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Videoboodschap Roger van Boxtel, president-directeur Nederlandse Spoorwegen: 
 
‘De Nederlandse Spoorwegen is een goed voorbereid bedrijf. Alles op het gebied van veiligheid en 
risico's hebben we in beeld en zelfs het vallen van het blad en sneeuw proberen we zo goed 
mogelijk op te vangen. Maar als er een kernwapen valt, is de NS met zijn twintigduizend 
werknemers uitgespeeld, dan kunnen we niets voor u betekenen. En dat betekent dat we als 
bedrijf ook echt stelling nemen tegen het gebruik van kernwapens.  
Onze pensioenfondsen hebben al gezegd, we beleggen niet meer in de industrie die daarin actief is. 
En ik zou hier naar u ook willen zeggen, op deze bijeenkomst maar ook in het verlengde hiervan 
naar minister Koenders: neem wereldwijd afscheid van kernwapens. De dreiging alleen al maakt je 
misselijk, het feit dat iemand ze zou kunnen gaan inzetten, hopeloos. Ik wens u een hele goede 
bijeenkomst en ik hoop dat Nederland met de NAVO, in overleg met de Russen en alle andere 
partijen tot een kernwapenvrije wereld komt.’ 
 
 

 
 
 Peter Buijs: Welkom en Introductie 
 
Beste aanwezigen,  hartelijk welkom bij deze bijeenkomst van de NVMP, de Nederlandse tak van 
IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), die zich inzet tegen nucleaire 
oorlog en daarvoor in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.  
 
Ik wilde mijn intro beginnen in Litouwen waar mijn vrouw en ik deze zomer op vakantie aan het 
fietsen waren en we opeens oog in oog stonden met een ontmantelde kernwapenbasis van de 
Sovjets uit de Koude Oorlog. Deze was sinds een paar jaar als museum ingericht. We zagen een 
terrein met vier silo's met van die enorme deksels erop, alles was nog helemaal intact en te 
bekijken, inclusief de ruimte met de ‘rode knop’. Binnen waren er tentoonstellingen over de Koude 
Oorlog waarbij men liet zien dat we een aantal keren langs de rand van de ‘nucleaire afgrond’ 
gegaan zijn. Dan besef je opeens dat we hier ongelofelijk goed zijn weggekomen, terwijl die vier 
raketten in die silo's genoeg waren om heel Europa van de kaart te vegen. Het is geruststellend dat 
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dat niet gebeurd is, en  ook  dat het aantal kernwapens na de Koude Oorlog van 65.000 is 
teruggebracht tot 15.000.  
Maar tegelijkertijd is het heel zorgelijk dat die 15.000 kernwapens er nog steeds zijn en de 
besprekingen om het aantal verder terug te brengen al jarenlang in een impasse zitten. De gevaren 
zijn navenant en experts achten de situatie zelfs veel gevaarlijker en instabieler dan tijdens de 
Koude Oorlog.  
 

 
 
De bevolking heeft daar veelal geen idee van, en dus is het van groot belang hun de gevaren 
duidelijk te maken, zoals het feit, dat er nog steeds duizenden kernwapens op scherp staan die 
binnen een paar minuten gelanceerd kunnen worden. Dat hun sterkte inmiddels  tot duizend maal 
groter is dan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat deze wapens geen onderscheid 
maken tussen militairen en burgers. En dat we door (bijna-)ongelukken al tal van keren op het 
randje van de nucleaire afgrond hebben gebalanceerd… 
Deze huiveringwekkende wetenschap en de impasse in de besprekingen hebben ons ertoe 
gebracht om als NVMP te proberen de kernwapens opnieuw geagendeerd te krijgen, 
maatschappelijk en in de Nederlandse politiek -  natuurlijk niet in ons eentje, maar samen met 
bondgenoten als onder meer het Rode Kruis, PAX, Burgemeesters voor Vrede en de KNMG. 
 
Uit die hoek kwamen de sprekers op onze eerste Baliebijeenkomst, 26 september 2015 - de 
Internationale VN-dag for the Total Abolition of Nuclear Weapons. Daar presenteerden we ons 
Medisch Appel, ondertekend door honderd kopstukken uit de gezondheidszorg. We hadden nooit 
gedacht dat we er zo velen achter zouden krijgen, maar het bleek eigenlijk relatief eenvoudig, 
terwijl het om mensen ging die zich zelden uitspreken over politieke kwesties. 
 
Dat Medisch Appel hebben we vorig jaar tijdens een congres in Londen gepresenteerd. Ook daar 
maakte het indruk, zoveel zelfs dat de hoofdredacteur van de British Medical Journal vroeg of wij 
dit Appel in het Engels wilden vertalen en er een artikel over wilden schrijven. Daar zeiden we 
uiteraard geen nee tegen en begin van dit jaar is het ook daadwerkelijk in het BMJ gepubliceerd en 
staat het op het web. 
Begin dit jaar hebben we het aangeboden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, en ook daar 
maakte het indruk: ik werd zelfs gevraagd het Appel in mei in Genève bij de VN-onderhandelingen 
over nucleaire ontwapening te presenteren. 
 



4  
  

dat niet gebeurd is, en  ook  dat het aantal kernwapens na de Koude Oorlog van 65.000 is 
teruggebracht tot 15.000.  
Maar tegelijkertijd is het heel zorgelijk dat die 15.000 kernwapens er nog steeds zijn en de 
besprekingen om het aantal verder terug te brengen al jarenlang in een impasse zitten. De gevaren 
zijn navenant en experts achten de situatie zelfs veel gevaarlijker en instabieler dan tijdens de 
Koude Oorlog.  
 

 
 
De bevolking heeft daar veelal geen idee van, en dus is het van groot belang hun de gevaren 
duidelijk te maken, zoals het feit, dat er nog steeds duizenden kernwapens op scherp staan die 
binnen een paar minuten gelanceerd kunnen worden. Dat hun sterkte inmiddels  tot duizend maal 
groter is dan de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Dat deze wapens geen onderscheid 
maken tussen militairen en burgers. En dat we door (bijna-)ongelukken al tal van keren op het 
randje van de nucleaire afgrond hebben gebalanceerd… 
Deze huiveringwekkende wetenschap en de impasse in de besprekingen hebben ons ertoe 
gebracht om als NVMP te proberen de kernwapens opnieuw geagendeerd te krijgen, 
maatschappelijk en in de Nederlandse politiek -  natuurlijk niet in ons eentje, maar samen met 
bondgenoten als onder meer het Rode Kruis, PAX, Burgemeesters voor Vrede en de KNMG. 
 
Uit die hoek kwamen de sprekers op onze eerste Baliebijeenkomst, 26 september 2015 - de 
Internationale VN-dag for the Total Abolition of Nuclear Weapons. Daar presenteerden we ons 
Medisch Appel, ondertekend door honderd kopstukken uit de gezondheidszorg. We hadden nooit 
gedacht dat we er zo velen achter zouden krijgen, maar het bleek eigenlijk relatief eenvoudig, 
terwijl het om mensen ging die zich zelden uitspreken over politieke kwesties. 
 
Dat Medisch Appel hebben we vorig jaar tijdens een congres in Londen gepresenteerd. Ook daar 
maakte het indruk, zoveel zelfs dat de hoofdredacteur van de British Medical Journal vroeg of wij 
dit Appel in het Engels wilden vertalen en er een artikel over wilden schrijven. Daar zeiden we 
uiteraard geen nee tegen en begin van dit jaar is het ook daadwerkelijk in het BMJ gepubliceerd en 
staat het op het web. 
Begin dit jaar hebben we het aangeboden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, en ook daar 
maakte het indruk: ik werd zelfs gevraagd het Appel in mei in Genève bij de VN-onderhandelingen 
over nucleaire ontwapening te presenteren. 
 

5  
  

In april ten slotte hebben wij het bij de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken gepresenteerd 
en  ook daar sloeg het aan, omdat de medische invalshoek die wij hier vandaag en ook vorig jaar 
kiezen er een is waar niemand om heen kan. Het onbeschrijflijke leed dat ontstaat door de inzet 
van zo’n wapen, de volstrekte illusie van enige structurele medisch-humanitaire hulp - die 
argumenten kunnen door niemand ontkend worden. De enige optie om daar iets aan te doen is dat 
deze wapens ontmanteld worden.  
Dankzij de inzet van PAX, het Rode Kruis en de ASN-bank werden er vorig jaar 45.800 
handtekeningen opgehaald om deze kwestie bespreekbaar te maken in de Tweede Kamer. Het  
debat daarover, waarbij ook ons Medisch Appel aan bod kwam, leidde tot twaalf moties, waarvan 
er vier aangenomen zijn:  

* De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor de start van 
onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens 
[Motie Servaes (PvdA) c.s., andere indieners Sjoerdsma (D66), Van Bommel 
(SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie)]; 

* De Nederlandse regering moet de geheime verdragen op basis waarvan er 
kernwapens in Nederland geplaatst werden, openbaar maken 
[Motie Sjoerdsma (D66) en Van Bommel (SP)]; 

* De Nederlandse regering moet de ongewenste modernisering van 
kernwapens in Europa gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde 
nucleaire ontwapening 
[Motie Sjoerdsma (D66) en Servaes (Pvda)] en 

* Nederland moet haar kernwapentaak in overleg met de Verenigde Staten 
gefaseerd afstoten 
[Motie Voordewind (ChristenUnie)]. 

