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TER INLEIDING 

Met dit nummer 4 sluiten we de halve 
jaargang 1994 al weer af. Het uitgeven van 
KERNINFO begint een redelijk lopende zaak 
te worden, die ons nog steeds veel genoegen 
doet. Dat ook de lezers dat vinden kunnen we 
slechts hopen. We worden niet overspoeld 
door realrties, maar krijgen toch soms een 
terugmelding. Die zijn overwegend positief, al 
wordt ook wel gemeld dat men de artikelen 
als moeilijk ervaart. Na nummer 3 meldde 
echter één lezer dat Hans' nabeschouwingen 
over de onderhandelingen voor CTBT en NPT 
nogal 'negatief' aandeden. We zien dat als 
onterecht. De nabeschouwingen waren kri
tisch, en lieten twijfel toe over de werkelijke 
bedoelingen van de onderhandelaars. Dat is 
het goed recht van alle burgers, die immers 
door die onderhandelaars worden vertegen
woordigd. Het als 'negatief' bestempelen gaat 
ons te ver. 

Nadat we in nummer 3 schreven dat er 
nog lezers achterstallig waren met betaling, 
kwamen er enkele stortingen binnen. Toch 
maken we ons zorgen. We zijn volledig 
afhankelijk van de aktiviteit van de lezers, 
omdat we voor het uit~turen van acceptgiro
kaarten noch geld noch tijd hebben. Hier zijn 
wat cijfers: er zijn ruim 40 adressen van 
lezers die nog nooit betaalden, niet in '93 en 
niet in '94. Die adressen zijn herkenbaar aan 
het ontbreken van de codering of de code 'nc' 
op het adreslabel. Neem svp de moeite om 
daaraan wat te doen. Dan zijn er zo'n 100 
adressen van lezers die wel in '93 betaalden 
maar voor '94 nog niet overmaakten. Op die 
adreslabels staat de code '93'; ook daar het 
verzoek snel te reageren. Dan zijn er adressen 
met als codering 'ex' (ruilabonnement), 'cc' 
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(ter informatie) of'?' (men wist nog niet of 
men een abonnement wilde). Die lezers mo
gen natuurlijk best betalen en vooral de lezers 
met code'?' vragen we te reageren. 
Neem even tijd en doe het meteen! 

Dit nummer is iets dikker dan gewoonlijk 
en heeft een gevarieerde inhoud. Er zijn 
artikelen over wat er in Europa met plutonium 
gebeurt en over de gevolgen van uranium
mijnbouw in Canada. De radioactieve wasserij 
in Nederland en de verwerking van radioactief 
afval in de VS worden besproken. Verder 
komt het beleid van de VS over de aan te 
houden kernwapen-voorraad aan de orde in 2 
artikelen. Ook geven we daar een kritische 
nabeschouwing bij. Dan is er nog een inge
zonden mededeling over 'wetenschapsbeheer
sing' en een verslag van de overlegbijeen
komst op 10 mei van de NKC (Nederlandse 
Kem~1op Coalitie). 

Neem en lees Dirk Jan en Hans 

PLUTONIUM EN NON-PROLIFERATffi 

Als alle ontwikkelingen doorgaan dan is in 2010 de capaciteit voor het opwerken van plutonium 
groter dan de gehele miUtaire voorraad aan plutonium op dit moment. In Frankrijk. Engeland en 
Japan is men volop bezig nieuwe installaties in bedrijf te stellen. Eén van de grootste gevaren van 
deze installaties is de mogelijkheid dat plutonium verdwijnt naar het militaire circuit. Dat dit laatste 
geenfabeltje is tonen rapporten over Sella.field (THORP, Engeland) en Cap La Hague (Frankrijk). 
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Hoe kan Plutonium verdwijnen? 

Plutonium (Pu) is één van de produkten 
die ontstaan in een kerncentrale bij het gebrui
ken van kernbrandstof (uranium-235). Eén 
van de overwegingen om verbruikte brandstof
staven op te werken is het hergebruik van 
uranium en het comprimeren van het volume 
van de (afval)-splijtstofprodukten. Een andere 
overweging is het plutonium eruit af te zonde
ren, om dit als kernbrandstof te gebruiken 
voor zgn snelle kweekreactoren of voor 
'gewone' kerncentrales. Dan wordt plutonium 
verwerkt in zgn MOX-brandstofstaven (.mixed 
~yde), zoals diebijvin Doel, België worden 
gebruikt. De meest bedreigende overweging is 
om het plutonium te winnen voor het gebruik 
in kernwapens. 

Opwerkingsfabrieken zijn duur, de instan
ties (bedrijven) die deze fabrieken exploiteren 
willen dan ook dat de capaciteit zo goed 
mogelijk wordt benut. Dat kan alleen als de 
maximale hoeveelheid kernafval (brandstofsta
ven uit kemcentrclles) wordt geladen in het 
opwerkingsproces. De huidige opwerkingsfa
brieken hebben zo'n grote capaciteit dat het 
onmogelijk is om op een klant-voor-klant 
(land-voor-land) basis kernafval te verwerken. 
Dat betekent dan ook dat kernafval van ver
schillende bronnen tegelijk aan het opwer
kingsproces worden toegevoerd. Een extra 
moeilijkheid is dat het mogelijk is om 'kernaf
val' van civiele en militaire afkomst tegelij
kertijd te verwerken. Dat heeft weer tot 
gevolg dat wat uit het opwerkingsproces komt 
niet meer naar de originele bron te herleiden 
is. Om aan dat probleem tegemoet te komen 
worden de afVal-splijtstofprodokten naar 
verhouding toegewezen aan de diverse afval
leveranciers. 

Als gevolg van het samenvoegen van alle 
kernafval in het opwerkingsproces is het 
onmogelijk te garanderen dat plutonium ge
wonnen uit kernafval van bijv. Dodewaard, 
dat opgewerkt wordt in Sellafield, niet in het 
militaire circuit terecht komt. Het is zelfs zó, 
dat in diverse verklaringen van betrokken 
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Engelse instanties wordt toegeven dat er 
plutonium wordt onttrokken aan het civiele 
circuit voor (Engelse) militaire doeleinden. 

Voor wie al wat sceptisch is over het 
genoemde probleem, er is nog een andere truc 
die geheel binnen diezelfde mogelijkheid ligt. 
De truc werkt als volgt: in iedere kerncentrale 
ontstaan o.a. 2 verschillende soorten plutoni
um: Pu-239 en Pu-240. Nu zijn militairen dol 
op Pu-239 voor hun kernwapens. Pu-240 is 
voor hen niet zo waardevol. (Zelfs militaire 
kernreactoren, kerncentrales geoptimaliseerd 
voor de produktie van Pu- 239, geven ook de 
andere vorm Pu-240.) Als nu de afval-splijt
stofprodokten naar rato wordt toegewezen aan 
de verschillende leveranciers is het een koud 
kunstje om met het Pu-240 het verwachte 
gewicht en de juiste hoeveelheid straling te 
leveren. Alleen de ontvanger heeft nu geen 
Pu-239 maar Pu-240; het bijkomend 'voor
deel' voor de ontvanger is wel dat de half
waardetijd van Pu-240 korter is dan Pu-239. 

Behalve de genoemde problemen worden 
inspecteurs van het Internationaal Atoom 
Energy Agentschap (IAEA) niet toegelaten tot 
bepaalde gedeeltes van bijv. Sellafield, wat 
het onmogelijk maakt om een 'goede' boek
houding van kernafvali-brandstof bij te hou
den. Om het belang van het niet-toelaten in te 
zien, verwijs ik naar het 'Noord-Koreaanse• 
probleem. Hier vormt het voor inspectie uit
sluiten van (delen) van nucleaire installaties de 
hoofdmoot van het dispuut met het IAEA (of 
liever de VS). Het verschil tussen Groot 
Brittannië {GB) en Noord-Korea is dat GB een 
erkende kernwapenstaat is en dus een aparte 
behandeling krijgt als het gaat om inspecties 
en het afschermen van installaties of delen 
daarvan voor inspectie. 

Verder is bekend dat plutonium uit Sella
field onttrokken is aan het 'civiele' opwer
kingsprogramma. Dat onttrekken wordt dan 
'op tijdelijke' basis gedaan. Daarnaast is er 
het 'tri-partite' verdrag tussen Groot Brittan
nië, Euratom en de IAEA wat het onttrekken 
van plutonium aan het civiele circuit toestaat 
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voor 'nationale veiligheid', als de controleren
de instanties (IAEA) worden ingelicht. Ont
trekking onder dit verdrag mag niet indien de 
contracten tussen de klant en bijv. Sellafield 
dit expliciet verbieden. Maar of dat in die 
contracten is vastgelegd is lang niet zeker. Het 
onttrekken van plutonium aan het civiele 
proces door kernwapenstaten is niet eens 
illegaal. Het NPT (Non-Proliferatie Treaty, 
verdrag) zit zo in elkaar er van alles geregeld 
wordt voor de niet kernwapenstaten (N
KWS), zeker als het gaat om het boekhouden 
en registreren van afval-splijtstoffen. Over de 
kernwapenstaten (KWS) wordt niets gezegd ... 
Kortom de KWS kunnen ten alle tijden pluto
nium onttrekken aan het door IAEA niet 
gecontroleerde civiele programma. 

