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Baanbij Japanse
kerncentralegaat
bovengezondheid

WerknemersvandeDai-ichi centrale in Japan,waar in
maart 2011 eenkernrampplaatsvond, sjoemelenmet
stralingsapparatuur.Anders rakenzehunbaankwijt.

Van onze verslaggeefster
Joan Veldkamp

koriyama/iwaki Eerst doet Tomo
Watanabe zijn schoenen uit, dan be-
treedt hij de vergaderruimte met
schuifdeuren van rijstpapier en tata-
mimattenopdevloer.Hijgaat inlotus-
houding op een kussen zitten en rilt
nogna. Ineenbuurthuis indestadKo-
riyama wordt alleen deze stijlkamer
verwarmd.Daarbuitenvriesthet.

Voordat hij het woord neemt, legt
Watanabe (57) een stapeltje foto’s op
een laag tafeltje. Er staanmannen in
maanpakkenop,groenuitgeslagenre-
actorendie zwaar zijn beschadigd en
eengebouwdatvanbinnenvolledigis
verwoest.

Hij heeft ze zelf genomen, van een
paar meter afstand, toen hij nog
werkte als installateur in de Dai-ichi
kerncentrale in de provincie Fukus-
hima.Vorigjaarginghijmetvervroegd
pensioen.

Eenterugblik.Op11maart2011werd
Japan getroffen door een aardbeving
eneentsunami,diebijnadeheleoost-
kust verwoestte. DeDai-ichi centrale,
die aanzee ligt, kwamingroteproble-
men.Watanabe: ‘Directnadevloedgolf
werd iedereennaar huis gestuurd, op
de elektriciens na. De ravage was
enorm; overal lag glas en van een ge-

bouwwas het dak af. Golven van vier
meter haddenwe al wel eensmeege-
maakt,maarniet vanveertienmeter.’
Nadeaardbevingwerdendriewerk-

zamereactorenmeteenstilgelegd.Die-
selgeneratoren sloegen aan om het
koelwaterteblijvenrondpompeninde
reactorvatenmetradioactievesplijtsta-
ven. Die generatorenwerdendoor de
tsunamiechteruitgeschakeld.
Toen ging allesmis. Oververhitting

leiddetotmeltdowns(desplijtstofsta-

ven smolten door de reactorvaten
heen)enwaterstofexplosies.Uiteinde-
lijk kwamen grote hoeveelheden ra-
dioactieve stoffen inde luchten inhet
zeewater terecht.
‘Mijn vrouwgingnaar een opvang-

centrum.Maar het Dai-ichipersoneel
moestzichverzamelenineenvoetbal-
stadion. We kregen wisseldiensten’,
verteltWatanabe. Demannenkregen
dezwaarstebeschermpakkenaan.Een-
maal op het terrein van de centrale,
verbleven ze in een extra beveiligde
ruimte. ‘Ik mocht alleen van de deur
naar de bus lopen, die me naar een
werkplekbracht. Daar kon ik vijf à zes
minutenaandeslag. Ikschrokmewild
toen ik op mijn stralingsmeter hon-
derdmillisievertperuurzagstaan.Op
sommigeplekkenwerd zelfs driehon-
derdmillisievert gemeten. De toege-
stanehoeveelheidis20millisievertper
jaar.’

Bijna twee jaar later wordt er nog
steedsmetmanenmachtgewerktaan
het verwijderen van besmette brok-
stukken, het versterken van de geha-
vendereactorenenhetdichtenvanlek-
kages.
Erworden voorbereidingengetrof-

fen omgebruikte splijtstofstaven uit
dereactorentehalen(vooral reactor4
vormteenrisicomet 1.535stuks). Ener
wordtgezochtnaareenoplossingvoor

deduizendentonnenradioactief afval-
water, die ophet terrein zijn opgesla-
gen.