 
Even een vraag aan de zaal: wie heeft daar in de media iets over gehoord of gelezen? Niemand! Dat 
is eigenlijk te bizar voor woorden. Dat was dan ook een van de redenen waarom we deze 
bijeenkomst belegd hebben, om aandacht te vestigen op deze vier moties en minister Koenders  te 
ondersteunen die gezegd heeft met deze moties aan de slag te gaan.  
In de Verenigde Naties hebben inmiddels Oostenrijk, Mexico en vier andere landen  een resolutie 
ingediend om over te gaan tot onderhandelingen in 2017 die moeten leiden tot een verbod op 
kernwapens. Daarbij is natuurlijk de hamvraag: wat gaat Nederland stemmen gezien de positief 
veranderde houding van de regering bij monde van minister Koenders, maar hoever durft hij te 
gaan, nu de rest van de NAVO-landen tegen blijft, op Noorwegen na. 
  
Vandaag zijn we hier bijeen om zoveel mogelijk maatschappelijke steun en argumenten te 
verzamelen en deze, samen met onze hoofdspreker van deze middag, Ira Helfand, aanstaande 
maandag aan te bieden bij Buitenlandse Zaken aan de hoogste ambtenaar op dit dossier. Dus om 
met Gerard Reve te spreken: ‘het zal hopelijk niet onopgemerkt blijven’.  
 
Ik wens ons allen dan ook een constructieve middag toe ! 
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Onze eerste spreekster Cathy van Beek, lid Raad van bestuur UMC-Radboud, en een van de 
ondertekenaars van het Medisch Appel, is helaas plotseling verhinderd maar heeft een keurige 
speech voorbereid waaruit ik toch graag een paar regels wil citeren.  
 
Cathy van Beek, Raad van bestuur UMC-Radboud: 
Onze boodschap naar het grotere publiek/onze patiënten is dat, wanneer kernwapens wel gebruikt 
worden, wij als gezondheidszorg machteloos staan. We hebben niet de middelen of de capaciteit 
om adequate hulpverlening te bieden op dit niveau en deze schaal. 
Wel hebben we een verantwoordelijkheid naar de toekomst, ik noem het ook wel 
rentmeesterschap en toekomstbestendige zorg. 
Daarom moeten we nu de krachten bundelen. Een specifieke bijdrage vanuit de gezondheidszorg, 
en met name vanuit de medische faculteiten kan een toevoeging zijn aan de bekende Eed van 
Hippocrates: Als wij de generatie willen zijn die de kinderen van onze kinderen een veilige wereld 
toewensen dan moeten kernwapens de wereld uit. 
 
Peter Buijs: dan nu het woord aan Sico van der Meer van Instituut Clingendael die voor ons een 
stevige basis zal leggen en vertellen over de huidige stand van zaken met betrekking tot 
kernwapens. 
 
Sico van der Meer, Instituut Clingendael: 
 
Ik wil vandaag graag de internationaal-politieke context schetsen; wat is nu het gevaar van 
kernwapens? Tijdens colleges krijg ik vaak te horen van studenten ‘gaan we het over kernwapens 
hebben, dat is toch historie’? Die wapens zijn sinds 1945 niet meer gebruikt, dus statistisch zou je 
kunnen zeggen dat de kans dat ze nu weer gebruikt worden erg laag is. Daarbij, de drempel om een 
kernwapen te gebruiken is ongeëvenaard hoog, want er een inzetten is feitelijk zelfmoord. Maar ik 
heb me ook laten vertellen dat je bij kansberekening eigenlijk maar twee keuzes hebt, namelijk of 
kernwapens wel of niet gebruikt geworden. Ja of Nee, dat is een 50 % kans, en die gedachte is best 
wel eng. 
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De situatie sinds de Koude Oorlog is veranderd, maar aan de andere kant ook weer niet. Natuurlijk, 
er zijn minder kernwapens; het aantal is sterk gedaald. Maar kernwapenstaten zijn ook weer aan 
het moderniseren geslagen. Er is nog steeds een nucleaire wapenwedloop gaande. Daar komt bij 
dat er sinds de Koude Oorlog drie kernwapenstaten zijn bijgekomen en dat zijn niet de minste: 
India, Pakistan en Noord-Korea. 
 
‘Een Kim Jong-un met een rode knop voor zich is wel een heel eng denkbeeld’ 
 
Ik zou bijvoorbeeld niet mijn hand in het vuur durven steken voor Noord-Korea: het is niet de 
meest normale staat die over kernwapens beschikt. Het is een staat die onvoorspelbaarheid tot zijn 
staatsideologie heeft gemaakt. Een Kim Jong-un met een rode knop voor zich is wel een heel eng 
denkbeeld. 
Die twee andere kernwapenstaten, India en Pakistan, verkeren voortdurend in een groot conflict. 
Deze week was er nog weer een grote escalatie over Kashmir waarbij openlijk werd gesproken over 
kernwapens. Het beangstigende is dat hun inzetdrempel voor kernwapens vrij laag is. Pakistan 
heeft een nucleaire doctrine waarbij ze stellen dat ze in een oorlog met India al vrij snel 
kernwapens zullen inzetten. Weliswaar kleine kernwapens waarmee ze een legercolonne kunnen 
platgooien, maar als zoiets gebeurt leidt dit tot escalatie en voor je het weet heb je een echte 
nucleaire oorlog. Dat heeft ook gevolgen voor ons. Een ‘lokaal’ kernwapenconflict tussen India en 
Pakistan kan wereldwijde gevolgen hebben voor het klimaat en de voedselproductie, waardoor 
miljoenen mensen kunnen sterven. 
 
Toch moeten we niet blijven hangen bij deze drie nieuwe kernwapenstaten. Ook de vijf 
oorspronkelijke kernwapenstaten (de VS, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië) stemmen 
niet tot gerustheid. Als je de oorlogsretoriek van Poetin hoort over de Krim, dan ligt het woordje 
‘kernwapen’ op het puntje van zijn tong. En laten we de VS niet vergeten, waar 
presidentskandidaat Trump erover spreekt om Islamitische Staat (IS) met kernwapens te bestoken. 
Hij zegt: Zuid-Korea, Japan, bouw je eigen kernwapens maar. Dat soort retoriek is erg gevaarlijk. 
President Obama, die de Nobelprijs ontving als aanmoediging om nucleair te ontwapenen, heeft 
niks voor elkaar gekregen. Hij had zeker ambities, maar liep stuk op het binnenlandse politieke 
debat waar hij geen draagvlak had om het aantal kernwapens te verminderen. Dat geldt ook voor 
het no-first use principe of het ondertekenen van het verdrag tegen kernproeven: hij krijgt er geen 
draagvlak voor.  
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In Groot-Brittannië speelde laatst de discussie of ze hun kernwapenarsenaal zouden moderniseren. 
De regering besloot dat het van het allergrootste belang is voor de veiligheid van het land om 
kernwapens te hebben. Dat is toch een opvallende boodschap in de huidige tijd. Hoe moeten 
andere staten daar dan over denken? Dit soort signalen geven aan dat kernwapens nog steeds als 
uitermate belangrijk worden gezien.  
 
‘Een nieuw probleem is ‘cyber’: het digitaal inbreuk maken op nucleaire wapens, 
het manipuleren van de kernwapens van een ander land. Dat is toch erg 
beangstigend en deze gevaren worden mogelijk alleen maar groter’ 
 
Dan schuilt er mijns inziens nog een groot gevaar in de automatische waarschuwingssystemen die 
met name Rusland en de Verenigde Staten nog steeds hebben. Zij hebben veel kernwapens op high 
alert staan; ze kunnen binnen enkele minuten worden afgevuurd. De geschiedenis heeft laten zien 
dat deze alarmsystemen regelmatig per ongeluk zijn afgegaan. Dan moeten mensen in heel korte 
tijd beslissen of ze kernwapens gaan afvuren. Tot nu toe is dit soort incidenten gelukkig altijd goed 
afgelopen, maar zeker in tijden van spanning is dit geen geruststellende gedachte.  
Daarnaast zijn er de vele ongelukken zoals die waarbij per ongeluk een ballistische raket ontplofte, 
en vliegtuigen met kernwapens aan boord neerstortten. 
En dan is er nog het terrorisme. In hoeverre hebben terroristen interesse in kernwapens en wat 
kunnen zij er vervolgens mee? Hoe reëel dit gevaar is valt moeilijk in te schatten. 
Een nieuw probleem is ‘cyber’: het digitaal inbreuk maken op nucleaire wapens, het manipuleren 
van de kernwapens van een ander land. Dat is toch erg beangstigend en deze gevaren worden 
mogelijk alleen maar groter. 
 
