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Samenvatting 
 
 
Na afloop van de Koude Oorlog is de relatie tussen civiele en militaire technologie sterk 
veranderd. In plaats van dat militaire technologie zoals voorheen zoveel mogelijk 
gescheiden werd van civiele technologie met het oog op proliferatie, is het nu juist beleid 
om meer wisselwerking te bewerkstelligen tussen civiele en militaire technologie, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van dual use technologie.  
 
In Nederland staat het begrip dual use technologie niet zo hoog op de politieke agenda. 
Niettemin vinden er interessante ontwikkelingen plaats waarbij civiele en militaire 
technologische activiteiten verweven raken. Een voorbeeld hiervan is het ontwikkelen 
van een hoogvermogenbatterij door de Koninklijke Marine, die ook toegepast kan 
worden in hybride elektrische voertuigen. Om uiteindelijk een gebruiksklaar product te 
hebben moet de marine samenwerken met de civiele industrie, omdat er niet voldoende 
geld is om de ontwikkeling volledig met defensiegelden te financieren.  
 
Juist omdat het concept dual use voortkomt uit het streven proliferatie van geavanceerde 
wapentechnologie tegen te gaan is in dit onderzoek ook bekeken wat de consequenties 
van de ontwikkeling van de bipolaire loodzwavelzuurbatterij zijn op het gebied van 
wapenbeheersing. Tezamen met het streven naar civiel-militaire samenwerking leidt dit 
tot de volgende probleemstelling: 
 

In hoeverre kan civiel-militaire samenwerking worden gerealiseerd bij het ontwikkelen van een 
bipolaire loodzwavelzuurbatterij en heeft deze ontwikkeling consequenties op het gebied van 
wapenbeheersing? 

 
Teneinde de samenwerking gedurende de ontwikkeling van de batterij te analyseren is er 
in dit onderzoek een conceptueel kader ontwikkeld dat inzichten uit het debat over dual 
use technologieën combineert met inzichten uit het veld van technieksociologie. De 
theorie van de sociotechnische netwerken vormt de basis voor het conceptuele raamwerk. 
De interacties binnen het netwerk worden nader geanalyseerd met behulp van onder 
andere het begrip potentiële dualiteit. Een potentieel duale technologie is een technologie 
die mogelijk een duale technologie kan worden, maar het nog niet is.  
 
Het perspectief van duale technologie vormde de invalshoek bij de analyse van de 
ontwikkeling van de batterij. Deze opvatting houdt in dat er sprake is van een duale 
technologie indien in het netwerk rondom de technologie zowel civiele als militaire 
actoren betrokken zijn die bewust een technologie ontwikkelen met zowel civiele als 
militaire toepassingen.  
 
Met behulp van literatuuronderzoek en interviews met personen die betrokkenen zijn bij 
de ontwikkeling van de batterij, zijn er gegevens verzameld die met het bovenstaande 
kader zijn geanalyseerd. Tijdens het vergaren van informatie is niet alleen aandacht 
geschonken aan de batterij zelf, maar ook aan de context waarin deze ontwikkeling 
plaatsvindt. 
 
Uit de analyse van de ontwikkeling van de batterij blijkt dat er geen sprake is van duale 
technologieontwikkeling. Ondanks de aanwezigheid van een sociotechnisch netwerk 
waarin civiel, militair en duaal georiënteerde actoren participeren en er kennis omtrent de 
batterij circuleert, is er geen sprake van een gemeenschappelijk R&D programma waarin 
gewerkt wordt aan een civiele (hybride elektrische voertuigen) en een militaire (marine) 
toepassing van de batterij. In plaats daarvan vinden er gescheiden onderzoeksprojecten 
plaats waartussen interactie plaatsvindt. In die zin vindt er maar beperkte samenwerking 



  

plaats. Ook in het vervolgtraject van de ontwikkeling van de batterij lijkt een 
gemeenschappelijk R&D programma niet mogelijk te zijn.  
 
Uit de analyse kwam naar voren dat een actor die op zowel de civiele als de militaire 
sector georiënteerd is, een belangrijke factor kan zijn in het bewerkstelligen van duale 
technologie. Wanneer deze actor bovendien zou zijn toegerust met voldoende financiële 
middelen zou deze een ‘bindende derde partij’ kunnen zijn om het duale netwerk in stand 
te houden en duale technologieontwikkeling mogelijk te maken. De nationale overheid, 
maar ook overheidsinstellingen op Europees niveau, zouden wellicht in staat zijn om deze 
rol te kunnen vervullen. 
 
In plaats van de nadruk te leggen op het eindproduct van een technologieontwikkeling, 
zou het wellicht zinvoller zijn om te concentreren op de kennis en de productiemiddelen 
die nodig zijn om dit eindproduct te ontwikkelen en uiteindelijk te fabriceren, 
bijvoorbeeld via het creëren van duale productienetwerken. De civiel-militaire 
samenwerking uit zich hier in het feit dat er een technologiebasis wordt gecreëerd 
waarmee een technologie voor zowel civiele als militaire toepassingen kan worden 
geproduceerd. Hoe de samenwerking precies wordt georganiseerd blijft in deze opvatting 
meer open. 
 
Tot slot is bekeken in welke mate de ontwikkeling van de bipolaire batterij consequenties 
heeft op het gebied van wapenbeheersing. Teneinde de wenselijkheid van de ontwikkeling 
van een technologie met civiele en militaire toepassingen af te wegen worden er in een 
evaluatiekader vier elementen bestudeerd: de rol van de technologie in het civiele en 
militaire technologische systeem, het belang van de civiele technologie en de mate waarin 
de militaire toepassing consequenties heeft op het gebied van wapenbeheersing. Aan de 
rol van de technologie in het civiele en militaire systeem wordt in dit kader het meeste 
gewicht gegeven. Aan de hand van het evaluatiekader is geconcludeerd dat de batterij 
geen aanwijsbare negatieve effecten heeft op het gebied van wapenbeheersing. 
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1. Introductie 
 

1.1 Opzet 
 
Dit hoofdstuk is een introductie op het onderwerp van deze scriptie: civiel-militaire 
samenwerking gedurende de ontwikkeling van een technologie voor civiele en militaire 
toepassingen. In paragraaf 1.2 maakt de lezer kennis met het begrip dual use technologie 
dat een belangrijke rol zal spelen in dit onderzoek. In het kort zal daar onder andere de 
context van dit begrip worden geschetst en zullen enkele voorbeelden uit de praktijk 
worden gegeven. In paragraaf 1.3 zal het  technologiedomein worden geïntroduceerd 
waarbinnen de casestudie voor samenwerking zich zal afspelen. Hoofdstuk twee zal nader 
specificeren waar dit onderzoek over gaat en hoe dit wordt opgezet. 
 

1.2 Civiel-militaire technologische wisselwerkingen 
 

1.2.1 Flexibel betekenis toekennen aan technologie 
 
Technologie is ambigu. Wat een artefact op een zeker moment voor de één betekent, 
hoeft niet noodzakelijkerwijs hetzelfde voor de ander te betekenen. In dit onderzoek richt 
zich deze dubbelzinnigheid of flexibele interpretatie van technologie op de dichotomie civiel-
militair. Deze tweedeling biedt op zichzelf al veel stof tot discussie. 
 
Een fraai voorbeeld uit de geschiedenis met betrekking tot flexibele interpretatie is de 
zogenaamde ketelhoed1 uit de middeleeuwen, die werd gedragen door zowel ridders als 
infanterie. Deze helm ontleende zijn naam aan het feit dat hij veel leek op een ketel 
(Norman & Pottinger, 1979). Het aardige is dat iemand bedacht om de helm ook 
daadwerkelijk als ketel te gebruiken, zie figuur 1.1.  
 
Figuur 1.1: Ketelhoed gebruikt als kookpot. 

 
Bron: (Edge & Paddock, 1996, p. 134) 

 
Het gebruik van het artefact als helm kun je als een militaire toepassing bestempelen en 
het gebruik als ketel een meer civiele toepassing. Op deze wijze kun je de ketelhoed als 
een dual use technologie classificeren. Dit type technologieën staat centraal in deze scriptie.  
 

                                                      
1 In de vakliteratuur bekend onder de naam kettle hat of chapel-de-fer.  
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Tegelijkertijd roept dit voorbeeld verschillende vragen op. Enerzijds hebben deze 
betrekking op het onderscheid civiel-militair. In hoeverre noem je bijvoorbeeld het 
gebruik van het artefact als ketel civiel? Anderzijds geeft het ook aanleiding tot een meer 
fundamentele, technieksociologische, vraag2: 

 
• Wat bepaalt de civiel, militaire of duale aard van technologie? Het artefact zelf, de omgeving, of 

de interactie tussen technologie en omgeving? 
 
Dit type vragen komen weliswaar aan bod in de scriptie, maar het accent zal niet op deze 
problematiek liggen. In plaats daarvan wordt er meer aandacht besteed aan een praktisch 
aspect van de ambiguïteit van technologie, namelijk:   
 

• Op welke wijze kun je van de ‘civiel-militaire dubbelzinnigheid’ van technologie profiteren? Hoe 
kun je bijvoorbeeld civiele en militaire innovatiecapaciteit laten samenwerken om zo nieuwe 
technologie te ontwikkelen die geschikt is voor zowel civiele als militaire toepassingen? 

 
De volgende paragraaf gaat dieper op de achtergrond van dit praktische aspect in. 
 

1.2.2 Het dual use technologie debat 
 
Na afloop van de Koude Oorlog is de relatie tussen civiele en militaire technologie, 
tussen de civiele en de militaire sector, sterk veranderd. In plaats van dat militaire 
technologie voorheen zoveel mogelijk gescheiden werd van civiele technologie met het 
oog op het gevaar van proliferatie, is het nu juist beleid om meer wisselwerking te 
bewerkstelligen tussen civiele en militaire technologie.  
 
Het concept dual use technologie is een prominente rol gaan spelen in discussies omtrent 
civiele en militaire innovatiecapaciteit. De reductie van defensiebudgetten aan de ene kant 
en stijgende ontwikkelingskosten van materieel aan de andere kant zetten de betrokkenen 
bij de ontwikkeling van nieuwe defensietechnologie onder druk. Daarnaast wordt er 
geconstateerd dat de militaire sector niet langer de motor is achter technologische 
innovatie, maar dat op sommige gebieden de civiele sector de leiding heeft overgenomen, 
bijvoorbeeld op het terrein van halfgeleiders en micro-elektronica (Molas-Gallart, 1997). 
Bovendien wint, met name in de VS, een economisch argument aan kracht namelijk het 
idee dat grote uitgaven aan militaire R&D in plaats van civiele R&D de economische 
concurrentiepositie verslechtert ten opzichte van landen die meer investeren in civiele 
R&D. Door te investeren in dual use technologie zou je twee vliegen in één klap kunnen 
slaan: je houdt de hightech defensie industriële basis in stand èn je verbetert de 
economische concurrentiepositie. 
 
De aanschaf van civiele computers door de militaire sector, zogenaamde COTS-
goederen, Commercial’s Off The Shelf, is een fraai voorbeeld van veranderende civiel-
militaire technologische verhoudingen. Waar voorheen nog speciale militaire computers 
werden ontwikkeld worden er nu computers gekocht die gewoon op de civiele markt 
worden verkocht. In dit geval is er dus sprake van spin-on (civiele technologie bruikbaar 
voor defensietoepassingen) in plaats van spin-off. 
 
Het internet is een klassiek voorbeeld van spin-off. In de jaren zestig zocht de denktank 
RAND Corporation een antwoord op de vraag hoe overheidsinstellingen van de VS na een 
nucleaire aanval nog zouden kunnen communiceren. In 1964 kwam RAND met de 
oplossing dat het netwerk geen centraal controlemechanisme moest bevatten en vanaf het 
eerste moment opgebouwd moest worden alsof het in vele stukken lag. De computers 
                                                      
2 Het is een interessante exercitie voor de lezer om deze vraag toe te passen op het voorbeeld van 
de ketelhoed. 
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moesten onafhankelijk van elkaar functioneren. Indien delen van het netwerk niet meer 
zouden functioneren, zou er een alternatieve route moeten worden gezocht totdat de 
beoogde bestemming van de berichten bereikt was. In 1969 werd het Advanced Research 
Projects Agency Network (ARPANET) gelanceerd, de voorloper van internet. Via dit 
netwerk kon informatie uitgewisseld worden tussen defensie gerelateerde organisaties. Dit 
net breidde zich explosief uit en ontgroeide het ministerie voor Defensie. Tegenwoordig 
is internet in principe voor iedereen toegankelijk. 
 
Net zoals het internet is de magnetron ook al volledig ingeburgerd in onze samenleving. 
De oorsprong van deze technologie ligt eveneens in de militaire sector. De nog steeds 
bestaande Amerikaanse firma Raytheon noemde deze oven ‘Radarange’, een naam die 
duidelijk aangeeft uit welke omgeving de technologie vandaan kwam. In 1947 werd de 
eerste oven geleverd aan een restaurant. De oven was echter nog niet geschikt voor 
huishoudelijk gebruik tot 1967 toen het product voor het eerst getoond werd op een 
huishoudbeurs in Chicago (Alic et al., 1992). 
 
Niet alleen van de militaire sector wordt gezegd dat er toepassingen vandaan komen die 
bruikbaar zijn voor de commerciële sector. Civiele spin-off is ook een belangrijk 
argument voor investeringen in R&D voor de ruimtevaart. Een bekend voorbeeld is het 
materiaal Teflon. Velen menen dat dit materiaal afkomstig is uit de ruimtevaart en wel van 
het Apollo-ruimtevaartprogramma om precies te zijn. Hoewel het juist is dat de 
astronauten pakken hadden die bedekt waren met Teflon, betekent dit niet dat het 
materiaal ook speciaal hiervoor was ontwikkeld. Teflon was reeds in 1938 ontwikkeld bij 
DuPont en in 1956 werden de eerste Teflon braadpannen verkocht (Alic et al., 1992).  
 
Zoals aan het begin van de paragraaf is gesteld, vinden er echter veranderingen plaats in 
het debat omtrent civiel-militaire verhoudingen. De gedachte dat militaire R&D bijdraagt 
aan de civiele sector, spin-off, is onder druk komen te staan. In plaats daarvan is er meer 
aandacht gekomen voor dual use technologieën.  
 
In dit onderzoek is bekeken in hoeverre er samenwerking kan plaatsvinden tussen civiele en 
militaire actoren met betrekking tot dual use technologieontwikkeling. Hiervoor is een 
gedetailleerde casestudie verricht naar de ontwikkeling van een hoogvermogenbatterij in 
Nederland. Deze batterij wordt door de Koninklijke Marine ontwikkeld in het kader van 
het All Electric Ship. In de volgende paragraaf wordt kort ingegaan op de achtergrond 
van dit concept. 
 

1.3 Civiel-militaire verwevenheid: het All Electric Ship concept 
 
Het beheersen van de kosten van de bouw en ontwikkeling van een nieuw oorlogsschip is 
een belangrijk aandachtspunt voor marines. Op verschillende manieren wordt er 
geprobeerd de kosten van de bouw van nieuwe schepen in de hand te houden, 
bijvoorbeeld door het afwentelen van alle financiële risico’s in ontwerp en ontwikkeling 
van nieuwe oorlogsbodems op de prime contractors.  
 
Volgens  Pengelley (1999) heeft dit echter wel een keerzijde. Om hun offertes en 
financiële kwetsbaarheden zo gunstig mogelijk te houden, hebben contractors de neiging 
om hun aandacht vooral te richten op de innovatie van de wapensystemen en op veilig te 
spelen met het ontwerp van de romp en de machinekamer. Dit heeft als gevolg dat de 
innovatie van de voortstuwingssystemen dreigt te stagneren.  
 
Om dit te doorbreken proberen de grote maritieme naties een officiële stimulans te geven 
aan zogenaamde “de-risking” programma’s om schonere en meer efficiënte 
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voortstuwingssystemen te introduceren.3 De elektrificatie van schepen speelt hierin een 
prominente rol. Er worden momenteel verschillende onderzoeksinspanningen verricht op 
dit gebied door onder andere Amerika, Engeland, Duitsland en Nederland. 
 
Het All Electric Ship (AES) concept, dat wil zeggen de idee dat alle systemen op het schip 
elektrisch worden uitgevoerd, is ook interessant voor de civiele sector. Voor moderne 
cruiseschepen is het momenteel eerder regel dan uitzondering dat zij uitgerust worden 
met elektrische voortstuwing.  
 
Juist omdat het AES concept zowel civiele als militaire toepassingen kent is het 
interessant dit technologiedomein nader te bestuderen. Zoals gezegd gaat het hierbij 
vooral om hoe civiele en militaire actoren (kunnen) samenwerken gedurende de 
ontwikkeling van nieuwe technologie. Omdat het AES concept een zeer breed gebied is, 
is er voor gekozen om een component binnen dit domein er uit te lichten en nader te 
bestuderen, namelijk de ontwikkeling van een hoogvermogen batterij in Nederland.  
 

                                                      
3 Echter, niet alleen de ontwikkeling van de machinekamer krijgt momenteel nieuwe impulsen, er 
wordt ook veel aandacht besteed aan de vorm van de romp. In plaats van schepen met één romp 
worden er ontwerpen bestudeerd met meerdere rompen: de catamaran, de SWATH (Small 
Waterplane Area Twin Hull) en de recentelijk te water gelaten Trimaran Warship Demonstrator Research 
Vessel Triton door Vosper Thornycroft’s Southampton in Engeland. 
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2. Onderzoeksopzet 

 

2.1 Probleemstelling 
 
Aanleiding voor dit onderzoek is het inzicht dat na afloop van de Koude Oorlog er 
veranderingen zijn opgetreden in de verhouding tussen civiele en militaire technologische 
innovatie. Over dit onderwerp is reeds veel literatuur verschenen waarin deze complexe 
verhoudingen worden geanalyseerd. De begrippen dual use technologieën en civiel-
militaire integratie spelen in deze discussies een belangrijke rol. De manier waarop deze 
begrippen worden uitgewerkt en in praktijk gebracht verschilt echter sterk. De inzet van 
dit onderzoek is om te kijken hoe in de praktijk de verhouding is tussen civiele en 
militaire technologische innovatie.  
 
Voor de Nederlandse Koninklijke Marine is dit debat over civiel-militaire verhoudingen 
ook van belang. Onder druk van dalende defensiebudgetten en stijgende materieelkosten 
moet zij zo goed mogelijk gebruik maken van civiele en militaire activiteiten op het gebied 
van technologie om in haar behoeften te voorzien. Niet alleen op het gebied van de 
aanschaf en integratie van componenten en systemen, maar ook als het gaat om het 
ontwikkelen van nieuwe technologie. 
 
Op dit moment zijn er belangrijke technologische ontwikkelingen gaande op het gebied 
van het toepassen van het All Electric Ship concept op marineschepen. In dit kader is de 
marine onder andere bezig met het ontwikkelen van een bipolaire loodzwavelzuurbatterij 
ten behoeve van energieopslag op een elektrisch schip. Om uiteindelijk een gebruiksklaar 
product te hebben moet de marine samenwerken met de civiele industrie, omdat er niet 
voldoende geld is om de ontwikkeling volledig met defensiegelden te financieren. De 
civiele industrie is echter alleen genegen deze technologie verder te ontwikkelen indien zij 
ook voor civiele doeleinden gebruikt kan worden, vanwege de relatief kleine militaire 
markt. Om dit voor elkaar te krijgen moeten verschillende processen in gang gezet 
worden om de ontwikkeling van de technologie zo te sturen dat civiele en militaire 
actoren zo lang mogelijk gezamenlijk aan de ontwikkeling kunnen werken. Hierbij spelen 
zowel technologische als organisatorische aspecten een rol. 
 
Dit onderzoek bekijkt hoe in de praktijk civiele en militaire actoren met elkaar omgaan 
met betrekking tot de ontwikkeling van de bipolaire batterij en in welke mate 
samenwerking gerealiseerd kan worden. Tevens wordt kort bekeken in welke mate deze 
ontwikkeling gevolgen heeft op het gebied van wapenbeheersing.  
 
De probleemstelling van mijn onderzoek luidt als volgt: 
 

In hoeverre kan civiel-militaire samenwerking worden gerealiseerd bij het ontwikkelen van een 
bipolaire loodzwavelzuurbatterij en heeft deze ontwikkeling consequenties op het gebied van 
wapenbeheersing? 

 

2.2 Onderzoeksaanpak 

2.2.1 Onderzoeksvragen 
 
Om de ontwikkeling van de batterij te analyseren op civiel-militaire samenwerking wordt 
eerst een conceptueel raamwerk ontwikkeld. Voor dit model worden begrippen uit het 
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debat omtrent civiel-militaire wisselwerkingen, waaronder dual use technologie,  
gecombineerd met het begrippenkader van de sociotechnische netwerken. Dit 
technieksociologisch model is gekozen omdat in dit model de interacties die leiden tot de 
vormgeving van technologie en omgeving centraal staan. De nadruk op actoren en de 
vorming van netwerken vormen goede aansluitpunten met het begrippenkader uit het 
debat omtrent civiel-militaire wisselwerkingen, waar dual use technologie een belangrijke 
rol in speelt. Bij beide theoretische kaders staan interacties centraal. 
 
Het begrippenkader van de sociotechnische netwerken beschrijft en verklaart de 
ontwikkeling van technologie aan de hand van interacties. Deze interacties worden nader 
geconceptualiseerd met behulp van de begrippen uit het debat omtrent civiel-militaire 
wisselwerkingen. 
 
Om enig inzicht te krijgen in het debat over civiel-militaire technologische verhoudingen 
en wisselwerkingen zoek ik om te beginnen antwoord op de volgende onderzoeksvraag: 
 
1. Wat is de achtergrond van de concepten civiel-militaire integratie en dual use technologie? 
 
Het debat omtrent civiel-militaire interacties blijkt een complexe aangelegenheid te zijn 
met veel verschillende perspectieven, definities en analyses. Het is zaak uit dit debat een 
aantal geschikte begrippen te halen die behulpzaam kunnen zijn bij het onderzoek naar 
civiel-militaire samenwerking gedurende de ontwikkeling van technologie. Bovendien 
geeft een analyse van deze interacties inzicht in het begrip dual use technologie zelf. De 
analytische artikelen van Cowan & Foray (1995) en Molas-Gallart (1997) worden met dit 
doel bestudeerd en met elkaar vergeleken. 
 
2. Op welke verschillende manieren kunnen civiele en militaire actoren interacteren met betrekking 

tot een bepaalde technologie? 
 
Na de beantwoording van bovenstaande twee onderzoeksvragen is inzicht gekregen in de 
manier waarop civiele en militaire actoren kunnen interacteren met betrekking tot een 
bepaalde technologie. Nu is het zaak uit deze veelvoud van ideeën bruikbare concepten te 
halen en die te combineren met een technieksociologisch model, de sociotechnische 
netwerken. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: 
 
3. Wat is een geschikt conceptueel raamwerk, bestaande uit de theorie van sociotechnische 

netwerken en concepten uit het debat omtrent civiel-militaire wisselwerkingen, om de 
ontwikkeling van de batterij te bestuderen op civiel-militaire samenwerking? 

 
Met het gecreëerde conceptuele model kan de ontwikkeling van de bipolaire batterij 
bestudeerd worden en kan geanalyseerd worden hoe de civiele en militaire actoren zich 
tot elkaar verhouden in de relatie tot de ontwikkelde technologie. Ten aanzien van de 
interacties wordt gekozen voor een specifieke opvatting van dual use technologie als 
invalshoek, namelijk duale technologie. Centraal in deze opvatting staat de gerichte 
samenwerking tussen civiele en militaire actoren met betrekking tot de ontwikkeling van een 
technologie voor civiele en militaire toepassingen. Het model bevat aangrijpingspunten 
om suggesties te doen om de samenwerking tussen de actoren te verbeteren ten einde op 
een zo gunstig mogelijke wijze de ontwikkeling van de batterij te voltooien. Met dit 
raamwerk kan de ontwikkeling van de bipolaire batterij op civiel-militaire samenwerking 
worden  geanalyseerd.  
 
Om na te gaan in welke mate samenwerking mogelijk is moet de huidige ontwikkeling 
niet alleen worden beschreven, maar ook worden nagegaan wat de dynamica achter de 
veranderingen is en wat de rol van de civiel-militaire interacties is gedurende de 
ontwikkeling. Op deze wijze kunnen voortstuwende en belemmerende krachten voor 
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samenwerking gedurende de ontwikkeling worden geïdentificeerd. Dit levert de volgende 
onderzoeksvraag op: 
 
4. Hoe verloopt de ontwikkeling van de batterij, wat is de techniekdynamica en welke rol spelen de 

civiel-militaire wisselwerkingen? 
 
Nu inzicht is gekregen in de ontwikkeling van de batterij kunnen een aantal 
mogelijkheden worden aangegeven ten einde civiel-militaire samenwerking tot stand te 
brengen. Bovendien kan worden bekeken in hoeverre deze coöperatie mogelijk is. 
 
5. Welke mogelijkheden zijn er om civiel-militaire samenwerking gedurende de ontwikkeling van 

de bipolaire batterij te verbeteren of te realiseren? 
 
Het eerste gedeelte van de probleemstelling is hiermee afgerond. Het tweede gedeelte is 
een reflectie op de consequenties van civiel-militaire samenwerking bij de ontwikkeling 
van de batterij. Het blijft hier echter bij een korte schets die ingaat op eventuele gevolgen 
op het gebied van wapenbeheersing als gevolg van de ontwikkeling van de bipolaire 
batterij en meer in het algemeen van dual use technologieën. 
 
6. In hoeverre heeft de ontwikkeling van de bipolaire batterij en dual use technologie in het 

bijzonder, consequenties op het gebied van wapenbeheersing? 
 
Na beantwoording van deze onderzoeksvragen is het mogelijk de probleemstelling te 
beantwoorden en te interpreteren. 
 

2.2.2 Dataverzameling 
 
De informatie over het fenomeen dual use technologie is met name gebaseerd op de 
artikelen van Cowan & Foray (1995) en Molas-Gallart (1997) en deze vormen de basis 
voor hoofdstuk drie. Vanwege de beschikbare tijd is een beperkte hoeveelheid literatuur 
over civiel-militaire verhoudingen uitgewerkt. De geïnteresseerde lezer zal echter 
voldoende verwijzingen kunnen vinden naar literatuur op dit gebied in de lijst met 
referenties. 
 
Voor het onderzoek naar de ontwikkeling van de bipolaire batterij en achtergronden van 
dit fenomeen is informatie verzameld via literatuuronderzoek en interviews. Met name de 
informatie in hoofdstuk zes en in mindere mate die in hoofdstuk vijf is gebaseerd op 
interviews met betrokkenen. De gegevens uit deze interviews zijn in de tekst geïntegreerd 
en er wordt niet apart naar verwezen. Een lijst met geïnterviewden is opgenomen in 
appendix C. 
 

2.3 Leeswijzer bij de scriptie 
 
De structuur van de scriptie volgt de uitwerking van de onderzoeksvragen. Om de lezer 
te helpen zijn/haar weg te zoeken in het verslag volgt hieronder een beschrijving van de 
verschillende hoofdstukken en hun positie in deze scriptie. 
 
Hoofdstuk zes is het centrale hoofdstuk in deze scriptie en bevat de resultaten en 
voornaamste conclusies van het onderzoek. Hier worden namelijk onderzoeksvragen 4 en 
5 uitgewerkt. De ontwikkeling van de batterij wordt geanalyseerd en uitgelegd aan de lezer 
en de mogelijkheden voor civiel-militaire samenwerking gedurende technologie-
ontwikkeling komen aan bod.  
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In hoofdstuk zeven vindt een korte reflectie plaats op deze civiel-militaire samenwerking. 
Onderzoeksvraag 6 wordt hier beantwoord en met name het thema wapenbeheersing zal 
onderwerp van dit hoofdstuk zijn. 
 
Hoofdstukken drie, vier en vijf fungeren als voorbereidende hoofdstukken voor 
hoofdstuk zes. Drie en vijf gaan vooral in op achtergronden. Om de rode draad niet kwijt 
te raken wordt de vlotte lezer geadviseerd vooral aandacht te besteden aan de conclusies 
aan het eind van deze hoofdstukken. Hoofdstuk vier bevat echter het antwoord op 
onderzoeksvraag 3 en het conceptuele raamwerk waarin de ontwikkeling van de batterij 
wordt bestudeerd. Hier worden de analytische instrumenten gepresenteerd waarmee 
wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de technologieontwikkeling en wordt een eigen 
positie bepaald ten aanzien van het begrip dual use technologie. 
 
Hoofdstuk vijf beschrijft de achtergrond van de ontwikkeling van de bipolaire batterij. 
Niet alleen de technologie van de batterij komt aan bod, maar ook het bredere 
technologische kader waarin deze fungeert, namelijk het All Electric Ship concept. 
Tevens wordt kort gekeken naar het beleid dat in Nederland wordt gevoerd ten aanzien 
van civiel-militaire technologische wisselwerkingen. 
 
Hoofdstuk drie gaat juist dieper op deze civiel-militaire technologische wisselwerkingen 
in. In dit hoofdstuk wordt meer aandacht besteed aan de verschillen tussen de civiele en 
de militaire sector en verschillende manieren van civiel-militaire interacties. Bovendien 
bevat het de achtergronden van het begrip potentiële dualiteit dat een belangrijke rol zal 
spelen in deze scriptie. 
 
Hoofdstuk acht tenslotte sluit deze studie af met conclusies en aanbevelingen.  
 

2.4 Opbrengsten van dit onderzoek 
 
Het primaire resultaat van dit onderzoek is uiteraard het antwoord op de probleemstelling 
zoals die in paragraaf 2.1 is geformuleerd. Daarnaast zal ook getracht worden enkele 
aanbevelingen te doen omtrent toekomstige technologische ontwikkelingen die 
uitgevoerd worden door de Koninklijke Marine. 
 
Belangrijke secundaire opbrengsten zijn de analyse van het begrip dual use uit de 
literatuur en het toepassen van de literatuur over civiel-militaire wisselwerkingen op de 
daadwerkelijke technologische praktijk. De analyse van de case van de bipolaire batterij 
met behulp van de verschillende inzichten uit de literatuur is tevens illustrerend voor het 
nut, of juist het gebrek hieraan, van deze analytische instrumenten. 
 
Op deze wijze hoopt dit onderzoek bij te dragen aan zowel theoretische als praktische 
inzichten in technologieontwikkeling met speciale aandacht voor civiele en militaire 
interactie. 
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3. Civiel-militaire interactie in relatie tot 
 technologie 
 

3.1 Inleiding 
 
Het debat over civiel-militaire wisselwerkingen met betrekking tot technologie is een 
complexe discussie. Belangrijke begrippen in dit debat zoals civiel-militaire integratie en 
dual use technologie, zijn geen heldere en ondubbelzinnig gedefinieerde begrippen. 
Invulling van deze begrippen is noodzakelijk om de ontwikkeling van de bipolaire 
loodzwavelzuur batterij te analyseren op civiel-militaire interactie.  
 
Over de complexe civiel-militaire verhoudingen en de impact van de afloop van de 
Koude Oorlog op defensie-industrie en defensieonderzoek zijn boekenplanken vol 
geschreven.4 Niet alle publicaties zijn echter even relevant. Van belang voor dit 
onderzoek zijn analytische teksten die inzicht geven in hoe civiele en militaire actoren met 
elkaar omgaan in relatie tot een bepaalde technologie. Ten tweede is het van belang dat zij 
suggesties geven hoe civiele en militaire actoren kunnen samenwerken om een 
technologie te ontwikkelen. Dit laatste is namelijk juist het onderwerp van dit onderzoek.  
 
De artikelen van Cowan & Foray (1995) en Molas-Gallart (1997) analyseren de relatie 
tussen civiele en militaire actoren en geven ook suggesties hoe samenwerking gerealiseerd 
kan worden. Deze artikelen en hun voornaamste twistpunten worden in dit hoofdstuk 
bestudeerd en met elkaar vergeleken. Deze analyse dient een tweeledig doel. Enerzijds 
verschaffen beide artikelen inzicht in het concept dual use zelf. Anderzijds dienen ze als 
basis voor een conceptueel model, dat in het volgende hoofdstuk wordt beschreven. Dat 
model zal later worden toegepast als analyse-instrument voor de ontwikkeling van de 
batterij.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen in dit hoofdstuk worden beantwoord: 
 
1. Wat is de achtergrond van de concepten civiel-militaire integratie en dual use technologie? 
 
2. Op welke verschillende manieren kunnen civiele en militaire actoren interacteren met betrekking 

tot een bepaalde technologie? 
 
In paragraaf 3.2 wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord. De oorsprong en het 
belang van de concepten dual use technologie en civiel-militaire integratie komen hier aan 
de orde. Tegelijkertijd wordt kort aandacht besteed aan de fundamentele 
vooronderstelling die aan dit debat ten grondslag ligt: de tweedeling civiel-militair. Deze 
dichotomie wordt met een aantal voorbeelden nader toegelicht. 
 
Na deze bespreking heeft de lezer inzicht gekregen in de achtergrond van het debat 
rondom het concept dual use technologie en is het zaak dit begrip verder uit te diepen en 
de aandacht langzamerhand te richten op het eigenlijke probleem in dit onderzoek. 
                                                      
4 Klassieke literatuur omtrent deze materie zijn onder andere publicaties van het Amerikaanse 
Office of Technology Assessment (1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995) en de werken van Alic et 
al. (1992) en Gummett & Reppy (1988). Voorbeelden van meer recente publicaties zijn die van 
Brzoska (1998), (Büllingen & Hillebrand, 1998), Markusen & Costigan (1999) en Alltmann (2000). 
De publicaties van  Brzoska (1998), Büllingen & Hillebrand (1998) & Altmann (2000) zijn met 
name interessant omdat deze gedetailleerde empirische informatie bevatten over hoe civiel-
militaire wisselwerkingen in de praktijk verlopen, in dit geval op telecommunicatie en luchtvaart-
gebied. 
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Namelijk: in hoeverre civiel-militaire samenwerking kan worden gerealiseerd en welke 
knelpunten er zijn. 
 
In de paragrafen 3.3 en 3.4 wordt het begrip dual use technologie nader onder de loep 
genomen aan de hand van de artikelen van Cowan & Foray en Molas-Gallart. Ieder van 
de twee artikelen volgt een eigen strategie in het bewerkstelligen van een situatie waar de 
militaire en de civiele sector (al dan niet wederzijds) van elkaar profiteren. Cowan & 
Foray volgen een strategie waarin al dan niet bewust technologieën worden ontwikkeld 
die zowel in de civiele als in de militaire wereld kunnen worden toegepast 
(integratiestrategie). Molas-Gallart volgt een strategie waarin technologieën die bewust in 
de ene sector zijn ontwikkeld, over worden geplaatst in de andere sector 
(diffusiestrategie). De verschillende begrippenkaders die horen bij elke afzonderlijke 
strategie worden in de bijbehorende paragrafen uiteengezet. 
 
Je kunt overigens ook nog een derde strategie onderscheiden in deze discussie, een 
transformatie strategie5. Deze komt uitgebreid aan de orde in de literatuur, maar wordt in 
dit onderzoek niet nader bekeken, omdat dit onderzoek zich vooral richt op het 
wederzijds profiteren van de militaire en de civiele sector.  
 
In paragraaf 3.5 worden beide artikelen met elkaar vergeleken om te bepalen welke 
overeenkomsten en verschillen er zijn. Daarnaast wordt er bekeken wat de 
begrippenkaders van beide artikelen nu kunnen bijdragen aan de oplossing van het 
probleem in dit onderzoek. Met behulp van deze achtergrondkennis kan in hoofdstuk 
vier een conceptueel raamwerk en een eigen plaatsbepaling ten aanzien van het concept 
dual use worden ontwikkeld. 
 
In paragraaf 3.6 wordt afgesloten met enkele conclusies.  
 

3.2 De achtergrond van de concepten dual use technologie en 
civiel-militaire integratie 

 

3.2.1 Historische achtergrond van de begrippen dual use en civiel-militaire integratie 
 
De term dual use komt voort uit de periode na de Tweede Wereldoorlog. Aan de voet 
van de Koude Oorlog onderhandelden de Verenigde Staten met de Europese 
bondgenoten en Japan over het introduceren van export controles voor transfers van 
militair relevante goederen naar de Sovjet Unie en China. Deze onderhandelingen leidden 
tot de oprichting van de Coordinating Committee for Multilateral Export Controls 
(COCOM) in 1949. Deze organisatie bleef bestaan tot 1994 waarna ze in 1996 opgevolgd 
werd door het Wassenaar Arrangement, zie ook Appendix A. De onderhandelingen over 
de wapenhandel verliepen minder problematisch als gesprekken over zogenaamde “dual-
utility” goederen waar vooral de VS veel meer aandacht aan besteedde dan haar 
bondgenoten. Gedurende de loop der jaren liep vooral binnen de VS de spanning steeds 

                                                      
5 Bij deze transformatiestrategie gaat het om conversie (reversie) van militaire (civiele) 
technologische activiteiten naar civiele (militaire) activiteiten. Hierbij kun je denken aan 
bijvoorbeeld het omschakelen van militaire naar civiele produktie. De teloorgang van de 
defensieindustrie heeft in bepaalde regio’s voor grote economische problemen gezorgd. Het 
KONVER programma van de Europese Unie probeert van gebieden die sterk afhankelijk zijn van 
de defensie industrie de werkgelegenheid te stimuleren en economische diversificatie te 
ondersteunen. Een voorbeeld van reversie is het ombouwen van een commercieel containerschip, 
The Soderman, tot een groot medium-snelheid, roll-on/roll-off (LMSR) schip voor de Amerikaanse 
marine door de National Steel and Shipbuilding Company (NASSCO) in 1997. 
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hoger op tussen economische belangen6 en proliferatie van geavanceerde technologie. 
Vanwege bezorgdheid omtrent de concurrentiepositie van de VS en het verdwijnen van 
de militaire bedreiging van de Sovjet Unie wonnen economische argumenten voor 
uitgebreide handel aan kracht (Reppy, 1999).  
 
Midden jaren tachtig was er een belangrijke verschuiving in het debat over dual use 
goederen. Exportcontrole-argumenten verdwenen naar de achtergrond en het begrip dual 
use werd geïntroduceerd in de discussie rondom industrieel beleid. Lijsten met “Critical 
Technologies” dienden niet langer als argument voor export controles maar vooral om 
het aantal technologische gebieden aan te geven waar Japan waarschijnlijk een voorsprong 
had. Dual use technologieën prijkten hoog op deze lijst (Reppy, 1999).  
 
Het begrip vormt nu een centraal element in het technologiebeleid van Amerika omdat 
het gezien wordt als een veilige7 politieke manier om civiele technologie te promoten 
onder het mom van nationale veiligheid. “Bill Clinton’s administration has enthusiastically 
promoted dual use policies as the solution to its problems of maintaining the defense 
industrial base in a time of declining defense budgets and of improving U.S. economic 
competitiveness in global markets.” (Reppy, 1999, p. 267). 
 
