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VOORWOORD  van Peter Buijs, arts, voorzitter NVMP. 

Voor U ligt het verslag van een bijzondere bijeenkomst , ‘2000 kernwapens op scherp: Wat kan 
Nederland doen?’, 25-9-2017 in Den Haag, aan de vooravond van de International UN-Day of Total 
Abolition of Nuclear Weapons. Bijzonder, omdat het thema Kernwapens  na jaren afwezigheid weer 
een volle zaal trok, met veel jongeren – met ‘dank’ aan de oplopende spanning tussen de VS en Noord-
Korea, waardoor voor velen het gevaar van een kernoorlog opeens weer reëel werd. 
 
Bijzonder omdat ‘25/9’ een podium bood aan vrijwel alle in ons land relevante geluiden om tot een 
kernwapenvrije wereld te komen: van  vredesbeweging tot Buitenlandse Zaken (BZ), van artsen tot de 
Protestantse Kerken, van juristen tot Humanistisch Verbond, van wetenschap tot het Rode Kruis, van 
Mayors for Peace tot bisschop De Korte namens de RK-Kerk. Zeker bijzonder was daarbij het optreden 
van Marjolijn van Deelen, van BZ, die aangaf dat bij het regeringsstreven naar een kernwapenvrije 
wereld maatschappelijke steun hard nodig is. 
 
Bijzonder ook vanwege de organisatoren: de artsenorganisatie NVMP samen met bovenaangeduide 
‘oude en nieuwe bondgenoten’ – ook wel kortweg  de Baliegroep genoemd -, met medewerking van 
Buitenlandse Zaken, Jan Hoekema, namens Mayors for Peace, juristen en Clingendael, hét expertise-
centrum voor kernwapens. Vandaar ook de nadruk op relevante feiten en op wat WIJ, 
maatschappelijke organisaties, kunnen bijdragen aan een wereld zonder kernwapens. Ook de zaal 
kwam daarbij ruimschoots aan bod. 
 
Bijzonder ten slotte ook omdat het hier niet ging om een ‘klassieke’ protestbijeenkomst  tegen 
overheidsbeleid, maar om kritische ondersteuning van het Nederlandse beleid. Dat wijzigde in april     
vorig jaar vanwege diverse kamermoties drastisch:  van sterke afkeuring van de grote meerderheid van 
landen, die in de VN een kernwapenverbod nastreefden naar constructief participeren, ondanks forse 
NAVO-druk. De buitenlandse pers daarover: “The Netherlands as the only NATO member joined the 
UN-negotiations on a ban treaty because of grass root pressure on its parliament.” 

Die grass root pressure werd met name verzorgd door de maatschappelijke organisaties, die eerder het 
woord hadden gevoerd op de NVMP-Manifestatie De nucleaire impasse voorbij? op 1-10-2016 in de 
Balie in Amsterdam. Zij vormden daarna een ad-hoc maatschappelijke coalitie tegen kernwapens – de 
Baliegroep - , schreven diverse Open Brieven aan de regering/de politiek om de constructieve lijn uit te 
bouwen en aan te scherpen (bijlage 1 en 2), initieerden een Maatschappelijk Appel, waarin bekende 
Nederlanders stelling namen (bijlage 3  uit de NRC dd 8-6-17; de kop werd deels de titel van 25/9) en 
organiseerden ‘25/9’, waar zij niet alleen de overheid vroegen wat die verder kon doen, maar ook 
zichzelf. Dit alles vanwege de slotzin uit de eerste Open brief: ‘Wij zullen dit proces nauwgezet volgen 
en zo nodig maatschappelijke druk uitoefenen, vanwege het door 85 procent van de Nederlanders, de 
regering en de NAVO onderschreven einddoel: een kernwapenvrije wereld.’  

Dat uitoefenen van die druk zin heeft blijkt uit het Regeerakkoord Rutte III dd 10-10-2017:  “Het 
kabinet zet zich, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een 
kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens.” Zoiets stond niet in 
eerdere Regeerakkoorden en biedt een duidelijk aanknopingspunt voor verdere actie. 
 
Tenslotte biedt dit Voorwoord een kans om nog een ander zeer recent relevant gevolg te vermelden 
van het steeds luider klinkende verzet tegen kernwapens, tot ver buiten onze grenzen: de Nobelprijs 
voor de Vrede voor ICAN - International Campaign to Abolish Nuclear Weapons -,  geïnitieerd in 2007 
door IPPNW, de moederorganisatie van de NVMP, en waarin ook bv. PAX zeer actief is. 
 
