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De bouw van een snelle kweekreactor in Kalkar die 5e "ieaorls""
bevolking door middel van een heffing op het el ekr-ri oi te ï 's- r:
bruik verplicht is te financieren, heeft tot een heftige :i:.yr-
sie over de nationale kernenergiepolitiek geleid. Tm vi?\r .) 4
door minister Lubbers opgestelde Energienota, wacri:: ward: v-
gesteld om door te gaan met de bouw van kerncentrale? ;:«ei'". '•".
eens olie op het vuur gegooid.
Ruim een kwart eeuw lang is kernenergie verkocht a's eer: VJ -. :
middel dat de industrie winst, de bevolking werkpiftlê enhei i e
de elektriciteitsbedrijven goedkope strcou zou brengen, 'Amr
middels wordt het steeds duidelijker dat net kernenergiesproo
tot mislukking gedoemd is: de winsten bleven uit, de werkgele
genheid nam nauwelijks toe en vanwege de voortdurende reparat
Jblek'en__kerncentrales helemaal niet zo rendabel.
Desondanks hebben de directe"belanghebbenden (overheid, bedri
leven en elektriciteitsproducenten) het roer nog altijd niet
dicaal omgegooid en suddert men verder met een kernenergïehel
dat al enige miljarden guldens heeft opgeslokt.
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'Utopieën', heeft de Franse schrijver Anatole France eens gezegd,
zijn van grote waarde voor de vooruitgang van de mensheid.' Maar
er zijn utopieën, wa-arvan de mensheid zich beter verre kan houden
omdat net sprookjes zijn dat de vooruitgang erbij gebaat is. Zo'n
utopie is de nucleaire energieopwekking, jarenlang verkocht als
;een wondermiddel dat de industrie winst, de bevolking werkgele-^
genheid en de elektriciteitsbedrijven goedkope stroom zou brengen.
lOok in Nederland is het kernenerglesprookje al talloze., malen door
overheid, bedrijfsleven en elektriciteitsproducenten aan eën:.töt
voor" kort' stiljlüisterend publiek,,verteld. Dat,.de geschiedenis van
deÈkernenergiei int Nederland-.een, spoor"vantechnocratie, geldsrrii j -
teri;j, parreméntaire: onmacht en. ïrïdustri.ële prêïsiV heef t achter
gelaten Bleef daarbij in het duister.

Voor de overheid is de ontwik'" slirïg van de kernenergie steeds een
zaak van econimische ontwikkeling geweest. Alle naoorlogse rege-
ringen hebben gestreefd naar het bevorderen van de wê irkgèjliegen-
heid, waarbij industrialisatie het toverwoord was,. Maar om de in-
vesteringen van het bedrijfsleven te stimuleren is een 'gunstig
ondernëmèrsklimaat noodzakelijk en dat betekende in veöl geval-
len: steun aan het bedrijfsleven, onder meermin de vorm van toe-
gepast-wetenschappelijk onderzoek en subsidiëring van projekten.

Het initiatief-dat-de overheid ha dè> oorlog -heeft- ontplooid om
het uraniumscheidingsonderzoek in.de stichting Fundamenteel On-
derzoek der .Materie. (FOK.)_ onder teT brengen, ̂ de financiële steun
aan het"KEMA-suspensiereactorpröjekt van de elektriciteitspro-
ducenten en het oprichten in 1955 van het Reactor Centrum.Ne-
derland-(RCN) zijn kenmerkende?voorbeelden-van het al door de
eerste naoorlogse regeringen aktief gevoerde kernenergiebeleid.
Dat beleid!was gericht op. het scheppen>van werkgelegenheid, in
bedrijfstakken als. de metaal- en elektrotechnische industrie. De
Nederlandse machinebpuw, Shell en Philipsihebben internationale
bekendheid en; dus zou er op de snel groeiende kernenergiemarkt
(die men in de jaren 'lj.0 en '50 voorzag) zeker een goede plaats
zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven, zo moeten alle opeen-
volgende ministers van economische zaken gedacht hebben. Maar
noodzakelijk daarvoor was allereerst dat men zou kunnen beschik-
ken over- voldoende—kenni-s—en-ervarihg inzake-het verri-jkenvan ;
uranium, de constructie van kernreactoren en de bouw van centra-
les. Vandaar dat de overheid een aktieve rol speelde bij het op-
richten en financieren van FOM en RCN.