Het vreemde is dat er al in 1968 een internationaal verdrag is opgesteld, het Non-Proliferatie 
Verdrag, waarin kernwapenstaten zich verplichtten om nucleair te ontwapenen. Probleem is dat 
daarbij geen deadline genoemd is. 1968 Is best lang geleden en ik kan me voorstellen dat er nu een 
nieuwe beweging binnen de Verenigde Naties op gang gekomen is die zegt ‘wacht eens even, wij 
houden ons aan onze belofte om geen kernwapens te ontwikkelen terwijl de kernwapenstaten, die 
beloofd hebben kernwapens te ontmantelen dat niet gedaan hebben’. Daarom is door een aantal 
landen het voorstel gedaan om te gaan onderhandelen over een verbod op kernwapens dat verder 
gaat dan het Non-Proliferatie Verdrag, waarbij het bezit en het gebruik van kernwapens verboden 
wordt. Ik denk dat het een goede ontwikkeling is om de druk op te voeren op de kernwapenlanden, 
om te laten weten dat veel landen de status quo niet meer accepteren. Maar aan de andere kant 
ben ik ook weer realistisch genoeg om te beseffen dat als zo’n verbod tot stand komt, het geen 
enkel effect zal hebben op directe ontwapening. Immers, de landen die gaan ondertekenen, 
hebben geen kernwapens, dus die 15.000 kernwapens zullen er blijven totdat je de 
kernwapenstaten binnenboord krijgt. Die landen zullen stapje voor stapje hun aantallen 
kernwapens moeten verminderen, maar dan ben je denk ik nog wel wat jaren onderweg. Je kunt 
daarbij aan een aantal ontwapeningsstappen denken waarbij een internationaal verdrag als druk-
opvoerend middel een eerste kan zijn. Het is een belangrijk signaal aan de kernwapenstaten, maar 
meer ook niet.  
 
Concluderend: het kernwapengevaar lijkt groter geworden en het is goed dat de internationale 
gemeenschap niet langer de status quo accepteert en probeert druk uit te oefenen op de acht 
bestaande kernwapenstaten. 
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Vragen uit de zaal: 
Er is gesteld dat er nu nog 15.000 kernwapens zijn, is dat gevalideerde informatie? Want ik heb het 
idee dat er heel veel achter de schermen gebeurt. Kunt u daar iets meer over zeggen? 
Sico: Ja, dat is lastig. Eigenlijk is het militair geheim, maar er zijn staten die daar wat transparanter 
over zijn, zoals de VS. Die cijfers zijn gebaseerd op schattingen; allerlei experts in verschillende 
landen die hun bronnen hebben, combineren die informatie en komen dan uit op die aantallen. Die 
schattingen lopen over het algemeen niet ver uiteen. Je kunt dat voor een deel afleiden uit de 
productie van splijtstoffen: hoeveel hebben ze daarvan en hoe snel kun je daar kernwapens van 
maken. Daarnaast hebben de Russen en Amerikanen sinds de Koude Oorlog allerlei verdragen 
gesloten waarbij ze beloven hun kernwapenvoorraden af te bouwen naar een bepaald minimum. 
Daarbij hebben we het over het aantal kernkoppen. Wel moet daarbij opgemerkt worden dat 
reductie voor hen betekent het uitfaseren van kernwapens, dat wil zeggen je legt de kernkoppen in 
een loods en zegt dan dat ze niet meer meetellen omdat je ze niet meer kunt afvuren. Die 
kernkoppen kunnen echter nog steeds op relatief korte termijn op een kernraket geschroefd 
worden waardoor ze weer wel bruikbaar zijn. Kortom, het blijft vaag hoe je aan die aantallen komt, 
het blijft nattevingerwerk. 
 
Waarom noemt u Israël niet? Meestal worden er negen kernwapenstaten geteld, ook al hebben ze 
nooit een kernproef uitgevoerd. Ook vind ik het belangrijk om landen in het overzicht te betrekken 
die weliswaar geen kernwapenstaat zijn maar wel nucleaire wapens op hun grondgebied hebben. 
Nederland is een van die vijf landen.  
Sico: Dat is inderdaad correct, je bent pas een officiële kernwapenstaat als je getoond hebt dat je 
ook daadwerkelijk kernwapens bezit. Israël heeft, zoals u al zegt, nooit openlijk kernwapens getest. 
Ik reken Israël wel als een kernwapenstaat, en de meeste experts doen dat ook, maar puur 
technisch kan het niet aangetoond worden. Israël zelf bevestigt nog ontkent dat ze kernwapens 
bezitten.  
Ook Nederland bevestigt noch ontkent kernwapens op zijn grondgebied te hebben. Daar ben ik wel 
eens op aangesproken door een lobbyist uit Iran die van mening was dat niet Iran maar Nederland 
boter op zijn hoofd had. Het is inderdaad krom, want Nederland heeft wel het Non-Proliferatie 
Verdrag ondertekend. Juridisch kan het wel binnen de grenzen van het Non-Proliferatie Verdrag, 
maar het is wel in strijd met de geest van dat verdrag. 
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Hoe zit het met die hele kleine tactische kernwapens? Stel, daar ontploft er een van, heeft dat dan 
dramatische gevolgen voor het hier geschetste scenario of blijft dat hetzelfde? 
Sico: Als je het hebt over hele kleine kernwapens, dan kun je zeggen dat de schade kleiner zal zijn 
dan bij een groter kernwapen, maar voor een klein gebied waarop ze tot ontploffing worden 
gebracht heeft het grote gevolgen. Je hebt de radioactiviteit, de fall out, die zich verspreidt. Het 
grootste gevaar is echter dat je een drempel overschrijdt en situaties gaan escaleren. Met name 
tussen India en Pakistan bijvoorbeeld. Als Pakistan denkt: kom laten we een klein kernwapen 
inzetten want de Indiase troepenmacht is veel sterker, dan kan India besluiten ook een kernwapen 
in te zetten en voor je het weet escaleert de boel en bestookt men elkaar met kernwapens. In 
gestresste situaties kan zoiets heel snel uit de hand lopen.  
 
 
Paneldiscussie Bescherming Burgerbevolking: 
 
Peter Buijs: Dan nu uw aandacht voor een specifiek medisch onderdeel waarin we aandacht willen 
schenken aan de bescherming van de burgerbevolking. Daar bestaat nogal wat mist over: wat zijn 
er eigenlijk aan rampenplannen, hoe zit het met de bescherming van de burgerbevolking als er, al 
dan niet bedoeld, een kernwapen afgaat? Daarover nu een paneldiscussie. 
Gert van Dijk is daarbij de discussieleider en zal vragen stellen aan Mirjam de Bruin van het Rode 
Kruis, Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen en Mayor for Peace en Lode Wigersma, 
van de NVMP-artsen.  
 

 
 
Gert van Dijk: mevrouw De Bruin, u heeft als Rode Kruis de taak om bij rampen mensen te helpen, 
kan het Rode Kruis dat bij een kernramp? 
Mirjam de Bruin: internationale onderzoeken tonen aan dat het vrijwel onmogelijk is om direct, 
adequate hulp te bieden. Dat zit hem in de enorme aantallen slachtoffers tegenover de 
beschikbare middelen. Daar komt bij dat je door de radioactieve straling niet zomaar het gebied 
kunt binnenlopen als hulpverlener. Word je zelf besmet en ziek, dan schakel je de hulpverlening 
verder uit.  
In 1945, na de bommen op Hiroshima en Nagasaki, is er snel zo goed en zo kwaad het kon hulp 
geboden door Japanse artsen en het Rode Kruis. Bij die hulpverlening zijn vele dokters en zusters 
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overleden. Als Rode Kruis zullen we doen wat we kunnen, maar de verwachting is dat het vrijwel 
onmogelijk zal zijn vanwege die enorme gevolgen.  
 