En de rest van de troep? 

Van de opwerkingsfabriek in Cap La 
Hague is bekend dat de afval-splijtstofprodok
ten weer terug moeten naar de afzender (bijv. 
Borssele). De Franse wetgever eist dit zelfs. 
Ook hier treedt een 'klein' probleem op. 
Omdat kernafval van verschillende leveran
ciers tegelijkertijd wordt bewerkt is het niet 
mogelijk om op het (terug te zenden) vat aan 
te geven waar de inhoud vandaan komt. 
Disputen tussen Cogema, de eigenaar van Cap 
La Hague, en de klanten leiden er toe dat het 
verwerkte afval niet terug kan naar de leve
rancier. Veel van deze disputen hebben te 
maken met transporten, garantie van de in
houd en regelgeving; of gewoon het niet klaar 
zijn van een 'permanente' opslagplaat~ voor 
dit radioactief afval. Het gevolg is dat -hoe
wel de Frdflse wet terugzending eist- laag, 
midden en hoog radioactief afval 'tijdelijk' in 
Cap La Hague wordt opgeslagen; voor hoe
lang dat weet niemand. Midden rcldioactief 
afval wordt in bitumen verpakt en opgeslagen 
in Cap La Hague. Het hoog radioactief afval 
wordt in glas verpakt. 

Voor Groot Brittannië geldt een gelijk
waardige situatie. Ook hier moet het kernafval 
dat is verwerkt in Sellafield, met name in de 
nieuwe THORP-fabriek, uiteindelijk terug 
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naar de bron van herkomst. 

ProUfertJtie? 

Het non-proJiferatie verdrag (NPT) zegt 
én iets over de verspreiding van kernwapens 
en kerntechnologie én iets over de verhouding 
kernwapenstaten (KWS)enniet-kernwapensta
ten (N-KWS). Wat daarbij wordt geregeld is 
eigenlijk alleen maar de controle van KWS 
over de ontwikkeling rond kernwapens/kern
energie bij N-KWS. En helaas moeten we 
konkluderen dat het daarbij blijft. Het NPT 
heeft daarom als gevolg dat er bij het IAEA 
een boekhouding is ontstaan, die verre van 
compleet is. Zelfs als alle staten, inclusief alle 
KWS, alle installaties openstellen voor inspec
tie, dan nog zal het onzeker zijn hoeveel 
plutonium waar is. Dat heeft vooral te maken 
met meetonnauwkeurigheid. Kortom het zal 
wel altijd onduidelijk blijven of er splijtbaar 
materiaal verdonkeremaand is of wordt door 
één of andere onverlaat. 

In snelle kweekreactoren wordt plutonium 
mede als kernbrandstof gebruikt. Maar er 
ontstaat meer plutonium dan er aanvankelijk 
was; er wordt plutonium gekweekt. Momen
teel liggen alle snelle kweekreactoren (bijv. 
Superphénix in Malville, Frankrijk) stil en 
heeft alleen Japan vérgaande plannen om een 
snelle kweekreactor in dienst te nemen (bij 
Monju). Voor de kweekreactoren in de VS en 
Frankrijk wordt een nieuw doel gezocht: het 
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'verbranden' van plutonium .in de oude 
kweekreactoren zonder het kweek-effect. 
Maar het resultaat is nog niet in zicht. Omdat 
er bijna geen civiel emplooi is voor plutonium 
krijgen we straks een plutonium-berg, die 
alleen maar aantrekkelijk is voor bommen
bouwers. Kortom het is heel duidelijk dat 
opwerkingsfabrieken niet zinvol zijn. Immers 
het opwerkingsproces levert alleen maar 
geconcentreerd afval, dat nog gevaarlijker -is 
dan de orginele, opgebrande brandstofstaven. 
Het andere eindprodukt, plutonium, is het 
allergevaarlijkst en daar zitten we helemaal 
niet op te wachten. 

Het wordt niet alleen tijd het NPT te 
herzien, maar ook de hele energieopwekking 
door middel van kernenergie. Natuurlijk 
wordt er door het NPT wel een drempel 
opgeworpen tegen de verspreiding van kern
wapens in landen die nucleaire technologie en 
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kernenergie willen toepassen. Maar, omdat 
KWS zelf ongecontroleerd bezig blijven met 
het ontwikkelen van kernwapens, proberen 
diverse landen die drempel te ontlopen of 
ontduiken. En, opwekking van energie in 
kerncentrales brengt altijd het ontstaan van 
plutonium en de neiging tot opwerking ervan 
met zich mee. Dat kan het NPT, ook al wordt 
het herzien, nooit tegengaan. 

Bronnen: GreenNet: "Sel1afield & 
bomb, UK civil Plutoni
um", 17 Jan 1994; 

Greenpeace: "Wastes from reprocessing 
foreign spent fuel at La Hague", Jan 
1994• , 
WISE: "Treaty on the Non-Proliferation 
of Nuclear Weapons", UN Office of 
Pubtic Information, June 1980. 

Dirk Jan Dullemond 

RADIOACTIEVE VUILE WAS 

Heeft u er ooit weleens bij stil gestaan dat kleren, die gedragen worden door werknemers in 
een kerncentrale of andere nucleaire installaties, vuil kunnen worden? Wat moet daar dan mee 
worden getilu:ln? Eén oplossing is om deze kleren na een aantal malen te zijn gebruikt, als 
radioactief afval op te bergen. Een andere oplossing kan zijn die radioactief vervuilde kleren te 
wassen. Die laatste oplossing wordt voorgestaan door het Amerikaanse bedrijf Interstate Nuclear 
Services (INS), dat zich nu in Coevorden wil vestigen. 

Bij het wassen van rctdioactief vervuilde 
kleren wordt zolang gewassen totdat de kleren 
voldoen aan normen voor rctdioactiviteit. 
Zulke normen worden gesteld door de instan
tie die de kleren laat wassen door INS, door 
de opdrachtgever dus. Dat betekent dat er als 
norm wordt aangegeven beneden welke limiet 
de radioactiviteit zich moet bevinden nadat de 
kleren zijn gewassen. Dat heeft weer tot 
gevolg dat kleren, die gewassen zijn, bij 
'hergebruik' niet vrij zijn van radioactieve 
stoffen. Konkreet betekent dit weer dat over
heden, die de normen meestal stellen, accepte
ren dat werknemers die in een kerncentrale 
werken het risico lopen ziek te worden of 
genetisch problemen te krijgen (mutatie). Dat 
risico lopen zij dan als gevolg van straling die 
uit de nog in de kleren aanwezige radioactivi-

teit vrijkomt. Zo op het eerste gezicht is dit 
natuurlijk een open deur, werknemers die in 
een kerncentrale werken lopen immers altijd 
risico door de tijdens het werk opgelopen stra
ling. Echter, als gevolg van een verhoogde 
begindosis, wegens het niet perfect wassen, 
lopen zij meer risico dan als ze met nieuwe 
kleren begonnen. 

Er doet zich nog een ander probleem voor 
met een commerciële wasserij als INS. Dat is 
dat normen voor radioactiviteit voor te wassen 
kleren zich direct vertalen in kosten. Immers 
heel strenge normen leidt tot lange wastijden 
en dus tot meer kosten. Die kosten zulJen 
natuurlijk aan de opdrachtgevers (bijv. kern
centrales) worden doorberekend. Daardoor 
hebben die opdrachtgevers er ook belang bij 
die normen zo soepel mogelijk te maken. 
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Bij wasserijen is het algemeen gebruike
lijk dat er water wordt gebruikt en geloosd in 
het riool. Voor een wasserij van radioactieve 
kleren treedt hierdoor een compJicatie op. Het 
water dat in het riool wordt geloosd moet 
eerst worden ontdaan van radioactieve stoffen. 
Dat water moet dan ook heel streng gezuiverd 
worden zodat de hoeveelheid radioactieve 
stoffen die in het milieu terechtkomt extreem 
laag is (zoals ook wordt geclaimd door INS). 
Hoe laag die hoeveelheid ook is, een feit blijft 
dat die stoffen in het milieu terechtkomen en 
bijdragen tot het verhogen van de zgn 'achter
grond straling'. In het meest extreme geval 
kan dit op den duur leiden tot verhoging van 
normen voor geaccepteerde radioactiviteit in 
het milieu. In Noorwegen werd bijv. de norm 
voor radioactiviteit, met betrekking tot con
sumptie van rendiervlees, versoepeld na de 
ramp in Chemobyl. 