Een aanverwant begrip is het concept civiel-militaire technologische integratie. Het begrip 
dual use slaat een brug tussen militaire en civiele contexten. Het verwijst echter op het 
eerste gezicht nog wel naar een situatie waarin de civiele en de militaire sector van elkaar 
gescheiden is. Feit is dat de verhoudingen tussen beide sectoren volop in beweging zijn 
en dat de zogenaamde ‘wall of separation’ aan het verdwijnen is. Verschillen tussen de 
militaire en de civiele technologische en organisatorische context zijn aan het vervagen. 
Het eindresultaat van dit proces, waarin er geen scheiding meer aanwezig is, wordt veelal 
aangeduid met de term civiel-militaire integratie (CMI). Integratie betekent dat producten 
en systemen, gebaseerd op complementaire, verwante of gelijkende technologieën worden 
ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd binnen hetzelfde organisatorische raamwerk8. 
Indien dit integratieproces volbracht wordt ontstaat er een geheel nieuwe situatie, totaal 
verschillend met het tijdperk van na de Tweede Wereldoorlog. Deze nieuwe situatie zou 
namelijk het einde markeren van het militair-industriële complex (Serfati, 1999). 
 
Echter, net zoals het begrip dual use niet ondubbelzinnig is, geldt dit ook voor het 
concept civiel-militaire integratie (OTA, 1995a).  Het US Office of Technology 
Assessment definieert CMI als: “The process of merging the Defense Technology and 
Industrial Base (DTIB) and the larger Commercial Technology and Industrial Base 
(CTIB) into a unified National Technology and Industrial Base (NTIB). More specifically, 
in an integrated base, common technologies, processes, labor, equipment, material, 
and/or facilities would be used to meet both defense and commercial needs. Decisions 
on how to use integrated resources would be based on the same technical, legal, and 
economic reasoning that commercial firms use when servicing global markets.” (OTA, 
1995a).9 Integratie kan op verschillende niveaus plaatsvinden. OTA (1995a) onderscheidt 
de niveaus: industriesector, bedrijf, afdeling. Zie ook Appendix B. Hoe CMI in de praktijk 
eruit zal zien zal van land tot land verschillen, afhankelijk van hoe de DTIB en CTIB 
georganiseerd zijn. 
 
                                                      
6 Bij economische belangen gaat het niet alleen om het exporteren van producten maar ook om de 
discussie hoeveel profijt militaire R&D oplevert voor de commercie. 
7 Veilig: aangezien de politiek in de VS volgens velen aldaar niet moet ingrijpen in industriebeleid 
Dit is natuurlijk anders als het gaat om zaken van nationale veiligheid. 
8 Bijvoorbeeld een ontwerpafdeling die zowel schroeven voor fregatten als voor vissersboten 
maakt. Of een productieproces waar zowel militaire als civiele producten van de band rollen met 
(grotendeels) dezelfde procestechnologie. 
9 Gummett & Reppy (1988, 7) spreken bijvoorbeeld over de “national technology base, cutting 
across the defence/civil divide”. 
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CMI gaat veel verder dan dual use technologieën die heen en weer bewegen tussen beide 
sectoren, waarbij dus civiele en militaire activiteiten nog gescheiden blijven. In de 
geïntegreerde situatie zijn wapensystemen bijvoorbeeld zo ontworpen dat ze civiele 
componenten en subsystemen bevatten en militaire en civiele producten in dezelfde 
fabrieken kunnen worden vervaardigd (Molas-Gallart, 1999, p. 373). Deze ontwikkelingen 
gaan gepaard met vergaande structurele veranderingen, maar bieden wellicht de beste 
oplossingen voor de problemen waarmee de defensiesector zich geconfronteerd ziet. Zie 
ook paragraaf 3.5 
 
Samenvattend kun je stellen dat de betekenis van dual use verschoven is uit de context 
van proliferatie van geavanceerde technologie met mogelijke toepassing in 
wapensystemen naar een meer industrieel en economisch perspectief: de mogelijkheid om 
onderzoeks- en productieinspanningen breder te benutten dan hun initiële doelstelling. 
Bijvoorbeeld door zowel civiele als militaire producten van de band te laten rollen (civiel-
militaire integratie in de productie). Deze verschuiving in betekenis roept onmiddellijk de 
vraag op hoe het zit met proliferatie van wapentechnologie en welke politieke 
consequenties en andere maatschappelijke effecten deze verspreiding zou kunnen 
hebben. Dit zal nader aan de orde komen in hoofdstuk 7. 
 

3.2.2 Belang van het ontwikkelen en toepassen van dual use technologie 
 
De invloed van het debat over dual use technologie en het bewerkstelligen van civiel-
militaire integratie verschilt van land tot land. Voor landen met naar verhouding hoge 
uitgaven aan militair onderzoek zoals Amerika en Engeland zal dit een andere rol spelen 
dan bijvoorbeeld landen met naar verhouding kleine uitgaven aan militair onderzoek, 
zoals Nederland. Zie ook paragraaf 5.2 
 
Van belang is ook om je te realiseren vanuit welk perspectief naar het begrip dual use 
gekeken wordt. Het belang van het begrip dual use zal verschillen van land tot land, maar 
ook van overheid tot overheid en van bedrijf tot bedrijf. Voor bedrijven die producten 
verkopen waar een grote defensiemarkt voor is en waar zij een goede marktpositie in 
hebben, heeft het begrip dual use een andere belang dan voor bedrijven die te maken 
hebben met een zeer kleine defensiemarkt die moeilijk toegankelijk is voor hen. Een dual 
use product kan voor dit soort bedrijven een ideale strategie zijn om in zowel de civiele 
als in de militaire markt actief te kunnen zijn. 
 
Na afloop van de Koude Oorlog werd het idee van civiel-militaire integratie gelanceerd 
om een aantal belangrijke uitdagingen op te lossen (Bischak, 1999, p. 60): 

• Het behouden van militaire technologische superioriteit10 via het introduceren 
van geavanceerde commerciële technologieën; 

• Reducties in defensiebudgetten hebben tot gevolg dat waar mogelijk kostbare 
militaire eisen moeten worden geëlimineerd zodat aan defensie eisen kan worden 
voldaan door commercieel georiënteerde bedrijven; 

• Door spin-off van defensietechnologie naar relevante commerciële toepassingen 
en het bevorderen van dual use productie kunnen schaaleconomieën worden 
bereikt; 

• Het door de overheid beheerde depot onderhoudssysteem moet zo veel mogelijk 
worden geprivatiseerd. 

 

                                                      
10 Het behouden van militair technologische superioriteit wordt door (Bischak, 1999, p. 60/61) 
gezien als een grote belemmering voor civiel-militaire integratie en een grote kostenjager. Alleen 
door af te wijken van deze oude doctrine is het mogelijk om uit de oude verhoudingen te breken 
en de potentiële leveranciersbasis te vergroten. 
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In aanmerking genomen dat bovendien de kosten voor militair materieel enorm gestegen 
zijn en dat de verhouding tussen militaire en civiele technologie veranderd is, in die zin 
dat nu op een aantal gebieden civiele technologie de drijvende kracht achter 
technologieontwikkeling is in plaats van militaire technologie, maakt begrijpelijk dat dit 
thema belangrijk is in een debat waarbij op het eerste gezicht vooral de defensiesector 
baat bij heeft. Je kunt je dan ook afvragen of “the present bustle about dual-use ‘will 
amount in the end to any more than an attempt to support defence activity from the civil 
base, rather than to seek a more genuine integration of the two’” (Gummett geciteerd in 
Molas-Gallart, 1997, p. 370).  
 
Echter, dual use wordt ook gezien als een manier om de civiele economie te laten 
profiteren van militaire investeringen in nieuwe technologie. Een van de oorzaken van het 
debat over dual use ligt ook juist in het beter benutten van de nationale militaire en  
civiele innovatiecapaciteit11 om de economische concurrentiepositie te verbeteren.12 Dit 
was bij discussies omtrent het thema spin-off (transfers van militaire technologie naar 
civiele sector) een heikel thema. In deze discussies bestaat sterke twijfel omtrent het nut 
van militaire R&D voor de commercie.  
 

3.2.3 Het onderscheid tussen een civiele en een militaire sector/toepassing 
 
Een van de meest fundamentele twistpunten die dit debat doorkruist is op welke manier 
je ‘militair’ van ‘civiel’ onderscheidt. Het concept dual use rust immers op een 
voorondersteld onderscheid tussen militaire en civiele technologie, op een onderscheid 
tussen militaire en civiele industriële activiteiten. Bij civiel-militaire integratie moeten deze 
verschillen juist worden gladgestreken of in elkaar gepast worden. 
 
In het debat omtrent civiel-militaire wisselwerkingen wordt veel gebruik gemaakt van 
dichotomieën. Hoe onderscheid je echter civiele van militaire activiteiten, civiele van 
militaire toepassingen, civiele van militaire technologie? De volgende passages bespreken 
een aantal twistpunten en verlenen betekenis aan deze tweedelingen. 
 
De literatuur beargumenteert bijvoorbeeld dat er wel degelijk een onderscheid kan 
worden gemaakt tussen civiele en militaire technologische activiteiten. Een aantal van 
deze verschillen in activiteiten worden hieronder samengevat13:  

• Verschillen in aankoopbeleid 
• Verschillen in regelgeving 
• Verschillen in doelen (nationale veiligheid of commerciële winsten) 
• Overheidsbetalingsregelingen 
• Verschillende industriële culturen 
• Militaire en civiele specificaties en standaarden 
• Unieke militaire technologieën 
• Prestatiegerichtheid en de relatieve ongevoeligheid voor kosten van de militairen 

versus de kostengevoeligheid van de commerciële markt. 
• Militairen ontwikkelen en produceren kleinere hoeveelheden van duurdere en 

geavanceerdere producten met langere levenscycli. 
 

                                                      
11 Een andere mogelijkheid is de strategie van civiel-militaire integratie. 
12 Vooral in het geval wanneer het land in kwestie grote militaire R&D uitgaven heeft zoals in de 
VS het geval is. Anders is dit bij bijvoorbeeld Duitsland en Japan, waar veel minder geld aan 
militaire R&D uit wordt gegeven en het primaat voor R&D vooral bij de civiele sector ligt. In ieder 
geval zou het combineren van militaire en civiele R&D inspanningen allerlei synergie-effecten 
moeten kunnen opleveren. 
13 Bron: Molas-Gallart (1997), Alic et al. (1992), OTA (1994) 
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Alic et al. (1992, p. 43) zeggen over de verschillende sectoren het volgende: “Both 
systems draw on the common base of technical knowledge14, and [..] they interact in 
important ways. Nevertheless, the two involve different sets of institutions and in general 
operate quite differently - the result of differences in goals and technical requirements, as 
well as in the managerial arrangement accompanying defense production in particular and 
all government activities in general. [..] As a result, in the majority of cases, military and 
commercial innovation have evolved distinctive technical “cultures,” [..]”. 
 
Met andere woorden, volgens deze auteurs zijn militaire en civiele industriële activiteiten 
van elkaar te onderscheiden. Je kunt je echter afvragen of je technologie in het algemeen a 
priori tot civiel, militair of beide kan bestempelen. Volgens Smit (1991, p. 413) zijn 
technologieën niet militair of civiel of beide, maar hangt hun karakter af van het sociale 
netwerk waarin ze zijn ontwikkeld of worden toegepast. Ook Gummet (geciteerd in 
Schipper, 1992, p. 15) komt tot de conclusie dat er geen intrinsiek onderscheid bestaat in 
de wetenschap en de technologie; het onderscheid is pragmatisch en ligt in de context: 
“i.  the work has been funded by a defence ministry; 
ii. the fruits of science and technology have been incorporated specifically into 

military products (e.g.) weapon systems); 
iii. a defence ministry holds the relevant intellectual property rights; 
iv. the work is classified for military reasons” 
 
Een andere vraag is hoe het zit met het onderscheid tussen een militaire en een civiele 
toepassing. Een interessante toelichting met betrekking tot de toepassing van 
technologie15 wordt gegeven door Schipper (1992, p. 28). Alle hiernavolgende categorieën 
hebben dual use elementen in zich, maar de context maakt duidelijk dat het om een 
militaire toepassing gaat. De voorbeelden laten zien hoe lastig de begrippen civiel, militair 
en dual use zijn. 

• militair materieel met als doel de vernietiging van de tegenstander (zoals 
gevechtsvliegtuigen, oorlogsschepen, tanks, wapensystemen etc.); 

• gemilitariseerd civiel materieel (militair relevant maar niet letaal zoals radar, 
systemen voor communicatie, systemen voor informatie-inwinning en 
verwerking, systemen voor vermogensopwekking etc.); 

• civiel materieel (geproduceerd voor de civiele markt, maar zonder verdere 
aanpassing ook in gebruik bij de krijgsmacht); 

 
De bovenstaande paragrafen hebben inzicht gegeven in de achtergrond van de begrippen 
dual use en civiel-militaire integratie en daarmee deze abstracte en complexe begrippen 
enige betekenis gegeven. In de komende twee paragrafen wordt de betekenis van het 
begrip dual use technologie nader bestudeerd en worden aanknopingspunten gegeven 
voor hoe civiele en militaire actoren van elkaar kunnen profiteren. 

                                                      
14  “Technical knowledge - in contrast to physical objects or artifacts - must be presumed to have 
an inherently dual-use or multiple-use character, unil and unless analysis shows otherwise.” (Alic et 
al., 1992, p. 37) De auteurs verstaan onder technical knowledge zaken als teksten, referentie 
boeken, papers, ongepubliceerde documenen, standaarden, blauwdrukken, methoden en 
technieken, organizationele routines, impliciete kennis etc. 
15 Echter, hier gaat het nog om artefacten met een bepaalde eindgebruiker waar je een stempel op 
drukt. Gecompliceerder wordt het bij zaken zoals vaardigheden van mensen, cognitieve methodes 
etc. Deze technologieën kunnen ook in militaire, civiele, dan wel gecombineerde contexten 
worden ingezet en kun je derhalve ook een bepaalde classificatie meegeven. 
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3.3  Integratiestrategie van Cowan & Foray 
 

3.3.1 Opzet en raamwerk 
 
Cowan & Foray (1995) nemen afstand van het standaardbeeld dat in de literatuur naar 
voren wordt gebracht ten aanzien van de verhouding tussen civiele en militaire 
technologie. Namelijk het beeld dat militaire R&D vroeger wel van nut was voor de 
civiele sector en nu niet meer omdat defensieonderzoek nu te sterk gespecialiseerd is. In 
plaats van een motor achter technologische verandering zou het eerder een rem op 
verandering zijn geworden. Cowan & Foray daarentegen menen dat op enkele gebieden 
er militaire R&D plaatsvindt die wel interessante resultaten oplevert voor de civiele sector 
en dat bovendien de verhoudingen een stuk genuanceerder en complexer liggen. 
 
Het artikel van Cowan & Foray bekijkt de bijdrage van militaire R&D aan het civiele 
domein via dual use technologieën en probeert zo een genuanceerder en inzichtelijker 
beeld te geven in de verhoudingen tussen militaire en civiele technologie. 
 
Zij verstaan onder duale technologieën: “technologies that are developed and used both by the 
military or space sectors on the one hand and by the civilian sector on the other.”(Cowan 
& Foray, 1995, p. 851)16 Zij menen dat de dualiteit van een technologie niet inherent is 
aan de technologie zelf, maar afhangt van de context waarin het gebruikt/ontwikkeld 
wordt. Het duaal-zijn van een technologie wordt bepaald door de samenstelling van het 
netwerk waarin de technologie gevat is. Dat betekent dat een potentiële duale technologie 
nooit zijn duaal gebruik hoeft te tonen, of dit zelfs verliest. 
 
Een potentiële duale technologie is een technologie die mogelijk een duale technologie 
wordt. Er bestaat een kans dat deze technologie duaal wordt, maar is het nog niet. De 
potentieel duale technologie wordt pas werkelijk een duale technologie op het moment 
dat deze gevat is in een netwerk met civiele en militaire actoren die bezig zijn de 
technologie te ontwikkelen voor later gebruik17. 
 
Potentiële dualiteit en het omzetten van deze potentiële dualiteit in duale technologie zijn 
belangrijke begrippen in dit artikel en zijn in hoge mate interessant voor dit onderzoek. 
Andere belangrijke elementen in het raamwerk van Cowan & Foray zijn: de verschillende 
stadia in de technologische levenscyclus en de verschillende typen R&D programma’s, namelijk 
product- of procesgeoriënteerde programma’s. Deze begrippen worden in de volgende paragrafen 
nader uitgewerkt. 
 

3.3.2 Potentiële dualiteit 
 
Cowan & Foray koppelen het begrip levenscyclus van een technologie aan de manier 
waarop kennis wordt gegenereerd, of wordt ‘geleerd’. Zij onderscheiden twee perioden. 
De eerste, learning from diversity, is een fase waarin veel wordt geëxperimenteerd met een 
nieuwe technologie en verschillende opties worden uitgeprobeerd. De tweede fase, 
learning from standardization or rationalization, concentreert zich op één technologie. Zij 
betogen dat het gebruiken en ontwikkelen van een technologie door de militairen in de 
ene fase een ander effect heeft dan in de andere. In de beginfase van een technologie 
kunnen de militairen een grote bijdrage leveren door het stimuleren van experimenteren 
                                                      
16 Italic zelf aangebracht in citaat. Ruimtevaart  valt overigens niet noodzakelijk met de militaire 
sector samen. Er zijn bijvoorbeeld militaire en civiele satellieten. 
17 Hoe de relaties tussen de civiele en militaire actoren in het gezamenlijke netwerk eruit zien blijft 
onduidelijk bij Cowan & Foray. 
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en het verkrijgen van kennis over nieuwe technologie. In de tweede fase is de bijdrage van 
de militaire sector aan de nieuwe technologie veel beperkter, bijvoorbeeld doordat 
militaire actoren andere zaken standaardiseren dan civiele actoren en dus hun kennis niet 
langer interessant is voor de civiele sector. Cowan & Foray onderscheiden overigens nog 
een derde effect dat te maken heeft met de timing van de stap van de ene technologische 
levensfase naar de andere. Sterke betrokkenheid van militaire actoren kan namelijk de 
overstap van de eerste fase naar de tweede fase versnellen. 
 
De levensfase waarin een technologie zich bevindt, wordt door Cowan & Foray erg 
belangrijk gevonden. “As technologies develop, however, military and civilian interests 
often diverge as the uses of each domain become more and more specialized.” Zij voegen 
hieraan toe dat als “the technological needs of the two sectors become better defined, the 
degree to which there are elements of the technology common to both will decline, and 
common features often shift from the system level to the component level.” (Cowan & 
Foray, 1995, p. 857). 
 
Een ander belangrijk onderscheid wat Cowan & Foray maken is hun differentiatie in 
product R&D-programma’s en proces R&D-programma’s. Volgens hen zijn er 
gedurende de implementatiefase van een nieuw proces in een bedrijf weer veel 
mogelijkheden voor duaal gebruik. Zij menen dat een procesgeoriënteerd programma 
meer duaal potentieel heeft dan een productgeoriënteerd programma. 
 
De onderstaande figuren vatten bovenstaande opmerkingen samen. Figuur 3.1a verwijst 
naar een productgeoriënteerd R&D programma. Figuur 3.1b verwijst naar een 
procesgeoriënteerd R&D programma. 
 
Figuur 3.1: Potentiële dualiteit bij product- en procestechnologie. 

 
             Bron: (Cowan & Foray 1995, 858)18 
 
Bovenstaande paragraaf besprak de mogelijkheden (het potentieel) van een technologie in 
het algemeen om duaal te worden toegepast. Of de technologie daadwerkelijk zo wordt 
toegepast hangt af van het feit of zowel civiele als militaire actoren deelnemen aan het 
netwerk rondom de technologie. Op welke manier de potentiel dualiteit omgezet kan 
worden in een duale technologie komt aan de orde in de volgende paragraaf. 
 

3.3.3 Mechanismen voor de realisatie van potentiële dualiteit 
 
Cowan & Foray beargumenteren dat tijdens de experimentatiefase militaire R&D een 
grote rol kan spelen in het bevorderen van experimenten en diversiteit gedurende het 
verzamelen van kennis over nieuwe technologieën, mits de informatie publiek 

                                                      
18 Figuur en tekst zijn aangepast. 
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toegankelijk is. Het bevorderen van experimenten en diversiteit kan op verschillende 
manieren gebeuren door activiteiten vanuit de militaire sector: 

• Het afbreken van onwetendheid bij beide sectoren door middel van het 
opbouwen van een informatie infrastructuur; 

• Het verbreden van het technologische spectrum, meer technologische variaties; 
• Het stimuleren van de onderzoeksgemeenschap, het opbouwen van menselijk 

kapitaal; 
 
Het nut van potentiële dualiteit in de volgende fase, de standaardisatie/implementatie 
fase, ligt in het feit dat hoe meer gebruikers een bepaalde technologie of standaard 
overnemen, hoe groter het voordeel van toepassing van deze technologie wordt voor 
deze gebruikers. Duale technologieën hebben meer nut van standaardisatie omdat er meer 
gebruikers zijn die deze technologieën overnemen, dan het geval is bij niet-duale 
technologieën. Dit vereist echter wel de adoptie van dezelfde standaard voor militair en 
civiel gebruik van de duale technologie. Duaal gebruik van technologie zal derhalve 
waarschijnlijk meer op component dan op systeem niveau voorkomen. Bij 
procestechnologie is er meer potentiële dualiteit omdat vaak verschillende producten met 
de zelfde of sterkgelijkende technologie gemaakt kunnen worden. 
 
Bovenstaande voordelen van duale ontwikkeling kunnen echter alleen worden 
gerealiseerd indien een aantal organisationele en informatie randvoorwaarden worden 
vervuld, namelijk “if the social networks have such a configuration that they link the 
R&D programmes undertaken in the civilian and military domains.” (Cowan & Foray, 
1995, p. 862). Deze voorwaarden bestaan uit de manier waarop het onderzoek is 
georganiseerd en hoe de informatie vrijgegeven wordt. Het onderzoek moet zo zijn 
opgezet dat kruisbestuiving kan plaatsvinden en de informatie moet openbaar zijn. Van 
belang bij het realiseren van duaal potentieel bij producttechnologieën is dat militaire en 
civiele standaarden convergeren. Dit kan door het ‘verzachten’ van militaire specificaties 
of het ‘verharden’ van civiele specificaties. Bij procestechnologie is het duale potentieel te 
realiseren via industrieel beleid: het ondersteunen van de aanbodszijde van machines en 
productietechnologieën. 
 
De manieren om duaal potentieel te realiseren, het omzetten van potentiële dualiteit in 
duale technologie, is in de onderstaande tabel samengevat.  
 
Tabel 3.1: Realisatie mechanismen voor duale technologie 

 Experimentatie Rationalisatie 
Product Convergentie van standaarden 
Proces 

Gemengde opzet van onderzoek 
+ 
Toegankelijkheid van informatie 
 

Ondersteunen van machines en 
productietechnologieën voor 
duaal gebruik 

 
Tot zover de benadering van Cowan & Foray (1995). De volgende paragraaf bestudeert 
de aanpak van Molas-Gallart (1997). 
 

3.4 Diffusiestrategie van Molas-Gallart 
 

3.4.1 Opzet en raamwerk 
 
De terugloop in defensie-uitgaven, de stijging in de kosten voor het ontwikkelen dan wel 
aanschaffen van nieuwe wapensystemen, evenals de veranderende verhouding tussen 
militaire en civiele technologieën, vormen grote problemen voor defensiebedrijven. Zij 
zijn genoodzaakt maatregelen te nemen om de methoden te veranderen waarmee zij 
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nieuwe technologieën genereren en produceren. Het ontwikkelen van mechanismen om 
technologieën te verkopen in andere markten dan die waarvoor ze origineel bedoeld 
waren, is één manier om dit aan te pakken. Molas-Gallart (1997) bespreekt verschillende 
manieren om technologieën te verplaatsen van de ene sector naar de andere. Hij 
ontwikkelt een typologie van beleidsalternatieven voor industrieën en 
onderzoeksorganisaties en brengt op deze wijze structuur aan in de verschillende typen civiel-
militaire interacties. Twee andere pogingen (Brzoska, 1998; Alic et al. 1992) om structuur 
aan te brengen in civiel-militaire wisselwerkingen zijn ondergebracht in Appendix B. 
 
Molas-Gallart (1997, p. 370) noemt een technologie dual use indien deze “current or 
potential military and civilian applications” heeft. In zijn artikel besteedt hij ook aandacht 
aan het begrip technologie zelf. Hij verstaat onder technologie:”Capital equipment, 
software, scientific and technical knowledge, skills, research and production processes, 
designs, blueprints, management techniques and principles, and the resulting products 
developed to solve technical problems [..]” (Molas-Gallart, 1997, p. 369). Verder stelt hij 
dat zowel outputs als inputs van het research en productieproces dual use technologieën 
zijn. Voorbeelden van outputs zijn: producten, patenten en management principes. 
Voorbeelden van inputs zijn: productie en onderzoeksfaciliteiten, vaardigheden en know-
how. 
 

3.4.2 Verplaatsingsmechanismen 
 
Molas-Gallart bestudeert de manieren waarop dual use technology transfer kan plaatsvinden. 
Er is sprake van dual use technology transfer indien het de bedoeling is om de initiële 
civiele of militaire toepassing van een technologie te veranderen. Verandert deze 
toepassing niet, dan is er sprake van ‘gewone’ technologie transfer. 
 
In het artikel van Molas-Gallart wordt een typologie gepresenteerd van de mogelijke 
manieren voor dual use technologie transfer. Niet de technologie staat hier centraal, maar 
de organisatorische elementen rondom deze transfer. Ten eerste onderscheidt hij welke 
actoren betrokken zijn in de transfer, dat wil zeggen of de verplaatsing plaats vindt binnen 
of tussen economische units. Ten tweede onderscheidt hij het feit of het transfermechanisme 
zich bezig houdt met het aanpassen van de technologie voor nieuw gebruik of dat het de 
technologie direct overplaatst en verdere ontwikkelingen en veranderingen overlaat aan 
de ontvanger. Het begrip transfermechanisme refereert aan het verplaatsen van een 
technologie van een militair (civiel) gerichte toepassing naar een civiele (militair) gerichte 
toepassing binnen één of meerdere units met of zonder aanpassing van de technologie.19 
Transfers gaan meestal gepaard met aanpassing van de technologie en (organisationele) 
structuur van de ontvanger. In tabel 3.2 worden de verschillende dual use technologie 
transfermechanismen uitgebeeld. 
 
Tabel 3.2: Dual use technologie transfermechanismen 

Actoren / Methode Geen aanpassing Aanpassing 
Transfer binnen een enkele unit 
 

Interne directe transfer Interne aanpassing 

Transfer tussen twee of meer units 
 

Externe directe transfer Externe aanpassing 

                                                      
19 Met andere woorden: de ontvanger wordt buiten het transfermechanisme gelaten. Merkwaardig, 
aangezien het succes van de transfer ook afhankelijk is van de ontvanger. Overigens, in het geval 
van interne transfer is het mogelijk dat zender en ontvanger gelijk aan elkaar zijn, evenals bij 
externe transfer in het geval van zogenaamde spin-off bedrijven. De typologie van Molas-Gallart is 
uit te breiden door bij directe transfer te onderscheiden in wel of geen aanpassing van technologie 
door de ontvanger. Dit zou het onderscheid tussen categorie b) en c) bij de onderscheiding tussen 
civiele en militaire toepassingen van Schipper (1992) in paragraaf 3.2.3 illustreren. 
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In het geval van interne directe transfer gaat het er niet om de wijze van opereren van het 
bedrijf structureel te veranderen. Een voorbeeld is de trend van defensiegerelateerde 
organisaties om COTS (Commercial Off-The-Shelf Technologies) toe te passen. Dit 
beleid zorgt ervoor dat commerciële aanbieders hun civiele producten af kunnen zetten 
op de militaire markt zonder ze aan te passen. Een voorbeeld hiervan is het verkopen van 
computers aan de Nederlandse marine voor het LCF fregat, evenals het toepassen van 
Windows NT software. Echter vanuit het oogpunt van de marine moet er wèl het een en 
ander worden aangepast voordat de computers op het schip kunnen worden gebruikt. In 
dit geval worden de commerciële computers in speciale behuizingen geplaatst die voldoen 
aan militaire specificaties, zodat ze onder andere schokvast zijn. 
 
Interne aanpassingsmechanismen hebben te maken met de processen die er op gericht zijn 
intern verplaatste dual use technologieën zo aan te passen dat ze kunnen worden gebruikt 
in hun nieuwe toepassingen. Er zijn vier belangrijke strategieën volgens Molas-Gallart, 
ondersteund door interne aanpassingsmechanismen: 

• Dual-produce en integratie. Het combineren van militaire en civiele productie. 
• Conversie. Het verlaten van militair gerichte activiteiten en deze vervangen met 

alternatieve civiele activiteiten. De omgekeerde strategie staat bekend onder de 
naam reversie. Dit is de derde ‘samenwerkingsstrategie’ zoals genoemd in 
paragraaf 3.1 

• Diversificatie. Naast het verkopen van militaire producten, worden er ook civiele 
producten verkocht.20 

• Verticale herpositionering. In plaats van dat een bedrijf specifieke 
wapentechnologie ontwikkelt, voert het nu fundamenteel en toegepast onderzoek 
uit. 

 
Bij externe directe transfermechanismen gaat het erom dat dual use technologie door 
bijvoorbeeld bedrijven aan andere bedrijven of laboratoria wordt doorgegeven om te 
worden toegepast in de andere markt omdat ze zelf bijvoorbeeld geen risico willen lopen 
of te onbekend zijn met het andere markttype. De volgende mechanismen worden er 
onderscheiden: 

• Technology brokers. Organisaties die technologieën met dual use potentieel 
identificeren en de producten in de andere sector introduceren. 

• Verbeteren van communicatie. In plaats van technology brokers die actief 
technologieën verkennen is de strategie hier om communicatie verbindingen te 
leggen tussen bijvoorbeeld defensiegerelateerde bedrijven en laboratoria enerzijds 
en commerciële ondernemers anderzijds. De werking van de markt moet hier de 
rest doen. 

• Intern geleide communicatie. In deze vorm ontplooien bedrijven zelf activiteiten 
om klanten te vinden voor de technische outputs die zij genereren. 

• Publicaties. Via rapporten, handel en academische publicaties kunnen 
onderzoeks outputs worden verplaatst. 

• Gebruikers faciliteiten. Bijvoorbeeld wanneer defensie laboratoria windtunnels 
uitlenen aan commerciële bedrijven. Een andere variant hierop is ‘sheltering 
conversion’, dat wil zeggen dat een militaire onderzoeksfaciliteit wegens gebrek 
aan vraag zijn activiteiten heroriënteert op de civiele markt maar terug kan keren 
naar militaire activiteiten indien de behoefte daarvoor aanwezig is. 

 
Externe aanpassing vindt plaats indien het doel van het transferinitiatief is om technologie 
tussen organisaties en toepassingen te verplaatsen en tegelijkertijd het aan te passen aan 
nieuwe eisen. Met een transfer van technologie gaat vaak een transfer van vaardigheden 

                                                      
20 Diversificatie van produkten vanuit het perspectief van het bedrijf. Bijvoorbeeld niet alleen maar 
marineschepen bouwen, maar ook binnenvaartschepen. 
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en faciliteiten gepaard. Er worden door Molas-Gallart twee belangrijke mechanismen 
onderscheiden: spin-off bedrijven en samenwerkende partnerships. In het eerste geval 
gaat het bijvoorbeeld om defensiegerelateerde bedrijven die zich van het dual use 
potentieel van door hun gebruikte en of ontwikkelde technologie bewust zijn en dit 
verkopen aan de civiele markt d.m.v. het opzetten van een nieuw bedrijf.  Bij 
samenwerkende partnerships gaat het om sterke betrokkenheid van het bedrijf die het 
technologieproduct genereert dat onderwerp is om verplaatst te worden. In dit geval is 
technologietransfer niet een eenmalige verplaatsing van technologie, maar een 
voortdurend proces. Er zijn verschillende samenwerkingsvormen mogelijk: 

• Coöperatieve R&D programma’s. Hier gaat het om het verbeteren van de 
verbinding tussen industrie, overheid, particuliere en academische 
onderzoeksfaciliteiten. 

• Gemeenschappelijke centra. Defensie en civiele laboratoria en bedrijven komen 
samen om te werken aan dual use technologieën. 

• Directe financiering van dual use R&D. Initiatieven die erop gericht zijn dat 
overheidsinstellingen dual use onderzoeken financieren d.m.v. 
samenwerkingsverbanden tussen civiele en militaire actoren. 

 
Nu zowel de methoden van Cowan & Foray als die van Molas-Gallart besproken zijn, is 
het tijd om beide met elkaar te vergelijken en de voornaamste twistpunten te zoeken. Op 
deze wijze kan er niet alleen meer inzicht worden gekregen in de betekenis van het begrip 
dual use technologie, maar ook in welke mate beide begrippenkaders bruikbaar zijn voor 
de beantwoording van de probleemstelling in dit onderzoek. In de volgende paragraaf zal 
onder andere worden ingegaan op de meer fundamentele vraag: wat bepaalt nu de duale 
aard van technologie? 
 

3.5 Vergelijkende analyse van Cowan & Foray en Molas-Gallart 
 
Het eerste opvallende verschil tussen Cowan & Foray en Molas-Gallart is dat Cowan & 
Foray spreken over duale technologieën die ontwikkeld èn gebruikt worden door civiele 
en militaire actoren. Molas-Gallart concentreert zich enkel op het gebruik of de 
toepassing van de technologie. Hierdoor omvat zijn definitie veel meer technologieën dan 
Cowan & Foray. Door zijn ruime opvatting van dual use technologie transfer omvat hij 
alle drie de strategieën die genoemd zijn in 3.1.  
 
In zijn definitie van dual use technologie staat de verplaatsing van technologie tussen 
militaire en civiele toepassingen centraal, terwijl bij Cowan & Foray het dual use zijn van 
een technologie in het netwerk eromheen (sociale organisatie) wordt gelokaliseerd Zij 
onderscheiden ook nadrukkelijk dualiteit en spillovers. “’Spillover’ refers to a situation in 
which particular research is done exclusively in one domain and adopted more or less 
without change in the other. The existence of spillovers, therefore, is not evidence of 
duality, and might in fact be evidence of its absence. Thus promotion of spillover can be 
viewed as a policy designed to correct the ‘duality failure’ of a programme of R&D.” 
(Cowan & Foray, 1995, p. 852).  
 
Daarnaast kun je concluderen dat Cowan & Foray vooral de oorsprong (dual use & 
produce) van de technologie benadrukken in hun definitie en Molas-Gallart de gebruiker 
(dual use). Beide artikelen registreren een spanningsveld tussen civiele en militaire 
technologie. Bij Molas-Gallart dienen de transfermechanismen dit spanningsveld te 
doorbreken, bij Cowan & Foray gebeurt dit via het begrip potentiële dualiteit.  
 
Ondanks het verschil in opvatting van het begrip dual use leggen beide artikelen grote 
nadruk op de sociale context. Het al dan niet dual use zijn van een technologie wordt 
volgens beide teksten sociaal bepaald. Bij Molas-Gallart zelfs nog sterker aangezien bij 
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hem de technologie een neutraal instrument wordt. Zijn typologie hangt immers niet af 
van de technologie die onderwerp van verplaatsing is. Bij Cowan & Foray heeft de 
technologie wel invloed en dit wordt belichaamd door hun concept van dual use 
potentieel. Zij bestuderen ook nadrukkelijk de interactie tussen technologie en omgeving, 
in tegenstelling tot Molas-Gallart die vooral de omgeving benadrukt. Bovendien 
beargumenteren zij dat procestechnologieën meer dual use potentieel hebben dan 
producttechnologieën. Molas-Gallart is het hier niet mee eens. 
 
Molas-Gallart en Cowan & Foray zouden de activiteiten van een marinewerf,  die besluit 
om ook civiele schepen te gaan bouwen om het tekort aan orders op te vangen, op een 
verschillende manier analyseren. Molas-Gallart zal dit betitelen als diversificatie21, een 
intern aanpassingsmechanisme. De werf zal bijvoorbeeld productielijnen inrichten die 
zowel civiele als militaire producten opleveren. Met name aan de input zijde (machines, 
arbeid) van de productie zal technologietransfer plaatsvinden en op de werf gebouwde 
subsystemen voor schepen (output) zullen nu een plaatsje kunnen vinden op de 
verschillende typen schepen. Het is niet aan de technologie om te bepalen of zij dual use 
wordt gebruikt, maar aan de sociale omgeving. 
 
Cowan & Foray zouden een groter belang geven aan de technologische kant van de zaak 
in dit voorbeeld. Zij zouden stellen dat op de werf aanwezige technologie zowel 
producten (geluidsreducerende panelen) als processen (snijden van stalen platen, 
ontwerpen van schepen) potentiële dualiteit bezit. In die zin oefent de technologie zelf 
invloed uit op of deze voor meerdere toepassingen gebruikt kan worden, in tegenstelling 
tot bij Molas-Gallart. Of de technologie daadwerkelijk een duale technologie wordt hangt 
af van het netwerk eromheen. In dit geval kent het netwerk zowel militaire als civiele 
actoren en kan er met recht gesproken worden van duale technologie in bepaalde 
gevallen. Ongetwijfeld geldt dit niet voor alle producten en processen binnen dit bedrijf.  
 
Zodoende is er via dit voorbeeld nog een extra verschil tussen beide analyses te 
bespeuren. Namelijk dat Cowan & Foray zich op een lager, gedetailleerder niveau 
bevinden, en Molas-Gallart het debat meer vanuit een abstracter perspectief 
(bedrijfsniveau) bekijkt. Het niveau waarop je dit debat omtrent civiel-militaire 
technologische wisselwerkingen bekijkt, en vanuit welk perspectief, is van wezenlijk 
belang. Dit komt ook tot uitdrukking in Appendix B over civiel-militaire integratie. 
 
Zoals gezegd omvat het artikel van Molas-Gallart veel verschillende technologieën. Met 
zijn aanpassingsmechanismen bestrijkt Molas-Gallart ook de ideeën van het produceren 
van zowel civiele als militaire goederen binnen een fabriek met een één en dezelfde 
procestechnologie en het gezamenlijk werken van civiele en militaire actoren aan een 
nieuwe technologie. Activiteiten die passen in het straatje van het proces van civiel-
militaire integratie. Dit is echter een mogelijkheid wat een bedrijf kan gaan doen om de 
problemen die zij hebben op te lossen. De daadwerkelijke uitvoering, een gezamenlijk 
civiel-militair project met een willekeurige technologie, en hoe dit daadwerkelijk moet 
gebeuren wordt in het midden gelaten. Op dat moment komen Cowan & Foray op het 
toneel en analyseren de relaties meer in detail. In die zin kun je hun artikel opvatten als 
een nadere uitwerking van een beleidsstrategie uit de typologie van Molas-Galart. 
Overigens zitten zij eerder op de stoel van de militaire actoren in dit 
samenwerkingsverband dan op die van de civiele actoren. 
 
