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TER INLEIDING 

Ons eerste nummer is hier 
en daar met entoesiasme ontvan
gen en daar zijn we heel blij 
mee. Waar we minder blij mee 
zijn is dat door de drukker het 
gele blad (met pagina 15 en 16) 
niet achteraan werd bevestigd. 
Daarom begint nu de opengevou
wen binnenkant met pagina 14. 
onze excuses daarvoor. De druk
ker heeft beterschap beloofd. 

Ook minder prettig was 
het dat we het eerste nummer 
niet op tijd (we hadden op 1 
april gemikt) konden uitbren
gen. Oplettende lezers zullen 
gezien hebben dat we de voorge
stelde data voor verschijning 
van de volgende nummers niet 
hebben gewijzigd. Daarom komt 
dit tweede nummer toch half mei 
en is er onvoldoende tijd ver
lopen tussen de twee nummers. 
onvoldoende om iedereen gele
genheid te geven zich van ver
dere toezending te verzekeren 
door zich te abonneren. Dit 
nummer komt nog een keer ter 
kennismaking bij iedereen in de 
bus. We hopen dat iedereen nu 
zo snel mogelijk de bon achter
in invult en zich opgeeft voor 
een abonnement. 

We begrijpen wel dat som
migen zich afvragen of een 
abonnement nu wel nuttig is. 
Het is algemeen gebruikelijk in 
deze tijd om je af te vragen 
wat je er aan hebt. Misschien 
werd het wel het beste verwoord 
door iemand die zich voor een 
abonnement opgaf met de woorden 
"al wordt ik er nog zo akelig 
van, ik moet alles weten wat er 
is gebeurd en nog gebeurt." 
Is dit niet een veel positiever 
instelling dan van de lezer van 
het Greenpeace-bulletin die 
opmerkt dat de wereld onleef
baar wordt, de wereldbevolking 
'explodeert', de aarde geplun
derd wordt en dan eindigt met: 
"maar ik ben in geen geval be
reid wat welvaart in te leveren 
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voor een steeds maar groeiende 
bevolking die toch niet meer te 
redden is"? We hopen dat jullie 
er allemaal voor kiezen om wel 
een abonnement te nemen. Als de 
informatie die we met z'n allen 
op ons dagelijks bord krijgen 
opgediend te veel lijkt, bedenk 
dan dat de kwaliteit ervan ook 
een rol speelt. Is al die laag 
allooi informatie wel nuttig? 

In dit 2e nummer bieden 
we een aantal bijdragen, over: 

de USA laboratoria waar 
kernwapens worden 
ontwikkeld; 
wat zich afspeelt in Poly
nesië, waar Frankrijk test; 
het wereldwijde transport 
van uraniumprodukten; 
het Non-Proliferatie Verdrag 
(NPT) van 1968; 
het Gedeeltelijk TestStop 
Verdrag (PTBT} van 1963; 
de vraag feiten of opinie?; 
de motivatie van Hans; 

en we sluiten af met een 
opwekking om toch vooral een 
abonnement te nemen en ook om 
anderen daartoe te bewegen. 

Neem en lees! 

Dirk Jan en Hans 
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WAPEN LABORATORIA 

Op dit moment zijn er in de Verenigde Staten van Amerika (USA) 
drie laboratoria die zich bezighouden met het ontwikkelen van kern
wapens te weten: Los Alamos National Labaratory (LANL), Lawrence 
Livermore National Labaratory (LLNL), die beide kernkoppen ontwik
kelen, en Sandia National Labaratory (SNL), waar diverse niet
nucleaire componenten voor kernwapens worden ontwikkeld. 

De opdracht voor LANL en LLNL is drieledig. Allereerst onder
zoeken van nieuwe, nucleaire wapenontwerpen en verbeteren en uit
buiten van de kennis van de processen die zich afspelen rond kern
wapens. Als tweede ontwerpen en uitvoeren van kernproeven op de 
Nevada Test Site (NTS). Ten derde ontwikkelen van kernwapens voor 
de voorgestelde wapensystemen en bewaken van de betrouwbaarheid 
ervan nadat deze wapens in de wapenvoorraad zijn opgenomen. 

De belangrijkste opdracht van SNL is onderzoeken en ontwikkelen 
van niet-nucleaire onderdelen in een kernwapen zoals: afstellingen, 
controle onderdelen en parachutes. 

Ongeveer de helft van alle werknemers, zo'n 11000 werknemers, en 
twee-derde van het totale budget van de drie nationale laboratoria 
worden besteed aan het ontwikkelen van kernwapens. 

LANL werd in de tweede we
reldoorlog in januari 1943 ge
vestigd op het terrein van de 
voormalige Los Alamos Ranch 
School nabij santa Fe in New 
Mexico. De belangrijkste op
dracht was het ontwikkelen van 
de allereerste kernbom. Dit 
zgn. Manhattan Project stond 
onder leiding van Robert Oppen
heimer. Het project kostte zo.'n 
1,7 miljard $ en zo'n 10 000 
wetenschappers, ingenieurs en 
andere werknemers werkten mee 
aan de ontwikkeling van de eer
ste bom, die op 16 juli 1945 
getest is op de Trinity Site 
nabij Alamogordo, New Mexico. 
Na deze test volgden nog twee 
proeven, nu op Japanse doelen: 
Hiroshima, 6 augustus 1945 en 
Nagasaki, 9 augustus 1945. 

De eerste wapens waren geba
seerd op kernsplitsing: na de 
oorlog werd in LANL de eerste 
kernfusiebom ontwikkeld, beter 
bekend als waterstofbom. De 
eerste versie daarvan is getest 
in 1952 op het Enewetok atol in 
de Stille Oceaan. 
Alle kernwapens die in gebruik 

zijn genomen tot 1958 zijn ont
wikkeld door LANL. In totaal 
zijn van de 71 typen kernkoppen 
van de USA er 53 door LANL ont
wikkeld. Van de 29 typen die nu 
nog in gebruik zijn heeft LANL 
er 17 ontwikkeld, waaronder de 
W76 voor het Trident programma, 
de W78 voor het Minuteman III 
programma en de wao-o en wao-1 
voor kruisraketten, gelanceerd 
vanaf vliegtuigen en sch~pen. 

LLNL 

Op aandrang van Ernest Law
rence en Edward Teller is in 
1952 LLNL gesticht aan de baai 
bij San Francisco, bedoeld om 
de inspanning van de v.s. voor 
het ontwikkelen van "thermonu-
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cleaire wapens" (waterstofbom
men) te verhogen. Na de aankon
diging dat de Sovjet Unie (SU) 
hun eerste kernwapen hadden ge
test op 6 augustus 1949, ver
hoogde de USA hun inspanning 
met betrekking tot de ontwikke
ling van de waterstofbom. 

Wapens ontwikkeld door LLNL 
kwamen vanaf 1958 in het wapen
arsenaal van de USA Sinds on
geveer 1960 zijn de wapens die 
opgenomen zijn in het USA arse
naal resultaat van de competi
tie tussen de twee laboratoria 
LANL en LLNL. De belangrijkste 
successen van LLNL zijn: de W68 
voor het Poseidon programma, de 
W56 voor het Minuteman II pro
gramma en de W62 voor het Minu
teman III programma en van re
center datum de B53 strategi
sche bom, de W84 voor kruisra
ketten die worden gelanceerd 
vanaf de grond en de W87 voor 
het MX-raket ('peacekeeper') 
programma. 

Zowel LLNL en LANL houden 
zich bezig met het controleren 
van de effecten van nucleaire 
wapens. Daarnaast is LLNL ook 
bezig met de zogenaamde nucle
air aangestoken X-ray laser 
voor anti-ballistische raket
systemen en voor anti-satel
lietsystemen (in het kader van 
star Wars of SDI). 