Nadat de vuile kleding is gewassen moet 
ze worden gedroogd. Daarbij worden grote 
hoeveelheden lucht gebruikt. Die lucht wordt 
aangezogen en weer naar buiten geblazen. Net 
als bij het afvalwater ontstaat een vergelijk
baar probleem, de teruggeblazen lucht is niet 
geheel ontdaan van radioactieve stofdeeltjes en 
draagt dan ook bij tot het verhogen van de 
• achtergrond straling'. 

Een centrale wasserij heeft nog andere 
nadelen. Eén daarvan is dat de radioactief 
vervuilde kleding moet worden vervoerd over 
langere afstanden (van kemcentr'clle naar 
wasserij vice versa). Hierbij is een (auto)on
geluk niet denkbeeldig. Blijven we dus met de 
vrc~ag zitten waarom zouden kerncentrales niet 
zelf wassen'? Hier moeten we bedenken dat 
slechts een beperkte tijd in het jaar er een 
(groter) aanbod van radioactief vervuilde 
kleding zal zijn, ~'peciaal bij het verwisselen 
van staven en onderhoudswerkzaamheden wat 
(hopelijk) maar één keer per jaar voorkomt. 
Een andere oplossing zou een verplaatsbare 
wasserij kunnen zijn, maar die optie heeft 
ongeveer dezelfde problemen als een centrale 
wasserij. Weer een andere mogelijkheid kan 
het gebruik van wegwerpkleding zijn. Hier is 
het probleem dat dan de berg met laag radio
actief afval weer snel in volume toeneemt. 
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Kortom, de kleding van werknemers in 
nucleaire installaties en kerncentrales wordt 
radioactief. Die kleding kan gewassen wor
den, hetgeen als prijs meebrengt dat er radio
actieve stoffen in het milieu komen. Hoewel 
bij wassen het volume aan radioactief afval 
lager is, wordt de radioactiviteit er niet min
der op. Die radioactiviteit wordt door afval
water en uitgeblazen lucht alleen meer ver
spreid, maar wat er binnen de wasserij achter
blijft zal toch moeten worden afgevoerd als 
radioactief afval. De vervuilde kleding kan 
ook direkt worden weggewerkt als laag radio
actief afval. Dat heeft als nadeel dat er een 
relatief groot volume aan radioactief afval 
ontstaat, die ergens moet worden opgeborgen. 
Een dilemma waaruit ik niet graag wil kiezen! 

Met een mogelijke vestiging van INS in 
Coevorden krijgen we er nog een leuk pro
bleem bij. Immers INS kan nooit rendabel 
draaien voor Nederlandse opdrachtgevers 
alleen. Maar waar gaat het radioactief afval 
dat in de wasserij achterblijft naar toe? Gaat 
dat net als alle laag radioactief afval in Neder
land naar de COVRA? Betekent dat dan dat 
de COVRA hét radioactief vuilnisvat wordt 
voor Nederland én Europa? 

Blijft in het geval van INS nog een inte
ressante vraag over: waarom in Nederland? 
Het doel van INS is in Europa vaste grond 
onder de voeten te krijgen. Echter de meeste 
kerncentrales en nucleaire installaties bevinden 
zich ni.et in Nederland. De eerste 'grote' 
markt voor INS is Duitsland, met als einddoel 
zeker Fmnkrijk, waar ze 80% van de electri
citeit opwekken in kerncentrales. Waarom dan 
niet een wasserij in Duitsland of Frankrijk 
gevestigd'! Zijn de normen in Nederland soms 
soepeler? Of accepteert de (lokale) overheid in 
Nederland soms gemakkelijker radioactieve 
troep? 

Het zal wel weer met de werkgelegenheid 
te maken hebben. Maar als we in Nederland 
al jaren voor schoonmaak en vuil werk op 
gastarbeiders een beroep hebben gedaan, 
waarom dan INS binnengehaald? 

Dirk Jan 
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COMPLEX-21. EEN HERBOUW PROGRAMMA 
Hoeveel kernwapens is genoeg? door Arjun Makhijani 

In de VS is het Department ofEnergy (DoE, ministerie van energie) verantwoordelij1c voor de ontwildceling, produktie 
en opslag van de kernwapens. De bestaande produktie-faciliteiten in de VS zijn allemaal verouderd, onveilig en 
vervuild. Eind .1993 kwam DoE met een plan. genaamd Complex-21, om nieuwe kernwapen-fabrieken te herbouwen, 
waarmee het kernwapen-arsenaal tot ver in de 21ste eeuw kan worden gehandhaafd. Er zijn daarover lwonittingen 
gehouden, hoewel details van het plan geheim zijn gebleven. Tegen 1995 moet DoE klaar zijn met een R-PEIS 
(Reconfiguration-Programmatic Environmental/mpact Statement, milieu-effect rapportage), en zal het de beslissing over 
waar gebouwd gaat worden bekendmaken. 
Door hetln.stitUle jor Energy and Environmental Research (lEER) is in het tijdschrift 'Science for Demoeratic Action ', 
vol 2, 110 3, fall 1993, een artikel gepubliceerd, getiteld 'Planning Complex-21: How mmry Nuclear Weapon.s is 
enough?' Met permissie van lEER nemen we hier het belangrij/c.ste uit het artikel over. Het origineel is verkrijgbaar 
bij: lEER, 6935 Takoma Park, MD 20912, USA. 

Het hele plan is gebaseerd op het aantal 
kernwapens dat op de lange termijn als nood
zakelijk wordt beschouwd voor de nationale 
veiligheid van de VS, in de periode na de 
Koude Oorlog. Dit aantal heeft enorme gevol
gen voor globale veiligheid, non-proliferatie 
en ook financiën. Er is in het geheim toe 
besloten door DoE en het Department of 
Defense (DoD, ministerie van defensie). 
Maar, er zijn diverse manieren om in te 
schatten hoeveel kernwapens DoD en DoE op 
de lange duur denken te moeten aanhouden; 
alle schattingen wijzen op een aantal van 
ongeveer 5.000. 

Eén manier om de schatting te maken is 
vanuit het plan van DoE om in 2010 weer te 
beginnen met de produktie van tritium, zoals 
ze stellen in de voorbereiding van deR-PEIS. 
Tritium is een radioactief gas dat in kernwa
pens wordt gebruikt; het heeft een haUwaar
detijd van ongeveer 12 jaar. De produktie van 
tritium in de vs stopte in desoer jaren, toen 
er zo'n 20.000 kernwapens in voorraad wa
ren. De voorraad tritium in deze kernwapens 
zou tot 2010 (bijna 2 halfwaardetijden) vol
doende zijn als de voorraad wordt verminderd 
tot een kwart (5.000). 

Geplande onderhoudseisen van de voor
raad wijzen ook op een groot aantal kernwa
pens. Tijdens een briefing in aug 1993 door 
DoE werd gesteld dat voor goed onderhoud 
jaarlijks circa 5% van het totale aantal kern
wapens moest worden herbouwd. Gesteld 
werd dat voor Complex-21 werd gerekend 

met een veel lager percentage. Maar, ook 
werd gesteld dat er voor dat onderhoud wel 
een industriële faciliteit nodig zou zijn. Omdat 
een paar dozijn per jaar gemakkelijk op labo
ratorium-schaal kan worden herbouwd, mag 
de eis van een industriële faciliteit erop wijzen 
dat het om minstens 100 of meer kernwapens 
per jaar gaat. Dat wijst op enkele duizenden. 

Het standpunt van het Pentagon is af te 
leiden uit een rapport dat in 1992 is uitge
bracht door Thomas Reed, toen minister van 
de luchtmacht, en Michae1 Wheeler, die 
speciale assistent is geweest bij 3 voorzitters 
van de Gezamenlijke Chefs van Staven. Dit 
rapport concludeert dat de VS een voorraad 
aan strcttegische wapens moeten aanhouden in 
de orde van 5.000 (plus of min 20%). 

De beslissing hoeveel kernwapens in de 
overgang na de Koude Oorlog noodzakelijk 
zijn is eigenlijk niet aan de orde. De huidige 
capaciteit voor het ontmantelen van kernkop
pen is zo beperkt dat zelfs bestaande afspraken 
niet kunnen worden nagekomen. Integendeel, 
een veel belangrijker aspekt van de beslissing 
is wat de strategische basis is voor de lange 
termijn planning, en of het wél verstandig en 
wijs is om aktief met het stationeren van kern
wapens door te gaan, gegeven de internationa
le situatie. 

