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TER INLEIDING 

Dit wordt nummer vier. Gaven we in nr 3 als 
laatste nieuws dat de VS met proeven zouden sto
ppen, nu weten we al lang dat drie landen (VS, 
Rusland en Frankrijk) de moratoria hebben ver
lengd. Dat we daar blij mee zijn zal iedereen begrij
pen. Maar tevreden zijn we niet en dat hangt samen 
met nog steeds binnenkomende berichten over de 
standpunten die die Janden en ook GB nog steeds 
innemen. Echt streven naar volledig stoppen met 
proeven, naar non-proliferatie, naar totale nucleaire 
ontwapening schijnt er nog niet te zijn. Daarom gaan 
wij door met ons verL.et tegen kernindustrie. We 
komen er in volgende nummers uitvoerig op terug. 

In dit 4e nummer bieden we: 
een 'portret' van de Hanford fabrieken, de 
oudste kern- en wapenfabrieken in de VS; 
een artikel over de kernindustrie in Frankr~'k; 
een terugblik op de ontwikkeling van de atoom
bom in 1944/45; 
een hemvetWeging over het toepassen van 
kernenergie; 
een analyse van het Non-Proliferatie Verdrag 
en de kans op de verlenging ervan; 
een artikel over het World Court Proje<.-1, 
waarmee de legaliteit van kernwapens zal 
worden getoetst; 

Geleidelijk zullen we meer en meer informatie 
gaan geven over de situatie in Europa, de voormali
ge Sovjet Unie en China. Tot nu toe hebben we 
steeds de VS onder de loupe genomen, maar ook de 
rest van de wereld speelt een rol. De eerlijkheid 
gebiedt ons te zeggen dat informatie over de VS veel 
gemakkelijker te vinden is. Bij het korte artikel over 
Frankrijk bleek ons al dat openheid daar niet groot 
is. In dien zin hoed af voor instanties in de VS die 
de informatie vrijgeven, danwellos peuteren. 
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Hoewel we anders schreven is nummer 3 toch 
wijder verspreid. Dat heeft gelukkig nog een aantal 
abonné's opgeleverd. Dit keer kan dat echt niet 
meer. Maar we willen wel een dringend beroep doen 
op alle lezers om mee te helpen het aantal abon-né's 
uit te breiden. Geef Kerninfo door aan een poten
tiële abonné. Maak voor Kerninfo reclame in de 
organisatie of groep waar je lid van bent. We reke
nen op jullie medewerking! 

Willen diegenen die zich wel opgaven voor een 
abonnement en die nog niet betaalden dat alsnog 
doen. Kijk het svp zelf na. Wij hebben onze handen 
ook vol en willen graag met een minimum aan 
administratie volstaan. En eerlijk gezegd vinden we 
het werken met acceptgirokaarten een ongewenst 
toegeven aan onze eigen luiheid. 

Neem en lees! 
Dirk Jan en Hans 

BANFORD FABRIEKEN 

De US Hanford Engineer Works (Hanford) is als fabriekscomplex in het laatste jaar van WO .n opgezet in 
het kader van het Manhattan project, ter ontwikkeling van de atoombom. Het complex, dat een oppervlakte van 
ongeveer 1700 tan2 beslaat, ligt in het zuidoosten van de meest noordwestelijke staat, Washington, bij Richland 
aan de Colombia rivier. Op 'Site-W' (de codenaam in oorlogstijd) zijn 3 reactoren gebouwd voor de eerste ameri
kaanse kem(proeven)bommen, gebaseerd op plutonium (Alamogordo, Nagasaki, de Hiroshima-bom was een 
uranium-bom). Het totaal is na de oorlog uitgebouwd tot 9 reac-toren en 5 zgn opwerkingsfabrieken. In de loop 
van de jaren heeft Hanford zo'n 60 ton plutonium geproduceerd van zgn. kemwapenkwaliteit. 

Hanford (nu Hanford Nuclear Reservation 
geheten) heeft een beruchte naam als vervuiler van 
fabrieksterrein en wijde omgeving. In de loop van de 
jaren zijn geleidelijk de reactoren en opwerkingsfa
brieken gesloten, voornamelijk omdat een en ander 
te veel was vervuild om nog bruikbaar te zijn. De 

laatste reactor (deN-reactor) is begin 1988 uit pro
duktie genomen en zgn 'cold standby' geplaatst. De 
laatste opwerkingsfabriek, de PUREX fabriek, is 
begin 1990 gesloten; de toekomst daarvan is onze
ker. Wat alleen nog in de PUREX fabriek zou 
kunnen worden opgewerkt is de 2100 ton brandstof 
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van deN-reactor; maar daarover is nog niet beslist. 
Het zou wel een extra 4 miljoen liter zwaar radioac
tief vloeibaar afval geven met een radioactiviteit van 
ongeveer 15 miljoen OJrie (voornamelijk strontium-
90 en cesium-137). Trouwens ook het afbreken van 
opwerkingsfabrieken geeft grote hoeveelheden 
radioactief afval. 

De N-reactor is een 4000 MW, grafaet-gemo
dereerde kerncentrale die zowel elektriciteit als 
plutonium produceert (de enige zgn dobbel-doel 
reactor iD de VS). De N-reactor behoort tot het-
7..elfde type reactoren als die van de Tomsk.7 fa
brieken in Rusland, waar onlan~ een plutonium
vetvUiJing door een ongeluk optrad. Als we de 
leemreactoren in de voormalige Solietunie verou
derd noemen dan geldt dat in gelijke mate voor 
Hanford. 

Bij de opwerking wordt het plutonium uit de 
brandstofstaven gehaald. Daarbij ontstaan enorme 
hoeveelheden radioactief afval, omdat in de be
straalde brandstofstaaf diverse radioactieve stoffen 
als splijtingsdelen zijn achtergebleven. Geleidelijk is 
het proces van opwerking gewijzigd. In de 50er en 
60er jaren werd een proces gebruikt genaamd 
REDuction OXidation (REDOX). liet meest ge
bruikelijk is nu het chemische proces dat Plutonium
URanium EXtraction (PUREX) heet, hetgeen 
aangeeft. dat het gaat om de (terug)winning van 
plutonium en uranium. 

