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Bijna twee jaarnadekernrampneemtdewoede indegetroffengebieden
alleenmaar toe. Boerenzijnhunbestaansrechtkwijt. Zekrijgendegederfde
oogstdeels vergoed,mits zezwijgen. Protestwordt indekiemgesmoord.

Van onze verslaggeefster
Joan Veldkamp

fukushima/aizuwakamatsu
OpdewegvanFukushimanaardeeva-
cuatiezone,wordthet steedsstiller. Ja-
panse boerderijen met opkrullende
dakenliggenerverlatenbij.Overalzijn
degordijnengesloten.Drankautoma-
ten vertonen sporen van plundering
en langs braakliggende weilanden,
hebbenwildebermplantenvrij spel.
Een ijzeren barricade met een stop-
bord, blokkeert opeens deweg in het
niemandsland. Verdekt opgesteld in
de bosjes houdt een politiebusje de
wacht. Dedienstdoende agent draagt
eenmondkapjeen ligt te slapen.
In debermstaanhoutenpalenmet

schedels van koeien en spandoeken
metleuzen: ‘Stopdemoordopkoeien!
Stopdeuithongering!’Hetdomeinvan
deopstandigeboerHidekoYoshisawa
(57) ligt nabij, in de evacuatiezone, en
isbereikbaarviaeensluiproute.
Die voert langs dichte bossen en

glooiende weilanden, met groepjes
zwarteenbruinekoeien.Hetiseensur-
realistischeervaring,wantzomooien
ongereptalsdenatuureruitziet,zoon-
zichtbaarenongrijpbaar ishetgevaar.
Bijna twee jaar geleden raakte dit ge-
bied zwaar besmet met radioactieve
straling.
Op 11maart 2011werd Japan getrof-

fendooreenzwareaardbevingenver-
woestte de daaropvolgende tsunami
de oostkust. Inclusief de Dai-ichi-
kerncentrale, die in de prefectuur
Fukushimastaat.Eenstraalvantwintig
kilometerronddecentralewerdonbe-
woonbaar verklaard. Ruim 100 dui-
zendpersonenwerdengedwongenge-
ëvacueerd,59duizendvertrokkenvrij-
willig.
Eenenkeling,zoalsYoshisawa,bleef

achter.
Opeenrommeligterreinvolroestig

ijzer en eenoude tractor, lopenoveral
koeien.Yoshisawaheefteenverweerd,
bruin gezicht en staart nors voor zich
uit.Hijpakteenverrekijkermetlenzen
van wel 50 centimeter en tuurt rich-
tingdehorizon. ‘Kijk,daarstaandege-
drochten!’ Vaag zijn contouren zicht-
baar vande gehavende reactoren van
de centrale, die op veertien kilometer
afstand ligt.

Enorme stoomwolken

Vande dagenna de ramp zullen hem
altijd debeeldenbijblijven van explo-
sies. ‘Er kwamen enorme stoomwol-
ken vrij. Maar we hadden nog steeds
nietdoorhoeernstigdesituatiewas. Ik
wilde met een paar koeien naar de
markt gaan. Opeens stonden er agen-
ten ophet erf. Ikmoest zo snelmoge-
lijkvertrekken.Mijnzusenneef pakten
hunbezittingen.Maar ikweigerdede
dierenalleen te laten.’
Yoshisawa geloofdenooit dat kern-

energie honderd procent veilig was,
maar hij had ook geen reden omzich
zorgentemaken.Derampveranderde
alles. De ooit zo ingetogen boerwerd
een felle activist.
‘Ik benontzettendboos, over debe-

smettingvanditmooielandenoverde
verwoestingvanonze levens.Wij kun-
nen geen rijst en fruit meer verbou-

wen, geen dieren meer houden en
onze bezittingen zijn niets meer
waard,’ zegt hijmet on-Japanse open-
heid. ‘Die woede zal ik tot de laatste
snikbijmedragen.Derestvanmijnle-
venzal ikactievoerentegenkernener-
gie en er voor waken dat Fukushima
nietwordtvergeten.’

Hij heeft eenminibusje opgetuigd
met een grote luidspreker en een ba-
nier met de tekst ‘Tepco en De Staat
moeten compenseren!’. Tepco (Tokyo
Electric Power Company) is eigenaar
vandeDai-ichicentrale en een vande
grootsteelektriciteitsbedrijvenvanhet
land.