Dan geldt dat een arsenaal van 5.000 
kernkoppen om grote en dure volledige pro
duktie faciliteiten vraagt, inclusief een tritium 
produktie reactor en belangrijke mogelijkhe
den voor het ombouwen van kernwapens. De 
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kosten daarvan lopen in de tientallen miljarden 
dollars. 

Ook zijn er aanwijzingen dat voor de 
nationale veiligheid van de VS in de periode 
na de Koude Oorlog een arsenaal van 5.000 
kernwapens veel té groot is. Door Complex-
21 op een andere leest te schoeien kunnen 
doelen van nationale veiligheid en miJieu 
worden bereikt bij een minimum aan publieke 
uitgaven. 

De lijst van doelen 
Eén ander vertrekpunt is om te vragen 

wat de doelen zijn van de VS kernwapens. 
Voorheen werd een groot arsenaal gerecht
vaardigd door de grote aantallen op het land 
gestationeerde raketten met meerdere kernkop
pen in de Sovjet Unie. Maar die zijn allemaal 
ontmanteld. Ook werd gemikt op tactische 
nucleaire mogelijkheden van de Sovjets. 
Maar, de tactische kernwapens zijn ook bijna 
volledig verdwenen. Een andere lange lijst 
van niet-militaire doelen in het VS kernoor
log-scenario was gebaseerd op de vernietiging 
van de Sovjet industriële capaciteit. Vandaag 
de dag wordt dat als politiek ongewenst be
schouwd omdat tientalJen miljoenen doden als 
onacceptabele nevenwerking zijn gaan gelden. 
Zelfs voor de school die gelooft in het nut van 
kernwapens in de diplomatie -een erg gevaar
lijk uitgangspunt dat meer en meer landen 
naar kernwapens doet streven- zijn er maar 
weinig doelen. 

De minimalisten school 
Door een zgn minima1i~ten school zijn 

getallen genoemd die voor afschrikking vol
doende zouden zijn. Bijv Herbert York, eerste 
directeur van de Lawrence Livermore Natio
nal Laboratories, noemt 100 kernwapens 
voldoende; dat zegt ook Robert MacNamara, 
minister van defensie onder Kennedy en 
Johnson. Een interessant begrip is door Geor
ge Perkovich (W Afton Jones Foundation) 
genoemd 'afschrikking zonder wapens'. Dit 
eist als basis voor de afschrikking geen voor
raad aan kernwapens maar alleen de mogelijk
heid om ze te maken, net als bij de afschrik
king met biologische en chemische wapens. 
De 'afschrikking zonder wapens' stoelt dus op 
het feit dat in een noodsituatie kernkoppen 
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kunnen worden gemaakt in een paar dagen tot 
een paar maanden, afhankelijk van de be
schikbare materialen. Tussentijds kunnen dan 
alle kernwapens worden ontmanteld en onder 
internationale controle geplaatst. 

Het criterium van LeMay 
Zij die een groot arsenaal aan kernwapens 

bepleiten zouden naar generaal Curtis LeMay 
moeten luisteren. LeMay is duideljk afkerig 
van massavernietigingswapens, als sinds hij 
kennismaakte met de massale brand na het 
bombardement op Tokyo in WOII. Midden 
soer jaren gaf LeMay leiding aan het Strategie 
Air Command (SAC), dat strategische plannen 
uitwerkte voor de nucleaire oorlog. SAC had 
een optimaal plan voor een kernoorlog tegen 
de Sovjet Unie, waarbij dat 'na 2 uren in een 
rokende, radioactieve ruïne' zou veranderen. 
In dat plan waren 750 strategische kernwapens 
voldoende. Recente studies, zoals één van het 
tamelijk conservatieve Center for Strategie 
and International Studies, konkluderen dat 
zo'n 1000 kernwapens voldoende zijn om de 
VS in de rol van supermacht te handhaven. 
Dus, volkomen in tegenspraak tot wat het 
Pentagon wil. 

Konsekwenties 
Een arsenaaJ van nul (afschrikking zonder 

wapens) tot 1000 zou dat wat in Complex-21 
wordt gepland overbodig maken. Nieuwe triti
um produktie zou voor meer dan 50 jaren 
onnodig zijn; bij 100 kernkoppen zelfs voor 
75 jaren. Ook de faciliteiten nodig voor 
ombouw van kernwapens zouden minimaal 
zijn b~j minder dan 1000. Er is dringend 
behoefte aan een maatschappelijke diskussie 
omtrent de wenselijkheid van zo'n groot 
arsenaal aan kernwapens. Er Jijkt geen nood
zaak voor te bestaan en ook moeten de effec
ten ervan op het non-proliferatie beleid ernstig 
in rekening worden gebracht. Het plan Com
plex-21 zou moeten wijken ten gunste van 
veel meer aandacht voor het opruimen van de 
afschuwelijke erfenis van de voorbije produk
tie van kernwapens. De R-PEIS zou mede 
moeten rapporteren over de milieu-effecten 
van een veel kleiner arsenaal. 

Hans Horeman 
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NKC OVERLEG VAN 10 MEI 1994 
Dinsdag JO mei lewamen vertegenwoordigers van de partners in de NKC bijeen voor een OVERLEG. Dit keer 

stonden een aantal punten op de agenda waarover moest worden beslist. Hier is een kort verslag. 

I Er kwam een concept ter tafel voor een 
politieke stellingname. De behoefte daartoe 
doet zich in de NKC voelen, vooral bij aktie 
naar regering en parlement. V oor het concept 
werd gebruik gemaakt van een verklaring die 
recent was uitgegeven door een internationale 
coalitie (lnfl Coalition for Nuclear Non
Pro1iferation & Disarmament) waarbij de 
NKC zich heeft aangesloten. Bij de bespre
king kwam toch een verschil in inzicht naar 
voren omtrent de huidige internationale, 
politieke situatie. Dit verschil leek in het 
gesprek niet overbrugbaar. 

In verband met de urgentie is afgesproken 
dat op zeer korte termijn een herformulering 
van de stellingname beschikbaar komt. In een 
consultatie-ronde zal dan aan de partners 
kommentaar worden gevraagd. Daarna wordt 
medio juni door de Werkgroep een definitieve 
tekst opgesteld. 

2 Tijdens een ontmoeting van NGO's (Niet
Gouvernementele Organisaties) in feb 1994 in 
Washington DC is een internationaal aktieplan 
gelanceerd. Het plan is gericht op het spoedig 
-nog in 1994- bereiken van een CTBT (Com
prehensive Te~t Ban Treaty) bij de onderhan
delingen in de CD (Conference on Disarma
ment) in Genève. Het OVERLEG ging in 
principe akkoord dat de NKC poogt mee te 
doen met een zestal aktiepunten uit het plan. 

3 Vrouwen voor Vrede en de WILPF 
samen hadden het initiatief om in juli en aug 
handtekeningen te verzamelen ter ondersteu
ning van het spoedig bereiken van een stop op 
kernproeven. Eén aktiepunt van het int'l plan 
is juist een handtekeningen-campagne. De 
NKC heeft VvV en WILPF bereid gevonden 
hun aktie te verbreden tot een aktie vanuit de 
NKC. Het OVERLEG ging akkoord met deze 
campagne. De bedoeling is om hetzij via 
KAARTen, hetzij via LIJSTen zoveel moge
lijk handtekeningen te verzamelen, die een 
spoedig CTBT bepleiten. Die handtekeningen 
worden dan op 25 juli aangeboden aan de 

Voorzitter van de CD in Genève. 
Het OVERLEG heeft uitvoerig gesproken 

over het hoe en wat van deze aktie, die medio 
juni van start zal gaan. Alle partners worden 
uitgenodigd hun medewerking aan de aktie te 
verlenen. 

4 Het benaderen van regering en (Euro )par
lement vormt ook onderdeel van het int'l 
aktieplan. Het OVERLEG ging akkoord dat 
de kontakten die daartoe al door de Werk
groep worden onderhouden, zullen worden 
voortgezet. 

5 Als deel van het aktieplan overwegen de 
NGO's om hun inbreng naar de CD te bunde
len in een algemene rclpportage. Het OVER
LEG besprak hoe de partners, die tevens 
erkend NGO zijn, hun inbreng bij de CD 
wilJen regelen. De meeste willen hun inbreng 
via hun internationale koepel rechtstreeks 
leveren. Daarnaast werd afgesproken dat de 
NKC, zeker voor de niet als NGO erkende 
partners, zou optreden als spreekbuis en een 
inbreng leveren voor de algemene rapportage. 
De Werkgroep zal die inbreng verzorgen. 

6 In verband met het int'l aktieplan zijn er 
diverse bijeenkomsten in het buitenland ge
pland. Het OVERLEG sprak af dat NKC
vertegenwoordiging daarbij gewenst wu zijn, 
maar wel afhankelijk van het, bijv via subsi
die, beschikbaar zijn van middelen. 

