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TER INLEIDING 

Voor juW.e ligt Kerninfo nummer 3 
van 1996. Dit nummer is later en wat 
voller dan was voorzien. Later omdat op 
de valreep nog even de uitspraak van 
het World Court Project is mee genomen. 
Waarschijnlijk wordt daar in de volgende 
nummers nog meer aandacht aan be
steed. Dikker omdat er veel verslagen 
en persoonlijke indrukken in dit nummer 
zijn verwerkt. 

Verder is er het nodige gebeurt 
in de afgelopen maand juni, nog steeds 
geen CTBT en een "subkritische" kern
proef in de Nevada woestijn die werd 
uitgesteld. Het is verre van zeker dat 
kernproeven zullen worden gestopt en 
dat er een begin wordt gemaakt met het 
opruimen van kernwapens. De uitspraak 
in het kader van het WCP is daarom een 
steun in de rug! 

Betalingen 
Dit blad is volledig afhankelijk 

van de activiteit van de lezers, er is 
geen tijd en geld om acceptgirokaarten 
uit te sturen. De kode op het etiket 
geeft aan tot en met welk jaar betaald is. 
Staat daar 96 dan is het abonnement 
voor 1996 voldaan. Aan hen die geen 
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kode 96 hebben het verzoek snel te 
reageren. Er zijn ook adressen met een 
kode 'ex' (ruUabonnement), 'cc' (ter 
informatie) en '?' (men wist nog niet of 
men een abonnement wilde) • Die lezers 
mogen best betalen, vooral de lezers met 
een kode '?'. 

Neem en lees! 

Dirk Jan Dullemond 

WORLD COURT PROJECT 

Op 8 juli jongstleden heeft het Internationaal Gerechtshof (het Hof) zich 
uitgesproken over de vragen voor gelegd door de Wereld Gezondheid Organisatie en de 
Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Het Hof oordeelde dat, in zo goed als 
ieder denkbare situatie, het gebruik van kernwapens tegen 
internationaal geldend oorlogsrecht in gaat. De enige uitzondering 
wordt gemaakt voor extreme omstandigheden bij zelfverdediging, 
waar het voortbestaan van een land op het spel staat. Over dit 
oordeel waren de rechters verdeeld, 7 waren voor en 7 tegen, de 
beslissende stem van de voorzitter van het Hof werd daardoor 
doorslaggevend. Als de afwijkende bijdragen van de rechters aan 
deze uitspraak worden meegeteld moet worden geconcludeerd dat 
10 van de 14 rechters voor de illegaliteit van kernwapens kozen. 
De 3 afwijkende bijdragen argumenteerde voor complete Wegaliteit 
en waren het niet eens met de uitzondering voor zelfverdediging. 

In de onderbouwing van de uit
spraak kwamen de rechters tot de Slot
som dat het gebruik van kernwapens 
niet expliciet was toegestaan onder 
internationaal geldend recht. Volgens 
de rechters is er echter ook geen expli
clet verbod op het gebruik van kernwa
pens onder internationaal geldend 
recht. 

Vervolgens bogen de rechters 
zich over het Handvest van de Verenig
de Naties en vonden daar dat het drei
gen met en/of gebruik van kernwapens 
onwettig was als er geen sprake was van 
zelfverdediging. ( •. ? •• ! ) 

Verder moet het dreigen met en 
gebruik van kernwapens in overeen
stemming zijn met het internationaal 
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oorlogsrecht en meer precies de regel
geving rond internationaal humanitair
recht en moeten alle verplichtingen in 
verdragen welke specifiek op kernwa
pens betrekking hebben worden nage
leefd. Tot deze verplichtingen behoren 
het neutraliteitsbeginsel, maar ook 
verdragen op milieugebied en het Non
Proliferatie Verdrag. 

Na de eigenlijke uitspraak word 
vervolgens nog verder gegaan verwezen 
naar artikel 6 van het Non-Proliferatie 
Verdrag. Het Hof vindt dat er een plicht 
rust op alle landen om te onderhandelen 
over nucleaire ontwapening. 

Wat kunnen wij hier nu mee'? 
Allereerst is het duidelijk dat 

nucleaire afschrikking volgens dit von
nis niet kan. Dat houdt dus in dat lan
den als India, Pakistan en Israël duide
lijkheid moeten verschaffen over het al 
dan niet hebben van kernwapens. Ver
der kan een land dat bedreigt wordt met 
kernwapens, b.v. door één van de 5 
kernwapenstaten, deze dreiging naast 
zich neerleggen. Of dat praktisch ook 
ooit gebeurt is onzeker. Op basis van de 
uitspraak kan een land dat bedreigt 
wordt met kernwapens, of waar een 
kernwapen tegen wordt gebruikt, naar 
het Hof gaan en een rechtszaak aan
spannen. 

Voor de Verenigde Staten wordt 
het moeilijker, zo niet onmogelijk om 
b.v. Libië, Irak of Noord Korea met 
kernwapens aan te vallen. De V .S. 
worden immers niet in hun naakte be
staan bedreigd door deze landen (of 
door welk ander land dan ook .•.. ) . 

De grote voorraden kernwapens 
welke kernwapenlanden er op na houden 
worden minder geloofwaardig. De dui
zenden kernwapens die liggen opgesla
gen zijn duidelijk niet bedoeld als zelf
verdedigingsmiddelen, wapens van 
laatste toevlucht. De hoeveelheid kern
wapens die, kunnen, worden ingezet in 
een conflict veroorzaken onnodig lijden 
en zijn daardoor instrijd met humanitaire 
regelgeving. Verder wordt het voor de 
ndlitairen,diedezekernwapenvoorraden 
onderhouden en moeten inzetten in tijd 
van oorlog, zaak om nog beter te over
wegen mee te werken aan zo'n inzet, 
zeker omdat deze wapens met deze uit-
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spraak eindelijk onder geldend oorlogs
en humanitairrecht zijn geplaatst. 

Ook al zouden kernwapens het 
laatste middel zijn voor een land om in te 
zetten dan nog moet rekening gehouden 
worden met internationale regelgeving. 
Dat zal op het moment van uitvechten 
van een konflikt wat academisch zijn, nu 
betekent dat echter dat kernwapens niet 
bruikbaar zijn en dus de noodzaak om 
kernwapenvoorraden aan te houden 
verdwenen is. 

Hoewel op het eerste gezicht de 
gevraagde illegaliteit van kernwapens 
niet wordt gegeven kunnen NGO's met 
deze uitspraak ook het nodige. Het Hof 
geeft niet voor niets aan dat artikel 6 
van het Non-Proliferatie Verdrag moet 
worden uitgevoerd. Daarmee wordt 
indirect een impuls gegeven aan het 
streven van Abolition 2000 naar een 
kernwapen-verdrag,, analoog aan het 
Chemischwapen-verdrag. Verder kun
nen NGO's en niet gebonden landen 
gezamenlijk actie ondernemen welke 
leiden naar nucleaire ontwapening. 

Nederland en Europa 
Met de uitspraak van het Hof 

wordt het voor de Nederlandse regering 
moeilijk, zo niet onmogelijk, de kernwa
pentaak in NAVO verband te handhaven 
en kernwapens op Volkel te laten lig
gen. In Europa liggen geen landen wel
ke in hun naakte bestaan worden be
dreigt, eerder worden landen buiten het 
NAVO gebied bedreigt in hun voortbe
staan door het bondgenootschap. Door 
kernwapens als normale wapens te 
beschouwen, worden ze volgens inter
nationaal recht ineens onbruikbaar door 
hun nietsontziende uitwerking. Kortom 
Nederlandse piloten kunnen naar die 
maatstaven niet meewerken aan het 
afwerpen van deze kernwapens. 

De vorming van een Europees 
veiligheidsbeleid komt op deze manier 
ook in een ander daglicht te staan. Bij 
voorbaat worden door de uitspraak van 
het Hof de kernwapens van Frankrijk en 
Engeland ter discussie gesteld. Verder 
wordt het ongeloofwaardig om in Euro
pees verband bescherming door deze 
kernwapens te accepteren. 
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6 en 9 augustus 
De inzet van kernwapens boven 

Hiroshima en Nagasaki komt door de 
gedane uitspraak in een heel ander 
daglicht te staan. Bij deze inzet was 
immers geen sprake van een dreiging 
van het Amerikaanse grondgebied die 
zodanig was, dat het naakte voortbe
staan van de V. S. op het spel stond. 
Het gebruik van de kernwapens op 
Hiroshima en Nagasaki moet dan ook als 
strijdig met het internationaal oorlogs
recht worden beschouwd. De inzet was 
immers puur tegen burger doelen ge
richt, dienden geen enkel zinvol militair 
doel en veroorzaakten onnodig en on
menselijk leed. Een schrale troost voor 
de overlevenden en nabestaanden. 

Dirk Jan Dullemond 
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Bronnen: Legality of the Threat or U se 
of Nuclear Weapons (Request for Advi
sory Opinion by the General Assembly 
of the United nations) Advisory Opini
on, International Court of Justice Com
muniqué No. 96/23, 8 July 1996; Legali
ty Of the Threat or Use of Nucl.ear Wea
pons, International Court of Justice, 
1996 July 8, GeneralUst No. 95; World 
Court Declares Nucl.ear Weapons Threat 
and Use illegal, IALANA; PSR Press 
Statement on World Court Decision, 
Physicians for Social Responsibility; 
u.s. Disarmamebt Activists Celebrate 
World Court Decision, Peace Action; 
World Court Calls for Nucl.ear Disarma
ment; Decl.ares Threat or U se of Nucl.ear 
Weapons lliegal, Reactions from local 
Disarmament Groups; IALANA/LCNP; 

ACTIE TEGEN TRIOENT 

Na een oproep van de vrouwen van het Greenham Common Women 's Peace Camp 
tot geweldloze directe actie, togen een vriendin en ik naar Engeland. We vielen meteen 
met onze neus in de voorbereidingen, die bestonden uit: 
A. Een uitgebreide maaltijd 
B. Een les snel & handig knippen, oefenen op het hek van de voormalige basis van 

Greenham Common. 
C. Een uitgebreide vergadering van de 5 knipsters: Jane, Katrina en Erica vanuit 

het kamp, plus wij 2en. We spraken lang over het ons laten oppakken: de 
vrouwen van Greenham schatten de kans dat we onopgemerkt weg zouden kunnen 
komen zeer laag in. Achteraf denk ik dat het best had gekund, maar voor hen 
is het je laten oppakken en fier uitkomen voor wat je gedaan hebt een heel 
belangrijk deel van de actie. Ook het proces dat erop volgt zien ze als een 
onontbeerlijk onderdeel omdat op die manier het produceren en ontwikkelen van 
kernwapens officieel aangeklaagd kan worden. We besloten dus door te gaan met 
knippen tot we opgepakt zouden worden. Verder was er een discussie over de 
"bail conditions", de voorwaarden voor je vrijlating tot aan het proces. 
Waarschijnlijk zou een voorwaarde zijn dat we ons tot het proces verre zouden 
moeten houden van de wapenfabrieken Burghfield en Aldermaston, waar 
kernkoppen voor de Britse Tridents gemaaktworden. De drie vrouwen van het 
kamp besloten hier niet mee akkoord te gaan omdat het een maatregel is om de 
kernwapenproductie te beschermen tegen de zich daartegen verzettende 
vrouwen. (achteraf bleek dit niet nodig te zijn, we werden zonder iets te hoeven 
tekenen weer op straat gezet) Ook de manier van knippen kwam aan bod: 
normaliter halen de vrouwen complete secties hekwerk naar beneden, wat veel 
tijd kost. Ditmaal besloten we over een grote afstand verspreid vele gaten te 
maken om meer schade aan te richten. 

