
INBRAAK RDM 

In de nacht van 22 op 23 september 
heeft de axiegroep ' JOKER' een in
braak gepleegd bij de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (ROM) in Rotter 
dam (Heyplaat). 
De RDM houdt zich o . a. bezig met wa
penproduktie en is via 'NUCON' werk
zaam in de kernenergie-industrie. Bo
ven het laboratorium blijkt een NUCON 
afdeling gehuisvest te zijn, nl. de 
afdeling 'Research & Development'. 
In eerste instantie was het JOKER te 
doen om deze afdeling. NUCON houdt 
zich bezig met het ontwerpen van kom
plete kernenergiecentrales. De on
langs afgebouwde ker:1centrales in 
Zwitserland komen van de tekentafels 
van NUCON. Verdèr is NUCON één van 
de belangrijkste onderdelen van de 
Nederlandse atoomlobby . (zie hiervoor 
de door 'De Wraak van jhr.mr.De Brauw 
buitgemaakte papieren uit het Minis
terie van Economische Zaken, m.n. in 
Bluf!l76) 
D~ afdeling 'Research & Development' 
van NUCON blijkt waanzinnig goed be
veiligd te zijn. Allereerst wordt het 
gehele ROM- terrein al permanent door 
mensen en video-apparatuur bewaakt. 
Bovendien wordt onze NOCON-afdeling 
nog eens extra beveiligd d.m.v. alarm 
systemen op alle toegangen binnen het 
laboratoriumgebouw. Daar komt dan nog 
bij dat ze een geheim telefoonnummer 
hebben en dat deze vestiging bij de 
Kamer van Koophandel niet geregi
streerd staat . 

De binding tussen de ROM en de kern
energie-industrie is niet nieuw. In 
het verleden was op het ROM-terrein 
'Rotterdam Nuclear BV' gevestigd. Dit 
bedri~f werkte samen met General Elec 
tric, de bouwer van de centrale in 
Dcdewaard, en was onderdeel van RSV
zware apparatenbouw, gespecialiseerd 
in de bouw van ::-eactormantels. Dat 
nu NUCON deze plaats heeft ingenomen 
wijst op een konsentratie van de n;g 
aanwezige kennis van General Electric 
de reaktormantelbouw van RSV en de 
ervaring (Zwitserland ) van NUCON. 
Helaas kon JOKER door de aanwezige 
alarmapparatuur de afdeling van NUCON 
niet binnenkomen. Bij de RDt-1 werden 
nog wel wat interessante verslagen 
gevonden. Na het lukratieve Walrus
projekt zijn er al weer nieuwe orders 
in de wapenproduktie te verwachten. 
Ten eerste het NATO Drie-landenpro
jekt (Nederland,Oenemarken en Noorwe
gen) . Het gaat hierbij om wijziginge~ 
aan Mll4 howitzers. De orderomvang 
bedraagt 150 miljoen gulden. 
Ten tweede heeft de US-army zich uit
gesproken voor onèersteuning van een 
RD~l-leverantie van Mll4/ 39 howitzers 
aan Griekenland en Turkije. De order
omvang wordt geschat op 180 miljoen 
gulden. Waarschijnlijk blijft het 
daar niet bij, want potentiële afzet 
is aanwezig in de landen Pakistan 
Thailand, Nieuw Zeeland, Venezuel~ 
en Brazilië. Aan geld is geen gebrek 
want er kan gebruik gemaakt worden 
van 'American Military Aid Funds'. 