7 Vanuit de Werkgroep is voorbereidend 
werk gedaan om een NKC-folder uit te geven. 
Het concept daarvoor werd in het OVERLEG 
besproken. Met betrekking tot een deel van de 
tekst zal nog een aanpassing worden rondge
stuurd. Kommentaar daarop wordt door de 
Werkgroep meegenomen. Daarna zal de 
Werkgroep tot afwerking ervan overgaan, 
zodat het NKC-folder per 1 juli kan ver
schijnen. 

Hans Horeman 
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KERNWAPEN VOORRAAD VAN DE VS 

In de VS valt alles wal met ontwikkeling, produklie en opslag van kernwapens samenhangt onder hel Department of 
Energy (DoE. ministerie van energie). dal wordt geleid door mw Hazel O'Leary. Hel VS huis van afgevaardigden kent 
een commissie mei de naam Committee on Anned Services (gewapende strijdkrachten). Die commissie hield een 
paneldiscussie over de militaire toepassing van kernenergie, waarbij mw O'Leary op 9 maart 1994 een veiklaring 
aflegde over de door haar ingediende begroting voor 1995. Via IPPNW en Greennet aniVingen we een samenvatting 
van die verldaring. We nemen er, in vertaling, de belangriike punten uit over. 

Algemeen overzicht 
De ingediende 1995 begroting voor ons 

Nationale Veiligheid programma weerspiegelt 
het feit dat de Koude Oorlog voorbij is en de 
Sovjet Unie is uiteengevallen. Dit vraagt om 
een grondige heroverweging van het beleid 
van DoE op het gebied van nationale veilig
heid ter ondenteuning van nucleaire non
proliferatie inspanningen. Het DoE beleid 
richt zich erop nieuwe soort nucleaire gevaren 
in de wereld te verminderen. 

Het nucleaire gevaar, en het DoE ant
woord, vinden we terug in aparte, maar wel 
samenhangende gebieden: 

* 

* 

* 

* 

Het gevaar van proliferatie van kernwa
pens in de hele wereld. De rol van DoE 
daarbij is om een aktieve controle op 
kernwapens en non-proliferatie progf"clm
ma uit te oefenen. Maar die rol is ook 
om een vei1igheidssysteem op te zetten 
om informatie over kernwapens en speci
aal nucleair materiaal te controleren; 
Het gevaar dat wordt veroorzaakt door de 
mogelijke diefstal van, of een ongeluk met 
kernwapens. De rol van DoE is om de 
VS kernwapens veilig en bewaakt te 
ontmantelen en om technische steun te 
bieden, gericht op het vei1ig en bewaakt 
ontmantelen van kernW'dpens in Rusland; 
Het gevaar dat de VS of haar bondgeno
ten met kernwapen.s worden aangevallen. 
De rol van DoE is dan om bij te dragen 
aan de afschrikking door zeker te stellen 
dat de kernwapens in voorraad voldoende 
veilig en betrouwbaar zijn; 
Het gevaar veroorzaakt door de ovennaat 
aan nucleair materiaal - óf door diefttal 
ervan, óf als staten. die mogelijk kernwa
pens willen ontwikkelen, het verkrijgen. 
De rol van DoE is daarbij om de over-

* 

maat aan VS nucleair materiaal velig en 
bewaakt op te slaan, evenals voorzienin
gen te treffen voor de uiteindeljke, defini
tieve opslag van dat overtollig materiaal. 
Het gevaar dat de VS in de toekomst niet 
de technische expenise heeft om in ver
trouwen te rekenen op veiligheid en be
trouwbaarheid van de voorradige kernwa
pens, of op onderhoud en produktie van 
onderdelen van kernwapens, als die van
uit nationaal belang nodig zijn. De rol 
van DoE is om voldoende technische 
kennis te handhaven en die te bevorderen 
door programma's met een 'tweeledig 
resultaat' op te zetten. 

Defensieprogramma's 
De voor defensieprogmmma' s ingediende 

1995 begroting beloopt totaal $ 4,4 miljard, 
verdeeld o.m. over de volgende programma's: 
Research, Development & Testing (R,D&T) 
van kernwapens $ 1 ,6 miljard; ondersteuning 
van voorraden $ 1 ,6 miljard; ondersteuning 
voor materialen$ 0,9 miljard. De 1995 be
groting is bijna 16% lager dan 1994; de 
groob1e daling (21 %) is bij 'ondersteuning 
van voorraden'. Die vemndering weerspiegelt 
de verminderde behoefte aan onderhoud van 
de voorraad, vanwege het eind 1994 stoppen 
van de produktie in 3 fabrieken (o.a. Rocky 
Flats) en de geringere omvang van het her
bouwprogmmma (zie artikel over Complex-
21). De daling van 8% voor het R,D&T 
programma is weerslag van andere prioriteiten 
bij R&D en voortzetting van het moratorium. 

Defensieprogramma's 
Het hoofddoel van de defensieprogram

ma's blijft om de voorraad kernwapens op een 
veilige, bewaakte en betrouwbare wijze te 
handhaven, door een wetenschappelijk onder-
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bouwd programma van VoorraadBeheer 
(Stockpile Stewardship). Overige doelstellin
gen zijn: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

De VS voorraden aan kernwapens ver
minderen door het veilig ontmantelen van 
duizenden kernwapens; 
De technologische infrastructuur en de 
fundamentele kennis voor de nationale 
veiligheid vergroten, terwijl toch de in
dustriële wedijver wordt gediend; 
De intrelStructuur van DoE voor nationale 
veiligheid zó ombouwen dat wordt tege
moet gekomen aan eisen van milieu, 
veiligheid en gezondheid; 
Voortdurend vooruitgang boeken bij het 
schoonmaken van en afval verwerken op 
onze werkplekken; 
Efficiënt en vooruitziend beheren van 
DoE-voorraden aan tritium, plutonium en 
(hoog verrijkt) uranium, die als materia
len voor de kernwapen voorraad voortdu-
rend nodig zijn; 
De noden van werkers en gemeenschap
pen aanpakken, die voortkomen uit de 
terugloop aan werkgelegenheid; 
Samenwerken met de Staten en het agent
schap voor milieuzaken om de bestaande 
produktie-faciliteiten te laten voldoen aan 
toepasselijke eisen betreffende milieu, 
veiligheid en gezondheid. 

R.D& T van kernwapens 
Het progrclrnrna R, D&T van kernwapens 

wordt uitgevoerd om het wetenschappelijk 
onderbouwd programma van V oorrcladBeheer 
(Stockpile Stewardship) mogelijk te rnaken en 
steun te bieden aan wat de nationale veiligheid 
vereist op het gebied van wapencontrole, non
proliferatie, bevordering van technische voor
uitgang, en voorkomen dat we technisch 
verrast worden. Met betrekking tot het Voor
raadBeheer handhaaft het R,D&T programma 
de technologische basis voor een geloofwaar
dige afschrikking door kernwapens. 

De begroting voor kemproeven is herzien 
om het VoorraadBeheer te ondersteunen en 
ons vertrouwen in veiligheid, betrouwbaarheid 
en werking van de voorraad aan kernwapens 
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eerder door laboratorium experimenten dan 
door ondergrondse kemproeven te handhaven. 
Bovendien moet het test-programma de moge
lijkheid open houden om binnen 6 maanden 
een ondergrondse kemproef te houden als de 
president daartoe opdracht geeft. 

VoorraadBeheer (Stockpile Stewardship) 
V oorraadBeheer is hét middel waarmee 

DoE de uitdaging aangaat om het grootste 
vertrouwen te stellen in een kleinere en min
der diverse voorraad aan kernwapens, zonder 
kemproeven of verdere ontwikkeling en 
produktie. Een goed voorraadbeheer berust in 
diepste wezen op het oordeel van een deskun
dige, wetenschappelijke en technische staf die 
over geschikte gereedschappen beschikt. Met 
een wetenschappelijk onderbouwd programma 
voor VoorraadBeheer poogt DoE dat oordeel 
te vestigen en middelen te vinden om kwesties 
rond de voorraad aan te pakken en op te 
lossen. Inzicht op onderdelen, voorspelbaar
heid, simulatie-experimenten, evenals een 
nauwe samenwerking tussen wetenschap, 
techniek en produktie zijn voor een doelmatig 
voorrcladbeheer nodig. Verbeterde bewaking 
en beoordeling zijn ook nodig om problemen 
te voorzien en om de beduidend langere 
levensduur van kernwapens te evalueren. 
Omdat de produktie-mogelijkheid van kernwa
pens ook sterk wijzigt, hangt het voorraadbe
heer ook af van de mogelijkheid tot verwer
king en produktie van tritium en ander hulp
materiaal. 