IedereweekrijdtYoshisawaachtuur
heenenweernaarTokioomtedemon-
streren. Hij waarschuwt mensen dat
‘Fukushima’ henookkanoverkomen.
HijwijstzeeropdatdeDai-ichicentrale
vooral Tokio voorzag van stroom. En
datmendeslachtoffersniet indesteek
mag laten. Ook vertelt hij over het lij-
den van tienduizenden dieren, die
noodgedwongen aanhun lotwerden
overgelaten in de evacuatiezone. En
verhongerden.

Yoshisawa: ‘Demeestepassantenlo-
pen door, alsof het ze allemaal niets

kan schelen.Maar er zijn ookmensen
diemet betraande ogen opme af ko-
menenmegeldgeven.’

Aan donaties geen gebrek, sympa-
thisantenuithethele landsteunende
opstandige boer, die vooral bekend-
heidkreegdankzij internet.Vandedo-
natieskoopthijookveevoerenbetaalt
hij vrijwilligers die hem helpen de
beesten teverzorgen.

Uitdestalkomteengigantischestier
gesjoktmeteenringdoorzijnneus.De
voormaligefokkampioenvandestreek
wordtliefdevolaangehaald.Yoshisawa
lijkt zich totaal geen zorgen temaken
overzijngezondheid,ondanksdehoge
dosis straling. ‘Pff, ik hebnogwel een
jaarof twintig tegaan!’

Koeien zijn eenkostbaar bezit in Ja-
panenmeestaleigendomvanparticu-
liereinvesteerders.Boerenbeherenhet
vee, in ruil voor geld. Zoals ook Yoshi-
sawa,dienaarschattingnogzo’nzestig
koeienverzorgt.

Per koe betaalde Tepco eenmiljoen
yen schadevergoeding (8.460 euro)
aande rechtmatige eigenaren.Diebe-
kommerdenzichabsoluutnietomhet
lot van de beesten. ‘En dus zijn ze nu
vanmij,’ zegtYoshiwaresoluut. ‘Inruil

Een wegafzetting aan de grens van het besmette gebied.

Takashige Watabe en zijn vrouw Iko.

Reportage De besmette zone van Fukushima

De rest vanmijn
leven zal ik
actievoeren
tegenkernenergie

Hideko Yoshisawa Boer

‘Wewetendatwedaar

DeTurksepremierErdogan
heeft scherpekritiekgeoogst
vandeVSen Israëldoorhet zio-
nismeeen ‘misdaadtegende
menselijkheid’ tenoemen.Op
eenVN-conferentie inWenen
plaatstehij zionisme,antisemi-
tisme, fascismeen islamofobie
opéén lijn.DeAmerikaansemi-
nisterKerry, opbezoek inAn-
kara,noemdedeuitlating ‘af-
keurenswaardig’.Ook Israël
sprakzijnveroordelinguit. AP

PremierErdogan:
zionismeismisdaad

Achtpolitiemannenzijn gear-
resteerd enaangeklaagdvoor
moordnadedoodvaneenMo-
zambikaanse taxichauffeur.
Het 27-jarige slachtofferwerd
achter eenpolitiewagenge-
bondenenover straat ge-
sleurd. Beeldenvandegebeur-
tenis hebbenZuid-Afrikage-
schokt. Depolitie heeft er een
slechte reputatie. Elk jaar ster-
ven 1.200mensen in eenpoli-
tiecel. Reuters

Zuid-Afrika

Turkije

Bangladesh

Maleisië

Mali

Politiemannenvoor
moordaangeklaagd

Eenoudterritoriaalgeschil tus-
senMaleisië endeFilipijnen is
vrijdaguitgelopenopeenge-
welddadigeconfrontatie. Er
vielenveertiendodentoenMa-
leisischemilitaireneeneind
wildenmakenaandebezetting
vaneendorp indeprovincie Sa-
bahopBorneo. Tweehonderd
soldatenvanhet ‘koninklijke
leger’ vandesultanvanSulu in
deFilipijnenwarendaarvorige
maandmetbootjesgeland. AP

Geweld inSabahna
inval ‘koninklijk leger’