SHL 

De geschiedenis van SNL is 
nauw verbonden met die van 
LANL. Personeel van LANL werd 
naar de Sandia basis nabij 
Albuquerque in New Mexico over
geplaatst, om daar atoombommen 
te vervaardigen en nieuwe kern
wapens te ontwikkelen. In 1949 
werd de fabriek overgenomen 
door Sandia Corporation, dat 
geheel in handen.was van de 
Western Electric Company. Tot 
vandaag de dag werkt SNL nauw 
samen met zowel LANL als LLNL. 

De belangrijkste opgave voor 
SNL is het ontwerpen van de 
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niet-nucleaire onderdelen van 
kernwapens. Dat zijn o.a. elec
tronische systemen, afvuursys
temen, neutronengeneratoren, 
commando- en controlesystemen, 
veiligheidsvoorzieningen van de 
wapensystemen en nieuwe afvuur
concepten eraketsystemen e.d.). 

De belangrijkste vestiging 
ligt op het militaire vliegveld 
Kirtland nabij Albuquerque. 
Sinds 1956 is er ook een vesti
ging nabij LLNL. SNL maakt ge
bruik van de Tonopah Test Range 
(TTR), grenzend aan de bij Las 
Vegas gelegen Nevada Test Site 
(NTS) en Nellis Air Force Base. 
Hoewel er enige proeven op het 
terrein van LANL en LLNL worden 
uitgevoerd, worden de meeste 
(gevaarlijke) proeven op de TTR 
uitgevoerd. Elk jaar worden 
door de luchtmacht en SNL hon
derden subsonische en superso
nische "droppings" uitgevoerd 
van testbommen, tevens worden 
artillerie (granaten), raketten 
en andere wapens op TTR getest. 

Nawoord 

october 1992 werd door de 
USA een negen maanden durend 
moratorium afgekondigd. 
Tot 1 juli 1993 zouden geen 
kernproeven worden gehouden. 
Weer beginnen mag alleen nadat 
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de president een rapport heeft 
voorgelegd waarin is aangegeven 
waarom er nog kernproeven nodig 
zijn. En zelfs dan mogen nooit 
meer dan 5 proeven per jaar 
worden gehouden tot eind 1996. 
Daarna moet een algehele test
stop zijn bereikt. 

Sindsdien zijn de weten
schappers in de laboratoria 
koortsachtig aan het werk om 
argumenten aan te dragen vóór 
het hervatten van de proeven. 
Aanvankelijk lag zelfs het USA 
ministerie van defensie (DoD) 
dwars en wilde geen verdere 
proeven. Hun argument was dat 
er geen geld was voor nieuwe 
types kernwapens. De laborato
ria vallen onder het USA mini
sterie van Energie (DoE). Door 
de wetenschappers ondersteund 
ging DoE een strijd aan met het 
DoD. President Clinton wacht 

200 Jahre 

Französische 

Revolution 
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met het gevraagde rap~ort tot 
DoE en DoD het eens z1jn. 
Per 1 mei 1993 werd bekend dat 
men elkaar gevonden heeft. Het 
presidentieel rapport zal be
pleiten dat kernproeven hervat 
moeten worden, maar met een 
beperking van de explosiekracht 
van ieder experiment tot max 1 
kiloton TNT. sinds 1974 geldt 
een drempel van 100 kiloton. 
Onder die voorwaarden zouden de 
kernproeven zelfs door kunnen 
gaan voor onbeperkte duur. 

De dreiging is nu dat de we
tenschappers van de kernwapen 
laboratoria hun zin gaan krij
gen en voor onbeperkte tijd mo
gen 'spelen' met kernexplosies. 
Het is nog wel niet zover, maar 
kan alleen maar betekenen dat 
we met z'n allen ten scherpste 
moeten protesteren tegen zoveel 
dwingelandij. 

TNJ/NZ o5EN z u ?-JRu~ é tRRNZoSEN 111 'PJT21Fit( 

POLYNESIE, NET DE FRANSE SLAG 

Frankrijk heeft al vrij snel na wo II getoond voor kennis 
over kernenergie en kernwapens niet afhankelijk te willen zijn van 
de USA. Het heeft er wel toe geleid dat Frankrijk de derde kernwa
penstaat werd die een geheel eigen programma opzette voor het ont
wikkelen en testen van kernwapens. (De USA en de USSR waren al 
bezig en GB sloot zich aan bij de USA.) 
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Op 13 febr 1960 testte 
Frankrijk voor het eerst een 
kernwapen. Niet alleen had dat 
een negatieve invloed op de on
derhandelingen tussen de USA en 
de USSR over een teststopver
drag, het werd uiteindelijk ook 
noodlottig voor Polynesië. Die 
eerste kernproef vond plaats in 
de Algarische Sahara, dat toen 
nog een Franse kolonie was. Van 
1960 tot 1965 werden op twee 
plaatsen in Algerije 14 kern
proeven gedaan (4 atmosferische 
en 10 ondergrondse). Frankrijk 
had het Gedeeltelijk Teststop
Verdrag (PTBT) van 1963 niet 
ondertekend. Algerije was druk 
doende onafhankelijkheid te 
verkrijgen. Dus week Frankrijk 
in 1966 uit naar Polynesië in 
de Pacific. over de gevolgen 
van de 14 kernproeven in Alge
rije zwijgt Frankrijk in alle 
talen. Ondanks het ontbreken 
van officiele documenten heeft 
GreenPeace ooit gepubliceerd 
dat bij de onderaardse proef 
Beryl op 1 mei 1962 radioac
tieve gassen uit een spleet in 
het gesteente ontsnapte, waar
bij 9 soldaten werden besmet 
met.een 100 rem stralingsdosis 
(voor rem zie opmerking onder). 

In de Pacific is een deel 
van Polynesië nog steeds een 
Franse kolonie. Frankrijk koos 
ook daar twee plaatsen om de 
kernproeven voort te zetten. De 
eerste plaats is Mbruroa, een 
atol (koraalrif) met een lengte 
van 65 km rondom een lagune van 
26 bij 10 km. Een opening in 
het NW van het rif vormt een 
natuurlijke toegang tot de la
gune, die gemiddelde 40 m diep 
is en eigenlijk de krater vormt 
van een niet-actieve vulkaan in 
de zeebodem. 
De tweede plaats is het 41 km 
zuidelijker gelegen Fangataufa, 
een kleinere, totaal gesloten 
atol, die 5 bij 8 km groot is. 
Het Franse leger heeft voor 
schepen een 400 m brede toegang 
tot de lagune gemaakt. 
Moruroa werd gekozen omdat het 

5 

. 
. •q. 

Tahiti 

FRENCH POL YNESIA 

South Pacific Ocean 

·. 

mei 1993 

.. 

.. 
'. \Hao 

. . ~ 

Tematangt • ·Tureia 
~.;ruroa •.... 

Fangata~fa • 

Gambier '~ 

Atmospheric and underground testtng 

onbewoond was en binnen een 
straal van 1000 km slechts 5000 
mensen woonden. In de aanvanke
lijke gevarenzone, waarbinnen 
zich bij een kernproef geen 
schepen of vliegtuigen mogen 
ophouden, lagen wel 7 bewoonde 
atollen. Toen dat aan de Franse 
autoriteiten werd voorgehouden, 
verkleinden ze eenvoudigweg de 
straal van de zone die als ge
vaarlijk wordt beschouwd. Maar 
het atol Tureia met zo'n 60 
inwoners op 100 km van Moruroa 
bleef in de gevarenzone. 
Afstanden tot Tahiti en Nw zee
land bedragen 1200km (naar het 
NW) en 4200 km (naar het W). 