De theorie van Cowan & Foray is in dit hoofdstuk opgevat als een integratiestrategie. In 
een netwerk werken civiele en militaire actoren ‘gezamenlijk’ aan een nieuwe technologie. 

                                                      
21 Een fraai voorbeeld van werven in het Europeese marinescheepsbouw landschap die een hoge 
mate van diversificatie en integratie van civiele en militaire productie kennen zijn de Duitse werven 
die marineschepen bouwen, bijvoorbeeld Blohm+Voss GmbH, Thyssen Nordseewerke GmbH,  
Howalddeutsche Werke AG en de Friedrich Lürssenwerft GmbH. 
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Molas-Galart is in eerste instantie opgevat als zijnde een vertegenwoordiger van een 
diffusiestrategie omdat in eerste instantie zijn inzet het verplaatsen van technologie tussen 
twee afgesloten domeinen is. Echter, Molas-Gallart realiseert zich dat sommige 
beleidsstrategieën (directe transfer) zich alleen richten op het verschuiven van 
technologieën tussen civiel-militaire grenzen. Andere strategieën richten zich op meer 
diepere, meer structurele veranderingen in de manier waarop civiele en militaire 
productieactiviteiten interacteren. Zijn aanpassingsmechanismen vereisen de 
samenwerking tussen verplaatser en ontvanger en daarmee een aanpassing in de sociale 
netwerken waarin de technologie wordt ontwikkeld. Hij meent dat “adaptational 
mechanisms are ambitious and difficult to crown with success, but, at least, they confront 
the substantial problems that face the defence industries.” (Molas-Gallart 1997, p. 383). 
 
Tot slot moet nog aandacht worden besteed aan de relatie tussen civiel-militaire integratie 
en dual use technologie. Bij dual use analyses ligt het accent meestal op het gebruiken van 
technologie. Molas-Gallart (1997) concentreert zich bijvoorbeeld op het verplaatsen van 
technologie tussen toepassingen (dual use technologie transfer). Cowan & Foray (1995) 
vormen een interessante uitzondering hierop omdat zij nadrukkelijk naast het toepassen 
van technologie ook het ontwikkelen en produceren van technologie meenemen (duale 
technologieën). Bij civiel-militaire integratie ligt het accent voornamelijk op de ontwikkel- en 
productiekant van technologie, gezien de definitie van OTA (1995a) in paragraaf 3.2.1. In 
een hypothetische situatie waarin er sprake is van een gemeenschappelijke industriële 
technologie basis zal het begrip dual use technologie nog steeds een rol spelen in de 
toepassingskant van dit debat. Namelijk het feit dat een technologie zowel civiel als 
militair gebruikt (dual use) kan worden. Het belang van dit begrip is echter veranderd in 
deze situatie. Op dat moment is het niet meer zo vreemd (gezien het wegvallen van de 
barrières die civiele en militaire industriële activiteiten onderscheiden) dat de technologie 
voor meervoudige toepassing beschikbaar is. Dual use technologie ontwikkeling wordt in 
dat geval een meer ‘vanzelfsprekende’ zaak, dan een zaak die via intensief beleid tot stand 
moet worden gebracht.22 
 
De vraag is nu wat deze analyse bijdraagt aan het onderzoek. De probleemstelling van dit 
onderzoek concentreert zich op samenwerking tijdens technologieontwikkeling. Het ligt 
dan ook voor de hand om vooral Cowan & Foray te gebruiken als analyse-instrument, 
omdat zij het meeste op het fenomeen technologieontwikkeling ingaan. Hun opvatting 
hoeft echter niet noodzakelijkerwijs de beste route naar het antwoord op de 
probleemstelling te zijn. De typologie van Molas-Gallart is erg nuttig om het handelen 
van actoren tijdens de technologieontwikkeling te karakteriseren. Vooral vanwege de 
brede opzet in plaats van de meer toegespitste benadering van Cowan & Foray. 
Bovendien levert de typologie van Molas-Gallart een scala van suggesties om een 
bepaalde situatie, een bepaald ‘samenwerkingsverband’, te bewerkstelligen. Zodoende 
bevatten beide artikelen interessante aanknopingspunten om te gebruiken voor de analyse 
van de ontwikkeling van de bipolaire loodzwavelzuur batterij. 
 

3.6  Conclusies 
 
De beantwoording van de eerste onderzoeksvraag in paragraaf 3.2 toont aan dat de 
betekenis van het begrip dual use niet ondubbelzinnig vastligt, maar afhankelijk is van 
onder andere het perspectief van diegene die het hanteert en hoe je de concepten civiel en 
militair interpreteert. Uit de literatuur komt naar voren dat het mogelijk is een scheiding 
aan te brengen in civiele en militaire industriële activiteiten en toepassingen. Het is 

                                                      
22 Gemeenschappelijke technologie basis is echter een relatief begrip. Er zullen ongetwijfeld 
militaire instituten en bedrijven overblijven die specifieke militair-technologische activiteiten zullen 
uitvoeren. Bijvoorbeeld op het gebied van NBC-wapens. 
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opvallend hoe de betekenis van dual use technologie in de loop der tijd verschoven is van 
gewenste tweedeling naar geplande integratie. 
 
De tweede onderzoeksvraag vormde een verdieping van de eerste onderzoeksvraag en is 
bestudeerd aan de hand van de artikelen van Molas-Gallart (1997) en Cowan & Foray 
(1995). Via de analyse van deze artikelen is echter niet alleen inzicht gekregen in het 
concept dual use technologie pur sang, maar ook welke interacties en 
samenwerkingsvormen mogelijk zijn tussen civiel en militair georiënteerde actoren met 
betrekking tot dual use technologie. Bijvoorbeeld via het verplaatsen van technologie 
tussen twee verschillende domeinen of via het gezamenlijk ontwikkelen van een 
technologie. 
 
De typologie van Molas-Gallart deelt de verschillende civiel-militaire interacties met 
betrekking tot (dual use) technologie in allerlei hokjes in. De benadering van Cowan & 
Foray is op te vatten als één van de hokjes van de typologie van Molas-Gallart.  
 
Opvallend in de discussie tussen Cowan & Foray en Molas-Gallart is hoe technologie, 
sociale context en het begrip dual use aan elkaar verknoopt worden. De invloed van de 
technologie op de (duale) omgeving komt alleen aan bod bij Cowan & Foray. Zij bouwen 
hun conceptuele model op vanuit de technologie die potentieel duaal gebruikt kan 
worden, waarbij dit potentieel enigszins gekwantificeerd wordt, maar het duaal zijn wordt 
gelokaliseerd in het netwerk rondom de technologie.  
 
Molas-Galart benadrukt het sociale kader en lokaliseert het dual use-zijn in het 
verplaatsen van een technologie van de ene toepassingscontext naar de andere. Molas-
Gallart koppelt een technologie aan een bepaalde sector en indien deze technologie in een 
andere sector terechtkomt, waarbij de toepassing verandert (militair-civiel), noemt hij dit 
dual use transfer. Cowan & Foray daarentegen noemen een technologie een duale 
technologie indien deze zowel geproduceerd als gebruikt wordt door civiele en militaire 
actoren. 
 
De verknoping tussen technologie, sociale context en de concepten dual use, civiel, 
militair, dan wel civiel-militaire integratie, blijkt een zeer gecompliceerde aangelegenheid 
te zijn.23 De crux van dit debat en daaruit voortvloeiend het doen van praktische 
aanbevelingen, ligt in de verknoping van de concepten technologie en omgeving.  
 
Een sociologische kijk op technologie kan voor verheldering in dit debat zorgen. Volgens 
deze benadering vormen technische, wetenschappelijke, economische, politieke en 
culturele overwegingen een naadloos web (Stemerding, 1995). Dit onderzoek probeert 
door een combinatie van inzichten uit het debat omtrent civiel-militaire verhoudingen èn 
technieksociologie orde in de chaos te scheppen. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt met behulp van de theorie van sociotechnische 
netwerken en de concepten die in de voorgaande paragrafen zijn bestudeerd een 
conceptueel model gepresenteerd. Dit model zal gebruikt worden om de case op civiel-
militaire samenwerking te bestuderen en suggesties te doen voor toekomstige 
ontwikkelingen. 
 

                                                      
23 Wie of wat bepaalt nu de civiele, militaire of duale aard van technologie? Waar localiseer je het 
fenomeen ‘dualiteit van technologie’? Dit zijn fundamentele vragen die aan dit concept ten 
grondslag liggen. 
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4.  Conceptueel kader voor civiel-militaire 
 technologische interactie gedurende 
 technologieontwikkeling 
 

4.1 Inleiding 
 
Het vorige hoofdstuk heeft laten zien dat er een groot aantal civiel-militaire interacties 
zijn die je onder het begrip dual use technologie kunt scharen. Dit begrip is een 
parapluterm die je op verschillende manieren kunt interpreteren. In dit onderzoek wordt 
echter een specifieke kijk op dual use technologie gehanteerd. Het gaat hier niet zozeer 
om het gebruik (dual use) van technologie, maar vooral om de ontwikkeling van 
technologie. Dit perspectief maakt gebruik van de inzichten uit de analyses van Cowan & 
Foray (1995) en Molas-Gallart (1997), die in het vorige hoofdstuk uitgebreid aan bod zijn 
gekomen. De opvatting van dual use technologie die in dit onderzoek wordt gehanteerd, 
wordt uiteengezet in paragraaf 4.2. 
 
In deze opvatting van dual use technologie spelen technologie, interacties, actoren en 
netwerken een belangrijke rol. Om inzicht te krijgen in de techniekdynamica van de 
bipolaire batterij wordt dit begrippenkader over dual use technologie gecombineerd met 
de theorie van sociotechnische netwerken (STN’s). Bij STN’s spelen netwerken, 
technologie, interacties en actoren eveneens een belangrijke rol. Een kenmerk van dit 
technieksociologische model is de gedachte dat vooral heterogene interacties belangrijk 
zijn. Dat wil zeggen interacties die zowel aan technologie als aan omgeving vormgeven. 
Dat is een belangrijk punt voor dual use discussies in verband met de lokalisering van het 
begrip dual use in de relatie tussen technologie en omgeving (netwerk).  
 
Bovendien wordt in dit hoofdstuk de driehoek van technologieontwikkeling (Van de Poel, 1998) 
geïntroduceerd om de ontwikkeling van de technologie meer in detail te bestuderen. Op 
deze wijze wordt in paragraaf 4.3 een conceptueel kader ontwikkeld om de ontwikkeling 
van de bipolaire batterij te analyseren op civiel-militaire samenwerking.  
 
In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 
 
3. Wat is een geschikt conceptueel raamwerk, bestaande uit de theorie van sociotechnische 

netwerken en concepten uit het debat omtrent civiel-militaire wisselwerkingen, om de 
ontwikkeling van de batterij te bestuderen op civiel-militaire samenwerking? 

 
Paragraaf 4.4 beëindigt dit hoofdstuk met enkele conclusies. 
 

4.2 Dual development, dual design van technologie 
 
In het debat over civiel-militaire verhoudingen met betrekking tot technologie is de 
woordcombinatie ‘dual use’ problematisch. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat het begrip 
dual use op verschillende manieren gebruikt kan worden.24 Een algemene definitie van 
het begrip is nauwelijks te formuleren, onder andere vanwege de betrekkelijkheid van de 
concepten civiel, militair, technologie en het moment waarop je een technologie als ‘dual 
use’ labelt. Hoe het begrip opgevat wordt hangt ook af van op welke manier de analist het 

                                                      
24 Een andere interessante indeling van dual use is bijvoorbeeld die van Lorentzi & Nilsson (1994). 
Zij onderscheiden dual use products, dual use companies en dual use technologies. 
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begrip hanteert en met welke doeleinden deze dat doet. In de probleemstelling van dit 
onderzoek gaat het om civiel-militaire samenwerking gedurende het ontwikkelen van 
technologie. Het woordje ‘use’ in het begrip dual use is in die zin verwarrend aangezien 
het niet alleen gaat om het gebruiken maar ook om het ontwikkelen, produceren van 
nieuwe technologie.  
 
Volgens Brzoska (1998, p. 9) zijn juist die technologieën die bewust worden ontwikkeld 
om in beide sectoren te worden toegepast, dual use technologieën. Zoals naar voren 
gekomen is in het vorige hoofdstuk hanteren Cowan & Foray (1995) een vergelijkbare 
definitie en bij Molas-Gallart (1997) is het een van de mogelijkheden hoe wordt 
omgegaan met de dual use problematiek. Volgens de laatste betekent nauwe civiele en 
militaire samenwerking dat vergaande processen in gang gezet moeten worden die 
structurele veranderingen teweegbrengen in de relatie tussen civiele en militair onderzoek. 
Hij meent dat deze processen het beste alternatief zijn voor defensiegerelateerde 
organisaties. Dat maakt deze opvatting ook extra interessant om in de praktijk te 
onderzoeken. 
 
De opvatting van dual use technologie die in dit onderzoek gehanteerd wordt is 
geïnspireerd op het begrip duale technologie van Cowan & Foray (1995). In navolging 
van Brzoska (1998) wordt het begrip intentionaliteit geïntroduceerd in hun opvatting. Dit 
leidt tot de volgende definitie: 
 

Er is sprake van duale technologie, indien er in het sociotechnisch netwerk rondom de duale 
technologie civiele en militaire actoren betrokken zijn en deze technologie bewust wordt 
ontwikkeld om in zowel civiele als in militaire toepassingen gebruikt te worden. Dit bijzondere 
type netwerken wordt aangeduid met de term duale (sociotechnische) netwerken (DN’s). 

 
Binnen deze klasse van duale technologieën worden in dit onderzoek nog twee 
verschillende manieren onderscheiden van civiel-militaire samenwerking gedurende 
technologieontwikkeling: 
 

• Dual design: er wordt bewust één artefact ontwikkeld met zowel een civiele als een militaire 
toepassing. 

• Dual development: er wordt bewust één artefact met een militaire en één artefact met een civiele 
toepassing ontwikkeld. 

 
Deze manier van definiëren legt een groot accent op de oorsprong van technologie en de 
oorspronkelijke bedoelingen met deze technologie, wat logisch voortvloeit uit de 
concentratie van deze scriptie op technologieontwikkeling in plaats van technologie-
gebruik.25  
 
Duale technologieën vormen op deze wijze een sub-klasse van de verzameling van dual 
use technologieën. Behalve het definiëren van duale technologie, onthoudt dit onderzoek 
zich van het kunstmatig definiëren van een definitie van civiel, militaire of dual use 
technologie. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd, in lijn met de theorie omtrent 
STN’s, op de interacties die vorm geven aan civiele en militaire technologie en omgeving. 
Dit komt tot uiting in figuur 4.1. In plaats van het labelen van actoren, wordt in figuur 4.1 
het netwerk gelabeld. Een militair netwerk houdt zich bezig met een technologie voor een 
defensietoepassing. Een civiel netwerk concentreert zich op een civiele toepassing. Een 

                                                      
25 Gummett en Reppy (1988, p.5) daarentegen leggen in hun indeling van militair, multiple-use en 
civiel juist de nadruk op de eindgebruiker van de technologie. Voor een analist die de export van 
technologie bekijkt zal dit ook een belangrijkere insteek zijn in het concept dual use, dan de insteek 
die in dit onderzoek gekozen wordt. 
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duaal netwerk (DN) tenslotte houdt zich bezig met een technologie die kan worden 
toegepast in beide sectoren.26 
 
In de figuur 4.1 zijn de bestudeerde artikelen van Cowan & Foray (1995) en Molas-
Gallart (1997) te plaatsen.27 Alle drie de genoemde strategieën (integratie, diffusie en 
transformatie) die genoemd zijn in paragraaf 3.1 komen hier terug. In de figuur zijn twee 
verschillende interactiemechanismen te onderscheiden: duale use transfermechanismen 
(diffusie en transformatie) en het omzetten van potentiële dualiteit in duale technologie 
(integratie). Molas-Gallart besteedt aandacht aan alle mechanismen. Cowan & Foray 
vooral aan de laatste, hoewel in hun artikel niet duidelijk is in welke mate bewust 
integratie wordt nagestreefd. 
 
Figuur 4.1: Model van civiel-militaire technologische interactie 

 
 

4.3 Conceptueel raamwerk 

4.3.1 Driehoek van technologieontwikkeling 
 
Dit onderzoek bekijkt de interacties tussen civiele en militaire actoren met betrekking tot 
de ontwikkeling van een bepaalde technologie. In het raamwerk van Cowan & Foray 
(1995) wordt het duale potentieel van een technologie (met het onderscheid product of 
proces) nadrukkelijk gekoppeld met de levensfase waarin de technologie zich verbindt. 
Molas-Gallart (1997) doet dit niet maar besteedt wel veel aandacht aan het begrip 
technologie zelf in tegenstelling tot Cowan & Foray. 
 
Met hun onderscheid in experimentatie- en realisatiefase brengen Cowan & Foray enige 
orde aan in het proces van technologieontwikkeling. Hoewel dit een bruikbaar 
onderscheid is, zeker ook gezien het door betrokkenen in de case gemaakte verschil 
tussen technologie- en productontwikkeling, is er in dit onderzoek de behoefte om hun 
model wat meer uit te breiden. Op welke elementen kunnen de interacties zich richten 
gedurende de ontwikkeling van een technologie? Een gedetailleerder model geeft ook 
meer aangrijpingspunten om de technologieontwikkeling te sturen of te beïnvloeden. 
Hiervoor wordt teruggegrepen op de literatuur. 
 
Van de Poel (1998) introduceert de driehoek van technologische ontwikkeling, zie figuur 
4.2. Hij definieert technologie “as the alignment between technical configurations and 
                                                      
26 In lijn met een potentieel duale technologie, kan het netwerk ook potentieel duaal zijn. Netwerk 
en technologie zijn pas duaal indien ze aan de definitie voldoen. 
27 Niet aangegeven in de figuur is het feit dat een duale technologie zijn dualiteit kan verliezen 
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functions” (Van de Poel 1998, 12).28 Een artefact heeft een tweeledig karakter, het is 
zowel een fysisch object met allerlei eigenschappen als wel dat het een functie dient. 
Ontwerpprocessen brengen functies en configuraties op één lijn. Dit is een interessante 
definitie gezien het onderwerp van het onderzoek. 
 
Figuur 4.2: Driehoek van technologische ontwikkeling 

 
       Bron: (Van de Poel, 1998, p. 15) 

 
Een aantal van de begrippen uit bovenstaande figuur worden hier nader toegelicht. 
Technische modellen zijn de representaties van een klasse van technische artefacten 
waarin hun onderliggende structuur en functie worden getoond. Een technische 
hiërarchie is de onderverdeling van een artefact in subsystemen en componenten. De 
zogenaamde guiding principles zijn algemene principes die het ontwerp van een 
technologie relateren aan doctrines en waarden en regels bevatten voor de formulering 
van ontwerpcriteria, eisen en specificaties. 
 
Elementen aan de linkerzijde van de figuur slaan op functies en de concepten aan de 
rechterzijde refereren aan technische configuraties. Met het op één lijn brengen van 
functies en configuraties zijn complexe processen gemoeid en de driehoek bevat zowel 
een top-down (van guiding principle naar artefact) als een bottom-up dynamica.  
 
Het op één lijn brengen van functies en configuraties wordt gedaan door de actoren die 
betrokken zijn bij de ontwikkeling. 
 
Het eerste belang van de driehoek ligt in het feit dat de aandacht wordt gevestigd op 
verschillende belangrijke elementen in de ontwikkeling van een technologie waar de 
betrokken actoren over kunnen debatteren en onderhandelen. Dit is zeer behulpzaam 
tijdens het bestuderen en analyseren van een concrete ontwikkeling. 
 
Een ander belangrijk punt is dat het op één lijn brengen van functies en configuraties bij 
duale technologie een belangrijke rol speelt. Behalve de top-down en bottom-up 
dynamica zullen er ook processen afspelen tussen een denkbeeldige militaire driehoek en 
een denkbeeldige civiele driehoek. Interessant is hier of het lukt om beide driehoeken 
bewust elkaar te laten overlappen, zodat er bijvoorbeeld uiteindelijk één artefact (dual 
design) overblijft met civiele en militaire functies. Indien het niet lukt om de technische 
                                                      
28 Interessant in deze definitie is het onderscheid tussen functies en configuraties. Functies kunnen 
op verschillende manieren geïnterpreteerd worden en technische configuraties kunnen meerdere 
functies vervullen. Er is 'interpretatieve flexibiliteit' met betrekking tot de betekenis van de 
technologie of het artefact. Anders gezegd: verschillende actoren hebben onderscheiden ideeën 
over de betekenis van de technologie (Enserink, 1993). In het concept dual use technologie komt 
deze flexibiliteit expliciet tot uiting in het woord 'dual'. 
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configuratie en de verschillende functies (bewust) op één lijn te krijgen ontstaan er twee 
artefacten (via dual development). 
 

4.3.2 Inzet technieksociologie: Sociotechnische netwerken 
 
De interactie tussen civiele en militaire actoren/netwerken met betrekking tot een 
technologie staat centraal in dit onderzoek. Cowan & Foray en Molas-Gallart geven 
beiden verschillende manieren aan hoe deze actoren met elkaar kunnen samenwerken. 
Het gaat in dit onderzoek echter niet alleen om de interactie tussen civiele en militaire 
actoren/netwerken, maar nadrukkelijk om de interactie in relatie tot de ontwikkeling van 
een bepaalde technologie. Het is ook interessant en belangrijk om te kijken op welke 
momenten gedurende een technologieontwikkeling interactie plaatsvindt en op welke 
vlakken dat gebeurt. De driehoek van ontwikkeling, die in paragraaf 4.3.1 is 
geïntroduceerd, geeft aanwijzingen om te kijken waarop de interacties betrekking kunnen 
hebben. 
 
Omdat niet alleen de interacties onderwerp zijn van dit onderzoek, maar ook de 
ontwikkeling van technologie, wordt in dit onderzoek ook gebruik gemaakt van een 
technieksociologisch model om de ontwikkeling van netwerk en technologie te 
bestuderen, namelijk: sociotechnische netwerken (STN’s). 
 
De doordachte verknoping tussen technologie en omgeving, de concentratie op 
interacties met betrekking tot technologie en netwerk en het expliciet maken van relaties 
tussen actoren/netwerken onderling en actoren/netwerken & technologie, maakt dat de 
STN’s een uitstekende match vormen met de eerder uitgewerkte conceptuele kaders en 
stellingname omtrent duale technologie in dit onderzoek.  
 
Een bijkomend voordeel is dat de civiel-militaire interacties nu in de context van de 
technologieontwikkeling geplaatst worden. Cowan & Foray hebben hiertoe reeds een 
poging ondernomen, zoals in hoofdstuk drie duidelijk is geworden. Het combineren van 
de kaders leidt er toe dat ook bekeken kan worden wat de invloed van de timing van de 
interacties is op de vorming van technologie en omgeving. Op deze wijze ontstaat een 
nog beter inzicht in technologieontwikkeling en de rol die civiel-militaire interacties 
daarin spelen. 
 

4.3.3 Beknopte beschrijving Sociotechnische netwerken 
 
Voor een uitgebreide verhandeling over STN’s wordt de lezer verwezen naar de teksten 
van Enserink (1993) en Elzen, Enserink & Smit (1996). Bij STN’s gaat het om een relatief 
stabiel patroon van interacties tussen actoren (individuen of organisaties) en het feit dat 
ze allen betrokken zijn bij een bepaalde technologische ontwikkeling. STN’s beschrijven 
de processen die leiden tot een zekere ontwikkeling. 
 
De knooppunten van STN’s worden gevormd door actoren. Hun interacties geven 
vormen aan de technologie in kwestie, maar ook aan de interactie zelf. De interacties 
tussen de actoren worden gekenmerkt door intermediairen. De interacties richten zich op 
technologie. Een intermediair is iets wat van de ene actor naar de andere actor gaat en wat 
de vorm en inhoud van de relatie tussen beide definieert. Voorbeelden van intermediairen 
zijn teksten (artikelen, rapporten, patenten, wetten), vaardigheden (onderzoekers die van 
laboratorium wisselen), fondsen (subsidies, contracten, leningen) en technologie 
(artefacten, ontwerpen, productiemethoden, subsystemen, producten). Actoren hebben 
ieder hun eigen idee over de technologie (interpretatieve flexibiliteit) en dit uit zich in de 
intermediairen die zij uitzenden. 
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Uiteraard bevinden niet alle actoren zich op dezelfde manier in het netwerk. Er kan een 
onderscheid gemaakt worden in zogenaamde ‘toegewijde netwerk bouwers’ en meer 
‘reagerende netwerk actoren’. De eerste groep actoren onderscheidt zich van de tweede 
door actief bezig te zijn met het bouwen van het sociotechnische netwerk en het erbij 
betrekken van nieuwe actoren. De toegewijde netwerk bouwers zijn sterk betrokken met 
het netwerk en hebben grote belangen in het succes van het project. Een derde categorie 
van actoren wordt gevormd door de zogenaamde ‘kritieke actoren’. Hun steun is 
noodzakelijk voor het succesvol ontwikkelen van een nieuwe technologie. 
 
STN’s vertonen de neiging zich in stand te houden en uit te breiden. Dit vanwege de 
veerkracht die is opgebouwd in de onderlinge relaties. Indien sommige actoren bepaalde 
interactiepatronen pogen te dwarsbomen, zijn er anderen die naar compromissen zoeken. 
Desalniettemin is het mogelijk dat het netwerk uit elkaar valt. Exogene interacties zijn een 
belangrijke bron van instabiliteit binnen het netwerk. Bijvoorbeeld wanneer actoren 
deelnemen aan verschillende netwerken en in een of meerdere van deze netwerken 
slechts weinig betrokken zijn. Indien zij een belangrijke rol vervullen in zo’n netwerk en 
uit het netwerk stappen brengen zij het hele STN in gevaar. Interactie met de omgeving 
kan daarnaast leiden tot het vormen van nieuwe netwerken. Innovatie gaat hand in hand 
met het vormen van nieuwe netwerken. Met andere woorden technologische verandering 
kan verlopen via inter- en intra-netwerk dynamica. 
 
STN’s zijn interessant omdat ze technologieën kunnen produceren die de behoeften van 
zowel militaire als civiele actoren kunnen vervullen. Deze mogelijkheid hangt af van de 
coördinatie van de inhoud van interacties. Volgens Elzen, Enserink & Smit (1996) zijn er 
twee instrumenten voor deze socio-cognitieve coördinatie, te weten: militaire eisen en 
behoeften en guiding principles, die de richting van het innovatieproces sturen. Deze 
principes worden door de verschillende actoren geaccepteerd en vormen een interface 
tussen militaire doctrines en de feitelijke vorming van een technologisch systeem. 
 

4.3.4  Gebruik van het conceptueel raamwerk 
 
De theorie van STN’s vormen de basis van het conceptuele kader voor de bestudering 
van de bipolaire batterij. De interacties binnen dit netwerk worden nader geanalyseerd 
met behulp van de kaders van Cowan & Foray (1995), Molas-Gallart (1997) en de 
driehoek van technologieontwikkeling (Van de Poel, 1998). Van het kader van Cowan & 
Foray worden voornamelijk de begrippen potentiële dualiteit (in de opvatting van 
paragraaf 4.2), de technologische levenscyclus en product- of procesgeoriënteerd R&D-
programma gebruikt. Van Molas-Gallart wordt de typologie van dual use transfer-
mechanismen gebruikt. 
 
Op een aantal punten wordt zodoende het raamwerk van de STN’s aangepast, dan wel 
anders gebruikt, zie tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1: Uitbreiding STN-kader 
Elementen Omschrijving 
Beschrijving actoren en 
netwerk 

karakterisering van de actor (civiel/militair), netwerk 
(civiel/militair) 

Classificatie civiel-militaire 
interacties 

In termen van dual development, dual design of met 
behulp van de typologie van Molas-Gallart 

Potentiële dualiteit in het 
sociotechnische netwerk 

Aandacht voor de technologische levenscyclus, driehoek 
van technologische ontwikkeling, product/proces 

Sturen van technologie- en 
netwerksamenstelling 

Suggesties met betrekking tot het netwerk (typen 
actoren), verschillende interactiestrategieën van Molas-
Gallart en Cowan & Foray 
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4.4 Conclusies 
 
 
Het concept dual use technologie herbergt veel verschillende technologieën. Dit 
onderzoek concentreert zich op de ontwikkeling van nieuwe technologie en vanuit die 
invalshoek is gezocht naar een eigen positionering in het debat omtrent civiel-militaire 
interacties. Dit onderzoek sluit nauw aan bij de opvatting van Cowan & Foray (1995) en 
Brzoska (1998). Van alle dual use technologieën wordt een bijzondere klasse 
onderscheiden, namelijk die van de duale technologieën. Een duale technologie is een 
technologie die bewust wordt ontwikkeld en toegepast door een netwerk van civiele en 
militaire actoren. Dit bijzondere type netwerk wordt een duaal netwerk (DN) genoemd. 
Hierbij kunnen nog twee verschillende strategieën worden gevolgd: dual design of dual 
development. 
 
Via de theorie van sociotechnische netwerken (Enserink, 1993; Elzen, Enserink & Smit, 
1996) en de driehoek van technologieontwikkeling (Van de Poel, 1998) wordt een brug 
geslagen met interessante concepten uit de analyses van Cowan & Foray (1995) en Molas-
Gallart (1997). Met dit conceptuele kader kan de ontwikkeling van de bipolaire batterij 
worden geanalyseerd. Tevens bevat dit kader suggesties, dan wel aangrijpingspunten, om 
aanbevelingen te doen voor de koers van de technologieontwikkeling en netwerkvorming. 
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5. Achtergronden, trends en actoren   
 rondom de bipolaire batterij 
 

5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de sociotechnische context van de bipolaire batterij in kaart 
gebracht. Sociale en technologische ontwikkelingen en trends komen aan bod. De 
achtergrond en betekenis wordt geschetst van de verschillende begrippen die in het 
volgende hoofdstuk aan bod komen.  
 
In paragraaf 5.2 worden in het kort de civiel-militaire verhoudingen in Nederland 
beschreven. Achtereenvolgens passeren hier onderwerpen als defensieonderzoek, de 
Nederlandse defensie-industrie en het overheidsbeleid met betrekking tot dual use 
technologie. 
 
In de paragraaf 5.3 worden achtergronden van het All Electric Ship concept beschreven. 
Verschillende aspecten van deze technologie evenals civiel-militaire verhoudingen in 
relatie tot dit concept, komen hier aan de orde. De bipolaire batterij, die een component 
binnen dit concept is, komt in paragraaf 5.4 aan bod. Hier wordt de technologie achter de 
batterij en de verschillende civiele en militaire toepassingsmogelijkheden beschreven. 
Omdat de invalshoek van dit onderzoek vanuit de marine is, zal relatief meer aandacht 
aan militaire dan aan civiele aspecten worden gegeven. 
 
Nu het kader waarin de ontwikkeling van de batterij zich bevindt is weergeven, worden in 
paragraaf 5 de actoren geïntroduceerd die een belangrijke rol spelen tijdens de 
ontwikkeling. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een opsomming van de belangrijkste 
elementen die naar voren zijn gekomen. 
 
 

5.2 Civiel-militaire verhoudingen in Nederland 
 
De interactie tussen de civiele en militaire sector verschilt van land tot land evenals het 
beleid ten aanzien van defensieonderzoek en technologieontwikkeling.29 Een belangrijke 
graadmeter is het bedrag dat aan defensie R&D wordt uitgegeven. In Nederland wordt in 
vergelijking met andere landen veel minder geld besteed aan defensieonderzoek. Al jaren 
wordt ongeveer 150 miljoen gulden per jaar uitgegeven aan militaire R&D (Oosterhout & 
Smit, 1997). Van alle NAVO R&D uitgaven in 1994 had Nederland een aandeel van 
0,16%. Ter vergelijking: Amerika 74,11%; Frankrijk 12,46%; Engeland 7,46%; Duitsland 
3,33% (IISS, 1996, p. 40). 
 
Verreweg het grootste deel van de Nederlandse militaire R&D uitgaven, ongeveer 100 
miljoen, gaat naar TNO-Defensieonderzoek (TNO-DO). TNO-DO bestaat uit de instituten 
TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium, TNO Technische Menskunde en het TNO Prins 
Maurits Laboratorium. Andere belangrijke instituten die betrokken zijn met 
defensieonderzoek zijn het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en het Nationaal 
Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.  
 

                                                      
29 Zie ook de vijf modellen over de verhouding van militaire tot civiele technologie in Brzoska 
(1998, p. 44-45). 
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Defensieonderzoek dat verricht wordt door de industrie wordt vaak gedaan in nauwe 
samenwerking met het Ministerie van Defensie en is vaak verbonden met concrete 
defensiematerieel projecten (Oosterhout & Smit, 1997). Een belangrijke actor in deze 
context is de Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel (CODEMA). Dit orgaan subsidieert 
bedrijven die een technologie of product ontwikkelen voor Defensie. Iedere betrokken 
actor, de subsidieaanvrager, Ministerie van Defensie en het Ministerie van Economische 
Zaken, betaalt een derde van de kosten van het project. 
 
De Nederlandse overheid is van mening dat het vanuit de nationale militair-strategische 
optiek wel gewenst, maar niet noodzakelijk is om een eigen defensie-industrie te hebben. 
Daarentegen stelt de overheid wel middelen ter beschikking om het mogelijk te maken 
voor de industrie deel te nemen in internationale projecten (Schipper, 1992). Kennis 
omtrent technologie binnen Nederland is ook zeer wenselijk vanuit het oogpunt van het 
evalueren van (nieuwe) wapensystemen voor de Nederlandse krijgsmacht (Oosterhout & 
Smit, 1997). 
 
Recentelijk heeft PriceWaterhouseCoopers een onderzoek uitgevoerd naar de omvang en de 
kenmerken van de Nederlandse defensiegerelateerde industrie (NIID, 1999). Zij  
concluderen in hun onderzoek dat deze industrietak: 
• een beperkt aantal strategische op de defensiemarkt georiënteerde bedrijven kent; 
• kennisintensief is; 
• haar afhankelijkheid van militaire opdrachten probeert te verminderen; 
• meent dat de defensiegerelateerde kennisinstituten hun kennis beperkt ter 

beschikking stellen van de defensiegerelateerde industrie; 
• een sterkere positie krijgt door een versterking van internationale 

samenwerkingsrelaties. 
 
In hun rapport doen PriceWaterhouseCoopers de volgende aanbevelingen: 
• Breng het EZ industriebeleid voor defensiegerelateerde industrie in lijn met het 

defensiebeleid en defensieaanschaffingsbeleid; 
• Professionaliseer de exportbevordering van de defensiegerelateerde industrie; 
• Sluit aan bij de gangbare interpretatie met betrekking tot Europese 

aanbestedingsregels voor defensieaanbestedingen; 
• Maak een overzicht van de strategische technologieën van de Nederlandse 

defensiegerelateerde industrie. 
 
Uit de conclusies en aanbevelingen komt een pleidooi voor netwerkvorming naar voren. 
Verschillende actoren (overheid, defensie, industrie) moeten beter samenwerken op 
nationaal en internationaal niveau. Een interessante gedachte om te onthouden tijdens de 
bestudering van de ontwikkeling van de bipolaire batterij. 
 
De ministeries Defensie en Economische zaken zijn namens de Rijksoverheid betrokken 
bij defensieonderzoek. Het Ministerie van Defensie is met name geïnteresseerd in het 
onderhouden van een brede kennisbasis om als een kennis bekwame klant te kunnen 
handelen. Slechts een beperkte som geld is bedoeld voor het ontwikkelen van nieuwe 
technologie en apparatuur wanneer de toekomstig verwachte materieeleisen technologie 
of producten bevat die niet van de plank kunnen worden gekocht, zoals bijvoorbeeld de 
bipolaire batterij. Het Ministerie van Economische zaken probeert het Nederlandse 
bedrijfsleven zo veel mogelijk te ondersteunen. Tijdens materieelaankopen in het 
buitenland probeert zij offset orders voor Nederlandse bedrijven binnen te halen. 
Daarnaast probeert zij tezamen met Nederlandse industrie of haar representatieve 
organisatie, Stichting Nederlandse Industriële Inschakeling bij Defensieopdrachten (NIID), er voor 
te zorgen dat het Ministerie van Defensie aankopen doet in Nederland (Oosterhout & 
Smit, 1997). 
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Het is overigens van belang om te realiseren dat defensie (dual use) technologie- en 
materieelontwikkeling niet langer een zuiver nationale aangelegenheid is maar steeds meer 
in internationale verbanden plaatsvindt. Niet alleen op het niveau van de overheid, maar 
ook op industrieniveau (transnationale ondernemingen). Op deze gebieden vinden allerlei 
herstructureringsprocessen plaats.  
 
Een interessant en relevant voorbeeld in deze context is Europa. Naast een gezamenlijke 
munteenheid wordt nu de roep om een gezamenlijk defensiebeleid steeds sterker. Nu is 
Europa op defensiegebied nog sterk afhankelijk van Amerika. Een zelfstandig Europees 
leger zou hier een einde aan moeten maken. Een van de grote militaire gebreken binnen 
Europa ligt op logistiek gebied. Voor het vervoer van troepen heeft Europa grote 
vrachtvliegtuigen en transportschepen nodig, die ze nu nog niet heeft (Kreemers & 
Zandee, 1999). Bij de ontwikkeling van nieuwe technologie binnen Europa wordt hier 
ook rekening mee gehouden. Het All Electric project binnen de Western European 
Armaments Group (WEAG) is hier een voorbeeld van. Dit project richt zich op de 
elektrificatie van voertuigen, schepen en vliegtuigen. 
 
Een belangrijke ontwikkeling in Europees verband is ook het voornemen om de West 
Europese Unie (WEU), inclusief de WEAG te integreren in de Europese Unie. Dit zal de 
samenwerking tussen de civiele EU-programma’s en de militaire WEU-programma’s 
stimuleren en synergie-effecten op het gebied van dual use technologie teweeg kunnen 
brengen. 
 
De belangrijkste constatering voor de situatie in Nederland is dat defensie- en dual use 
technologiebeleid niet hoog op de politieke agenda staat.30 Een TNO studie31 in 1992 
bracht de civiel-militaire verhoudingen in Nederland in kaart. Dit rapport slaagde er 
echter niet in een serieuze discussie over dual use technologie teweeg te brengen. De 
Nederlandse industriële defensie politiek blijft over het algemeen gevat in het algemene 
industriebeleid met gescheiden civiel en defensie betaalde onderzoeksprogramma’s. Het 
bewerkstelligen van synergie-effecten wordt aan de betrokken zelf overgelaten 
(Oosterhout & Smit 1997).  
 
De Defensienota 2000 vermeldt dat bij de ontwikkeling en verwerving van materieel, 
Defensie er zoveel mogelijk naar streeft om civiele standaarden en technologie toe te 
passen.32 Bovendien wordt gesteld dat Defensie een groot belang hecht aan een goede 
interactie tussen civiel en defensieonderzoek. De voornaamste instellingen die actief zijn 
in defensieonderzoek worden gestimuleerd gebruik te maken van de kennis van 
universiteiten, andere kennisinstellingen en de Nederlandse industrie. Daarnaast streeft 
defensie naar intensivering van internationale samenwerkingsverbanden (TK 26900, nrs 
1-2). 
 