Bij de opwerking worden bestraalde brand
stofStaven eerst ontdaan van hun mantel van zirc
alloy (een legering van zircoon en aluminium), dan 
in stukken gezaagd en met salpeterzuur behandeld. 
Alles lost dan op en wordt één grote massa vloe~to( 
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waarin alle stoffen als nitraten voorkomen. Pluto
niumnitraat en uranylnitraat worden vervolgens ge
scheiden van de rest door ze op te lossen in de 
otgwche stof tributyl-fosfaat gemengd met pe
troleum. Vervolgens \\'Orden plutonium en uranium 
nog van elkaar gescheiden als oplossingen van 
plutonium- en uranylnitraat. Na de PUREX-extrac
tie volgt nog een oxydatie-stap waarbij het plutoni
um- en uranylnitraat in vaste vorm \\'Orden omgezet 
(meestal oxiden) om te worden vervoerd. Vervoer in 
vloeibare vorm is verboden. 

Het mengsel van plutonium- en uranylnitraat 
met tributyl-fosfaat, dat •rode olie' wordt genoemd, 
kan explosief worden bij verdere indamping zoals in 
juli 1953 in Hanford bleek. Soortgelijke explosies 
hadden zich voorgedaan in januari 1953 bij Savan
nah River en in 1959 in Oak Ridge, Tennessee. Het 
ongeluk in Tomsk, begin 1993, heeft plaatsgevonden 
in vergelijkbare omstandigheden. Ook in Tomsk. 
wordt het PUR EX proces toegepast. Het feit dat er 
nu veel aandacht is voor nmieuvetvUiJing tengevolge 
van het ongeluk in de Tomsk7 fabriek mag niet 
vcrdoezelen dat ook Hanford en Savannah River 
een niet mis te verstane voorgeschiedenis hebben. 
Het wrange toeval wiJ, dat op de dag van het onge
luk in Tomsic (6 april 1993) in Danford de 'uranium 
oxide' fabriek werd berstart, de stap na het PUR EX 
proces. Deze fabriek is al zo'n 50 jaar oud 
Over veiligheid gesproken ... 

Naast de grote hocveelheid radioactief afval die 
bij opwerking ontstaat is er ook de moeiliJkheid van 
vrijkomende gassen die radioactief zijn. V ootbeelden 
zijn tritium, koolstof-14, diverse jodium-isotopen en 
laypton-8S. Vooraljodium-131 is erg gevaarliJkvoor 
kinderen, omdat het zich ophoopt in de schiJdldier. 

Figure 3.2. Hiah·level radioactive waste tanks under construction, Hanford Nuclear Reserva
tion, Richland, Washington. USA. 1984. Photo by R~rt Dtl Tredici. 
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Omdat jodium-131 een halfwaardetijd beeft van 
8 dagen kan het vrijkomen ervan worden ondervan
gen door de op te werken reactorbrandstof te laten 
verouderen. Dat is in de late 40er jaren niet ge
beurd. Het meest beruchte incident, in Hanford, is 
het 'Green Run' experiment. Op 2 en 3 december 
1949 is moedwillig een 'groene' (16 dagen uit de 
reactor) hoeveelheid brandstof opgewerkt. Hierbij 
kwam 11 000 Olrie jodium-131 vrij (vgl Harrisburg: 
24 Olrie ), in een wolk met een omvang van 300 bij 
6S kilometer. De reden voor het experiment en de 
details van het ongeluk zijn tot op de dag van 
vandaag geheimgehouden. 
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Alles bijeen blijkt uit officiële regeringsdocu
menten dat de opwerkingsfabrieken van Hanford in 
de jaren 19~ 1949 een boeveelheid van 515 000 
CUrie aan jodium-131 hebben laten ontsnappen. 

Gedurende de SOer jaren werd radioactief afval 
gewoon in de Cotumbia rivier gedumpt. 

Hanford is verder bekend van de 'atomie man•, 
een medewerker die door een ong~luk op 30 au
gustus 1976 zwaar besmet werd. 

Dirk Jan 

FRANKRIJK EN KERNINDUSTRIE 

Frankrijk is één van de meest geavanceerde landen in de wereld wat het gebruik van kernenergie betreft. 
Met 56 kerncentraJes wordt zo'n 75% van de behoefte aan elektridteit gedekt. Dit park van kerncentrales wordt 
voor 60% voorzien van uranium dat in Frankrijk zelf wordt gewonnen. 

fiJure 2.4. ~ Supt'tphtnlx b<~t ttactot, Cteys-Molvllle, Frana, 1981 

In het noorden van Normandië, bij La Hague 
aan de monding van de Seine, bevindt zich de 
Franse opwerkingsfabriek, waar gebruikte (dus 
bestraalde) brandstofstaven worden opgewerkt en er 
plutonium uit wordt teruggewonnen. Ook bestraalde 
brandstofstaven uit Duitsland, België, Nederland, 

Zwitc;erland, Taiwan en Japan worden hier verwerkt. 
Als gevolg van hel niet doorgaan van de .kweekreac
tor bij Wadeersdort in Duitsland -waarin Pu .1..ou 
worden gewonnen- heeft La Hague haar capaciteit 
4 maal vergroot, lol een verwerkingscapaciteit van 
1600 ton hestraafde brandstofstaven per jaar. 

Het vrijgekomen plutonium wordt voor een 
deel toegepast in het Franse kernwapenarsenaal, de 
'force du frappe'. Japan heeft met La Hague een 
contract om uit Japanse brandstofstaven teruggewon
nen plutonium, zo'n 30 ton tot nu toe, terug te 
brengen naar Japan. Het eerste transport bad vorig 
jaar, over zee, plaats. 

Hét controversiële project in 1-rankrijk is de k
weekreactor 'Superphenix', bij Grenoble. Deze 
kweekreactor heeft in een periode van 76 maanden -
sinds 1976- slechts 308 dagen (d.i 13% van de tijd) 
gewerkt. Na 1990 heeft de Superphenix geen toe
stemming meer gehad om verder te werken. 

Uraniummijnbouw 

Het kernenergie programma van Frankrijk 
vraagt om zo'n 7200 ton uranium per jaar. In de 
vraag naar uranium wordt voor zo'n 60% voorzien 
door 14 lokaal werkende bedrijven, die weer on
derdeel vormen van grote ondernemingen als Cogc
ma, .Mokta, Total en SMUC. Tegenwoordig zijn de 
meeste Franse uraniummijnen te vinden in de nabij
heid van het Centraal Massief (de departementen 
Hérault, Averyon, Corrè:r.e, Haute-Vieone ). Ver
spreid door bet land liggen 4 verwerkingsfahricken 
zo dicht mogelijk bij de winningsgebieden. De totale 
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verwerkingscapaciteit maakt Frankrijk dé grote 
uranium-producent van Europa. 

