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TER INLEIDING 

Wat hier voor je ligt is al 
weer ons derde nummer. Het ver
baast ons nog steeds hoe snel 
de tijd vliedt. Toch wennen we 
aan de idee dat we als uitge
vers van een tijdschrift met 
het volgende nummer bezig moe
ten zijn al vóór het lopende 
nummer verschijnt. Zo was het 
tweede nummer 20 pagina's dik 
omdat we er alles in stopten 
wat beschikbaar was. Dit nummer 
brengen we weer terug naar 16 
pagina's en dat hopen we zo te 
handhaven. 

In dit 3e nummer bieden we 
het volgende: 

een opinie bijdrage van 
Tjasse Biewinga: 
een drietal berichten over 
non-proliferatie en stoppen 
van kernproeven; 
een 'portret' van de Savan
nah River Plant in de VS; 
een bericht over kosten van 
kernenergie uit Engeland; 
weergave van het standpunt 
van het NL kabinet over de 
berging van kernafval in de 
grond door Nico Verzijden; 
een overzicht van stemgedrag 
in de VN mbt ontwapening: 
een overweging nav een door 
het IKV uitgegeven bundel; 
aankondiging van de Hiroshi
ma-herdenking in Amnsterdam. 

Het is verheugend dat in dit 
nummer al 2 bijdragen zijn op
genomen die niet van onze hand 
zijn. De vraag die we in nummer 
2 opwierpen over het toelaten 
van opinie en mening is daarmee 
in positieve zin beantwoord. We 
hebben zelf ook meer aan kom
mentaar en opinie in onze bij
dragen gemengd. De uitnodiging 
aan alle lezers om met feiten 
en opinies te komen blijft ge
handhaafd. 

Dit nummer is het eerste dat 
niet meer over de totale lijst 
van adressen van de vroegere 
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Nieuwsbrief wordt verspreid. 
Het gaat nog alleen naar hen, 
die zich voor een abonnement 
hebben opgegeven. 

We hadden als streefgetal 100 
in onze gedachten en dat is 
gehaald. Dat neemt niet weg dat 
er flink wat meer abonnê's ge
wenst zijn. Mogen we daarbij 
rekenen op jullie die al ~ 
gezegd hebben tegen Kerninfo. 

Geef het door aan iemand waar
van je mag aannemen dat die ook 
wel abonnê wil worden. Probeer 
in je eigen vredes-organisatie 
of -groep aandacht te wekken 
voor abonnementen op Kerninfo. 

We gaan er zelf ook tegenaan, 
maar met z'n allen gaat het 
beter. 

Neem en lees! 

Dirk Jan en Hans 

LAATSTE NIEUWS 
We kregen 30/6 bericht uit 

de VS {zie ook Volkskrant 1/7) 
dat Cl1nton overweegt om defi
nitief met kernproeven te stop
pen. De VS zouden slechts met 
testen doorgaan als een ander 
land weer begint. 

REDEN TOT VREUGDE! 

Volkskrant 5/7, Rusland en 
Frankrijk stoppen ook! 
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HET IS MIJ NIET ZOET 

'ZOET' kan de betekenis hebben van: aangenaam. 
Welnu, als het gaat over de motivatie van mijn verzet tegen 

kernwapens met alles 'drum' en 'dran', dan zeg ik in de titel dat 
kernwapens niet 'zoet' zijn. Integendeel, ze zijn mij uiterst go
aangenaam en dat is heel zwak uitgedrukt. Kernwapens worden aan ons 
'verkocht' als zoet, en daarmee als zoethouder. Zó ben je veilig, 
zó kan het leven zoet zijn. 

Met de paplepel, zo niet met 
de zuigfles, is ons ingegeven 
dat zoet, ook als smaak, posi
tief is. Dat kan het ook zijn 
als het er om gaat je duidelijk 
te maken dat jouw gedrag ande
ren niet moet hinderen of kwet
sen. Snel wordt deze benadering 
van het begrip zoet een zoete
lijke "all you need is love"
sfeer. Zoet als gehoorzaamheid, 
liefelijkheid en soft-heiden •• 

je vooral niet druk maken over 
kernwapens, geen daadwerkelijk 
verzet plegen. 
Kernwapens zijn er nu eenmaal; 
de kennis gaat nooit meer ver
loren. Aksepteer het maar, want 
zo is het nu een keer: blijf 
dûs maar zoet. oe NAVO als vre
des-propagandist fungeert nog 
volop. Bovendien maakt verder 
onderzoek - dus 'verbetering' -
die wapens steeds beter toepas
baar (maar dan zijn er nog wél 
kernproeven nodig!). 

Alles tesamen betekent het 
bovenstaande wel dat we het 
hanteren van geweld blijven 
zien als middel om de samenle
ving van mensen te ordenen, in 
verband te houden. De kernwa
pens zijn van deze gedachten
lijn de uiterste konsekwentie. 
Dé slogan die erbij hoort is: 
'desnoods vernietigen we het 
leven om het leefbaar te hou
den'. In 1989 in het boekje 
"Sabotage als Verzet; geweld
loos of gewelddadig?" schreef 
de redaktie o.m.: "Zo zijn wij 
ook van mening dat de politie 
niet persé een geweldsapparaat 
is. De politie is een middel om 
macht te handhaven en zal daar
bij mogelijk krachtig optreden. 
En zolang die toepassing van 

SABOTAGE 
ALS 

VERZET 
kracht niet de grens van het 
misbruik van macht overschrijdt 
zullen we de term 'gewelddadig 
optreden' niet gebruiken." In 
het verband van kernwapens is 
dit te vertalen als: het bezit 
van kernwapens geeft aan - als 
het er op aankomt - dat niet de 
mens relevant is, maar de macht 
dan wel de machtshandhaving of 
-verovering. 