‘Daar komt bij dat je door de radioactieve straling niet zomaar het gebied kunt 
binnenlopen als hulpverlener’ 
 
Afgelopen maandag stond er in de krant een opinieartikel van onze directeur Gijs de Vries waarin 
we benadrukken waarom we dit onderwerp zo belangrijk vinden en dat we ons niet focussen op 
‘hoe’ kernwapens moeten verdwijnen want dat is aan de politiek. Dat komt door de manier waarop 
wij hulp verlenen, we willen dat onpartijdig doen waarbij we niet kijken naar geslacht, ras of geloof. 
Degene die de hulp het eerst nodig heeft, krijgt die het eerst. Ook zijn we neutraal, dat betekent 
dat we in conflictgebieden geen partij kiezen. In vredestijd mengen we ons ook niet in het politieke 
debat.  
 
Gert van Dijk: meneer Wigersma, rampenplannen voor een kernramp bestaan die, kun je die 
maken voor zoiets? 
Lode Wigersma: volgens mij zijn er wel ramplannen maar ik ken ze niet. Ga je zoeken op internet, 
dan kom je alleen ingewikkelde verhalen tegen waarin wel verantwoordelijkheden staan maar niet 
precies wat er gebeurt en wat je moet doen. Een ding wat mij verbaasd heeft, is dat er een 
Noodwet Geneeskundigen bestaat waarvan bijna niemand ooit gehoord heeft. Door die wet kun je 
opgeroepen worden door de autoriteiten om je te registreren en hulp te bieden bij een kernramp. 
De NVMP heeft hier dertig jaar geleden al tegen geprotesteerd maar feit is dat niemand die wet 
kent en niemand kent die rampenplannen. Opvallend is dat we de GGD hier vandaag hebben 
uitgenodigd om een en ander toe te lichten, maar dat die er dus niet zijn. Of ze niet willen of 
kunnen, of dat ze het lastig vinden om er iets over te zeggen kan allemaal wel zijn, maar ze laten 
hier verstek gaan. 
 
‘Onze boodschap is in feite heel simpel: in geval van een kernramp, dat is so 
beyond de horizon, dan kunnen wij niks meer doen voor onze burgers’ 
 
Gert van Dijk: burgemeester Van Rumund, zijn er rampenplannen voor dit soort situaties? U bent 
verantwoordelijk.  
Geert van Rumund: misschien wel, maar dan ken ik ze niet. Voor tal van onderwerpen en situaties, 
zoals terrorisme, hebben we uitgebreide rampenplannen met scenario’s en inzet. Maar in geval van 
een kernramp is het een illusie dat wij als burgemeesters onze taak van openbare orde en 
veiligheid kunnen waarmaken.  
Gert van Dijk: Ik zie dat u lid bent van Burgemeesters voor Vrede, wat kunnen die doen?  
Geert van Rumund: Als Nederlandse tak van Mayors for Peace roepen wij op: Kernwapens de 
wereld uit. 7000 collega’s wereldwijd en 145 in Nederland dragen daartoe bij. Onze boodschap is in 
feite heel simpel: in geval van een kernramp, dat is so beyond de horizon, dan kunnen wij niks meer 
doen voor onze burgers.  
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Gert van Dijk: wat ik me als relatieve buitenstaander afvraag, waar komt opeens deze urgentie 
vandaan? Noord-Korea is bezig met het ontwikkelen  van kernwapens, is het dan wel verstandig als 
wij ze gaan afschaffen? Is dat wel mogelijk? 
Geert van Rumund: dat weet ik niet en ik ga daar ook niet over. Wat ik wel weet is dat ik 
verantwoordelijk ben voor de veiligheid van mijn burgers. Voor mij vormen kernwapens een 
duidelijk signaal dat je een grens overschrijdt  waardoor een antwoord geven onmogelijk is. Het is 
belangrijk om in het bestuurlijk-politieke veld daarover heel helder te zijn. Dat zou ook helemaal 
geen punt van discussie moeten zijn. Daar waar wij als Burgemeesters voor Vrede druk kunnen 
genereren, zullen we dat doen. Internationaal wordt dat gelukkig ook goed ondersteund. En in mijn 
eigen gemeente probeer ik het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. 
 
‘In de jaren vijftig en zestig was het wel actueel en werd er ook voorlichting over 
gegeven. Weliswaar lach je daar nu om, maar er gebeurde wel wat. Nu weten we 
helemaal niets terwijl de dreiging nog net zo actueel is’ 
 
Gert van Dijk: maar waarom is er op dit moment zoveel aandacht voor specifiek kernwapens? 
Lode Wigersma: wat Sico van der Meer al aangaf, over de andere massavernietigingswapens zijn in 
ieder geval internationale verdragen gesloten. Zo’n verdrag bestaat voor kernwapens nog niet. 
Verder is het bewustwording waar we mee bezig zijn, het Medisch Appel maakt ook geen politieke 
maar een medisch-humanitaire keuze. Als we helemaal niks voor de mensen kunnen betekenen in 
geval van een kernexplosie, dan is de enige manier voorkomen dat het gebeurt. Die kernwapens 
moeten weg, de urgentie daarvoor is nooit weggeweest maar in de publieke opinie en ook in het 
medische veld is het volkomen weggezakt. 
In de jaren vijftig en zestig was het wel actueel en werd er ook voorlichting over gegeven. 
Weliswaar lach je daar nu om, maar er gebeurde wel wat. Nu weten we helemaal niets, zowel 
dokters als burgers, terwijl de dreiging nog net zo actueel is. Het wordt tijd dat dat gaat 
veranderen.  
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Gert van Dijk: goed, u zegt ze moeten de wereld uit, maar wie moet daartoe actie ondernemen?  
Mirjam van Dijk: wat het Rode Kruis kan, is uitleggen bij bijeenkomsten zoals deze dat wij ons 
focussen op het ‘waarom’ en niet op het ‘hoe’. Daarover beslissen staten en regeringen. Ik heb een 
hele mooi quote meegenomen van de voorzitter van het Internationale Rode Kruis, Peter Maurer, 
die benadrukt dat er nu voor het eerst in zeventig jaar een mogelijkheid is dat kernwapens 
verboden gaan worden. ‘I call on all States to seize this opportunity, the time has come for world 
leaders to show leadership on this issue. We need to rid the world of nuclear weapons once and for 
all. Until we do, the potential for the intentional or accidental use of nuclear weapons remains as 
does the risk of the catastrophic and long-lasting consequences that nuclear weapons can have: on 
human health, the environment, climate, food production and socio-economic development. 
Ridding the world of nuclear weapons is a humanitarian imperative’. 
Dat verklaart ook de urgentie: als je een hulpverlenende taak hebt, dan moet je ook conclusies 
durven trekken. Hulpverlening is vrijwel onmogelijk en ook internationaal bestaat er onvoldoende 
capaciteit. 
 
‘druk uitoefenen betekent ook, laten zien wat de gevolgen zijn en mensen 
daarover laten nadenken’ 
 
Geert van Rumund: als burgemeesters die verantwoordelijk zijn voor openbare orde en veiligheid is 
het volstrekt onmogelijk antwoord te geven op een dergelijke ramp. Die wetenschap proberen we 
uit te dragen en dat is een element om druk uit te oefenen op de eigen regering en de 
internationale gemeenschap. Het is onze opdracht om te zeggen: kernwapens de wereld uit, anders 
kun je als burgemeester je taak niet waarmaken.  
Lode Wigersma: het al genoemde Medisch Appel heeft bijgedragen aan de parlementaire discussie, 
druk uitoefenen vanuit een medisch-humanitair perspectief. Het is voor ons allemaal bijdragen van 
een steentje aan de discussie. Dat werkt, want die parlementaire discussie heeft jarenlang 
stilgelegen.  
Mirjam de Bruin: druk uitoefenen betekent ook, laten zien wat de gevolgen zijn en mensen 
daarover laten nadenken.  
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Diverse reacties uit de zaal: 
- Het kernwapenvraagstuk is niet zichtbaar in de Nederlandse politiek. Als je de mensen wilt 
bereiken zodat het weer gevoeld wordt als een urgent probleem, dan moet het ook weer in de 
politieke partijen zichtbaar worden, bijvoorbeeld in hun partijprogramma’s. 
- Er zouden meer beroepsgroepen zoals artsen en burgemeesters moeten komen die zich inzetten 
tegen kernwapens, leraren of kunstenaars bijvoorbeeld. 
- Er wordt $ 1.800 miljard uitgeven aan modernisering van kernwapens door de VS maar daar 
wordt nauwelijks ruchtbaarheid aan gegeven; daarover zou meer transparantie moeten komen. 
- Toen ik jong was, dachten mijn leraren dat we alles wisten van de Tweede Wereldoorlog want die 
hadden ze zelf allemaal meegemaakt. We maken nu diezelfde fout door te denken dat de jongere  
generatie op de hoogte is van het kernwapenprobleem. Als je het verhaal van de Noodwet 
Geneeskundigen of de gevolgen van een atoombom op Rijnmond vertelt aan studenten, dan is dat 
voor die groep helemaal nieuw. Als we de bevolking alert willen houden dan moeten wij, de oudere 
generatie, hun vertellen wat wij daarvan weten. 
 