Dit wijst erop dat er wel aandacht bestaat voor civiel-militaire interactie. Echter, er 
bestaan op dit moment geen specifieke middelen om dual use technologie te stimuleren. 
Indien dit toch gebeurt, bijvoorbeeld in de context van een CODEMA gesubsidieerd 
onderzoek voor defensietechnologie met civiele toepassingen, is dit eerder een toevallige33 
bijkomstigheid. 
 
                                                      
30 Bekende voorbeelden van dual use beleid in andere landen zijn het Technology Reinvestment 
Project in de VS en de Dual Use Technology Centres in Engeland (Brzoska 1998). 
31 (Schipper, 1992) 
32 Het onderzoek van PriceWaterhouse Coopers (NIID, 1999) constateert dat er reeds een toename is 
van het gebruik van civiele componenten in militaire systemen. 
33 Niet helemaal toevallig aangezien de CODEMA regeling (maart 1999) wel rept over 
belangstelling van civiele zijde en de toetsingscriteria de relatie tot het spin-on en spin-off beleid 
van het Ministerie van Economische Zaken en de aanvraag in kwestie aanhalen. Van een expliciete 
dual use eis is echter geen sprake.  
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Het ontbreken van een expliciet dual use beleid of een dual use programma maakte het 
niet eenvoudig om een geschikte case te selecteren om te bestuderen op civiel-militaire 
samenwerking. De invalshoek was dan ook niet het bestuderen van huidig dual use beleid 
in Nederland maar het nader bekijken van een militair georiënteerd onderzoek op civiel-
militaire samenwerking. Dit omdat daar waarschijnlijk de meeste aanknopingspunten zijn 
voor civiel-militaire interactie. Aangezien de Koninklijke Marine van oudsher erg actief is 
geweest met betrekking tot het onderzoeken, ontwikkelen en ontwerpen van schepen 
vormde dit een logisch aangrijpingspunt om verder te gaan. Onderzoeksactiviteiten naar 
het All Electric Ship (AES) concept en in het bijzonder de ontwikkeling van een bipolaire 
batterij bleken interessant fenomenen te zijn om te bestuderen op civiel-militaire 
wisselwerkingen. De volgende paragrafen beschrijven de achtergrond van deze 
onderzoeksactiviteiten. 
 

5.3 Ontwikkeling en toepassing van het  All Electric Ship concept 
 
Het AES concept wordt in onderstaande paragrafen toegelicht vanuit het perspectief van 
de marine. In 5.3.1 wordt een indruk gegeven van het gebruik van energie aan boord van 
een marineschip. De volgende paragraaf beschrijft hoe het AES concept sleutelt aan de 
vorm van de aangeboden energie op een marineschip en somt een aantal voor- en 
nadelen van dit concept op. In paragraaf 5.3.3 komen civiele toepassingen van AES aan 
bod en worden de civiel-militaire verhoudingen op dit gebied kort weergegeven. 
 

5.3.1 Energiegebruik aan boord van marineschepen 
 
Verlichting verscheen aan het begin van de twintigste eeuw als de eerste manier om 
elektrische energie aan boord van schepen te gebruiken. Ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog was dit uitgebreid met onder andere ronddraaiende machinerie en 
radioapparatuur. De tweede helft van deze eeuw zag een zeer sterke toename in het 
gebruik van elektrische apparatuur aan boord van schepen. Vermogenselektronica zorgde 
ervoor dat alle apparaten de juiste energievorm toegevoerd kregen, waardoor slechts een 
of twee generatoren nodig waren die elektriciteit opwekten, plus hun distributiesystemen. 
(Amy Jr, Clayton & Kotacka, 1998).  
 
Er is een tendens die erop wijst dat de behoefte aan elektrische energie bij 
oorlogsschepen nog verder toeneemt. Bij huidige fregatten is de verhouding van 
elektrisch vermogen / (mechanisch) voortstuwingsvermogen ongeveer 0,02. Verwacht 
wordt dat in de toekomst deze ratio zal stijgen tot 0,2 of hoger (Schmal, 1998). Bij 
toepassing van hoogvermogen wapens en sensoren zal deze ratio mogelijk tot 1 stijgen. 
Deze tendens, en in het algemeen de ontwikkelingen op AES gebied, vallen samen met de 
constatering dat er een nieuwe elektrische innovatiegolf plaatsvindt. Het aandeel 
elektriciteit in het totale energiegebruik neemt toe en daarmee het belang van nieuwe 
elektrische technologie (Meij, 1999).  
 
Om een idee te geven over wat voor vermogens er wordt gepraat bij huidige 
marineschepen, wordt als voorbeeld genomen het nieuwe fregat wat voor de Duitse 
marine gebouwd wordt, de Sachsen klasse. Dit scheepstype heeft voor zijn CODAG 
voortstuwing 1 gasturbine van 23,5 MW en twee diesels van ieder 7,4 MW. Voor de 
elektriciteitsbehoefte zijn er vier diesels met ieder een vermogen van 1 MW geïnstalleerd. 
Zie ook figuur 5.1. Deze schepen hebben nog geen hoge-energiewapens aan boord. 
Hoge-energiewapens zoals elektrische kanonnen hebben een hoeveelheid energie nodig 
die ligt tussen 0,3-90 MJ en die geleverd moet worden in enkele ms (McNab 1997). Zo’n 
enorme hoeveelheid energie kan vermoedelijk niet direct aan het elektrische 
distributiesysteem van een schip worden onttrokken en intermediaire 
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energieopslagsystemen zijn noodzakelijk (Hudson & Ross 1998). In paragraaf 5.4.2 wordt 
hier verder op in gegaan. Tabel 5.1 geeft een idee hoe het gegenereerde elektrische 
vermogen gebruikt wordt op een marineschip.  
 
Tabel 5.1: Energiegebruik op een all-electric destroyer.  

Typical power budget in an all-electric destroyer 
System Items Connected 

Load (kW) 
Weapons and 
surveillance systems 

Guns, missile systems, torpedo systems, decoy 
systems, radars, sonars, fire-control systems 

450 

Auxiliary Machinery Pumps (fuel, oil, water, fire, etc.), compressors, 
ventilating fans, oil centrifuges, water purification 

730 

Communications Radio, satellite navigation, ECM and ECCM 
equipment, ship telephone and broadcast systems, 
teleprinters, signaling lamps. 

120 

Hull equipment Capstans, winches, davits, hoists, degaussing system, 
cathodic protection system, steering gear, stabilizers. 

720 

“Hotel” equipment Lighting, air, conditioning, heating, galley, laundry, 
waste disposal, recreational TV, radio and computers. 

1,990 

TOTAL CONNECTED LOAD 
 

4,010  kW 

                 Bron: (Miller, 1994) 
 
 

5.3.2 Elektrificatie van marineschepen 
 
De politieke situatie in de wereld is na afloop van de Koude Oorlog sterk veranderd en 
veel naties met oorlogsbodems proberen de uitgaven voor schepen te drukken omdat de 
defensiebudgetten gedaald zijn. Toekomstige generaties van schepen moeten goedkoper 
zijn in aanschaf (Unit Production Cost ) en ook de operationele kosten (Running Cost) 
moeten lager zijn. Het blijkt echter erg moeilijk te zijn om de kosten voor nieuwe 
wapensystemen te drukken en daarom is er meer druk op de kosten van het platform en 
de apparatuur voor de voortstuwing. Elektrische voortstuwing zou bij moeten dragen aan 
het verlagen van deze kosten (Hodge & Mattick, 1995). Daarnaast zouden 
geëlektrificeerde schepen een grotere gevechtswaarde moeten hebben dan conventioneel 
aangedreven marineschepen (PML, 2000). 
 
Op de meeste huidige schepen, zowel civiel als militair, zijn de systemen voor 
voortstuwing en elektrische energie gescheiden. Voor de voortstuwing worden diesels of 
gasturbines gebruikt, terwijl elektriciteit gegenereerd wordt via dieselgeneratoren. Om het 
gebruik van brandstof te minimaliseren gebruiken marineschepen het cruise and boost 
principe voor de voortstuwing. In de praktijk kom je verschillende 
voortstuwingsconfiguraties tegen zoals bijvoorbeeld Combined Diesel And Diesel 
(CODAD), Combined Diesel And Gas (CODAG), Combined Diesel Or Gas (CODOG) of in 
het geval van het nieuwe Type 23 fregat voor Engeland: Combined Diesel Electric and Gas 
(CODLAG). De eerste type voorstuwer slaat op de cruisemode (18 knopen), de tweede 
op de boost- of sprintmode (30 knopen). In het geval van een CODAG configuratie 
worden de diesel(s) en gasturbine(s) tegelijkertijd ingeschakeld gedurende de sprintmode. 
Bij een CODOG configuratie wordt alleen de gasturbine ingeschakeld tijdens de 
sprintmode. De beperkte ruimte voor brandstof en de hoge vermogensdichtheid van 
gasturbines zorgen ervoor dat een schip meer mee kan nemen aan wapensystemen 
(Hodge & Mattick, 1995). 
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De CODLAG configuratie voor de Duke (Type 23) klasse is een voorbeeld van een 
hybride systeem. Het combineert elektrische aandrijving met mechanische aandrijving. De 
volgende stap is volledig elektrische aandrijving, geïntegreerd met het boordnet. Dit staat 
bekend onder de naam: Integrated Full Electrical Propulsion (IFEP). In plaats van gescheiden 
energieopwekking voor voortstuwing en elektriciteit vindt er integratie plaats van beide 
netten. Zie ook figuren 5.1 en 5.2. 
 
Figuur 5.1: CODAG voortstuwingssysteem voor een fregat 

 
                Bron: (Rahn & Schacht, 1998, p. 140) 
 
Deze IFEP-stap is gerealiseerd met het in de vaart komen van het Amfibisch Transport 
Schip, de HMS Rotterdam voor de Koninklijke Nederlandse Marine. Een uniek schip, 
aangezien dit het eerste NAVO schip boven de 10.000t is met volledige digitale 
dieselelektrische AC voortstuwing (Blokland & Ebling, 1998). Desondanks is het nog niet 
een All Electric Ship omdat nog niet alle apparatuur elektrisch is uitgevoerd. De nieuwe 
destroyers van de Engeland (Type 45) en Amerika (DD-21) zullen ook met IFEP worden 
uitgerust (anon. 2000b; anon. 2000c) en zijn waarschijnlijk de eerste ‘combatants’ die op 
deze manier zijn ontworpen. 
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Figuur 5.2: IFEP systeem voor een fregat met twee motoren 
 

 
    Bron: (Rahn & Schacht, 1998, p. 141) 

 
Bij het All Electric concept gaat het erom de variëteit aan energievormen (mechanisch, 
elektrisch, hydraulisch, pneumatisch) zoveel mogelijk te reduceren tot een enkele vorm, 
namelijk: elektrische energie (enkel elektrisch-mechanische energieomzettingen). Het AES 
concept is een verzamelterm. Een schip waarin alles geëlektrificeerd is wat ooit bedacht 
is, zal wellicht nooit bestaan. Figuur 5.3 toont een schematische weergave van het AES-
concept. 
 
Figuur 5.3: Schematische weergave AES concept34 

 
         Bron: (Van der Ploeg, 1999) 
 
 

                                                      
34 Verklaringen voor afkortingen: FC = brandstofcel; GT = gasturbine; AC = wisselstroom; DC = 
gelijkstroom; G = generator; BATT = batterij; M = motor 
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De elektrische energie in het AES concept wordt centraal geleverd door bijvoorbeeld 
diesel- of gasturbine generatoren, brandstofcellen of vanuit een energieopslagmedium. 
Door tussenkomst van vermogenselektronica wordt deze energie gedistribueerd via een 
gelijkstroom of een wisselstroomnet naar de diverse gebruikers (motoren, hoge-
energiewapens, radar, verlichting etc.). 
 
Het volledig elektrisch schip heeft gevolgen voor het scheepsontwerp, gevechtskracht, 
robuustheid, signaturen, kosten en bemanning. Andere belangrijke innovaties zoals de 
ontwikkeling van meervoudige rompschepen zoals Katamaran, Trimaran of SWATH 
(Small Waterplane Area Twin Hull) zullen het ontwerp van toekomstige oppervlakte-
schepen ook sterk beïnvloeden (Bastisch 1999). Tabel 5.2 vat een aantal voor- en nadelen 
van het AES concept samen. 
 
Tabel 5.2: Voor- en nadelen AES concept 

Voordelen Nadelen 
• Winst t.o.v. de dieseldirect variant indien 

het schip ver beneden maximum snelheid 
vaart (en de servicebelasting van het schip 
een groot deel van de gewoonlijk 
voortstuwingsbelasting inneemt). 

• Het schip is eenvoudiger te manoeuvreren. 
• Het gebruik van fixed pitch propellers in 

plaats van controllable propellers, wat een 
lagere geluidssignatuur oplevert. 

• Een beter rendement in aantal 
krachtbronnen, brandstofgebruik en 
emissies door het gebruik van dezelfde 
krachtbronnen voor voortstuwing en 
overige elektrische apparaten aan boord 
van een schip. 

• Flexibele opstelling van de installatie met 
voordelen voor kwetsbaarheid en 
signaturen. 

• Het weglaten van tandwielkasten heeft 
voordelen voor de geluidssignatuur. 

• Reductie in onderhoud en bemanning 
• Groter comfort voor passagiers en 

bemanning (minder geluid/trillingen) 
• De mogelijkheid tot het benutten van 

energie voor hoge-energiewapens zonder 
het installeren van extra vermogen. 

• Iets hogere brandstofkosten. Verliezen 
t.o.v. de dieseldirect variant indien het 
schip nabij of op vol vermogen vaart. 

• Elektromotoren en vermogenselektronica 
omzetters zijn nog groot, zwaar en duur. 

• Het toepassen van AES brengt allerlei 
praktische problemen en risico’s met zich 
mee voor bijvoorbeeld werven en reders. 
Bij werven is er gebrek aan kennis en 
ervaring waardoor ze risico’s lopen. Ze 
moeten nieuwe contacten leggen, 
certificaten verkrijgen. Bovendien is het de 
vraag of ze alle voordelen die AES biedt 
kunnen benutten tijdens het bouwproces. 
Voor reders zijn er andersoortige 
problemen. Bij mechanische varianten was 
het voor het personeel eenvoudiger de 
machinekamer te onderhouden. Bij AES 
wordt dat lastiger, waardoor erbij reders de 
angst bestaat de zaak niet meer onder 
controle te hebben. 

       Bron (Hodge & Mattick 1995,1996; anon. 2000a; Rahn & Schacht 1998; interviews) 
 
 
Een van de voordelen is een verminderde kwetsbaarheid door middel van de 
mogelijkheid van een flexibele lay-out en het ontbreken van assen. De verminderde 
kwetsbaarheid ten gevolge van het gebruik van elektrische voortstuwing wordt door de 
figuren 5.4 en 5.5 uitgebeeld. 
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Figuur 5.4: Kwetsbaarheid conventionele voortstuwing en CODLAG configuratie 

 
     Bron: (Van der Ploeg 1999b) 

 
Figuur 5.5: Kwetsbaarheid conventionele voortstuwing en AES configuratie 

 
            Bron: (Van der Ploeg 1999b) 

 

5.3.3 Toepassing van het AES concept in de civiele en militaire sector 
 
Elektrische voortstuwing is overigens niet iets nieuws. De eerste serieuze experimenten 
met elektrische voortstuwing werden reeds in 1902 door John P. Holland uitgevoerd met 
een prototype onderzeeboot voor de Engelse marine. In 1917 werd de USS New Mexico 
uitgerust met stoomturbine / elektrische aandrijving. In de dertiger jaren werden 
verschillende grote passagiersschepen in Duitsland gebouwd met elektrische 
voortstuwing. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bouwde Amerika zelfs meer dan 300 
oppervlakteschepen met diesel-elektrische of turbo-elektrische voortstuwing. Daarna 
bleef elektrische voortstuwing echter beperkt tot gebruik in commerciële niches zoals 
ijsbrekers, onderzoeksschepen en passagiersschepen. De verbeteringen in de 
vermogenselektronica (maar ook motoren, generatoren, krachtbronnen etc.) sinds het 
midden van de jaren tachtig en de ontwikkeling van podded voortstuwing versterkte de 
zaak voor elektrische voortstuwing (anoniem, 2000a). 
 
Naast de ontwikkelingen op het gebied van vermogenselektronica, heeft de massale 
belangstelling van de cruise-industrie voor elektrische voortstuwing AES hoger op de 
agenda geplaatst. De civiele sector lijkt dan ook de grote stuwende kracht achter de 
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ontwikkelingen op AES gebied35, eenvoudig weg omdat er veel meer civiele schepen dan 
militaire schepen rondvaren met dieselelektrische voortstuwing.  
 
De militaire sector heeft echter andere interesses dan de civiele sector. De beoordeling 
van het nut van AES zal dan ook op een aantal andere criteria geschieden. Een aantal 
verschillen zijn (Nienhuis et al., 2000): 

1. Het operationele profiel. Er zal een grote variatie van benodigd vermogen zijn in 
de tijd vanwege eisen aan de snelheid en de benodigde energie voor wapens en 
sensoren. 

2. Aspecten als signaturen en kwetsbaarheid domineren in de beoordeling van het 
AES-concept. De aanschafkosten zijn echter de belangrijkste factor, gevolgd 
door de levenscycluskosten. 

3. Redundantie en flexibiliteit in het plaatsen van kritieke componenten is erg 
belangrijk. 

 
De dimensies, het gewicht en de kosten van elektrische voortstuwingscomponenten 
(motoren, vermogenselektronica) belemmeren vooralsnog de toepassing van volledige 
elektrische voortstuwing (Full Electrical Propulsion) in marineschepen. Niettemin wordt 
het AES concept als zeer veelbelovend gezien. (Nienhuis et al., 2000). 
 
Momenteel is de technologie voor dieselelektrische voortstuwing dominant in de cruise 
liner markt.  Eigenaren moeten zelfs een toeslag betalen voor alternatieven van 
elektrische voortstuwing (Vosper, 1998). Naast ijsbrekers vindt het AES concept ook 
toepassing in schepen die aan dynamisch positioneren36 doen. Voor chemicaliëntankers 
waar naast voortstuwing ook veel pompvermogen nodig is, is het AES concept ook 
interessant. Aangezien je niet tegelijkertijd vaart en pompt, kan met behulp van AES het 
totaal geïnstalleerde vermogen worden beperkt (Bossier Jr, 1998). 
 
Echter, voor schepen die van A naar B varen met een constant vermogen zoals 
bijvoorbeeld vrachtschepen, is AES niet de meest voor de hand liggende optie. Het 
merendeel van de schepen, ongeveer 96% van het totaal geïnstalleerde vermogen wordt 
nog steeds (diesel)mechanisch aangedreven. De investeringskosten  die geassocieerd 
worden met het gebruiken van elektriciteit als primaire energiedrager is nog steeds de 
belangrijkste overweging. De argumenten om scheepseigenaren te overtuigen van AES 
moet rusten op een rationele vergelijking van kosten en baten. De toepassing van AES 
lijkt voorlopig tot enkele niches beperkt te zijn (Nienhuis et al., 2000).  
 
Het Nederlands Instituut voor Maritiem Onderzoek (NIM) heeft recentelijk een 
voorstudie naar het All Electric Ship afgerond.37 Bij dit onderzoek waren de overheid, de 
Koninklijke Marine,  diverse werven en diverse scheepsbouwgerelateerde industrieën 
betrokken. In het gedeelte over het toekomstperspectief van AES werd geconcludeerd 
dat de hoeveelheid elektrische installaties voorzichtig zal groeien, maar dat het totale 
aantal in de nabije toekomst beperkt zal blijven. De toekomstverwachtingen inzake AES 
hangen af van (NIM, 1999): 

1. De marktontwikkelingen (volume, type schepen, soort en omvang 
energiegebruik); 

2. Voortschrijdend inzicht in kosten en baten van diverse configuraties; 
                                                      
35 Amerika en Engeland vormen hierop een uitzondering aangezien daar de scheepsbouwindustrie 
gedomineerd wordt door militaire schepen. In deze landen is de marine de drijvende kracht achter 
AES. 
36 Dit zijn schepen die op één plek moeten varen zoals boorschepen en pijpenleggers. Doordat zij 
de schroeven afwisselend hard en zacht moeten laten draaien zou er bij dieseldirect aandrijving te 
veel vervuiling zijn. Met behulp van AES is er een beter scheepsbedrijf. 
37 Dit onderzoek heeft een vervolg gekregen in de vorm van het oprichten van een platform waar 
belangrijke betrokken actoren in vertegenwoordigd zijn. Dit platform vormt een forum waar 
verder van gedachten gewisseld kan worden (www.aesplatform.nl). 
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3. Voortschrijdende technologie en bijbehorende prijsstelling (initieel zowel als 
operationeel). 

 
Paradoxaal genoeg lijkt, gezien het aantal civiele en militaire schepen met elektrische 
voortstuwing, de motor achter innovaties op het gebied van vermogenselektronica voor 
maritieme toepassingen gedomineerd te worden door de defensiesector. De civiele sector 
is veel minder dan de militaire sector bereid om te betalen voor innovaties op het gebied 
van vermogenselektronica. De civiele sector wil geen enkel risico lopen en maakt zoveel 
mogelijk gebruik van ‘proven technology’. 
 
De militaire sector38 lijkt enthousiaster over de toepassing van het AES concept, maar dit 
uit zich nog niet in feiten. De technologie wordt nog maar nauwelijks toegepast in 
oorlogsschepen vanwege extra eisen zoals ongewone niveaus van vermogensdichtheid, 
schok- en signatuureisen. De situatie is echter aan het veranderen door de toepassing van 
IFEP in Engelse en uiteraard de Nederlandse Landing Platform Docks (LPD). 
Momenteel is er nog geen (modern) escorte schip toepassing (fregat of destroyer) met 
IFEP. Wereldwijd worden echter verschillende studies hiervoor ondernomen (Vosper 
1998). Tabel 5.3 laat een aantal onderzoeksprogramma’s op het gebied van AES zien. 
 
Tabel 5.3: Overzicht van belangrijke lopende ontwikkelingen in het kader van AES 

Project / Onderwerp Technologie in kader 
AES 

Partijen Trekker Doelgroep/ 
Eindgebruiker

NL-AES,  
Nationaal initiatief 

Alles MinEZ, MinV&W, 
KM, SPE, IHC, 
VBKO, Imtech, 
HMA, KSG, QtecQ

NIM Industrie + 
Defensie 

Schoon Schip Brandstofcellen TUD, TNO, 
Imtech, SPE, De 
Hoop, Spido 

TUD Industrie 

CEPA16/JP1 – AES Alles EurOverheid, 
Instituten, Industrie 

WEAG Defensie 

NIAG SG54 – 
Studieproject AES 

Alles NATO + Industrie NATO Defensie 

IFEP / Trimaran E-motoren, 
vermogenselektronica, 
DC-distributie 

USN + Royal Navy USN / 
RN 

Defensie 

Inbiship / 
binnenvaartschip 

Pods, Diesel-elektrisch VNSI + Industrie + 
Instituten 

VNSI / 
BOS 

Industrie 

Ship of the future  
(incl. AES) 

Zeer breed (financiering 
EUREKA) 

 Industrie 

Swath voor Duitse marine Perm. Magneet 
machines, vermogens-
elektronica 

Duitse Marine, 
Magnet Motor 

Duitse 
Marine 

Defensie 

Projecten voor 
componentontwikkelingen 

Bijv. gasturbines, perm. 
Magneet, generatoren, 
pods, Whale Tail, 
brandstofcellen, etc 

Diverse Diverse Veelal 
Industrie 

  Bron: (NIM, 1999) 
 
Het All Electric Ship concept is interessant voor dit onderzoek juist vanwege de 
betrokkenheid van zowel civiele als militaire actoren. Bossier Jr., CEO van Avondale 
Industries Inc39 zegt in zijn Keynote address aan de derde All Electric Ship Conference in 1998: 
“As you know, the all electric ship is an optimal solution; its market presence is largely 
                                                      
38 Bekende voorstanders zijn bijvoorbeeld Hodge & Mattick in Engeland (1995, 1996, 1997). 
39 Scheepsbouwer uit de Verenigde Staten 
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driven by selected commercial and naval applications.” (Bossier Jr 1998, 3). De actoren 
hoeven echter niet per definitie in de scheepsbouwsector te zitten. Dit zal blijken in de 
volgende paragrafen. 
 

5.4 De bipolaire loodzwavelzuur batterij 
 
Omdat zowel civiele als militaire actoren geïnteresseerd zijn in het AES-concept is dit een 
interessant onderwerp voor onderzoek dat gericht is op de wisselwerking tussen civiele en 
militaire actoren in relatie tot een bepaalde technologie. Figuur 5.3 geeft al aan dat er in 
het concept verschillende componenten een rol spelen die interessant zijn om in detail te 
bestuderen op civiel-militaire verhoudingen. Voor deze studie is de keus gevallen op een 
energieopslagmedium dat nog in ontwikkeling is, namelijk: de bipolaire loodzwavelzuur 
batterij. Deze technologie kent zowel militaire als civiele toepassingen, die in 
respectievelijk paragrafen 5.4.2 en 5.4.3 zullen worden beschreven. Allereerst wordt in het 
kort de technologie achter deze batterij beschreven. 
 

5.4.1 Technologie van de bipolaire loodzwavelzuur batterij 
 
Gedurende de laatste decaden is er grote vooruitgang geweest op het gebied van 
loodzwavelzuur batterijen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van een bipolaire 
loodzwavelzuur batterij door onder andere Johnson Controls, Arias Research Associates en 
Bipolar Technologies. Deze ontwikkelingen brengen nieuwe toepassingen van 
loodzwavelzuur batterijen in het zicht (Wollersheim et al. 1997). 
 
De belangrijkste specificaties voor een batterij zijn de volgende: 

• Vermogensdichtheid 
• Energiedichtheid 
• Laad- en ontlaadsnelheden 
• Cyclische levensduur (aantal laad- en ontlaadcycli die een batterij kan doorlopen) 
• Kalenderlevensduur 

 
Voor dit onderzoek zijn de eerste twee karakteristieken de belangrijkste. Een batterij met 
een hoge energiedichtheid èn een hoge vermogensdichtheid lijkt in de praktijk niet 
realiseerbaar. Beide vereisen een andere aanpak tijdens het ontwerpen. De bipolaire 
batterij is een batterij met een hoge vermogensdichtheid. Qua eigenschappen kun je deze 
batterij plaatsen tussen een condensator (die snel energie kan ontladen, maar weinig 
energie heeft) en een standaard batterij (langzame ontlading, veel energie). Welk type 
batterij (hoogvermogen of hoge energie inhoud) benodigd is hangt af van de functie 
waarvoor de batterij gebruikt wordt.  
 
Tabel 5.4: Toepassingen en Eigenschappen van een batterij 
Toepassing Eigenschap 
Stationaire toepassingen (bijv. noodvoorziening 
voor het opstarten van een energiecentrale) 

 
Tractie 

 
Zware tractie 

 
Peakshaving 

 
Pulsed-power toepassing 

Hoge energiedichtheid & 
lage vermogensdichtheid 
 

 
 

 
 

 
 
Hoge vermogensdichtheid & 
Lage energiedichtheid 
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Figuur 5.6: Monopolaire & Bipolaire batterij configuratie 

  
Bron: (Ten Have, 2000)40 

 
Het opvallendste aan de bipolaire batterij is de constructie, zie figuur 5.6. Bij de 
monopolaire versie worden de positieve en de negatieve platen extern met elkaar 
verbonden. Hetzij in serie, hetzij parallel (zoals in figuur 5.6a) om zo de gewenste voltages 
en capaciteiten te bereiken. Om te voorkomen dat de positieve en negatieve platen elkaar 
raken wordt er een separator41 aan gebracht. Deze separator is niet geleidend, maar is wel 
doordringbaar voor ionen. (Het elektrolyt is geleidend voor ionen, niet voor elektronen 
en zorgt voor de interne stroomverbinding). Bij de monopolaire versie moet de stroom 
door de gehele plaat naar de verbindingsstrip toe. In de bipolaire versie gebeurt dit niet. 
De bipolaire plaat is geleidend en de stroom loopt dwars door de batterij heen. Hierdoor 
onder andere heeft de batterij een lagere interne weerstand. De bipolaire plaat is aan de 
positieve kant bedekt met een laagje looddioxide en aan de negatieve kant met een laagje 
lood. 

                                                      
40 Met aanpassingen. 
41 AGM = Absorptive Glass Mat 
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5.4.2 Militaire toepassingen van de bipolaire batterij 
 
Oorspronkelijk werd de bipolaire batterij in dit onderzoek ontwikkeld om te fungeren als 
intermediair opslagmedium in een voedingssysteem voor pulsed power toepassingen. Bij 
dit soort toepassingen gaat het erom om hoge hoeveelheden energie in korte tijd toe te 
voeren aan bijvoorbeeld wapens en sensoren. Voorbeelden van hoge-energiewapens zijn 
elektrische kanonnen. Gedurende de jaren tachtig en negentig zijn elektromagnetische 
(EM), elektrothermische (ET) en elektrothermisch-chemische (ETC) kannonen 
onderzocht. Deze kanonnen moeten de conventioneel ‘powder-driven’ kanonnen 
vervangen. Het zal overigens nog wel even duren voordat er daadwerkelijk een elektrisch 
kanon op de markt verschijnt, wellicht pas rond 2015. Andere hoge energie toepassingen 
zijn lasers en wapens die een elektromagnetische puls afvuren waarmee de elektronica van 
een vliegtuig of schip kan worden beschadigd.  
 
Het grootste deel van de onderzoeken is betaald door militaire gebruikers, maar er zijn 
ook een aantal civiele en industriële toepassingen onderzocht (McNab, 1997). 
Voorbeelden van een civiele toepassing van pulsed power technologie zijn: het scheiden 
van metaal uit afvalstromen, lastechniek en de bereiding van voedsel (het bacterie 
vrijmaken waar hoge magnetische velden nodig zijn42). Deze toepassingen liggen echter 
ver van elektronische kanonnen. 
 
Vanwege de hoge stroomstoten (enkele honderden kA gedurende tientallen ms) met een 
hoog voltage (enkele honderden V) is het gebruik van conventionele 
loodzwavelzuurbatterijen niet geschikt om te functioneren in een pulsed power supply 
vanwege het relatief lage specifieke vermogen (200 W kg-1). Dit zou namelijk resulteren in 
een onacceptabel hoog gewicht van het pakket batterijen. Alleen een sterke verhoging van 
het specifiek vermogen zou het toepassen van een loodzwavelzuur batterij in een pulsed 
power voeding binnen bereik brengen. Een bipolaire configuratie zou dit mogelijk 
moeten maken (Saakes et al. 1996).  
 
De bipolaire batterij zal de hoge energie applicaties niet rechtstreeks voeden, maar deel uit 
maken van een puls vormend netwerk (Pulse Forming Networks, PFN). Met behulp van 
een PFN kan de Gigawatt die aan de toepassing moet worden toegevoerd, teruggebracht 
worden tot Megawatt die aan het boordnet onttrokken kan worden. Figuur 5.7 toont de 
verschillende stappen.  
 
Figuur 5.7: Energiecompressie 

 
    Bron: TNO-PML 

 

                                                      
42 TNO-PML en de TU Delft onder andere zijn hier mee bezig. Voor de voeding van deze pulsed 
power toepassing is de bipolaire batterij als component niet geschikt vanwege de hoge 
pulsfrequentie. 
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Dit is echter niet de enige denkbare toepassing van de batterij. Een andere belangrijke 
toepassing van de batterij is in de vorm van peakshavingelement in distributienetten voor 
marineschepen. Hier gaat het om het afromen van pieken om zodoende minder 
vermogen hoeven te installeren. Energie wordt opgeslagen gedurende een periode waarin 
de vraag naar vermogen kleiner is dan het gegenereerde vermogen en vrijgegeven indien 
de vraag groter is. Zie ook paragraaf 5.4.3.  
 
Een derde toepassing ligt op het vlak van elektrische noodvoorzieningen Een centraal 
energieopslagsysteem zou eventueel ook noodfuncties kunnen vervullen indien de 
elektriciteitsvoorziening voor een kort moment wordt onderbroken. Nu wordt in plaats 
van een centraal energieopslagsysteem veelal gebruik gemaakt van locale noodstroom 
voorzieningen, Uninterrupted Power Supplies (UPS). Een belangrijke uitzondering hierop 
zijn nucleaire en conventionele onderzeeboten die altijd grote loodzwavelzuur batterijen 
aan boord hadden. Dit om voldoende voortstuwingscapaciteit te hebben en essentiële 
noodstroomvoorzieningen te hebben in geval van het verlies van energie (Lipscombe, 
Davies & Bolton 1998).  
 
Voor noodvoorzieningen is de bipolaire batterij echter minder geschikt. Tenzij er 
toepassingen zijn die hoge vermogens gedurende korte tijd vragen. Bijvoorbeeld indien 
een generator uitvalt en er vermogen nodig is tot het moment dat er een andere generator 
draait. Over het algemeen worden voor noodvoorzieningen batterijen gebruikt met een 
hoge specifieke energie. Essentiële systemen die niet onderbroken mogen worden, zijn nu 
vaak voorzien van dit soort batterijen (UPS).  
 
Of en hoe de batterij precies op een marineschip gebruikt gaat worden hangt af van de 
missie van het schip en de geïnstalleerde systemen aan boord van een schip. Hoe groot 
dit systeem zou zijn, hangt onder andere af van de hoeveelheid systemen die ermee 
gevoed moeten worden.  
 
Het gebruik van de batterij voor militaire toepassingen is overigens niet alleen beperkt tot 
schepen. De batterij zou ook gebruikt kunnen worden als zware tractiebatterij in tanks en 
voor pulsed power radar- en wapensystemen bij de landmacht. 
 
Naast verschillende typen batterijen zijn er ook nog andere technologieën in ontwikkeling 
die gebruikt zouden kunnen worden voor bovenstaande toepassingen, bijv. 
supercondensatoren, vliegwielen of supergeleidende magnetische energie opslag (SMES) 
systemen. Combinaties van technologieën zijn ook mogelijk om zo de verschillende 
technologische kenmerken en voordelen zo goed mogelijk te benutten (Lipscombe, 
Davies & Bolton, 1998). 
 
 

5.4.3 Civiele toepassingen van de batterij 
 
Ook voor civiele schepen kan de bipolaire batterij als bijvoorbeeld peakshaving element 
interessant zijn. Wanneer je let op energieopslagsystemen zijn twee parameters van 
belang: de typische tijdsduur van de variatie in energiegebruik en de energie die daar bij 
hoort. De grootste categorie van schepen vaart van A naar B gedurende enkele dagen en 
ligt enkele dagen in een haven. Peakshaving is voor deze categorie niet interessant omdat 
er een groot verschil in vermogensgebruik is over een lange periode.43 Voor veerboten 
ligt dit anders, omdat deze vaak in een korte tijd op vol vermogen varen (bijvoorbeeld de 
veerboot tussen Vlissingen en Breskens), tijd nodig hebben om de haven binnen te 
komen en tijd nodig hebben om te laden en te lossen. Nat & Stapersma (1998) hebben 

                                                      
43 Bovendien is het de vraag of dieselelektrische voortstuwing überhaupt interessant is voor deze 
categorie van schepen. 
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peakshaving voor een veerboot bekeken en geconcludeerd dat de toepassing van 
batterijen allerlei voordelen kan bieden.  
 
Interessantere categorieën voor peakshaving zijn schepen die aan dynamisch positioneren 
doen en de baggerindustrie. Bij de eerste categorie zijn er grote vermogensvariaties (vele 
MW) gedurende enkele minuten om ervoor te zorgen dat het schip op dezelfde plek blijft 
liggen. Bij de tweede categorie gaat het om vele MW gedurende tienden van seconden om 
bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat een boorkop extra vermogen heeft om door steen heen 
te komen. De toepassing van de hoogvermogen batterij is wellicht interessant voor deze 
categorie van schepen, die slechts een klein aandeel van het totale aantal schepen 
uitmaken. 
 
Er zijn overigens nog meer toepassingen van batterijen te bedenken voor civiele schepen, 
noodstroomvoorzieningen bijvoorbeeld,  maar ook bijvoorbeeld een schoon havenbedrijf 
(geen emissies in de haven). Het is echter de vraag of daar batterijen met een hoog 
vermogen noodzakelijk zijn of een hoge energie of beide. Bovendien is het de vraag of ze 
ook economisch aantrekkelijk zijn. 
 
De belangrijkste en meest interessante civiele toepassing van de hoogvermogen batterij is 
echter die in elektrische aangedreven voertuigen. Op dit moment is er meer interesse in 
hybride elektrische voertuigen (HEV’s) dan in batterij aangedreven elektrische voertuigen 
(BEV’s) (Schmal et al. 1999). Dit omdat de laatste gehinderd wordt door een beperkt 
bereik. De batterij moet immers na verloop van tijd weer opgeladen worden.  
 
In een HEV zit een brandstof motor èn een batterij. De brandstofmotor levert het 
gemiddelde vermogen voor aandrijving, terwijl de batterij de energie levert voor het 
piekvermogen. Op deze wijze kan winst gemaakt worden op het gebied van 
brandstofconsumptie en emissieniveau’s.  
 
Een HEV kan op verschillende wijzen worden geconfigureerd. Een veel gebruikt 
onderscheid is het onderscheid tussen een seriehybride of parallelhybride. In een 
seriehybride worden de wielen uitsluitend aangedreven via een elektromotor. De 
benodigde energie daarvoor wordt opgewekt via een inwendige verbrandingsmotor of 
brandstofcel, die gekoppeld is met een generator. Deze generator geeft de energie af aan 
de motor en/of aan het energieopslagsysteem. Bij een parallelhybride kunnen de wielen 
aangedreven worden door een elektromotor, verbrandingsmotor of beide. Ook bij deze 
hybride is er een energieopslagsysteem aanwezig (Meij, 2000). 
 
De bipolaire loodzwavelzuur batterij zou volgens Schmal et al. (1999) een goede 
kandidaat zijn voor toepassing in HEV voertuigen omdat: 

• Door de bipolaire configuratie er minder loodmateriaal nodig is voor elektrische 
geleiding (dit geldt ook voor andere batterij typen) waardoor er eenvoudiger een 
hoger vermogen kan worden bereikt. 

• Lood is een goedkoop materiaal wat overvloedig op aarde aanwezig is, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld nikkel. 

• Het recyclen van loodzwavelzuur batterijen is een ‘proven technology’ en vindt 
op grote schaal plaats. 

• Productietechnieken zijn goed ontwikkeld en goedkoop. Indien deze, al dan niet 
gedeeltelijk, kunnen worden gebruikt bij het produceren van de commerciële 
nieuwe bipolaire versie is dit een voordeel t.o.v. andere batterij typen die in 
ontwikkeling zijn. 