Dit wetenschappelijk onderbouwd pro
grclmrna voor VoorraadBeheer schept ook 
belangrijke voordelen voor de VS wetenschap 
en techniek en voor de economische en indus
triële wedijver. V oor 1995 richt DoE zich bij 
het VoorrcladBeheer op een lange termijn 
strategieplan, incluis een alomvattende studie 
van wat aan analytische en experimentele 
faciliteiten nodig is om dat doel te bereiken. 
Die lange termijn strategie, doelmatig inge
voerd, zal noodzakelijk zijn om een hoog 
niveau van vertrouwen in de voorraad aan 
kernwapens te handhaven. 

Hans Horeman 
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NUCLEAIR RACISME. 

In de Verenigde Staten (VS) dreigt de 
kernindustrie de complete cyclus van uranium
mijnbouw tot opslag van hoog radioactief 
afval op Indiaans land uit te gaan voeren. 
Recentelijk werd een volgende stap in dit 
drama genomen. De Mescalero Apaches 
hebben na een studie-fase ingestemd met het 
beginnen van onderhandelingen met Northem 
State Power (NSP) voor een overeenkomst 
over een 'Monitored Retrievable Storage' 
(MRS). De overeenkomst is van groot belang. 
Het wordt dan mogelijk dat kernafval van 
zo'n 70 kerncentrales van NSP op het grond
gebied van de Mescalero's wordt opgeslagen. 
Deze kerncentrales hebben a11en een tekort 
aan opslag-capac.iteit voor hun verbruikte 
brand~'tofstaven. 

Een MRS is een soort COVRA (denk aan 
Borssele), maar dan voor hoog radioactief 
afval uit kerncentrales. De achterliggende ge
dachte is dat het kernafval, in afwachting van 
een permanente opslag, slecht~ tijdelijk in een 
MRS wordt opgeslagen. De opslag in een 
MRS wordt bewaakt (monitored) en kan 
worden teruggenomen (retrievable). Het 
volgende en laat\1e station in de VS zou een 
permanente opslagplaats in het Yucca Moun
tain gebergte zijn. Dit gebergte ligt in een 
aardbevingrijk gebied op het grondgebied dat 
volgens het verdrdg van Ruby Valley van 
1863 van de Western Shoshone is. De uitein
delijke opslag in Yucca Mountain is nog verre 
van zeker, gezien de oppositie die tegen dit 
project wordt gevoerd. De planning is dat 
Yucca Mountain in 2010 opengaat, maar het 
project is al ruim 10 jaar achter op schema. 

De Mescalero Apaches hebben voor de 
studie-fase voor het MRS al zo'n$ 300.000 
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van de overheid ontvangen. Bij de oorspron
kelijke plannen zou voor de volgende fases 
ruim 1 miljoen $ beschikbaar zijn. De over
heid heeft echter de geldkraan dichtgedraaid. 
De Tribal Council van de Mescalero's, het 
officieel door de VS erkende bestuur, bekijkt 
nu de mogelijkheid om door onderhandelen 
met Northem States Power (NSP) op com
merciële basis een MRS op te zetten. 

NSP is een bedrijf dat in de Noordelijke 
Staten van de VS kerncentrales exploiteert. 
NSP is ook eigenaar van de Prairie lsland 
kerncentrale. De Prairie Island kerncentrale is 
gevestigd op een eiland in de Mississippi 
rivier in een aardbeving-gevoelig gebied. De 
kerncentrale is zonder enige vorm van toe
stemming gebouwd boven op een 2000 jaar 
oude grafbeuvel in het reservaat van de Mde
wakanton Dakota Indianen. Bij de overstro
mingen van 1965 heeft de Prairie Island 
centrale onder water gestaan. Vorig jaar 
( 1993) kon dit ternauwernood worden voorko
men, maar de overstromingen hebben wel 
voor de nodige problemen gezorgd bij de 
kerncentrale. VoorNSPis het probleem van 
opslag van verbruikte brandstofstaven acuut. 
In de VS worden die brandstofstaven niet 
opgewerkt, maar altijd op het terrein van de 
kemcentrdle in waterbassins bewaard. Als de 
bassins van de Prairie lsland centrale in 1995 
vol zijn zou de kerncentrale moeten sluiten. 

Al veel eerder (1950 - 1970) waren de 
Navajo (Dine) Indianen slachtoffer van de 
kemindu~'trie als gevolg van de uraniummijn
bouw in hun grondgebied in New Mexico. Nu 
de meeste mijnbouw-bedrijven zijn vertrokken 
zijn de Navajo nog wel opgezadeld met het 
rddioactief afval en de gezondheidsproblemen. 

Dirk Jan Dollemond 

SAS.KA TCHEWAN OPGEOFFERD AAN DE URANIUM-MIJNBOUW 

De mijnbouw in Noord Saik.atchewan (Canada) is de grootste uranium-leverancier in de wereld, met een 
marletaandeel van zo'n 30%. Om dat aandeel te kunnen handhaven en uit te breiden zijn uitgebreide onderzoeken in 
SaSkatchewan gepleegd. Daarbij werden 's wereld' rijkste tu:krs met uraniumerts gevonden. Op sommige plaatsen in 
die aders is het gehalte aan uraniumerts 50%. Nagenoeg al het uraniumem· wordt geëxporteerd. De mijnbouw is 
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grotendeel.Y in lwnden van buitenlandsefirma's als Cogema (Frankrij7c), Minatco (Japan) en URANERZ (Duitsland). 
De provincie Sas/catchewan heeft maar een schijntje aan royalties ontvangen. De wezenlijk oorspronkelijke rechten van 
de inheemse bevolking zijn steeds veronachtzaamd of geweigerd. De inheemse bevolking heeft erg weinig en alleen maar 
kortdurende baantjes gekregen. Sinds de start van de mijnbouw in 1980 zijn er, naast de besmetting door het dagelijkse 
mijngebeuren, meer dan }(10 radioactieve ongelukken geweest. 

Sinds 1991 zijn er plannen ingediend voor 
6 nieuwe mijnbouw projecten, met in totaal 
zo'n 12 nieuwe mijnen en 4 nieuwe verwer
kingsbedrijven. Om aan de groeiende publieke 
druk te beantwoorden heeft de, toenmalig 
kersverse NDP-regering (New Demoeratic 
Party, een soort PvdA) onderzoekscommissies 
ingesteld. De NDP heeft een elf-jarige tmditie 
met een beleid tegen uitbreiding van de urani
um-mijnbouw; de NDP was toen in oppositie. 
In 1992 werd op het NPD partijcongres een 
koerswijziging aangenomen. Mijnbouw was 
nu toegestaan, mits de onderzoekscommissies 
het groene licht gaven. 

Op 29 oktober, 1993 werden drie eind
mpporten uitgebmcht door de gecombineerde 
Federclle-Provinciale onderzoekscommissie 
met betrekking tot drie nieuwe uraniummijnen 
in Noord Saskatchewan. De rapporten betrof
fen de McCiean Lake mijn (5 urclniumerts 
aders westelijk en vlakbij Wollaston Lake), de 
Midwest Joint Venture (MJV) mijn (een 
ondergrondse mijn op 25 km van WoUaston 
Lake) en de Dominique-Janine m~jn (een 
uitbreiding van de Cluff Lake mijn), allen in 
Noord-Saskatchewan (zie kaartje). Er zi.in nog 
twee andere mijnbouwprojecten te behandelen, 
de Cigar Lake mijn en de McArthur River 
mijn, de EISen (Environmental Impact State
ment, rclpport over milieu-effecten) voor deze 
projecten zijn nog niet afgerond. 

De onderzoekscommissie kwam tot de 
conclusie dat alleen de uitbreiding van de 
Cluff Lake mijn kon doorgaan, mits onder 16 
strenge voorwaarden. Een aantal van de 
voorwaarden zijn: een vorm van win~1deling 
uit de opbreng~1 van de uraniummijn voor de 
noordelijke bevolking (in wier gebied de 
mijnbouw plaats vind, en die grotendeels uit 
de oorspronkelijke, Indiaanse bevolking van 
Canada bestaat); een financiële garantie voor 
het opruimen van de mijnen na uitputting 

daarvan; het opvolgen van de internationale 
regelgeving (in dit geval International Com
mission on Radiation Proteetion publikatie 60 
<ICRP-60> ); het instellenvanepidemiologi
sche studies naar de gezondheid van voormali
ge werknemers van de Cluff Lake mijn; en 
evaluatie van en controle op de gebruikte 
afvalopslag tijdens de mijnhouw (zgn tailing). 