Problemen met radioactMteit bij afvalbergen 
van mijnen komen soms aan het licht, meestal 
zonder enige consequenties. In juli 1991 werd 
ontdekt dat 2 verwerkingsfabrieken illegaalzwaarra
dioactief afval van de uraniummijnen en van de 
voormalige kernwapenfabriek Le Bouchet dumpten 
in Limoges. De lokale bestuurders noemden deze 
dumping 'opslag van natuurlijk uraniumoxide' dat 
totaal niet radioactief was ( ... ). 

Omdat de prijs van uranium laag is, worden 
veel van de Franse mijnen met sluiting bedreigd. Bij 
het sluiten van deze mijnen worden de afvalbergen 
in de open, of ondergrondse, mijnen teruggestort, 
zonder veel bescherming. Dit heeft tot gevolg dat op 
diverse plaatsen het gevaar bestaat van lekken van 
radium naar het grondwater. Op de meeste plaatsen 
is niet eens vergunning aangevmagd of een vorm van 
controle aanwezig voor de gesloten mijnen. 
De eerder genoemde bedrijven Cogema, Mokta, 
Total en SMUC zijn ook in het buitenland actief. 
Vooral in Canada, in Saskatchewan, waar de rijkste 
uraniumaders ter wereld liggen. 
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Het verdwenen dorp 

Ruim 40 jaar geleden werd nabij het dorp Le 
Brugeaud uranium gevonden. In 1952 werd met 
mijnbouw begonnen. Mensen werden gedwongen om 
hun woonplaats te verlaten. Zij die niet wilden en 
toch bleven werden verdreven door de explosies van 
de mijnbouw. Meestal werden de nvergebleven 
bewoners zo'n 1.5 minuten tevoren gewaarschuwd 
voor een explosie. Als ze uit hun schuilgelegenbeid 
kwamen vonden 7.e hun ramen aan diggelen. Kortom 
zij die niet weg wilden werden op het laatst toch 
vcrdreven door de mijnbouw. De mijn is nu geslo
ten; op de plaats van het dorp en de vroegere open 
uraniummijn is nu een meertje genaamd "Le Bruge
aud". Volgens Cogema kunnen de afvalbergen geen 
kwaad( ... ). 

Om met kernwapens, kernenergie, uranium
mijnen en aanverwante problemen bezig te zijn 
hoeven we het dus niet zo ver te zoeken. Nederland, 
Frankrijk en Europa zijn wat betreft het protest 
tegen de kernindustrie nog nauwelijks ontgonnen 
gebieden .... 

Het wordt tijd ons:~..elf goed te informeren en 
dan over te gaan tot aktie. 

Dirk Jan 

ONTWIKKEUNG VAN DE ATOOMBOM 

In 1945 kwam voor het eerst een atoombom tot ontploffing. Er zijn drie data bij te noemen: 16 juli de 
allereerste test in de Alamogordo woestijn in de staat New Mexico; 6 en 9 augustus twee verdere proeven boven 
de steden Hiroshima en Nagasaki in Japan. We spraken nog van atoombom, woorden als kernwapen en kemproef 
zijn van latere datum. Ook waren die eerste atoombommen probeersels die in haast in elkaar waren gezet. 
Misschien is dat de reden dat de bommen van Hiroshima en Nagasaki officieel als test te boek staan. Sinds 1945 
is de ontwikkeling van de atoombom voortgegaan; men spreekt momenteel van de derde generatie van 
kernwapens. 

Als eerste generatie gelden de kernwapens die berusten op kernsplijting. Het komt er bij zo'n bom op aan 
een explosie tot stand te brengen door een kettingreactie te starten in splijtbaar materiaal zoals bijv. uranium (U-
235) of plutonium (Pu-239). De kettingreactie ontstaat als bij een, in twee brokstukken splijten-de, atoomkern 
neutronen vrijkomen die zelfweer andere atoomkernen laten splijten. Kritisch daarbij i~ de hoeveelheid (massa) 
splijtbaar materiaal, waarbinnen de eerste splijting door botsing met een neutron optreedt. In een kernwapen 
wordt in zeer korte tijd (ongeveer 1 microseconde, di. een miljoenste deel van een seconde) splijtbaar materiaal 
tot die kritische massa bijeengebracht. Dan start de kettingreactie en kort daarna is zoveel energie vrijgekomen 
dat de bom explodeert. Het spreekt vanzelf dat dan de kettingreactie ook stopt want het splijtbaar materiaal spat 
uiteen. 

Bij het samenbrengen van het splijtbaar materiaal wordt een steeds verbeterde techniek toegepast. Bij de 
Hiroshima bom schoot men in een soort geweerloop twee brokken splijtbaar materiaal op elkaar en maakte zo 
de massa meer dan kritisch. Het gaat om de massa, dw.z. om zowel volume als gewicht. Groter volume 
(hoeveelheid) is goed, maar meer gewicht in hetzelfde volume geperst werkt ook. De Nagasaki bom werkte zo, 
daarin werd een holle bol splijtbaar materiaal door een uitwendige explosie zo in elkaar geperst dat de kritische 
massa werd overschreden. 
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Figure 1.1. Replicasof "little .Boy,• the uranium bomb dropped on Hiroshima, and "Fat 
Man, • the plutonium bomb dropped on Nagasaki; Bradbury Science Museum, Los Alamos, 
New Mextco. The two bombs togetber killed or seriously in jured about 200,000 people. 
Photo by Robert DelTredieL 
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Het tegen elkaar schieten is gemakkeliJker maar minder effektief omdat het langer duurt, de nodige 
hoeveelheid groter is en er minder materiaal is gespleten voordat de bom uit elkaar ploft. Het in elkaar persen 
is moeilijk tot stand te brengen en eist uiterste precisie bij het 'ontsteken' van de bom. Andemjds bereik je in 
kortere tijd de kritische massa, heb je minder splijtbaar materiaal nodig en daarvan wordt meer gebruikt voor 
de eXplosie volgt. De kracht van de explosie wordt mede bepaald door de boeveelheid splijtbaar matcriaal die 
meedoet. Bij de Nagasaki bom was 21% van het materiaal gebruikt en bij de Hiroshima bom maar 1,2%. 

Het spreekt vanzelf dat men ernaar streeft met ro weinig mogeli.jk splijtbaar materiaal uit te komen, ofwel 
de kritische massa te verkleinen. Dat is voor U-235 afhankeliJk van de graad van zuiverheid ro'n 55-60 kg en voor 
Pu-239 ro'n 10-17 kg. Door beryiJium, een materiaal dat neutronen terugkaatst, als een reOedor om het splijtbaar 
materiaal te plaatsen kan de kritische massa worden verkleind tot ro'n 5 kg bij Pu-239. 