De actie 
Het is bijna nacht, 21 maart,dit 

etmaal duren dag en nacht even lang: 
het is equinox. Vijf vrouwen met elk een 
fikse kniptang in de hand lopen door het 
donker naar het hek van de kernwapen
fabriek Aldermaston. Daar aangekomen 
beginnen ze naast elkaar gaten in het 

hek te knippen. Langzaam lopen ze 
langs het hek, de stilte wordt alleen 
verbroken door het geluid van het be
gevende stukken ijzer en af en toe wat 
gefluister. Elk knipt op haar eigen 
wijze: ikzelf heb ontdekt dat als je eerst 
boven een aantal knippen maakt, dan de 
zijkanten en tenslotte de onderkant van 
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een vierkant gat, de afzonderlijke spi
ralen ijzerdraad alleraardigst naar be
neden komen cirkelen. Af en toe knip ik 
er, voor de afwisseling, een ruitvornûg 
gat tussendoor, soms werken we samen 
om een hele sectie naar beneden te ha
len. Al snel komen we in de buurt van 
een gebouwtje waar licht brandt, een 
hond begint te blaffen. Ik zie een man 
zitten, zijn rug naar ons toe. Hij kijkt 
niet op of om. We komen bij een tweede 
hek, waar we ons een weg doorheen 
knippen. Stromend water en roestige 
vaten, we vrezen dat het extra hek er 
staat omdat dit een erg besmet gebied 
is. Ondanks de koude nacht heb ik het 
snikheet, het is de eerste keer dat ik 
aan zo'n actie meedoe en het is inspan
nend werk. Tijdens het knippen probeer 
ik me steeds bewust te blijven van mijn 
motivatie om hier in het holst van de 
nacht een hek te gaan staan stuk ma
ken. Ik denk aan de slachtoffers van 
het delven van uranium en het dumpen 
van het "afval" . Aan misvormd geboren 
kinderen en een meisje in Hiroshima, dat 
over een weg rent met haar broertje in 
haar armen. Als we na ongeveer een uur 
moe beginnen te worden, gaan we heel 
dicht in de buurt van een portiershokje 
het binnenste hek aanvallen. Spoedig 
worden we gearresteerd en naar een 
soort kot op het terrein gebracht voor 
het verhoor. We zitten samen in een cel 
en de verhoren duren eindeloos, zodat 
we om de tijd te doden aan Tai Chi gaan 
doen. Net als we allen op 1 been staan, 
het andere omhoog, onze armen gestrekt 
en flapperend met de handen, komt de 
commandant om de volgende te halen. 
Hij wacht beleefd tot we klaar zijn met 
de oefening. Als ze eindelijk bijna klaar 
zijn met ons opmeten, fouilleren en 
verhoren komt de schok: de drie Engel
se vrouwen mogen gaan, maar ons willen 
ze eigenlijk vasthouden omdat ze bang 
zijn dat we niet terug zullen komen voor 
het proces. Katrina begint te dreigen 
dat als wij niet worden vrijgelaten, zij 
onmiddellijk weer gaan knippen om ook 
weer gearresteerd te worden. Verder 
prijst ze Greenham aan als gerenomeerd 
vrouwenactiekamp, dat bekend staat om 
het feit dat de actievoersters altijd 
terug komen voor het proces, ja, dat ze 
zelfs niet kunnen wachten Aldermaston 
in de rechtszaal aan te klagen voor hun 
moorddadige praktijken. De commandant 
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knikt en zegt dat hij dat zeer op prijs 
stelt, maar er niettemin niet op durft te 
vertrouwen dat wij terug komen. Waarop 
Katrina hem verzekert dat ze voor ons 
instaat en niet eens een actie zou willen 
doen met vrouwen die niet terug komen 
voor hun proces. Wij zaten er wat stille
tjes bij omdat we ons niet gerealiseerd 
hadden dat er zo stellig op onze komst 
naar het proces gerekend werd en wij 
daar eigenlijk veel minder waarde aan 
hechten. Dit was ons ook van tevoren 
niet expliciet verteld. Het was bijna een 
soort cultuurschok: voor de vrouwen 
van Greenham Common staat zo vast dat 
je gewoon "je verantwoordelijkheid 
neemt" en gaat, dat het bijna niet in ze 
opkomt dat iemand, verder een verwante 
ziel, daar anders over kan denken. 
Terwijl er in 11 de nederlandse aktiewe
reld 11 (erg grof gesteld, want wat is 
dat?) meer een houding is van: je gaat 
naar een proces of niet, iedereen moet 
dat zelf maar weten. Enfin, dankzij dit 
gloedvolle betoog staan we even later 
toch weer met ons allen vrij op straat. 
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In totaal zijn en, volgens de offi
ciële stukken, zo'n 128 beschadigingen 
aan het hek. De kosten voor de tijdelijke 
reparatie hiervan bedragen ongeveer 
12.000 gulden. De straffen zullen cel
straffen zijn, principieel betalen de 
vrouwen geen boetes, aangezien een 
onderdeel daarvan bestemd is voor de 
reparatie van het hek. Het proces is op 
11 September, de 7e&8e viert het vre-
deskamp haar 15de! ! bestaansjaar. Ik 
zou het erg leuk vinden als er dan meer 
vrouwen uit Nederland naar Greenham 
zouden komen, voor morele ondersteu
ning en omdat het gewoon prettig is 
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daar te zijn. Ook mannen zijn, geduren
de de uren dat het licht is, welkom. 

Morele ondersteuning, bijvoor
beeld in de vorm van post of een gift 
wordt uiteraard zeer op prijs gesteld. 
Het adres is: Greenham Common Women's 
Peace Camp, Yellow Gate. RG 147 AS, 
Berkshire, in Engeland. Geld storten 
kan op de rekening van Amok Noord, 
rekeningnr.3446236,Groningen.Onder 
de nadrukkelijke vermelding dat het 
voor het vrouwenvredeskamp is. 

Yolanda Kriek 

ACTIE TEGEN ATOOMTAAK NEDERLAND TE VOLKEL 

In. maart 1995 trok de internationale voettocht "Walk Across Europe fora nuclear 
free-world 1995'' vijf dagen door Nederland. Op 17 maart hebben twee groepen vanuit 
deze tocht actie gevoerd op de vliegbasis Volkel. Een internationaal samengestelde 
groep heeft een picknick georganiseerd op de landingsbaan, een andere groep heeft 
door nûddel van spandoek, strijdliederen en geschilderde teksten op de munitiedepots 
ter plekke haar ongenoegen geuit over de Nederlandse kerntaak. De actievoerderstars 
zijn alle gearresteerd. Na hun vrijlating werden zij een voor een door justitie 
benaderd, waarbij sommigen een voorstel voor een schikking hebben gekregen en 
anderen werden meteen gedagvaard. De straffen die opgelegd werden voor het 
overtreden van artikel461 (Verboden toegang) waren behoorlijk hoog en liepen uiteen 
van 350 tot 500 gulden per persoon. Judith de Lang is de eerste van de groep die in 
hoger beroep is gegaan en 26 juni jongstleden diende haar zaak. De rechter besloot de 
zaak aan te houden omdat de officier van justitie niet kon uitleggen waarom de 
activisten op zulke uiteenlopende manieren benaderd waren. Hieronder volgt haar 
politieke statement, dat zij maakte in de rechtszaal na een deel te hebben voorgelezen 
uit het kinderboek 11 Die dag in Hiroshima 11 van Toshi Maruki. 

"Ik heb de vliegbasis Volkel be
treden op 17 maart 1995 uit protest 
tegen het Nederlandse aandeel in de 
atoombewapening. Nederland heeft 
binnen Navo-verband een taak op het 
gebied van atoomwapens. Deze taak 
komt neer op het opslaan en inzetten 
van kernwapens, en wel op en vanaf het 
vliegveld Volkel. Onduidelijk is of zich 
nu nog daadwerkelijk kernwapens daar 
bevinden, maar deze kerntaak vormt 
nog steeds een structureel onderdeel 
van de basis te Volkel. 
Concreet komt deze taak neer op opslag 
van kernwapens in bunkers en het in
zetten geschiedt door nûddel van F-16 
bommenwerpers. Met deze gevechts
vliegtuigen wordt intensief geoefend 
vanaf de basis en, door nûddel van 
laagvliegoefeningen, boven Labrador I 
het gebied waar de Innu wonen. 

Dat betekent dat Nederland nog 
steeds heil ziet in kernwapens. En niet 

alleen Nederland; de produktie en het 
bezit van kernwapens lijkt nog steeds 
een soort viriliteitsgraadmeter te zijn 
voor de internationale betrekkingen. Zo 
is het opvallend dat Frankrijk niet 
schamper terecht is gewezen toen dit 
land tegen alle redelijkheid in zijn kern
proeven hervatte in de Stille Zuidzee 
tussen september en januari jongstle
den. In plaats van dat dit soort activi
teiten als achterhaald werden bestem
peld lonkt Europa naar een Europese 
kernmacht met Frankrijk en Engeland 
aan de leiding. 