Van 1966 tot 1990 vonden 
op de beide atollen 167 kern
proeven plaats. De proeven 
dienden voor de ontwikkeling 
van minstens 8 typen kernwa
pens. Van de proeven waren er 
44 atmosferisch (39 boven 
Moruroa, 5 boven Fangataufa): 
de eerste op 2 juli 1966, de 
laatste op 15 sept 1974. De 
gezamenlijke ontploffings
kracht van de atmosferische 
proeven bedraagt 12 Megaton 
TNT. Het merendeel van de 
eerdere atmosferische proeven 
vonden op het rif of een in de 
lagune verankerd schip plaats. 
Omdat 'n geringe ont~loffings
hoogte veel radioact1eve neer-
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slag gaf op het atol werden de 
meeste latere proeven gedaan 
met kernbommen die aan ballon
nen hingen. Bij maar weinig 
kernproeven werd de kernbom 
door een vliegtuig afgeworpen. 
Eén kernproef, die bedoeld was 
om het veiligheidsmechanisme 
van de kernbom te testen, leid
de tot 'n niet-nucleaire explo
sie, maar de verwoeste bom ver
spreidde wel plutonium-239 over 
het koraalrif. 
De eerste Franse waterstofbom 
werd op 24 aug 1968 beproefd op 
Fangataufa en was met 'n kracht 
van 2,6 Megaton-hun zwaarste 
atmosferische kernproef. 

Na 5 juni 1975 waren alle 
kernproeven ondergronds. Jaar
lijks werden 4-11 kernproeven 
gehouden en tussen 1975 en 1988 
waren er totaal 3 op Fangataufa 
en 120 op Moruroa. De totale 
ontploffingskracht werd geheim 
gehouden, maar is aan de hand 
van seismische metingen van Nw 
Zeeland en Zweden op 2,5 Mega
ton in te schatten. 
De ondergrondse kernproeven 
vinden plaats in schachten die 
500-1200 m diep in de basalt 
ondergrond van het atol worden 
geboord. Aanvankelijk werden de 
schachten geboord in 't koraal
rif. Vanaf 1981 werden zwaarde
re kernproeven gedaan in 
schachten die in de "lagune wa
ren geboord. Vanaf 1986 werden 
alle kernproeven in die zgn. 
'zone central' gehouden. 

We weten dat de schade 
aan de omgeving en de daar wo
nende mensen groot is, hoewel 
de Franse autoriteiten zoveel 
mogelijk verzwijgen of verbor
gen houden. We geven hier een 
opsomming van een aantal zaken 
die desondanks bekend werden. 

1 Op het atol Tureia kwam di
verse malen zware radioac
tieve neerslag voor. Gedu
rende een serie proeven in 
juni en juli 1967 werden 2 
Franse metereologen, 2 dagen 
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na een kernproef, van Tureia 
gehaald en naar het zieken
huis op Hoa gebracht. In 
1968 werd de volledige be
volking van Tureia geëvacu
eerd. Ondanks dat hielden de 
Franse autoriteiten vol dat 
de stralingsdosis op Tureia 
na de proeven van 1967 en 
1968 niet meer had bedragen 
dan 70 millirem per jaar. 

2 Pas vele jaren later heeft 
de Franse atoomenergiekom
missie toegegeven dat de 
Aldebaran-proef van 1966 de 
atollen Mureia, Tamoure en 
Gambier met radioactieve 
neerslag verontreinigd had 
tot waarden van 200-400 mil
lirem. De verontreinigi~g 
hing samen met een kernproef 
waarmee op plechtige wijze 
het nieuwe testgebied werd 
ingewijd in aanwezigheid van 
generaal de Gaulle. Kort 
voor de ontsteking draaide 
de wind, zodat de proef ei
genlijk uitgesteld diende te 
worden. Daar het bezoek van 
de Gaulle dat uitstel niet 
toestond, heeft men de kern
proef gewoon uitgevoerd en 
zo de aangrenzende atollen 
besmet. Bij de inwijdings
plechtigheid werd door de 
Gaulle gezegd: "Om Frans
Polynesië te bedanken voor 
haar aanhankelijkheid aan 
Frankrijk, heb ik besloten 
daar een proefgebied voor 
kernwapens in te richten ... 

3 Uit de geschatte ontplof
fingskracht van alle Franse 
atmosferische proeven samen 
heeft de IPPNW (internatio
nale artsen tegen kernwa
pens) berekend dat de ver
spreide hoeveelheid piuto
nium-239 op 6750 curie komt 
(Curie is een maat voor de 
radioactiviteit: 1 Curie 
betekent 37 miljard radioac
tieve delingen per seconde). 
Voor de verspreiding van 
radioactieve stoffen als 
cesium-137 en strontium-90 
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berekent men getallen als 
1,7 en 1,1 miljoen Curie. 
Van beide stoffen bevindt 
zich in 1990 nog de helft in 
atmosfeer, bodem of water. 

4 over de verspreiding van Pu-
239 is nog veel te zeggen. 
De bij de valproef (niet
nucleaire ontploffing) vrij
gekomen Pu-239 is met een 
laag bitumen afgedekt. Maar 
bij een cycloon die Moruroa 
in 1981 trof is veel van het 
Pu-239 met bitumen en al in 
de lagune gespoeld, net als 
trouwens veel ander op het 
atoll opgeslagen radioactief 
afval. Schattingen over de 
hoeveelheid Pu-239 op de 
lagune bodem komen op 20 kg. 
Een team wetenschappers uit 
Australië, Nw zeeland en 
Papoea-Nw Guinea, dat in 
1983 Moruroa bezocht, stelde 
een Pu-239 concentratie in 
de lucht vast die 4x groter 
is dan die in Frankrijk. Ze 
wezen er ook op dat de vast
gestelde concentraties in de 
bodemlaag van de lagune en 
in het zeewater veel te hoog 
zijn om te kunnen worden 
toegeschreven aan de globale 
atmosferische neerslag, en 
derhalve van lokale oor
sprong zijn. Daarbij wijzen 
ze op het weer in omloop ko
men van afgedekte neerslag. 
Ook zijn er aanwijzingen dat 
Pu-239 zich in de voedselke
ten sterk ophoopt. Gedroogd 
zwevend stof uit 't water en 
gedroogd plankton bevatten 
100 duizend en bijna 1 mil
joen x meer Pu-239 dan het 
gewone zeewater. Aangezien 
kleine vissen het plankton 
eten en grote vissen weer 
kleine, kan men begrijpen 
dat de lokale vis hoge con
centraties Pu-239 bevat. Een 
soortgelijke ophoping in de 
voedselketen is aantoonbaar 
voor cesium-137: daar gaat 
het om concentraties 25x en 
500x zo groot als die in 
gewoon zeewater. 
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5 Samenhangend met de proeven 
heeft zich op Moruroa, op 25 
juli 1979 1 'n grote aardver
schuiving met daarna een 
springvloed voorgedaan. Op 
d~e dag bleef een kernwapen 
van 120 kiloton, dat in een 
schacht van 800 m diep zou 
worden neergelaten, steken 
op 400 m diepte en kon niet 
meer heen of weer. De Franse 
autoriteiten besloten om de 
bom toch maar tot ontplof
fing te brengen. Dat leidde 
onder water tot 'n aardver
schuiving van minstens 1 
miljoen kubieke meter koraal 
en gesteente, en schiep een 
holle ruimte van zo ongeveer 
140 m doorsnede. Het gevolg 
was een vloedgolf, die zich 
over de hele Tuamoto-archi
pel uitbreidde. Aanvankelijk 
ontkende de Franse autori
teiten alles en verklaarden 
dat de vloedgolf een natuur
lijke oorzaak had, maar in 
1985 gaven ze 'het ongeluk 
van 25 juli 1979' toe. 

Die Custeau-Ex
pedition fotogra
fierte 1987 einen 
von mehreren Ris
sen im Atoll. Die
se Risse tragen 
zum Ausströmen 
radioalctiver Gase 
in den Pazifik er
heblich bei. 