Mijn motivatie grijpt dus 
terug op een ander mensbeeld. 
Een mensbeeld dat voor mij sa
menhangt met een - kennelijk 
ook ander - Godsbeeld. Deze 
konstatering is nader toe te 
lichten. Daarover nu alleen 
dit: de mens is er mijns in
ziens om de genade die in de 
Schepping ligt zichtbaar te 
maken. Dat houdt in dat je in-
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speelt op het positieve, krea
tieve in de mens. In de prak
tijk van alledag is dat onder 
meer: zoeken naar het weldoen 
aan de ander; geweld vóórkomen 
door preventieve aktie. Wanneer 
we denkkracht en geld, nu be
steed aan de geweldsweg, zouden 
inzetten voor die preventieve 
aktie, maken we de toepassing 
van geweld vrijwel overbodig. 

Ver van de werkelijkheid? 
Nee hoor. Zonder de huidige 
inzet van velen voor de ander 
op allerlei maatschappelijk, 
medisch, politiek en ander ter
rein zou het leven nû al on
leefbaar zijn. En laten we niet 
vergeten hoe het steeds kleine 
groepen zijn die de zaak ver
stieren. Ex-JoegoSlavië, met 
een koppeltje ideologen in ge
vechtstenue is daar een voor
beeld van. De maffia in aller
lei vormen en landen is een 
ander. De massa is slachtoffer 
omdat zij in de maatschappelij
ke strukturen de macht heeft 
losgelaten - of nooit heeft 
gehad - en daardoor de kracht 
niet (meer) opbrengt. 

Ver van de werkelijkheid, 
omdat hier een onzinnig opti
misme t.a.v. de mens blijkt? 
Nee hoor. Dat er zoveel pessi
misme bestaat ligt daaraan dat 
er zo weinig is ingespeeld op 
positieve mogelijkheden in de 
mens. Pessimisme doordat, zoals 
bijv. in ex-JoegoSlavie, het 
potentiële en thans geëffektu
eerde geweld niet meer door het 
ego-centrische Westen kan wor
den vóórkomen. Natuurlijk!; 
eerst wapens leveren en verder 
niets willen doen, wat wil ~e? 
Pessimisme omdat we het mil1eu 
langzaam maar zeker vernieti
gen, en we dat al eeuwen in ons 
hebben (zie Clive Pointing: Een 
groene geschiedenis van de we
reld). Vind je het vreemd? 

Toch optimisme omdat de vo
gels blijven zingen; omdat Z~J 
dát in zich hebben; omdat ieder 
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mens toch vrede wil; omdat - ik 
zei het al - er zoveel goeds 
gebeurd van mensen uit; omdat 
••• er die genade is! 

Er is dus een spanning en 
daar ontkomen we niet aan. De 
kernwapens zitten aan het ene 
uiteinde van die spanning. Aan 
het andere zitten de 'zwakke' 
krachten, oftewel de (nog) niet 
ontplooide preventieve krach
ten. op die laatste blijven 
vertrouwen en daarmee bouwen 
aan een kernwapenvrije wereld; 
toch maar een hoopvolle opti
mist blijven. 

Maar geen optimist zonder de 
werkelijkheid, ook van het de
struktieve te kennen. De werke
lijkheid: 

van het steeds verder ver
spreiden van de technologi
sche kennis nodig voor de 
aanmaak van kernwapens. 
van een steeds sterker ver
band tussen de toepassing 
van kernenergie in electri
citeits-centrales en die in 
kernwapens. 
ook van vele duizenden doden 
in Hiroshima, Nagasaki, bij 
de uraniumwinning, door 'de
pleted' uranium zoals in 
Irak, door kernproeven enz •• 
Doden - gekend en ongekend -
van verleden, van heden en 
- zoals nu al vastligt - van 
de toekomst. 
tenslotte van het feit dat 
geen van de toepassingen tot 
heden, inklusief Hiroshima 
en Nagasaki, noodzakelijk 
waren. 

Er waren en er zijn steeds al
ternatieven. Ook dat is basis 
voor optimisme. 

Tjasse Biewinga 
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HOli-PROLIFERATIE, HOE VERDER? 

Kort nadat het artikel over Non-Proliferatie in KI2 werd ge
schreven bezocht ik een seminar in Geneve, de start van een coali
tie in Nederland en een studiemiddag van het IKV. 

1 In Genève zetelt het IPB 
(International Peace Bureau). 
IPB had een seminar georgani
seerd over het NPV (Non-Prol 
Verdrag) waarvoor internationa
le vredesorganisaties waren 
uitgenodigd. Aan de orde kwam 
of en hoe het NPV in 1995 ver
lengd gaat worden. De vooruit
zichten zijn niet echt gunstig, 
omdat veel landen die N-KWS 
(Niet-KernWapen staat) zijn, 
vinden dat het verdrag de KWS 
(KernWapen staten) in een be
voorrechte positie plaatst. 
Indien de KWS het verdrag wil
len verlengen (liefst voor on
bepaalde tijd), zullen de N-KWS 
daarvoor een prijs vragen. Dat 
geeft bij de voorbereiding van 
de NPV-verlengings-conferentie 
al gehakketak en getouwtrek. 

international peace bureau 
bureau international de la paix 

intemationales friedensbüro 
Fouaded I• Rome 1192. Nobel Peaee Prlae 1911. 