 
Een andere belangrijke reden is de voorhandenheid van Nederlandse kennis op het 
gebied van loodzwavelzuur batterijen in de vorm van de accufabrikant Centurion. 
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Het grote verschil tussen HEV’s en BEV’s is, dat voor de eerste een hoog specifiek 
vermogen van belang is en bij de tweede vooral een hoge specifieke energie belangrijk is. 
De onderstaande tabel illustreert de verschillende eisen die worden gesteld aan BEV en 
HEV batterijen. 
 
Tabel 5.5: Batterijeisen elektrische voertuigen 

Type voertuig Specifieke energie (Wh/kg) Specifiek vermogen (W/kg) 
BEV 100-300 50-300 
HEV 10-30 300-1000 

        Bron: (Schmal et al. 1999)44 
 
De huidige auto’s hebben een standaard accu met een specifiek vermogen in het bereik 
van 100-200 W/kg. Het is duidelijk uit bovenstaande tabel dat de HEV’s een veel hogere 
vermogensdichtheid vragen. Deze elektrisch aangedreven voertuigen zijn gebaat bij een 
zo hoog mogelijk specifiek vermogen. Bovendien, hoe hoger het specifieke vermogen, 
hoe minder materiaal je nodig hebt. 
 

5.4.4 De ontwikkeling van bipolaire batterijen in mondiaal perspectief 
 
Nederland is niet het enige land dat actief is op het gebied van hoogvermogen 
batterijen45. Ook andere actoren zijn actief in het ontwikkelen van batterijen en andere 
energieopslagsystemen voor hybride elektrische voertuigen (Meij, 1999). Dit is niet zo 
merkwaardig gezien de gigantische markt voor personenauto’s. Wereldwijd worden 
verschillende activiteiten ondernomen met betrekking tot het ontwikkelen van bipolaire 
batterijen.46 Ondanks deze wereldwijde activiteiten is het tot op het heden nog niet gelukt 
om de bipolaire loodzwavelzuur batterij tot een succesvol commercieel product te 
ontwikkelen (Pinsky, N. & Grosvenor, V.L., 2000). Het voert buiten het bereik van deze 
scriptie om al deze ontwikkelingen in kaart te brengen.  
 
Tot slot is het interessant om in deze context de activiteiten van de Ballistic Missile Defense 
Organization (BMDO) in Amerika te vermelden. BMDO sponsort verschillende 
technologieontwikkelingen voor rakettechnologie die ook civiele toepassingen hebben. 
Zodoende financieren ze ook verschillende onderzoeken naar allerlei typen batterijen, 
waaronder bipolaire loodzwavelzuur batterijen (BMDO 2000a; BMDO 2000b). De 
bedrijven Arias Research Associates en Bipolar Technologies werken nu samen met General 
Motors Research and Development Center aan het ontwikkelen van bipolaire loodzwavelzuur 
batterijen voor HEV’s (BMDO, 2000b). In hoofdstuk zeven komen we hier nog op 
terug. 
 

5.5 Belangrijk actoren rondom de bipolaire batterij 
 
Hieronder worden een aantal actoren geïntroduceerd die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van de bipolaire loodzwavelzuurbatterij. 
 

                                                      
44 Eigen vertaling 
45 Een voorbeeld van andere onderzoeksactiviteiten naar batterijen met zowel marine 
(onderzeeboot) als civiele (elektrische voertuigen) toepassingen zijn na te lezen in Kluiters et al. 
(1999). 
46 Er zijn tientallen patenten over bipolaire (loodzwavelzuur) batterijen. Zie ook : 
http://ep.espacenet.com. Voor een overzicht van activiteiten op het gebied van bipolaire 
loodzwavelzuurbatterijen zie Bullock (1995). Voorbeelden van andere typen bipolaire batterijen 
worden beschreven door Marsh, Russel & Reddy (1997) en Wiesener et al. (1999). 
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De Koninklijke Marine (KM). Zij is probleemeigenaar en wil een batterij op de plank 
hebben staan voor het geval deze geselecteerd wordt om te gebruiken in een nieuw schip. 
Het Directoraat Materieel Koninklijke Marine, afdeling Maritieme Techniek is hierbij 
betrokken. De sectie Elektrische Systemen houdt zich hiermee bezig. Het hoofd van deze 
sectie is tevens voorzitter van de CEPA 16 groep binnen de Western European Armaments 
Group (WEAG). 
 
De CEPA 16 - Electrical Engineering groep. Nederland (lead nation), België, 
Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden en 
Turkije doen mee aan deze groep. De Common European Priority Area (CEPA) 16 groep 
maakt deel uit van het EUCLID programma. European Cooperation for the Long term In 
Defence (EUCLID) is een initiatief van de WEAG met als doel de Europese positie ten 
aanzien van defensieonderzoek en technologie te versterken. De WEAG maakt deel uit 
van de West Europese Unie (WEU). De WEU is een forum waar Europese landen nader 
tot elkaar komen met betrekking tot defensie en veiligheidsvraagstukken.  
De CEPA 16 groep houdt zich bezig met elektrificatie van systemen op land-, zee- en 
luchtplatformen. Momenteel loopt er onder andere een project dat zich bezighoudt met 
de specificaties en eisen die gesteld moeten worden aan energieopslagsystemen. De 
bipolaire batterij is één van de mogelijke opties die geselecteerd kan worden om verder te 
ontwikkelen. 
De groep heeft contact met NATO groepen en het Vijfde Kader Programma van de 
Europese Unie. 
 
TNO Prins Maurits Laboratorium. TNO-PML geeft wetenschappelijk en technisch advies 
op het gebied van onder meer wapenuitwerking, munitietechnologie, explosieveiligheid 
en bescherming tegen chemische oorlogvoering. Dit instituut dat zich voornamelijk bezig 
houdt met defensieopdrachten, bekijkt de batterij op systeemniveau om deze later te 
kunnen integreren in het AES concept. 
 
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie.  TNO-MEP houdt zich bezig met het oplossen van 
complexe energie en milieu problemen van overheid en bedrijfsleven en probeert een 
duurzame oplossing te vinden voor alle partijen. Dit instituut ontwikkelt in feite de 
batterij en heeft veel elektrochemische kennis in huis. Zij hebben zowel contact met de 
civiele als de militaire wereld. 
 
TNO Wegtransportmiddelen. TNO-WT verricht onderzoek op het gebied van veiligheid 
(auto's, weg), aandrijftechnologie en geavanceerde transport systemen. Dit instituut is 
onder andere bezig met het ontwikkelen van een rijdbaar demonstratie voertuig, een 
hybride elektrisch voertuig. Dit gebeurt in het P2010-project. Voor dit voertuig wordt 
ook een geavanceerde batterij gebruikt.  
 
Centurion Accumulatoren B.V. Dit bedrijf produceert loodzwavelzuur accu's voor 
uiteenlopende toepassingen. Centurion heeft voor de M-fregatten van de Koninklijke 
Marine een aantal batterijen geleverd. Dit bedrijf oriënteert zich nu op de technische 
mogelijkheden van batterijen naast de standaardtoepassingen. De startaccu-markt staat 
momenteel onder grote druk. Een aantal bedrijven koopt alles op, saneert en verkoopt 
vervolgens de batterijen tegen lage prijzen. Centurion zoekt mogelijkheden om te kunnen 
overleven in nichemarkten onder andere via participatie in het onderzoek naar de 
bipolaire batterij. 
 
Europese Unie, en in het bijzonder het Vijfde Kader Programma. Hier zal aan het eind van 
2000 door Centurion/MEP en enkele andere bedrijven een aanvraag worden ingediend 
voor een onderzoeksprogramma ten einde de elektrochemische eigenschappen van de 
batterij te verbeteren. 
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5.6 Conclusies 
 
Dit hoofdstuk heeft de sociotechnische context van de batterij in kaart gebracht met 
speciale aandacht voor civiel–militaire wisselwerkingen. Daarnaast heeft de lezer inzicht 
gekregen in allerlei politieke en technische achtergronden die nodig zijn als voorkennis 
voor de analyse in het volgende hoofdstuk. De belangrijkste punten in dit hoofdstuk zijn: 
 

• Er is geen specifiek dual use beleid van de Nederlandse overheid. 
• Defensie (marine) streeft er naar zoveel mogelijk civiele componenten en 

standaarden te gebruiken. 
• Defensie (marine) streeft zoveel mogelijk naar het samenwerken tussen civiele en 

militaire actoren. 
• Er wordt grote waarde gehecht aan internationale samenwerking (zowel in de 

civiele als in de militaire sfeer). 
• Het AES concept heeft vooralsnog meer civiele dan militaire toepassingen. 
• Technische innovaties (vermogenselektronica, componenten) op AES gebied 

lijken vooral door de militaire sector te worden voortgedreven.  
• De elektrificatie van schepen en voertuigen maken deel uit van een nieuwe 

elektrische innovatiegolf. 
• De bipolaire batterij leent zich voor uiteenlopende civiele en militaire 

toepassingen voor schepen en voertuigen. 
• De KM heeft de civiele sector nodig om de batterij tot een produceerbaar 

prototype te ontwikkelen. 
 
De verwevenheid van de batterij met civiele en militaire toepassingen wordt nader 
toegelicht en geanalyseerd in het volgende hoofdstuk. 
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6. Ontwikkeling van de bipolaire 
loodzwavelzuurbatterij 

 

6.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is het centrale hoofdstuk van deze scriptie en bevat de analyse van de 
ontwikkeling van de bipolaire loodzwavelzuurbatterij. Met behulp van het conceptuele 
raamwerk van hoofdstuk vier wordt getracht inzicht te krijgen in de wijze waarop de 
ontwikkeling van de batterij verlopen is. Tevens wordt bekeken welke mogelijkheden er 
zijn/waren voor civiel-militaire samenwerking.    
 
In dit hoofdstuk worden zodoende de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord: 
 
4. Hoe verloopt de ontwikkeling van de batterij, wat is de techniekdynamica en welke rol spelen de 

civiel-militaire wisselwerkingen? 
 
5. Welke mogelijkheden zijn er om civiel-militaire samenwerking gedurende de ontwikkeling van 

de bipolaire batterij te realiseren of te verbeteren? 
 
 
In de paragrafen 6.2, 6.3 en 6.4 wordt de ontwikkeling van de batterij geanalyseerd zoals 
deze verlopen is. Paragraaf 6.5 gaat dieper in op de achterliggende dynamica die de 
ontwikkeling van de batterij voortstuwt dan wel belemmert. In paragraaf 6.6 wordt de 
stand van zaken op dit moment weergegeven en aangegeven welke mogelijkheden de 
betrokkenen zien om de batterij verder te ontwikkelen. Tevens wordt er in deze paragraaf 
een alternatieve route gesuggereerd voor een eventuele verdere ontwikkeling van de 
batterij. In paragraaf 6.7 wordt bekeken welke gevolgen de bestudeerde ontwikkeling 
mogelijk heeft voor de algemene strategie die de Koninklijke Marine volgt in het  
realiseren van haar (verwachte) materieeleisen. Tot slot worden in paragraaf 6.8 de 
voornaamste punten in dit hoofdstuk nog eens op een rijtje gezet. 
 

6.2 Periode 1: 1984-1993 
 

6.2.1 De vorming van een nieuw sociotechnisch netwerk 
 
Het onderzoek naar de bipolaire loodzwavelzuurbatterij startte omstreeks 1984 op 
initiatief van het Puls Fysica laboratorium van TNO-PML (PML, 2000). Dit laboratorium 
is vanaf 1983 verwikkeld in een onderzoek naar elektromagnetische lanceertechnologie. 
De verwachting dat dit onderzoek veelbelovende technologieën zou opleveren met zowel 
militaire als civiele toepassingen, ondersteunde de beslissing om onderzoek te doen op dit 
gebied.47 In het kader van dit onderzoek onderhoudt TNO-PML verschillende 
internationale contacten. Zo heeft TNO in 1987 een bilaterale overeenkomst gesloten 
met de Strategic Defense Initiative Organization in de VS. Daarnaast loopt er sinds 1993 een 
gezamenlijk onderzoeksprogramma naar kanonnen gebaseerd op elektromagnetische 
energie met Frankrijk en Duitsland (Kolkert, 1989; Kolkert & Jamet, 1999).  
 
                                                      
47 Naast de batterij zijn de toepassing van pulsed power technologie bij productieprocessen en het 
doden van bacteriën voorbeelden van civiele spin-off. Er is geen onderzoek gedaan naar andere 
civiele spin-off. 
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Een belangrijk doel van de onderzoekswerkzaamheden van TNO-PML is het 
ontwikkelen van een infrastructuur in Nederland om onder andere het Ministerie van 
Defensie van informatie te kunnen voorzien die behulpzaam kan zijn bij het aanschaffen 
van nieuw materieel (Kolkert, 1989).  
 
Het Puls Fysica programma richtte zich op onderzoek naar pulsed power, 
elektromagnetische lanceertechnologie en materiaalonderzoek. Een van de onderwerpen 
in het pulsed power onderzoek was het ontwikkelen van een pulsed power supply. De 
globale ontwerpcriteria voor deze voeding bevatten onder andere een 
energieopslagsysteem dat in staat is om in korte tijd een hoog vermogen te leveren. Zoals 
beschreven is in paragraaf 5.4.2 zijn de eisen aan een dergelijk systeem zodanig dat 
bestaande conventionele batterijen hiervoor niet geschikt zijn. Een loodzwavelzuur-
batterij in bipolaire configuratie zou mogelijk wel in staat zijn om aan de eisen te voldoen.  
 
De KM was begeleider van het Puls Fysica onderzoek en raakte al gauw nauwer bij het 
onderzoek betrokken. TNO-PML oriënteert zich na verloop van tijd ook meer op de 
KM. De Koninklijke Marine wordt in feite de probleemeigenaar en wil de batterij gebruiken 
als onderdeel van een pulsed power supply voor hoge-energiewapens op toekomstige 
schepen. Op deze wijze ontstaat een sociotechnisch netwerk rondom de ontwikkeling van 
de bipolaire batterij, voortgedreven door de wensen van de KM.  
 
Het netwerk bestaat uit deze periode uit slechts twee actoren, die bovendien bekenden 
van elkaar zijn. TNO-PML is het huislaboratorium van het Ministerie van Defensie en 
zodoende een bekende partner van de KM. Aangezien TNO-PML sterk gericht is op de 
militaire sector bestaat het netwerk rondom de batterij in deze periode uit enkel militaire 
actoren. Het netwerk, afgebeeld in figuur 6.1, is te kwalificeren als een militair netwerk 
aangezien er enkel onderzoek gedaan wordt naar militaire toepassingen. Bovendien wordt 
het onderzoek in deze periode nog volledig met defensiegelden betaald.  
 
Figuur 6.1: Netwerk rondom de bipolaire batterij in 1984-1993 

 
 

6.2.2 Experimentatie en stagnatie in de ontwikkeling 
 
De ontwikkeling van de batterij wordt in deze periode bepaald door de wensen van de 
KM en is enkel gericht op een militaire toepassing. Richtinggevend voor de ontwikkeling 
van de batterij (het guiding principle, zie hoofdstuk vier) is dat de technologie van de 
batterij mogelijk gebruikt kan worden voor hoge-energiewapensystemen. De 
dominerende ontwerp- en onderzoeksstrategie voor het energieopslagsysteem was gericht 
op het verkrijgen van een zo hoog mogelijk specifiek vermogen. 
 
Gedurende deze periode wordt veel geëxperimenteerd. Volgens Cowan & Foray (1995) is 
dit de fase waarin de militaire sector veel kennis kan genereren die bruikbaar is voor de 
civiele sector, omdat er nog geen sprake is van rationalisatie. Volgens de beschikbare 
informatie48 is er echter gedurende deze periode nauwelijks interactie met de civiele 

                                                      
48 Naar verhouding is over deze periode in de ontwikkeling van de batterij het minste bekend. Zo 
is bijvoorbeeld niet bekend welke pogingen precies zijn ondernomen tot civiel-militaire interactie 
door de KM en TNO-PML.  
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sector. Hierdoor lijkt de civiele sector in deze periode nauwelijks te hebben kunnen 
geprofiteerd van eventuele interessante kennis.  
 
Een aantal civiel-militaire interacties in deze periode zijn via indirecte wijze verlopen. De 
artikelen van Kolkert (1989) en Karthaus (1989) beschrijven de eerste experimenten met 
de bipolaire batterij. Het openbaar maken van deze kennis via publicaties/presentaties49 
kun je classificeren als zijnde externe directe transfermechanismen volgens de typologie van 
Molas-Gallart (1997), indien de lezer van de artikelen de kennis gebruikt voor zijn/haar 
eigen onderzoek naar een civiele toepassing. Volgens de beschikbare informatie lijken 
deze interacties de ontwikkeling echter niet beïnvloed te hebben. 
 
De technologieontwikkeling van de batterij begint aan het eind van deze periode concrete 
vormen aan te nemen. Dit uit zich in de elementen van de driehoek van 
technologieontwikkeling, zie ook paragraaf 6.3. Niet alleen de abstracte ideeën omtrent de 
technologie in de bovenste helft van de driehoek krijgen vorm, ook de onderste helft 
krijgt vorm door middel van experimenten. 
 
De eerste modellen van de batterij waren sterk geïnspireerd op het concept van de 
bipolaire loodzwavelzuurbatterij van Kapitza uit 1924. Als bipolair plaatmateriaal werden 
loden platen gebruikt. Er werd geconstateerd dat de bipolaire loodzwavelzuurbatterij in 
principe een specifiek vermogen van 1 kW kg-1 of meer kon bereiken (Saakes, 1997). Een 
sterke verbetering ten opzichte van conventionele batterijen. Deze constatering is 
belangrijk omdat hierdoor van de batterij verwacht werd dat deze een geschikte kandidaat 
is voor het benodigde systeem voor energieopslag binnen de pulsed power supply. Deze 
verwachtingen stimuleren de ontwikkeling voort te zetten om aan de eisen van de KM te 
voldoen. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat deze verwachtingen alleen gericht 
zijn op een militaire toepassing van de batterij. Over civiele toepassingen wordt in deze 
periode namelijk nog niet gesproken. De dynamica achter de ontwikkeling houdt het 
onderzoek in een militaire niche. 
 
De ontwikkeling van de batterij werd echter vertraagd doordat er geen goede kandidaat 
voor de bipolaire plaat werd gevonden. De loden platen hadden last van corrosie als ze 
werden gebruikt als substraat voor de bipolaire plaat. Een kritiek punt waar veel andere 
onderzoeken naar bipolaire batterijtechnologie op vastgelopen zijn. Een belangrijk 
moment in de ontwikkeling van de batterij is wanneer TNO-MEP bij de ontwikkeling 
wordt betrokken. Dit wordt nader beschreven in de volgende paragraaf. 
 

6.3 Periode 2: 1994-1996 
 

6.3.1 Sociotechnische innovatie, veranderingen in netwerk en technologie 
 
Na het starten van het onderzoek naar de batterij in 1984 is 1994 het tweede cruciale jaar 
in de ontwikkeling van de batterij. De KM geeft zowel het netwerk als de technologie een 
impuls door TNO-MEP bij de ontwikkeling te betrekken50. Het onderzoek was 
vastgelopen op de ontwikkeling van het bipolaire substraat. Op dat moment was er 
behoefte aan elektrochemici, terwijl bij TNO-PML vooral elektrotechnici werkten. De 

                                                      
49 Bijvoorbeeld in militaire context: (Kolkert, 1989), (Karthaus, Kolkert, Nowee 1989),  (Saakes et 
al. 1996), (Saakes et al. 1997), (Wollersheim et al., 1997),  (Kolkert & Jamet, 1999) en (Van Gelder, 
2000). In civiele context (Saakes et al. 1998), (Saakes et al. 1999) en (Schmal et al. 1999). 
50 Een bevestiging van de opmerking dat buitenstaanders een belangrijke rol spelen in het 
bewerkstelligen van innovaties (Van de Poel, 1998, p. 11). 
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elektrochemici van TNO-MEP vulden deze leemte. Ook TNO-MEP51  is geen 
onbekende van de KM, aangezien zij betrokken waren bij onderzoek naar speciale 
loodzwavelzuur accu’s voor onderzeeboten.  
 
Hoewel de KM TNO-MEP er in eerste instantie bij betrekt om technische problemen 
van de batterij op te lossen, levert de introductie van deze actor niet alleen technische 
maar ook sociotechnische innovatie op zoals later zal blijken. Dit is vooral toe te 
schrijven aan het karakter van TNO-MEP. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden 
is gericht op de marine en op TNO-WT. Dit maakt dat TNO-MEP niet louter als een 
militaire dan wel civiele actor te kwalificeren is aangezien ze duidelijk in beide domeinen 
actief is. TNO-MEP is eerder te bestempelen als een duale actor. Zie ook paragraaf 6.3.2 
 
De elektrochemici van TNO-MEP hebben in deze periode een nieuw composiet 
substraat ontwikkeld voor de bipolaire plaat. Op dit substraat, een geleidend polymeer, is 
patent52 aangevraagd door TNO-MEP. De ontwikkeling van dit substraat is een 
belangrijk resultaat aangezien veel internationale onderzoeken zijn misgelopen vanwege 
het feit dat het bipolaire substraat niet duurzaam genoeg was. De kennis van TNO-MEP 
trekt op deze wijze het vastgelopen onderzoek weer vlot en brengt de technologie weer 
een stapje dichter bij de wensen van de KM. 
 
Naast de ontwikkeling van een bipolair substraat is gedurende deze fase ook onderzocht 
op welke manier de actieve massa op de platen zou kunnen worden aangebracht. 
Verschillende technieken werden bestudeerd waaronder Planté-technieken en pasta-
technieken. Uiteindelijk is gekozen voor het aanbrengen van de actieve massa via pasta’s. 
Dit kon TNO-MEP echter niet zelf. Hiervoor werd Centurion benaderd door TNO-MEP.  
Zie ook paragraaf 6.3.2. Afgezien van materiaalleveranciers, commerciële chemische 
handelsbedrijven, zijn er geen andere bedrijven betrokken bij de ontwikkeling.  
 
Centurion is een relatief onbekende actor in het netwerk en is in deze periode niet actief 
betrokken bij de ontwikkeling van de batterij. Bovendien heeft de accufabrikant 
nauwelijks contact met de andere actoren, TNO-PML en de KM. De voornaamste reden 
voor Centurion om mee te doen aan het project is de mogelijkheid om zich te oriënteren 
op andere markten dan die van de standaard startaccu, die onder grote druk staat. In 
tegenstelling tot TNO-PML en TNO-MEP die betaald worden door defensie voor hun 
activiteiten, wordt Centurion niet betaald.53 
 
TNO-MEP is te classificeren als een duale actor, actief op zowel de civiele als de militaire 
markt. Voor Centurion ligt het weer iets anders. Centurion is een fabrikant van 
loodzwavelzuuraccu’s en verkoopt deze aan de civiele en de militaire markt. Zij hebben al 
eens contact gehad met de KM aangezien zij compact power batterijen54 hebben geleverd 
voor de M-fregatten (Karel Doorman Klasse). Daarnaast heeft Centurion batterijen verkocht 
voor het serviceapparaat van defensie (bijv. takelwagens).55 Zij hebben daarentegen geen 
accu’s verkocht voor typisch militaire voertuigen zoals tanks. Batterijen voor tanks 
moeten aan speciale eisen voldoen en daarnaast verlangt defensie een AQAP-certificering 
van toeleveranciers. Centurion heeft deze certificering niet. Het is voor Centurion moeilijk 
om in de defensiemarkt te komen. Aangezien Centurion voornamelijk batterijen voor 
civiele toepassingen verkoopt, wordt zij in dit onderzoek geclassificeerd als zijnde een 
civiele actor.  
                                                      
51 Met TNO-MEP wordt verwezen naar de sectie elektrochemie van de afdeling procestechnologie 
tenzij anders aangeduid. 
52 Internationaal publicatie nummer WO 98/40920, datum 17 september 1998 
53 Op een aantal kleinigheden na. 
54 Gefabriceerd door de firma Accu Oerlikon in Zwitserland. Centurion is hun distributeur in 
Nederland. 
55 Zie ook paragraaf 3.2.3 en de indeling van Schipper (1992) over het onderscheid tussen een 
civiele en een militaire toepassing. 
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De komst van TNO-MEP in het netwerk wijzigt ook de verhoudingen in het 
sociotechnische netwerk. Vanaf dit moment houdt TNO-PML zich niet meer in detail 
bezig met de ontwikkeling van de batterij. De van de ontwikkeling van de bipolaire 
batterij wordt nu door TNO-MEP gedragen. Zie ook paragraaf 6.3.2. TNO-PML houdt 
zich nu op systeemniveau bezig met de batterij (hoe de batterij te integreren in de pulsed 
power systemen) en moet de specificaties van de batterij aan TNO-MEP aanleveren. Het 
contact tussen TNO-MEP en TNO-PML is in deze fase beperkt. Vanaf deze periode 
hebben TNO-MEP, TNO-PML en de KM eenmaal in de twee maanden een 
voortgangsoverleg.  
 
In figuur 6.2 is het netwerk rondom de bipolaire batterij in deze periode afgebeeld. 
Ondanks het bestaan van een civiele en een duale actor is het netwerk nog steeds als een 
militair georiënteerd netwerk te bestempelen aangezien er aan een militaire toepassing 
wordt gewerkt, gefinancierd met defensiegelden. 
 
Figuur 6.2: Netwerk rondom de bipolaire batterij in 1994-1996 
 

 
 
 
 
6.3.2 Experimentatie en transfer van dual use technologie 
 
Zoals in de bovenstaande paragraaf staat beschreven is er in deze periode 
geëxperimenteerd met verschillende mogelijkheden om een accu in elkaar te zetten. In 
deze periode is een concept ontwikkeld van hoe de batterij eruit zou kunnen zien. De 
invulling van de driehoek van technologische ontwikkeling blijft grotendeels ongewijzigd 
wat betreft guiding principle, verwachtingen en de dominante ontwerpstrategie, zie figuur 
6.3. De kennis van TNO-MEP heeft de configuratie van de batterij gewijzigd. De functies 
van de batterij zijn niet veranderd, of beter gezegd, niet duidelijker geworden. 
 
Figuur 6.3: Driehoek van technologieontwikkeling 1984-1996 
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Naast een aantal experimenten op laboratoriumschaal (4V en 12V modellen) is er aan het 
eind van deze periode ook een eerste prototype van 40V ontwikkeld  om te kijken of de 
ideeën op laboratoriumschaal ook op grotere schaal zouden werken. Er wordt naar 
gestreefd een vermogensdichtheid van 1 kW/kg te halen. Voor de energie-inhoud is geen 
specifiek getal gegeven omdat dat voor de gewenste toepassingen gemakkelijk haalbaar 
zou zijn met de gebruikte pasta’s. Dit speelde overigens wel mee in de keuze voor de 
pasta’s.  
 
Zoals weergegeven in figuur 6.3 zijn de gedetailleerde specificaties waaraan de batterij 
moet voldoen in deze periode nog niet duidelijk. TNO-MEP vraagt wel naar specificaties 
maar krijgt hier nog geen duidelijk antwoord op en kiest in overleg een aantal 
specificaties. Deze specificaties zijn echter aan verandering onderhevig. Niet alleen in 
deze periode, maar ook in de volgende periode. Deze onduidelijkheid in specificaties zal 
een belemmerende factor blijken te zijn om de batterij duaal te ontwikkelen.  
 
De globale specificaties wat betreft de prestaties voor pulsed power toepassingen zijn wel 
bekend. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is de ratio vermogensdichtheid / 
energiedichtheid een belangrijke karakteristiek voor een batterij. Deze ratio heeft 
voornamelijk met de dikte van de platen in de batterij te maken en is een belangrijk 
gegeven in het technologische traject van de bipolaire batterij. In Saakes et al. (1997) 
wordt gesproken over een gewenste Ps/Es ratio van 230 W/Wh voor een pulsed power 
toepassing. Vergelijking met de Ps/Es ratio van een tractiebatterij (10 W/Wh) of een 
elektrisch voertuig (Ps/Es=5-10 W/Wh) toont aan dat er een speciale hoogvermogen-
batterij wordt ontwikkeld.56 In paragraaf 6.4.3 en 6.4.4 zal deze ratio opnieuw aan bod 
komen op het moment dat de civiele en de militaire toepassing van de batterij met elkaar 
worden vergeleken. 
 
Specifieke militaire eisen omtrent bijvoorbeeld schok en trillingen zijn tijdens deze en de 
volgende periode nog niet meegenomen. Ze waren echter wel op de achtergrond 
aanwezig. Er bestaan internationale standaarden ten aanzien van schokbestendigheid en 
trillingen. TNO-MEP heeft hier ervaring mee in verband met hun onderzoek naar 
batterijen voor onderzeeboten. De ervaring leert dat algemene militaire specificaties niet 
zo problematisch zijn bij batterijen. Uiteraard zal dit nog wel onderzocht moeten worden. 
Indien er problemen zijn, kan het systeem op veren worden geplaatst. Dit is een gangbare 
oplossing voor dergelijke problemen en deze methode wordt regelmatig gebruikt bij het 
toepassen van COTS-goederen in militaire systemen.  
 
Dit is een belangrijke constatering omdat hiermee de weg vrij is voor het aanschaffen van 
een civiel ontwikkelde batterij die voldoet aan de eisen van de KM of daaraan eenvoudig 
aangepast kan worden. Bovendien vergemakkelijkt dit eventuele civiel-militaire 
samenwerking tijdens de ontwikkeling van de batterij. 
 
Interessant is dat vanaf deze periode het netwerk niet meer uit louter militaire actoren 
bestaat. Ondanks deze observatie en het feit dat er tijdens deze fase al wel gesproken 
wordt over de toepassing van de batterij voor elektrische voertuigen, wordt de batterij 
nog steeds ontwikkeld in het kader van een intermediair energieopslagsysteem voor de 
voeding van pulsed power wapensystemen. De dominante dynamica achter de 
ontwikkeling van de batterij blijven de wensen van de KM en het ontwikkeltraject blijft in 
een militaire niche. 
 

                                                      
56 In vorige periode is een batterij ontwikkeld met als specifiek vermogen Ps=1300 W/kg en 
specifieke energie Es =0,013 Wh/kg. De ratio Ps/Es = 105 h-1, is veel hoger dan de benodigde 230 
W/Wh. Met andere woorden, de specifieke energie van de batterij is daar veel te laag voor de 
pulsed power toepassing (Saakes et al., 1997). Dit was ook een reden om TNO-MEP bij de 
ontwikkeling te betrekken. 
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Desondanks zijn er in deze fase wel een aantal interessante civiel-militaire 
wisselwerkingen te bespeuren.57 Om te beginnen het leveren van gepasteerde roosters 
voor de batterij door Centurion. Gezien de activiteiten van deze accufabrikant en het feit 
dat er geen speciale aanpassingen zijn gedaan, is dit in de termen van de typologie van 
Molas-Gallart een voorbeeld van directe externe transfer van technologie. Dit is om twee 
redenen interessant. De eerste reden is dat de batterij tot op zeker niveau met bestaande 
productiefaciliteiten kan worden geproduceerd (zie paragraaf 5.4.3). De tweede is dat 
duale productie mogelijk is, nog zonder het bestaan van een civiele toepassing van de 
bipolaire batterij. Centurion is zodoende een belangrijke ingang in de civiele sector en kan 
een aanknopingspunt vormen om civiel-militaire samenwerking tot stand te brengen. 
Vanwege beperkte financiële- en onderzoekscapaciteit van de accufabrikant zal dit 
moeilijk realiseerbaar blijken te zijn.  
 
Een tweede interessante wisselwerking die optreedt tussen de civiele en de militaire sector 
is dat vanaf deze periode de ontwikkeling van de batterij in handen is van TNO-MEP. 
Een actor die actief is op zowel de civiele als de militaire markt. Haar brede oriëntatie 
maakt de kans groter dat er ook een civiele toepassing  voor de batterij wordt gevonden, 
waar daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. TNO-MEP bezit een uitstekende positie om 
als technology broker te fungeren of de communicatie tussen de civiele en defensiesector te 
verbeteren (externe directe transfermechanismen). Zij zouden ook prima kunnen fungeren als 
spil in civiel-militaire R&D-programma’s (externe aanpassingsmechanismen). TNO-MEP  zal 
in de volgende periode uitgroeien tot spin in het web. 
 
 

6.4 Periode 3: 1997-2000 
 

6.4.1 Veranderingen in het sociotechnische netwerk, interne en externe invloeden 
 
Het derde belangrijke moment in de ontwikkeling van de batterij is rond het begin van 
deze periode. Het sociotechnisch netwerk wordt ingrijpend veranderd vanwege een 
drietal redenen: 

1. De wensen van de KM ten aanzien van de toepassing van de batterij veranderen; 
2. Het onderzoek naar hybride elektrische voertuigen komt op gang; 
3. Er wordt geconstateerd dat de bipolaire batterij geschikt is voor zowel 

toepassingen bij de KM als in een hybride elektrisch voertuig (HEV). 
 
De wensen van de KM richten zich vanaf deze periode niet meer uitsluitend op de 
toepassing van de batterij als een energieopslagsysteem in een pulsed power supply. Aan 
het begin van deze periode komt namelijk binnen defensiekringen een discussie opgang 
over pulsed power onderzoek gericht op wapensystemen. De technologie hierachter was 
nog lang niet uitontwikkeld en Nederland was niet in staat dit in haar eentje te voltooien. 
Bovendien speelde mee dat er geen Nederlands industrieel potentieel voorhanden was 
voor dergelijke technologie.58 Er werd besloten om dit onderzoek af te bouwen.  
 
Dit had ingrijpende gevolgen voor het pulsfysica laboratorium bij TNO-PML. De 
activiteiten bij dit laboratorium werden gereorganiseerd en gericht op een breder veld, 
namelijk platformtechnologie. TNO-PML is onder andere betrokken in een 
onderzoeksprogramma naar het All Electric Ship, gesponsord door de KM. Het doel 
                                                      
57 Op het leveren van materialen door commerciële handelsbedrijven aan dit militaire netwerk 
wordt in deze studie niet nader in gegaan. Dat wil niet zeggen dat onderzoek naar de 
toeleveranciers niet interessant is. Zie bijvoorbeeld (James, 1999). 
58 Een niet onbelangrijk gegeven in verband met de nationale industriepolitiek, het bevorderen van 
de Nederlandse industrie. 
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hiervan is om kennis te genereren van systemen en technologieën om zo de KM in staat 
te stellen een weloverwogen beslissing te nemen inzake elektrificatie van schepen. 
Tegelijkertijd wordt zo de basis gelegd voor het ontwerp en de implementatie van een 
AES indien Nederland besluit een dergelijk schip te bouwen (TNO-PML, 2000). 
 
Rond 1997 werd besloten om te stoppen met het ontwikkelen van elektromagnetische 
wapens. De kennis omtrent pulsed power wapensystemen wordt overigens nog wel 
bijgehouden. Ondanks dat het onderzoek naar pulsed power wapensystemen werd 
afgebouwd, werd het onderzoek naar de voeding van dergelijke systemen voortgezet. De 
voeding zou toepasbaar zijn voor andere wapens en sensoren, zogenaamde pulsed power 
toepassingen. Het onderzoek naar de bipolaire batterij werd binnen het AES-concept 
voortgezet. Een van de voordelen van het All Electric Ship is de mogelijkheid van het 
installeren van pulsed power toepassingen. Met behulp van een intermediair 
energieopslagsysteem, bijvoorbeeld de bipolaire batterij, kan het benodigde vermogen 
worden onttrokken aan de centrale energiegeneratoren. 
 
De verwachte invoering van pulsed power wapensystemen op marineschepen wordt nu 
op een langere termijn gezien.59 Bij de concepten die de KM momenteel ontwikkelt voor 
het AES bestaat in het algemeen meer de behoefte aan pieken op sommige momenten. 
Deze kunnen worden opgevangen door een groter opwekkingsvermogen aan boord te 
installeren om alle pieken op te vangen of door het gebruiken van een 
energieopslagsysteem. Dit systeem levert als het nodig is de pieken en kan zichzelf bij 
rustige tijden opladen. De KM ziet in deze AES-concepten ook een rol weggelegd voor 
de batterij als peakshaving element. De functie-eisen van de batterij worden nu in plaats 
van één gebruikstoestand in twee toestanden gedefinieerd: pulsed power en peakshaving. 
Op deze wijze is er een breder toepassingsgebied voor de batterij tot stand gekomen via 
veranderende eisen van de KM.60 
 
Aangezien de batterij nu meer in het kader van het AES concept wordt ontwikkeld zou je 
verwachten dat er nu bij de KM en TNO-PML ook meer activiteiten worden ontplooid 
die gericht zijn op een civiele AES-toepassing van de batterij. In het vorige hoofdstuk is 
immers naar voren gekomen dat het AES-concept duidelijk civiele en militaire 
toepassingen heeft en dat de batterij ook voor de civiele scheepsvaart interessant is. 
Volgens TNO-PML is de batterij voor de civiele scheepsvaart echter minder interessant. 
De toepassing van de batterij in HEV’s is daarentegen wel interessant volgens TNO-
PML. In tegenstelling tot TNO-MEP houdt TNO-PML zich niet met deze civiele 
toepassing bezig.  
 
De opkomst van de hybride elektrische voertuigen is de tweede reden waarom er 
veranderingen plaats vinden in het sociotechnische netwerk. Rond 1997 stijgt de 
belangstelling voor HEV’s omdat de batterij aangedreven elektrische voertuigen (BEV’s) 
niet erg succesvol zijn. Het was duidelijk dat er voor de HEV’s de behoefte bestond aan 
een batterij die meer vermogen kon leveren dan de standaardbatterijen (standaard auto-
accu’s: 100-200 W/kg). Op zich hoeft de opkomst van de HEV’s zelf niet de 
ontwikkeling van de batterij te beïnvloeden, ware het niet dat er geconstateerd werd dat 
de batterij voor beide toepassingen mogelijkheden biedt. Deze potentiële dualiteit is de derde 
reden waarom er veranderingen plaatsvinden in het sociotechnisch netwerk. De actoren 
TNO-MEP en Centurion van het sociotechnisch netwerk van de vorige periode zullen ook 
onderzoek gaan doen naar de bipolaire batterij die gebruikt kan worden in HEV’s. De 

                                                      
59 Van de ‘nabije’ toekomst naar de ‘verre’ toekomst. 
60 De KM onderkende ook de mogelijkheden van synergie met HEV-toepassingen en heeft 
anderzijds ook bewust de ontwikkeling breder opgezet om een groter militair toepassingsgebied te 
creëren (interesse Koninklijke Landmacht, zware tractie) en de interesse van de civiele industrie te 
vergroten. 
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veranderende dynamica achter de ontwikkeling haalt het onderzoek61 naar de bipolaire 
loodzwavelzuur batterij uit zijn militaire niche. 
 
De volgende paragraaf bekijkt de effecten van de veranderende dynamica op het 
sociotechnische netwerk rondom de batterij. 
 