Om de kettingreaktie in te leiden gebruikt men een zgn. neutronenbron, die op het juiste moment in de in 
elkaar geperste massa neutronen doet vrijkomen om de eerste leemen te splijten. Ook hier is steeds verbeterde 
techniek toegepast Momenteel wordt een neutronenbron gebruikt waarbij in een elektrische ontlading tritium 
(een waterstof-isotoop, H-3) wordt gebombardeerd doot geïoniseerd deuterium (ook een waterstof-isotoop, H-2). 

De hoeveelheid splijtbaar materiaal die meedoet, en dUs de kracht van de explosie, kan ook worden vergroot 
door een truc toe te passen, die al sinds 1945 bekend is. Daartoe wordt in het hart van het splijtbaar materiaal 
fusiemateriaal ingebracht. Als zodanig gebruikt men een gasmen~l van deuterium (H-2) en tritium (H-3), dat 
door de vrijkomende energie van de op gang komende kettingreactie zo wordt verbit dat er kernfusie (bet 
samensmelten van kernen) optreedt. Daardoor ontstaan plotseling een boeveelheid extra neu-tronen, die de 
kernreactie verder versnellen en veel meer splijtbaar materiaal doen splijten. Dit aUes verloopt in uiterst korte 
tijd en nog voordat de bom tot explosie komt. Het is deze truc die maakt dat de produktie van tritium voor 
kernwapens van belang is. Het tritium is zelf radioactief; na 12 jaar is er nog slechts de helft van over. Van tijd 
tot tijd moet het tritium in kernwapens worden vetverst om de explosiekracht te behouden. 

Als tweede generatie van kernwapens geldt de thermonucleaire bom, beter bekend als waterstofbom. De 
werking daarvan berust op kernfusie, dw.z. op de samensmelting van twee kernen van de waterstof-isotoop 
deuterium (H-2) tot één heliumkern (He-4), waarbij een enorme hoeveelheid energie vri.jkomt. Om de kernfusie 
op gang te brengen zijn zeer hoge temperatuur en druk nodig, want de deuteriumkernen stoten elkaar eigenlijk 
at Die hoge temperatuur en druk wordt opgewekt met een splijtstofbom, die wordt ootstoken en waarvan de 
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vrijkomende energie wordt gebruikt om fusie-materiaal (de vaste stof lithiumdeuteride, LiD) ineen te persen en 
te verhitten. 

Het beroemde 'geheim' van de waterstofbom is de methode om te bewetkstelligen dat de kernsplijting de 
kernfusie in gang zet voordat een en ander in een explosie wordt weggeblazen. De methode heet het Teller-Uiam 
principe naar de onderzoekers*) die het bedachten. In één behuizing, gemaakt van natuurlijk uranium, bevinden 
zich 150\Vel de splijtbom (primaire deel) als het fusie-materiaal (semndaire deel). Dank ztj de weerkaatsende 
werking van het uraniumhuis vult zich dat totaal met intense Röntgenstraling bij de inzet van de kernsplijting. 
Daardoor verdampt de buitenste schn van het fusie-materiaal uiterst snel en oefent zo op de binnenkern ervan 
een enorme druk uit. De voorwaarden voor fusie worden bereikt en door de dan vrijkomende energie komt het 
geheel tot explosie. 

Later is ook bij de waterstofbom de explosie
kracht nog opgevoerd door de behuizing van splijt
baar materiaal te maken. De vri,jkomende neutronen 
veroorzaken dan in de behuV.ing nog meer splijting 
en dat geeft extra energieontwikkeling. Men noemt 
dat een drie-fasen-bom. 

Ook de zgn neutronenbom is eigenlijk een 
thermonucleair kernwapen, waarin de verhouding 
van vrijkomende neutronen tov de vrijkomende 
energie groter is gemaakt. De vriJkomende energie 
leidt tot explosie en mechanische ontwrichting. 
Vrijkomende neutronen hebben aJs straling een 
dodende werking op levend weefsel. De genoemde 
verhouding wordt heinvloed door aan het fusie· 
materiaal tritium toe te voegen en door met een 
niet-splijtbare reflector van beryllium de neutro
nenproduktie te verhogen. äJ kan bij een kleine 

GehÖuse 

Primörteil 

Abblld~t.na 1: Stark vereinfacbte DarsteUtmg des Aufbaus einer thermonllldea 
reaWaDe 

explosiekracht (ca 1 kftoton) een neutronenbom worden gemaakt die neutronenstraling geeft met een dodelijke 
werking tot op enkele honderden meters. Als zo'n bom op 100 m hoogte boven een doel tot ontploffing komt laat 
zich de uitwerking op levende wezens raden. 

Het is een sprookje dat de neutronenbom geen materiële vernieling 7.ou geven.De uitwerking van het kernwapen 
van 1 knoton treedt net zo goed op. 

Bij de eerste generatie ging het om het vergroten van de explosieve kracht en het beter benutten van splijt
baar materiaal. Bij de tweede generatie was het vergroten van de explosieve kracht het enige doel, omdat bet 
fusie-materiaal relatief gemakkelijk en goedkoop verkrijgbaar is. Bij de derde generatie, die vooral door SDI en 
de opvolger daarvan GPALS (Global Proteetion Against Limited Strikes) wordt gestimuleerd, gaat het om het 
kiezen van de soort van de vrijkomende energie en van de richting waarin die energie wordt uitgestraald. Wat 
het eerste betreft is de neutronenbom reeds een voorloper van die derde generatie, want daar kiest men voor 
meer neutronen ten koste van mechanische, ontwrichtende energie. In een ander artikel komen we lkater terug 
op gerichte kernwapens. 

Vooral SDI en GPALS toepassingen vragen om kernwapens die men kan richten, omdat men in de ruimte 
doelen van een beperkte omvangwH uitschakelen. Het mmaar laten ontploffen van een bom die ver om zich heen 
vernietigende kracht verspreidt is voor de strijd in de ruimte (Star Wars) blijkbaar te grof. Dat het voor oorlog 
op aarde wel in aanmerking komt toont nog eens heel wrang aan hoe weinig mHitaire strategen zich aantrekken 
van de gevolgen van het inzetten van kernwapens. 