DeontmantelingvandeDai-ichicen-
trale zal decennia lang duren en een
volgende aardbevingof tsunami kun-
nenopnieuwproblemenveroorzaken.
Destralingophetterreinmagdanzijn
afgenomen, die inde reactoren is nog
steeds heel hoog. Dat blijft een punt
van zorg,maar om een andere reden
danmen zou verwachten.Watanabe:

‘VolgensderegelsmaghetDai-ichiper-
soneel in vijf jaar tijdmaximaal hon-
derd millisievert straling oplopen.
Men gaat uit van twintigmillisievert
per jaar.Wiedatniveaubereikt inmin-
derdaneen jaar, raakt zijnbaankwijt.
Duszijnermannendiehunmeetappa-
ratenmanipuleren, omdat zenietwe-
ten hoe ze anders hun gezinmoeten
onderhouden.’

Een tijdelijk financieel vangnet be-
staat er niet. ‘Hé, dit is Japan, hier zijn

Tunesiërs indeclinchomdeHarlemShake
AP

tunisNaaanslagendoorreligi-
euzeextremisten,demoordop
eenoppositieleiderenhetaftre-
denvandeminister-president, is
Tunesië indegreepvaneen
nieuwepolitiekecontroverse:de
HarlemShake.

De Tunesische jeugd is in de ban van
het uit Australië overgewaaide You-
Tube-fenomeen, een inmiddels veel-
vuldig gekopieerde clip waarin een
dansje van één vreemduitgedost per-
soon zo aanstekelijk is dat al spoedig
allemensenindebuurtmeedansenop
het lied Harlem Shake van de Ameri-
kaansedjBaauer.
Duizendenvariantenvandeclipzijn

alopYouTube tezien, eneen flinkdeel
daarvankomtuit Tunesië. De filmpjes
zijn onderdeel geworden van het ge-
vecht tussen islamisten en seculieren
overdetoekomstvanhet land.Conser-
vatievemoslimszijnverontwaardigd.
Deophef begonmetde clip van stu-

denten van de middelbare school El
Menzah in de hoofdstad Tunis. In het

filmpje is te zienhoe (zoals inalleHar-
lemShake-video’s) jongerenrustigtoe-
kijken terwijl één jongenaanhet dan-
sen is. Halverwege slaat iedereen aan
het dansen, sommigen inhunonder-
goed,anderenvermomdalssalafisten
metvromebaardenof alsoliesjeiksuit
hetGolfgebied.
Tal van varianten zijn inmiddels

doorTunesische jongerenopYouTube
gezet. Conservatieve Tunesiërs noe-
mendefilmpjesimmoreelenprovoce-
rend. Sommigen noemen de studen-
tenzelfs ‘ongelovigen’diededoodstraf
verdienen. Liberale Tunesiërswaarde-
rendefilmpjesalstypischgevalvanTu-
nesischehumor.
Minister van Onderwijs Abdellatif

Abid, lidvandesociaal-democratische
partij Ettakatol, reageerde boos. Hij
heefteenonderzoekgelastnaarhetop-
treden vande schooldirecteur, omdat
hij de ‘onfatsoenlijke’ opname heeft
toegestaan inhet schoolgebouw.
Opdiverseplaatsen inhet landwer-

den studenten, terwijl ze bezigwaren
deHarlemShake te filmen, aangeval-
lendoorsalafistenenandereconserva-
tievemoslims. IndekustplaatsMahdia

kreeg een student twaalf hechtingen
inzijnhoofdnadathijwasgeslagen. In
destadSfax, inhetzuidenvanTunesië,
enindetoeristenstadSoussemoestde
politie ingrijpen omvechtende groe-
pen jongeren te scheiden.

‘Deze dans is voor ons een manier
omstoomaf te blazen, omvoor even-
tjes de spanning te vergetenwaaron-
derwe het afgelopen jaar hebben ge-
staan’, zegt Sabiha, een 21-jarige stu-
dente. Zij geeft eenuitvoering vande

HarlemShaketenbestetijdenseende-
monstratievoorhetministerievanOn-
derwijs.Debetogerseisendatdeminis-
terhetonderzoeknaardeschooldirec-
teur stopzet.