6.4.2 Uitbreiding van het sociotechnische netwerk 
 
De KM onderneemt gedurende deze periode verschillende activiteiten om haar wensen te 
realiseren. Dat de KM de batterij überhaupt verder wil ontwikkelen ligt vooral aan het feit 
dat buiten defensiekringen, ook in de civiele sfeer veel toepassingsmogelijkheden liggen. 
Dit is belangrijk volgens de KM omdat het binnen de marinewereld in Europa het 
noodzakelijk is om aan te sluiten bij de civiele industrie om iets voor elkaar te krijgen, 
omdat het anders veel te kostbaar wordt.62  Bovendien is het beleid van de KM om 
productontwikkeling aan de industrie over te laten. De industrie is echter alleen 
geïnteresseerd indien de technologie ook kan worden toegepast voor civiele toepassingen. 
Op deze wijze wordt er dus druk uitgevoerd op de KM om ook naar andere dan militaire 
toepassingen te kijken. Civiele toepassingen worden zo een secundaire interesse van de 
KM. 
 
Het verkrijgen van voldoende financiën om het onderzoek voort te zetten is een groot 
struikelblok, vooral indien de (Nederlandse) industrie weinig financiële mogelijkheden 
heeft.63 In het door TNO-MEP geschreven strategiedocument van 1997 (zie 6.4.3) 
worden twee routes gesignaleerd om de ontwikkeling voort te zetten, namelijk binnen de 
WEAG of binnen het Vijfde Kader Programma van de EU. Aangezien bij de WEAG 
activiteiten worden ontplooid met betrekking tot het AES-concept vormde dit een 
logische route voor de KM om te kijken of de batterij verder ontwikkeld kon worden.  
 
In 1999 wordt er voor het eerst in de WEAG (CEPA 16 groep) over de batterij gepraat 
op initiatief van de KM. Momenteel vindt er binnen de WEAG een onderzoek naar alle 
mogelijkheden van energieopslag plaats en aan welke eisen zulke systemen in de toekomst 
zouden moeten voldoen. De bipolaire batterij is een van de systemen die tegen het licht 
van deze eisen zal worden gehouden. TNO-MEP levert informatie over batterijen aan dit 
platform en TNO-PML64 levert informatie over vliegwielen en SMES. Afhankelijk van de 
uitslag van het onderzoek binnen de WEAG kan de bipolaire batterij via deze (militaire) 
route verder ontwikkeld worden. Zie ook paragraaf 6.5. 
 
                                                      
61 Althans het onderzoek dat in deze scriptie is bekeken. Hoe het andere onderzoeken naar de 
bipolaire loodzwavelzuurbatterij in de wereld is vergaan is niet bestudeerd. 
62 De civiel-militaire verhoudingen komen ook naar voren in de algemene strategie voor nieuwe 
technologie bij de KM. Wanneer de marine een bepaald product nodig heeft gaat zij eerst kijken of 
het van de plank kan worden gekocht. Indien dit niet zo is gaat zij bij voorkeur met de civiele 
industrie aan de slag om het te ontwikkelen. Als dat niet kan wordt het alleen in de militaire sfeer 
ontwikkeld met het gevolg dat het een veel duurder product wordt. Deze oriëntatie op de civiele 
markt is iets van de laatste tien jaar. Zie ook paragraaf 6.7. 
63 Aangezien de KM een beleid voert dat er op gericht is om in eerste instantie de nationale 
industrie te stimuleren, speelt een Europees gerichte strategie de tweede viool. Vanaf het begin van 
de ontwikkeling van de batterij werd er door de KM een nationaal en een Europees traject gezien. 
64 In deze periode is er ook kortstondig contact geweest tussen TNO-PML en de KEMA in het 
kader van een onderzoek binnen de WEAG naar de architectuur die elektriciteitsnetten zouden 
moeten hebben en de energieopslagmogelijkheden hierin. De bipolaire batterij is hier ook aan de 
orde geweest. De KEMA is overgens ook één van de mogelijke gebruikers van de bipolaire 
batterij. Dit bedrijft levert technische kennis aan actoren die bezig zijn met thema’s als opwekking 
en distributie van elektriciteit. Ook al richt zij zich niet specifiek op een bepaalde sector, verreweg 
het meerendeel (99%) van haar klanten zijn civiel te noemen. Daarom klassificeer ik de KEMA als 
een civiele actor. 
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De KM lijkt met name steun in de militaire sector te zoeken.65 Dit is toch onverwacht, 
aangezien zij, zoals aan het begin van deze paragraaf is vermeld, zich realiseert steun te 
moeten zoeken bij de civiele industrie en het feit dat de batterij potentiële dualiteit bezit. 
In deze periode betrekt de KM66 namelijk ook een ander onderdeel van de krijgsmacht bij 
de batterij, namelijk de Koninklijke Landmacht (KL). De batterij zou niet alleen 
interessant kunnen zijn voor toepassingen bij de marine, maar ook bij de landmacht. Als 
voeding voor pulsed power wapensystemen voor de landmacht, maar ook als zware 
tractiebatterij voor voertuigen (bijvoorbeeld tanks) met elektrische aandrijving (All 
Electric Vehicle, AEV). Binnen de WEAG (CEPA 16) wordt binnenkort een project 
gestart dat ongeveer twee jaar in beslag zal nemen en onderzoek zal gaan doen naar 
technologieën die kunnen voldoen aan de eisen die aan een AEV zullen worden gesteld. 
Met andere woorden, een vergelijkbare strategie als in de studie binnen de WEAG naar 
AES-systemen. Ook in de AEV-voorstudie zullen verschillende energieopslagsystemen 
zoals vliegwielen, batterijen en SMES worden vergeleken met de eisen die aan een AEV 
worden gesteld. De bipolaire batterij doet ook  hier weer aan mee. TNO-MEP en TNO-
PML zullen ook in deze voorstudie meedoen. Centurion is ook voor dit project gevraagd 
en heeft hiervoor interesse. De accufabrikant wil om financiële redenen echter niet 
investeren in het AEV-project. 
 
Onder invloed van de opkomst van de HEV’s en de observatie van de potentiële dualiteit 
van de technologie van de batterij heeft TNO-MEP ook allerlei netwerkbouwende 
activiteiten uitgevoerd. In tegenstelling namelijk tot TNO-PML is TNO-MEP niet alleen 
gericht op het adviseren van defensie ten aanzien van het ontwikkelen van technologie. 
TNO-MEP wil ook technologie ontwikkelen en op de markt zetten. Zij wil niet zozeer 
iets verkopen als wel het overdragen aan industrie en daarmee moet zij ook een deel van 
haar inkomsten genereren (o.a. via licenties, verkopen van patenten etc.). 
 
TNO-MEP geeft vorm aan de ontwikkeling van de batterij voor HEV-toepassingen door 
het NOVEM-project te initiëren en samen met Centurion een aanvraag voor subsidie in te 
dienen bij het Vijfde Kader Programma67 van de EU voor het schrijven van een 
projectvoorstel. Deze aanvraag is gehonoreerd en TNO-MEP is onder andere bezig om 
partners te zoeken voor dit project. 
 
Bij de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu (NOVEM) liep destijds een 
programma “rationeel energieverbruik in verkeer en vervoer”. Het ontwikkelen van 
hybride voertuigaandrijving paste in dit programma. Het project werd grotendeels door 
NOVEM gefinancierd. In paragraaf 6.4.3 zal dit programma nog uitgebreid aan bod 
komen. 
 
Centurion was ook bij het NOVEM-project betrokken. De voornaamste reden voor dit 
bedrijf om mee te doen in het NOVEM project is niet zozeer om de batterij te gaan 
produceren als het zover is, als wel om zich te oriënteren op de mogelijkheden van de 
batterij. Het daadwerkelijk gaan produceren van de batterij vergt aanzienlijke 
investeringen en aangezien de accumarkt erg ongunstig is zal het voor Centurion niet 

                                                      
65 Vermoedelijk omdat zij denkt dat dit de beste manier is om haar eisen te realiseren. Zoals verder 
in de tekst zal blijken lopen de eisen tussen de HEV-toepassing enerzijds en de pulsed 
power/peakshaving/zware tractie (van de KL) anderzijds ten aanzien van de batterij uiteen. In 
hoeverre het militaire karakter van de KM oriëntatie op of samenwerking met de civiele sector 
belemmert is niet onderzocht. 
66 Dit is ook karakteristiek voor deze twee verschillende krijgsmachten. De marine is van oudsher 
veel bezig met het ontwikkelen van nieuwe technologie. De landmacht is meer een 
inkooporganisatie en komt er langzamerhand achter dat het anders moet en meer kennis moet 
hebben van nieuwe ontwikkeling om te bepalen wat ze moet kopen. De ontwikkelingen op het 
gebied van het All Electric Vehicle (AEV), electrisch aangedreven tanks, nopen de landmacht tot 
het volgen van dit soort ontwikkelingen. 
67 thema Energy. 
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eenvoudig zijn om voldoende fondsen te verwerven. Omdat NOVEM een groot gedeelte 
van het project gesponsord heeft en het Centurion nagenoeg geen geld heeft gekost, was 
het voor het bedrijf mogelijk om hieraan mee te doen.  
 
In tegenstelling tot het NOVEM-project heeft de accufabrikant geen geld gekregen voor 
haar activiteiten bij de ontwikkeling van de marineversie van de batterij.68 Haar 
betrokkenheid was ook beperkt in die projecten en beperkte zich voornamelijk tot het 
aanleveren van gepasteerde platen. Centurion is wel naar het Ministerie van Economische 
Zaken geweest voor een CODEMA-regeling (MinEZ, MinDef en Centurion betalen ieder 
een derde van de ontwikkeling). Het Ministerie van Economische Zaken was erg 
optimistisch hierover en stimuleerde Centurion direct met de ontwikkeling te beginnen. De 
financiële afhandeling zou later wel gebeuren. Dit werd door de accufabrikant als te 
riskant gezien (te grote financiële gevaren voor het bedrijf), waarna zij zich terugtrok. 
 
In het NOVEM-project is naast TNO-MEP en Centurion ook TNO-Wegtransportmiddelen 
betrokken. TNO-WT is een goede bekende van TNO-MEP aangezien tussen beide een 
strategisch samenwerkingsverband bestaat. TNO-WT doet onderzoek naar wegtransport 
en is voornamelijk gericht op de civiele markt. Zodoende zijn zij te classificeren als zijnde 
een civiele actor. TNO-WT is onder andere bezig met het P2010-project. Het 
ontwikkelen van een veilige, economische en milieuvriendelijke auto voor de toekomst 
(2010). 
 
Tijdens het zoeken naar geïnteresseerde partners om de batterij verder te ontwikkelen 
betrekt TNO-MEP Philips Galvanotechniek Eindhoven bij het onderzoek. Deze nieuwe actor 
raakt gaandeweg in 2000 steeds sterker betrokken bij de ontwikkeling van de batterij.69 
Haar rol is het bedekken van de bipolaire plaat70 met lood (galvaniseren) wat een 
essentiële behandeling is. Philips Galvanotechniek Eindhoven is overwegend op de civiele 
sector gericht. In het verleden heeft dit bedrijf wel F16–onderdelen geleverd. Momenteel 
zijn haar activiteiten op de defensiemarkt echter zeer beperkt71 en daarom classificeer ik 
deze actor als een civiele actor. Philips Galvanotechniek Eindhoven heeft voornamelijk contact 
met TNO-MEP. 
 
Opvallend in dit netwerk is het ontbreken van één bepaalde actor, namelijk de civiele 
scheepvaartindustrie. Het vorige hoofdstuk beschrijft de ontwikkeling van het AES- 
concept als een technologieontwikkeling waar zowel civiele als militaire toepassingen van 
zijn. De batterij zou ook in een civiel AES-concept gebruikt kunnen worden als 
peakshaving element. Bijvoorbeeld in veerboten, baggerschepen of schepen die aan 
dynamisch positioneren doen. Aangezien de werven de elektrische installatie over het 
algemeen uitbesteden aan elektrotechnische installateurs (bijvoorbeeld Imtech), zouden 
deze laatste ook betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van de batterij als 
toekomstige ‘gebruikers’. Dit is door de KM wel geprobeerd in het kader van het NIM-
project waar zij bij betrokken was. De batterij is aan de orde geweest wat betreft gebruik 
in civiele schepen, maar werd in eerste instantie niet als erg interessant gezien.   
 
Bij een mogelijk project in de context van het Europese Vijfde Kader Programma zal ook 
worden geprobeerd om gebruikers bij de ontwikkeling te betrekken.72 Het is overigens 
interessant om te constateren dat een actor zoals Imtech actief is op zowel de militaire als 
de civiele markt en zodoende te karakteriseren is als een duale actor. Het duale karakter 
zou idealiter goede mogelijkheden moeten bieden voor interne transfermechanismen. 
 
                                                      
68 Op een paar zaken na. Hiervoor is zij betaald door TNO-MEP die haar budget weer van de KM 
heeft gekregen. 
69 De eerste contacten met TNO-MEP zijn rond 1998 gelegd. 
70 Voor zowel de marineversie van de batterij als de HEV-versie. 
71 Ongeveer 2% van haar omzet is afkomstig van defensie georiënteerde activiteiten. 
72 Voor een mogelijk project in de context van de WEAG zal dit vermoedelijk ook het geval zijn. 
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In de samenstelling van het netwerk valt op dat met uitzondering van de industriële 
partners, de actoren bekenden van elkaar zijn. Het netwerk komt zodoende enerzijds 
voort uit al bestaande contacten, anderzijds zijn er ad hoc andere actoren bijgezocht, die 
actief zijn op het desbetreffende technologiegebied.   
 
In figuur 6.4 is het netwerk van deze periode afgebeeld en zijn de verschillende projecten 
en betrokken actoren (voorstel voor het Vijfde Kader Programma, het NOVEM-project, 
en de activiteiten in het kader van de batterij voor de marine) met een aparte kleur 
aangegeven. De twee meest opvallende actoren in deze figuur zijn TNO-MEP en 
Centurion, omdat deze twee in alle projecten deelnemen73.  
 
Figuur 6.4: Netwerk rondom de bipolaire batterij 1997-2000 
 

 
De veranderingen in het sociotechnisch netwerk in deze periode worden niet alleen 
teweeggebracht door de verwachtingen die er zijn van de batterij als toepassing in een AES, 
AEV of HEV. In de bovenstaande alinea’s komt ook herhaaldelijk het belang van de 
beschikbaarheid van financiën naar voren. Verwachtingen en financiën zijn geen factoren 
die helemaal los van elkaar staan. De beschikbaarheid van financiën beïnvloedt de 
verwachtingen en andersom. 
 
Eén van de belangrijke zaken rondom dual use technologie is juist het feit dat meerdere 
gebruikers, in dit bijzondere geval civiele en militaire, belang hebben bij de technologie. 
Het ontwikkelen van technologie wordt per deelnemer goedkoper indien er meer partijen 
aan deelnemen. Het kostenaspect is in feite hèt belang van dual use technologie in deze 
context.74  
 
Het belang van de aanwezigheid van beschikbare financiën lijkt triviaal. Maar wat nu 
indien ondanks dat een technologie potentiële dualiteit beschikt er geen financiën zijn 
waarmee de technologie duaal kan worden ontwikkeld? Dit lijkt het geval te zijn bij de 
ontwikkeling van de bipolaire batterij. In die zin bepalen niet alleen verschillen in eisen, 
maar ook de beschikbaarheid van financiën in bepaalde contexten hoe de ontwikkeling 
verder verloopt. Waar geld is wordt onderzoek gedaan. Op dit moment ziet het er naar 
                                                      
73 Hierbij moet worden opgemerkt dat Centurion nauwelijks betrokken is bij de ontwikkeling van de 
marineversie van de batterij. 
74 Bij bijvoorbeeld de export van dual use technologie zijn er andere belangen in het spel. 
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uit dat de batterij in twee van elkaar losstaande trajecten verder wordt ontwikkeld. In dat 
geval zijn er wel andere civiel-militaire wisselwerkingen die aangewend kunnen worden 
(zie hoofdstuk drie), maar van dual design of dual development is dan geen sprake meer. De 
volgende paragrafen gaan hier verder op in. 
 
Interessant in deze context is ook de constatering van Saakes et al. (1997) dat vooral de 
behoefte aan (hybride) elektrische voertuigen de ontwikkeling van (bipolaire) lood-
zwavelzuurbatterijen een stevige duw heeft gegeven. Dit impliceert dat de 
defensietoepassing een te kleine markt vormt waarvoor maar weinig fondsen beschikbaar 
zijn en de batterij in hoge mate afhankelijk is van de civiele markt om tot een succesvol 
product te worden ontwikkeld. 
 

6.4.3 Interacties tussen het civiele en het militaire traject 
 
TNO-MEP realiseert zich de veranderingen die zich rond 1997 voltrekken en schrijft aan 
het eind van 1997 een strategiedocument. Dit document is voornamelijk bedoeld voor 
intern gebruik, maar de KM en Centurion krijgen het ook.75 Dit document bekijkt hoe de 
accutechnologie verder kan worden ontwikkeld. Er wordt een traject tot 2000 beschreven 
waar de batterij ontwikkeld wordt tot een technisch prototype. Dit houdt in dat er wordt 
gekeken of de accu technisch werkt en waarbij nog geen aandacht wordt besteed aan 
productieaspecten. Vanaf 2000 moet er gedurende twee tot vier jaar aan een productierijp 
prototype worden gewerkt. Twee routes om aan financiën te komen worden hier reeds 
geïdentificeerd: een Europees defensieproject (WEAG) of een Europees civiel project 
(Vijfde Kader Programma). Ook de samenwerking met TNO-WT voor een HEV-module 
werd in dit document gesignaleerd als een mogelijke optie.  
 
Het strategiedocument signaleert op deze wijze de wensen van de KM en de HEV-
toepassing plus het feit dat de batterij potentiële dualiteit bezit. Bovendien werd er in dit 
document geconstateerd dat de markt voor de marine een heel kleine markt is vergeleken 
met de HEV-markt. De observatie van de potentiële dualiteit en de opkomst van de 
HEV’s worden nader gearticuleerd in het NOVEM-project, dat liep van 1998 tot 2000.  
 
Een van de interessante aspecten aan dit project is dat TNO-MEP dit NOVEM-project 
inhoudelijk kon combineren met het marineproject. Bij TNO-MEP vindt er zodoende 
een proces van diversificatie,  interne aanpassing plaats en wordt een knooppunt van 
transfer van dual use technologie. Aangezien er bewust aan twee verschillende 
toepassingen gewerkt wordt kun je zelfs concluderen dat TNO-MEP aan dual development 
doet. Zie ook paragrafen 6.4.4 en 6.4.5. 
 
Bij het NOVEM-project waren Centurion, TNO-MEP en TNO-WT  (aanleveren van 
specificaties) betrokken. De KM was op de achtergrond aanwezig, waarover later meer. 
Centurion was projectleider en was bij deze ontwikkeling ook sterker betrokken dan bij de 
activiteiten in het kader van de batterij voor defensie. TNO-MEP probeert de 
betrokkenheid van Centurion bij de ontwikkeling van de batterij te stimuleren, omdat zij 
zelf de batterij niet kan produceren. De ontwikkeling van de marinebatterij wordt 
overigens nog steeds voornamelijk gedragen door TNO-MEP.  
 
Gezien de betrokkenheid van Centurion in het project met de marinebatterij en het civiele 
karakter van hun activiteiten classificeer ik de intermediairen die zij in het NOVEM- 
project uitzenden als zijnde normale technologie transfer. Bij Centurion is nog niet sprake van 
diversificatie, hoewel het duidelijk is dat dit wel goed zou kunnen indien hun 

                                                      
75 Voor TNO-PML is dit document minder interessant omdat het zich voornamelijk concentreert 
op hoe de accutechnologie verder kan worden ontwikkeld (waar TNO-PML zich niet langer mee 
bezighoudt). 
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betrokkenheid bij de ontwikkeling van de marinebatterij verder gaat dan het leveren van 
platen. Er zou sprake zijn van interne aanpassing indien zij de batterij zou gaan produceren 
voor civiel en militair gebruik (diversificatie en duale productie). 
 
Het doel van het NOVEM-project was het ontwikkelen van een bipolaire accu voor een 
HEV, met als spin-off een pulsed power toepassing. TNO-MEP was met deze spin-off 
bezig. Hier lag ook de interesse van de KM. De betrokkenheid en de bijdrage van de KM 
lag in het feit van het laten uitvoeren van hoogvermogentesten door TNO-PML met de 
batterij die ontwikkeld was in het kader van het NOVEM-project. De batterij die 
ontwikkeld werd in het NOVEM-project werd dus ook getest voor de toepassingen waar 
de marine aan zat te denken, een voorbeeld van directe technologietransfer. TNO-MEP en 
TNO-PML werken in deze periode ook nauwer samen dan in de vorige periode. 
 
De KM was echter niet alleen indirect bij de HEV-activiteiten betrokken, want zij heeft 
ook een aantal documenten over de marinebatterij aan TNO-WT gegeven.76 Deze 
handeling is te classificeren als zijnde directe externe technologietransfer en om twee redenen 
van belang. De eerste is op het vlak van het overdragen van kennis. Op deze wijze draagt 
militaire R&D bij aan civiele R&D. Een klassiek voorbeeld volgens het artikel van Cowan 
& Foray (1995). Op deze wijze draagt de KM bij aan het omzetten van de potentiële 
dualiteit van de batterijtechnologie in duale technologie, gezien de activiteiten van TNO-
MEP77. Een belangrijke methode om dit te realiseren is de toegankelijkheid van 
informatie (zie tabel 3.1). De tweede reden is nauw verwant aan de eerste, namelijk dat 
deze transfer de directe communicatie tussen de KM en TNO-WT verbetert, zonder de 
tussenkomst van TNO-MEP. Dit legt namelijk een fundament voor het  duaal 
ontwikkelen van technologie. Op dit  duale aspect wordt in de twee paragrafen 6.4.4 en 
6.4.5 nog nader ingegaan. 
 
In het NOVEM-project werd geconstateerd dat de batterij een interessante kandidaat is 
voor HEV-aandrijving. De batterij zou een onderdeel kunnen vormen van het hybride 
voertuig dat door TNO-WT werd ontwikkeld in het kader van het P2010-project. De 
specificaties van de batterij van het hybride voertuig in het P2010-project luidden als 
volgt (Schmal et al. 1999): 

• Vermogen:   50 kW, 30s 
• Energie inhoud:  > 2 kWh 
• Nominale spanning:  320 V 
• Maximum gewicht:  150 kg 

 
Met een aantal technische correcties hebben deze specificaties tot gevolg dat, exclusief het 
batterijmanagementsysteem, het specifiek vermogen van de batterij ongeveer 416 W/kg 
moet zijn en de specifieke energie 33,3 Wh/kg (dus Ps/Es = 12,5 W/Wh). Een 
conventionele startaccu kan wel voldoen aan de laatste, maar niet aan de eerste eis (Ten 
Have, 2000).  
 
In het NOVEM-project werd met bovenstaande HEV-specificaties gewerkt. Na het 
project kon eventueel een bipolaire batterij gebouwd worden voor het P2010-project van 
TNO-WT. Tijdens de ontwikkeling waren er echter een aantal technische problemen, 
waardoor de batterij niet op tijd klaar was om te worden gebruikt in het P2010-project. Er 
werd toen besloten een andere batterij te gebruiken voor dit project. 
 

                                                      
76 Documenten die op systeemniveau de batterij bestuderen heeft de KM niet gegeven. 
77 De andere betrokkenen TNO-WT, Centurion en de KM zijn meer gericht op één bepaalde 
toepassing en zijn zodoende niet echt ‘duaal’ bezig, hoewel ze het TNO-MEP wel mogelijk maken 
om bezig te zijn met dual development. 
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6.4.4 Potentiële dualiteit van de batterij 
 
In het strategiedocument van TNO-MEP wordt de ontwikkeling van de marinebatterij 
met gecombineerde pulsed power en peakshaving eisen beschreven. Dit heeft uiteraard 
ook consequenties voor het ontwerp van de batterij, die eerst alleen zou worden 
toegepast in een pulsed power supply. Bij de pulsed power toepassing draaide het 
voornamelijk om de eisen die werden gesteld aan het vermogen die de batterij  kon 
leveren. Bij peakshaving wordt echter naast eisen aan het vermogen, ook bepaalde eisen 
aan de energiedichtheid van de batterij gesteld. De exacte Ps/Es ratio voor de batterij als 
peakshaving element is nog onduidelijk, maar deze zal meer in de buurt liggen van de 
eigenschappen die gevraagd worden van de batterij als HEV-toepassing (Ps/Es = 10-30 
W/Wh) dan als pulsed power toepassing (Ps/Es  = 230 W/Wh).  
 
De veranderende eisen van de KM, als gevolg van de wens van een breder 
toepassingsgebied, de opkomst van de HEV’s en de observatie van potentiële dualiteit 
zijn  duidelijk terug te vinden in de driehoek van technologieontwikkeling. In figuur 6.5 is 
de driehoek voor de marinebatterij weergegeven en in figuur 6.6 is de driehoek voor de 
HEV-batterij afgebeeld. 
 
Figuur 6.5: Driehoek van technologieontwikkeling marinebatterij, 1997-2000 
 

 
Figuur 6.6: Driehoek van technologieontwikkeling HEVbatterij, 1997-2000 
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Wat opvalt aan beide figuren is dat de top van beide driehoeken78 en de rechterzijde 
(technische configuratie) gelijk zijn. Hier uit zich de potentiële dualiteit. De enige verschillen 
liggen op het gebied van de functies die de batterij moet vervullen en logischerwijs de 
specificaties waar de batterij aan moet voldoen. Hier komen de eisen van de KM en de 
HEV’s naar voren. 
 
De verschillen in de functies die de batterij moet vervullen uiten zich met name in 
verschillen in energie- en vermogensdichtheden, die op hun beurt weer resulteren in 
verschillende Ps/Es ratio’s. Het verschil in de P/E ratio’s heeft voornamelijk met de dikte 
van de platen te maken. In het al dan niet dikker of dunner maken van een plaat heb je 
een redelijke vrijheid volgens de betrokkenen bij de ontwikkeling. Door de pastalaag 
dikker te maken gaat de energie-inhoud omhoog en het vermogen wat omlaag. Hoe groot 
de vrijheid op productietechnisch gebied is, is nog niet duidelijk. In ieder geval kan al naar 
gelang de toepassing de dikte worden aangepast. 
 
Zodoende kun je stellen dat de basistechnologie achter de verschillende toepassingen 
gelijk is. Gezien de mate van overlap van beide driehoeken lijkt het dan ook evident dat 
de ontwikkelingen in het kader van de HEV-batterij en de marinebatterij van elkaar 
kunnen profiteren.  In de praktijk ligt dit iets genuanceerder. 
 
De activiteiten van TNO-MEP in het kader van het NOVEM-project toont dat het 
onderzoek naar de HEV-versie van de batterij kan profiteren van de marineversie van de 
batterij. Het gaat zelfs verder dan het benutten van resultaten omdat TNO-MEP bewust 
aan beide toepassingen kan werken, met andere woorden dual development. 
 
Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat er twee aparte technische prototypes 
worden ontwikkeld, omdat volgens de betrokkenen de eisen van de  KM en de HEV-
versie te ver uiteen lopen. De verschillende functies kunnen niet meer in één technische 
configuratie worden verenigd en dual design is dus niet mogelijk. 
 
De wegen lijken echter blijvend gescheiden aangezien het er nu naar uit ziet dat beide 
technische prototypes apart tot productierijpe prototypes worden ontwikkeld. Dit is toch 
een onverwacht resultaat gezien het feit dat hierboven geconstateerd is, namelijk dat de 
toepassingen zoveel gemeenschappelijk hebben. Bovendien hebben de betrokkenen de 
verwachting uitgesproken dat aanpassingen (aan de plaatdikte) relatief eenvoudig te doen 
zouden moeten zijn en dat het concept van de bipolaire batterij beide toepassingen kan 
bedienen. Twee belangrijke redenen liggen ten grondslag aan deze scheiding die hieronder 
worden uitgewerkt. 
 
Het is belangrijk om te constateren dat de eisen die aan de marinebatterij gesteld worden 
nog niet duidelijk zijn. Niet alleen in de vorige periode, maar ook in deze periode is er 
nog veel onduidelijkheid. De activiteiten binnen de WEAG ten aanzien van de voorstudie 
naar eisen van energieopslagsystemen zijn nog niet helemaal afgerond. Hierdoor kan de 
volgende fase van de ontwikkeling, het ontwikkelen van een productierijp prototype, nog 
niet worden begonnen. Een aantal van de verschillen tussen de civiele en de militaire 
industriële sector liggen aan deze timing ten grondslag, zie paragraaf 3.2.3. Een belangrijk 
verschil is de tijdsduur van het formuleren van specificaties. 
 
De ontwikkeling van een marineschip bijvoorbeeld neemt vele jaren in beslag, in 
tegenstelling tot een civiel vaartuig. Dit uit zich ook in de activiteiten op AES-gebied. 
Hoewel op zowel civiel als militair gebied gewerkt wordt aan het AES-concept, varen er 
meer civiele dan militaire schepen rond met dieselelektrische voortstuwing (zie paragraaf 
5.3).  

                                                      
78 Beide driehoeken pretenderen niet volledig te zijn ‘ingevuld’. Enkel de meest  opvallende zaken 
die relevant zijn voor de analyse zijn hier afgebeeld. 
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De eisen die gesteld worden aan de bipolaire batterij voor HEV’s zijn in kortere tijd 
geformuleerd dan de toepassingen bij de KM, die onderweg ook nog eens zijn 
verschoven. Dit is ook logisch aangezien de batterij voor een HEV op kortere termijn op 
de plank moet staan dan voor toepassing in een AES. De snelheid van de ontwikkelingen 
binnen de auto-industrie is veel groter en daarom staat TNO-WT bijvoorbeeld ook onder 
een grotere tijdsdruk dan TNO-PML en de KM. 
 
Met andere woorden, de technologische levenscyclus van de marineversie van de batterij 
(maar ook de landmachtbatterij) en de HEV-versie, verschillen sterk. Dit belemmert 
samenwerking. 
 
Een andere belemmering ligt in de organisatie van bijvoorbeeld het civiele EU-project. 
Daar wordt niet aan militaire ontwikkelingen gedaan waardoor beide trajecten niet in één 
groot project kunnen worden opgenomen. Gezien de grote mate van gelijkheid tussen 
beide ontwikkelingstrajecten lijkt het duidelijk dat er sterke synergie-effecten geboekt 
hadden kunnen worden indien het in een groot project had gekund. Verschillen in 
levenscyclus (civiel-militaire verschillen) en raamwerken belemmeren dit. Overigens 
worden er nu wel pogingen ondernomen om het onderzoek dat bij de WEAG gedaan 
wordt, te integreren in het onderzoek van de EU, zie paragraaf 5.2.  
 
Ondanks de sterke gelijkheid van technologie blijkt duale ontwikkeling dus toch niet zo 
eenvoudig te zijn. In paragraaf 6.6.2 worden enkele alternatieven gesuggereerd hoe 
nauwere samenwerking zou kunnen plaatsvinden. 
 

6.4.5 Dualiteit nader beschouwd, de kwestie van intentionaliteit 
 
Gezien het feit dat er in het netwerk rondom de batterij civiele en militaire actoren 
betrokken zijn en er gewerkt wordt aan een technologie met zowel civiele als militaire 
toepassingen zouden Cowan & Foray (1995) concluderen dat de bipolaire batterij nu een 
duale technologie is. Tegelijkertijd zouden ze constateren dat de batterij nu in de 
rationalisatiefase79  komt, waardoor de civiele en de militaire georiënteerde R&D 
activiteiten minder van elkaar kunnen profiteren (de potentiële dualiteit neemt af, zie 
figuur 3.1). Het is echter nog een open vraag of de voorspelling van afnemende potentiële 
dualiteit uitkomt naarmate de batterij verder tot product ontwikkeld wordt. Het is 
bijvoorbeeld nog niet duidelijk in hoeverre een bipolaire batterij die ontwikkeld wordt 
voor HEV’s al dan niet geschikt is om te voldoen aan de eisen van de KM. Bijvoorbeeld 
als peakshaving element. 
 
De belangrijkste vraag van deze paragraaf richt zich echter naar de betekenis van de 
constatering van duale technologie in termen van het begrippenkader van Cowan & Foray. 
De dualiteit van een technologie wordt immers pas echt interessant indien dit in 
klinkende munt kan worden terugverdiend. De civiele en de militaire sector hebben 
natuurlijk baat bij het uitwisselen van kennis, zoals in de vorige paragrafen is beschreven. 
Het wordt echter pas echt interessant voor beide sectoren indien de kosten voor iedere 
actor betrokken bij de ontwikkeling van de batterij significant kunnen worden verlaagd 
door in een gezamenlijk project te werken. Zie de voorbeelden van externe 
aanpassingsmechanismen in paragraaf 3.4.2.   
 
Daarom is in hoofdstuk vier ook het begrip intentionaliteit geïntroduceerd in de definitie 
van duale technologie. Volgens deze opvatting moeten actoren gericht samenwerken om 
een civiele en een militaire toepassing van de technologie te ontwikkelen, hetzij via dual 

                                                      
79 Het accent ligt niet meer op technologieontwikkeling (technisch prototype) maar op 
productontwikkeling (productierijp prototype). 
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design of dual development. Dit is volgens Molas-Gallart (1997) ook de beste strategie (externe 
aanpassingsmechanismen). 
 
Volgens deze opvatting van duale technologie heeft alleen TNO-MEP intern aan dual 
development gedaan gedurende de periode van het NOVEM-project. Haar betrokkenheid in 
zowel het civiele als militaire georiënteerde project maakte dat mogelijk. Binnen de 
projecten van de marinebatterij en de HEV-batterij waren de onderzoeksactiviteiten 
echter gericht op één toepassing. De potentiële dualiteit werd zodoende niet omgezet in 
dualiteit op projectniveau, enkel op het niveau van TNO-MEP. Indien Centurion sterker 
betrokken was geweest bij de marinebatterij, waren er al twee actoren geweest die aan 
duale ontwikkeling hadden gedaan. In dat geval zou het interessant zijn geweest op welke 
manier dat beide projecten zou hebben beïnvloed. 
 
Dat laatste geldt ook voor de toekomstige ontwikkelingen in beide Europese projecten. 
Het ziet er nu naar uit dat er geen duaal ontwikkeltraject tot stand komt maar een civiel 
en een militair traject, zie ook figuur 4.1. Het is echter interessant om te constateren dat 
er door betrokkenen, met name de netwerkbouwers KM en TNO-MEP, wel naar 
gestreefd wordt dat het industriële consortium dat de batterij voor HEV-toepassingen zal 
produceren (grotendeels) hetzelfde zal zijn als dat wat dat de marineversie zal gaan 
produceren. Er worden dus wel activiteiten ontplooid die er op gericht zijn een situatie 
van duale productie tot stand te brengen. Zie ook paragraaf 6.6.  
 

6.5 De dynamica achter de ontwikkeling van de batterij 
 
In de afgelopen paragrafen is uitgebreid beschreven hoe het sociotechnisch netwerk van 
de bipolaire batterij zich heeft ontwikkeld. Daarnaast is niet alleen weergegeven welke 
veranderingen plaatsvonden maar is ook geprobeerd inzicht te geven in de redenen van 
deze wijzigingen. Deze paragraaf gaat dieper in op de achterliggende dynamica van de 
ontwikkeling van de batterij.  
 
De veranderingen in het sociotechnisch netwerk zijn in de voorgaande paragrafen 
gegroepeerd in vier perioden, namelijk 1984-1993, 1994-1996 en 1997-2000. Deze 
perioden zijn gebaseerd op waarnemingen van ingrijpende veranderingen in netwerk en 
technologie. Deze sociotechnische80 veranderingen zijn door voornamelijk drie krachten 
teweeggebracht, namelijk: 

1. De eisen van de KM met betrekking tot de functies die de batterij moet 
vervullen; 

2. De eisen van de HEV-markt met betrekking tot de functies die de 
batterij moet vervullen; 

3. De observatie van potentiële dualiteit van de bipolaire batterij. 
 
De onderstaande tekst beschrijft op welke wijze deze krachten de ontwikkeling hebben 
beïnvloed. 
 
In de eerste periode bepaalden de wensen van de KM de ontwikkeling van de batterij en 
het sociotechnisch netwerk. Dit geldt ook voor de tweede periode (1994-1996) wanneer 
TNO-MEP betrokken wordt bij de ontwikkeling voor de oplossing van een technisch 
probleem. Het onderzoek dat in het netwerk wordt verricht wordt nog steeds bepaald 
door de wensen van de KM. Vanaf 1997 komen echter alle drie de krachten in het spel. 
Zij zorgen er onder andere voor dat het netwerk wordt uitgebreid. Paradoxaal genoeg 
verbinden als wel scheiden zij de verschillende R&D-activiteiten vanaf dat punt. 
 

                                                      
80 Hun invloed is heterogeen, ze vormen zowel technologie als netwerk. 
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De veranderende wensen van de KM zorgen ervoor dat de batterij niet langer meer 
primair als onderdeel van een pulsed power supply wordt gezien, maar vooral als 
peakshaving element in schepen. Om deze wens te realiseren in een kant en klaar product 
zoekt de KM contact met de KL en de WEAG om de batterij verder te ontwikkelen. De 
opkomst van de HEV’s leidt er uiteindelijk toe dat het netwerk wordt uitgebreid met 
TNO-WT (NOVEM-project, P2010-project) en activiteiten in het kader van het schrijven 
van een onderzoeksvoorstel voor het Europese Vijfde Kader Programma. De potentiële 
dualiteit van de batterij schept verwachtingen en financiële mogelijkheden om de civiele 
toepassing verder te ontwikkelen. 
 
Ondanks het feit dat er in deze periode geconstateerd wordt dat de batterij potentiële 
dualiteit bezit, concentreert de KM zich met name op militaire actoren om de batterij 
verder te ontwikkelen. Ondanks de observatie dat de basistechnologie achter beide 
batterijtoepassingen hetzelfde is, leiden verschillen in eisen van de KM en de HEV-
toepassing ertoe dat er verschillende prototypen gebouwd worden. In dat opzicht 
scheiden de wegen zich. Met andere woorden dual design, één artefact met toepassingen in 
de civiele èn de militaire sfeer, lijkt niet mogelijk.  
 
De observatie van potentiële dualiteit zorgt er echter wel voor dat de verschillende R&D-
activiteiten tot op zekere hoogte met elkaar verbonden zijn. Niet alleen via civiel-militaire 
wisselwerkingen in de zin van externe directe transfer van technologie, maar ook via 
interne transfer. Op het vlak van ontwikkeling komt dit het duidelijkste tot uiting via de 
duale actor TNO-MEP gedurende de periode van het NOVEM-project (1998-2000).  
 
Door de sterke betrokkenheid van TNO-MEP bij zowel de civiele als de militaire 
toepassing van de batterij vormen zij de spin in het web op zowel technisch als op 
sociotechnisch (netwerk) gebied. Zij zijn de schakel tussen de actoren met militair 
georiënteerde activiteiten en de actoren met civiel georiënteerde activiteiten. Hierover 
later meer. De industrie (Centurion, Philips Galvanotechniek Eindhoven e.a.) zou in de 
toekomst deze rol ook kunnen vervullen indien zij de batterij ontwikkelt en/of 
produceert voor beide toepassingen. 
 