Hans Horeman, juni 1993 

"') Edward Teller is al sinds 1945 in Los Alamos National Laboratory betrokten bij de ontwikkeling van kernwapens. Teller werd laler 
de oprichter en leider van het Lawrence Livermorc National Labaratory en is nog steeds de meest fervente voorvechter van verdere 
innovatie. 
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KERNENERGIE; WAAROM? 

Riet Spee-Jansen van Vrouwen voor Vrede 
stuurde ons kopie van een artikel uit het Doops
gezind Weekblad. Het vermeldt dat de Indonesische 
regering overweegt om in het dichtbevolkte Java 
kerncentrale(s) te gaan bouwen. De in het artikel 
geïnterviewde predikant zegt: "Het gouvernement 
ziet het platteland als een melkkoe. Men begrijpt de 
plattelandsmensen niet en houdt geen rekening met 
hen. De bewoners verarmen. Nu wil men centrales 
voor nucleaire energie bouwen. Men wil dit jaar al 
beginnen met de werkzaamheden om het gebied 
open te leggen. Veel arme mensen zuUen het gebied 
moeten verlaten. Ze worden ontheemden zonder 
land en zonder werk. ... Het is nodig de bewoners te 
helpen om deze dreiging het hoofd te bieden. Wij 
willen plannen maken om ons op een geweldloze 
wijze weetbaar te steDen tegen deze nucleaire plan
nen." 

Het bericht maakt nog eens duidelijk hoezeer 
ook de ontwikkelende wereld onder druk staat om 
mee te gaan doen met zaken als kernenergie. Dat 
die druk vooral komt van de (kern)industrie die 
belang beeft bij het verder afzetten en bouwen van 
kerncentrales is evident. Maar of het in het belang 
is van de bevolking van die landen is nog maar de 
vraag. 
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Het roept bij mij de vraag op of wij in Neder
land nog weten waarom wij indertijd meenden met 
kernenergie mee te gaan doen? Daarbij was zeker 
een ovetWeging van eindigheid van de wereldvoor
raad aan fossiele brandstof (kolen, olie, aardgas). 
Maar hebben we ons toen voldoende gerealiseerd 
dat voor nucleaire brandstof die eindigheid net zo 
geldt? 
Waarom is toen en wordt nu nog onvoldoende 
géinvesteerd in het ontwikkelen van de opwekking 
van duurzame energie (uit zon, wind, bodem en 
zee)? 
Is het niet van de zotte dat we nog steeds argumen
ten horen dat kernenergie goedkoper en schoner is 
dan energie uit fossiele brandstof? Waarom durft 
onze eigen regering niet te erkennen dat beide 
aspecten (goedkoop en schoon) hogelijk in twijfel 
getrokken moeten worden? 
Waarom durft onze eigen regering niet toe te geven 
dat de keuze indertijd onjui.~ is geweest? Op tijd 
toegeven dat je op het verkeerde spoor zit en dan 
koers wijzigen getuigt van meer grootbeid en goede 
wil dan hel huidige gedraai en gelook naar de orga
nisaties die al tot over hun oren bij die onzalige 
kernenergie zijn betrokken. 
Het algemeen belang dient vóór te gaan boven het 
belang van de 'kernindustrie'! 

Hans 

WAAROM NON-PROUFERATIE? 
Wat steekt eraehter? 

Reeds eerder maakten we duidelijk dal er een nauw verband is tussen kernenergie en kemw-.tpens. De reden 
is vooral dat beide toepassingen zijn van hetzelfde proces. Het proces waarbij kernen van atomen of splijten in 
kleinere kernen of fuseren tot een grotere kern. Splijting treedt op als neutronen botsen op splijthare kernen en 
fusie komt tot stand als daartoe geschikte kernen op elkaar botsen. Zowel bij splijting als fusie komt energie vrij, 
meestal in de vorm van snel bewegende deeltjes, waaronder neutronen. Beide processen kunnen onder geschikte 
omstandigbeden zichzelf aan de gang houden. 

Het proces kan zich in zeer korte tijd voltrek
ken (explosief) óf over langere tijd uitstrekken 
(gecontroleerd verloop). De vriJ'komende energie is 
bij de explosie bedoeld te vernietigen (militair ge
bruik) en kan bij het gecontroleerd verloop voor 
civiele toepassing worden gebruikt. Tenslotte ont
staat bij beide proressen radioactieve straling (gam
ma-, beta- en neutronen-straling). Bij het splijtings
proces ontstaan allerlei radioactieve resten (kleinere 
kernen die zelf weer alp ha- beta- of gamma-straling 
leveren). Sinds de ontdekking van beide processen in 
de 40er jaren ontwikkelt men de verdere toepassing. 
De militaire toepassing van de explosie was het eerst 
gerealiseerd (3 splijtingsbommen in 1945, de le fu
siebom (H-bom) in 1953). Kernsplijting civiel toe
passen in een kerncentrale gebeurt sinds 1950; 

kernfusie civiel toepassen is nog altijd niet gelukt. 

Interessant is het om na te gaan waarom de 
militaire toepassing zoveel sneller tot ontwikkeling 
kon komen. Dat is niet alleen omdat het moeilijk is 
om een explosief proces gecontroleerd te laten 
verlopen en in de hand te houden. Van groot belang 
is ook dat bij de militaire toepassing primair op het 
effect wordt gelet en pas in tweede (of derde?) 
instantie op de kosten. Voor de militaire toepassing 
was het in de eerste plaats van belang een explsicf 
(een bom) te maken. Pas daarna komt de vraag: kan 
die bom nog beter (krachtiger) of goedkoper (met 
minder materiaal of kosten)? I Ielemaal niet gekeken 
wordt er naar nevenproblemen zoals: oostnat er 
rommel bij het maken van de bom of na het ontplof-
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fen? en: hoe ruimen we die rommel op? 

Bij de civiele toepassing gaat het juist niet om 
de explosie, immers men moet een proces starten 
dat nét niet tot explosie komt, maar onder controle 
blijft. Alleen dan wekt men energie op daar gaat 
het om want energie is het gewenste resultaat. Maar 
zelfs dan staat het effect niet voorop. Direct aan het 
effect gekoppeld is de vraag van de prijs, want het 
gaat om commercie dus om efficientie; ofwel om 
effect tegen bepaalde prijs. Hoe meer effect bij 
gegeven prijs of hoe lager prijs bij bepaald effect, 
hoe beter; dat is wat geldt. Nevenproblemen als 
ontstane rommel tijdens of na het proces worden er 
vooral op bekeken of ze de prijs niet opvoeren; dus 
weinig of liever helemaal niet. Opruimen mag 
eigenlijk niets kosten. 