Coasultatln Status trilil ECOSOC 

Tijdens het seminar werd ook 
aandacht besteed aan wat in 
ieder land of internationaal 
door de vredesbeweging kan wor
den gedaan om het verlengen van 
het NPV te bevorderen. Interna
tionaal zijn afspraken gemaakt 
over samenwerking. In ieder 
land kan het beste bij de eigen 
regering worden aangedrongen op 

innemen van een standpunt dat 
werkelijk helpt het NPV ver
lengd te krijgen en de kern
proeven volledig uitgebannen 
(zie het 'schokkend bericht' in 
dit nummer) • 

2 In Nederland waren op initi
atief van de Franciskaanse Vre
deswacht gesprekken gestart van 
enkele vredesorganisaties over 
de mogelijkheid om gebundeld te 
opereren als het gaat over een 
verbod o~ kern~roeven en over 
non-prol1ferat1e. Op 17 mei is 
door een zestal vredesorganisa
ties, waaronder Vrouwen voor 
Vrede en het IKV, de Nederland
se Kernstop Coalitie (NKC) ge
start. De NKC stelt zich open 
voor iedere vredesorganisatie 
die streeft naar het stoppen 
van kernproeven (CTB, Compreh
ensive Test Ban) en het tegen
gaan van verspreiding van kern
wapens (NPV). De NKC heeft als 
doel om gezamenlijk naar de 
Nederlandse overheid op te tre
den, om onderling informatie 
uit te wisselen of aan elkaars 
akties deel te nemen. Ook de 
internationale aktie WCP (World 
court Project) wordt door de 
NKC ondersteund. 

Uitbreiding van het aantal 
deelnemende vredesorganisaties 
is gewenst. De NKC heeft orga
nisaties daartoe uitgenodigd. 
Als jullie - KI-lezers - je 
invloed aanwendt bij een orga
nisatie waarvan je lid bent zal 
dat welkom zijn. Het NKC is 
bereikbaar via ons adres. 

3 Op 8 juni verscheen een door 
het IKV gepubliceerde bundel 
over de wereldwijde versprei
ding van massavernietigingswa
pens, getiteld 'De Geest is nog 
niet terug in de Fles'. Het 
gaat (vooral?) over prolifera
tie van kernwapens. Maar ook 
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biologische, chemische en ande
re massavernietigingswapens 
krijgen aandacht. De bundel 
werd aangeboden tijdens een 
studiemiddag in Den Haag waarop 
sprekers het onderwerp belich
ten en diskussiêerden over non
proliferatie. 

. '·"-···· 
; ... ~'··· · vredesberaad 
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De bundel, die zeker prijs 
(f 15,-) en moeite waard is, 
telt 140 paginas en bevat een 
10-tal opstellen over de ver
spreiding van allerlei massa
vernietigingswapens. De bundel 
staat bol van feitelijke infor
matie die uiterst waardevol is 
om de achtergrond van de ver
spreiding van massavernieti
gingswapens te begrijpen. Voor
zover ik dat kan beoordelen is 
de bundel geschreven door vak
mensen die ieder op hun gebied 
deskundig zijn. Je wordt er 
niet vrolijk van, maar je raakt 
ter zake goed op de hoogte. 
Aanbevolen dus. 

Elders plaats ik wat kantte
keningen bij studiemiddag en 
bundel. 

Hans Hereman 

SAVAHNAH RIVER PLANT 

In het eerste nummer van Kerninfo hebben we beloofd iets te 
zullen schrijven over de Savannah River Plant (SRP) omdat ons 
uitgangspunt was om te schrijven over de verschillende nucleaire 
fabrieken die we op de tocht zijn tegengekomen. 

De SRP ligt aan de savannah 
rivier, die Georgia en South 
carolina van elkaar scheidt, 
tussen de plaatsen Augusta en 
Allendale. De SRP heeft een op
pervlakte van 770 km2. Op dit 
terrein zijn 8 produktie-reac
toren gebouwd, waarvan er 3 
niet meer operationeel zijn. De 
overige 5 zijn zgn 'standby', 
wat betekent dat ze binnen kor
te tijd weer kunnen produceren. 

Produktie 
De reactoren zijn niet ge

bouwd om energie op te wekken, 
maar alleen om plutonium (Pu-
239) en tritium (H-3) voor het 
Amerikaanse kernwapenprogramma 
te produceren. De SRP bestaat 
sinds 1950 en valt thans onder 
het Department of Energy (DoE), 
de bedrijfsvoering valt onder 
de firma Westinghouse. 

In produktie-reactoren wor
den brandstofstaven betrekke-

lijk kort (vergeleken met een 
commerciêle energie-reactor) 
'bestraald' om produktie van 
Pu-239 zo gunstig mogelijk te 
maken. De produktie van H-3 
gebeurt in speciale brandstof
staven, waarin het element li
thium is ingebracht. In beide 
gevallen worden de bestraalde 
brandstofstaven uit de reactor 
gehaald en verder verwerkt (men 
spreekt van opwerking) om de 
Pu-239 en H-3 eruit te halen. 

Deze opwerking, volgens het 
zgn. Purex procedé, komt neer 
op een chemische bewerking van 
de hele brandstofstaaf met sal
peterzuur en met organische 
oplosmiddelen. De gewenste stof 
wordt selectief uit de oplos
sing gehaald, de rest is een 
flinke stroom vloeibaar afval. 

Naast de produktie-reactoren 
en de opwerkingsfabriek zijn er 
diverse andere fabrieken op het 
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Hanford Nuclear ., . .-
Reservation 

Narional lalloratory 

LABORATORIA (4) EN FABRIEKEN (e) VOOR KERNWAPENS IN DE VS 

SRP terrein die zich bezig hou
den met de verwerking van nu
cleaire afval. Op het terrein 
zijn zo'n 262 plaatsen waar 
afval ligt waaronder: 

140 000 m3 zwaar- en 
lang-radioactieve vloei
stoffen; 
175 000 m3 chemisch afval 
met veel kankerverwekken
de verbindingen: 
duizenden m3 licht-radio
actief afval: 
en tonnen gemengd radio
actief-chemisch afval. 