De onderzoekscommissie gaf als aanbeve
ling dat het McCiean Lake mijn project ten
minste 5 jaar wordt uitgesteld voor verder 
onderzoek naar afvalopslag; gezondheid in de 
bestaande dorpen; het vergroten van de werk
gelegenheid in de noordelijke dorpen door 
middel van opleiding en training; en het in 
breder verband plaatsen van de uraniummijn
bouw (o.a. Canadees umnium dat in de wa
penindustrie verzeild raakt). 

De MJV mijn werd als onacceptabel 
beoordeeld. De Environmental Impact State
ment (EIS) werd als ondermaats gekwalifi
ceerd. 

Op 23 December, laat op de dag, besliste 
de provinciale NPD-regering van Saskalehe
wan als volgt: 

De uitbreiding van de Cluff Lake mijn 
werd goedgekeurd. Nagenoeg geen van de 
voorwaarden genoemd door de onderzoeks
commissie werd vervuld. Dit houdt o.a in dat 
mijnafval in het water van het Cluff Lake 
kan komen. 

De McClean Lake mijn werd goedge
keurd. Nagenoeg geen van de aanbevelingen 
van de onderzoekscommissie werd overgeno
men. De onderzoekscommissie was tot de 
conclusie gekomen dat gemiddeld 400 kg 
arseen, 400 kg nikkel, 2.000 kg uranium en 
13.000 ton slurrie in het McClean Lake zou 
komen. Dat McClean Lake staat in open 
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verbinding met het veel grotere Wollaston 
Lake. Dit betekent dus een regelrechte be
dreiging voor visserij en toeristenindustrie. 
Voor diverse stoffen in het water wordt de 
maximum norm volgens de regelgeving van 
Saskatchewan overschreden. De commissie 
had aanbevolen dat na uitputting van de mijn 
de tailing in de oude mijn zou worden gestort 
en afgedekt met schone grond. Dit is ook niet 
door de regering overgenomen. 

De ondergrondse MJV mijn, vele malen 
kleiner dan de McClean Lake mijn en de 
Cluff Lake mijn, werd afgekeurd. 

Het netto resultaat van 2 jaar werk door 
deze onderzoekscommissie is dus nogal ma
ger. De energie die de commissie, en al de 
gehoorde instanties, belangengroepen en 
individuele mensen hebben gestopt in het 

Ingezonden metkling 

onderzoek, wordt met een simpel gebaar 
terzijde geschoven. En dan te bedenken dat in 
november 1992 de premier van de NPD
regering van Saskatchewan, Romanow, nog 
beloofde dat mijnbouw geen voortgang zou 
hebben zonder toestemming van de onder
zoekscommissie. 

NB En, met een beetje (nou beetje?) frustra
tie, ik (DJD) heb er persoonlijk bijgestaan 
toen Romanow die belofte uitb'J)rak ... 

Bronnen: EPP92 nieuwsbrief, februari 
1993· 

' WISE, News Communique 400/1.3895, 
15 nov 1993; 
Saskatchewan Environmental Society 
Newsletter, Jan/Feb 1994. 

Dirk Jan Dullemond 

NAAR WAPENBEHEERSING DOOR WETENSCHAPSBEHEERSING 

De redaktie is zo vriendelijk mij de gelegenheid te geven iets te vertellen over de door mij enkele jaren geleden 
begonnen actie 'Naar Wapenbeheersing Door Wetenschapsbeheersing' (NWDW). 
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Bij deze actie wordt uitgegaan van de 
gedachte, dat voorkomen beter is dan gene
zen. Het is niet voldoende te streven naar ont
manteling van alle kernwapens op aarde. 
V oorkomen moet worden dat men vanuit de 
wetenschap ongestoord doorgaat met het 
uitvinden van nieuwe, nog gevaarlijker massa
vernietigingswapens (nucleaire, biologische en 
chemische) of met het verbeteren van de 
fabricage van reeds bestaande. Naar de me
ning van de NWDW-actievoerders is het hoog 
tijd dat er internationale controle komt op het 
boven bedoelde gevaarlijk onderzoek inzake 
kernphysica, biologie en chemie, onder toe
zicht van de UNO of een speciaal op te rich
ten Internationaal Bureau voor Wetenschaps
beheersing. 

Om misverstand te verroUden merk ik op 
dat bij deze actie niet de wetenschap zelf maar 
sommige toepassingen van de wetenschap als 
levensbedreigend gevaar worden gezien. 
Immers: de vrijheid van wetenschapsbeoefe
ning is een 1:,rroot en onmisbaar goed. De 
drang om alles te onderzoeken is een waarde
volle menselijke dnmg. Grenzen stellen aan 
wetenschappelijk onderzoek is dan ook alleen 
noodzaak als het gaat om gevaarlijke toepas
singen ervan. AIJeen dàn mag gevrc:tagd wor
den aan wetenschapsmensen dat zij zich vrij
willig beperkingen opleggen. Daarbij dienen 
zij te bedenken dat onbeperkte vri.iheid kan 
leiden tot het verloren gaan van àlle vrijheid. 

Na de totstandkoming van het INF-ac
coord in december 1987 waardoor plaat~ing 
van kruisrdketten in West-Europa werd opge
heven en ook weer na de ont~panning tussen 
Oost en West in de jaren 1989 en 1990 (op
heffing van het IJzeren Gordijn, beginnende 
hervormingen in Oost Europa) is in het Wes
ten, ook in Nederland, de belangstelling voor 
de ~1rijd tegen de kernbewapening -ten on
rechte- sterk teruggelopen. Alle vredesbewe
gingen klagen daarover! 

Zeer ten onrechte want er is nog geen 
einde aan de kernbewapening. Wat gaat er 
gebeuren met de ongeveer 25.000 kernwapens 
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die na de ontmanteling volgens START-ver
dragen overblijven in de USA en de voormali
ge Sovjet-Unie (SU)? Minstens 3 deelstaten 
van de voormalige SU hebben kernwapens op 
hun grondgebied en betaalden aan de fabrica
ge en opslag ervan jaren mee. Onatbankelijk 
geworden zouden ze die kernwapens wel eens 
willen houden, al was het alleen maar om ze -
om economische redenen- aan andere landen 
of terroristische organisaties te kunnen leve
ren. 

Maar ook op andere wijze is het gevaar 
van het gebruik van kernwapens nog steeds 
aanwezig. Wetenschap en techniek hebben het 
mogelijk gemaakt steeds kleinere kernbommen 
te produceren. Kleiner in de zin van met 
minder explosieve kracht en ook als lichter in 
gewicht. Van het TV-station NBC weten we 
dat de USA reeds beschikt over kernbommen 
met een explosieve krctcht van 0,01 tot 1 
kiloton. Ook zijn er al kernbommen die in een 
rugzak worden meegenomen. Met zulke typen 
denkt men aan nucleaire gevechtsvoering op 
het slagveld, een hoogst ongewenste ontwik
keling. 

Maar, met dit soort kernbommen wordt 
ook het gevaar van diefstal steeds groter. In 
een tijd van toenemende criminaliteit een ui
terst gevaarlijke bedreiging, die kan leiden tot 
nuc1eair terrorisme. Het tijdstip waarop die 
nachtmerrie van nucleair terrorisme werke
lijkheid wordt, wordt in belangrijke mate 
bepaald door de wetenschappelijk -technische 
'vooruitgang'. Op hol gesJagen wetenschap en 
techniek dreigen op den duur de gehele men
selijke samenleving onmogelijk te maken. 

Wat het gevaar van op drift geraakte 
wetenschap en techniek betreft heeft Koningin 
Beatrix. in een kerstboodschap van enkele 
jaren geleden de juiste vraag gesteld: "Moet 
alles wat kan, ook kunnen?" Het antwoord op 
deze vrctag zal -dunkt me- moeten zijn: 'Be
slist niet!'. Ook de Belgische arts en vredes
activist dr van Opstal heeft op het gevaar van 
op hol geslagen wetenschap en techniek gewe
zen. Hij zei tijdens de Hiroshima-herdenking 
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(6 aug 1986 in Brugge): "Als we de evolutie 
van alle diersoorten nagaan, zien we telkens 
dat elke dominerende soort ten onder gaat aan 
een monsterachtige ontwikkeling van precies 
dàt kenmerk dat hem van andere doet ver
schillen en laat domineren. En, dreigen wij 
-mensen- niet ten onder te gaan aan ons ver
stand, dat ons boven alle dieren heeft verhe
ven?" 