Het commerciële belang van de civiele toe
passing van kernenergie leidt natuurtijk tot steeds 
meer kerncentrales. Dan onslaat eigenlijk een 
spanning tegenover de militaire toepassing. Immers 
het is hetzelfde proces en vergaande verspreiding 
van temcentrales kan dus leiden tot een ruime 
verspreiding van de militaire technologie. Hoewel 
een achterstand in de ontwikkelingvan kernbommen 
niet of nauweliJKs is in te halen, kan wel de relatief 
gemakkelijk ontwikkelstap naar een 'eenvoudige' 
splijtingabom worden gezet. Dat zou betekenen dat 
vrijwel ieder land waar kernenergie wordt toegepast 
vroeg of Iaat over een kernbom kan beschikken. En 
wat dat in termen van militaire streategie betekent 
laat zich wel raden. 

Zo werd het dilemma: hoe kunnen we de 
nationale industrie die kerncentrales wenst te leve
ren ondersteunen en tezelfdertijd bereiken dat niet 
ieder land over tremwapens gaat beschikken. Dat 
dilemma bleek prachtig aan te pakken met het Non
Proliferatie Verdag (NYI). Immers daarin wordt 
bepaald dat de technologie van kerncentrales geheel 
ter beschikkiag komt van landen, mits zij plechtig 
verklaren A) niet naar het bezit van kernwapens te 
zullen streven en B) hun kerninstallaties aan regel
matige controle te onderwerpen door het IAEA 
(International Atomie Energy Agency, een onder de 
auspiciën van de VN in Wenen gevestigd orgaan). 
De uitzonderingspclSitie gold voor de 5 ._ KemWa
penStaten (KWS), n1 de USA, de USSR, het UK, 
Frankrijk en China, die al kemproeven hadden 
gedaan. 

Het NYf werd opgesteld door slechts 3 KWS 
(USA, USSR, UK). De Sovjet Unie had er zeker 
belang bij want zo kon het eigen commerciële 
belangen rond kernenergie dienen. De andere KWS 
(FrankriJk en China) waren niet geïnteresseerd en 
namen ook jarenlang niet deel. 
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Heelanders wordt door de Niet-KernWapenStaten 
(N-KWS) tegen het NPT aangekeken. Sommige van 
de N-KWS willen kernenergie en stelden geen 
belang in kernwapens. Dat maakte het voor hen 
gemakkelijk de (horizontale) Non~Proliferatie te 
accepteren en zelfs de inspectie door het IAEA toe 
te staan. Andere N-KWS tekenden gewoon niet. 
Door veel N-KWS is van meet af aan gevoeld dat 
het NYf éénzijdig werd opgelegd door 1le 3 opstel
lers. India heeft dat altijd veiWoord en daarom ook 
nooit getekend 

De N-KWS mogen Art VI van het verdrag 
beschouwen als compensatie voor de éénzijdigheid. 
Daarin zeggen de opsteJlende KWS toe verticale 
proliferatie te zullen tegengaan door te werken aan 
een CIBT (Comprehensive Test Ban Trcaty) en aan 
het uitbannen van alle kernwapens. 'lïjdens de 5-
jaarlijkse toetsingsconfercnties is door veel N-KWS 
steeds aangedrongen op een naleving van Art VI 
door de KWS. Wat de werkelijkheid is geweest 
weten we inmiddels. En hoewel het IAFA officiëel 
ook de KWS controleert, worden daar nauwelijks 
controles uitgevoerd; ófwel het IAEA bemoeit zich 
uitsluitend met ontwikkelingslanden of niet aan het 
Westengeliëerde N-KWS. Daannee is en blijft het 
NPT een éénzijdig instrument in handen van de 
Westelijke KWS om toezicht te houden wie wel en 
wie niet toegang krijgt tot de nucleaire technologie. 

Natuurlijk 7.ijn we blij met de diverse moratoria 
die sinds okt 1992 de kemproeven hebben voorko
men. Ook de verlenging tot eind sept 1994 stemt 
hoopvol dat we op weg zijn naar een cm. Maar 
stemmen die opgaan in GB, meningen die in Frank
riJk leven en zeker ook de tekst van de verklaring 
die president Oioton op 3 juli aftegde tonen over
duidelijk aan dat de houding van de W cstelijke KWS 
niet is veranderd Zo van: 'ja, wij willen het NYf 
verlengd voor onbepaalde tijd, maar wat wij niet 
willen is onze eigen kernwapens opgeven. Integen
deel, wij blijven zoeken naar wegen om zelfs 7..onder 
kemproeven, onze leemwapens verder te ontwikke
len en de betrouwbaarheid ervan te vergroten.' 
Anders gezegd: de Westelijke KWS zien in het NPT 
nog steeds het middel om inmke nucleaire techno
logie de wereld te controleren. 

Triest is in dat verband de houding van onze 
NL regering. 
Toen we daarnaar informeerden, werd ons gemeld 
dat de NL regering hoopt te bereiken dat het NPT 
onvooiWaardelijk, voor onbepaalde tijd wordt 
verlengd. 
Het trieste zit in het 'onvoorwaardelijk'; immers dat 
betekent handhaving van de éénzijdigheid Het zou 
NL sieren als we naar de ontwikkelingslanden toe 
openlijk gingen bq)leiten: 
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dat er geen enkel argument is voor de uitzon
deringspositie van KWS zoals de USA, het UK, 
of Frankrijk; 

dat het IAEA wordt versterkt tot een instelling 
die alle PROLIFERATIE (horizontaal en 
verticaal) gaat voorkomen; 

dat het Art VI wordt herschreven tot een ver
plichting die aan de KWS wordt opgelegd; 
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dat wordt gestreefd naar een totale uitbanning 
van nucleaire technologie, ook voor civiele 
toepassing. 

Pas dan wordt NON-PROLIFERATIE wat het 
eigenlijk behoort te zijn, een bevrijding van de 
wereldwijde menselijke samenleving van de gevaren 
van nucleaire industrie. 

Hans Horeman 

WORLD COURT PROJECI' 

Het World Court Project (WCP) is een wereldwijde campagne van drie internationale organisaties: IALANA, 
International Alliance of Lawyers Against Nuclear Armament, IPPNW, International Physicians for Prevention 
of Nuclear War en IPB, International Peace Bureau (Genève). IPB werkt samen met de juristen (IAIANA) en 
medici (IPPNW) om aan het Internationale Hof van Justitie (IHJ) in Den Haag de vraag voor te leggen over de 
(D)legaliteit van kernwapens. 