Van de zwaar radioactieve 
vloeistof wordt geschat dat die 
een radioactiviteit van 560 
miljoen Curie omvat, waarvan 
bijna de helft komt van langle
vende isotopen als strontium 
(Sr-90) en cesium (Cs-137). 

Eén curie is de boeveelbeid radioactiviteit waarbij 
per seconde 37 tiljard desintegraties optreden. 

Veiligheid 
Een debat dat al zo oud is 

als de SRP zelf. Al in 1958 
werd door de Advisory committee 
on Reactor Safeguards (ACRS) 
geconstateerd dat de reactoren 
op een 5 maal hoger energie 
nivo opereerden dan waar ze 
voor ontworpen waren. Dezelfde 
ACRS adviseerde, in 1960, de 

reactoren naar commerciele 
standaards terug te brengen. 
Dat is echter nooit gebeurd. 
Pas na het ongeluk bij de ci
viele reactor van Three Miles 
Island in Pennsylvania, werd de 
veiligheid van de SRP steeds 
meer in twijfel getrokken. 

Bij een proef, eind 1991, om 
de zogenaamde K-reactor weer op 
te starten voor tritium produk
tie, lekte uit een koelingsys
teem zo'n 600 liter radioactie
ve vloeistof in de savannah 
River. De reactor is nu zgn 
'cold standby', dat houdt in 
dat herstarten zo'n 5 tot 8 
jaar zal vergen. 

Toekomst 
Op dit moment wordt in de 

SRP alleen nog plutonium ver
werkt voor nucleaire batterijen 
die in de ruimtevaart worden 
gebruikt. Hoewel alles nu afge
lopen lijkt te zijn, zwerven er 
nog altijd plannen rond bij het 
DoE om delen van het complex 
weer in gebruik tenemen voor 
kleine, nucleaire projekten. 

Hetzelfde DoE ziet zich overi
gens ook geplaatst voor de gro
te opruimklus van het terrein. 

Dirk Jan 
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RERHERRERGIE GOEDKOOP? HOEZO? 

In de Britse krant 'The Independent' van 4 juni 1993 vonden we 
een artikel over een dreigend bankroet van Scottish Nuclear (SN), 
één van de twee Britse geprivatiseerde instellingen voor kernener
gie. De Britse Algemene Rekenkamer (NAO) publiceerde in een 
rapport dat de kosten voor het ontmantelen van oude kernreactoren 
bij SN tot bankroet zullen leiden. Als enige uitweg noemt de NAO: 
een beroep doen op de Britse overheid, lees de belastingbetaler. 
Hoewel SN de moeilijkheden ontkent, werd erkend dat aan de 
overheid is gevraagd om een bijdrage van 1,1 miljard c. Dat zou 
zijn voor kosten die nog dateren van vóór de privatisering. Het 
NAO-rapport becijfert de totale kosten voor ontmanteling op 18 
miljard e. De NAO betwijfelt of de instelling(en) wel voldoende 
geld opzij zetten voor zulke toekomstige verplichtingen. 

Bovendien waarschuwt de NAO dat Nuclear Electrio (NE), de 
tweede instelling voor kernenergie, verplichtingen heeft tot 17 
miljard e, die eerst moeten worden betaald voor er geld opzij 
gezet kan worden voor ontmanteling. Die kosten zijn voor opwerking 
en afvalverwerking. 

NE en SN zijn beide overtuigd dat ze kunnen overleven. NE heeft 
een strategisch plan voor de komende eeuw. Tegen die tijd verwacht 
NE een winst te maken van 40 miljard C per jaar. Het plan is om 
het ontmantelen van oude kernreactoren (het duurste deel) uit te 
stellen tot de 22ste eeuw. Ondertussen zou NE dan een fonds vormen 
en in het eigen bedrijf herinvesteren, met een geschatte groei van 
2% per jaar. Maar de NAO becijfert dat NE over 100 jaar per 
reactor zo'n 3 miljard e opzij moet zetten voor de ontmanteling. 
NE heeft momenteel 13 reactoren en zou dus de hele verwachte winst 
nodig hebben. 

SN spreekt ook al over het verlengen van de levensduur van 
centrales, gewijzigde ontmantelingsplannen en om opwerking in 
Sellafield uit te stellen. SN claimt dat daarmee de liquiditeits
problemen kunnen worden opgelost. 

De opwerkingsfabriek in Sellafield is van British Nuclear Fuels 
(BNF), een andere geprivatiseerde firma. BNF overweegt om in 
Sellafield een nieuwe opwerkingsfabriek THORP (THermal Oxide 
Reprocessing Plant) te bouwen (kosten 2,8 miljard C). In die 
fabriek worden bestraalde brandstofstaven volgens een nieuw 
procedé opgewerkt, dwz. plutonium (Pu-239) en uranium (U-235) 
worden eruit teruggewonnen. De noodzaak van de nieuwe fabriek is 
discutabel en de veiligheid voor mens en milieu is niet zeker. 
Ondanks het argument van de werkgelegenheid is toestemming voor de 
nieuwe fabriek voorlopig uitgebleven. 

Een en ander laat eens te meer zien hoe de burger steeds van de 
ene beslissing naar de andere wordt gedwongen. Heroverwegen van de 
oorspronkelijke beslissing om kernenergie te gaan gebruiken komt 
nooit in het beeld. Indertijd gold als argument voor kernenergie: 
het is goedkoper. Maar, als we alle werkelijke kosten in rekening 
gaan brengen, blijft daarvan weinig overeind. 