De sociale loci van de genoemde drie drijvende krachten achter de ontwikkeling van de 
batterij zijn TNO-MEP en de KM. Hoewel de waarneming van potentiële dualiteit door 
verschillende actoren gedeeld wordt, is met name TNO-MEP en in mindere mate de 
industrie, de enige die iets met beide toepassingen doet. Gezien de activiteiten van TNO-
WT (P2010-project) is het overigens opvallend dat niet zij maar TNO-MEP het initiatief 
heeft genomen tot het opstarten van het NOVEM-project en de activiteiten in de context 
van het Vijfde Kader Programma van de EU. Net zoals TNO-PML vooral militair is 
georiënteerd, is TNO-WT vooral civiel georiënteerd. De meest voor de hand liggende 
verklaring is dat eenzijdige oriëntatie de samenwerking met anders georiënteerde actoren 
bemoeilijkt. Dit vergroot het belang van duale actoren in civiel-militaire wisselwerkingen. 
Nader onderzoek zal moeten worden uitgevoerd naar hoe dit precies werkt en naar wat 
drempels kunnen zijn. 
 
Gedurende de analyse van de ontwikkeling van de batterij komen de KM en TNO-MEP 
als netwerkbouwers naar voren. De Koninklijke Marine introduceert de WEAG, de 
Koninklijke Landmacht en TNO-MEP. TNO-MEP introduceert Centurion, Philips 
Galvanotechniek Eindhoven, TNO-WT, activiteiten in de context van het Vijfde Kader 
Programma en zoekt naar een industrieel consortium dat de batterij kan produceren 
en/of ontwikkelen. Beide actoren zijn actief betrokken bij het bouwen en in stand 
houden van het netwerk rondom de batterij en oefenen daarmee een grote invloed uit op 
de vormgeving van de batterij zelf. Beide actoren hebben uiteraard ook grote belangen bij 
het ontwikkelen van de batterij tot een eindproduct. De overige actoren stellen zich 
eerder passief dan actief op en zijn in die zin meer ‘volgend’ betrokken bij de 
ontwikkeling. 
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Actoren zoals de KL, TNO-WT en TNO-PML oefenen een minder grote invloed uit op 
het ontwikkelen van het netwerk, maar zijn wel ‘stabiele’ partners aangezien ze al langere 
tijd contacten onderhouden met een of beide van de netwerkbouwers.  
 
De meest nieuwe actoren in het netwerk zijn de industriële partners. Van Philips 
Galvanotechniek Eindhoven is het lastig om iets over haar verhouding in het netwerk te 
zeggen aangezien zij nog niet zo lang betrokken is in het netwerk. Zij is vooral een 
toeleverancier van technologie.81 Centurion daarentegen is al langer in het netwerk 
betrokken. In de analyse komt naar voren dat zij in de ontwikkeling van de marinebatterij 
maar matig betrokken is. Bij de HEV-versie is ze sterker betrokken (NOVEM-project, 
voorstel Vijfde Kader Programma). Vergeleken met het stabiele patroon van interacties 
tussen de andere actoren, vormen de industriële partners onzekere elementen in het 
netwerk omdat de mate van hun betrokkenheid kleiner lijkt te zijn.  
 
Hun deelname is echter cruciaal omdat zij uiteindelijk de batterij zullen moeten 
produceren. Gezien de tot nog toe geringe getoonde bereidheid tot investeren van met 
name Centurion, zal de beschikbare hoeveelheid financiën bepalen of ze betrokken blijven 
en daarmee het lot van de batterij bezegelen. Daarnaast is de kans op commercieel succes 
van de bipolaire batterij een belangrijke reden om de industrie geïnteresseerd te houden in 
de technologieontwikkeling. In dat opzicht zullen de betrokken bedrijven eerder geneigd 
zijn de HEV-versie van de batterij ontwikkelen dan de marineversie van de batterij 
aangezien de eerste een grotere afzetmarkt heeft dan de laatste (in de defensiemarkt).  
 
In figuur 6.3 springt één actor eruit vanwege zijn centrale positie: TNO-MEP. Ook in de 
analyse komt deze actor naar voren als de spin in het web, de spil waar het netwerk 
omheen draait. Dit komt enerzijds omdat vooral zij nu de technische ontwikkeling van de 
bipolaire batterij draagt. Anderzijds komt dit omdat zij de meest duale actor is van alle 
betrokkenen in het netwerk, tot nu toe.82 Gezien haar activiteiten op zowel de civiele als 
de militaire markt en haar inspanningen om aan het netwerk te bouwen, maakt haar tot de 
kritieke actor van dit sociotechnische netwerk.83 Zij vormt een sociotechnisch knooppunt. Het 
onderstaande gedachtenexperiment illustreert haar essentiële rol. 
 
TNO-MEP is er door de KM in eerste instantie bij betrokken voor het oplossen van een 
technisch probleem. Wat indien zij niet bij de ontwikkeling van de batterij was betrokken? 
Gezien de militaire oriëntatie van de actoren en het netwerk rond 1993 was het 
waarschijnlijk veel lastiger voor de bestaande actoren (KM en TNO-PML) geweest om te 
profiteren van technologietransfer gedurende de ontwikkeling van de batterij, laat staan 
het vinden van civiele fondsen om de batterij verder te ontwikkelen. De introductie van 
TNO-MEP in 1994 zorgde zodoende niet alleen voor technische input maar impliceerde 
ook sociotechnische innovatie. Haar intrede transformeerde het (zuiver) militaire netwerk 
naar een netwerk met een militaire en civiele oriëntatie.84 Het duale karakter van TNO-
MEP zorgt ervoor dat zij –ook wat betreft de batterij- zowel op de militaire als de civiele 
sector georiënteerd is en dienovereenkomstig ook contacten met beide sectoren 
onderhoudt.  
 
Dit duale karakter lijkt cruciaal in het coördineren van de verschillende R&D-activiteiten 
die worden ondernomen. Op het moment dat er wordt waargenomen dat de batterij 
                                                      
81 Technologie die bruikbaar is voor zowel de civiele als de militaire toepassing van de batterij. 
82 Dit verandert uiteraard met de komst van andere actoren, of het moment dat de bipolaire 
batterij geproduceerd wordt door de industrie met zowel een civiele als een militaire toepassing. 
83 Over de kritieke actor, zie Enserink (1993) en Elzen, Enserink & Smit (1996). 
84 In termen van hoofdstuk vier is er geen sprake van een duaal netwerk omdat de betrokkenen 
niet bewust aan de ontwikkeling van de batterij met een civiele en militaire toepassing werken. 
Bovendien was op het moment dat TNO-MEP bij de ontwikkeling betrokken werd nog geen 
sprake van dat er ook aan een civiele toepassing van de batterij werd gewerkt. 
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potentiële dualiteit bezit is het zaak om kennis te hebben van de civiele en militaire eisen, 
deze te coördineren en zo de verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. 
Onduidelijkheid in eisen maakt afstemming uiteraard problematisch, zie hieronder. De 
observatie van potentiële dualiteit  is de reden om de verschillende R&D-activiteiten die 
worden voortgestuwd door civiele en militaire eisen te coördineren. Een actor zoals TNO-
MEP die gericht is op zowel de civiele als de militaire sector, ingebed is in deze beide 
sectoren, en bovendien een duidelijk belang heeft bij de ontwikkeling, lijkt de coördinator 
bij uitstek te zijn bij deze ontwikkeling. Een gevolgtrekking van het voorgaande is daarom 
dat het zinvol is om een dergelijke actor zo spoedig mogelijk bij een bepaalde 
ontwikkeling te betrekken. 
 
De voornaamste oorzaken achter de ontwikkeling van het sociotechnisch netwerk zijn 
hiermee blootgelegd. Toch komt de civiel-militaire integratie in de ontwikkeling van de 
batterij niet goed van de grond. De verschillen in de eisen die worden gesteld aan de 
batterij om een bepaalde toepassing te vervullen zijn echter niet voldoende om te 
verklaren waarom na het NOVEM-project geen nauwe samenwerking mogelijk is tussen 
beide R&D-programma’s. In de voorgaande paragrafen kwam naar voren dat er grote 
verwantschappen waren tussen beide technologische trajecten. Dit werd geïllustreerd 
middels de waarneming dat veel elementen uit de driehoek van technologieontwikkeling 
hetzelfde waren. Bovendien lijkt de samenstelling van het sociotechnische netwerk een 
uitstekende uitgangspositie voor een gezamenlijk project. Met name de aanwezigheid van 
TNO-MEP en de rol die dit instituut heeft in het sociotechnische netwerk legt een goede 
basis voor dual development in de toekomst. 
 
In de analyse komen twee redenen naar voren die samenwerking belemmeren.  Ten eerste 
de verschillen in levenscyclus van beide toepassingen en ten tweede institutionele 
belemmeringen. Het integreren van het WEAG-programma in het EU-programma 
waardoor meer synergie mogelijk wordt tussen militaire R&D-programma’s en civiele 
R&D-programma’s kan de tweede barrière voor duale ontwikkeling weghalen. De eerste 
barrière is echter geworteld in verschillen in civiele en militaire technologische activiteiten. 
Militaire R&D-programma’s hebben een andere tijdshorizon dan civiele R&D-
programma’s. Dit is een belemmerende factor voor het afstemmen van verschillende 
ontwikkelingen. De onduidelijke en zelfs veranderende specificaties van de marineversie 
van de batterij maakten het niet eenvoudig om de ontwikkeling van de technologie te 
coördineren tussen beide toepassingen. Met andere woorden: de verschillende wijze waarop 
de eisen worden samengesteld belemmeren de ontwikkeling. De voortstuwende kracht die 
voortkomt uit de observatie van potentiële dualiteit is dan niet voldoende om de ontwikkeling 
bij elkaar te houden die door de andere kracht, de uiteenlopende wijze van het tot stand 
komen van eisen in de civiele en de militaire sector, uiteen wordt geduwd. 
 
De kansen voor gerichte samenwerking op het gebied van R&D van de bipolaire batterij 
voor civiele en militaire toepassingen, bijvoorbeeld in één gemeenschappelijk programma, 
lijken zeer klein. Uiteraard biedt de betrokkenheid van dezelfde actoren in verschillende 
projecten nog wel mogelijkheden voor civiele-militaire wisselwerkingen via interne 
transfermechanismen zoals bijvoorbeeld duale productie en het uitwisselen van technologische 
kennis.  
 

6.6 Periode 4: 2000+ 
 

6.6.1 Mogelijkheden om de batterij verder te ontwikkelen 
 
Het stadium waar de ontwikkeling van de batterij nu in verkeert, is de ontwikkeling van 
technische prototype tot produceerbaar prototype. Bij de KM is geen project meer 
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mogelijk omdat het stadium van technologieontwikkeling nu verlaten wordt. 
Productontwikkeling moet volgens de marine door bedrijven worden gedaan en niet door 
haarzelf. De enige mogelijkheid om nog iets met Nederlandse defensiegelden te gaan 
doen is in Europees verband (WEAG) met bedrijven. 
 
TNO-MEP heeft een projectvoorstel geschreven dat door de KM ingediend is bij de 
WEAG. Turkije heeft reeds te kennen gegeven interesse te hebben. Het probleem is, 
zoals eerder opgemerkt, dat het nog niet duidelijk is aan welke specificaties de batterij 
voor de marine moet voldoen85 en of deze überhaupt geschikt is voor allerlei militaire 
toepassingen. Essentieel is in dit geval de uitkomst van de onderzoeksactiviteiten die 
worden uitgevoerd binnen CEPA-16. Wanneer de batterij geschikt wordt bevonden 
moeten verschillende landen aangeven dat ze geïnteresseerd zijn. Op dat moment kan er 
een project worden geformuleerd. 
 
Een andere mogelijkheid ligt in het verder ontwikkelen van de batterij in civiel Europees 
verband. Centurion (in samenwerking met TNO-MEP) heeft hiervoor geld gekregen van 
het Vijfde Kader Programma om een projectvoorstel in te dienen voor een subsidie van 5 
miljoen gulden. TNO-MEP heeft een aantal Nederlandse, Franse en Duitse bedrijven 
benaderd om een consortium te vormen. Het onderzoek richt zich onder andere op de 
ontwikkeling van het bipolaire materiaal.86 De KM is hier ook zijdelings bij betrokken 
omdat de resultaten van dit onderzoek ook gebruikt kunnen worden voor de 
marineversie van de batterij.  
 
Een andere strategie om de ontwikkeling van de batterij te versnellen, is het erbij 
betrekken van een grote batterijenfabrikant. TNO-MEP heeft dit geprobeerd maar is daar 
vooralsnog niet in geslaagd. Batterijenfabrikanten hebben vaak hun eigen R&D-afdeling 
en de ontwikkeling van de bipolaire batterij kan botsen met eigen ontwikkelingen. 
Daarnaast nemen veel bedrijven een afwachtende houding in. De bipolaire batterij die 
ontwikkeld is zal zich eerst moeten bewijzen. Veel andere ontwikkelingen op het gebied 
van bipolaire loodzwavelzuurbatterijen zijn namelijk mislukt door duurzaamheids-
problemen. TNO-MEP daarentegen meent wel een voldoende technisch antwoord te 
hebben op de problemen rondom de duurzaamheid van de bipolaire plaat. 
 

6.6.2 Lessen en alternatieve mogelijkheden 
 
De dynamica van de batterij toont dat verschillen in het tot stand komen van de eisen in 
de civiele en de militaire sector de ontwikkeling van de batterij uiteen drijven waardoor 
dual design niet meer mogelijk is. Tegelijkertijd komt naar voren dat vanwege het grote 
aantal verwantschappen - de potentiële dualiteit - tussen de civiele en de militaire 
toepassing van de batterij, dual development een interessante mogelijkheid blijft. Zeker 
ook gezien de samenstelling van het sociotechnisch netwerk87, de duale actor TNO-MEP 
en de mogelijkheden die liggen op het niveau van de industrie. Van de twee redenen die 
samenwerking belemmeren lijkt de barrière op het institutionele vlak nog de kleinste. De 

                                                      
85 In tegenstelling tot een nationale ontwikkeling waar de KM de specificaties alleen kan bepalen, 
moet in een Europese ontwikkeling ook consensus worden bereikt tussen de landen onderling 
over aan welke specificaties voldaan moet worden. Dit is in het algemeen een complicerende 
factor bij internationale projecten. 
86 Om verder gewicht te verminderen zullen kunststofroosters worden gebruikt om de platen van 
de bipolaire accu mee te maken. (De matrijs voor het spuitgieten die hiervoor gemaakt is evenals 
een aantal roosters,  is gefinancierd met marinegelden.) 
87 Het netwerk kun je klassificeren als een potentieel duaal sociotechnisch netwerk, aangezien ze 
bestaat uit zowel civiele, militaire als duale actoren en er geconstateerd is dat de technologie zowel 
civiele als militaire toepassingen heeft. Het netwerk wordt een duaal netwerk indien er bewust wordt 
gewerkt aan beide toepassingen. 



Hoofdstuk 6 

72  

beste kansen voor civiel-militaire samenwerking liggen voor de bipolaire batterij in de 
duale productie.88  
 
Het aspect van productie richt de aandacht op een alternatieve mogelijkheid hoe de 
batterij of een toekomstige technologie met potentiële dualiteit toch duaal ontwikkeld kan 
worden ondanks verschillen in eisen. Dit idee wordt ook gevoed doordat tijdens de 
analyse naar voren is gekomen dat de betrokkenen verwachten dat de noodzakelijke 
verschillen in plaatdikte, veroorzaakt door verschillen in eisen, eenvoudig geleverd 
zouden kunnen worden mits de productietechnologie dat toelaat.  
 
In plaats van dat de ontwikkeling zich richt op het product, het artefact, zou de 
ontwikkeling zich moeten richten op het produceren van een batterij (of andere 
technologie), dus op het productieproces. In een dergelijk project moet dan voldoende 
flexibiliteit zijn (interne aanpassing) om een proces te ontwikkelen dat verschillende versies 
maakt. Vanuit de verwantschappen moet naar de verschillende toepassingen worden toe 
gewerkt. Indien via een apart civiel en een apart militair traject aan produceerbare 
prototypes wordt gewerkt kan het immers best zijn dat er verschillende 
productietechnieken worden ontwikkeld die niet geschikt zijn voor duale productie.89 Er 
moet verder onderzoek worden gedaan om deze alternatieve mogelijkheid op waarde te 
schatten. 
 
Om deze mogelijkheid te realiseren moet niet alleen het productieproces van de batterij 
meer op de voorgrond worden gebracht, er moet ook aan enkele organisatorische 
randvoorwaarden worden voldaan. In paragraaf 5.1 is naar voren gekomen dat op zowel 
nationaal als Europees niveau een omgeving moet worden gecreëerd die de ontwikkeling 
van netwerken stimuleert. Er moeten zowel civiele als militaire actoren bij worden 
betrokken. Gezien de dynamica van de bipolaire batterij lijkt het vooral zinvol om zo snel 
mogelijk duale actoren bij de ontwikkelen van nieuwe technologie te betrekken. Er  moet 
een situatie worden gecreëerd die dual development stimuleert. Gezien de beperkte omvang 
van de Nederlandse defensiefondsen voor R&D en de noodzaak van Europese90 
samenwerking, liggen vooral op Europees niveau kansen om dit op te pikken. Dit gebeurt 
ook onder andere door pogingen om de WEAG te integreren in de EU. Hierdoor wordt 
het mogelijk om een technologieontwikkeling via dual development of zelfs dual design te 
laten uitvoeren met behulp van militaire en civiele fondsen. 
 

6.7 Strategie voor toekomstige technologische ontwikkelingen 
 
In deze paragraaf worden de inzichten uit de voorgaande paragrafen gecombineerd met 
het doel de KM enkele suggesties te geven hoe in de toekomst omgegaan kan worden 
met het realiseren van (verwachte) materieeleisen. 
Een studie van het Potomac Institute for Policy Studies  suggereert een algemene drie-stappen- 
strategie (PIPS, 1996, p. 26): 
1. In a “make or buy” decision:91 

a) “make” should be the last resort, while 
b) “buy” should be the rule, when possible 

                                                      
88 Dit komt ook tot uiting in figuur 3.1b. 
89 Het bewerkstelligen van dezelfde industriële consortia bij een apart civiel (EU) en militair 
(WEAG) project creëert de mogelijkheid van duale productie, maar garandeert deze niet. 
90 Transatlantische samenwerking is in dit onderzoek niet bekeken.  
91 “Make” is defined as the acquisition of defense-unique products designed and produced by 
defense laboratories and industries, while “buy” implies an acquisition of commercial products 
(COTS equipment or NDI [Non-Developmental Items, commerciële producten die aangepast 
moeten worden voor militaire doeleinden, maar niet ontwikkeld hoeven te worden. Zie ook 
paragraaf 3.2.3. HTK]). 
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2. If no commercial product adequately addresses a military concept-based need, try 
to change the concept to accommodate commercial solutions. 

-Or- 
3. Introduce a third option, the “co-development of dual use technologies or 

products” through a joint effort with industry. 
 
Deze strategie wordt op dit moment in feite door de KM gevolgd. Dit onderzoek heeft in 
detail de derde stap onderzocht. Tijdens de analyse is naar voren gekomen dat er twee 
barrières zijn die de duale ontwikkeling van de batterij belemmerden, ondanks de gunstige 
samenstelling van het sociotechnische netwerk. Totdat deze twee barrières overwonnen 
of afgebroken worden kun je je afvragen of een strategie van dual design / dual 
development überhaupt een zinvolle onderneming is. Wellicht is het voor de KM 
zinvoller haar inspanningen te concentreren op activiteiten binnen de WEAG of haar 
toegang tot de civiele markt te verbeteren. Deze stelling moet nader onderzocht worden 
door bijvoorbeeld andere civiel-militaire ontwikkelingen te bestuderen. De successen en 
mislukkingen moeten op een rijtje worden gezet evenals de dynamica die leidde tot het 
resultaat. 
 
De oriëntatie op de civiele markt kan bijvoorbeeld de volgende strategie opleveren 
waarbij de KM via een omweg een gewenst product krijgt. Namelijk: 

1. Experimenteren met een bepaalde technologie ten bate van een (verwachte) 
materieeleis; 

2. Deze technologie vertalen naar een civiele toepassing.92 
3. Een civiele industrie of civiele fondsen zoeken om dit verder te ontwikkelen. 
4. Het ontwikkelde product kopen van de civiele industrie. 
5. Het product toepassen in een militair systeem, al dan niet met (beperkte) 

aanpassingen. 
 
Indien er wel een strategie van duale ontwikkeling wordt gevolgd/nagestreefd, zijn er uit 
de analyse van de ontwikkeling van de bipolaire batterij een aantal aanbevelingen te 
destilleren, namelijk: 

1. Informatie over de technologie toegankelijk maken voor derden; 
2.   Zo snel mogelijk commerciële toepassingen zoeken; 
3. Niet alleen civiele, maar vooral ook duale actoren bij de ontwikkeling betrekken; 
4. Zo snel mogelijk de verschillende eisen aan de toepassingen nader uitwerken; 
5. Het accent leggen op de verwantschappen tussen de technologie voor 

verschillende toepassingen, door bijvoorbeeld te concentreren op het 
productieproces voor het maken van het artefact in plaats van het artefact zelf. 

 
 

6.8 Conclusies 
 
 
De analyse van de ontwikkeling van de bipolaire loodzwavelzuurbatterij toont aan dat 
ondanks potentiële dualiteit en een netwerk dat civiele, militaire en duale actoren met 
elkaar verknoopt het niet eenvoudig is om een technologie in een gemeenschappelijk 
programma verder te ontwikkelen. De potentiële dualiteit van een technologie blijkt niet 
zonder meer een garantie voor succes. De verschillen in civiele en militaire eisen, en met 
name de verschillen in de wijze waarop deze eisen tot stand komen, maken het niet 

                                                      
92 Dit is ook een interessante aanpak voor de civiele industrie om militaire fondsen binnen te 
krijgen. Een technologie voor een civiele toepassing vertalen naar een defensietoepassingen. 
Voorwaarde hiervoor is een goede oriëntatie op zowel de civiele als de militaire markt. Duale 
actoren zouden deze strategie kunnen toepassen. 
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eenvoudig om de R&D-activiteiten te coördineren. De actor die volgens dit onderzoek 
deze taak bij uitstek kan vervullen, is de duale actor. 
 
De problemen rond dual development en dual design zetten vraagtekens bij het nastreven van 
deze strategie door de KM. Nader onderzoek zal moeten worden uitgevoerd om te kijken 
of andere vergelijkbare ontwikkelingen dezelfde problemen tegenkomen of juist andere. 
Bovendien kan het daarbij zinvol zijn om niet alleen in Nederland te kijken, maar ook in 
andere landen. Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre bijvoorbeeld de ‘alternatieve 
mogelijkheid’, de concentratie op het productieproces in plaats van het product zelf, een 
zinvolle optie is bij duale ontwikkeling. De twee genoemde barrières zijn uiteraard ook 
interessant om nader te onderzoeken. Op welke wijze kan de timing van de civiele en de 
militaire eisen beter op elkaar worden afgestemd, bijvoorbeeld door het traject van de 
ontwikkeling van de militaire specificaties te verkorten. En, hoe kunnen organisationele 
randvoorwaarden worden gerealiseerd, bijvoorbeeld via het opzetten van dual 
design/dual development programma’s gefinancierd met civiele en militaire fondsen. 
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7.  Reflectie op de ontwikkeling van de bipolaire
 batterij 
 

7.1 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken is het thema civiel-militaire interacties met betrekking tot 
technologie geanalyseerd en beschreven. De ontwikkeling van de bipolaire batterij is 
uitgebreid bestudeerd evenals de context waarin deze activiteiten plaatsvinden.  
 
De direct betrokkenen zien de samenwerking als zeer vruchtbaar. Voor de industrie is de 
ontwikkeling interessant om nieuwe inzichten op te doen. Of er nu een batterij aan de 
civiele markt of aan de militaire markt verkocht wordt is voor de bedrijven niet wezenlijk. 
Als het product maar verkocht wordt en de balans de goede kant op gaat. Voor de 
Koninklijke Marine is de samenwerking met civiele actoren een ideale manier om de 
batterij tegen zo laag mogelijke kosten te ontwikkelen (en te produceren). 
 
Ondanks deze waarnemingen kun je je afvragen welke verdere consequenties de 
ontwikkeling van de bipolaire batterij en dual use technologie in het algemeen hebben. 
Met name het ‘militaire aspect’ van dual use technologie zal menigeen de wenkbrauwen 
doen fronsen. Het valt echter buiten het bestek van dit onderzoek om diep op 
maatschappelijke consequenties in te gaan. Niettemin worden hier enkele kritische 
kanttekeningen gezet bij het fenomeen dual use technologie. In dit hoofdstuk wordt de 
volgende onderzoeksvraag beantwoord: 
 
6. In hoeverre heeft de ontwikkeling van de bipolaire batterij en dual use technologie in het 

bijzonder, consequenties op het gebied van wapenbeheersing? 
 
In paragraaf 7.2 worden enkele maatschappelijke consequenties van het ontwikkelen en 
gebruiken van dual use technologie beschreven. In paragraaf 7.3 wordt op één aspect 
nader ingegaan, namelijk wapenbeheersing. Hier komen zaken zoals wapenwedloop, 
destabilisatie en de betekenis van de politieke context aan de orde.  
 
Paragraaf 7.4 sluit dit hoofstuk af met enkele conclusies. 
 

7.2 Normatieve aspecten rondom dual use technologie 
 
In hoofdstuk drie wordt het ontwikkelen van dual use technologie gepresenteerd als een 
zeer gunstige en nastrevenswaardige strategie. Volgens Brzoska (1998) zijn er echter wel 
een aantal dilemma’s verbonden aan dit concept, namelijk: 
 
1 Nationale concurrentie. Het benutten van civiele en militaire R&D-fondsen voor het 

ontwikkelen van technologie kan kosten besparen en de concurrentiepositie van 
de betrokken bedrijven versterken in de nationale en internationale 
concurrentiestrijd. Bedrijven die deze dubbele financiering niet genieten bevinden 
zich dan in een onvoordelige positie.93 

                                                      
93 Dit was onder andere een reden waarom de dual use politiek in Amerika aanvankelijk op 
problemen stuitte. 
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2 Dual use als instrument van stragisch handelsbeleid. Niet alleen op nationaal maar ook 
op internationaal niveau kan dit beleid tot oneerlijke concurrentie94 leiden. Op 
het moment dat op de civiele markt de herzieningen op het gebied van subsidies 
de eerlijke concurrentie bevorderen, bedreigt de militaire sector dit behaalde 
resultaat. 

3 Exportmogelijkheden en exportcontroles. Dual use technologieën zijn per definitie van 
belang voor de defensiesector en derhalve onderworpen aan controles om te 
voorkomen dat ze in de handen van ongewenste ontvangers belanden. 
Exportcontroles verhogen de kosten van de export en verslechteren de 
concurrentiepositie. Dit kan in enige mate worden opgevangen door 
gemeenschappelijke exportcontroles af te spreken.95 

4 Aankoopbeleid. Uit militair oogpunt kunnen dual use strategieën problematisch zijn 
indien ze de speelruimte voor de ontwikkeling van specifieke militaire 
technologieën verkleinen. Dit kan er toe leiden dat wapensystemen aan minder 
hoge eisen voldoen dan wellicht met meer inspanning technisch mogelijk zou 
zijn. 

5 Wapenbeheersing. Dual use technologieën kunnen er voor zorgen dat nieuwe 
wapensystemen zich sneller verspreiden. Ze vormen een kernprobleem in de 
verspreiding van wapens. Ze maken de controle96 op overeenkomsten op het 
gebied van ontwapening moeilijker, ondanks dat deze overeenkomsten ook dual 
use bepalingen bevatten. 

 
Met name het punt van wapenbeheersing is interessant om nader te bekijken. Enerzijds is 
er het bovengenoemde aspect van proliferatie, anderzijds de impact op internationale 
verhoudingen van de militaire technologie zelf. De volgende paragraaf gaat hier dieper op 
in. 
 

7.3 Wapenbeheersing 
 

7.3.1 Nationale versus internationale veiligheid 
 
Van de genoemde nadelen in paragraaf 7.2 is wapenbeheersing een belangrijk issue om te 
bestuderen omdat deze ook belangrijke effecten heeft op de relaties tussen landen. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe militaire systemen spelen zaken als nationale en internationale 
veiligheid een rol. Van belang is om te realiseren vanuit welk perspectief naar de 
technologie in kwestie gekeken wordt. Namelijk, een technologie die de nationale 
veiligheid van een land verbetert kan de internationale veiligheid ontregelen omdat andere 
landen dit als een bedreiging zien. In die zin werkt die technologie destabiliserend op 
internationale verhoudingen. Volgens Smit (1998) is het verbeteren van de internationale 
veiligheid derhalve een meer duurzame strategie in het verbeteren van de nationale 
veiligheid dan dat unilateraal aan de verbetering van de nationale veiligheid gewerkt 
wordt. 
 

                                                      
94 Het begrip oneerlijke concurrentie is echter een rekbaar begrip en hangt onder andere af vanuit 
welke invalshoek het bekeken wordt. In hoeverre is het de ‘werking van de markt’ indien het ene 
bedrijf wel en het andere niet wordt betrokken in de ontwikkeling van nieuwe technologie door 
het ministerie van defensie ? Het voert buiten het bestek van deze scriptie om daar verder op in te 
gaan. 
95 Bijvoorbeeld de activititeiten van het Wassenaar Arrangement 
96 Het labelen van technologie als civiel, militair of dual use is niet eenvoudig. Zo bestaat er de 
bezorgdheid dat sommige landen civiel geoormerkte R&D gebruiken om technologie te 
ontwikkelen voor militaire doeleinden zoals NBC-wapens (Smit, 1998). 
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Een recent voorbeeld van een destabiliserende technologie is het ontwikkelen van een 
afweerschild voor raketten. Na het beëindigen van het Strategic Defense Initiative startten de 
VS een nieuw programma om zich te beschermen tegen schurkenstaten en terroristen die 
beschikken over raketten met massavernietigingswapens aan boord. China voelde zich 
hevig bedreigd toen de VS besloten Taiwan op te nemen in hun raketafweerschild. Indien 
de VS doorgaan met het bouwen van het raketschild wil China haar voorraad ballistische 
raketten uitbreiden. Niet alleen China is niet blij met het antiraketschild. Ook Rusland 
staat afwijzend ten opzichte van de plannen van Amerika. Beide landen menen dat 
Amerika het machtsevenwicht verstoort en het antiraketverdrag uit 1972 schendt. De 
president van de VS heeft recentelijk besloten de beslissing over het voortzetten van het 
ontwikkelen van het afweerschild over te laten aan zijn opvolger (de Volkskrant, 
10/7/2000; 17/7/2000; 4/9/2000). 
 
In deze zin draagt de ontwikkelde batterij in het programma van de Ballistic Missile Defense 
Organization (zie paragraaf 5.4.3) indirect bij aan het destabiliseren van politieke 
verhoudingen. Je kunt je echter afvragen in hoeverre een component, subsysteem, 
materiaaltechnologie en dergelijke van een destabiliserend wapensysteem ook zelf 
‘destabiliserend’ zijn. Hoe moet je de militaire toepassing afwegen tegen het nut van de 
civiele toepassing? De volgende paragraaf gaat hier verder op in. 
 

7.3.2 Het beoordelen van destabiliserende aspecten van componenten 
 
Of een technologie destabiliserend is of niet, hangt niet af van de technologie alleen, maar 
ook van de context waarin deze gebruikt wordt. De politieke context is na afloop van de 
Koude Oorlog sterk veranderd. De militaire agenda wordt niet langer gedomineerd door 
een Oost-West denken97. Humanitaire vredesmissies vormen bijvoorbeeld nu een 
belangrijk onderdeel van het takenpakket van de krijgsmacht.98 Het ontwikkelen en 
gebruiken van tanks gedurende de Koude Oorlog is verschillend met het gebruiken van 
tanks door de VN-vredesmacht in Kosovo. Een wapensysteem kan in de ene situatie 
stabiliserend en in de andere situatie destabiliserend werken en dit maakt het evalueren 
van technologie een ingewikkelde zaak. 
 
Om mogelijk (of potentieel) destabiliserende technologieën en wapensystemen te 
voorkomen is het zinvol om mogelijke militaire toepassingen van technologie, 
voortvloeiend uit zowel civiele als militaire R&D, zo vroeg mogelijk te verkennen en te 
identificeren. In het geval van ongewenste technologieën is het zaak om deze 
programma’s weg te leiden van paden die een bedreiging vormen voor de internationale 
veiligheid (Smit, 1998).  
 
Vanwege de complexiteit van wapensystemen, de lange tijd die ermee gemoeid is evenals 
de grote groep actoren die erbij betrokken is, is dit geen eenvoudige zaak en lijkt 
technologieontwikkeling een autonoom onbeheersbaar proces te zijn. Geen enkele actor 
alleen is in staat de ontwikkeling te sturen. Alle actoren zijn echter verbonden met elkaar 
in een netwerk waarin ze een bepaalde richting in het innovatieproces bewerkstelligen. 
 
Enserink (1993) noemt een aantal strategieën om innovatieproces te sturen teneinde 
destabiliserende wapensystemen te voorkomen: 

                                                      
97 Rond 1989 stonden afspraken over de omvang van de vloot hoog op de agenda van 
wapenbeheersingsovereenkomsten tussen Oost en West. Voordat echter de onderhandelingen 
daarover konden beginnen stortte de Sovjetunie ineen en verschoof het debat over de omvang van 
de marines naar de achtergrond (Miller, 1992). 
98 Interessant hier is civiel-militaire samenwerking gedurende vredesoperaties. Zie hierover 
bijvoorbeeld Plooijer (1999, 2000). 
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1 De richting van de interacties tussen de actoren beïnvloeden. Bijvoorbeeld het 
verplicht stellen van een studie naar de destabiliserende gevolgen van een nieuw 
wapensysteem (defence technology assessment), dan wel het toevoegen van een actor 
die met de andere actoren onderhandelt over dit punt. 

2 Het verloop en de richting van het innovatieproces wordt gevormd door de 
interacties tussen de actoren. Wanneer het netwerk uit elkaar dreigt te vallen 
vinden er vaak belangrijke veranderingen plaats in het verloop van het 
ontwikkelingstraject of in het artefact. Tijdens deze momenten spelen kritieke 
actoren een belangrijke rol. Deze actoren vormen dan ook aanknopingspunten 
om het verloop van de ontwikkeling te beïnvloeden. 

3 Het introduceren van nieuwe doelen, door middel van het aanpassen van 
behoeften, eisen en guiding principles. 

 
De duale actoren zouden de rol genoemd bij 2) eventueel kunnen vervullen. In het 
onderzoek van de batterij is naar voren gekomen dat zij een cruciale rol spelen. Het is 
echter onwaarschijnlijk dat de industrie, die een duale actor kan zijn, een dergelijke rol zal 
gaan vervullen. 
 
In dit onderzoek komt nog een andere mogelijkheid naar voren. De toenemende 
vervlechting van civiele en militaire technologieontwikkelingen biedt mogelijkheden om 
het ontwikkelen van destabiliserende wapensystemen te voorkomen. Vooral naarmate de 
militaire sector afhankelijker wordt van de civiele sector. De laatste kan dan bijvoorbeeld 
weigeren om samen te werken of informatie, technologie uit te wisselen. Het is zoals 
hierboven is gesuggereerd echter onwaarschijnlijk dat de industrie deze rol zal vervullen. 
Wanneer een ontwikkeling echter sterk afhankelijk is van civiele fondsen, ligt hier een 
(extra) mogelijkheid voor toetsing.  
 
Zoals geschetst aan het eind van paragraaf 7.3.1 is het hiërarchische aspect van 
technologie problematisch bij dit soort beoordelingen. Bij discussies over civiel-militaire 
samenwerking tijdens de ontwikkeling van technologie is het van belang om een aantal 
zaken in de gaten te houden wanneer een bepaalde ontwikkeling wordt beoordeeld. Het 
gaat niet alleen om de invloed van de technologie op wapenbeheersing (proliferatie, 
destabilisatie) maar ook wat de betekenis van de technologie is voor de civiele sector. Dit 
leidt tot een evaluatiekader waarin vier elementen tegen elkaar moeten worden afgewogen: 
 

a1) In hoeverre is het militaire systeem waarvoor de technologie wordt 
ontwikkeld, destabiliserend of vormt het een gevaar voor proliferatie? 

a2) Welk rol speelt de technologie in dit militaire systeem? Is deze 
technologie essentieel hiervoor?  

b1) Wat is het belang van het civiele systeem waar de ontwikkelde 
technologie in wordt toegepast? 

b2) Welke rol speelt de technologie in het civiele systeem? Is deze 
technologie essentieel hiervoor?  

 
Om een component van een wapensysteem te beoordelen op eventuele consequenties op 
het gebied van wapenbeheersing en af te wegen tegen het belang van de civiele toepassing 
blijft echter een lastige zaak. Het is derhalve zinvol om prioriteiten te stellen in deze 
beoordeling. Bijvoorbeeld door de rol van de technologie in de civiele en de militaire 
toepassing als de belangrijkste elementen voor de evaluatie te nemen. Op de tweede 
plaats komen dan de elementen a1) en b1).  
 
Deze prioriteitstelling zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een component die niet 
essentieel is voor een destabiliserend militair systeem, maar wel essentieel in een civiel 
systeem, wel zou worden ontwikkeld. Wanneer deze technologie niet cruciaal zou zijn in 
de civiele toepassing, zou moeten worden bekeken wat het belang is van de civiele 
toepassing. Indien het belang van deze toepassing gering is, zou overwogen kunnen 
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worden de ontwikkeling niet door te zetten. In plaats van een beslissing te nemen om al 
dan niet met de ontwikkeling door te gaan zou ook bekeken kunnen worden of er 
mogelijkheden zijn om de proliferatie van de technologie tegen te gaan. Bijvoorbeeld 
door te kiezen voor een alternatieve technologie voor de civiele toepassing die minder 
snel leidt tot gebruik in het destabiliserende militaire systeem. Civiel-militaire 
samenwerking tijdens de ontwikkeling lijkt dan echter niet meer mogelijk. 
 
In de praktijk zal bovenstaande zwart-wit situatie niet snel voorkomen, maar zullen vele 
grijstinten worden waargenomen. Het evaluatiekader zal dan ook nader moeten worden 
uitgewerkt en uitgeprobeerd worden in de praktijk om te kijken of het bruikbaar is. 
 
De volgende paragraaf zal dit evaluatiekader toepassen op de bipolaire batterij. In deze 
evaluatie beperk ik mij wat betreft de militaire toepassing van de batterij tot de 
Koninklijke Marine. 
 