Het lliJ is een instelling van de Verenigde Naties 
(VN), die naar internationaal recht oordeelt of 
adviseert. Er zijn twee wegen om het nu een (ad
viserende) uitspraak te ontlokken. De Algemene 
Vergadering (A V) van de VN kan met meerderheid 
van stemmen besluiten om een adviserende uit
spraak van het nU te verzoeken. Maar ook kan 
ieder instituut van de VN een dergelijk verzoek tot 
het nu richten. 

Het WCP mikt op beide mogelijkheden. Vooral via 
IPPNW wordt bij de World Health Organisation 
(WHO) gepoogd zo'n verzoek in te doen dienen. 
Daarnaast vindt een lobby plaats naar diverse landen 
om vanuit de AV van de VN ook zo'n verzoek te 
laten uitgaan. Beideverzoeken zijn niet identiek. De 
WHO zal vragen naar de rechtmatigheid van het 
toepassen van kernwapens. Bij de AV zal de vraag 
uitgaan naar de rechtmatigheid van zowel bezit van, 
als dreiging met kernwapens. 

Hoewel adviserend, zullen beide uitspraken van het 
IHJ hoogst belangrijk zijn. Als het IHJ 7.al advi.oreren 
dat -hopelijk- én bezit van, én toepassen van, én 
dreiging met kernwapens strijdig is met het internati
onaal recht, kan geen enkelland zich nog permitte
ren met kernbewapening verder te gaan. 

Het WCP is dus uiterst belangrijk. Ook als indivi
dueel burger kan ieder van ons ertoe bijdragen. De 
juristen (IAIANA) geven ons aan dat ieder van ons 
een zgn. 'verklaring van openbaar rechtsbewustzijn' 
kan uitbrengen. Zulke verklaringen zullen per land 
worden verzameld en aangeboden aan de A V van de 
VN. Bij de Nederlandse afdeling van IALANA, de 
VJV, (Vereniging van Juristen voor Vrede, Conwen
boven 52-05, 3703 ER ZEIST) zijn verklaringen 
verkrijgbaar. 

Het WCP als campagne roept de vraag op: kunnen 
we de Vrede dienen door een beroep te doen op 
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de wet, in dit geval het internationaal recht? Velen 
zullen daarop sceptisch reageren, immers de 
wetwordt door de sterkere wel eens gebruikt om de 
zwakkere te onderdrukken. Zeker als we kijken naar 
de recente geschiedenis rond Irak, waarin de VS 
predikt de "wet" na te streven en tegelijkertijd het 
recht in eigen hand neemt. Maar juist omdat je 
steviger zit op een kruk met drie poten dan opéén 
met twee of een, lijkt het verstandig om de morele, 
politieke en wettelijke kanten van het vredeswerk te 
coördineren. 

Moraal voorop? Laat politiek en wet maar over aan 
de regering, ieders eigen geweten is van primair 
belang. Ofschoon iedereen het eigen geweten terecht 
vooropstelt, houdt dat het gevaar in on.~ tot isole
ment en veJWijdering te leiden. Wc mogen niet 
vergeten dat er waarden en normen bestaan die niet 
op onze privé in7jchten berusten, maar die door 
velen op velerlei gebied worden gedeeld. De morele 
basis waarop we ons verzet tegen kernwapens 
stoelen is niet ons privé-terrein maar is gemeen
schappelijke grond. Moraal of '('JOds wet' r.'taan niet 
tegenover politiek en 'menseJijke wetten'. En zelfs 
at·~ we burgerlijk ongehoorzaam zijn doen we dat 
niet abwetsovertreders maar juist ter ondersteuning 
van wet en recht. 

Politiek voorop? Sommigen werken voornamelijk via 
het politieke circuit aan een wijziging van het beleid 
Dat kan steriel worden als eraan wordt gewerkt in 
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voorbijzien aan de wet en in tegenstellingtot een 
legale en morele strategie. Wie politiek vooropstelt 
denkt (met enig recht) over de wet als aan een club 
machthebbers die hun belangen verdedigen. Toch 
gaat dat voorbij aan de rol die 
een beroep op de moraal en een diskussie over de 
'wet' spelen in het politieke debat. Hoewel de 
geschiedenis bol staat van economische belangen, 
machtspolitiek en geweld wordt het toch steeds 
verpakt in mooie woorden en verwijst het altijd naar 
iets goeds of waardevols. De macht grijpen met 
alleen maar een machinegeweer werkt niet, èVenmin 
als je kernwapens kan ontwapenen door ze in 
tweeën te breken. Maar je kan de schijn van recht
matigheid die rond ketwapens hangt wel doorbreken 
en 7D vootwaarden scheppen waarbij de 'boys' hun 
dodelijke 'toys' wereldwijd wel moeten inleveren. 

Wet alleen? De wet alleen kan NIET de grote 
problemen van on7.e maatc;chappij oplos.~cn. Zo 
bracht ook de wet alleen niet een eind aan goddelijk 
recht vtm koningen, slavernij, kinderarbeid, exclusief 
mannenkiesrecht, rassendi~criminatie of de Vietnam 
oorlog. Maar de sociale vooruitgang met betrekking 
tot deze mken zou nooit hebben plaatc;gevonden 
zonder tussenkomst van wettelijke principes in het 
politieke debat of de vastlegging van venmderde 
waarden en normen in de vorm van nieuwe wetten. 
Er is dus alle reden om naast onze morele en 
politieke aktiviteiten ook een wettelijke weg te 
bewandelen, bijv. die het WCP ons biedt. Hans 

In het juli/aug 1993 nummer van het tijdschrift ARMEX vond ik een artikel onder de titel 'test de 
atoombom' waarin wordt bepleit om de kemproeven voort te 7..etten en niet te streven naar een algeheel teststop 
verdrag (CfB1). Ik stuurde onderstaande reaktie en aanvulling in aan het tijd'ichrift. Dirk Jan 

TEST DE ATOOMBOM NIET! 

30 jaar na het gedeeltelijk kemproef verbod (PTBT) èn 23 jaar na het in werking treden van het non
proliferatie verdrag (NP1) is er in de kernwapen-wereld geen verbetering opgetreden. In beide verdragen staan 
veel mooie woorden, als het gaat om het stoppen van kemproeven en het tegengaan van de spiraal van de 
kernbewapening. Ik moet echter constateren dat bet bij mooie woorden is gebleven. Er zijn lichtpuntjes, maar 
die nemen niet weg dat er nog altijd een kernwapen-instabiliteit is in deze wereld. 

