lMIl zin het Bouwbureau draai..
.-ie houden. De 30 wukJlemerlf

.....
TikT
over de nieuwe kemcent es op
z'n vroegst over 5 à 6 maanden
wordt hervat, In Den Haag wordt

~A:aw:If:l~ ~:~~
tot cUe tUd ontbonden blijven.

ui t dit overzicht van akties kunnen
we denken we leren dat als akties
zich richten op de zwakke plekken
in de atoomketen we wel degelijk een
effectieve tegenmacht kunnen zijn ..
Wij hebben de tijd aan onze kant.
Hoe langer we de beslissing over
uitbreiding kunnen teqenhouden des
te beroerder wordt dE?: positie van de
nucleaire industrie. Massaal in aktie
komen tegen kernenergie en de druk op
de bedrijven verhogen is nu zinvoller
dan ooit. Het argument dat we dat
allemaal gehad hebben geldt daarom
volgens ons ook niet. 9
Het Wetenschappelijk Buro van

Jhr. Mr. de Brauw.