Dit speurwerk, gericht op een bloeiende nationale kernindustrie
werd in de jaren '60.gevolgd door de eerste praktische erva-
ringen. In Dodewaard werd een nucleaire proefcentrale van |?0 MW
gebouwd. Dit deels door de Nederlandse belastingbetalers bekos-
tigde experiment is een dure les gebleken. Fouten begaan bij de
constructie van de reactor en de bouw van de centrale, toonden
aan dat de vaderlandse kernenergetische kennis en kunde nog ge-
vaarlijk tekort schoot. De haarscheurtjes in het reactorvat van
de Dodewaardcentrale moeten regering, industrie en elektrici-
teitsproducenten (SEP) vele slapeloze nachten bezorgd hebben.
Voorar toen kort daarop, gefluisterd werd dat het noodkoelingssy-
steem van Nederlands eerste - als 'commercieel1 aangeprezen -
kerncentrale,in het Zeeuwse; Borssele op het kritieke moment zou
kunnen falen.

Toch ds dat in technisch opzicht tekortschieten van de nucle-
aire industrie geen exclusief Nederlands verschijnsel.-De hele
geschiedenis van de kernenergie bestaat feitelijk uit een aari-
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eenschakeling van dergelijke feiten. Allereerst in de Verenigde
Staten en Engeland, waar men al in de jaren '50 kerncentrales
bouwde. In de jaren '60 volgde de rest van West-Suropa en nu zijn
de economisch meest ontwikkelde landen van de derde wereld, zoals
Brazilië, India, Iran en Egypte aan de beurt om met de nucleaire
praktijk kennis te maken. =̂.̂ ,.

De Amerikaanse ̂ kernfysicus- 'Georgè̂ Weil-̂ -heef Weens' gezegd dat d e ; ^
fabrikanten van kerncentrales de katastrofale fout hebben gemaakt £Ï

om-in een veel te vroeg stadium met hun ;nucleaire handel te be- ._~r
ginnen. Reeds aan het eind,van dejgareni'50 bleek dat de industrie
zich verkeken had.op de problemen die de toepassing van kernener-™
gïeT ï|et,,;Zich";meebrengt̂  Om deTonvermijdelijke verliezen^die daar-
van net-gevolg warenr( ienrïdieftdef'nucïeaire -industrie -voor^liefr'
nam omdatThët de ; energiebron y'a'n der toekomst beloofde - te worden)
toch „zövëeï' mö"geïiLjk":te-beperken', bleverr de; :vëiïigheidsypor-
zi;eriingen:- in yee3.:/gevaï;l̂ n;j:een* sluitpost. Wefrkeïi'jk Vêtfïïgë kern-
cerïtrales1 - rnïts^die "'gebouwd"zouden kunnen worden - vergen" dus-
danige/ investeringen ;dat kernenergie duurder uitvalt dan" redere
an_der# vorm van energieopwekking, zelfs indien men er -rekening
mëëfiöjüfdtvtïat "een grootdeel van de kosten die de" opwekking van
kernenergie mét zich brengt op de bevolking afgewenteld worden.

Dat-laatste -bli jktl-bi jvoorbeeldruitl de__:wetj; inzake; de ̂wettelijke
aansprakelijkheid kernenergie, die op 1 januari 1966 in werking
trad. Het economisch belang van kernenergie, zo werd in de memo-
rie van toelichting op deze wet gezegd, eist een" wettelijke aan-
passing van de geldende normen van aanspra.kelijkheid. Enerzijds
beperkte de overheid de wettelijke aarisprakelijkheid bij:een ~
mogelijk ongeval tot het belachelijk lage bedrag van J4JO miljoen
gulden, anderzijds werd een van de gebruikelijkeTverjaringstér-
mijn van 30 jaar afwijkende verjaringstijd van ̂slechts 10" jaar
vastgesteld, waardoor eventueeL optredende genetische schade op
niemand verhaald zal kunnen worderi.ï-De-conclusie kan.dan ook niet
anders luiden, dan dat deze wet moest voorkomen dat het bedrijfs-
leven "zijn belangstelling in de ontwikkeling van kernenergie zou
verliezen.