Tsjadischesoldatenhebbenin
Noord-Malieenvandemeestge-
vreesdecommandantenvanAl
Qaidagedood.Datzeipresident
IdrissDebyvanTsjaadvrijdag.
AbdelhamidAbouZeidgeldtals
detweedemanvanAlQaida in
de IslamitischeMagreb.Eerder
wasgemelddathijwasomge-
komenbijeenFranse luchtaan-
val.Hij zoudeafgelopenjaren
zeker twintigwesterlingenheb-
bengegijzeld. Reuters

Commandantvan
AlQaidagedood

Bijgewelddadigeprotesten in
Bangladeshzijndeafgelopen
tweedagenzeker44dodenge-
vallen.Betogersuittenhun
woedeoverdedoodstraf voor
een leidervande islamitische
partij Jamaat-e-Islami.Delwar
HossainSayedeewerddooreen
tribunaalveroordeeldvoor
misdadenbegaantijdensde
onafhankelijkheidsoorlog in
1971. Jamaat-aanhangers spre-
kenvaneenpolitiekproces. AP

Tientallendodenbij
islamitischprotest

Kansopkanker
ietsgroter
na ‘Fukushima’

Reuters, AP

genèvePersonen ingebiedendie
het zwaarst zijngetroffendoorde
kernrampvanFukushima lopen
een lichtverhoogdekansopkan-
ker.Dat steltdeWereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) ineen
dezeweekverschenenrapport.
Deskundigenschattendatmen-
sendiehebbenblootgestaanaan
dehoogste stralingsdoses4 tot
7procentmeerkanshebbenkan-
ker tekrijgen. Eenderdevande
hulpverleners zoueenverhoogd
risico lopen.
DeWHOschatdat jongemeisjes
die inFukushimademeeste stra-
lingbinnenkregeneen70procent
groterekanshebbenomtijdens
hun levenschildklierkanker te
ontwikkelen.Ditbetekentdat 1,25
opdehonderdmeisjesooitdeze
vormvankankerkankrijgen, ter-
wijldatpercentagenuop0,75 ligt.
Radioactief jodiumhooptzichop
indeschildklier.
Volgensdeopstellersvanhet rap-
port ishetextrarisicoalmetal
klein. ‘Hetblijftwaarschijnlijk
verborgenachterderuisvanan-
dere risico’s, zoals levensstijl of
statistische fluctuaties.Het isbe-
langrijkeromniet te rokendan in
Fukushimatezijngeweest’, aldus
RichardWakefordvandeUniversi-
teit vanManchester.
Normaalhebben Japansemannen
41procentkansomtijdenshun le-
venkanker tekrijgen.Bij vrouwen
isdat29procent.



voorcompensatiewildendeautoritei-
tenhet vee afmaken. Zewildenhet le-
vendebewijs vande rampgraag laten
verdwijnen. Maar laat niemand aan
mijnhibakugyu (besmettekoeien) ko-
men!’Hij heefteenbeteridee: ‘Gebruik
zelievervooronderzoeknaardegevol-
genvanstraling.’
Het Japansegezag–nietgewendaan

tegenspraak –probeertdeboer te inti-
mideren. ‘Ikmoestmeonlangsmelden
ophet politiebureau. Zewillen dat ik
mijn verzet tegen Tepco staak enmijn
mondhoud,vooraltegenjournalisten.
Opeensben ikverdacht!’
Watderepresailleszullenzijn,alshij

niet ophoudtmet zijn ‘provocerende
engevaarlijkeactiviteiten’, isonduide-
lijk. Maar voor de zekerheid heeft de
boerhulpgezocht. ‘Volgensmijnadvo-
caatovertreedtdepolitiedewetopvrij-
heidvanmeningsuiting.’
Ook moet hij niets weten van het

compensatievoorstel vandeelektrici-
teitsgigant. ‘Tepcodeedmeeenschan-
dalig bod,’ zegt Yoshisawa, die geen
specifieke bedragen noemt. ‘Het was
een soort dictaat. Maar ik accepteer
het niet. Ze moeten met een beter
voorstelkomen,maarnuvertragenze

dezaak.’ Vertraging is inhet voordeel
van het bedrijf. Want wellicht wor-
den sommigedelenvandeevacuatie-
zone na jaren misschien weer be-
woonbaar verklaard.