Haar 24-jarigemedestudent Saber,
die eveneens liever niet zijn achter-
naamgeeft, zegt dat demogelijkheid
omtedansenzoalsindeclipeenvande
verworvenheden is vande Tunesische
revolutie. ‘We willen gebruik maken
vandenieuwevrijhedendieweaande
revolutie tedankenhebben.’

Ook in andere Arabische landen
heeftdeHarlemShakeeenpolitiekela-
dinggekregen. IndeEgyptischehoofd-
stadCaïrodanstenzeventigactivisten
vorige week donderdag voor het
hoofdkantoor vande regerendeMos-
limbroederschap. Daarbij riepen zij
politiekeleuzen.OpYouTubeiseenclip
te zien vanEgyptische jongerendie in
hunondergoeddansenbij de pirami-
desvanGizeh,sommigenopkamelen.
Depolitiezegtvier jongerentehebben
gearresteerddie inhunondergoedde
Harlem Shake filmden in een rijke
buurt vanCaïro. Geschokte bewoners
vielende jongensaan.

De Harlem Shake op de El Menzah-school in Tunis. Foto YouTube
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N-Koreadreigtnanieuwesancties
AP, Reuters, ANP

new york/seoulNoord-Korea
heeftdinsdaggedreigddewapen-
stilstandvan1953optezeggen,
medevanwegenieuweVN-sanc-
tiesdiehet landbovenhethoofd
hangen.DeVSenChinahebben
overeenstemmingbereiktover
sancties vanwegedeNoord-Kore-
aansekernproefvorigemaand.

Pyongyang zei dinsdag dewapenstil-
standper 11maartoptewillenzeggen,
medeook vanwegegrotemilitaire oe-
feningen vandeVS enZuid-Korea. ‘We
gaanhetwapenstilstandsakkoord an-
nuleren’, waarschuwde een leger-
woordvoerder. De wapenstilstand
werdnadrie jaar oorlogmet Zuid-Ko-
rea injuli 1953gesloten.Eenvredesver-
dragbleef sindsdienechteruit.

Het opperste commando van het
Noord-Koreaanse leger zei in een ver-
klaring dat de VS zichmet hun acties
schuldig maken aan ‘botte agressie’.
Volgens het leger was het atoompro-
gramma een reactie op Amerikaanse
vijandigheidjegenshetnoordendieal
sindsdeKorea-oorloggaandezouzijn.

DeVeiligheidsraadvandeVNkwam
dinsdagachtergeslotendeurenbijeen
omdeNoord-Koreaanse kernproef te
bespreken. De VS dienden een ont-
werpresolutie inwaarovermogelijk la-
terdezeweekwordtgestemd.De raad
overweegt strengere sancties na de
strafmaatregelen die al volgden op
kernproeven in2006en2009.
Het regime van Kim Jong-un krijgt

nu geen dekkingmeer van zijn grote
buurlandenChina enRusland. Diplo-
matenbijdeVNmelddendatWashing-
ton en Pekinghetmaandagavond, na
driewekenonderhandelen,aleenswa-
rengewordenoverde resolutietekst.

De overeenstemming is opmerke-
lijk. Chinageldt als de laatste bondge-
noot van Noord-Korea. Peking re-
ageerde echter geïrriteerd op Pyong-
yangs laatste kernproef. ‘We hebben
velemalengezegddatChinaermeein-
stemtdat deV-raadop eengematigde
enduidelijkewijze protesteert tegen
de Noord-Koreaanse kernproef’, zei
eenwoordvoerdervanhetChinesemi-
nisterie vanBuitenlandseZaken.