Er zijn nog veel meer aan
wijzingen van ernstige be
schadigingen van het koraal-
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rif. Een cousteau-expeditie 
heeft onderwater-opnamen 
gemaakt van verschillende 
breuken in het atol. Deze 
breuken dragen ongetwijfeld 
danig bij aan de uitstroming 
van radioactieve gassen in 
de Pacific. Deskundigen vre
zen zelfs dat het totale 
atol uit elkaar valt als de 
proeven niet ophouden. 

6 De beschadigingen van het 
koraalrif geven niet alleen 
aanleiding tot zgn. 'ven
ting', het naar buiten komen 
van splijtstoffen en radio
activiteit, bij onderaardse 
proèven. Een totaal ander 
effect is de ciguatera-ver
giftiging. Op koraalriffen 
leeft een eencellig zweep
staartdiertje, dat het gif 
'toxine' produceert. Kleine 
vissen in zee nemen dat gif 
op als ze de micro-organis
men opeten. Later komt het 
in grotere vissen die zich 
voeden met micro-organismen 
en kleine vissen. Pas als de 
mens vissen nuttigt, treedt 
de ziekte 'ciguatera' op. 
Ciguatera breekt op grote 
schaal uit als een koraalrif 
beschadigd wordt: de bescha
diging door kernproeven 
heeft al tot epidemische 
ciguatera-vergiftiging ge
leid. Ofschoon ciguatera 
zelden dodelijk is kent het 
een veelvoud aan hinderlijke 
symptomen bij zintuigen, 
ademhaling en bloeddruk. De 
ziekte kan heel lang voort
slepen met zelfs aanhoudend 
neurologische symptomen. Een 
behandeling tegen de ziekte 
is niet bekend. Bij een her
haald optreden van de ver-

8 mei 1993 

giftiging worden de sympto
men sterker. Vergiftiging 
tijdens zwangerschap leidt 
tot miskramen of vergifti
ging van de vrucht. 
Voor Polynesië waar de be
volking voor haar eiwitbe
hoefte geheel van vis afhan
kelijk is, betekent de 
ciguatera epidemie een ramp. 
Voedsel moet worden inge
voerd maar dat laat de eco
nomie niet toe. 

De Franse autoriteiten weten 
natuurlijk van niets! 

oplertiDg Radioactieve straling beschadigt weefsel 
door er energie af te staan. Een stralingsdosis is 
bepaald door de af9egeven energie per gram weefsel. 
zo is 1 rad de dos1s waarbij 100 erg per graa wordt 
afgegeven. Haar niet iedere vora van radioactieve 
straling dringt even diep door in weefsel, bijv. 
alpba-deeltjes (van Pu-239) minder diep dan gamma· 
stralen. Als de dosis over een korter traject wordt 
afgegeven is de schade natuur !ijk groter. Daarom 
beeft men nog een andere maatstaf, de rem, waarbij 
voor gamaa-stralen 1 rad gelijk is aan 1 rem, .aar 
voor alpba-deeltjes kan 1 rad wel 40 rea bedragen. 

TRAN'SPORT 

In het eerste nummer van Kerninfo hebben we gemeld dat binnen de 
kernindustrie nogal wat wordt afgereisd, zo niet door personen, dan 
wel door allerlei radioactiefmateriaal. In dit artikel willen we 
dit wat nader uitwerken met een paar voorbeelden. 
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In het eerste geval gaat het 
om uranium dat in canada als 
erts werd gewonnen en tenslotte 
in Biblis in Duitsland in een 
brandstofstaaf van een kerncen
trale terecht kwam. 

In canada werd het uranium 
gedolven, vervolgens werd het 
erts vermalen en het bruikbare 
uraniumoxide eruit gehaald door 
het erts te logen. Daarna werd 
het uraniumoxide naar een fa
briek (in canada) vervoerd om 
er een gas van te maken (nl. 
uranium hexafluoride UF6)• Ver
volgens werd dit gas per schip 
naar Riga (Rusland) vervoerd. 
Waar precies in Rusland het UF6 
is verrijkt, is vervolgens niet 
bekend. Wel weten we dat het 
verrijkt UF6 per schip van Riga 
naar Le Havre, Frankrijk werd 
vervoerd. Daar werd het overge
laden in een ander schip en van 
Le Havre naar Seattle, aan de 
Westkust van de USA, vervoerd. 
Van Seattle werd dit UF6 over
land per vrachtwagen vervoerd 
naar Richland, USA, waar het 
UF6 werd verwerkt tot pellets 
(brandstofkorreltjes). Daarna 
werden de pellets per vracht
wagen naar New Jersey vervoerd 
en per schip naar Duitsland 
gebracht. In Lingen werden de 
pellets verwerkt tot brand
stofstaven en vervolgens ver
voerd naar de kerncentrale in 
Biblis. Het totaal aantal ki
lometers dat het uranium heeft 
gereisd van mijn naar kerncen
trale bedraagt zo'n 48 000 km 
(dus meer dan de aard omtrek!). 

Uitgeputte brandstofstaven, 
die plutonium bevatten, worden 
daarom weer ergens "opgewerkt". 
In één geval betreft het Duitse 
bedrijven die brandstofstaven 
laten opwerken in Sellafield in 
Groot Brittannië; het vervoer 
geschiedt per vliegtuig. over 
uw hoofd en het mijne. 

Dat er ook wel eens wat fout 
kan gaan bij diverse vervoer
stappen tonen de volgende voor
beelden. In 1968 verdween een 

9 mei 1993 

schip, de Scheersberg, op volle 
zee, eenvoudig zonder een spoor 
achter te laten. Het schip had 
200 ton verrijkt uranium aan 
boord en is vermoedelijk gewoon 
gekaapt. Na lange tijd dook het 
schip weer op onder een andere 
naam en met een andere beman
ning. Het Duitse bedrijf dat de 
lading leverde en de rederij 
hebben geen aanklacht ingediend 
noch schade geclaimd bij de 
verzekeringsmaatschappij. Het 
duurde zo'n zeven maanden voor 
EURATOM het uranium miste. Er 
Zl.Jn aanwijzingen dat het ura
nium door Israël is gebruikt 
voor hun atoomwapenprogramma. 

In 1983 werd in India sys
tematisch uranium verduisterd 
uit de kerncentrale Jaduguda, 
Bihar, dat vervolgens via Nepal 
en Hongkong naar Pakistan en 
China gesmokkeld werd: zonder 
veel 11veiligheids 11-maatregelen 
waarschijnlijk. 
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NON-PROLIFERATIE, WAT IS DAT? 

We spreken hierna van proliferatie en bedoelen dan alleen de 
verspreiding van kernwapens, hoewel we weten dat door Buitenlandse 
Zaken en Defensie met 'proliferatie' veel meer wordt aangeduid. Zo 
gaat het rapport van de Adviesraad Vrede en Veiligheid ('Naar een 
veelzijdig non-proliferatiebeleid', AVV-11 1992) over het tegengaan 
van verspreiding van massavernietigingswapens (nucleaire en niet
nucleaire dus chemische en biologische) en overbrengingsmiddelen 
(raketten en lange afstand bommenwerpers). Dat werkt echter verhul
lend en bovendien gaat het NPT uitsluitend over kernwapens en dat 
zou in 1995 moeten worden verlengd. 

Nucleaire proliferatie (letterlijk: sterke vermenigvuldiging 
of groei} kent twee aspekten. Enerzijds is er de verdere versprei
ding van kernwapens in andere dan de 5 zgn. kernwapenstaten (tevens 
dié met veto-recht in de VN Veiligheidsraad)~ anderzijds zijn er de 
voortgaande ontwikkeling van (nieuwe) kern-wapens en het steeds 
groter wordend aantal ervan. Men spreekt wel van horizontale proli
feratie - verspreiding in de breedte - bij het eerste aspekt en van 
vertikale proliferatie - in de hoogte - als het het andere aspekt 
betreft. Zowel horizontaal als vertikaal vindt nucleaire prolifera
tie plaats en is non-proliferatie helaas ver te zoeken, ondanks het 
bestaan sinds 1968 van het Non-Proliferatie Verdrag (NPT, wegens 
Treaty in het Engels). 