Lode Wigersma: met dat punt ben ik het van harte eens. In het medisch onderwijs wordt eigenlijk 
geen aandacht besteed aan deze problematiek.  
Geert van Rumund: dat is een mooi bruggetje naar een flyer Atoomwapens de wereld uit die wij als 
Burgemeesters voor Vrede hebben laten maken. Deze is gemaakt voor basisschoolleerlingen, groep 
7 en 8 en brugklas middelbare school. Hiermee hebben we op een toegankelijke wijze aan weten te 
stippen waarom die kernwapens de wereld uit moeten en die prikkelt ook om na te denken over 
actuele vragen van vrede en veiligheid. Dit onderwijspakket (flyer en lesbrief) kan een stapje 
vormen in de  bewustwording van die basisschoolleerlingen en daarmee kun je het verhaal breder 
ontsluiten dan alleen voor de mensen die de Koude Oorlog vroeger hebben meegemaakt. 
Mirjam de Bruin: enige jaren geleden hebben we in samenwerking met PAX voor studenten een 
event georganiseerd waarbij een overlevende van de atoombom op Nagasaki haar verhaal heeft 
gedaan. Het was een mevrouw van 74, ze was vier jaar toen het gebeurde. Ze had een heel 
indrukwekkend verhaal. Verhalen als de hare moeten we blijven vertellen. 
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Peter Buijs: Voor de pauze hebben we zware kost gehad en ook na de pauze gaan we daarmee 
verder. Nu echter gaan we het hebben over welke maatschappelijk steun er is voor deze uphill 
battle. 
De eerste spreker is Phon van den Biesen, de advocaat van een heel team van juristen die de 
Marshalleilanden bijstaan om de kernwapenstaten voor het Internationaal Gerechtshof te dagen.  
 
Phon van den Biesen, Ialana en advocaat van de Marshalleilanden: 
 
In 1983 stond Nederland op zijn kop omdat er plannen waren om in Nederland kruisraketten te 
plaatsen. Daar was enorm veel verzet tegen. 500.000 mensen in Amsterdam in 1981 en in 1983 een 
even groot aantal op het Malieveld in Den Haag.  
Op de golven van die strijd waren er ook mensen die voorstelden: kunnen we niet gewoon naar de 
rechter gaan en vragen of die de Staat der Nederlanden wil verbieden kernwapens toe te laten op 
ons grondgebied. Maar hoe gaan we dat dan aanpakken? Als we mikken op 10.000 eisers dan 
moeten we net zulke lange adem hebben als de landsadvocaat. Binnen twee weken hadden we 
20.000 mensen die als eiser op wilden treden. Dat was het begin om in juridische termen de strijd 
aan te binden met kernwapens. Mochten kernwapens om juridische redenen niet? Dat was de 
gedachte die we gingen ontwikkelen. Wij hebben toen het Proces tegen de Staat gevoerd. Dat 
heeft helaas uiteindelijk niet geleid tot een uitspraak waardoor die kernwapens er niet zouden 
komen.  

 
 

De internationale juristen tegen kernwapens deden echter hun best om de Algemene Vergadering 
van de VN aan te moedigen  om het Internationaal Gerechtshof om een advies, een zogenaamde 
advisory opinion,  te vragen over de rechtsgeldigheid van het gebruik van kernwapens. Dat was de 
geboorte van het zogeheten World Court Project. Binnen twee jaar slaagde dit project en legde de 
VN de volgende vraag aan het Internationaal Gerechtshof voor: is het gebruik van kernwapens, of 
het dreigen met gebruik, in strijd met het internationale recht? 
 
De uitspraak van het Hof kwam in 1996, die was ellenlang en daarin stond onder meer dat het 
eigenlijk niet voorstelbaar is dat het gebruik van kernwapens ooit in overeenstemming met het 
internationale recht zou kunnen zijn. Maar het Hof kon toch niet de conclusie voor zijn rekening 
nemen dat ze gewoon niet mochten. Het Hof liet een klein kiertje open en zei: ‘Het zou kunnen dat 
in bepaalde omstandigheden het gebruik van kernwapens toch mogelijk zou kunnen zijn’. Ze 
hebben dus niet gezegd: ‘Het is zo’, ze zeiden: ‘Het zou kunnen, wij weten het niet’. Voor ons was 
dat een teleurstellend deel, maar een van de interessante onderdelen van die uitspraak was de 
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overweging dat dit eigenlijk zo niet langer kan, er is namelijk een groot verschil tussen de wijze 
waarop landen tegen de legale status van kernwapens aankijken:  
‘98. (…) In the long run, international law, and with it the stability of the international order which it 
is intended to govern, are bound to suffer from the continuing difference of views with regard to the 
legal status of weapons as deadly as nuclear weapons. It is consequently important to put an end to 
this state of affairs: the long-promised complete nuclear disarmament appears to be the most 
appropriate means of achieving that result.’ 
Ik moet hier vaak aan denken als we de discussie over de Ban treaty hebben. Die lost dit probleem 
namelijk ook niet op. De staten die kernwapens hebben, gaan immers dat verdrag niet 
ondertekenen.  
Het Hof zei in 1996 al: ‘It is consequently important to put an end to this state of affairs: the long-
promised complete nuclear disarmament appears to be the most appropriate means of achieving 
that result.” 

 
 
Het Hof heeft zich toen in eerste instantie gewend tot het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) en heeft 
daar een analyse van gemaakt. Dat heeft men uit eigen beweging gedaan. Het NPV uit 1968 heeft 
als ondertitel: ‘Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war 
and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take 
measures to safeguard the security of peoples’. 
In het verdrag staat dus al dat het gebruik van kernwapens de uitroeiing van de mensheid zal 
betekenen. Daar staat dus ook de handtekening van kernwapenstaten onder.  
Het verdrag zelf geeft daar, in artikel 6, ook al de oplossing voor:  
Art. VI ‘Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective 
measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear 
disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective 
international control.’ 
 
Dus het gaat hier niet om slechts een inspanningsverplichting, nee het is een 
resultaatsverplichting. En dat resultaat is nuclear disarmament in all its aspects. 
 
Het Internationaal Gerechtshof heeft dat artikel overgenomen en daaruit geconcludeerd dat het 
hier een verplichting betreft: ‘the obligation involved here is an obligation to achieve a precise 
result: nuclear disarmament in all its aspects’. 
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Dus het gaat hier niet om slechts een inspanningsverplichting, nee het is een resultaatsverplichting. 
En dat resultaat is nuclear disarmament in all its aspects. 
Uiteindelijk leidde dit tot de volgende unanieme uitspraak van het Hof: ‘[t]here exists an obligation 
to pursue in good faith and bring to a conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all 
its aspects under strict and effective international control’. 

 
Dit onderdeel was de reden dat een aantal juristen, onder wie ik, aan de Marshalleilanden konden 
adviseren dat het verantwoord was om hun zaak voor nucleaire ontwapening aan het 
Internationaal Gerechtshof voor te leggen. Het Hof heeft immers gezegd dat er een verplichting 
bestaat om een resultaat te behalen. Dus niet alleen maar praten met elkaar, het moet ook leiden 
tot een verdrag dat voorziet in algehele nucleaire ontwapening. Dit gegeven was voor de 
Marshalleilanden de reden om het maar eens te proberen bij het Hof; men had genoeg van de 
internationale gemeenschap die altijd maar blijft praten en beloven.  
De Marshalleilanden waren na WOII een protectoraat van de VS geworden en deze gebruikten de 
eilanden om hun kernwapens te testen. Delen van de eilanden zijn nu nog steeds onbewoonbaar 
en veel mensen leiden onder afschuwelijke ziektes die terug te voeren zijn op die tijd.  
24 april 2014 hebben wij negen aanklachten ingediend tegen de negen kernwapenstaten. 
Uiteindelijk zijn er daar drie van overgebleven: India, Pakistan en Groot-Brittannië, omdat alleen 
die landen de rechtsgeldigheid van uitspraken van het Internationaal Gerechtshof erkenden. 
Het gaat hierbij om formele vragen: nemen we die zaak als gerechtshof aan of niet. Die hindernis 
moet eerst genomen worden. Woensdag 5 oktober vindt een uitspraak plaats over de vraag, is dit 
een zaak die wij als Internationaal Gerechtshof gaan behandelen. Dat kan het einde van deze zaak 
betekenen maar als een of alle zaken ontvankelijk worden verklaard dan wordt het een spannende 
inhoudelijke zaak en kom ik daar graag nog eens voor terug.  
 