Engeland is daarnaast bezig om 
zijn Trident-onderzeeboten uit te rusten 
met kernkoppen. Deze onderzeeêrs zijn 
niet alleen bewápend met nucleair mate
riaal; zij worden zelfs door atoomenergie 
voortgedreven I door nûddel van een 
compacte kerncentrale aan boord van 
het vaartuig, die minder goed beveiligd 
is dan de kerncentrales op land. 
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En Amerika werktinmiddels samen 
met Frankrijk op het gebied van kern
proefsimulatie op de computer. De tech
niek is zo verfijnd dat over niet al te 
lange tijd de "echte" proeven, waarbij 
een kettingreactie teweeg gebracht 
wordt, niet langer nodig zijn om kern
wapens verder te ontwikkelen. Deze 
verfijning betekent dat het Algehele 
Verbod op Kernproeven ( CTBT) nog 
vóór het een feit is al achterhaald is 
door de technologische ontwikkelingen 
en - als stuwende kracht daarachter, 
want technologische ontwikkelingen 
kosten veel tijd en geld, door de politie
ke belangen. Dus als straks na 50 jaar 
onderhandelen wellicht in Genève een 
C TBT met veel bombarie wordt onderte
kend, wordt in Aldermaston 
(Engeland), Moronvilliers en Le-Barp 
(Frankrijk) , Los Alamos, Lawrence 
Livermore en Sandia National Laborato
ries in de Verenigde Staten hoogstwaar
schijnlijk in stilte al gewerkt aan een 
nieuwe generatie kernwapens. 

Om deze nieuwe wapens te testen 
worden proeven genomen waarbij offi
cieel geen sprake is van een kernproef 
maar van een subkritische test. Deze 
testen, zo geven de deskundigen als 
officiële reden, zijn nodig om het be
staande arsenaal kernwapens in gezonde 
conditie te houden. 

Maar welke vooronderstelling ligt 
hieraan ten grondslag? 
Is het niet een contradictio in terminis 
om te spreken over een "gezond kern
wapenarsenaal"? Voor de produktie van 
kernwapens en kernenergie moet urani
um gedolven worden. Het radioactief 
afval van de delving en verwerking van 
het uranium zorgt in onder andere Ca
nada, Australië, Kazachstan en Tibet 
voor vervuiling van het grondwater en 
een stijging van het aantal mensen dat 
aan bepaalde vormen van kanker over
lijdt. 
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De kerncentrales betekenen een 
ontoelaatbaar risico in ons landschap -
Tsjernobyl en Three Mile Island waren 
nog net iets te ver om ons daarvan un
aniem te overtuigen helaas - en kernwa
pens zelf tenslotte zijn bedoeld om men
sen te doden, ondanks eufemistische 
termen als "Little Boy" , de naam van de 
bom die op Hiroshima is geworpen, en de 
"kernproef" op Hiroshima zoals het nog 
steeds officieel heet. Nee, het gaat hier 
niet om kleine jongens of laboratorium
experimenten, hier wordt gespeeld met 
levens, en met het voortbestaan van 
grote of kleinere delen van deze aarde. 

Daarom wil ik hier in navolging 
van het Japanse gebruik op 6 augustus 
een kaars ontsteken. Deze lampionnen in 
Hiroshima worden voorzien van een naam 
van een gestorven persoon en dan wor
den ze geplaatst op het water van de 
zeven rivieren van de stad. Die dragen 
de lampionnen langzaam naar zee, een 
stroom van licht als herinnering aan de 
doden. In navolging van dat gebruik wil 
ik hier een kaars ontsteken, als herin
nering aan alle vrouwen, mannen en 
kinderen die direct of indirect lijden 
onder kernwapenproduktie, in solidari
teit met hen die zich verzetten tegen 
deze onmenselijke wapens, waarbij ik de 
vrouwen van Greenham Common met 
name wil noemen, en in de hoop dat ons 
kostbare menselijke leven ons gespaard 
blijft. 11 

Judith de Lang 

VREEDZAME KERNEXPLOSIES 

Dat de Verenigde Staten samenwerken met Frankrijk op het gebied van 
kernproeven (wapens) is bekent. Minder bekent is hun samenwerking met China. Die 
samenwerking vormde een van de vele hobbels bij de onderhandelingen over een verbod 
op kernproeven in Geneve. 

Samenwerking tussen Chinese en Amerikaanse nucleaire wapenlaboratoria strekt 
zich uit tot bezoeken aan het Chinese kernproeven gebied Lop Nor. Veel van de 
Amerikaanse wetenschappers van het Departement van Energie (DoE), die betrokken 
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zijn bij de Chinees-Amerikaanse uitwisseling 1 komen uit het reeds lang voorbije 
Flowshare project, voor vreedzame kernexplosies. 

Met het Flowshare project poogde 
de Verenigde Staten (VS) de zogenaam
de vreedzame toepassing van kernexplo
sies te bevorderen, het Flowshare pro
ject was echter verre van succesvol. 
Toepassing van deze kernexplosies 
werden vooral voorzien voor grote kana
len. Tussen 1961 en 1970 werd gewerkt 
aan kanaal door midden Amerika, op zee 
nivo, bij Isthmus. Belangrijkste reden 
om dit project niet uit te voeren was, 
voor de Atlantic-Facific Interoceanic 
Canal Commission, de onbekende reactie 
van met water door trokken rots op de 
explosies. 

In de zeventiger jaren probeerden 
de Verenigde Staten nog samen met 
Thailand een kanaal tussen de Thaise 
Golf en de Andaman zee met kernexplo
sies aan te leggen. Het project met de 
benodigde 139 explosies tussen de 100 
en 1000 Kiloton werd niet uit gevoerd 
"in het licht van de huidige inzichten". 
Ook een project in Egypte voor een 
kanaal ( 54-79 kilometer lang) van de 
Middenlandse zee naar de Qattarra vlak
te strande. Als het project zou worden 
uitgevoerd zouden 181 explosies tussen 
de 150 en 1500 Kiloton, of 439 explosies 
van 150 Kiloton nodig zijn. 

In de vs werd het programma 
vreedzame kernexplosies na 48 explo
sies, waarvan 6 buiten de Nevada Test 
Site, in 1977 beëindigd. De industrie 
had geen enkele interesse en de publie
ke opinie al helemaal niet vanwege de 
milieu problemen. De grootste vreedza
me explosie in de Verenigde Staten was 
de Sedan proef in de Nevada Test Site. 
Hier wer 12 miljoen ton grond verzet, 
een enorme krater geslagen en hadden 
Nevada en Utah last van de fall-out. 

Het Russische programma met 
vreedzame kernexplosies liep over een 
langere tijd en was veel intensiever. In 
de S.U werd na 1985 en zo'n 115 explo
sies I waarvan de meesten buiten de 
gebruikelijke kernproef gebieden, dit 
programma in de ijskast gestopt. Rem
explosies werden gebruikt voor seis
misch onderzoek, opvoeren van gas en 
olie produktie (druk verhoging op vel
den), aanleg van ondergrondse reser
voirs, stoppen van olie spuiters, aanleg 

van kanalen, bouw van dammen en water 
reservoirs, mijnbouw en begraven van 
gevaarlijk afval. De zwaarste Russische 
explosie, genaamd 1004, was rond de 
125 Kiloton en werd in een rivier gedaan 
en produceerde 2 meren. Veel van de 
fall-out van deze explosie en anderen 
werd in heel Europa geregistreerd. De 
Russen waren overtuigd van hun kun
de. 2 problemen hadden zij onder de 
knie: explosieven in omvang klein maken 
zodat het boorgat smaller en dus goed
koper werd en explosieven die grote 
druk en hoge temperatuur konden weer
staan zonder grote koel instrumenten. 
Begin negentiger jaren stelde de Russi
sche Chetek firma om met vreedzame 
explosies nucleair en gevaarlijk afval te 
vernietigen, ook dit plan strande. 

VolgensChinese wetenschappers, 
betrokken bij de onderhandelingen in 
Geneve over een Verbod op kernproeven 
(CTBT), hebben deze Amerikaanse 
Flowshare wetenschappers en hun Rus
sische tegenhangers een belangrijke rol 
gespeeld bij het overtuigen van de Chi
nese autoriteiten van het nut van 
vreedzame kernexplosies. Volgens deze 
Amerikaanse en Russische geleerden 
verliepen de Amerikaanse en Russische 
programma's gladjes, totdat 2 kortzich
tige presidenten (Carter en Gorbachev) 
op ondoordachte wijze en op politieke 
gronden, een eind maakten aan deze 
programmas. 

Het gevolg van de Chinees-Ameri
kaanse-Russische samenwerking is dan 
ook dat de Chinezen bij de onderhande
lingen in Geneve over een CTBT een 
uitzondering wilden voor vreedzame 
kernexplosies. Bij de onderbouwing van 
het Chinese standpunt bij de onderhan
delingen werd naar voren gebracht dat 
ontwikkelingslanden het zich niet kon
den veroorloven om enige vrucht van 
het atoom uit te sluiten. Verder ziet 
China het afweren van astroïden, het 
genereren van elektrisiteit door een 
serie ontploffingen in ondergrondse 
holten en een kanaal om water van de 
bergen van Tibet naar de Taklimakan 
woestijn te laten vloeien als konkrete 
toepassingen van vreedzame kernexplo-
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sies. Waar hebben wij die ideëen meer 
gehoord? 

Dirk Jan Dullemond 

8 jaargang 4, juli 1996 

Bron: The Bulletin of the Atomie Scien
tists, p.13, May/June 1996; Greenpeace 
Briefing: China and Peaceful Nuclear 
Explosions, June 1996; 

SUBKRITISCHE KERNPROEVEN 

Op 18 juni hadden de Verenigde Staten een zogenaamde subkritische kernproef 
willen houden in de Nevada woestijn. De kernproef valt onder een programma dat de 
Verenigde Staten zekerheid moet verschaffen over de zekerheid dat kernwapens ook 
doen waar ze voor ontworpen zijn, ontploffen op het gewenste moment. 

De kernproef is er 1 in een reeks van 6 welke gedurende 1996 en 1997 worden 
gehouden. Er zijn 2 series voorzien genaamd Rebound en Holog. De proeven worden 300 
meter onder de grond gedaan in het LYNER ( Low Yield Nuclear Experiment Research) 
tunnelsysteem. LYNER was oorspronkelijk bedoeld om zogenaamde hydronucleare 
experimenten in uit te voeren. De 2 proeven van dit jaar zijn op het allerlaatste moment 
uitgesteld, officielomdat een milieu effecten rapportage (sic) moet worden uitgevoerd. 
Voor de hand ligt dat de proeven zijn uitgesteld omdat zeker de kernproef van 18 juni 
de onderhandelingen in Geneve voor een kernproevenverbod in gevaar konden 
brengen. 