Ofllzlelle 
Alomwatrenstaatan 0 Staaten, die heimlich an emem 

Alomwaflenprogramm artleiten 

over de vertikale pro
liferatie horen we weinig. Hier 
moeten we vooral wijzen op de 
enorme groei van de aantallen 
kernwapens, vooral in de USA en 
de voormalige USSR. Gegevens 
van eind 1990 noemen 19 000 
voor de USA en 25 000 voor de 

~ Staaten, die an einem Atomwatfenprogramm 
.:.,... gearbeKet haben und es nun einstellen wollen 

toenmalige USSR. Als kernwapen 
is daarbij iedere kernlading 
(kernkop) apart geteld, ook al 
worden soms meerdere ervan in 
één raket geplaatst. Voor Gr 
Brittanniê, Frankrijk en China 
zijn de getallen ruim 300, ruim 
600 en ruim 400 resp •• 
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Het IMF-verdrag van 1987 
betrof ontmanteling van raket
ten, over de kernkoppen werd 
niet gesproken. Het START-ver
drag van 1991 eist een vermin
dering van het aantal strategi
sche kernwapens met ongeveer 
30% in 7 jaar. De beginsel af
spraak van 16 juni 1992 tussen 
de presidenten van Rusland en 
de USA bedoelt het START-ver
drag uit te breiden tot een 
vermindering van het aantal 
strategische kernwapens met 
ongeveer 70%. [Strategische 
kernwapens zijn die types die 
via ballistische raketten (in
tercontinentaal en vanuit on
derzeeërs) worden afgevuurd.] 

Daarnaast kondigen zowel 
Rusland als de USA aan eenzij
dig de aantallen niet-strate
gische (tactische) kernwapens 
te zullen verminderen. Als al 
die voornemens werkelijkheid 
worden gaan de bovengenoemde 
aantallen terug naar 4600 (USA) 
en 7500 (voormalige USSR). 

De ontwikkeling van nieu
we typen kernwapens en de over
brengingsmiddelen ervoor (ra
ketten en bommenwerpers) gaat 
continu door. Het is net als 
bij auto's of tv-toestellen, de 
ontwikkeling van nieuwe types 
gaat maar voort. Tevreden zijn 
met wat je hebt mag blijkbaar 
niet. Bij de kernwapens gaat 
het om veranderingen in het 
ontwerp van de wapens, altijd 
bedoeld om het vernietigend ef
fekt ervan te vergroten. Bij de 
raketten gaat het om wijzigln
gen die het bereik ervan groter 
maken of de trefzekerheid ver
groten. Neemt de vertikale pro
liferatie naar aantallen in de 
komende jaren enigszins af, die 
naar ontwikkeling van nieuwe 
kernwapens en overbrengingsmid
delen nee.t nog steeds toe. 

De horizontale prolife
ratie is helaas niet minder 
groot. In 1968, toen het NPT 
werd opgesteld, waren er maar 5 
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kernwapen-staten, waarvan er 2 
(Frankrijk en China) pas kort 
in staat waren tot het produce
ren van kernwapens. Toen het 
NPT in 1970 in werking trad 
hadden Frankrijk en China het 
dan ook niet ondertekend. De 
lijst telt nu 141 namen van 
landen - sinds kort ook Frank
rijk en China - maar nog steeds 
ontbreken er verschillende lan
den. Het leidt geen twijfel dat 
landen als India en Israël, die 
alsmaar hebben geweigerd te on
dertekenen, en Zd Afrika, dat 
pas recent heeft ondertekend, 
inmiddels ook over kernwapens 
beschikken. 

Een volgende groep landen 
(Pakistan, Brazilië, Argentinië 
en Irak) staan op de drempel, 
of misschien er al over, van 
kunnen beschikken over kernwa
pens. Over hun kernwapen-arse
naal schat men India 20-50, 
Israël 50-200, Zd Afrika 10-20, 
Pakistan 5-10. Irak was het 
eerste land dat, ondanks onder
tekening van het NPT, probeerde 
om kernwapens te produceren. 
Recent hoorden we dat Nd Korea 
het NPT heeft opgezegd. Het NPT 
heeft niet goed gewerkt, dat is 
dus wel zeker. 

Bijkomende moeilijkheid 
is nog het uiteenvallen van de 
voormalige USSR. De 25 ooo 
kernwapens van de USSR zijn 
verdeeld over 4 onafhankelijke 
staten nl. Rusland 17 500, Oe
kraïne 4500, Kazakstan 1700, 
Wit Rusland 1300. Vooral Oe
kraïne aarzelt om de verkregen 
status van kernwapenstaat op te 
geven. 

Horizontale proliferatie 
is afhankelijk van drie zaken: 
1 de toegankelijkheid tot 

splijtbaar materiaal in 
geschikte hoeveelheid en 
kwaliteit; 

2 het onderzoeken, ontwikkelen 
en testen van geschikte ont
werpen voor kernwapens; 

3 het ontwikkelen en testen 
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dan wel het kunnen aanschaf
fen van overbrengingssyste
men voor kernwapens. 

De eerste twee zaken zou
den door het NPT moeten worden 
ingedamd. Op die twee willen we 
hier nader ingaan. Wat de derde 
zaak betreft leiden exporten 
van de supermachten ertoe dat 
'n groot aantal landen beschik
ken over lange afstand-bommen
werpers, waarmee kernwapens 
getransporteerd kunnen worden. 
Door samenwerking, met weste
lijke industrielanden en toe
nemend onderling, beschikken 
ontwikkelingslanden over raket
technologie. De direkteur van 
de CIA (geheime dienst van de 
USA) schat dat in 2000 minstens 
15 ontwikkelingslanden ballis
tische raketten kunnen maken. 

De voornaamste moeilijk
heid ontstaat omdat een toene
mend civiel kernenergie pro
gramma uitgangspunt vormt voor 
(latere) militaire toepassing. 
Dat geldt zeker voor landen die 
sinds 1960 voor het maken van 
kernwapens de kennis in huis 
kregen. In een hele reeks lan
den is proliferatie latent 
aanwezig. Dan gaat het om lan
den die (officieel) niet naar 
kernwapens streven, maar waar 
civiele kernenergie zo ver ge
vorderd is dat de wetenschap
pelijke en technologische ken
nis voor een wapen-programma 
voorhanden is. 

In een eerste groep gaat 
het om geïndustrialiseerde lan
den die in één tot enkele jaren 
kernwapens konden produceren 
als daartoe werd besloten. 
Daarin horen Duitsland, Japan, 
Canada en Spanje; ook telt men 
Zweden daarbij, dat tot na het 
in werking treden van het NPT, 
jarenlang een geheim kernwapen
programma had. 

Bij een volgende groep 
gaat het om landen waar het ma
ken van kernwapens met veel 
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inspanning gepaard zou gaan 
(met een tijdsduur van 3-10 
jaren). Hiertoe behoren Nd 
Korea en Taiwan (wier vrede
lievende bedoeling met het 
gebruik van kernenergie altijd 
in twijfel getrokken is), maar 
ook Nederland, België en Iran. 
Lybië is een geval apart. Lybië 
heeft onvoldoende wetenschappe
lijke kennis, maar poogt wel 
onderdelen en hele kernwapens 
te kopen. 

De beschikking krijgen 
over spli1tbaar materiaal, zo
als verriJkt uranium of pluto
nium is met de gangbare metho
den in kernreaktoren, verrij
kingsfabrieken en opwerkings
fabrieken heel goed mogelijk. 