En dan hoeft Tepco minder scha-
devergoeding te betalen. Of mensen
zijn de eindeloze juridische proce-

dures zat, en staken ze hun verzet.
Zo’n 120 kilometer westwaarts van

deevacuatiezoneligtdeziellozeplaats
Aizuwakamatsu,waarhetenigevertier
lijkt te bestaat uit een ‘Pachinko-
paradijs’ (Japanse gokhal.) In een af-
tandse, kale flat van nog geen dertig
vierkantemeter, verwarmen Iko (60)
enTakashigeWatabe(63)zichonderde
kotatsu:eenlagetafelwaarovereende-
ken isgespreid.

Het echtpaar had eengoedlopende
biologische boerderij. ‘Mensen kwa-
men zelfs uit Hokkaido omonze pro-
ducten te kopen.’Maar het bedrijf lag
slechtszevenkilometervandecentrale
en isookzwaarbesmet.

Eens inde tweemaandenmogenze
eenpaar uurtjes terug. De boerin laat
eenfotozienvaneenprachtigwit land-
huis dat fel afsteekt tegen de blauwe
lucht. En een foto van eengeigerteller
die zevlakbijdegrondhoudt.
In september vorig jaar bedroegde

straling19,33microsievertperuur,om-
gerekend 170millisievert per jaar. Dat
is8,5keerdemaximaaltoegestanehoe-
veelheidvan20millisievert.

‘De overheid blijft ons valse hoop
gevendatweooit terugkunnennaar

ons land,’ zegtdeboerin Iko. ‘Maar in
ons hart weten we dat we daar nooit
meerkunnenwonen.Dat isheel pijn-
lijk.’

Het gevoel van verlies wordt ver-
ergerd door geldzorgen. Ieder geëva-
cueerdhuishoudenkreeg een voorlo-
pige schadevergoeding van een mil-
joen yen van Tepco (8.460 euro).Maar
dat geld is op. Ikowerkt een paar uur
per week als schoonmaakster in een
hotel. In afwachting van een compen-
satiebod, dat nog steeds niet op tafel
ligt, leeft het echtpaar verder van een
extra toelagevooragrariërs.

Zwijgplicht

Tepcokwamovereenmetboerenorga-
nisaties in de streek, zoals JA (Japan
Agriculture Co-operatives), dat een
deelvandegederfdeoogstvandeagra-
riërswerd vergoed. Takashige: ‘In ruil
voor het geld legde JA zijn leden een
zwijgplichtop.Boerenmogengeenkri-
tiekmeer leveren. JA is onder drukge-
zet door Tepco. Maar wij laten ons de
mond niet snoeren!’ JA weigert com-
mentaar op de beschuldigingen van
TakashigeWatabe.

Op iedere bijeenkomst inde streek,

deelt het echtpaar petities uitwaarin
het de strafrechtelijke vervolging eist
vanhet bedrijf. De boer verliest bijna
zijnzelfbeheersing. ‘Onderzoekenwij-
zenuitdatTepcovelewaarschuwingen
overveiligheidheeftgenegeerd,endat
dekernrampmogelijkvoorkomenhad
kunnen worden. Wij zijn alles kwijt,
ons bezit, onswerk ende vertrouwde
omgeving waarin we leefden. Maar
Tepcowaantzichnogsteedsonaantast-
baar.’

‘Wemissenonsoudedorpverschrik-
kelijk. Sommige nieuwe buren zijn
vriendelijk,maar anderen kijken ons
met denek aan,’ zegt Iko beschaamd.
Zeheeft denummerplaat vande auto
vervangen. ‘Dan weten mensen niet
datweuitbesmetgebiedkomen.’

‘Wewillenmaaréénding,’besluitTa-
kashige. ‘Een stuk land op een veilige
plek,waaropweweerkunnenboeren.
Want hier is ons leven volkomen uit-
zichtloos.’

Dit is het eerste deel van een serie over
Japan, twee jaar na de kernramp. De
serie kwam tot stand met subsidie van
het Fonds Bijzondere Journalistieke
Projecten; www.fondsbjp.nl
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Hideko Yoshisawa staat bij zijn radioactieve koeien. ‘Ik ben ontzettend boos, over de besmetting van dit mooie land en over de verwoesting van onze levens.’ Foto’s Joan Veldkamp

nooitmeerkunnenwonen’
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