Maar. zelfs dat/gedeeltelijk afwentelen van het ondernemersrisico
heeft~de~Nederlandse~nueïeaire^industrie nret mogen~baten^"Tegen- —
Amerikaanse giganten als Westinghouse en General Electric heeft
het Nederlandse bedrijfsleven het in de jaren '60 op de eigen
Westeuropese markt moeten afleggen. Slechts de Westduitse onder-
neming Siemens heeft zich tot een enigszins gelijkwaardige con-
current van de Amerikaanse kernindustrie kunnen ontwikkelen. De-
hooggéstemde verwachtingen die de in 1959 opgerichte industrie-
groep Neratoom (Philips, Gomprimo, VMF/Werkspoor, Rijn-Schelde)
koesterde, werden niet bewaarheid: in april 1969 werd de bouw
van de Borsselecentrale aan Siemens gegund. Slechts aan de pres-
sie die de Industriële Raad voor de Kernenergie (IRK) toen op
de overheid uitoefende is het te danken dat de nationale kernin-
dustrie een bescheiden ( maar niettemin geprotegeerde ) plaats pp
de Nederlandse markt zal kunnen blijven innemen. Overigens had de
IRK al- voor het moment, waarop definitief duidelijk werd dat het
nucleaire avontuur in zijn totaliteit voor het Nederlandse be-
drijfsleven een mislukking zou worden, besloten dat de aandacht
^verlegd behoorde te worden naar deelgebieden van de nucleaire
technologie ( te weten natriumkoeling en reactorvaten ). Opdat
het Nederlandse bedrijfsleven 'een eigen positie zou kunnen ver-
werven door specialisatie op bepaalde componenten ' - zoals de 7,
minister van economische zaken Langman het in de Kernenergienota
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van 1972 omschreef - was de toenmalige regering-Biesheuvel bereid
het hoofd in de strop te steken, die in Kalkar gebouwd zc.i morden.
Het RCN was al eerder volledig ondergeschikt gemaakt ean de be-
langen van de metaalindustrie en de elektriciteitsproducenten
werden gewaarschuwd hun passieve verzet tegen de snelle kweek-
reactor te staken, wat te lezen valt uit diezelfde Kernenergie-
nota ('De medewerking van de. elek£riciteit"3beiïr:i:jven zal noodza-v
kelijk zijn bij het totstandkomen va.-.- een nucleaire industriei-in
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ïn een adviesorgaan als de IRK, een^uitvloeisel van deKërnenergie-
'wet .van -1963 =heef t-de^industrie eenbelangrijk instrument^om^de
rnuc 1 eaire ; po1i ti ek-1e^'beinvloeden^;fWie^ffet"-metwerkï;-van; de/-nücle-
aïre .adviesraden,_anaiyseer_t,:^emêrkVfda0yèrtegenwojördigér|[; van
Sh'eiri?:r Philips,- -J/'MF /Werkspoor • en - Rijri-Schelde-Veroïme/ daar(in de
sleutelposities" ,dnnë;rjeri.:-Daar,om bil-j-tt- hét overheidsbeleid, on-
d^ks^aïl:e3mislükklrigen: yitvhet verl_eden;, nog:_ atëejïs, gericht op
de.^'b^w^yan - (me^Vicerncxe^t^les,--diiè met voortdurend hogere ver-
mogens worden üiigërust om t'ë -trachten de vicieuze cirkel te door-
bjjek/ën. De kosten van het ontwerpen en bouwen van een kerncentrale
zijh_tpt nog toe immers sneller gestegen dan het jaarlijkse elek-
triciteitsverbruik en zo goochelen de plannenmakers steeds hogere
vermogens uit hun kernenergiehoed in de ijdele hoop de wet van de
^schaalvergroting ̂ te _kunnen^ontlopen..

Toch zijn ook de elektriciteitsbedrijven-voor een belangrijk; deel
-schuldig aan deze gang van zaken geweest. -De;oogkleppenpolitiek
van de SEP, die slechts aandacht had voor de kwantitatieve kant
van de elektriciteitsvoorziening, heeft tot gevolg gehad dat de
ontwikkeling van energiebronnen als zonnestraling en windkracht
een kwart eeuw lang stelselmatig verwaarloosd werd. Vandaar ook
dat een man als -/-(ex- )KEMA-direkteur-prof. Went- al die tijd zijn
kostbare su3pensiereactorhobby heeft kunnen uitleven.; Niet slechts
werd alles op de "kaart van de kernenergie gezeti maar. ook het af-
remmen vanlle vraag naar elektriciteit vielibuiten het gezichts-
veld van de SEP. De tariefpolitiek was (en is) erop gericht de
gröotafnémers, in casu de industrie, van goedkope stroom te voor-
zien en dat sloot weer aan bij hét werkgëlegehhjsidsbereid van de
overheid, die in de jaren '60 de vestiging van grote (petro)
chernxsche^en~metaliturgrsche ^edrtjven~stfmuïeerde""^"H©t^mees t op-
vallende voorbeeld daarvan is wel de slaafse, houding die de
Zeeuwse elektriciteitsmaatschappij PZEM;tegenover de Franse alu-
minimiproducent Péchihey heeft ingenomen. Dé pijnlijke paradox in
dit geval is dat de Zeeuwso bevolking opgescheept zit met een nu-
cleaire centrale, die voor het overgrote deel in het belang van
de aandeelhouders van Pechiney is gebouwd. Want de ervaring leert
dat dergelijke vergaand geautomaitiseerde industrieën slechts aan
een onbetekenend aantal mensen werk verschaffen. -'