In het artikel over de urani
umindustrie (zie nummer 1) 
hebben we beschreven hoe kern
reaktaren met licht verrijkte 
U-235 het voor kernwapens ge
schikte plutonium (Pu-239) 
opleveren. Er zijn al zgn. 
dubbel-funktie reaktoren, die 
behalve energie ook plutonium 
produceren. Bij een vermogen 
van 1000 MegaWatt levert zo'n 
reaktor jaarlijks ongeveer 250 
kg plutonium. 

Ook kennen we zwaar-water-re
aktaren en snelle broed-reak
toren (bijv. het Kalkar type) 
die in staat zijn om uit na
tuurlijk en onverrijkt uranium 
plutonium te maken. 

Door het sterk verrijken van 
uranium kan men het percentage 
U-235 hoog opvoeren; dat levert 
ook voor kernwapens geschikt 
materiaal op. 

Tenslotte is er nog een nieuw 
type hoge temperatuur reaktor 
ontwikkeld met een thorium iso
toop (Th-232) als brandstof. 
Daarin onstaat als bijprodukt 
een zeer goed splijtbare urani
um isotoop (U-233), die bij 
uitstek geschikt is voor kern
wapens. 
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Bij wat hierboven gezegd is 
blijft 'opwerking' een steeds 
noodzakelijke stap; de chemi
sche technologie daarvoor is 
zeer toegankelijk. Tenslotte is 
er nog een nieuwe technologie 
van isotopenscheiding met 
lasers. Daarbij kunnen uit 
mengsels van isotopen transura
nen (elementen met een hoger 
atoomgetal dan uranium, dus 
hoger dan 92), vooral plutoni
um, in concentratie worden 
verhoogd (verrijking). Men 
ziet daarin een methode die in 
de toekomst grootschalig kan 
worden uitgevoerd. 

Produktie van (civiele) kerne
nergie draagt zo (onbedoeld?) 
overal bij aan de proliferatie 
van kernwapens. 

Onderzoek en ontwikkeling 
Z1Jn uitsluitend gericht op 
nieuwe (geheime) ontwerpen van 
kernwapens. Rond 1950 was spi
onnage nog hét middel om derge
li~ke geheimen te pakken te 
kr1jgen. Maar de techniek om 
bestaande ontwerpen van kernwa
pens na te bouwen wordt meer en 
meer gemeengoed. 

Daarbij komt nog dat met 
het uiteenvallen van de USSR 
een grote groep technici zonder 
baan zijn gekomen. Als hen el
ders een baan wordt geboden zal 
het moeilijk zijn de overdracht 
van kennis tegen te gaan. En 
aangezien de kernproeven, het 
testen, eigenlijk alleen maar 
nodig zijn om nieuwe ontwerpen 
te beproeven, kan met die ken
nis best tot het produceren van 
bestaande types kernwapens wor
den overgegaan. 

De horizontale proliferatie 
nee.t daardoor zonder twijfel 
overal ter wereld toe. 

In het NPT werd indertijd 
een verband gelegd tussen het 
tegengaan van horizontale en 
van vertikale proliferatie. 
Tijdens de bespreking over het 
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NPT waren de niet-kernwapensta
ten alleen bereid zich neer te 
leggen bij de uitzonderingspo
sitie die de kernwapenstaten 
opeisten, indien de laatste 
mede de verplichting op zich 
zouden nemen te onderhandelen 
over "effective measures relat
ing to the cessation of the 
nuclear arms race at an early 
date and to nuclear disarmam
ent, and on a treaty on general 
and complete disarmamant under 
strict and effective internati
onal control" (NPT, art VI). 

Dus de kernwapenstaten moesten 
vertikale proliferatie tegen
gaan door te onderhandelen over 
zaken als: 

effektieve maatregelen voor 
een spoedig einde aan de 
kernwapenwedloop; 
effectieve maatregelen voor 
kernontwapening; 
een verdrag voor algemene en 
volledige ontwapening (onder 
strikte en effektieve inter
nationale controle). 

Tot nu toe zijn 4 NPT 
toetsingsconferenties gehouden. 
Daarbij is steeds door een 
groot aantal niet-kernwapensta
ten het verwijt uitgesproken 
dat de kernwapenstaten artikel 
VI niet serieus nemen. Ook het 
voortdurend traineren van po
gingen om tot een CTB-verdrag 
(algeheel teststop verdrag) te 
komen is niet als tegengaan van 
vertikale proliferatie aan te 
merken. Als in 1995 (na 25 
jaar) over verlenging van het 
NPT zal worden onderhandeld 
zouden deze verwijten wel eens 
kunnen resulteren in een enorme 
tegenstand. 

Niet-kernwapenstaten konden dan 
wel eens schamperend stellen: 

Non-Proliferatie, wat is dat? 
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GEDEELTELIJKE TESTSTOP, HELPT DAT? 

In Moskou werd op 5 aug 1963 een, door de USA, Gr Brittannië 
en de USSR opgesteld, atoom-test-stop-verdrag gesloten. Het verdrag 
staat bekend als het Gedeeltelijk TestStop Verdrag (PTBT, Partial 
Test Ban Treaty) en kent maar 5 artikelen. 

De artikelen 3, 4 en 5 
Z~Jn slechts formeel van belang 
en regelen 3 dingen. 
a Dat andere landen ook tot 

het verdrag mogen toetreden. 
b Dat het onbegrensd van duur 

is, maar dat iedere partner 
met een opzegtermijn van 3 
maanden kan uittreden. 

c Dat het in 3 officiele talen 
is opgesteld en door de drie 
ministers van Buitenlandse 
Zaken wordt ondertekend. 

In artikel 2 wordt vast
gelegd dat iedere partner aan
vullingen in de vorm van een 
amendement kan voorstellen. 
Zo'n voorstel moet door de 3 
opstellers (USA, GB en USSR) op 
schrift worden gesteld en aan 
alle partners worden toegezon
den. Als minstens l/3e van alle 
partners dat wenst wordt een 
amenderingsconferentie bijeen
geroepen, waarvoor alle part
ners worden uitgenodigd. Een 
dergelijke conferentie werd 
januari 1991 in New York gehou
den onder voorzitterschap van 
de Minister van Buitenlandse 
Zaken van Indonesië. 

Om een amendering aange
nomen te krijgen volstaat een 
gewone meerderheid van alle 
partners, mits die de oorspron
kelijke opstellers mede omvat. 
De opstellers kunnen dus ieder 
voor zich een amendering tegen
houden. In januari 1991 speelde 
dat toen de amendering ter ta
fel lag om de teststop algeheel 
te maken en ook onderaardse 
kernproeven te verbieden. De 
USA en GB wilden dat niet en 
daarmee kon de amendering niet 
worden aangenomen. De Voorzit
ter heeft het niet op stemming 
laten aankomen, maar heeft ge
daan gekregen, ondanks protest 

van de USA en GB, dat de con
ferentie voor onbepaalde tijd 
werd verdaagd. 

Het belangrijke verbod 
zit alleen in artikel 1. Iedere 
partner verplicht zich tot ver
bieden, verhinderen en n~rgens 
op eigen gebied houden van eni
ge kernproef of kernexplosie: 

of 

in de atmosfeer; buiten haar 
eigen grenzen, inclusief het 
wereldruim; onder water, in
clusief de terrritoriale wa
teren of open zee; 

op een of andere manier, zo
danig dat radioactieve neer
slag of afval belandt buiten 
de grenzen van de staat 
waarbinnen de explosie 
plaats vindt. 

In verband met het laatste 
stemmen alle partners ermee in 
dat deze bepaling het afsluiten 
niet in de weg mag staan, van 
een verdrag dat leidt tot het 
totale verbod op alle kernproe
ven, inclusief deze onderaardse 
proeven. 