Knabbelen 
Grote vraag is wat is eigenlijk een 

subkritische kernproef? Duidelijk is dat 
bij zo'n kernproef splijtbaarmateriaal 
wordt gebruikt en de productie van 
neutronen binnen ditmateriaal verhoogd 
tot boven het natuurlijk achtergrond 
nivo. De productie van neutronen ( neu
trale atomaire deeltjes) is van belang bij 
het opgang brengen van kernsplijting, 
als de productie van neutronen hoger 
ligt dan de opname van neutronen wordt 
vaneen kettingreactie gesproken, welke 
kan uitmonden in een explosie. 

Bij een subkritische kernproef 
stopt de kettingreactie na 2 of 3 kern
splitsing generaties, gevolg is dat ge
durende een korte tijd kernenergie 
vrijkomt. De kettingreactie wordt opge
wekt doordat het splijtbaarmateriaal 
wordt samen gedrukt door een chemi
sche (conventionele) explosie, een pro
ces dat ook in een kernwapen wordt 
gebruikt. De hoeveelheid kernenergie 
welke vrij komt is byzonder klein verge
leken bij de energie welke vrij komt bij 
de chemisch explosie. 

Hoewel de Verenigde Staten zeg
gen een "echt" nul nivo aan te houden 
voor een kernproeven verbod, moeten 
we aan nemen dat met de aangekondigde 
subkritische kernproeven de VS eigen
lijk bijna nul bedoelen. Kortom, er 
wordt geknabbeld aan de grenzen van 
het kernproeven verbod (CTBT). 

Als belangrijkste reden voor de 
subkritsche proeven kan wordt aange
voerd dat kernwapens langere tijd in 
dienst zullen zijn. Kernwapens zijn 
langer indienst omdat er geen nieuwe 
worden ontworpen, dat is te duur en er 
worden er als gevolg van ontwapenings
verdragen duizenden ontmanteld. Het 
zwakste deel van een kernwapen is de 
stabiliteit van de conventionele explo
sieven, welkr die de kern van splijt
baarmateriaal moeten samendrukken om 
de eigenlijke kernexplosie te veroorza
ken. Om er zeker van te zijn dat dat 
explosief werkt, en niet spontaan afgaat 
of in het geheel niet meer werkt moeten 
er periodieke proeven worden gedaan 
met dit materiaal. 

De resultaten van deze proeven 
worden overigens in computermodellen 
ingevoerd om beter te kunnen voorspel
len hoe een kernwapen zich gedraagt. 
Subkritische kernproeven zijn dan ook 
onderdeel van een heel scala van metho
den om meer te weten te komen over wat 
zich afspeelt voor of tijdens een kernex
plosie en zo instaat zullen zijn een kern
wapen zonder of met heel weinig kern
proeven met computerhulp te ontwer
pen. 

Renbneesterschap 
Subkritische kernproeven zijn 

eigenlijke een afgeleide van zogenaamde 
hydrodynamische proeven. Bij deze 
proeven wordt nagegaan hoe het chemi-
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sche explosief de kern samendrukt. Bij 
hydrodynamische proeven wordt de 
kern van splijtbaarmateriaal vervangen 
door een vergelijkbaar materiaal of een 
mengsel van niet splijtbaar- en splijt
baarmateriaal, ook hier is het de bedoe
ling dat de kern uiteindelijk niet explo
deert. Als regel worden hydrodynami
sche proeven waarbij splijtbaarmateriaal 
wordt gebruikt in containers uit
gevoerd. Rond deze proefnemingen is 
een Uitgebreid programma van analyse
apparatuur opgezet om zoveel mogelijk 
te weten te komen en de gegèvens uit
eindelijkin computermodellen te verwer
ken. 

9 jaargang 4, juli 1996 

op een dag het mogelijk is volledige 
kernwapen systemen door te rekenen, te 
voorspellen hoe zij zich gedragen en 
zelfs te certificeren, zonder een enkele 
kernproef. Voor het begrotingsjaar 1997 
wordt voor dit programma 122 miljoen $ 
aangevraagd. Blijkbaar zijn de sterren 
uit Star Wars alleen te halen door in 
v1rtual reality te werken. 

Ontwapening 
Subkritische kernproeven knab

belen aan het randje van wat onder een 
kernproeven verbod wordt uitgesloten. 
Zo bezien gaan deze proeven zeker in 
tegen de geest, zo niet de letter, van 
een kernproeven verbod. Het program-

Naast de bovengenoemde proeven ma van subkritische kemproeven is er 
zijn er nog diverse programmas waarbij op gericht om kernwapens voor langere 
kennis wordt opgedaan over wat zich tijd in gebruik te houden. Zo bekeken 
afspeeld gedurende de kernexplosie. moeten deze proeven, evenals de rest 
Het gaat hier om zogenaamd plasma van het rentmeesterschap programma" 
onderzoek, waarbij zeer hoge energie worden afgekèurt. Dit programma 
lasers worden gebruikt. Verder zijn er draagt immers niet bij tot het, versneld, 
nog zogenaamde wapen effekt 'ü buiten gebruikstellen en afschaf-
proeven waarbij wordt onderzocht 't mt eu fen van kernwapens. 
hoe wapensystemen zich gedragen , iln Misschien dat ASCI nog enig 
bij nucleaire explosies. Al met al JS UIJ perspectief bied, immers zou het 
bedragen de huidige kosten 2,6 ook niet mogelijk zijn een kernoor-
miljard $ en wordt over een perio- "':ef1l·vi"Jl log in virtual reality uit te voeren? 
de van 10 jaar rond de 20 miljard ~~oe ll zo hebben onze jongens toch nog 
uitgegeven aan het komplete pro- P• 1 "'eU hun speelgoed en worden ze van 
gramma onder de noemer van 11 de straat gehouden. 
Rentmeesterschap ( Stockpile 
Stweardship) • 

ASCI 
Achter dit acronym verschuilt 

zich de term Accelerated Strategie Com
puting Initiative, of in goed Nederlands 
het versnelde strategische computer 
initiatief. Met ASCI proberen de labora
toria de computermodellen te verfijnen 
en nog sneller te laten rekenen, zodat 

Bronnen: E-mail 17 maart, "SUB
CRITICAL TESTS", Martin Kalinowski; 
E-mail19 maart, Pete Zimmerman; E-mail 
9 april, "Stockpile Stewardship Tool 
Box: Existing and Proposed Facilities'', 
Tom Zamora Colinna en Corey Gay; 
Kerninfo nr. 6, 1995, Zes nieuwe kern
proeven; Kerninfo nr. 6 1994, "kern
proeven"; 

HET CTBT 

Natte voeten of niet, India is op dit moment één van de grootste dwarsliggers in 
Geneve als het gaat om het CTBT. Gebruik makend van ••principes" of ••politieke 
correctheid" laat dit land nu verstek gaan. 

Op 28 mei presenteerde voorzitter Ramaker zijn eerste "schone" tekst voor een 
CTBT. Vanaf dat moment is door hard onderhandelen China als ondersteuner 
geworven. Eigenlijk gaat de discussie over het CTBT er niet meer over of het er komt 
maar wanneer en hoe en of het met of zonder India gaat. De twee overgebleven 
discussie punten zijn de zogenaamde "On-Site Inspections", inspecties op verdacht 
plaatsen, en de inwerkingtreding. 
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Rusland en China 
Bij de top in Rusland, 20 april, 

werd duidelijk dat Rusland zich achter 
de geformuleerde verbieden van kern
proeven opstelde. Alleen China bleef 
halsstarrig vasthouden aan haar stand
punt dat vreedzame explosies moesten 
kunnen. Daar werd begin juni verande
ring in gebracht door het toelaten van 
vreedzame explosies onderwerp van 
discussie te maken bij de toetsingacon
ferentie na 10 jaar. 

India 
Van af het moment dat China haar 

weerstand opgaf, werd het duidelijk dat 
India natte voeten had gekregen. Angst 
om te tekenen en zo van kernwapens af 
te moeten zien. Reeds in 1954 riep de 
Indiaase president Nehru op om kern
proeven te verbieden, 42 jaar na dato is 
de situatie veranderd. Hoe terecht de 
kritiek op een CTBT ook is, en hoe 
terecht ook de kritiek is op de bestaan
de, latente, kernmachten, om nu daarom 
terug te trekken is een slag in het reeds 
50 jaar oude proces tot het komen van 
verbieden en opent toch weer de deur 
tot nucleaire ontwikkeling. 

Inspecties 
Bij deze discussie zijn al sloten 

water bij de wijn gedaan, van belang is 
dat iedereen "gelijke" kansen heeft als 
het gaat om ontdekken en interpreteren 
van gegevens die een kernproef moeten 
aangeven of de voorbereiding daartoe. 
De voorsprong die de Amerikanen op dit 
gebied hebben wekt argwaan, zeker als 
het gaat om de zogenaamde "National 
Technical Means", eigen systemen om 
aan informatie te komen. Het midden 
lijkt hier te zijn bereikt door de erken
ning van de VS van het algemeen inter
nationaal recht voor eigen informatie 
voorziening. 

10 jaargang 4, juli 1996 

Inwerkingtreding 
Een bloed serieus steekspel waar

bij enerzijds de inwerkingtreding van 
belang is en anderzijds het hoeveelheid 
kernwapenstaten die het verdrag inwer
king doen treden. Aanvankelijk zat in 
de ontwerptekst welke door ambassa
deur Ramaker naar voren was gebracht 
een elegante vondst. Zonder de erkende 
kernwapenstaten en niet-erkende kern
wapenstaten met name te noemen hing de 
inwerkingtreding tocht van hen af. 
Cruciaal hier bij was om geen van beide 
partijen te noemen omdat dat een erken
ning van hun kernwapen status zou 
inhouden. India echter kreeg door dit 
voorstel de eerder genoemde natte voe
ten, en nu is men weer naarstig opzoek 
naar een formule die het verdrag inwer
king doet treden met zoveel mogelijk van 
de kernwapenstaten. Ook hier geld weer 
dezelfde voorwaarde, niet noemen, wel 
in de formulering, maar niet afhankelijk 
zijn van. Snapt u het nog? 