Toch blijft in ons land de minister van Econoaische Zaken drammen. 
Wees op je hoede! Hans 
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RADIOACTIEF AFVAL IN DIEPE GROND 

Het standpunt van het NL kabinet over het opslaan van hoog
toxisch afval in de diepe ondergrond werd op 14 mei 1993 in een 
rapport bekend gemaakt. Hoog-toxisch afval bestaat uit chemisch en 
radioactief afval. Het laatste, kernafval dus, was één van de 
eerste soorten afval waarvan duidelijk werd dat het (in ieder 
geval voorlopig) zorgvuldig opgeslagen moest worden om milieu
verontreinig1ng en gevaar voor de volksgezondheid te voorkomen. 
overigens gaat het bij dat kernafval niet alleen om afval van 
kerncentrales, maar ook om afval van medische toepassingen zoals 
bestraling. Dit is zgn licht- en middel- radioactief afval (LAVA 
en MAVA, ongeveer700m3 per jaar): besmette kleding, handschoe
nen, vloeistoffen, etc. Eind 90er jaren komt hier zwaar-radioac
tief afval bij, dat nu nog opgeslagen ligt bij kerncentrales. 

Aan het opstellen van het 
standpunt is een lange weg van 
meningsvorming en inspraak 
voorafgegaan, die in het rap
port beschreven is. Niet al
leen bogen zich er commissies 
over als de Beleidscommissie 
ILONA (Integraal Landelijk On
derzoek Nucleair Afval) en de 
Studiecommissie OPLA (Opber
ging te Land), ook werd het 
oordeel gevraagd van betrokken 
organisaties als de SEP (Sa
menwerkende Electriciteits
Produktiebedrijven), de VNCI 
(Vereniging van de Nederland
se Chemische Industrie), de 
stichting Natuur & Milieu en 
de vereniging voor Milieuwe
tenschappen en was er een in
spraakronde voor ieder die dat 
wilde. Voor de inspraakronde 
werden advertenties geplaatst 
in dagbladen en kwamen er 2700 
reakties binnen. Ook deze Z1Jn 
beschreven in een bijlage van 
het rapport. 

De Faculteit Wijsbegeerte 
en Maatschappijwetenschappen 
van de Universiteit Twente 
heeft alle argumenten van men
sen die reageerden tijdens de 
inspraakronde, gegroepeerd en 
geëvalueerd. Zo heeft men "het 
landschap van argumentaties in 
kaart gebracht" door zes 
soorten argumenten te noemen: 
1 rekening houden met toekom-

stige generaties; 
2 preventie en hergebruik 

(= ketenbeheer); 
3 veilige opslag volgens lBC

criteria (Isolatie, Beheer, 
controle); 

4 terugneembaarbeid van het 
afval; 

5 het aan de orde zijn van 
het afvalprobleem; 

6 geen export van het afval. 

Van deze zes wordt nummer 5 
als irrelevant gezien, want 
het gaat om het principe van 
afvalopslag in de diepe onder
grond, ongeacht of het afval
probleem aan de orde is. 

De onderzoekers doen nummer 6 
als vanzelfsprekend af; toch 
is op dit moment export nog 
steeds realiteit. 

De eerste twee van de zes 
"kunnen door niemand worden 
tegengesproken als ze worden 
opgevoerd 11 vinden de onderzoe
kers. Bij de wenselijkheid van 
ondergrondse opslag draait het 
dus om de punten 3 en 4. 
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Volgens de Twentse analyse 
bepalen juist de inschattingen 
zowel van het veiligheidsrisi
co als van de zin van terug
neembaarbeid het oordeel over 
de wenselijkheid van onder
grondse opslag. Wel speelt hun 
onderlinge samenhang mee: als 
een lokatie 100% veilig is, 
zal terugneembaarbeid niet 
zinvol zijn, en hoe onveiliger 
een lokatie is, des te gemak
kelijker zou het afval terug 
te nemen moeten zijn. 

Preventie en hergebruik 
staan wel hoog in het vaandel, 
maar zijn (nog) niet altijd 
mogelijk stelt het kabinet. 
Hergebruik door het opbranden 
van actiniden in het kernafval 
wordt nog onderzocht (een rap
port wordt later in 1993 ver
wacht). Actiniden zijn elemen
ten met een atoomnummer van 
meer dan 89; de meeste zijn 
radioactief, sommiqen met een 
lange halfwaardetiJd. Door 
kernafval weer in te brengen 
in kernreactoren worden acti
niden gebruikt als brandstof 
en gespleten in isotopen van 
lichtere elementen. Daarbij 
komt energie vrij en hopel1jk 
hebben de nieuwe splijtings
elementen een kortere half
waardetijd. 

Het kabinet denkt aan 
preventie te werken door bij 
producenten van hoog-toxisch 
afval een bewijslast te leg
gen. Zij moeten bewijzen dat 
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voor het door hen toegepast 
proces "geen aanvaardbare 
milieuvriendelijke alternatie
ven zijn en dat het proces een 
aantoonbaar maatschappelijk 
nut heeft, afgezien van de 
nutsaspekten voor de onderne
ming en de werkgelegenheid". 

Het kabinet blijkt nog niet 
zo zeker te zijn van de vei
ligheid van opslag in de diepe 
ondergrond. Het merkt eerstens 
op dat nu en in de toekomst 
d1t hoog-toxische afval deels 
onvermijdelijk is, omdat het 
ontstaat bij maatschappelijk 
nuttige processen. Wel moet 
een opslagplaats aan alle lBC
criteria voldoen. 