OokRuslandheeftvolgensdiploma-
ten latenwetendetekst tekunnenon-
dersteunen.DeRussischeVN-ambassa-

deurVitali Tsjoerkin, voorzittervande
V-raad, lietzichoptimistischuitdatde
resolutie snel wordt aangenomen.
Gennadi Gatilov, de Russische onder-
minister van Buitenlandse Zaken, zei
datdeontwerptekst aanvaardbaar zal
zijn wanneer de sancties uitsluitend
betrekkinghebben ‘ophetgebiedvan
rakettenennucleaire zaken’.

De nieuwe sancties moeten onder
andere de banktransacties gaan tref-
fen. De afgelopen jaren werden drie
rondes van sancties ingesteld tegen
Noord-Korea.Zo isde in- en enuitvoer
vanmaterieel voor raketten en kern-
wapens verboden. De laatste sancties,
ingesteld in januari,warenmetname
gericht tegen staatsbedrijven. Pyong-
yang werd toen opgeroepen het
atoomprogrammaop te geven en ra-
ketlanceringen te staken.

De VS zijn bevreesd dat Pyongyang
metdederdekernproef een forse stap
heeft gezet richting een strategische
kernraket die de VS kan bereiken.
Noord-Koreadoet sinds 1998testsmet
zo’nlangeafstandsraket.Amerikaanse
inlichtingendiensten schatten dat
Noord-Korea over minimaal zes tot
achtatoombommenbeschikt.

weoponszelf aangewezen.Zoishetnu
eenmaal,’ zegtWatanabe gelaten. Hij
demonstreert hoemannendemeters
bedekkenmetmetaal. ‘Sommigenzijn
zodom.Wieereenbeetjeverstandvan
heeft, weet toch dat metaal dunner
danzesmillimeternogsteedsstraling
doorlaat!’ Anderendoenhunappara-
tuuraf halverwegededienst.

Omhoeveelmensenhet gaat, weet
Watanabe niet. ‘Maar ik heb het vaak
genoeg meegemaakt.’ Tepco (Tokyo

ElectricPowerCompany),hetmoeder-
bedrijf vandeDai-ichicentrale,zouwe-
tenvandepraktijken. ‘Maarzeknijpen
graageenoogjedicht.Wantgeschoold
personeel raaktop.’
Watanabe laat in het midden

waaromhijzelf uiteindelijk isvertrok-
ken. Het wachten is op compensatie-
geldvanTepco.Hijheeftnoggeencon-
creet bodgekregen. ‘Wellichtmoet ik
zelf naar het hoofdkantoor in Tokio,
om hen er aan te herinneren dat wij

verderwillenmetonsleven.’Het iskie-
zen tussen twee kwaden.Het enige al-
ternatief indestreek,voormensendie
hun baan kwijtraken bij de Dai-ichi
centrale, ishetaannemenvanzwaaren
viesschoonmaakwerk.Deautoriteiten
belovenevacuésnogsteedsdatzeooit
terug kunnen naar huis. Om de stra-
ling te verminderenmoeten van alle
velden,wegen engebouwen inde be-
smettegebieden,de toplagenworden
verwijderd.

Dat levert een enormehoeveelheid
radioactief afval op, dat is verspreid
over de provincie Fukushima. In veel
weilandenliggenstapelsovervollezak-
ken,vanzwartenblauwplastic.Eenva-
riant daarop zijn rijen langwerpige
‘broodjes’, bedekt met zwart plastic.
Het lijkennetdoodskisten.

‘Niemand weet er raad mee,’ zegt
Koshiro Ishimaru (69), die na zijn eva-
cuatie terecht kwam inde stad Iwaki.
Alveertig jaarverzamelthij informatie
over–envoerthijactietegendeDai-ichi
centrale. Langwashij eenroepende in
dewoestijn. Vooral in zijn voormalige
woonplaatsTomioka,waarbijnaieder-
een voor Tepco werkte. Nu geeft hij
overal lezingen en is hij een vertrou-
wenspersoon voor werknemers met
problemen.