28 juni 
Om half vijf, aan het einde van 

deze onderhandelingsronde, legde Ra
maker het laatste voorstel op tafel, naar 
het er nu uitziet zal India dwars blijven 
liggen, of India een CTBT blokkeert is 
nog onduidelijk. Op 29 juli moet er weer 
vergaderd worden en wel hard, om nog 
dit jaar een CTBT in de Algemene Ver
gadering van de VN te krijgen. Een 
CTBT is er nog niet en mocht men er in 
Augustus nog wel inslagen, dan zal het 
waarschijnlijk nog lang duren voor het 
verdrag inwerking kan treden. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: spedal update, 29 juni 1996, 
Greenpeace; "Key Treaty Language", 
WILPF 6/29; 

KERNWAPENVRIJE ZONES 

Na het einde van de Koude OOrlog dook het concept van een KernwapenVrije Zone 
(KVZ) in Midden- en Oost-Europa weer op. In 1990 bracht Selarus het weer ter sprake 
en ook tijdens de laatste NPV conferentie in 1995 werd een KVZ in Midden- en Oost
Europa naar voren gebracht door de minister van Buitenlandse Zaken van de Oekraïne 
Vladzimir L. Syanko. Volgens hem waren door het kernwapen vrij maken van de 
Oekraïne de voorwaarden voor een KVZ in Midden- en Oost-Europa verbeterd. 



KERNINFO nummer 1 

Waarom 
Met het weggaan van de Russische 

troepen, zijn ook de kernwapens uit 
Oost-Europa verdwenen. Wat tot de 
gevOlgtrekking zou kunnen leiden dat er 
een defacto KernwapenVrije zone be
staat. 

De landen in Midden en Oost
Europa lonken nu naar de NAVO voor 
hun veiligheid. Te meer ook omdat deze 
landen onderdeel willen uitmaken van de 
Europese Ume zodat toegang krijgen tot 
een grote markt en "welvaart". Onder
deel van de toelating tot de Europese 
Ume is de Europese veiligheidspara
graaf welke nog in het geheel niet is uit 
gekristalliseerd. Rond deze veiligheids
paragraaf speelt zich het steekspel 
tussen NAVO (de VS) en WEU af om de 
"hegemome" van de Europese defensie 
poot. Als eerste stap naar toelating tot 
Europa, NAVO of WEU hebben Oost
Europese landen velligheideverdragen 
afgesloten, onderling, maar ook met 
NAVO en WEU in de vorm van Partners
hip for Peace (NAVO) of geassocieerd 
lidmaa~p(WEU). Aanhetmogeli~e 
lidmaatschap van beiden zit een kernwa
pen optie vast. De door de Russen 't 
meest gevreesde kernwapen optie is die 
van de NAVO, omdat hier de kernwa
penmacht van de VS de hoofdrol speelt. 

In het toelatingsspel tot de NAVO 
is tot op heden weirug gedaan om het 
onvelligheidsgevoel van de Russische 
Federatie weg te nemen. Die onveilig
heid wordt in gegeven door de mogelijke 
stationering van (NAVO) kernwapens 
(hoe symbolisch die ook zijn) direct aan 
haar grenzen. De secretaris generaal 
van de NAVO, Solana, blijft duidelijk 
maken dat toetredende landen bereid 
moeten zijn om kernwapens op hun 
grondgebied toe te laten. En hoewel het 
ook duidelijk is dat de NAVO niet van 
plan is direct kernwapens te gaan stati
oneren, is de dreiging alleen al reden 
tot bezorgdheid. 

Het is overigens vreemd om deze 
eis zo duidelijk op tafel te leggen, Noor
wegen is lid van de NAVO maar laat geen 
kernwapens toe op haar grondgebied. 
Het resultaat is dat omdat Noorwegen in 
"vredestijd" met meewerkt aan de voor
bereiding aan een nucleaire oorlog, het 
in "oorlogstijd" naar alle waarschijnlijk
heid geen deel neemt in het uitvechten 
daarvan, maar wellast van zal hebben. 

11 jaargang 4, juli 1996 

Daarnaast is het initiatief van de voor
malige Finse president Kekkonen uit 
1963 voor een KVZ in Scandinavië, in 
Noorwegen nog altijd populair en werden 
landen in de Nordie Council in 1993 
opgeroepen om een Scandinavische KVZ 
te vormen. 

Europese veiligheid 
Vaak wordt de Koude Oorlog 

dreiging omgevormd tot een bedreiging 
door bandieten staten. De vraag is 
echter hoe reëel deze dreiging is, voor 
Europa en voor de Veremgde Staten. De 
emge directe dreiging voor de vs zou 
Cuba kunnen zijn, maar die dreiging 
kan niet serieus worden genomen. Voor 
Europa is het de vraag of met kernwa
pens dreigen zinvol is gezien de aard 
van veel van de conflicten in Europa en 
daarbuiten. Het grote blok denken is 
(en was altijd al) achterhaald. Voor een 
gedeelte is het verschil in veiligheids
denken, tussen Europa en de Veremgde 
Staten, terug te vinden in de NAVO 
discussies over Combined Joint Task 
Farces ( CJTF). Europa wil zelf op haar 
directe problemen kunnen inspelen, 
maar mist nog de (intelligence) middelen 
om te kunnen werken in een wereld met 
veel kleinere conflicten. 

De West Europese Unie (WEU) zit 
naast het intelligence probleem nog met 
een tweede probleem: hoe moeten of 
kunnen de Franse en Britse kernwapens 
in een Europees beleid worden in gebed. 
Nog altijd baseert de WEU haar beleid op 
nucleaire afschrikking, de vraag is of 
dat kan als niet alle Unie staten daar 
zeggenschap over krijgen en of nucleai
re afschrikking niet volstrekt achter
haald is. 

Een vaak ondergeschoven kindje 
is de Orgamsatie voor Vrede en Veilig
heid in Europa ( OVVE, of OSCE in het 
Engels) • De OVVE is er met name op 
gericht om konflikten te voorkomen en 
strekt zich uit van de Atlantische Oce
aan tot de Pacific. Met 54 leden zitten 
zowel Oost-Europa, NAVO en WEU lan
den en neutrale landen in de OVVE. Een 
van de meest belangrijke argumenten 
voor een grotere rol van de OVVE in het 
Europese velligheidedenken is dat bin
nen de OVVE er een specifieke rol is 
weggelegd voor NGO's om mee te denken 
over een Europees veiligheidsbeleid. 
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De vraag die blijft staan is waar
om de NAVO (VS) vasthouden aan kern
wapens in Oost-Europa. Kernwapens 
spelen immers geen rol bij de huidige 
conflicten in Bosnië, Tsjetsjenië, Azer
baijan of Kurdistan. Geen van de NAVO 
landen ligt nu of in de nabije toekomst 
binnen het bereik van raketten waarmee 
massavernietigingswapens kunnen wor
den vervoerd. Daarnaast lopen er uitge
breide programmas voor verdediging 
tegen middenlange en lange afstand
raketten. 

Als vertrouwensmaatregel in 
Europa zou de NAVO kunnen besluiten 
om Midden- en Oost-Europa kernwapen 
vrij te houden, niet alleen in "vredes
tijd" maar ook in "oorlogstijd". Daartoe 

12 jaargang 4, juli 1996 

zouden landen in Midden- en Oost-Euro
pa kunnen besluiten een Kernwapen 
Vrije Zone te vormen. Vraag die wel 
moet worden opgelost is hoe om te gaan 
met veiligheid, het is daar dat de OVVE 
een grotere rol zou kunnen spelen. 

Als nuttige bedrage in de Europe
se discussie zijn de IPPNW, en haar 
Nederlandse tak NVMP, druk bezig een 
KVZ in Midden- en Oost-Europa te pro
moten. 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: "Security in Europe, NATO and a 
nuclear free world", Xanthe Hall, e-mail 
28 juni; NVMP-bulletin Juni 1996; 

TIEN JAAR TSJERNOBYL, 
wandelen voor een stralingsvrije toekomst. 

In april wandelde een internationaal gezelschap milieuaktivisten door een deel 
van de Oekraïne dat 10 jaar geleden door de radioaktieve neerslag van de brand in 
Tsjernobyl getroffen werd. Doel van deze wandeling, op poten gezet door de interna
tionale organisatie Voor Moeder Aarde, was stil te staan bij de tienjarige herdenking 
van deze ramp. Van een Nederlandse deelnemer volgen hier enkele indrukken. 

Aan het einde van de anti-nucle
aire Brussel-Moskou-mars in 1995 waren 
de deelnemers het erover eens, dat de 
Tsjernobyl-herdenking zeker niet in 
stilte voorbij mocht gaan. 'Voor Moeder 
Aarde', de organisatie die in 1992 een 
mars tegen atoomproeven naar de Neva
dawoestijn organiseerde en ook de Brus
sel-Moskou-tocht uit de grond gestampt 
had, besloot in april een wandeling door 
de Oekraïne te organiseren. 

Toen de uitnodiging bij mij in de 
bus rolde was mijn reaktie zeer enthou
siast, mede omdat ik me er op verheugde 
een aantal bekenden uit de Europese 
milieubeweging bij elkaar te treffen, die 
onmogelijk allemaal apart te bezoeken 
zijn. Al snel ging ik echter twijfelen: 
Het leek me zinloos de slachtoffers op de 
gevaren van kernenergie te wijzen; wat 
zou ik daar als Nederlandse moralist aan 
de kernenergieproblematiek moeten 
oplossen terwijl de kerncentrales met 
Westeuropees hulpgeld in werking blij
ven? Na het inwinnen van inlichtingen 
werd me duidelijk, dat de Oekraïense 
milieubeweging internationale aktie erg 
waardeerde. Weliswaar kwamen er ook 
grote internationale congressen in Kiev, 

maar akties met de Oekraïners samen 
tegen de nationale kernenergiepolitiek 
bood nieuwe perspektieven. Toen ik in 
de krant las I dat een ziekenhuis met 
Tsjernobylslachtoffers van stroom ver
stoken bleef, omdat het de energiereke
ning niet kon betalen I was ik over de 
streep en ben met enkele anderen samen 
op de trein naar Kiev gestapt. (Als je 
het goed uitpluist kun je voor t66,- van 
Groningen naar Kiev) . 