‘Blijven we teveel hameren op een ban treaty dan zullen kernwapenstaten aan de 
zijlijn blijven staan en weigeren hun handtekening te zetten met als gevolg dat de 
huidige status quo zal voortduren’ 
 
Tenslotte nog mijn advies aan Koenders: 
Er is een verschil tussen het concept van een ban treaty en het concept van nuclear disarmament. 
Ik vind het jammer dat daar zoveel tijd aan gespendeerd wordt. Ik zou onze diplomaten willen 
meegeven dat we het over hetzelfde onderwerp hebben. Het is net als met de verdragen tegen 
biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie. Dat zijn allemaal 
ontwapeningsverdragen waarbij, als ze in werking treden, niemand deze wapens meer mag 
bezitten. Dus uiteindelijk is de uitkomst hetzelfde.  
Daarbij mag niet vergeten worden dat er al veel verplichtingen bestaan voor kernwapenstaten om 
nucleair te ontwapenen (Non-Proliferatie Verdrag en de ICJ-uitspraak inzake kernwapens uit 1996) 
Blijven we teveel hameren op een ban treaty dan zullen kernwapenstaten aan de zijlijn blijven 
staan en weigeren hun handtekening te zetten met als gevolg dat de huidige status quo zal 
voortduren. 
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Peter Buijs: 
We gaan door met een spreekster die hier helaas niet aanwezig kan zijn vanwege bestuurlijkse 
verantwoordelijkhden. Nathali Bale van de IFMSA-studenten. Niettemin hebben ze ons een korte 
boodschap doen tekomen waar ik graag een korte quote uit wil voorlezen: 
 
‘In onze tijd op aarde hebben we veel ontwikkeld, zoals onze rijke culturen, infrastructuur,  
geavanceerde technologie, educatie en goede medische zorg. We proberen deze manier van leven 
zo goed mogelijk te beschermen. Maar in onze wens veilig te zijn voor anderen hebben we ook iets 
gemaakt wat dit bestaan juist enorm bedreigt: kernwapens. De enige manier om te voorkomen dat 
miljoenen of misschien wel miljarden mensen lijden  en sterven, is voorkomen dat er een nucleaire 
oorlog uitbreekt. Alleen zo kunnen wij ons unieke bestaan beschermen.‘ 
 
Dan hebben we nu een blokje van drie spreeksters, als het gaat om maatschappelijke organisaties 
die vanuit hun perspectief iets willen zeggen waarom zij meedoen aan de strijd voor een 
kernwapenvrije wereld.  
 
Selma van Oostwaard, PAX: 
 
Wij werken al jarenlang aan een campagne voor een kernwapenvrije wereld. Op mijn 
drieentwintigste ben ik bij PAX begonnen en heb daar al vrij snel deze campagne in mijn schoot 
geworpen gekregen.  
 

 
 
Toen wij in 2012 aanwezig waren bij de onderhandelingen over het Non-Proliferatie Verdrag in 
Wenen waren we daar met een groep studenten. Het is heel erg belangrijk om de jongere 
generatie bij dit onderwerp te betrekken. Tijdens zo’n conferentie worden ze geconfronteerd met 
de realiteit, merk je dat er nog steeds staten zijn die vasthouden aan kernwapens en op een of 
andere manier moeten we dat uit hun hoofd krijgen.  
Dankzij die studenten konden we met veel landen praten en onze aandacht verdelen over de 
verschillende evenementen. Opeens kwamen er twee studenten met groot nieuws, Noorwegen 
had iets belangrijks gezegd: zij wilden een conferentie, de zogenaamde Open Ended Working Group 
on Nuclear Disarmament (OEWG), organiseren waarin staten, de civil society en experts voor het 
eerst in de geschiedenis samen zouden gaan praten over de humanitaire gevolgen van 
kernwapens.  
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Dat was een belangrijk moment omdat bij landmijnen en clustermunitie al was gebleken dat zodra 
de discussie uit de geopolitieke context wordt gelicht en over het wapen zelf gaat - dus niet: wie 
heeft het wapen? maar: waar hebben we het over? wat zijn de gevolgen? - dat je dan een heel 
andere discussie krijgt.  
Vervolgens kwamen er conferenties in Noorwegen, Mexico en Oostenrijk. Dat waren belangrijke 
bijeenkomsten die leidden tot een groeiende oproep zich aan te sluiten bij een internationaal 
verbod op kernwapens. Wij wilden dat Nederland, als gastland voor kernwapens, hierin een positie 
innam. Voormalig parlementslid Krista van Velzen wist dat je met een burgerinitiatief een 
maatschappelijk thema op de agenda van de Tweede Kamer kunt zetten. Verbiedt kernwapens in 
Nederland was de titel van het voorstel waarvoor we 45.800 handtekeningen hebben opgehaald, 
mede dankzij brede steun vanuit verschillende organisaties zoals het Rode Kruis, ASN-bank, NVMP 
en Burgemeesters voor Vrede. Het daaruit resulterende kamerdebat leverde vier aangenomen 
moties op. De belangrijkste daarvan was die van Michiel Servaes: 
De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor de start van onderhandelingen over een 
internationaal verbod op kernwapens [Motie Servaes (PvdA) c.s., andere indieners  Sjoerdsma 
(D66), Van Bommel (SP), Van Tongeren (GroenLinks) en Voordewind (ChristenUnie)]. 
Een nationaal verbod ging te ver, vooral vanuit de gedachte dat een verbod uit de gehele 
gemeenschap moet komen. 
 
De dag nadat deze moties waren aangenomen begon de OEWG-werkgroep in Genève met de 
volgende onderhandelingsronde. Deze en de volgende ronde  in augustus hebben uiteindelijk 
geleid tot een eindrapport waarin alle ontwikkelingen binnen de OEWG werden vastgelegd. Voor 
ons was het van belang dat een onderdeel van het eindrapport het internationale verbod op 
kernwapens zou bevatten en dat daarbij het jaartal 2017 genoemd zou worden. Dat is allebei 
gebeurd. Er is gestemd over het rapport en dat is met overgrote meerderheid aangenomen. 
Nederland heeft zich onthouden van stemming, maar dat is nog altijd veel beter dan een 
tegenstem.  
 
Mexico en Brazilië, Zuid-Afrika en Nigeria, Oostenrijk en Ierland hebben een resolutie ingediend die 
in oktober in de VN behandeld zal worden en die oproept om in 2017 te gaan starten met 
onderhandelingen over een verdrag dat kernwapens verbiedt. Wij verwachten dat daarvoor binnen 
de VN een meerderheid zal zijn. Onze opdracht is eraan bij te dragen dat Nederland voor dit 
verdrag gaat stemmen. Dat wordt onze volgende uitdaging.  
 
 
Karin van den Broeke, Wereldraad van Kerken: 
 
Na alle deskundige verhalen wil ik jullie meenemen naar mijn herinneringen van zeventig jaar 
herdenking Hiroshima en Nagasaki.  
Als lid van een delegatie van de Wereldraad van Kerken maakte ik vorig jaar mee hoe in Japan 
stilgestaan werd bij de gevolgen van de daar ontplofte atoombommen. Het waren zeer 
indrukwekkende dagen met emotionele verhalen. Dagen die illustreren hoe complex 
vredesvraagstukken zijn, maar ook hoe verrassend eenvoudig het antwoord op het 
kernwapenvraagstuk kan zijn. De Wereldraad is van mening dat het niet gaat om een weg naar 
gerechtigheid en vrede, maar dat de weg zelf er een moet zijn van gerechtigheid en vrede. Als het 
dan gaat om kernwapens is het onmogelijk om een weg van vrede en gerechtigheid te volgen als je 
tegelijkertijd bereid bent om het meest destructieve massavernietigingswapen te behouden. 
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Tijdens mijn bezoek aan Japan was het opvallend hoeveel vrolijkheid en moed wij tegenkwamen 
onder de bevolking. Zowel Hiroshima als Nagasaki zijn steden die weer volledig zijn opgebouwd tot 
groeiende en bloeiende steden. Juist de mensen die bij de herdenking betrokken waren, lieten ons 
de veerkracht en de wil zien om zich in te zetten voor het goede. De meeste Hibakusha’s, 
overlevenden van de atoombom, waren nog slechts kleine kinderen of baby’s toen de bommen 
vielen. Ze lieten ons horen niet te willen treuren om het verleden maar zich in te willen zetten voor 
een wereld van vrede.  
Als delegatie van de Wereldraad maakten we de officiële herdenkingen mee. Er werd uitgesproken 
stelling genomen tegen kernwapens door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki die 
daarvoor de beweging Mayors for Peace hebben opgericht. Nagasaki moet de laatste stad zijn waar 
ooit een atoombom gevallen is. De speeches van de Hibakusha’s waren bij beide herdenkingen het 
meest indringend. 
 