Een totaal verbod op kemproeven (CI'B1), draagt op dit moment niet echt bij tot het stoppen van het 
ontwikkelen van kernwapens, daar ben ik bet volledig mee eens. Zo'n CfBT bad meer gewicht gehad als dat 20 
jaar geleden was afgekondigd. Het gaat mij echter te ver als om die reden een CI'BT ter discussie wordt gesteld. 
En, verificatie als reden opvoeren om een CfBT NIET af te sluiten gaat mij eveneens te ver. Natuurlijk is het 
moeiiJk een CfBT te verifiëren; je goede wil uitspreken. (in een CfB1) en je daar ook aan houden (niet testen) 
gaan hier samen. Wantrouwen is een slechte raadgever. 

Het vaststellen van steeds lagere limieten (in de VS was laatst sprake van 1 kiloton) voor de toelaatbaarbeid 
van kemproev.en komt m.i. voort uit de wens tot bet ontwikkelen van een nieuwe generatie kernwapens (mini
nukes). Zo'n benadering versterkt de drang van andere landen om een kernwapen te bezitten en draagt ook bij 
tot een grotere kans op bet gebruik van een kernwapen (een mini-nuke zou eerder in te zetten zijn ... ). Als 
kanttekening zou ik willen opmerken dat alleen de Verenigde Staten (en mis.'ichien het GOS) voldoende kennis 
in huis hebben voor zo'n ontwikkeling. 
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Fundamenteel in het NPT is dat de 5 erkende kernmogendheden zich buiten de controle door het IAEA 
(International Atomie Energy Agency) plaatsen. Stap één om de have-not'l en de drempellanden (die landen
buiten de kernmogendheden- die met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een kernwapen hebben of 
ootwiltkelen) over te halen het NP'f te ondertekenen en/of te verlengen, is een CfBT. Stap twee is het onder 
controle stellen van de 5 kernmogendheden door het IAEA. Deze twee stappen ontneemt de niet-onderteke-naars 
en drempellanden belangrijke argumenten tegen het NPT. Betekent dit een verzwakking van de kernmogendhe
den? Ik denk het niet, die bezitten een zodanig grote voorraad kernwapens dat hun macht en geloofwaardigheid 
hier niet in het geding is. 

Een ander argument dat ik hier wiJ aandragen i11 dat ondank'~ de dreiging met kernwapens toepassing ervan 
in oorlogen nog niet is voorgekomen. De reden daarvoor is ongetwijfeld te 7.oeken in het feit dat kernwapen'! 
voor de gebruiker een minstens 7..0 groot gevaar inhouden. I~ kernwapen Î.'l vcrgelijkbaar met een geweer dat 
op het zelfde moment voor uit de loop als achteruit naar de drager wurt. Zo bezien is het 7.inloos kernwapens 
te bezitten. En dat argument geldt naar de kernmogendheden net zó. 

Nieuwe generatie kernwapens ontwikkelen is niet in het belang van het handhaven van af...-<.:hrikking. Het is 
van meer belang om de afschrikking (engels: deterrence, van de zelfde stam als terror, wat weer nauw vetwant 
is aan (staats)terrorisme) af te bouwen. Hier is mijns in7jens een taak weggelegd voor leger én vredesbeweging. 
In plaat'! van elkaar te bestrijden zouden beiden ook in dialoog kunnen gaan en samenwerken, immers beiden 
zeggen te ijveren voor vrede ... ! Het is m.i. V'dll belang wtmtrouwen tussen landen (machthebbers) -dat door 
afschrikking juist wordt gehandhaafd- om te 7.etten in vertrouwen. De rijke wereld is in een positie die sterk is, 
en die echt niet venwakt wordt door het stoppen V'.ln een wapenwedloop. Het inleveren van macht, of het delen 
van macht is niet een zwaktebod, maar wekt vertrouwen en zorgt voor een betere behartiging van menselijke 
belangen. 

China moet kiezen? 
De aanname hierbij is dat China een grootmacht wil7.ijn. Voor mij is dit een typisch 'We.gers' gezichtspunt. 

Als we kij"ken naar de nucleair dreiging, dan heeft China aangetoond dat het indien nodig is in slaat is terug te 
slaan, met een beperkte kernmacht (kortom afschrikking). Dat is heel wat anders dan de Verenigde Staten die 
zich een 'First Strike' mogelijkheid hebben aangemeten (dat is meer dan afschrikking). 

Door er niet klakkeloos van uit te gaan dat China een grootmaebt wil zijn, zou bet wel eens beter kunnen 
werken een zaak als Noord Korea op te lossen. Door zelf, a1s 'Westerse wereld• niet een grootmacht te willen 
zijn zou een probleem als Irak weleens vermeden kunnen zijn of worden. Immers hier hebben de 'Westerse' 
landen zelf technologie geleverd voor een potentieel kernwapen programma in de hoop I'..O hun eigenbelangen 
te dienen. 

Nederland moet kiezen! 
Nederland zou m.i. heel duideli.ik moeten kiezen voor een niet- nucleaire optie. Kortom geen kernwapens 

op Nederlands grondgebied en geen kernwapcntaken. Dat is niet ontrouw zijn als bondgenoot in de NATO, maur 
duidelijk zijn. Nederland kan daardoor bijdragen aan het 'geloofwaardigheids'-prooos dat nodig is om verlenging 
van het NPT te bewerkstelligen. Daarnaast zou het goed zijn om op basis van het NPT naar een •regional nuclear 
free zone• te streven in Europa (net als de Pacific en Zuid Amerika). 

Het NPT is m.i. geen eindpunt. Dit verdrag zou eigenlijk moeten worden omgezet in een nucleair-wapen
verdrag dat deze onmenselijke wapens totaal uitbant en buiten de wet stelt. Want laten we wel stelten bet voorhe
reiden op een kernoorlog brengt al genocide met zich mee (uraniummijn bouw, kernproefgebieden, kernwapenfa
brieken ), maar het uiteindelijk gebruik van een kernwapen is genocide in de ndmge zin van het woord. Hij een 
kernoorlog gaat het om miljoenen dode mensen en om miljoenen gewonde mensen die een uitgcstelde dood 
sterven en niet om een vernietigde sno. Dirk Jan 

Gebmik onderstaande bon en abonneer iemand op KERNINFO. 

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, ow abo KERNINI~O. 

Insturen aan: EPP'92, A Snicderslaan 14 handtekening 
5615 GE EINDHOVEN 
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