We wisten nog niet waar we moes
ten zijn in Kiev ( 4~ miljoen inwoners) , 
maar gokten erop dat we dat ter plaatse 
wel aan de weet zouden komen. Voor de 
zekerheid hadden we een adressenlijst 
van plaatselijke milieugroepen bij ons 
gestoken. Lokaal telefoneren op het 
station is gratis, maar na 20 telefoontjes 
met moeilijke wederzijdse Russischtalige 
uitleg waren we nog niks wijzer. Geluk
kig bood een telefoontje naar het kan
toor van Voor Moeder Aarde in België 
uitkomst. We werden verwezen naar 
schoolgebouw 20 in een buitenwijk, een 
buitenwijk als overal op de wereld: als 
je je met bewolkt weer en de ogen dicht 
enkele keren omdraait weet je niet meer 
welk flatgebouw links of rechts was.In 
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de dagen na onze aankomst verzamelden 
zich ruim 40 mensen uit de Oekraïne, 
België, Nederland, Duitsland, Slowakij
e, Wit-Rusland, Finland, Roemenië en 
Denemarken. We gebruikten deze dagen 
om uit te rusten van de reis, te wennen 
en ons voor te bereiden op de wandelak
tiviteiten. Verder maakten we kennis 
met onze twee Belgische koks die Ram
penplan in kookkunst overtroffen (een 
onmogelijk compliment) • 

Woensdagochtend 17 ap:r:il was er 
voor ons in de Tsjernobyl-kerk te Kiev 
een mis. Deze kerk is met een bijbeho
rende klokkestoel speciaal gebouwd ter 
nagedachtenis van de slachtoffers. De 
priester kwam meer dan een uur te laat, 
zodat we de pers eerst maar met straat
theater vermaakten. Met het toneel werd 
een exploderende kerncentrale gesym
boliseerd en de slachtoffers in witte 
stralingspakken lagen voor lijk met 
borden in hun hand waarop de door een 
rouwrand omgeven namen van geëva
cueerde dorpen doorgekrast waren. Dit 
leverde indrukwekkende beelden, die 
over de hele wereld de kranten en TV 
haalden. Vervolgens improviseerde Pol 
uit België in de kerk een spiritueel 
getinte rede over een Indianenstaf die 
we meedroegen en die symbool staat 
voor de verbintenis tussen de aarde en 
wat er in en rondom aanwezig is. Aan 
het eind kwam de priester zelf aan de 
beurt. Hij stond stil bij de gruwelen van 
de kernramp, sprak over de slachtoffers 
en wenste ons met god een goede reis. 
Toen ik hem bedankte dacht hij wegens 
mijn baarddracht een collega geestelijke 
tegenover zich te hebben. Omdat hij 
toch al gelovig was, heb ik het maar zo 
gelaten. 

De middag erna spoedden we ons 
met de trein naar de stad Karosten, 
waar de wandeling zou beginnen. We 
werden hier onthaald op een groot di
ner. Hoewel iedereen de beginselen van 
Voor Moeder Aarde onderschreef om 
tijdens de wandeling geen kadavers en 
geestelijke dranken te brassen en slem
pen bleek voor velen de aantrekkings
kracht van Madeira uit de Sovjet-tijd en 
de stukjes gekookte, gebakken en ge
braden gewervelden te groot. De vol
gende ochtend was er door de plaatselij
ke autoriteiten een toesprakenceremonie 
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op het plein voor het stadhuis georgani
seerd. Tot mijn verbazing waren er een 
kleine duizend toehoorders. Een arts uit 
het plaatselijke ziekenhuis vertelde dat 
de babysterfte in de regio sinds Tsjer
nobyl vervijfvoudigd was. Iemand van 
de vakbond van bosarbeiders deed zijn 
beklag over de slechte arbeidsomstan
digheden in de stralende bossen en het 
uitblijven van financiële steun. Toen de 
wandeling zich na de officiële formalitei
ten in beweging zette bleek het grootste 
deel van de mensen mee te lopen! Bij de 
grens van de stad wuifden ze ons na, 
een schoolklas met gasmaskers en stra
lingsaverails vergezelde ons tot Ignat
pol, ruim twintig kilometer verder. 
Later in de school van Krasjatitsji, een 
aantal dagen verder bleek me, dat gas
maskers kinderen in de Oekraïne niet 
vreemd zijn. De muren op deze school 
waren veel meters behangen met hand
leidingen en afbeeldingen over wat te 
doen als de vijand A-, B- of C-wapens 
gebruikt. Ik denk dat dit nog uit de 
Koude Oorlog stamde, maar met wat voor 
angsten wordt je opgevoed! En dan te 
bedenken dat de echte dreiging toch 
dichterbij zat en de mensen daarover 
door de regering in het ongewisse wer
den gelaten. 'Geen gevaar voor de 
volksgezondheid', waar heb ik dat meer 
gehoord'? 

Een uitgeleide zoals hierboven 
omschreven kregen we in zowat ieder 
dorp waar we overnachtten. Vaak waren 
het grote groepen kleine kinderen met 
onze spandoeken die meeliepen. In Ig
natpol kregen we te horen dat 70% van 
de kinderen ziek is. Dat wil niet zeggen 
dat ze altijd ziek zijn, maar dat een 
verkoudheid in plaats van drie dagen 
een maand duurt, dat ze geen 
weerstandsvermogen hebben (men 
spreekt van Tsjernobyl-aids). Dit naast 
de ernstiger gevallen van schildklierk
anker, hartinfarcten( bij kinderen!), 
leukemie en mutaties. In Naroditsji, een 
dorp dat over twee jaar geëvacueerd 
wordt, sprak ik met een leraar van een 
school van 200 leerlingen (voor Tsjerno
byl 1200) • Ik zei dat je straling niet 
kunt zien, horen, ruiken of voelen, net 
zolang tot het je te grazen neemt. Hij 
ontkende dit ten stelligste: Hij zag het 
alle dagen, want de kinderen bij hem in 
de klas konden geen witte letters op een 
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zwart bord meer lezen en hielden hun 
boeken vlak voor hun ogen, omdat van 
bijna iedereen de ogen door straling 
aangetast waren. Op deze school hingen 
kindertekeningen over Tsjernobyl, met 
donkere wolken, grafstenen, veel prik
keldraad, dodekraanvogels, brandweer 
en als contrast hoe de kinderwereld er 
ook uit zou kunnen zien. 's Ochtends 
voor schooltijd zag ik een meisje van 7 
jaar gefixeerd naar een tekening staan 
kijken. Toen ik vijf minuten later terug 
kwam stond ze nog in dezelfde roerloze 
houding. 

Het nut van de wandeling werd me 
steeds duidelijker: Herhaaldelijk kregen 
we te horen dat de slachtoffers zich 
door de wereld vergeten voelen. Hoewel 
iedereen probeert over te gaan tot de 
orde van de dag komen ze het ongeluk 
steeds weer tegen: Alom zieke mensen, 
v.ooral kinderen, het gedwongen eten 
van stralend voedsel, omdat iets anders 
niet betaalbaar of verkrijgbaar is, het 
vooruitzicht in één van de komende 
jaren alsnog te moeten evacueren zonder 
te weten waarheen en met wie, het 
kwijtraken van werk omdat het omlig
gende gebied tot gevarenzone is ver
klaard, waardoor de plaatselijke winkels 
hun klanten, de scholen hun leerlingen, 
en de houthakkers hun bossen kwijt 
zijn. Alleen het feit dat we langs kwa
men om deze klachten aan te horen bete
kende al heel veel. Bovendien legden de 
Oekraïense milieugroepen onderweg veel 
kontakten om samen met de bewoners de 
misstanden aan de kaak te gaan stellen. 
Ook het feit, dat milieuaktivisten uit 
verschillende Oekraïense steden 10 
dagen samen wandelden was een waarde
vOlle bijdrage aan het van de grond 
krijgen van een netwerk tegen kern
energie. 

In het begin van de wandeling 
was straling voor mij iets ontastbaars. 
Ik hoorde veel verschillende amfibieën 
kwaken, zag ooievaars die dat ook hoor
den en tijdens een lunch zat er naast 
ons in het weiland een zeearend tussen 
de kieviten. Toen we de rivier Oezj 
overstaken, met prachtige uiterwaarden 
vol wilgebasjes, meertjes en grutto's 
vroeg ik me af wat ik daar in de Oekraï
ne liep te doen, als ik besef dat in Ne
derland het landschap vergeven is van 
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autoblik, afval, herrie en gifsproeit
ractoren. Tijdens de tocht veranderde 
dit gevoel. Men vertelde me dat de grote 
vogels pas een jaar of drie terug waren. 
Behalve gesprekken onderweg met men
sen die ieder hun eigen kleine detail 
aanleverden raakte ik ook onder de 
indruk van de stralingsmeettechnologie. 
We hadden een kernfysicus mee met 
apparatuur om.,_ en y-straling te me
ten. In Karosten was de straling onge
veer 2 à 3x de normale achtergrondstra
ling. Dit zei me niet zo veel, omdat ik 
voor achtergrondstraling niet zo bang 
ben, en drie keer niet bang blijft niet 
bang. Dit veranderde toen ik de meet
apparatuur bekeek. Het besef, dat je 
het aantal atoomsplitsingen per cm2 per 
minuut kunt meten deed me realiseren, 
dat er overal om mij heen iets broeide. 
Later kwamen we in het dorp Naroditsji, 
waar de straling buiten in het gras 35x 
normaal was, op een bankje 15x normaal 
en in de gymnastiekzaal waar we over
nachten 4x normaal. Behalve het feit dat 
straling op deze manier zichtbaar ge
maakt werd, verbaasde ik me nog het 
meest over het opschuiven van mijn 
acceptatie. Een situatie waar je je in het 
begin nog druk om maakt omdat het 
erger is dan normaal is later zeer accep
tabel omdat het nog veel erger kan. 
Toen we maandag 22 april door een ge
evacueerde zone wandelden was de 
asfaltweg met 15x normale achtergrond
straling een soort minimumstandaard. 
We waren dan ook erg tevreden toen de 
onderkant van onze schoenen slechts 
14x normaal straalden. Langs de muren 
van het schoolgebouw waar we lunchten 
maten we een straling van 1, 1 millirem 
per uur, dat houdt in dat je in een half 
jaar de dosis voor je hele leven oploopt. 
Aan de andere kant was het geruststel
lellend, dat je daar maar voor een half 
uur was. zo houdt je jezelf steeds meer 
voor de gek. Je weet niet meer wat 
gewoon is. Zo zagen we blauwe kikkers 
aan voor mutanten (terwijl ze in april 
wel vaker blauw zijn) en hoorde iemand 
het geluid van een geigerteller, dat een 
klepperende ooievaar bleek te zijn. De 
moraal: ik ben nu minder bang voor wat 
straling, maar veel banger voor onge
lukken en ik zou er voor geen goud 
willen wonen. 
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De wandeling op deze maandag 
was erg indrukwekkend. Omdat her en 
der bosbranden woedden (waarbij veel 
straling vrijkomt, in Minsk werd duide
lijk een verhoogde dosis gemeten), en 
omdat sommige wegen nog onder dooiwa
ter stonden, waren we genoodzaakt een 
tocht van ruim 40 km door een geêvacu
eerde zone te wandelen. Als natuurmin
naar houd ik van desolate landschap
pen. Toen we vanuit het bos in een open 
veld kwamen, nog bruin van de winter 
met her en der waterplassen had ik het 
gevoel door een nationaal park te wan
delen. Pas na een half uur realiseerde ik 
me dat het verwaarloosde weidegrond 
betrof. 
Het eerstvolgende dorp was totaal verla
ten. Er groeiden jonge bomen voor de 
deuren van de huizen, de tuinhekjes 
lagen omver, deuren stonden open, een 
plastic pop langs de kant van de weg, 
geen emmers meer boven de waterput
ten, instortende schuurtjes, ingelijste 
familiefoto's met gebroken glas. Tot 
onze verbazing hoorden we na enige tijd 
een haan kraaien. Toen we op onderzoek 
uitgingen ontmoetten we twee vrouwen 
van 90 jaar I die daar totaal zelfvoorzie
nend hun laatste dagen leefden. Waar 
twee wereldoorlogen niet toe in staat 
waren geweest, de totale uitroeiing van 
dit dorp, was nu door Tsjernobyl in 
stilte bijna gerealiseerd. Een optimisti
sche schatting is dat dit gebied voor 
minstens 300 jaar aan menselijke aktivi
teiten zal zijn onttrokken. 