7.3.3  Wapenbeheersing en de bipolaire batterij 
 
Het is niet eenvoudig om marineschepen te classificeren als defensief of offensief, 
stabiliserend of destabiliserend. De mogelijkheden van deze schepen kunnen bovendien 
niet los gezien worden van hun politieke context.99 Over het algemeen worden deze 
systemen echter meer als defensief geclassificeerd.100 Tenzij schepen bewapend zijn met 
nucleaire wapens, zijn ze maar beperkt in staat een natie beslissende schade toe te 
brengen (Grove, 1992).101  
 
De specifieke toepassing van de batterij aan boord van marineschepen is in de voeding 
voor hoge-energiewapens en het fungeren als peakshaving element in het elektrische 
energie distributienet. Het toepassen van hoge-energiewapens (elektromagnetische 
kanonnen en lasers) aan boord van marineschepen is een revolutionaire ontwikkeling. 
Deze kanonnen versnellen de projectielen sneller dan conventionele kanonnen waardoor 
de trefkans en het penetrerend vermogen groter is. Wapens die elektromagnetische 
pulsen afvuren op de tegenstander kunnen diens elektronica verstoren of vernietigen. 
Volgens Grove (1992) zijn deze wapens niet destabiliserend. Anderzijds zal iedereen deze 
wapens willen hebben om het voordeel van de tegenstander teniet te doen. Bovendien zal 
iedereen de eigen elektronica willen beschermen tegen dergelijke elektromagnetische 
wapens. Met andere woorden: een wapenwedloop. 
 
In die zin draagt de bipolaire batterij als component in een voedingssysteem voor hoge-
energiewapens bij aan een beperkte wapenwedloop. Een wapenwedloop die blijkbaar 
onontkoombaar is gezien de eeuwenlange innovaties op het gebied van offensieve en 
defensieve wapens ter wille van de eigen nationale ‘veiligheid’. De hoge-energiewapens 
zullen ongetwijfeld invloed hebben op tactisch niveau, maar lijken geen invloed te hebben 
op internationale politieke verhoudingen.102 
 

                                                      
99 Dit is ook de manier waarop bijvoorbeeld het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) naar militaire 
technologie kijkt. Het beoordelen van de technologie hangt af van de wijze waarop ze toegepast 
wordt en met welke intenties dat gebeurt. 
100 Zo heeft bijvoorbeeld de marine-industrie in Duitsland maar enkele orders misgelopen ondanks 
de aanwezigheid van een zeer restrictieve exportpolitiek. In deze kringen is het volgende gezegde 
gebruikelijk: “Alles was schwimmt, geht.” Duitsland exporteert geen nucleair bewapende of 
aangedreven onderzeeboten en vliegdekschepen. 
101 Interessant is overigens wat de invloed van het toepassen van Maritime Tactical Ballistic Missile 
Defence (MTBMD)101, een locaal sea-based raketschild, is op de (de)stabiliserende rol van 
marineschepen. Binnen het bestek van deze scriptie is het echter niet mogelijk om hier verder op 
in te gaan. Dit zal overigens geen probleem blijken te zijn tijdens het vervolg van deze evaluatie. 
102 In tegenstelling tot bijvoorbeeld nucleair bewapende onderzeeboten. 
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De bipolaire loodzwavelzuurbatterij is niet een essentieel element in het gebruik van 
pulsed power wapensystemen in vergelijking met de wapens zelf. De bipolaire batterij is 
ook geen militair geheim, gezien haar mogelijke toepassing in HEV-voertuigen. De 
batterij is wel belangrijk voor de voeding, hoewel een ander energieopslagsysteem zoals 
vliegwielen, SMES-systemen of supercondensatoren de functie van de batterij ook 
zouden kunnen vervullen. Daarnaast is de batterij geen kwetsbaar of militair geheim 
systeem voor de Koninklijke Marine in tegenstelling tot de hoge-energiewapens. De 
hoogvermogenbatterij komt overigens ook niet voor op de lijst van dual use goederen 
van het Wassenaar Arrangement. Gezien de (technische) hiërarchische positie en functie 
van de bipolaire batterij in het wapensysteem ‘marineschip’ beschouw ik de batterij niet 
als een destabiliserende technologie.  
 
De bipolaire batterij speelt een belangrijke, maar niet essentiële rol bij pulsed power 
wapens en sensoren. In hybride elektrische voertuigen speelt zij naar verhouding een 
belangrijkere rol. Een hoogvermogenbatterij speelt in dergelijke elektrische aangedreven 
voertuigen een belangrijke rol in het reduceren van emissies. De batterij draagt in 
belangrijke mate bij aan de elektrificatie van voertuigen, maar ook als peakshaving 
element bij (civiele en) militaire schepen. Door de batterij te gebruiken voor peakshaving 
hoeft er minder vermogen te worden geïnstalleerd op een schip en helpt op deze wijze 
ook in het reduceren van emissies. In die zin is het gebruik maken van zowel civiele als 
militaire innovatiecapaciteit voor deze technologieontwikkeling een nuttige en zinvolle 
activiteit. 
 

7.4 Conclusies 
 
Het dual use debat zit vol met retoriek. Dit uit zich ook in de praktijk van de bestudeerde 
technologieontwikkeling. De betrokkenen bij de ontwikkeling van de accutechnologie 
ervaren de samenwerking als zeer nuttig en zien hier ook geen problemen in. In dit 
hoofdstuk echter zijn een aantal kritische kanttekeningen geplaatst bij de wenselijkheid 
van dual use technologie en de bipolaire batterij in het bijzonder. Het rudimentaire 
evaluatiekader dat gepresenteerd wordt in dit hoofdstuk, biedt aanknopingspunten om de 
wenselijkheid van civiel-militaire samenwerking tijdens de ontwikkeling van bepaalde 
technologieën te bestuderen vanuit het oogpunt van wapenbeheersing. 
 
De bipolaire batterij komt uit deze evaluatie naar voren als een wenselijke dual use 
technologie. Op zich is dit geen verrassend resultaat, interessanter is echter de manier 
waarop dit oordeel tot stand is gekomen. Het gebruikte evaluatiekader zou nader kunnen 
worden uitgewerkt om bijvoorbeeld toegepast te worden als toetsingskader om civiele 
fondsen vrij te maken voor civiel-militair gefinancierd onderzoek naar duale technologie. 
Dit zou nuttig kunnen zijn om eventuele bezwaren weg te nemen rond het militaire 
aspect van bepaalde dual use technologieën. 
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8. Conclusies en discussie 
 
 

8.1 Opzet 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek geïnterpreteerd. Paragraaf 8.2 
geeft een samenvatting van de voornaamste bevindingen in dit onderzoek en 
beantwoordt de probleemstelling van het onderzoek. Deze resultaten worden nader 
bekeken in paragraaf 8.3. Hier wordt dieper ingegaan op de problemen rondom civiel-
militaire samenwerking en bekeken in welke mate de gevolgde opvatting van duale 
technologie een zinvolle aanpak is. Aangezien een onderzoek altijd nieuwe vragen 
opwerpt wordt in paragraaf 8.4 afgesloten met enkele aanbevelingen voor verder 
onderzoek. 
 

8.2 Samenvatting van de bevindingen 
 
De probleemstelling van dit onderzoek luidde: 
 

In hoeverre kan civiel-militaire samenwerking worden gerealiseerd bij het ontwikkelen van een 
bipolaire loodzwavelzuurbatterij en heeft deze ontwikkeling consequenties op het gebied van 
wapenbeheersing? 

 
Het idee van civiel-militaire samenwerking bij het ontwikkelen van een technologie met civiele 
en militaire toepassingen is uitgewerkt aan de hand van het concept dual use technologie. 
Bij de analyse van dit begrip lag de nadruk niet op het artefact of de omgeving, maar op 
de civiel-militaire interacties met betrekking tot de technologie. Dual use technologie is 
een parapluterm die verschillende interpretaties onder één noemer schaart. De typologie 
van Molas-Gallart (1997) bleek een behulpzaam instrument te zijn om de verschillende 
opvattingen te structureren. 
 
Zonder de andere interpretaties te vergeten is er in dit onderzoek een specifieke opvatting 
van dual use technologie gehanteerd, namelijk duale technologie. Dit concept is geïnspireerd 
op het artikel van Cowan & Foray (1995). De reden voor de keuze om dit perspectief te 
hanteren ligt in het probleem van de bestudeerde case: in hoeverre is civiel-militaire 
samenwerking te realiseren gedurende technologieontwikkeling? Duale technologie drijft 
deze samenwerking op de spits door te zeggen dat er sprake is van dit soort technologie 
indien in het duale netwerk rondom de technologie civiele en militaire georiënteerde 
actoren betrokken zijn die bewust een technologie ontwikkelen met zowel civiele als 
militaire toepassingen. Bijvoorbeeld in een gemeenschappelijk R&D-programma. 
 
De analyse van de ontwikkeling van de bipolaire loodzwavelzuurbatterij toonde 
verschillende civiel-militaire interacties. De betrokkenen bij de ontwikkeling onderkennen 
de mogelijkheid (potentiële dualiteit) van de accutechnologie om gebruikt te worden in 
verschillende, civiele en militaire, toepassingen. Er vinden verschillende 
onderzoeksactiviteiten plaats en verschillende onderzoekstrajecten worden uitgezet. 
Verschillend in die zin dat er in aparte onderzoeksprojecten aan een civiele en een 
militaire toepassing wordt gewerkt. Er vindt wel interactie tussen deze 
onderzoekstrajecten plaats, maar er is geen sprake van duale technologieontwikkeling103, 
zoals hierboven is gedefinieerd.  

                                                      
103 Met uitzondering van de activiteiten van TNO-MEP ten tijde van het NOVEM-project. 
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In die zin vindt er maar beperkte samenwerking plaats. De analyse toonde bovendien aan 
dat ook in het vervolgtraject van de ontwikkeling van de batterij tot een produceerbaar 
prototype maar in beperkte mate samenwerking mogelijk is. Er komt geen 
gemeenschappelijk R&D-programma, maar er kan wel interactie plaatsvinden tussen de 
verschillende onderzoeksprogramma’s. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennis over 
de batterij en duale productie104. Er wordt door de betrokkenen ernaar gestreefd om in 
beide trajecten het onderzoek door (grotendeels) hetzelfde industriële consortium te laten 
uitvoeren. Dit vergemakkelijkt het uitwisselen van kennis omtrent de batterij tussen de 
verschillende projecten en maakt duale productie mogelijk. 
 
In de reflectie op de technologie van de bipolaire batterij kwam naar voren dat de batterij 
geen aanwijsbare negatieve effecten zal hebben op het gebied van wapenbeheersing. 
Daarnaast werd er in deze reflectie gewezen op de verschillende aspecten die gewogen 
moeten worden. Het gaat niet alleen om de rol van de technologie in de militaire context, 
maar ook om de toepassing in de civiele context.  
 

8.3 Discussie van de resultaten 
 

8.3.1 Samenwerking via duale technologie 
 
In de analyse worden twee factoren geïdentificeerd die duale ontwikkeling belemmeren, 
namelijk institutionele verschillen en de wijze waarop de eisen ten aanzien van de 
verschillende toepassingen tot stand komen. De potentiële dualiteit van de technologie en de 
samenstelling van het netwerk, dat ook een potentieel duaal netwerk genoemd kan worden 
gezien de aanwezigheid van civiele, militaire en duale actoren, blijken niet voldoende 
voorwaarden te zijn om een duale technologie tot stand te brengen. 
 
De observatie op zich alleen van potentiële dualiteit blijkt niet sterk genoeg te zijn om de 
verschillende activiteiten aan elkaar vast te lijmen. Wellicht komt dit ook door hoe de 
betrokkenen deze dualiteit beoordelen. De KM wil een batterij die geschikt is voor haar 
toepassingen. De industrie wil een batterij waar ze geld mee kan verdienen. De potentiële 
dualiteit van de bipolaire batterij fungeert voor de betrokkenen als middel om een doel te 
bereiken. Het omzetten van deze potentiële dualiteit in duale technologie is niet het 
hoofddoel voor de betrokkenen. Dit zou naast de twee andere genoemde factoren helpen 
te verklaren waarom er geen duaal netwerk tot stand is gekomen. Voor andere actoren 
zou dual use wel het hoofddoel kunnen zijn. De volgende alinea gaat hier verder op in. 
 
In het onderzoek kwam naar voren dat een duale actor een belangrijke factor kan zijn in 
het bewerkstelligen van een duale technologie. In de analyse kwam ook het belang van de 
beschikbaarheid van financiële middelen naar voren. Een civiel èn militair georiënteerde 
actor mèt financiële middelen zou derhalve een belangrijke factor kunnen zijn om de 
verschillende activiteiten met elkaar te verbinden en zo het duale netwerk in stand kunnen 
houden. Bovendien zou voor deze actor duale technologie dan een doel moeten zijn in 
plaats van een middel. De overheid (Ministerie van Economische Zaken105 bijvoorbeeld) 
en in de toekomst Europa (gecombineerde civiel-militaire onderzoeksprogramma’s) 
zouden deze rol kunnen vervullen. 
                                                      
104 Verschillende versies van de batterij kunnen door hetzelfde industriële consortium 
geproduceerd worden. 
105 EZ stimuleert samenwerking en netwerkvorming tussen bedrijven en kennisinstellingen en 
tussen bedrijven onderling. Het innovatiebeleid stimuleert ‘ innovatieve clustervorming’ (TK 
25518, nr. 16). De precieze aard van haar activiteiten is niet nader onderzocht. Er is enkel 
geconstateerd dat er geen dual use technologiebeleid is. 
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Een enkele actor alleen zal echter niet in staat zijn om de ontwikkeling van een bepaalde 
technologie geheel te bepalen. De interactie tussen de verschillende actoren met 
betrekking tot de technologie bepalen het verloop van de ontwikkeling. Het belang van 
de onderscheiden actoren met betrekking tot de technologie is echter verschillend in het 
sociotechnische netwerk. Zo is de ontwikkeling van de batterij bijvoorbeeld voor de één 
van belang omdat dit artefact ‘nodig’ is om te gebruiken op een schip, voor de ander is 
deelname aan het netwerk interessant om kennis op te doen, of om aan inkomsten te 
komen of omdat de technologie mogelijk interessant is om te produceren en te verkopen. 
Een bindende derde partij zou wellicht een kritieke en doorslaggevende factor kunnen zijn 
om het netwerk in stand te houden. 
 
Zonder een bindende derde partij zal een potentieel duaal netwerk niet voldoende stabiel zijn 
om in stand te blijven. Een pleidooi voor netwerkvorming en samenwerkingsverbanden 
alleen, zoals genoemd in hoofdstuk vijf, is niet voldoende. In die zin werkt het ook 
belemmerend dat er in Nederland geen dual use technologiebeleid gevoerd wordt. 
 
Om duale technologieontwikkeling te realiseren lijken de volgende randvoorwaarden 
noodzakelijk: 

• Een potentieel duale technologie en een potentieel duaal netwerk; 
• Afstemming van en coördinatie tussen de verschillende eisen aan de 

toepassingen; 
• Een bindende ‘derde’ partij met financiële middelen, nationaal en/of 

internationaal. 
 

8.3.2 Discussie van het perspectief duale technologie 
 
Het is de vraag of de nadruk op civiel-militaire samenwerking in één project en daarmee 
de opvatting van duale technologie, een geschikte aanpak is om door bijvoorbeeld de 
Koninklijke Marine nagestreefd te worden in het vervullen van haar materieelbehoeften. 
Wellicht is het zinvoller om in plaats van concentratie op de dualiteit in de ontwikkeling 
van het product zelf, meer aandacht te geven aan het creëren van een duaal 
productienetwerk.106 Op welke manier de samenwerking met betrekking tot de innovatie van 
het artefact precies wordt georganiseerd blijft meer open. Deze productienetwerk-
gedachte ligt in de lijn van de idee van civiel-militaire integratie, het ontwikkelen van een 
gecombineerd civiel-militair systeem van innovatie in plaats van gescheiden civiele en 
militaire innovatiecapaciteiten.107 Bij civiel-militaire integratie is het een meer structurele 
aanpak dan een ad hoc manier in het samenstellen van een netwerk. 
 
In een duaal productienetwerk wordt niet zozeer bewust gewerkt aan de dualiteit van de 
output, een technologie die gebruikt kan worden voor verschillende toepassingen, maar 
aan de input (duale productietechnologie). Bij input kun je enerzijds denken aan 
bijvoorbeeld machines, onderzoeksfaciliteiten en financiën (civiel- en defensie 
geoormerkte fondsen). Anderzijds kun je denken aan vaardigheden en kennis van 
onderzoekers en andere betrokkenen bij het onderzoeken, ontwikkelen en uiteindelijk 
produceren van de (potentiële) dual use technologie. Het doel van dit duale 
productienetwerk is dat haar middelen worden ingezet om een technologie met meerdere 

                                                      
106 Deze activiteiten worden momenteel ook ondernomen door de KM en TNO-MEP in hun 
pogingen draagvlak te vinden en een industrieel consortium samen te stellen dat grotendeels 
hetzelfde is voor het civiele en het militaire ontwikkelingstraject van de batterij. 
107 Zie bijvoorbeeld de publicatie van het Office of Technology Assessment (OTA, 1994). 
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toepassingen te ontwikkelen en uiteindelijk te produceren.108 Gedurende de ontwikkeling 
van een technologie met meerdere toepassingen wordt er binnen een duaal 
productienetwerk bewust naar gestreefd deze later duaal te kunnen produceren. Het 
accent ligt op de dualiteit van (de kennis van) het productieproces van de dual use 
technologie, in plaats van de technologie zelf.109 Derhalve is er meer speelruimte in het 
ontwerp- en ontwikkelproces van het artefact en zullen de onderscheiden 
technologiepaden waarschijnlijk sneller uit elkaar gaan. 
 
Gezien deze grotere ‘vrijheid’ lijkt het eenvoudiger om een productienetwerk te 
bewerkstelligen. Echter, ook bij deze duale productienetwerken komt het probleem van 
stabiliteit naar voren. Op welke wijze moeten deze type netwerken bij elkaar gehouden 
worden, waarom zouden de actoren in het netwerk blijven om samen te werken?110 Dit 
zijn interessante vragen waarvoor verder onderzoek nodig is. Wat betreft 
samenwerkingsverbanden is het overigens ook interessant om te kijken welke lessen 
kunnen worden getrokken in andere projecten waar samengewerkt wordt bij een 
technologie voor meerdere toepassingen (civiel-civiel bijv.), zowel wat betreft productie 
als innovatie. 
  

8.3.3 Reflectie op de gebruikte analyse-instrumenten 
 
In dit onderzoek is een uitgebreid instrumentarium gehanteerd om de ontwikkeling van 
de bipolaire batterij te analyseren. De typologie van Molas-Gallart (1997) was hierbij 
vooral bruikbaar bij het identificeren (en suggereren) van civiel-militaire wisselwerkingen. 
Deze typologie gaf minder inzicht in de dynamica achter de ontwikkeling, in tegenstelling 
tot het raamwerk van Cowan & Foray (1995). Hun ideeën over potentiële dualiteit bleken 
zeer bruikbaar te zijn tijdens het analyseren van de veranderingen die optraden in het 
netwerk. 
 
De toepassing van de theorie over sociotechnische netwerken (STN’s) en de driehoek van 
technologische ontwikkeling maakte het mogelijk de ontwikkeling gedetailleerder te 
bestuderen. De driehoek van ontwikkeling verheldert waar de dualiteit van technologie 
betrekking op kan hebben en waar eventuele knelpunten kunnen zitten (volgens een 
bepaalde opvatting). De netwerkbenadering laat de veranderingen zien die optreden in de 
technologie en omgeving. Bovendien wordt de invloed van de verschillende actoren op 
het sociotechnische netwerk bestudeerd. Bij de ontwikkeling van de batterij komt naar 
voren dat het hierbij niet alleen gaat om de activiteiten van de actoren in het 
sociotechnische netwerk, maar ook om de aard van de actoren zelf. Iedere actor is zelf 
weer gevat in andere sociotechnische netwerken, die militair of civiel georiënteerd kunnen 
zijn. Deze oriëntatie beïnvloedt de wijze waarop zij te werk gaan in het netwerk van de 
bipolaire batterij. Een actor zoals TNO-MEP die erg actief is in zowel civiele als militair 
georiënteerde netwerken heeft een andere invloed in het netwerk dan bijvoorbeeld een 
accufabrikant die voornamelijk actief is in civiel georiënteerde netwerken. 
 

                                                      
108 Dit is een verschil met het concept van civiel-militaire integratie. Daar gaat het om een 
nationaal systeem van innovatie dat civiel, militair en dual use georiënteerde technologieën kan 
ontwikkelen. 
109 Binnen een duaal productienetwerk is het overigens wel mogelijk dat een technologie wordt 
ontwikkeld via een dual design of dual development strategie. 
110 Interessant in deze context zijn de samenwerkingsverbanden voor het ontwikkelen en 
produceren van marineschepen zoals bijvoorbeeld het Horizon-programma en het 
fregattenprogramma van Nederland, Duitsland en Spanje. Uit deze verschillende 
samenwerkingsverbanden lijkt de volgende paradoxale les te kunnen worden getrokken: hoe losser 
de coöperatie, hoe groter de kans dat de samenwerking in stand blijft (Smit, W.A., De Penanros, 
R., Te Kulve, H. &  Hagelin, B., forthcoming). 
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Wat in de analyse nauwelijks naar voren is gekomen zijn de barrières tussen civiele en 
militaire technologische activiteiten die genoemd zijn in hoofdstuk drie. In welke mate is 
er bijvoorbeeld inderdaad sprake van verschillende civiele en militaire ‘technische 
culturen’? Dit is in het onderzoek niet duidelijk geworden evenals welke rol deze culturen 
eventueel op de achtergrond zouden spelen. Het zou interessant zijn om nader te 
bestuderen in welke mate er nu inderdaad sprak is van onderscheiden technische 
culturen, welke invloed hiervan uitgaat en hoe problematische verschillen gladgestreken 
kunnen worden om samenwerking te vergemakkelijken. 
 

8.3.4 De bipolaire batterij en het AES-concept 
 
De bipolaire batterij is slechts één component van het AES-concept. In hoofdstuk vijf is 
naar voren gekomen dat er ten aanzien van dit concept sterke civiele en militaire 
belangstelling bestaat, maar dat er tevens verschillen zijn in de betekenis van dit concept 
voor toepassing op civiele en op marineschepen. De invloed van deze context en 
ervaringen op dit gebied zijn slechts beperkt aan bod gekomen. 
 
De activiteiten op het gebied van AES zijn interessant om nader te onderzoeken. 
Bijvoorbeeld hoe vergaat het andere civiel-militaire samenwerkingsprojecten op het 
gebied van AES? Welke civiel-militaire interacties zijn op dit gebied te onderscheiden en 
in welke mate verschillen ze van de activiteiten op het gebied van de bipolaire batterij? 
Welke barrières voor samenwerking worden er waargenomen? In welke mate 
belemmeren verschillen in aanpak en methode samenwerking tussen de civiele en militair 
georiënteerde actoren? 
 

8.3.5 Maatschappelijke consequenties van civiel-militaire samenwerking 
 
De impact van civiel-militaire samenwerking/interactie op het gebied van 
technologie(ontwikkeling) is in dit onderzoek slechts beperkt aan bod gekomen. De 
negatieve en positieve consequenties en invloeden op bijvoorbeeld het gebied van 
wapenbeheersing, de economische concurrentiepositie van Nederland en het ontwikkelen 
van een nationale kennisinfrastructuur, zijn nauwelijks onderzocht. In het geval van de 
bipolaire batterij lijken er weinig problemen te zijn met betrekking tot wapenbeheersing, 
maar inschatting van de impact van dual use technologie verdient aandacht op zichzelf. 
De verschuiving van de betekenis van dit begrip van gewenste tweedeling naar gewenste 
integratie vormt op zich een interessante observatie om nader te onderzoeken. Het 
probleem van proliferatie van technologie bijvoorbeeld is een complexe 
aangelegenheid.111 Hoe bepaal je de verschillende toepassingen, hoe schat je de impact in 
en hoe beoordeel je deze toepassingen?  In hoofdstuk zeven is een aanzet tot een 
evaluatiekader gegeven, die als opmaat kan dienen voor een meer uitgebreide reflectie op 
civiel-militaire wisselwerkingen met betrekking tot technologie. 
 

8.4 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
 
Tijdens het uitvoeren van een onderzoek rijzen altijd nieuwe vragen die interessant zijn 
om nader te bestuderen. Bovenstaande paragraaf gaf bijvoorbeeld aan dat het interessant 
                                                      
111 Eind 1999 bezocht de BVD een bedrijf uit Oss dat ervan verdacht werd software naar Iran te 
sturen die gebruikt kon worden bij de bouw van een kerncentrale. Volgens het bedrijf ging het om 
programma’s die eenvoudig van het internet in Europa te halen waren en kon de software ook 
gebruikt worden bij het besturen van een broodfabriek (gelezen op de internetsite van de 
Volkskrant, 15 november 2000). Dit voorbeeld toont aan hoe moeilijk het is om in te schatten 
waarvoor de technologie gebruikt kan worden en wat je vervolgens met die kennis moet doen.  
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is om de impact van de ontwikkeling van dual use technologie nader te onderzoeken. Hoe 
kun je het beste omgaan met het probleem van proliferatie en destabiliserende militaire 
technologieën? In hoofdstuk zeven is voorgesteld om prioriteiten toe te kennen aan de 
verschillende elementen in de evaluatie. De praktijk zal echter vaak niet uit scherpe 
contrasten bestaan maar uit talrijke grijstinten. Het zou interessant zijn om te bekijken  
hoe het geschetste evaluatiekader kan worden uitgewerkt tot een bredere reflectie op 
civiel-militaire technologische wisselwerkingen? 
 
De meest aandacht in dit onderzoek gaat echter niet uit naar reflectie op civiel-militaire 
wisselwerkingen, maar naar de wijze waarop civiel-militaire samenwerking moet worden 
georganiseerd en in stand kan worden gehouden. Hierbij spelen verschillende vragen een 
rol die deels aan bod zijn gekomen in deze scriptie. Wat is bijvoorbeeld voor de 
Koninklijke Marine de meest efficiënte strategie om nieuwe technologie te ontwikkelen? 
Op welke manier kan het beste van de innovatiecapaciteit bij TNO en bij de industrie 
gebruik worden gemaakt? Via een strategie van duale ontwikkeling, concentratie op 
productiecapaciteit of via een methode van het stimuleren van civiele toepassingen en 
civiele ontwikkeling en het kopen van COTS-goederen? Welk beleid moet door de 
overheid, defensie in het bijzonder, industrie en kennisinstituten worden nagestreefd om 
(civiel-militaire) samenwerking bij technologieontwikkeling te bewerkstelligen?  
 
Om contrast te bieden aan de bevindingen en conclusies van dit onderzoek zou het 
interessant en zinvol zijn om andere technologieontwikkelingen te bestuderen op civiel-
militaire samenwerking. Bijvoorbeeld door te kijken welke andere ervaringen de KM, 
landmacht, luchtmacht en eventuele buitenlandse militaire actoren hebben met het 
ontwikkelen van technologie. Hoe verloopt bijvoorbeeld de (inter)nationale 
samenwerking met AES-innovatieprojecten? Hoe kan deze verbeterd worden? Wat is de 
dynamica achter de ontwikkeling op dit gebied?  
 
Door verschillende  casestudies naast elkaar te zetten en met elkaar te vergelijken kan er 
een beter beargumenteerd antwoord komen op vragen als wat de meest efficiënte 
strategie is voor de Koninklijke Marine en hoe, indien gewenst, civiel-militaire 
samenwerking kan worden bewerkstelligd. 
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Appendix A: Wassenaar Arrangement 
 
In het licht van het einde van de Koude Oorlog realiseerden de leden van het COCOM- 
exportcontroleregime dat de concentratie op de relatie Oost-West niet langer een 
geschikte basis was voor exportcontroles. Er was behoefte aan een nieuwe regeling om 
met regionale en internationale veiligheidsrisico’s om te gaan die te maken had met de 
verspreiding van conventionele wapens en dual use goederen en technologieën. De laatste 
lijst van dual use goederen en technologieën dateert van december 1999 en bevat de 
volgende categorieën: 
 

• Category 1: Advanced Materials 
• Category 2: Materials Processing 
• Category 3: Electronics 
• Category 4: Computers 
• Category 5: Part 1 – Telecommunications 
• Category 6: Part 2 – Information Security 
• Category 7: Navigation & Avionics 
• Category 8: Marine 
• Category 9: Propulsion 

 
Een voorbeeld van categorie 3: Electronics 
“3. A. 1. e. High energy devices, as follows: 
1. Batteries and photovoltaic arrays, as follows: 
Note 3.A.1.e.1. does not control batteries with volumes equal to or 
less than 27 cm 3 (e.g., standard C-cells or R14 batteries). 
a. Primary cells and batteries having an energy density exceeding 480 Wh/kg and rated 
for operation in the temperature range from below 243 K (-30°C) to above 343 K (70°C); 
b. Rechargeable cells and batteries having an energy density exceeding 150 Wh/kg after 
75 charge/discharge cycles at a discharge current equal to C/5 hours (C being the 
nominal capacity in ampere hours) when operating in the temperature range from below 
253 K (-20°C) to above 333 K (60°C); 
Technical Note 
Energy density is obtained by multiplying the average power in watts (average voltage in 
volts times average current in amperes) by the  duration of the discharge in hours to 75% 
of the open circuit voltage divided by the total mass of the cell (or battery) in kg.” 
 
Een aantal voorbeelden uit categorie 8: Marine 
“8A1a  Manned, tethered submersible vehicles designed to operate at depths exceeding 
1,000 m” 
“8A2f Electronic imaging systems, specially designed or modified for underwater use, 
capable of storing digitally more than 50 exposed images” 
“8a2j Air independent power systems, specially designed for underwater use [..]” 
“8B1 Water tunnels, having a background noise of less than 100dB (reference 1µPa, 1 
Hz) in the frequency range from 0 to 500 Hz, designed for measuring acoustic fields 
generated by hydro-flow around propulsion system models” 
 
Een voorbeeld uit categorie 9: Propulsion 
“9A2 Marine gas turbine engines with an ISO standard continuous power rating of 
24,245 KW or more and a specific fuel consumption not exceeding 0.219 kg/kWh in the 
power range from 35 to 100%, and specially designed assemblies and components 
therefor.  
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 Note: The term ‘marine gas turbine engines’ includes those industrial, or aero-
derivative, gas turbine engines adapted for a ship’s electric power generation or 
propulsion.” 
 
 
 
Bron: www.wassenaar.org 
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Appendix B: Civiel-militaire interactie modellen 
 

B.1 Substitueerbaarheid van civiele & militaire technologie 
 
Door Brzoska (1998) worden de verschillende civiel-militaire verhoudingen onder het 
begrip substitueerbaarheid samengevat. Hij onderscheidt hier: bedrijfs-
kundige/organisatorische en natuurwetenschappelijke/technische aspecten van 
substitueerbaarheid. 112 
 
Met betrekking tot civiel militaire integratie en de politieke realisatiemogelijkheden 
daarvoor onderscheidt hij twee punten: de waarneming van transformatie-mogelijkheden 
en de daadwerkelijke transformatie in technologieën en producten. In geval van dual use 
beleid zijn dit twee verschillende zaken waar aandacht aan moet worden besteed.  
 
Het begrip substitueerbaarheid werkt door op verschillende niveau’s. Onderstaande tabel 
geeft deze niveau’s weer. Deze tabel geeft tegelijkertijd een aardig beeld van discussies die 
op dit moment spelen. 
 
Tabel B.1: Substitueerbaarheid in civiel-militaire interacties 

Niveau Civiele vraag Interactie/ Transfer Militaire vraag 
Productiefactoren 
van 
Technologieproductie 

R&D faciliteiten van 
andere 
overheidsinstellingen, 
van civiele markten 
actieve industrie 

 
Conversie 
 
Reversie 
 
Substitueerbaarheid 

Ministerie van 
Defensie R&D 
instellingen en de 
defensieindustrie 

Know-how van 
Technologieproductie 

Civiele R&D  
Know-how 

   
       
dual use strategie 

Militaire R&D 
Know-how 

Technologieën Technologieën die 
voor de productie van 
civiele goederen 
gebruikt worden. 

 
Technologiepool dual 
use technologieën 

Technologieën die 
voor de productie van 
defensiegoederen 
gebruikt worden 

Technologietransfer Spin-off   
 

Spin-on 

Producten Producten, die op 
civiele markten 
verkocht worden 

            
COTS producten 
             
dual use producten 

Defensieproducten 

Productiefactoren van 
het produceren 

Civiele industriële 
capaciteit 

 
Industriële conversie 
 
Industriële reversie 

Defensie industriële 
capaciteit 

   Bron: Brozska (1998, p. 11)113 
 
 
 
 
 
                                                      
112 De natuurwetenschappelijke aspecten worden bestudeerd in de parallelstudie van 
Altmann(2000). 
113 eigen aanpassingen en vertaling 
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B.2 Civiel-militaire technologische wisselwerkingen 
 
Alic et al. (1992) onderscheiden 8 verschillende methoden hoe civiele en militaire 
technologieën elkaar kunnen beïnvloeden. Zie onderstaande tabel. 
 
Tabel B.2: 8 Verschillende interactiemethoden 

Mode Example 
Direct product conversion (true spinoff) Microwave oven 
Defense procurement pull and commercial “learning” Supercomputers 
Concurrent development of civil and military applications 
of a common technology 

Jet engines, jet transports 

Shared infrastructure for defense programs and emerging 
commercial industry 

Nuclear power, satellite 
communication 

Development of engineering techniques and tools to meet 
government needs 

NASTRAN 

Dual-use technology developed from defense agency 
support or basic or generic research 

Artificial intelligence, lasers 

Reverse spinoff (“spin-on) from civil to military MILVAX, CMOS semicon-
ductors 

Forced diffusion through demonstration programs VHSIC 
(Alic et al., 1992, p. 64)114 

 
NASTRAN = NASA Structural Analysis. Origineel ontwikkeld softwareprogramma voor 
de analyse van ruimtevaartsystemen, nu toegepast in vrijwel ieder gebied van mechanisch 
ontwerpen. 
 
MILVAX = Militaire versie van VAX-computers van Digital. 
 
CMOS = Complementary Metal-Oxide Semiconductor 
 
VHSIC = Very High Speed Integrated Circuits.  Programma gestart in 1980 door de VS 
om commerciële kwaliteiten over te hevelen naar de militaire sector met het doel op 
hetzelfde niveau te komen op het gebied van de micro-electronica als in de civiele sector. 
 
 
 
 

                                                      
114 Eigen aanpassingen 
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B.3 Civiel-militaire integratie 
 
De voorgaande modellen analyseerden civiel-militaire wisselwerkingen als zijnde 
voornamelijk eenmalige, incidentele gebeurtenissen. In plaats van incidentele 
wisselwerkingen kan ook een situatie worden gecreëerd waarin civiele en militaire 
technologie uit één bron komt, met andere woorden: civiel-militaire integratie (CMI). 
Onderstaande tabel is afkomstig van OTA (1995a) en toont een aantal belangrijke 
aspecten rondom CMI. 
 
Tabel B.3: Civiel-militaire integratie op sector-, bedrijfs- en afdelingsniveau 

Level of 
integration 
 
 
Industrial 
sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facility 
 
 
 
 
 

What might be 
integrated 
 
 
All activities in an 
industrial sector, 
including 
companies, 
industry groups, 
standards bodies, 
government labs, 
defense acquisition 
officials, and 
academia 
 
 
Corporate 
management, 
divisions, 
branches, and 
assets of an 
individual 
company or 
corporation 
 
 
 
 
 
R&D, production, 
maintenance 
and/or 
administrative 
processes within a 
single facility 

Examples of 
integration at this 
level 
 
Use of common 
technologies, 
processes, and 
specialized assets 
(e.g. unique test 
stands, wind 
tunnels and 
industrial research 
centers) within an 
industrial sector 
 
 
Sharing of 
corporate vision 
and resources 
including 
management, 
workers, research 
centers, accounting 
and data systems, 
equipment stocks 
and facilities 
 
 
 
Sharing of 
personnel, 
equipment, 
material, and 
administration 
within a single 
facility; joint 
defnese and 
commercial activity 
on a production 
line, in a work 
group cell, or at an 
R&D lab bench 

Examples of 
barriers to further 
CMI 
 
Differing 
commercial and 
military product 
and process 
requirements; 
sparate 
specification and 
standard systems; 
go-it-alone attitude 
in business or the 
DOD; classification 
 
Need to shield 
commercial work 
form DOD 
oversight and 
added overhead 
costs; different 
accounting/data 
systems; different 
management and 
marketing 
environments; 
classification 
 
Need to shield 
commercial work 
from DOD 
oversight and 
added overhead 
costs; different 
accounting data and 
supply systems; 
military uniqueness; 
use of military 
specifications and 
standards; limits on 
uses of government 

Rationale for further 
CMI 
 
 
Product and process 
technolgy transfer; 
reduced costs by 
avoiding 
duplication; 
increased 
competitiveness; 
leverage limited 
R&D funds 
 
 
 
Internal technology 
transfer; 
preservation of 
capabilities in 
commercial or 
defense downturns; 
economies of scale; 
increased long-term 
stability due to 
diversification; 
capital availability 
 
 
Source of cost 
savings; economies 
of scale, reduction 
of redundancies; 
lower capital 
investments and 
over-head costs; less 
worker retraining, 
direct process 
technology transfer, 
job retention 
 
Bron: OTA (1995a)115

                                  
115 Eigen aanpassingen 
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Appendix C: Lijst van geïnterviewden 
 
 
 
Dhr. P. van Gelder, TNO Prins Maurits Laboratorium, 21 juni 2000 
 
Dhr. P. ten Have, Centurion Accumulatoren, 18 mei 2000 
 
Dhr. J. Huisman, Directie Materieel Koninklijke Marine, 1 februari 2000 
 
Dhr. U. Nienhuis, Nienhuis Beheer & Maritieme Consultancy, 21 juli 2000 
 
Dhr. D. Schmal, TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie, 17 mei 2000 & 25 september 2000 
 
Dhr. B. van der Ploeg, Directie Materieel Koninklijke Marine, 17 maart & 25 april 2000 
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Lijst van afkortingen 
 
 
 
AES  All Electric Ship 
AEV  All Electric Vehicle 
BEV  Batterij aangedreven Elektrische Voertuigen 
BMDO  Ballistic Missile Defense Organization 
CEPA  Common European Priority Area 
CMI  Civiel-Militaire Integratie 
CODEMA Commissie Ontwikkeling Defensie Materieel 
COTS  Commercial’s Off the Shelves 
DN  Duaal netwerk 
EU  Europese Une 
EUCLID European Corporation for the Long term In Defence 
EZ  Ministerie van Economische Zaken 
HEV  Hybride Elektrische Voertuigen 
IFEP  Integrated Full Electric Propulsion 
KL  Koninklijke Landmacht 
KM  Koninklijke Marine 
NAVO  Noord Atlantische Verdrags Organisatie 
NIM  Nederlands Instituut voor Maritiem onderzoek 
NOVEM Nederlandse Onderneming Voor Energie En Milieu 
R&D  Research & Development 
STN  Socio-technisch netwerk 
TNO  Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek 
TNO-MEP TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie 
TNO-PML TNO Prins Maurits Laboratorium 
TNO-WT TNO Wegtransportmiddelen 
UPS  Uninterrupted Power Supplies 
WEAG  Western European Armaments Group 
WEU  West Europese Unie 
 
 
 
 
 
 