Het kabinet kiest duidelijk 
voor terugneembaarheid, zowel 
in verband met de omkeerbaar
beid van de opslag als ten be
hoeve van hergebruik. Men 
vindt dat opwegen tegen de 
last die dit legt op de schou
ders van toekomstige genera
ties. De koppeling met veilig
heid is niet in het geding 
want men blijft de eis hand
haven dat aan de lBC-criteria 
moet zijn voldaan. Aangezien 
de opslag in steenzout-forma
ties tot gevolg heeft dat het 
afval niet terugneembaar is, 
wordt deze optie afgewezen. 

Het kabinet beseft dat 
hiermee geen oplossing is ge
vonden voor het probleem van 
de opslag van zwaar radioac
tief kernafval. 
Er zal meer onderzoek komen 
naar preventie en hergebruik 
en naar andere opslaqmethoden, 
waarbij de terugneembaarbeid 
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wel gegarandeerd kan worden. 
Verder komt het kabinet ook 
niet. 

En zo blijven we een beetje 
met een kater zitten. En met 
een hoop hoog-toxisch afval, 
waarvoor -ondanks een gedegen, 
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zorgvuldige, zelfs heldere 
standpuntbepaling- voorlopig 
geen oplossing lijkt te vinden 
te zijn. voorlopig zal onze 
lieve aarde nog volgestouwd 
worden met zeer giftig afval. 
Wie weet voor hoe lang ••• 

Nice Verzijden 

EEN SCHOKKEND BERICHT 

Toen ik 17 mei 1993 in Geneve een seminar over Non-Proliferatie 
bijwoonde, hoorde ik een bijdrage van Katie Boanas-Dewes uit Nw 
Zeeland. Zij riep iedereen op om in eigen land of regio aktie te 
voeren ten gunste van het uitbannen van kernwa~ens en het verlen
gen van het NPV (Non-Proliferatie Verdrag). ZiJ vroeg vooral aan
dacht voor het kritisch volgen van het gedrag van je eigen rege
ring in de VN (Verenigde Naties). 

Mij heeft zij de ogen ge
opend met een overzicht van 
het stemgedrag van alle (164) 
landen in de Algemene Vergade
ring van de VN met betrekking 
tot ontwa~enings-resoluties. 
Het overz1cht slaat op 17 re
soluties die in 1991 over ont
wapening in de VN aan de orde 
waren. Door een voorstem + 1, 

een onthouding o en een tegen
stem - 1 te tellen, en het 
totaal door 17 te delen krijgt 
ieder land een score. 

Score + 1,0 haalden 66 lan
den, + 0,9 52 landen; deze 118 
landen samen (alle van de 
Derde Wereld) stemden dus in 
90-100% van de gevallen vèör. 



KERNINFO nummer 3 11 

-o.41-------------------f· .. ··········· 

De overige 46 landen (op 3 na) 
kwamen met scores van + 0,85 
tot + 0,25. Rusland (+ 0,75) 
en China (+ 0,67) stemden in 
2/3 van de gevallen voor. De 
25 landen die het minst en
thousiast zijn over ontwape
ning zijn uit Europa. Alle 
landen van het NATO-blok 
kwamen tot een score kleiner 
dan + o,s, hetgeen betekent 
dat ze zich in minder dan de 
helft van de gevallen positief 
opstelden. 
Nederland scoort een povere 
+ 0,25, dus is maar in 1/4 van 
de gevallen voor ontwapening. 

Schrijnend was het stemge
drag van Gr Brittanniê, Frank
rijk en de vs. Die scoorden 
resp- 0,17, - 0,17 en- 0,45. 
Ofschoon de vs overheersen in 
de Veiligheidsraad, blijkt het 
in de Algemene Vergadering een 
duidelijk afgebakende minder
heid van drie landen aan te 
voeren. Als het gaat om andere 
resoluties over mensenrechten, 
economische, politieke en 
internationale veiligheid, 
bevinden de vs zich in een 
zelfde geisoleerde positie. 
Ook sterk in isolement zijn de 
vs als het gaat over schulden. 
De vs zijn 337 miljoen $ ach
terstallig in lidmaatschaps
bijdragen; volgend in grootte 
is de schuld van Braziliê nl. 
18 miljoen $. 

wat dit overzicht me heeft 
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geleerd is dat het van het 
grootste belang is om onze 
Nederlandse regering ter ver
antwoording te roepen voor het 
nauwelijks positieve stemge
drag in de VN met betrekking 
tot ontwapening. Het komt me 
voor dat verwijzing naar zgn 
bondgenootschappelijke ver
plichtingen nergens hout 
snijdt en al veel te lang 
vooruitgang op vredesgebied 
heeft geblokkeerd. De argu
menten waarmee de VS, GB en 
Frankrijk hun tegenstand on
derbouwen zijn nauwelijks in 
het belang van Nederland. Ook 
kan Nederland zich tegenover 
de Derde Wereld niet permit
teren tegen te stemmen of zich 
van stemming te onthouden. 

zo mogelijk via politieke 
partijen en anders recht
streeks zullen we de regering 
moeten duidelijk maken: 

dat we echt vrede willen en 
de wapenwedloop absoluut 
zat zijn; 
dat we eisen dat NL in de 
VN de zijde kiest van Derde 
Wereld landen, die wereld
vrede nastreven; 
dat we willen dat NL een 
stemgedrag vertoont onaf
hankelijk van dat van de 
vs, van GB en van Frank
rijk, een stemgedrag meer 
gericht op het bereiken van 
wereldvrede en het algemeen 
welzijn van alle wereld-
burgers. Hans Hareman 
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BUNDEL EH S'l'ODIEMIDDAG VAR IKV 
'de Geest is nog niet terug in de Fles' 