Verder stelt artikel 1 dat 
iedere partner zich verplicht 
afstand te nemen van het ten 
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uitvoer brengen van, onder
steunen van, of deelnemen aan 
eni9e kernexplosie als in dit 
art1kel verboden. 

Zeer interessant is de 
aanhef (preambule) van het ver
drag. Daarin heet het dat de 
regeringen van de USA, GB en de 
USSR (de oorspronkelijke ver
dragspartners): 

het tot hun hoofddoel ver
klaren om zo snel mogelijk 
te komen tot een algemene en 
volledige ontwapening onder 
strikte internationale con
trole en in overeenstemming 
met de doelstelling van de 
Verenigde Naties (VN), zodat 
de wapenwedloop beeindigd 
wordt en de stimulans tot 
produceren en testen van al
lerlei wapens, inclusief 
kernwapens, wordt wegge
nomen; 

VENTINO OF RADIOAcnVITY FROM THE BANEBERRY UNDER
GROUND N\JCLEAR TEST, NEVADA TEST SITE, USA, DECEMBER 18, 
1970. The device, wilb a yield of I 0 kilotons and buried at a deplil of about270 
meters, produced a cloud of radioacûve dust about 3 kilometers above lbe 
earlb's surface. Aflllr Baneberry. new containment procedures were adopted. 
Photo: U.S. Depar~lll of EMrgy 
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ernaar streven alle kern
proeven voor altijd te laten 
ophouden, vastbesloten zijn 
de desbetreffende onderhan
delingen voort te zetten en 
bezield te zijn van de wens 
om de vergiftiging van het 
milieu van ons mensen door 
radioactieve stoffen een 
halt toe te roepen. 

Vanuit die houding komen ze (zo 
gezegd) tot 't verbod in art 1. 

Het tweeledig verbod in 
artikel 1 laat ondergrondse 
kernproeven toe op voorwaarde 
dat alle radioaktieve uitstoot 
onder de grond blijft. Van on
dergrondse kernproeven is be
kend dat er wel degelijk uit
stoot bovengronds komt, zgn. 
'venting'. We plaatsen hier 
nogmaals het plaatje van zo'n 
incident met de kernproef 
'Baneberry'. Dat bij 'venting' 
de radioactieve uitstoot buiten 
het eigen grensgebied belandt 
is onvermijdelijk en derhalve 
een schending van het PTBT. 

Het USA DoE, (Department 
of Energy en verantwoordelijk 
voor alle kernproeven) geeft 
toe dat bij zo'n kwart van de 
kernproeven 'venting' voorkomt. 
Opmerkelijk is dat Richard 
Perle, minister van Defensie 
onder Reagan, in 1986 de Sovjet 
Unie ervan beschuldigde dat het 
200 x het PTBT had geschonden, 
want een USA meetstation had zo 
vaak radioaktief neerslag bui
ten de Sovjet Unie waargenomen. 

De verklaring in de aan
hef van het verdrag klinkt wel
gemeend en zal dat ongetwijfeld 
zijn. Het is niet voor niets 
dat in de aanhef van het NPT 
van 1968 (zie artikel over Non
Proliferatie) naar deze verkla
ring wordt verwezen en vervol
gens in art VI de verplichting 
wordt vastgelegd om welgemeend 
tot onderhandelingen over te 
gaan. Helaas is het toch bij 
mooie woorden gebleven. 
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In de aanloop tot het 
PTBT bleek steeds dat onder
handelingen over een teststop 
struikelden over de moeilijk
heid van de verifikatie. Die 
verifikatie werd nodig geacht 
omdat men elkaar wantrouwde. De 
USA en ook GB wilden behalve 
controle met seismische metin
gen ook ter plekke inspectie 
(on site inspection, OSI) uit
oefenen. De USSR wilde geen OSI 
toelaten uit vrees voor verdere 
spionnage. Tussenvoorstellen 
werden afgewezen, meestal door 
de USA en GB. 

ALLEEN FEITEN OF OOK OPINIES? 

We hebben in het eerste 
nummer gesteld dat het ons ging 
om het brengen van de feiten 
over de kernindustrie (in alge
meenheid, dus vanaf uranium
mijnbouw tot en met verwerking 
van kernafval). We hebben ons 
daarbij voorgenomen die feiten 
zo objectief en droog mogelijk 
weer te geven. We zeiden bijv. 
dat we bepaalde bijveegelijke 
naamwoorden zouden vermijden, 
omdat die meestal een afkeu
ring of instemming, een beoor
deling of opinie inhouden. 
Zelfs in de woordkeus zouden we 
voorzichtig te werk gaan want 
voor je het weet klinkt je ei
gen standpunt door in de woor
den die je gebruikt. Of we erin 
slagen weten we niet maar we 
blijven proberen. 

Maar terwijl we schrijven 
moeten we ons moeite doen onze 
opinie of instemming achterwege 
te laten. Nu al merken we hoe 
moeilijk ons dat afgaat. Daarom 
willen we een ontsnapping in
voeren en ertoe overgaan ook 
opinie-artikelen te schrijven. 
We zullen ze heel duidelijk als 
'opinie' aangeven en ook een 
persoonlijk karakter geven, via 
een ondertekening. De feitelij
ke artikelen komen steeds van 
de redaktie en zijn zelden on-
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Verder is het gemakkelijk 
aantoonbaar dat bijna het vol
ledige arsenaal van huidige 
strategische kernwapens van 
beide supermachten ontwikkeld 
is met ondergrondse proeven na 
1963. Ook zijn alle kernwapen
technologische ontwikkelingen, 
zoals de meervoudige (onafhan
kelijk te richten) kernkoppen, 
op kernproeven terug te voeren 
die door het PTBT niet werden 
uitgesloten. 

Vandaar onze vraag in de titel! 

dertekend. Het stuk van Hans in 
dit nummer, over zijn motiva
tie, mag je zien als voorloper. 

En het opent wellicht ook 
ruimte naar opinies van jullie, 
die we hiertoe graag uitdagen. 

Dirk Jan en Hans 

VARKENS 
KUNNEN VLIEGEN 

DE AARDE 
IS VIERKANT 

KERNAFVAL 
IS VEILIG 
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WAAROM WERK IK JIBB AAR KBRHIMPO? 

Het eerste nummer eindigde met een verhaal waarin de lezer werd 
aangemoedigd om mee te werken aan KBRNINFO, bijv. door een abonne
ment te nemen. Aanvankelijk had ik in dat verhaal iets geschreven 
over mijn persoonlijke motivatie. Dat stuk is toen weggelaten omdat 
het wel erg persoonlijk klonk en ook om ruimte te besparen. Toch 
wil ik iets schrijven over mijn persoonlijke betrokkenheid bij 
KBRNINFO. Misschien dat het voor iemand herkenbaar is. En als het 
anderen stimuleert over hun betrokkenheid te spreken, des te beter. 

Illustratief voor mijn moti-
vatie is wat ik bij mij ervaar. 

Veel feitelijke informatie 
is voor mij niet nieuw. Toch 
is het verhelderend om de 
feieen in hun verband te 
kennen. 
Het prikkelt mij steeds, om 
me sterker te verzetten. 
Het doet mij goed beseffen 
dat het militair-industrieel 
complex in het verborgene 
werkt en onder de democrati
sche controle probeert uit 
te komen. 
Het laat mij twijfelen aan 
de juistheid van besluiten 
die de Nederlandse overheid 
in de NATO neemt. 
Het sterkt mij in de over
tuiging dat het vijandsbeeld 
omtrent communisme aan me is 
opgedrongen. 
Het maakt mij wantrouwend 
omtrent de ware bedoelingen 
van onze eigen Nederlandse 
defensie. 
Het stelt mij voor veel 
vragen. 
Ik raak er echter meer en 
meer van doordrongen dat 
vrede nooit bereikbaar is 
via de weg van dreiging met 
kernwapens, integendeel dat 
juist kernwapens die vrede 
in gevaar brengen. 