De wil om deze verschrikkingen uiteindelijk om te zetten in iets goeds, komen we steeds opnieuw 
tegen in alle gesprekken die we voeren met politici, met vertegenwoordigers van 
vredesorganisaties, met kerkleiders en met andere religieuze leiders. Je hoort van iedereen: we 
gedenken weliswaar, maar dat herdenken is geheel gericht op de toekomst.  
Zowel in Hiroshima als in Nagasaki komen we telkens de kraanvogels tegen. Het meisje Sadako 
Sasaki is een legende. Zij overleefde als kind de atoombom maar kreeg op elfjarige leeftijd 
leukemie. In het ziekenhuis leerde zij het verhaal van de kraanvogel; als je er duizend vouwt, dan 
mag je een wens doen. Sadako heeft dat toen tot een wens voor vrede gemaakt. Daardoor kom je 
overal in Japan de kraanvogel tegen. Maar er zijn nog meer verhalen die diepe indruk maken. Zoals 
van mevrouw Koko, die als kind de bom overleefde, en vertelt over haar vader die nog net op tijd 
weg kon duiken en wegrende van de plek der verschrikking op zoek naar zijn gezin, maar zijn leven 
lang zich schuldig gevoeld heeft waarom hij de om hulp schreeuwende slachtoffers niet geholpen 
heeft. Dat verhaal heeft zij pas vele jaren later gehoord. Maar ook mevrouw Koko heeft iets 
positiefs uit dat verhaal gehaald. Zij heeft de copiloot van het vliegtuig dat de atoombom heeft 
laten vallen, gesproken. Deze vertelde haar dat onmiddellijk nadat het gebeurd was, hij dacht ’My 
god, what have I done’. Dat heeft haar doen beseffen dat ze niet op mensen wraak moest nemen 
maar zich tegen oorlog en voor vrede moest inzetten.  
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In zijn algemeenheid moeten we ons tegen oorlog en voor vrede inzetten. Maar als het gaat om 
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andere kant van het spectrum ontstond een nieuwe groep: het Humanistisch Vredesberaad. Een 
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Het is mijn eerste jaar als directeur van het Humanistisch Verbond, dus ik moet op mijn woorden 
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waarschuwt dat niet alleen het gebruik van kernwapens immoreel is, maar ook het bezit ervan. Het 
concept van afschrikking door kernwapens is in zichzelf moreel problematisch, zegt hij.  ‘In tijden 
van de Koude Oorlog leidt dit niet tot stabiliteit en veiligheid maar juist tot destabilisatie en 
onveiligheid.’ 
De paus refereert aan het begrip moral reason als oplossing uit de nucleaire impasse. Het is 
natuurlijk okay als de paus zich door God laat inspireren, maar de rede is toch echt van ons 
humanisten. Dus deze zin kaap ik gewoon terug als het humanistisch standpunt over het bezit van 
kernwapens. 
‘Moral reason is a beacon to a fully human life. It´s only reason in this large sense, the logic of ends, 
which can lead us to a nuclear free world.’ 
 
 
Peter Buijs: Now it’s time to give the floor to Ira Helfand co-president of IPPNW. Ira has come over, 
because we think that Holland can play a specific role in this mission to bring the ban on nuclear 
weapons to a good end.  
 
Ira Helfand, co-president IPPNW: 

 
I apologize to speak to you in English. 
I want to talk to you about medical consequences 
of nuclear war. I think it’s worth reviewing what 
happens if nuclear weapons are actually used, 
because this information is in the heart to get rid 
of nuclear weapons. We think the problem had 
gone away, it’s so eighties, but as Sico pointed 
out the problem hasn‘t gone away, there are 
large numbers of these weapons in the world. 
The only thing that’s gone away is our attention 
to this problem. The only way to get that back I 
think, is by educating ourselves again on how 
dangerous these weapons are and educating 
these generations that grew up after the end of 
the Cold War and don’t know anything about this.  
 
So one of the things that’s most important for us 
to understand is that the danger to our 
civilization is not posed only by the great powers 
but the smaller nuclear weapons pose a threat  as 
well. The situation between India and Pakistan 
and the growing tension over the last few weeks 

is an example of that. We know, if this will result in another war between them, it is likely that it 
will involve the use of nuclear weapons. Pakistan has an exclusive doctrine that if India invades, 
they will use tactical nuclear weapons on the battlefield to try to compensate for their conventional 
weakness. India has been equally explicit that if Pakistan uses nuclear weapons India will escalate 
and use strategic nuclear weapons against targets in Pakistan.  
 
There is a scenario for that kind of a regional nuclear conflict. If each side uses say fifty nuclear 
bombs that have the size of the Hiroshima bomb, that would be about the minimum size of the 
conflict. In our study about 21 million people would be killed in the first week, from the explosions, 
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the fire and the radiation. Compare that to the fifty million that died worldwide because of the 
second World War. But the really terrible aspect of this war is not only the direct effects but the 
climate disruption that is caused by it. The hundred Hiroshima-sized bombs detonated will bring an 
enormous amount of soot into the atmosphere, blocking sunlight and causing really catastrophic 
climate disruption across the entire planet that’ll take place very quickly. This will result in a huge 
decline of food production throughout the world.  
The world is not in a position to deal with this kind of decline in food production. The granaries in 
the world contain for about ninety day’s worth of consumption, that means enough to feed the 
planet for only three months. At this very moment there are a lot of people who hardly have 
enough food to survive already. In fact a small regional nuclear conflict like I described could cause 
up to two billion people to starve to death over the course of a decade. The death of two billion 
people is not the extinction of our species but is certainly the end of modern civilization. No 
civilization in history has ever withstood a shock of this magnitude. 
 
But let’s not get Russia and the United States of the hook. Each US-trident submarine carries 96 
warheads that are thirty times more powerful then the Hiroshima bomb. What if the Unites States 
and Russia got involved in a nuclear war as well? I would like to describe to you what happens if a 
modern city is confronted with a large scale nuclear attack. A major city will be attacked by 15-20 
bombs each of which are 30-50 times as powerful as the Hiroshima bomb.  
 

 
 
Let’s take Amsterdam as an example and the explosion of a single megaton nuclear bomb. In the 
first seconds temperatures in a radius of 6 km. would rise to 20 million degrees Fahrenheit which is 
hotter than the surface of the sun. Everything would be vaporized. Winds would be generated with 
a range of 1.000 km./hour. These forces will destroy everything man has built including 
underground shelters. To a distance of 9 km. in every direction the heat would be so intense that 
automobiles would melt. To a distance of 25 km. in every direction the heat would be so intense 
that everything flammable would burn. Within this entire area temperatures would rise to 800 
degrees Fahrenheit.  All of the oxygen would be consumed and every living thing would die.    
The climatic effects of such a war between Russia and the United States would be catastrophic 
dropping temperatures for over 20 degrees and creating conditions we have not seen since the 
latest ice age. All ecosystems that have evolved would collapse, all food production would come to 
an end, the vast majority of the human race would starve to death and it’s possible we would 
become extinct as a species.   
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This is not just a nightmare I’ve brought up to ruin your day. There is a real chance that’s this is 
going to happen. Not only as a result of a conflict but possibly also as a result of an accident. We 
have to realize that this is the danger that we face. It’s not just a historical thing that we faced back 
in the eighties. It’s a danger that we face every day, that our children will face and we have to start 
acting again as we did back in the eighties to end that danger. The job isn’t done and we need to 
continue the struggle. And fortunately there is real progress in that direction again. It’s let by a 
group of non-nuclear weapon states that are now bringing to the United Nations a vote to setup 
negotiations for a treaty to ban these weapons. This will be a huge step forward, it will create a 
new international law and tremendous pressure on the nuclear weapon states to take their 
obligations under Art. 6 of the NPT seriously.  
There is a particular role that the Netherlands can play at this moment in time. The road of your 
parliament to instruct the government to support the bantreaty was an important development. 
The fact that the foreign ministry has chosen not to follow this instruction is profoundly 
disappointing. Over the coming months somehow we must try to figure out how to make your 
government do what the parliament has instructed it to do. In this  struggle physicians have a 
particular role to play. The medical consequences of nuclear war lays at the heart of all the 
movements, of all the work people have done to get rid of nuclear weapons. The medical 
community has worked hard to bring these critical conclusions to the population at large and to our 
government leaders who don’t understand this material. Physicians helped fundamentally change 
our understanding about nuclear weapons and come to see that they are not agents of our security 
but rather the greatest threats of our security. They’re instruments that must be banned and 
abolished.  
 