In zijn kale flat staan een computer,
eeneettafeleneenflatscreen.Langsde
muren liggen stapels dossiers. Ishi-
marubevestigt het verhaal vanWata-
nabe. Hij laat een foto zien vande sta-
tusvaneenmedewerker,waaropdeda-
gelijkse dosis straling wordt geno-
teerd. De man stond zelfs een keer

bloot aan 1,89millisievert op eendag.
‘Hij staatmet zijn rug tegendemuur.
Wanthij zit zoaande limiet.’

Volgens Ishimaru isdemanipulatie
van stralingmeters eenwijdverbreid
gebruik. ‘Baanbehoudgaatbovenisge-
zondheid. Zowrang ishet.’

Mannen indienst van Tepco, die de
maximale dosis hebben bereikt, die-
nen vervangendwerk te krijgen. Ishi-
maru: ‘Maarhetgrosvanhetpersoneel
wordtaangeleverddoormeerdanzes-

tig uitzendbureaus. Voor de uitzend-
krachten voelt Tepco zichniet verant-
woordelijk.’

Weet hij ten slotte ook hoe het de
werknemers vergaat die direct na de
ramp in de centralemoesten blijven,
omnogtereddenwatertereddenviel?
Volgens Ishimaru treden ze bewust
niet naar buitenmet hun verhaal. Ze
zijnimmersnogsteedsafhankelijkvan
Tepco.

Hij laatstatistiekenzien.Toteindau-
gustus 2012 liepen 167 mannen een
stralingsdosis van honderd millisie-
vert of meer op; negen daarvan zelfs
meerdantweehonderdmillisievert in
eenpaarweken.Zijknaptenvlaknade
rampdezwaarsteklussenop.Eenpaar
mannenmoesten zelfs door radioac-
tief koelwater waden en raakten ge-
wond. ‘Maar over deze risicogroep
wordtgezwegen.’

OphetTepcohoofdkantoor inTokio,
ismenbereid kort commentaar te ge-
ven. Demanipulatie vande stralings-
meterswordtnietontkend. ‘Weweten
vaneenmandiezijnmeetapparaatbe-
dekte met metaal. Sindsdien zijn de
controlesopdewerkvloerverscherpt,’
zegt een woordvoerster. ‘Tepco doet
zijnuiterstebestomdeveiligheidvan
allewerknemers tewaarborgen.Maar
sommige controles worden uitge-
voerd door uitzendbureaus. Daarop
hebbenwijgeenvat.’

HetverloopvanpersoneelbijdeDai-
ichicentraleisgroot; toteindaugustus
2012zijnermeerdanveertienduizend
uitzendkrachten ontslagen. ‘Niet
Tepco beëindigde de contracten, dat
dedendeuitzendbureaus.Eendeelvan
demannenwildezelf weg.’

Hoe vergaat het de 167mensen die
flink besmet zijn geraakt? Volgens de
woordvoerster zijn zenogaandeslag.
OpanderelocatiesdandeDai-ichicen-
trale.Ookvoordeuitzendkrachtendie
tot deze groep behoren, zou ander
werkzijngeregeld.
En hoe staat het met hun gezond-

heid? ‘Erzijngeenaanhetwerkgerela-
teerdeziektesgeconstateerd.Gebeurt
datwel dan zal Tepcogepastemaatre-
gelennemen.’

Om redenen van privacy is de naam
Tomo Watanabe gefingeerd.

Dit artikel maakt deel uit van een se-
rie over‘Japan na de kernramp’. De
serie kwam tot stand met subsidie
van het Fonds Bijzondere Journalis-
tieke Projecten; www.fondsbjp.nl

Zeknijpen
graageenoogje
dicht.Want
geschoold
personeel
raaktop

Tomo Watanabe oud-installateur in
de Dai-ichi kerncentrale in Japan.in 2012 de zwaar beschadigde reactor nummer 4 van de Dai-ichi kerncentrale in Fukushima. Foto Reuters
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