Gaarne vraag ik voor deze actie morele 
steun. Het gaat niet eens zozeer om onze 
toeko.m1, maar veeleer om de toekomst van 
onze kinderen en kleinkinderen en om volgen
de generaties. Ik ben niet pessimistisch ten 
aanzien van de mogelijkheid van wetenschaps
beheersing. We kilnoen er iets aan doen. 
Dertig jaar geleden was het woord 'milieu' in 
de betekenis van 'natuurlijke omgeving' mij 
onbekend; nu weten zelfs kinderen wat eron
der wordt verstaan. Zo zal het ook met het 
begrip 'wetenschapsbeheersing' kunnen gaan 
als we maar niet ophouden het onderwerp 
steeds onder de aandacht te brengen. Tot 
du~"Ver mocht ik van diverse kanten instem-
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mingootvangen met de actie NWDW. Met 
name van medici en in het bijzonder van de 
Medische Vereniging voor de Preventie van 
Atoomoorlog, de Vlaamse afdeling van 
IPPNW (InternatiooaJ Physicians for the 
Prevention of Nuclear War). Hun secretaris 
deelde mij mee dat de vereniging de doelstel
ling van de actie NWDW onderschrijft. 

Ik wil degenen, die instemmen met het 
doel van de actie NWDW. vragen mij van hun 
instemming blijk te geven. Een brief of brief
kaart met de woorden 'Accoord met actie 
NWDW' is al voldoende. Het is de bedoeling 
de ontvangen adhesiebetuigingen -met een 
uitvoerige. toelichtende brief- door te zenden 
llll1l de nieuwe minister-president, aan wie ik 
:azl vragen bij de UNO stappen te willen doen 
die kunnen leiden tot internationale controle. 

Ik danlc de redaktie voor de mij geboden plaatsruimte. 

H.J .J .Spitzen 
Adelheidstntat 18 

2595 ED DEN HAAG 

KERNWAPENS DE WERELD UIT! 
Willen we dat nog steeds? 

In Nederland is de doelstelling al sinds de 
dreigende plaatsing van kruisraketten in ons 
land bekend, zij het dat we er nog iets aan 
toevoegden. Waar we het toen nooit over eens 
werden is hoe die lange termijn doelstelling 
moest worden bereikt. Eénzijdig of tweezijdig 
ontwapenen vormde de grote tegenstelling. 
Maar ondanks die verschillen in tactiek denk 
ik dat de overgrote meerderheid van het 
publiek achter de doelstelling stond. En, ik 
kan me zelfs niet voorstellen dat het momen
teel anders zou zijn. Want ik zie niet in hoe 
iemand die toen zó dacht, er nu toe kan 
komen om te zeggen dat kernwapens een 
gerechtvaardigd doel kunnen dienen. 

Toch leeft bij het grote publiek nog 
nauwelijks belangstelling voor het probleem 

van kernwapens. De media besteden er geen 
aandacht aan; velen schijnen zelfs te denken 
dat het probleem niet eens meer bestaat. 
Helaas is niets minder waar. Het probleem 
van kernwapens is nog even dringend als het 
zo'n 15 jaar geleden was. Aan de hand van de 
2 artikelen over de kernwapen voorraad en 
over Complex-21 wil ik daarover iets zeggen. 

Lezers van KERNINFO weten vast wel 
dat we nog in 1994 een CTBT (alomvattend 
teststopverdrag) zouden willen bereiken. Dat 
willen we omdat het dan mogeJijk wordt om 
in het voorjaar van .1995 een verbeterd NPV 

· (non-proliferatie verdrag) verlengd te krijgen. 
En zonder NPV mogen we erop rekenen dat 
kernwapens zich nog verder verspreiden onder 
landen dan nu al het geval is. CTBT en NPV 
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zijn noodzakelijke stappen op weg naar de 
totale nucleaire ontwapening, dus naar het 
einddoel van 'KERNWAPENS DE WERELD 
UIT'. 

Verdragen als een CTBT of het NPV 
komen tot stand in onderhandelingen tussen 
diverse landen. Daarbij gaat het om diploma
ten, politici en regeringsfunctionarissen,. die 
voor besprekingen bijeen komen. De invloed 
van het gewone publiek lijkt vrijwel nihil. 
Want het standpunt van een regering ligt in 
beleid vast en komt zelden ter sprake in het 
parlement, laat staan· in consultatie met het 
grote publiek. Daarbuiten is sterk van invloed 
of een land een overeenkomst of een verbond 
heeft gesloten met andere landen. Denk maar 
aan de Europese Unie of NATO waaraan 
Nederland deelneemt. Het innemen van een 
eigen standpunt wordt dan uitermate moeilijk. 
En of dat standpunt het uiteindelijke doel van 
het grote publiek veel dichterbij brengt is heel 
erg de vraag. 

Zo is het vrijwel zeker dat Nederland in 
de genoemde besprekingen instemt met het 
beleid dat de regering van de VS daarbij 
volgt. Maar, de artikelen over de voorraad 
aan kernwapens en over Complex-21 laten 
duidelijk zien dat het beleid van de VS echt 
niet mikt op een snel bereiken van het uitein
delijk doel 'KERNWAPENS DE WERELD 
UIT'. Integendeel, het beleid lijkt er meer op 
gericht dat de VS als absolute supermacht dé 
enige toezichthouder wordt op het niet
verspreiden van kernwapens. Daarbij gaat het 
denken ook nog in de richting van het handha
ven van nucleaire afschrikking. Het is echter 
heel erg de vraag of we daarop zitten te 
wachten. 
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Ook al gaat men uit van de goede bedoe
lingen van de VS, dan nog is nergens te 
rechtvaardigen dat de VS (en misschien hun 
bondgenoten Frankrijk en Engeland) het 
alleenrecht op kernwapens hebben. Dat de 
betrokken landen dat zelf ook heel goed 
inzien, volgt uit hun bezwaar tegen een uit
spraak van het Internationaal Hof van Justitie, 
waarbij gebruik van en dreigen met kernwa
pens als onrechtmatig kan worden aange
merkt. Ook het streven van de 3 Westerse 
kernwapenstaten om vooral onvoorwaardelijk, 
onbeperkte verlenging van het NPV te berei
ken wijst erop dat het alleenrecht wordt nage
streefd. De door andere landen geeiste voor
waarden zouden dat alleenrecht aantasten. 

Maar, de vraag blijft wat WIJ, het grote 
publiek, willen? Willen we nog steeds de 
KERNWAPENS DE WERELD UIT? Zo ja, 
dan zullen we aan onze regering duidelijk 
moeten maken dat het volgen van het stand
punt van bijv. de VS ons niet juist lijkt. 
Natuurlijk willen we een CTBT en verJenging 
van het NPV, maar dan wel zó dat daarbij 
internationale controle, bijv. onder leiding van 
de VN, wordt uitgeoefend. Eénzijdig toezicht 
van landen, ook al is dat de VS of haar bond
genoten is niet waar we naar toe moeten. Niet 
omdat die landen verkeerde bedoeJingen 
hebben, maar eenvoudig omdat het macht en 
invloed in hun handen legt, die door een groot 
deel van de landen (ontwikkelingslanden, niet
gebonden landen) niet wordt geaccepteerd. 

Wel is zeker dat dan de structuur en 
organisatie van de VN zal moeten worden 
herijkt en herzien. 

Hans Horeman 
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Walk across Europe fora Nuclear-Free World 1995 

De Vlaamse groep, die zich 'Voor Moeder Aarde' (VMA) noemt, is bezig met een project voor 
een voettocht in 1995 door Europa. Met die voettocht wil VMA politieke druk uitoefenen op de 
onderhandelingen die in 1994 gaande zijn en in 1995 zullen worden afgerond. Het gaat dan om: 

het bereiken van een alomvattend teststop verdrag (CTBT); 
het herzien en verlengen van het non-proliferatie verdrag (NPT) 

Op langere termijn wil men pleiten voor volledige sluiting van alle kerncentrales en investeren in 
efficiënte en duurzame energiebronnen. 

De voettocht voert door West- en Oost-Europa. Het vertrek valt op 12 jan 1995 in Brussel. Op 
12 oktober 1995 hoopt men in Moskou aan te komen. Onderweg bezoekt men o.a. Parijs, La Hague 
(Frankrijk), London, Doel (België), Dodewaard (Nederland), Frankfurt, Praag, Wenen, Bratislava, 
Kiev, Tsjernobyl (Oekraïne) en Minsk. Het wordt ook een tocht door en langs Franse vlaktes, 
Duitse rollende heuvels, Slowaakse bergen en valleien, Wit-Russische bossen en riviertjes. Het komt 
neer op 5.500 km wandelen voor een kernvrije wereld. 

Voor nadere informatie wendt men zich het beste tot: 
VOOR MOEDER AARDE vzw 

Zilverhof 19, B-9000 GENT 
tel + 329 233 3268, fax + 329 233 4924 

Gebruik onderstaande bon voor een abonnement op KERNINFO. 
Stel het niet uit, doe het nu! 

Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaat~: 

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

Insturen aan: EPP'92, 
A Sniederslaan 14 
5615 GE ElNDHOVEN 

handtekening 
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