Ira Helfand ontvangt uit handen van SSMP-voorzitter Herman Spanjaard de Verdoornprijs 2016 
 

 
 
 
Dr. Ira Helfand was awarded the prestigious Dutch Dr Jo Verdoorn prize for his scientific work and 
publications in the field of Nuclear Disarmament, seen from a medical point of view (and for his 
lifetime involvement since the founding of IPPNW since Airlie House). Prof Vic Sidel was at the 
beginning of this century another IPPNW recipient (at a symposium at OPCW) of this prize. 
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De Nucleaire impasse voorbij? 
NVMP-manifestatie 1 oktober, de Balie 

 
Belangrijkste quotes van de sprekers  
aangeboden op 3 oktober aan Marjolijn van Deelen, hoofd Non-proliferation and Disarmament 
ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 

 
 
Roger van Boxtel, Nederlandse Spoorwegen: 
‘Als er een kernwapen valt, dan is de NS met zijn 20.000 werknemers uitgespeeld, dan kunnen we 
niets voor u betekenen. 
Daarom nemen we als bedrijf stelling tegen het gebruik van kernwapens. Onze pensioenfondsen 
hebben al gezegd, we beleggen niet meer in industrie die daarin actief is.  
Ik zou willen zeggen tegen minister Koenders, zet u in om wereldwijd afscheid te nemen van 
kernwapens. De dreiging alleen al maakt je misselijk, het feit dat iemand ze zou kunnen gaan 
inzetten, hopeloos. 
Ik hoop dat Nederland met de NAVO, in overleg met Rusland en alle andere partijen tot een 
kernwapenvrije wereld komt. 
 
Cathy van Beek, Raad van bestuur UMC-Radboud: 
Onze boodschap naar het grotere publiek/onze patiënten is dat wanneer kernwapens wel gebruikt 
worden, wij als gezondheidszorg machteloos staan. We hebben niet de middelen of de capaciteit 
om adequate hulpverlening te bieden op dit niveau en deze schaal. 
Wel hebben we een verantwoordelijkheid naar de toekomst, ik noem het ook wel 
rentmeesterschap en toekomstbestendige zorg. 



26  
  

Daarom moeten we nu de krachten bundelen. Een specifieke bijdrage vanuit de gezondheidszorg, 
en met name vanuit de medische faculteiten kan een toevoeging zijn aan de bekende Eed van 
Hippocrates: Als wij de generatie willen zijn die de kinderen van onze kinderen een veilige wereld 
toewensen dan moeten kernwapens de wereld uit. 
 
Mirjam de Bruin, Nederlandse Rode Kruis: 
Graag wil ik Peter Maurer, president  van het International Rode Kruis, citeren die benadrukt dat nu 
voor het eerst in zeventig jaar er een mogelijkheid is dat kernwapens verboden gaan worden. ‘I call 
on all States to seize this opportunity, the time has come for world leaders to show leadership on 
this issue. We need to rid the world of nuclear weapons once and for all. Until we do, the potential 
for the intentional or accidental use of nuclear weapons remains as does the risk of the catastrophic 
and long-lasting consequences that nuclear weapons can have: on human health, the environment, 
climate, food production and socio-economic development. Ridding the world of nuclear weapons is 
a humanitarian imperative.’ 
 
Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Mayors for Peace-Nederland: 
Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, in die hoedanigheid  is het 
volstrekt onmogelijk antwoord te geven op een nucleaire ramp. Die wetenschap proberen we uit te 
dragen, om te zeggen tegen die internationale gemeenschap ‘nee, dit kan gewoon niet’. Het is onze 
opdracht, eigenlijk de enige keuze die je kunt maken: kernwapens de wereld uit, anders kun je als 
burgemeester je taak niet waarmaken. Mayors for Peace wil deze boodschap nadrukkelijk aan 
regeringsleiders meegeven. 
 
Lode Wigersma, NVMP-Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken: 
Door middel van het Medisch Appel tegen de gevaren van kernwapens hebben we een steentje 
bijgedragen aan de parlementaire discussie. Druk uitoefenen vanuit een medsich-humanitair 
perspectief door te zeggen, wij kunnen dit niet accepteren want bij een kernbom kunnen we 
gewoon niets doen.  
Laten zien wat de gevolgen zijn en mensen daarover laten nadenken, daarover móet je wel 
nadenken.  
 
Phon van den Biesen, Ialana, Juristen voor de Vrede en advocaat Marshalleilanden in de zaak 
tegen kernwapens: 
Er is een verschil tussen het concept van een ban treaty en het concept van nuclear disarmament. 
Ik vind het jammer dat daar zoveel tijd aan gespendeerd wordt. Ik zou onze diplomaten willen 
meegeven dat we het over hetzelfde onderwerp hebben. Het is net zoals met de verdragen tegen 
biologisch en chemische wapens , landmijnen en clustermunitie. Dat zijn allemaal 
ontwapeningsverdragen waarbij, als ze in werking treden, niemand deze wapens meer mag 
bezitten. Dus uiteindelijk is de uitkomst hetzelfde.  
Daarbij mag niet vergeten worden dat er al veel verplichtingen bestaan voor kernwapenstaten om 
nucleair te ontwapenen (Non-proliferatie Verdrag en de ICJ-uitspraak inzake kernwapens uit 1996). 
Blijven we teveel hameren op een ban treaty, dat zullen kernwapenstaten aan de zijlijn blijven 
staan en weigeren hun handtekening te zetten met als gevolg dat  de huidige status quo voort zal 
duren. 
 
Nathalie Bale, International Federation for Medical Students Associations: 
In onze tijd op aarde hebben we veel ontwikkeld, zoals onze rijke culturen, infrastructuur, 
geavanceerde technologie, educatie en goede medische zorg. We proberen deze manier van leven 
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zo goed mogelijk te beschermen. Maar in onze wens veilig te zijn voor anderen hebben we ook iets 
gemaakt wat dit bestaan juist enorm bedreigt: kernwapens.  
De enige manier om te voorkomen dat miljoenen of misschien wel miljarden mensen lijden en 
sterven, is voorkomen dat er een nucleaire oorlog uitbreekt. Alleen zo kunnen wij ons unieke 
bestaan beschermen.  
 
Selma van Oostwaard, PAX: 
Mexico en Brazilië, Zuid-Afrika en Nigeria, Oostenrijk en Ierland hebben een resolutie ingediend die 
in oktober in de VN behandeld zal worden en die oproept om in 2017 te gaan starten met 
onderhandelingen over een verdrag dat kernwapens verbiedt. Wij verwachten dat daarvoor binnen 
de VN een meerderheid zal zijn. Onze opdracht is eraan bij te dragen dat Nederland voor dit 
verdrag gaat stemmen. Dat wordt onze volgende uitdaging.  
 
Karin van den Broeke, Wereldraad van Kerken: 
We moeten ons tegen oorlog en voor vrede inzetten. Als het gaat om kernwapens dan is het heel 
helder om je te realiseren dat dit zo allesvernietigend is  dat je daar zeker tegen moet zijn.  
Dat is ook de oproep die wij minister Koenders mee willen geven: wees ferm, wees helder en zorg 
dat het internationale verbod op kernwapens er komt.   
 
Christa Compas, Humanistisch Verbond: 
De humanisten onderschrijven het standpunt van de paus over kernwapens. Hij waarschuwt dat 
niet alleen het gebruik van kernwapens immoreel is maar ook het bezit ervan. Het concept van 
afschrikking door kernwapens is in zichzelf moreel problematisch.  Het verschil in staten die wel 
kernwapens hebben en zij die ze niet hebben leidt niet tot stabiliteit en veiligheid maar juist tot 
destabilisatie en onveiligheid. Hij onderschrijft nadrukkelijk het verbod op kernwapens om de 
catastrofale humanitaire gevolgen te voorkomen.  
Het humanistisch standpunt over kernwapens is kernachtig: Moral reason is a beacon to a fully 
human life. It is only reason, in this larger sense, the logic of ends, which can lead us to a nuclear-
free world. 
 
Ira Helfand, International Physicians for the Prevention of Nuclear War: 
There is an imperial danger to our survival as a civilization and possibly as a species. We need to 
take action so our children can live. There I see a particular role that The Netherlands can play at 
this moment in time.  The road of your parliament to instruct the government to support the ban-
treaty was an important development. The fact that the foreign ministry has chosen not to follow 
this instruction is profoundly disappointing. Over the coming months somehow we must try to 
figure out how to make your government do what the parliament has instructed it to do. In this  
struggle physicians have a particular role to play. The medical consequences of nuclear war lays at 
the heart of all of the movements, of all the work people have done to get rid of nuclear weapons. 
The medical community has worked hard to bring these critical conclusions to the population at 
large and to our government leaders who don’t understand this material. Physicians helped 
fundamentally change our understanding about nuclear weapons and come to see that they are 
not agents of our security but rather the greatest threats of our security. They’re instruments that 
must be banned and abolished.  
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