De laatste wandeldag, donderdag 
25 april, eindigde in Ditsjatke aan de 
rand van de verboden 30 km-zone rond 
Tsjernobyl. Je woont daar echt aan de 
rand van de wereld I want je kunt maar 
één kant uit. We ontmoetten hier een 
vrouw die in de kamcentrale van Tsjer
nobyl werkt. Ze was zeer blij met onze 
komst, want de centrale moet zo snel 
mogelijk dicht. Zo was er de maandag of 
de dinsdag nog een brand in één van de 
reaktorgebouwen geweest. Dit was voor 
de op dat moment aanwezige pers en 
zoals gebruikelijk ook voor het meeste 
personeel geheim gehouden en het zou 
nog wel enkele dagen kosten om meer 
informatie boven water te krijgen. Toen 
ik dit 's-avonds aan iemand van de pers 
vertelde kreeg ik te horen dat dit onge
luk nog niet bekend was I maar dat er de 
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woensdag nog een ongeluk met radioak
tieve stoffilters was geweest, waardoor 
een gebouw van binnen zwaar besmet 
was geraakt. Ik was blij, dat ik de vol
gende dag weg kon. Op het 
herdenkingsmoment om half twee 's 
nachts bij de politiecontrolepost aan de 
weg naar de centrale hebben we straat
theater en daarmee ook een wegblokkade 
uitgevoerd. Dit was twee kilometer 
buiten het dorp, ik had slechts geüni
formeerdpubllekverwacht.Dorpelingen 
namen echter deel aan het theater en 
een groep van ruim 40 evacuées over
nachtten bij de blokkade om de volgende 
dag graven van familieleden te bezoe
ken. Ieder jaar op 26 26 april hebben ze 
hiervoor vergunning. Aan het eind van 
het theater hebben de toneelspelers, de 
wandelaars en het publiek in een kring 
verteld wat hen er persoonlijk toe ge
dreven had op dat moment daar aanwe
zig te zijn. Hoewel we uit verschillende 
landen kwamen en verschillende erva
ringen hadden bracht deze herdenking 
ons bij elkaar op het streven naar een 
stralingsvrije toekomst. 

Geert Bosma 
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NUCLEAIRE VEILIGHEIDSTOP IN MOSKOU 

Op 20 April gaven de landen die deelnamen aan de nucleaire veiligsheidtop, G-7 
plus Rusland, een verklaring uit, de moeite waard om eens naar te kijken. Kernenergie 
büjft in het zadel, ook na Three Mlle Island en Tsjernobyl. 

Als eerste wordt verklaard dat 
deze landen samen zullen werken aan 
een veilige kernindustrie. Verder wW.en 
deze landen absolute voorrang geven 
aan veilig gebruik van kernenergie en 
willen dat kernenergie tot ver in de 
volgende eeuw bijdraagt aan de energie
voorziening. Het belangrijksteargument 
daarvoor is het nastreven van duurzame 
ontwikkeling zoals overeengekomen in 
het Rio verdrag uit 1992 ( ••• ) • 

Over de aansprakelijkheid van 
elektrid.teit producenten zegt men het 
volgende: men wil deze sector ontzien 
van de enorme schadeclaims die in het 
verschiet liggen bij ongelukken. Gefor
muleerd als onredelijke eisen. 

Ook het vrije markt denken viert 
weer hoogtij, de vrije markt zorgt er 
voor dat kernenergie veilig zal worden! 
Vreemd toch dat zo weinig energiepro-

Ook het afval probleem kwam ter 
sprake. Natuurlijk, want overal begint 
het dringen te worden. Afgesproken is 
om aan een internationale conventie voor 
veilig afval beheer te werken. Verder 
wil iedereen zich wel aan de Londense 
Dumpings Conventie houden, helaas is 
daar nog een probleempje met Rusland, 
dat het verdrag nog niet onderschrijft 
en vrolijk verder gaat. 

In plaats van de consequenties te 
trekken uit 10 jaar Tsjernobyl bracht 
deze verklaring niets dat enig perspec
tief bied op het beëindigen van de uit
zichtloze kernenergie ketting, want 
cyclus kun je het niet noemen. 

Dirk Jan Dullemond 

bron: Moscow Nuclear Safety and Secu
rity Summit Deelaratien" , 20 april; 

ducenten op de Amerikaanse vrije mar.~k~t---~~·~·~···-~~~~~~~ ..... brood zien in veilige 
kernenergie. 

GORLEB EN 

Voorstanders van 
kernenergie in Duitsland 
hebben er dan toch wel 
een groot probleem bij 
gekregen. In plaats van 
het afnemen van tegen
stand tegen de transpor
ten naar Gorleben, waar 
energie minister Angelika 
Merkel op had gerekent, 
neemt het animo om te protesteren toe, zoals op 7 en 8 mei bleek. Voor de atoomlobby 
büjft het daarom zoeken naar alternatieven, wanneer zullen zij het leren dat alleen stil 
leggen van kerncentrales pas een eerste stap naar een oplossing is? 

Ook het laatste transport is weer 
duur, meer dan 55 miljoen Dmark. Het 
animo van de verschillende overheden 
om mee te werken en voor de kosten op 
te draaien wordt steeds minder, daarom 
zoeken de energie bedrijven en atoom 
lobbyisten naar nieuwe wegen. Een van 
de eerste stappen is het tekenen van 
een contract met Cogema om afval in La 
Hague op te slaan voor een periode van 

20 tot 30 jaar. In die tijd moet verder 
worden gewerkt aan een opslag moge
lijkheid in Duitsland. Uitstel van execu
tie dus, alle andere alternatieven voor 
opslag in Gorleben blijven onaantrekke
lijk. 

Met het huidige kosten plaatje kan 
slechts 1 container per jaar naar Gorle
ben worden gebracht, iets te weinig als 
we 't er op houden dat er ongeveer 100 
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kontainers met afval per jaar worden 
geproduceerd. Ook het vervoeren van 
meerdere kontaioers tegelijk per spoor 
stuit op problemen. Het laatste stuk van 
Danoenberg naar Gorleben moet over de 
weg. Op het laatste stuk kan slechts 1 
kontainer per keer worden vervoerd, de 
politie is niet instaat om gedurende een 
langere tijd zo'n grote inzet te leveren 
om het transporteren van kontaioers te 
IJ beveiligen IJ • 

Een alternatief plan is het door
trekken van de spoorlijn van Dannen
berg naar Gorleben. Ook dit plan is 
onuitvoerbaar, allereerst moet grond 
worden onteigend ( .•• ! ) en er zou een 
groter overslag terrein moeten komen 
(ziet u al een huttendorp op het bouw
terrein!) • Daarnaast wil men het laatste 
stuk met een kompleet hekwerk bescher
men. Een soort alternatief ijzerengor
dijn ..• Als variant op het doortrekken 
bovengronds is ook een ondergrondse 
verbinding geopperd .•. 

Het meest inventieve idee kwam 
nog van de minister van binnenlandse 
zaken van Nedersaksen Glogowski. Hij 
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wil de kontaioers met nucleair afval met 
een helikopter vervoeren, helaas vergat 
hij dat de sterkste helikopters slechts 
24 ton kunnen tillen, één kontainer 
weegt 112 ton. 

En als laatste duikt ook regelmatig 
het plan op om afval naar Rusland te 
transporteren, afvaltoerisme dus. 

Heel in het kort, nucleair afval in 
Duitsland is "big business". De elektri
citeitsgebruikers betalen 5 pfennig per 
kilowatt, dat betekent dat er in het 
nucleair-afvalpotje zo'n 44 miljard 
Dmark zit. De Duitse gemeenschap be
taalt via de belasting voor politie inzet, 
zo'n slordige 55 miljoen Dmark per keer. 
Per saldo wordt de nucleaire-afvalin
dustrie steeds rijker en de gemeenschap 
steeds armer. Voor 44 miljard moet het 
toch mogelijk zijn om de kernenergie 
sector stil te leggen en op te ruimen? 

Dirk Jan Dullemond 

Bron: Grasswurzelrevolution, somroer 
1996/210 

EEN KERNCENTRALE OP ELK INDUSTRIE-TERREIN 

Op 4 juli j .1 organiseerde een consortium van 5 instellingen een conferentie over 
de ontwikkeling van een nieuwe kernreaktor. Deze groep van 5 is allangere tijd bezig 
met onderzoek naar de zogenaamde Hoge Temperatuur Reactor HTR. 

Initiatiefnemer voor het projekt is 
de oud-officier van de marine, Cromme
lin, die na zijn pensioen een eenmansbe
drijf begon (Romawa in Voorschoten). 
Commelin bedacht een warmte-kracht
centrale met als energiebron een kleine 
kernreaktor. De centrale levert zowel 
elektriciteit als warmte, die gebruikt 
kan worden in de industrie. Het idee is 
zulke kleine centrales te bouwen bij 
bijvoorbeeld een olie-raffinaderij. Hij 
legde zijn idee voor aan het Energieon
derzoek Centrum Nederland ECN (Pet
ten). Samen met de Technische Univer
siteit Delft, de KEMA in Arnhem en het 
ingenieursburo Stork Nucon (Amster
dam) wordt het idee nu uitgewerkt. 