De bundel mocht ik voor de studiemiddag al inzien en heb ik met 
grote interesse gelezen. Toch had ik er moeite mee en dat gevoel 
hield ik tijdens de studiemiddag. Al tijdens het lezen begreep ik 
gaandeweg dat ik me ongemakkelijk voelde door de wijze waarop fei
ten werden vermeld. Ik ben me erg bewust dat ik door de Koude Oor
log gewend geraakt ben aan een manier van taalgebruik, waarbij het 
Oosten altijd kwade en het Westen altijd goede bedoelingen worden 
toegeschreven. En ondanks de herhaalde vermelding in de bundel dat 
de Koude Oorlog voorbij is proef ik in de bundel nog steeds dat 
taalgebruik. Ook werd ik versterkt in het besef dat begrippen als 
'vrede' en 'veiligheid' steeds door 'overheden', als Defensie en 
Buitenlandse Zaken worden ingevuld en gekoppeld. Het wordt me bij
na onmogelijk gemaakt die begrippen anders te zien, 'vrede' te 
koppelen aan 'gerechtigheid', en 'veiligheid' als iets wat ik moet 
verdienen en niet afdwingen. Een en ander dringt me een stel vóór
onderstellingen op, die ik ben gaan betwijfelen en zeker niet meer 
vanzelfsprekend vind. Ik wil dat aan voorbeelden toelichten. 

1 Uit de bundel op pg 35 ci
teer ik: "Tot voor kort was 
een van de grootste zorgen ten 
aanzien van het NPV de landen 
die geen lid zijn geworden. 
Uiteraard vormt dit een erns
tige verzwakking. Het zijn 
veelal probleemlanden en in de 
laatste jaren doet zich een 
verschijnsel voor •••• : het 
niet te kontroleren circuit 
gaat onderling tot handel over 
en is niet meer afhankelijk 
van de noordelijke welwillend
ruû.d of vergissingen." Laat ik 
eerst stellen dat ik geen ver
wijt maak aan de schrijver van 
deze passage In de rest van 

het verhaal komt duidelijk 
naar voren dat hij goed weet 
waarom het gaat. Wat ik met de 
geciteerde tekst wil duidelijk 
maken, en de onderstreepte 
woorden geven dat aan, is dat 
er, misschien onbedoeld, maar 
daarom niet minder, een hou
ding uit spreekt van 'wij moe
ten de ander onder toezicht 
stellen'. Dat 'wij' ons zelf 
daarbij boven de ander en 
buiten twijfel stellen is de 
onmiddellijke konsekwentie. 
Maar is dat wel terecht? Is 
het niet juist deze politie
agent-houding van vooral de VS 
en GB, en in zekere mate ook 
van Frankrijk, die naar veel 
Derde Wereld landen toe (India 
is daarvan een goed voorbeeld) 
werkt als een rode lap op een 
stier? Toch zou het onterecht 
zijn die houding alleen aan de 
Grote Drie te wijten. 
Verschuilt NL zich niet als 
trouw bondgenoot achter de 
grote broers? Speelt NL niet 
de rol van trouw lid van de 
NATO, betrouwbaar vriendje van 
de VS en dus zeer respectabel? 
Meten we zo met twee maten? 

2 Hét onderwerp van bundel en 
studiemiddag is massavernieti
gingswapens in de breedste zin 
van het woord. Maar het 
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meerendeel van de bundel en 
praktisch alle bijdragen tij
dens de middag gaan over de 
proliferatie van kernwapens. 
Terecht, want het NPV gaat 
over kernwapens en niet over 
biologische of chemische wa
pens. Toch is die verbreding 
tot massavernietigingswa~ens 
steeds als een versluier~ng en 
verdunning aanwezig. Die ver
breding komt al voor in het 
advies 'Naar een veelzijdig 
non-proliferatie beleid', dat 
op verzoek van de ministers vd 
Broek en ter Beek in AVV-11, 
1992 is uitgebracht door de 
Adviesraad voor Vrede en Vei
ligheid. Waarom willen we zo 
graag de diskussie verleggen 
naar alle massavernietigings
wapens? Is het NPV niet be
langrijk genoeg? Of dient de 
verbreding om de andere te
rechte verbreding naar zowel 
horizontale als verticale 
proliferatie te kunnen ontlo
pen? In de bundel was een bij
drage over proliferatie van 
kernwapens, aanvankelijk als 
'horizontale proliferatie' 
benoemd. Is daar sprake van, 
misschien onbedoelde, verslui
ering? Zeker is dat de verti
cale proliferatie nauwelijks 
ter sprake komt. Maar het is 
toch juist te stellen dat met 
name de KernWapenStaten (KWS) 
van het Westen zich van het 
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artikel VI van het NPV niets 
hebben aangetrokken? Het is 
toch juist dat NL als Niet-KWS 
en als deelnemer aan het NPV 
zich best had mogen inspannen 
om een kernwapenvrije zone in 
Europa te bereiken? Als we 
over non-proliferatie spreken 
hoort het daarom te gaan. 

3 Dat de Koude Oorlog ten 
einde is vind ik in de bundel 
diverse keren vermeld. Maar 
steeds proef ik er zoiets bij 
van: 'die hebben we gewonnen'. 
Mij is het echter anders te 
moede. Eerstens was die Koude 
Oorlog niet een oorlog in de 
gewone zin van het woord. Wel 
is er, net als bij een werke
lijke oorlog trouwens, geen 
sprake van een overwinnaar. Er 
zijn slechts verliezers en dat 
zijn wij allemaal. We hebben 
gedanst naar het pijpen van 
(kern)wapenontwikkelaars en 
militaire strategen. We hebben 
ons een vijandsbeeld laten 
opdringen dat nergens op 
slaat. We hebben de gemeen
schap belast tot de rand van 
het bankroet of er net over 
heen. We hebben problemen, die 
we nauwelijks nog aankunnen, 
maar voor ons uitgeschoven. 
Is er niet reden om toe te 
geven dat wij met die Koude 
Oorlog van meet af aan op de 
verkeerde weg waren? Zou het 
niet van gezond verstand ge
tuigen als we nu eens op
hielden met voetstoots aan te 
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nemen dat de ander een gevaar 
voor ons inhoudt? Zou het niet 
van moed getuigen als we zelf 
beginnen met VREDE? Is de oor
spronkelijke slagzin van het 
IKV: Kernwapens de Wereld uit, 
te beginnen in Nederland! niet 
waard weer van stal gehaald te 
worden? 