Daarom weet ik heel zeker dat 
ik mij moet blijven verzetten 
tegen én kernindustrie, én 
kernwapens, én kernenergie. 

In mijn leven heb ik een 
ontwikkeling doorgemaakt. Ik 
voel me nu pacifist, waarmee ik 
bedoel: iemand die overtuigd is 

dat conflicten, hetzij tussen 
individuen, hetzij tussen sta
ten of bevolkingsgroepen, niet 
kunnen worden opgelost op ge
welddadige wijze ofwel met mi
litaire middelen. Kort na WO II 
dacht ik nog dat militair in
grijpen wel degelijk helpt. 
Gaandeweg ben ik 9aan begrijpen 
hoezeer dat een •~svattinq ~s. 

Daartoe heeft zeker bijge
dragen hoe de voormalige geal
lieerden (USA, GB en Frankrijk) 
zich hebben opgesteld inzake 
kernbewapening tegenover de 
USSR, zeker geen vijand tijdens 
wo II. Daar waar Duitsland, 
Italië en Japan werden onder
steund - gelukkig maar! - en op 
de been geholpen, ontstond een 
nieuw vijandsbeeld naar de 
voormalige bondgenoot (USSR). 

Daar waar gepredikt werd dat 
we onze vrijheid kre9en of her
kregen via onze bevr1jders, 
stonden diezelfde bevrijders 
nauwelijks toe dat we in vrij
heid kozen voor socialistische 
experimenten, voor een samen
leving waarin solidariteit 
voorop staat en waarin welzijn 
en welvaart, of kennis, macht 
en rijkdom, gelijkelijk en 
rechtvaardig zijn verdeeld over 
allen. 

Staten die ons bevrijd had
den, meenden daaraan het recht 
te mogen ontlenen ons een mili
tair-industrieel complex op te 
dringen, dat hen in eigen land 
ook meer en meer opbreekt. 

Mijn intelligentie en slim
heid zijn slechts gemiddeld 
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groot en het heeft heel lang 
geduurd voor bij mij het muntje 
viel. Maar, nu het gevallen is 
kan het me alleen maar verbazen 
dat ik niet eerder wakker ben 
geworden. Het is als ik nu ver
halen lees over kernwapens en 
internationale verdragen, 
steeds zonneklaar voor mij. 

Maar ik besef nog al te goed 
hoezeer de jarenlange indoctri~ 
natie ertoe leidde dat ik over 
die dingen niet nadacht en dus 
ook niet in verzet kwam. Laat 
ik één voorbeeld geven. 

Het ~eeft lang geduurd voor 
ik besefte wat er zich bij het 
Neurenberg proces heeft voorge
daan. Ik zag aanvankelijk 
alleen met instemming dat daar 
Duitse oorlogsmisdadigers wer
den gestraft. En hoewel die 
instemming niet is verdwenen, 
zie ik nu ook in dat overwin
naars een aantal rechtsregels 
(de Neurenberg principes) op
stelden waarmee ze de overwon
nenen veroordeelden. Ik besef 
nu dat als die Neurenberg re
gels zouden worden toegepast op 
degenen die verantwoordelijk 
waren voor de, al eerder, af
geworpen atoombommen op Hiro
shima en Nagasaki, zeker een 
veroordeling zou moeten volgen. 

Ik weet nu dat, volgens die 
Neurenberg regels, ik als per
soon de plicht heb mij metter
daad te verzetten tegen de Ne
derlandse regering, die mee
werkt aan kernbewapening. Dat 
nieuwe besef, dat verbeterd 
inzicht is er nu wel, maar 
maakt het leven er niet gemak
kelijker op. 

Het meedoen aan de European 
Peace Pilgrimage 1992 heeft 
weer andere zaken voor mij in 
verband gebracht. Tijdens de 
tocht in de USA werd over mij 
steeds vermeld dat ik kernfy
sicus ben. Het is juist dat ik 
daartoe ben opgeleid. Zelf zei 
ik altijd met een zekere trots 
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dat ik gelukkig nooit als zoda
nig had gewerkt. Ook dat is 
waar, maar het is geen reden 
voor trots. 

Immers ik had met mijn ken
nis de verhalen over kernener
gie, kernwapens en kernafval 
kritisch moeten volgen en niet 
een andere kant opkijken alsof 
het mij niet aanging. Nu ik 
mij, dankzij mijn medewerking 
aan KERNINFO, weer in die ver
halen verdiep, besef ik dat 
pas. Gelukkig maar. 

Mijn medewerking heeft ook 
wel degelijk een doel. Ik ben 
me nu bewust, ik heb er duide
iijk weet van, dat: 

het kennen van de relevante 
feiten mijn verzet veroor
zaakt en aan de gang houdt: 

mijn verzet wegzakt zodra ik 
de relevante feiten uit het 
oog verlies of vergeet: 

het enorme aanbod aan infor
matie in pers en media de 
relevante feiten overspoelt: 

de voorlichting van overhe
den op het betreffende ge
bied de relevante feiten 
niet voldoende recht doet. 

Vanuit dat bewustzijn wil ik 
de relevante feiten vastleggen 
en ook aanbieden aan anderen, 
die dan mogelijk op analoge 
wijze in verzet komen. 

Want ons aller verzet is 
geboden. Al was bet niet voor 
onszelf dan zeker met bet oog 
op generaties die na ons ko.sn. 

··--- -· ·•Qreman, 5 mei 1993 

~ liiii\i~!'i 
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HU IS HET WOORD WEER AAN JULLIE 

De tweede aflevering van KERNINFO blijkt toch nog dikker uit 
te vallen dan we hadden gedacht. Dat is mooi meegenomen. Nu we het 
woord weer aan jullie laten gaat het erom het abonnementen bestand 
zo snel mogelijk op peil te krijgen. Daarbij is ieders medewerking 
onontbeerlijk en dringend gewenst. 

Het artikel over wapenlabo
ratoria past in de reeks die 
tijdens de tocht in de VS werd 
opgepikt. Bronnen ervan zijn 
contacten die we toen maakten. 
Voor de artikelen over Poly
nesiê, Proliferatie en PTBT 
putten we uit het boek van 
IPPNW, Radioactive Heaven and 
Earth en de brochure van de 
Duitse AtomTestStoppKampagne. 

Berichten uit Europa en de 
vs geven aan dat Proliferatie 
en Test-Ban hoog op politieke 
agendas staan. Voor ons reden 
alle hands aan dek te roepen. 

Het aantal abonnementen is 
nog onvoldoende. Laat wie zich 
al meldde nu proberen 'n ander 
over de streep te trekken. Van 
wie nog aarzelt of het gewoon 
vergat, vragen we om zich snel 
te melden als abonné. Ja, het 
betekent weer een blad en er 
is al zoveel, maar daar staat 
tegenover dat deze informatie 
niet ruim genoeg verspreid kan 
worden. Druk hebben we het al
lemaal en wat zwaar weegt moet 
dan maar zwaar wegen. 

De atoom-lobby zit niet 
stil, wees daarvan overtuigd! 

Vul daarom onderstaande bon in en abonneer je op KERHIHFO. 
Stel het niet uit, doe het HU. 

Kopieer de bon en geef de bon door aan geïnteresseerden 
binnen je vredesorganisatie of kennissenkring. 

Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

0 wil een abonnement op KERNINFO en maakt daartoe jaarlijks 
f 20,-- over op girorekening 591 24 20, tnv VRIENDEN VAN 
EPP'92 te Eindhoven, OVV abo KERNINFO. 

0 is bereid voor KERNINFO een correspondentschap op zich te 
nemen over het onderwerp: 

Insturen aan: EPP'92 
A Sniederslaan 14 
5615 GE EINDHOVEN 

handtekening 
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