Het bedrijfsleven werd op 4 juli in 
Delft uitgenodigd voor een conferentie 
om ideeên uit te wisselen. Dit was dan 
ook de reden dat er geen journalisten 
~den geduld. Het onderwerp had de 
week voorafgaand al veel aandacht ge
had n.a.v. een artikel in de weten-

schappelijke bijlage van de Volkskrant. 
De projektleidster bij het ECN had toe
gang beloofd aan journalisten, maar het 
hoofd van de afdeling Nucleair van het 
ECN zag daar niets in. Volgens de pers
voorlichter van het ECN was men bang 
dat journalisten te snel konklusies zou
den trekken als bedrijven vragen zou
den stellen. Het LAKA kreeg dan ook 
een dag van te voren te horen dat ze 
slechts welkom was op een persconfe
rentie na afloop. 

Voor de eigenlijke conferentie 
voerde GroenLinks jongerenorganisatie 
Dwars aktie. Gekleed in beschermende 
overalls en gasmaskers protesteerden 
tegen dit geldverspillende onderzoek en 
pleiten voor alternatieve energie. Sten
cils met achtergrondinformatie van het 
LAl<A werden uitgedeeld. Tijdens de 
conferentie bleek de aktie en de ver
spreidde informatie de nodige vragen bij 
de industrie vewrtegenwoordigers te 
hebben opgeroepen over de veiligheid 
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en haalbaarheid van de plannen. Zo'n 60 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsle
ven waren aanwezig, deels van mogelijke 
leveranders van onderdelen, deels 
bedrijven die een reactor op hun terrein 
overwogen. Zo waren aanwezig: olie
maatschappijen NAM en Elf, een plastic
fabriek uit Bergen op Zoom (GE Plas
tics), een fotorolletjesfabriek uit Til
burg ( Fuji) en twee papierfabrieken 
( Parenee uit Renkum en Baily uit Gor
kum) . De stemming onder de bedrijven 
was over het algemeen genomen wat 
afwachtend. Het projekt is nog niet 
konkreet genoeg en men wil eerst meer 
uitgewerkt zien. De bijeenkomst is dan 
ook in een vroeg stadium georganiseerd 
om te onderzoeken wat de wensen van de 
industrie zijn. 

Ondanks het vroege stadium 
waarin de ontwikkeling van de reactor 
zich bevindt is het wel belangrijk dit in 
de gaten te houden. De kernenergie 
industrie en lobby zitten momenteel in 
een diep dal. Na de ramp in Harrisburg 
(VS, 1979) werd er wereldwijd bijna 
geen reactor meer besteld. Dit werd nog 
eens versterkt door de ramp in Tsjemo
byl, 10 jaar geleden. Desondanks blij
ven de voorstanders proberen kern
energie op de politieke agenda te zet
ten. Drie jaar geleden probeerde de 
toenmalige minister van Economische 
Zaken ( Andriessen) het nog met het 
organiseren van een conferentie voor de 
atoomindustrie ( TopNux '93) en het 
uitbrengen van een Dossier Kernenergie 
waarin hij pleitte voor nieuwe kerncen
trales. 

Het ECN werd de laatste jaren 
gekonfronteerd met dreigende bezuini
gingen op de afdeling Nucleair. Om toch 
overeind te kunnen blijven was êên van 
de onderzoeken die ze toen starten naar 
de HTR. Vreemd genoeg een onderzoek 
naar een reaktortype dat in andere 
landen losgelaten is. Zo werd de HTR 
van het duitse Siemens eind tachtiger 
jaren in de ijskast gezet wegens gebrek 
aan perspektief. Er zijn een aantal ar
gumenten die tegen de HTR pleitten: 

Een gevaar vormt het aanwezige 
grafiet. De uraniumbrandstof is 
namelijk verwerkt in grafiet bol
len. Juist grafiet is een brandba
re stof en reageert explosief als 
het met water in kontakt komt. De 
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ramp in Tsjernobyl liet zien hoe 
desastreus een grafietbrand kan 
zijn; de brand duurde dagen en 
de radioaktieve inhoud van de 
reactor verspreidde zich over een 
groot gebied. Bij de HTR is dit 
risiko vooral aanwezig als er een 
lek zou ontstaan in het koelsys
teem. 
De afwezigheid van een stevige 
betonnen koepel rond de reactor 
vormt een extra risiko. Bij een 
ernstig ongeluk kan zo'n koepel 
voorkomen dat radioactiviteit 
vrijkomt. Verder vormt de koepel 
een bescherming tegen een neer
stortend vliegtuig of een explosie 
van buiten. De HTR zou juist 
dichtbij industrie-complexen ge
bouwd moeten worden en juist 
daar is het risiko aanwezig van 
explosies ( bv. een raffinaderij) • 
Vaak wordt beweerd dat een groot 
ongeluk met een HTR onmogelijk 
zou zijn. Een studie van de Rijks
universiteit Utrecht komt tot de 
konklusie dat de kans op een 
groot ongeluk, waarbij radioakti
viteit vrijkomt, in theorie danwel 
klein, maar zeker niet uitgesloten 
is. De Delftse hoogleraar van Dam 
vond een ongeluk "ueberhaupt 
vrijwel ondenkbaar" waarmee hij 
zelf dus lijkt te twijfelen aan de 
beweerde absolute veiligheid. 
Volgens de projektleidster rnevr. 
van Heek van het ECN is de reac
tor zo veilig dat er zelfs geen 
rampenplan voor nodig is. Erg 
naïef natuurlijk, want een ramp is 
nooit uit te sluiten en dan zal er 
toch een groot aantal mensen gee
vakueerd moeten worden. 
De HTR is geschikt voor het pro
duceren van plutonium voor 
kernwapens. Juist de aanwezig
heid van grafiet zorgt voor kwali
tatief goed plutonium. De grote 
kernwapenlanden hadden allen 
grafiet-raaktoren voorplutonium
produktie. De verspreiding van 
HTR-technologie vergroot de 
risiko's van kernwapenversprei
ding. Zo is Indonesië geïnteres
seerd in de HTR, een grootmacht 
in een onstabiele regio (Zuidoost 
Azië) met een aantal kernwapen
staten (Inèlia en Pakistan) en een 



KERNINFO nummer 1 

aantal potentiêle kandidaten. Ook 
de aanwezigheid van hoger ver
rijkt uranium (ongeveer 20 %) 
baart zorgen. Dit uranium kan 
gebruikt worden voor de produk
tie van uranium-kernwapens. 

Eerdere ervaringen met deze 
reaktaren doen ernstig twijfelen aan de 
haalbaarheid. Zo schrijft het (pro-kern
energie) Internationaal Atoomenergie 
Agentschap IAEA in 1995: " .• een aantal 
prototype of demonstratie installatie zijn 
gebouwd, maar waren zonder succes in 
bedrijf." In Duitsland werd de 6 miljard 
dure HTR in Hamm-Uentrop na een 
kleine 2 jaar in 1988 gesloten wegens 
technische problemen en de hoge kos
ten. 

Aangezien er nog geen 
praktijk-ervaring is met dit nieuwe 
ECN-ontwerp lijkt het niet aannemelijk 
dat het bedrijfsleven geld zalinvesteren 
in een reactor die pas op lange termijn 
gebouwd kan worden. In 1995 publiceer
de het ECN een onderzoek naar de haal
baarheid van de HTR in Nederland. De 
belangrijkste konklusie is dat de HTR 
niet kan konkurreren met gas- en ko
lencentrales. De prijs van gas en kolen 
zou ongeveer 2 maal hoger moeten zijn, 
wil de HTR een kans maken. Bovendien 
zou de reactor gebouwd moeten worden 
op industrie-complexen, op een aantal 
potentiële plaatsen wordt juist nu ge
bouwd aan nieuwe gasgestookte centra
les. Bijzonder vreemd is dat het minis
terie van Economische Zaken stelt dat 
een vergunning voor een te bouwen 
HTR aan minder voorwaarden hoeft te 
voldoen. 

Het grootste probleem van kern
energie, het radioaktieve afval, wordt 
met de HTR niet opgelost. Afval dat 
miljoenen jaren radioaktief blijft en waar 
nog geen oplossing bestaat voor de 
opslag ervan. 

Als besloten wordt tot opwerken 
(recyclen) van de brandstof komt er een 
extra milieu probleem bij. Bij opwerken 
komt veel straling vrij en het vergoot de 
hoeveelheid afval. 

Met de keus voor kernenergie 
komt er geen einde aan uranium-mijn
bouw. Omdat erts weinig uranium bevat 
worden grote gebieden afgegraven met 
alle gevolgen voor het milieu en de ge-
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zondbeid van omwonenden (veelal in
heemse volken) . 

Het geld dat dit moment wordt 
uitgegeven aan onderzoek naar de HTR 
zou veel beter besteed kunnen worden 
aan een snellere en ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen. Deze zijn 
schoner, goedkoper en efficiênter in het 
bestrijden van het broeikaseffekt. 

Robert Jan van den Berg 

stichting LAKA, dokumentatie- en on
derzoekscentrumkernenergieKetelhuis
plein 43 1054 RD Amsterdam tel: 
020-6168294 fax: 020-6892179 e-mail: 
laka@laka .antenna. nl 
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POLITIEK & CULTUREEL VROUWENVERZET 

Van 16 tot en met 18 augustus 1996 vindt in Duitsland (in het Wendland) een 
vrouwencultuurfestival plaatsmet als thema: Vrouwenverzet. Tijdens deze dagen wordt 
o.a. aandacht geschonken aan verschillende politiek vrouwenkampen , en aan 
vrouwenland projecten in de V .S., Nieuw-Zeeland en Australiê. Verder zijn er 
workshops, cabaret en een vrouwenband. Op zondag 18 augustus om 14:00 is er een 
demonstratie en manifestatie bij de opslagplaats van kernafval in Gorleben met ook hier 
workshops en theater. In de informatiefolder heet de organisatie iedere vrouw welkom, 
"lesbo, moeder, hetro, bi, meid, oma, gehandicapte, plattelandsdameofstadsejuffer, 
SM-vrouw, feministe, etc." 

Het festival wordt gehouden rondom café Grenzbereiche te Plaatenlaase (tussen 
Danoenberg en Lücheow). Voor opgave en informatie over slaapmogelijkheden, bel 
Duitsland, vrijdags van 15:00 tot 19:00 0049-5864-558 of fax 0049-5864-1228 

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

Naam: 

Adres: 

Postcode en Plaats: 

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

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