Hoewel al spoedig de mogelijk belangrijke industriële toepassingen
een:rol speelden ( dn 19^3 bijvoorbeeld besloten de Verenigde.Sta-
ten het verstrekken van nucleaire informatie aan Engeland té be-
perken met het oog op commerciële concurrentie), i.s de ontwikke-
ling van de kernenergie niet los te denken van het streven kern-
wapens te.kunnen vervaardigen."Heel duidelijk is dat gebleken- in
de jaren '50 toen West-Europa serieus overwoog een. eigen ..kern-.
macht op te bouwen. Het was dan ook geen.toeval dat juist in die
jaren de meest hooggestemde verwachtingen over de nucleaire ener-
giebron op papier gezet zijn. Onze energietoekomst zou zich door
overvloed en goedkoopte kenmerken, zo werd voorspeld en het op-
richten van Euratom paste daarom volledig in die gedachtengang.
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De W e a t e u r o p e s e tweedeling (Frankrijk en Italië versus ';iest-ï)-i: is-
land, de Benelux en in een later stadium ook Engeland/
de jaren '60 steeds scherper op militair, economises e
terrein aftekende, heeft het tot stand komen van één s
naai (kern )energiebeleid verhinderd. Nederland heeft i-i die V.esr-
europese ontwikkeling een opmerkelijk aandeel gehad. Door h<=r
:, voortzet ten van het reeds ..in de oorlogsjaren begonnen .verri jkings-
_önderzoek. van - uranium :£.( cde'ï _'brarids.t'ofi'iyô r4kerncentraleX-r.èn4kênn4V.;-i

iwapens ). hebben alle naojorlogseiregeringenïeenfebedenkeltjkeI ,hypo-V:
theekf.op./zichCgeladeri.^ Da;t;;;een c'ohAro versje el- "wetens:chapperj"a;rs:-~-
p'rof.-;?*Kistemakercal''"'die jaren vrijwel ongestoord zijn gang heeft
kunneitfgaaii, bewijst hoeveel belang aan het ultracentrifugepro-
je:ct gehecht werd. Zelfs nu een algehele mislukking van net pro-
ject geenszins denkbeeldig is, pompt de regering-Den 'Jyl nog
weer geld in de Almelose atoomtollenfabriek.

Winst, welvaart en werkgelegenheid zijn de woorden waarmee een
gehele parlementaire generatie in de jaren '50 en '60 in slaap
is gesust. En de enkele wakkere parlementariër die naar de ach-
tergronden van het overheidsbeleid inzage de kernenergie -.;p zr>e,c
ging., werd geconfronteerd met het feit dat er al een paar :i,il,;ord
guldens in gestoken waren. De kernenergiepolitiek ir, ,\'ederla:-..i
is grotendeels een politiek van voldongen feiten. Eerst a_s eer;
kerncentrale al in de steigers stond, ging het doorzichtige soel
van "de:'vergunnïngsprocedures van start. Op basis van de door de
directe belanghebbenden verstrekte gegevens werd dan een beslis-
sing genomen over een project waarin al jarenlang geinvesteerd
was. Nog begin van. dit jaar besloot de SEP alvast uranium aan te
kopen met- als-argument dat dé brands tofpositie van nieuw te
bouwen kerncentrales in ieder geval veilig gesteld moet worden.
Aangezien er.nog"geen beslissing genomen is over de in de Ener-
gienota* voorgestelde kerncéntraleplannen, wordt het parlement op
zo'n manier opnieuw in een dwangpositie gebracht. Ook het be-
drijfsleven laat zich weinig gelegen liggen aan democratische
procedures," gezien de uitspraak van een Neratoom-vertegenwoordi-
ger eind vorig jaar tegenover Het Financieel Dagblad, waarbij
deze stelde dat de kernenergieactiviteiten naar België verplaatst
zouden worden als in Nederland niet spoedig tot zaken kon worden
gekomen.
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