Een veel gehoord argument 
van de VS ten gunste van het 
handhaven van kernproeven en 
kernwapens is dat 'afschrik
king' werkt. En over bepaalde 
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landen sprekend hoor je de VS 
zeggen dat ze staats-'terreur' 
uitoefenen. Maar 'afschrik
king' heet toch 'deterrence' 
in het Engels; en zit daar 
niet dezelfde stam in als in 
terreur? Is het Nederlandse 
woord voor terreur niet 
'schrikbewind'? Wie het ver
schil weet mag het zeggen! 

Maar hoe dan ook 'de Geest is 
nog niet terug in de Fles'. 

Hans Hareman 

HIROSHIHA-NAGASAKI-HERDENKING 
7 augustus 1993 

Op zaterdag 7 augustus wordt in Amsterdam weer de jaarlijkse 
Hiroshima-Nagasaki-herdenking gehouden. De herdenking valt uiteen 
in twee delen: een aktie overdag en een herdenkingsceremonie aan
sluitend om 18.00 uur. 

Van 'smorgens 10.00 uur 
tot 'smiddags 17.00 uur wordt 
aktie gevoerd bij de st Anto
niesluis (hoek Jodenbresstraat 
- st Antoniebreestraat, t.o. 
het Rembrandtshuis), met een 
tentoonstelling en een hand
tekeningenaktie tegen het 
hervatten van kernproeven. 

De herdenkingsceremonie 
met vredeslantaarns op het wa
ter, die ook in vele andere 
steden ter wereld wordt gehou
den, vindt om 18.00 uur plaats 
bij de steiger in de Amstel 
t.o. de ingang van het Muziek
theater. Bij die plechtigheid 
worden de slachtoffers her
dacht van de atoomaanvallen op 
Hiroshima en Nagasaki en van 
alle atoomproeven die er 
sindsdien genomen zijn. 

De handtekeningen die 
worden verzameld tegen het 
hervatten van kernproeven 
zullen worden verzonden naar 
de vijf kernwapenstaten (VS, 
(voormalige) sovjet unie, Gr 
Brittanniê, China en Frank
rijk) en de Nederlandse rege
ring. U kunt ook in uw eigen 
plaats handtekeningen verza
melen en ons die opsturen 
(Vrouwen voor Vrede Amsterdam, 
postbus 53097, 1007 RB 
AMSTERDAM) • 

Vanaf 16.00 uur is er, 
ook bij de st Antoniesluis, 
gelegenheid om zelf een vre
deslantaarn te maken. Kinderen 
zijn daarbij van harte welkom. 
Tijdens de herdenkingsceremo
nie zullen enkele sprekers het 
woord voeren en zal het Japans 
vrouwenkoor "Kaze" optreden. 
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De herdenkings- en 
aktiedag wordt georganiseerd 
door de Amsterdamse Vredes
wacht en Vrouwen voor Vrede 
Amsterdam, samen met de Fran
ciskaanse Vredeswacht en de 
Wamen International League for 
Peace and Freedom (WILPF). 

HERDENKING DOOR VASTEN 

Enkele jaren geleden is 
vanuit het earl KabatHaus in 
Mutlangen in Duitsland als 
aktie voorgesteld om Hiroshima 
en Nagasaki te herdenken door 
vanaf 6 tot en met 9 augustus 
te vasten. De organisatoren in 
Duitsland hielden dat vasten 
zelfs langer vol om daarmee 
het beëindigen van kernproeven 
te bewerkstelligen. Meedoen 
uit solidariteit van 6-9 aug 
wordt op prijs gesteld. 

Dit jaar is in Genève 
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ook zo'n initiatief genomen. 
Ook van daaruit vraagt men om 
met de Geneefse groep mee te 
vasten om zodoende meer kracht 
bij te zetten aan de dringende 
eis om met kernproeven te 
stoppen. 

Ieder kan naar eigen 
inzicht deelnemen aan zo'n 
vastenaktie. Het is wel zaak 
te weten dat je gezondheids
toestand het vasten toelaat. 
Meestal is dat het geval maar 
in geval van twijfel is het 
raadplegen van de huisarts 
gewenst. Uit eigen ervaring 
kan ik zeggen dat vasten 
gedurende een dag of vier een 
heel gezonde uitwerking heeft, 
zowel lichamelijk als mentaal. 
Tijdens het vasten neem ik 
geen vast voedsel, wel drink 
ik thee of kruidenbouillon. 

Hans 

NU IS HET WOORD WEER AAN JULLIE 

In de inleiding zeiden we al dat nummer 3 niet meer algemeen 
rondgaat. Maar het aantal abonné's dat we hebben is nog te laag. 
Vraag aan ieder van jullie om minstens één nieuwe abonné aan te 
brengen, hetzij uit kennissenkring, hetzij uit vredesorganisatie. 

Gebruik daarom onderstaande bon en abonneer iemand op KERNINFO. 
Stel het niet uit, doe het NU. 

We rekenen op jullie! 

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. 

o 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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