Voor wie zich in Nederland wil aansluiten bij deze taaie strijd voor een kernwapenvrije wereld en wil 
helpen de ‘actieve inzet’ van het nieuwe kabinet te vertalen in daden - gesteund door het VN-kern-
wapenverbod en vooral de Nobel Vredesprijs – is dit Verslag van ‘25/9’ hopelijk een goede stimulans.  
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Intro Jan Hoekema, voorzitter Burgemeesters voor Vrede (Mayors for Peace)  

Dames en heren, welkom in het Humanity House, daarvan ben ik toevallig voorzitter van de raad van 
bestuur. Ik wilde wel wat reclame maken voor deze prachtige instelling die humanitaire thema’s zoals 
vluchtelingen en gerechtigheid invoelbaar en beleefbaar wil maken door tentoonstellingen, door 
educatieve programma’s. U heeft er misschien iets van gezien, en anders moet u beslist terugkomen 
om het nog een keer te bekijken. Het is een instelling die het financieel niet zo breed heeft, dus denk 
erover na of u dit prachtige Humanity House steun zou willen geven. 

‘Het thema van vanavond  is niet de Rocket man vs. the insane American president’ 

Dan kom ik nu bij het thema van vanavond en dat is niet de Rocket 
man versus the insane American president. Dat is wel heel actueel. 
Dat hadden we een paar maanden geleden niet gedacht, maar het 
gaat over meer dan alleen Trump versus de Rocket man, het gaat 
ook over de NAVO, over Nederland en de rol van het nieuwe 
kabinet en wat wij als maatschappelijke organisaties daaraan 
kunnen doen.   

Het thema kernwapens heeft mijn leven eigenlijk wel een beetje 
beheerst. Ik heb in drie fases van mijn leven daar wat aan proberen 
te doen. Allereerst als diplomaat, daarna op het ministerie van 
Buitenlandse Zaken om via de weg van de geleidelijkheid, via het 
Non-Proliferatie Verdrag, het verdrag inzake de niet-verspreiding 
van kernwapens maar ook over nucleaire reducties en 
onderhandelingen, om daar iets aan te doen. Dat is deels wel 

gelukt maar nog niet goed genoeg.  

Ik ben in 1994 als directeur VN-zaken teruggetreden op Buitenlandse Zaken en toen twee periodes 
Kamerlid geweest voor D66. Ook in die rol heb ik geprobeerd een en ander te doen aan nucleaire 
ontwapening en de rol van Nederland daarbij. Nederland nam toen al een redelijk vooruitstrevende 
positie in, net als nu eigenlijk, en we dachten met de val van de Muur: het gaat allemaal goed en snel 
naar nul kernwapens. Dat idee dat we uiteindelijk wel naar nul zouden gaan heeft mij althans wel een 
hele tijd beheerst. Ik dacht dat het vanzelf wel goed zou komen. Inmiddels was ik burgemeester 
geworden en merkte ik rond 2010, hé die kernwapens zijn nog niet weg. Heel veel goede organisaties 
waren daar continu mee bezig geweest, zoals de NVMP en PAX, maar het onderwerp leek wel weg uit 
de publiciteit. Er waren wel zorgen maar het kwam niet meer op de voorpagina’s.  

De laatste jaren staan kernwapens weer meer in de belangstelling. En het is goed dat we nu in deze 
Vredesweek aan de vooravond van de VN-dag van de Total elimination of nuclear weapons 
terugdenken aan The man who saved the world, de Russische kolonel Stanislav Petrov - de man die 
daadwerkelijk de wereld heeft gered van de nucleaire ondergang. Daar is een mooie film over gemaakt 
die u allemaal moet zien.  We leven de laatste jaren weer meer met het kernwapen en daar willen we 
allemaal ook wel vanaf. Wat ik interessant vind is dat het een beetje een gedepolitiseerd thema is 
geworden in vergelijking met de jaren tachtig en negentig, maar het is actuelere dan ooit. De vraag die 
nu voor ons ligt vanavond is: wat kan Nederland doen, wat moet Nederland doen? Wat moeten we op 
wereldschaal doen, maar ook wat kunnen we als maatschappelijke organisaties doen?  

Binnenkort ga ik verhuizen en ik kwam in allerlei oude knipsels en rapporten hele bijzondere dingen 
tegen zoals een rapport uit 1999 Fast track to zero nuclear weapons. Tja, het is nu 2017 en we zijn er 
nog niet, dus er is nogal wat te doen. We hebben een heel mooi programma vanavond en ik ga zo 
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dadelijk het woord geven aan Peter Buijs, voorzitter van de NVMP, om de sprekers van vanavond in te 
leiden. Dat is het eerste deel. U ziet mij weer terug voor het tweede deel waarin ik de discussie zal 
leiden. 

Peter Buijs, voorzitter NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken  

Ik zie een volle zaal met ook heel veel jonge gezichten. Daarom wil ik een korte introductie geven hoe 
we tot deze avond gekomen zijn. Vanmiddag bezocht ik mijn moeder van 93 in Den Haag en ik vroeg 
haar wat zij zich nog herinnerde uit de jaren zestig. Toen kwam de kast op mijn slaapkamer naar voren 
die stampvol met levensmiddelen zat, de Cubacrisis, ‘als de bom valt, dan moeten we toch wat te eten 
hebben in de kelder’. We hadden gehoopt dat dat verleden tijd zou zijn maar inmiddels is dit weer big 
business in de Verenigde Staten: schuilkelders zijn weer te koop voor de zeer rijken waarbij je veertien 
dagen gegarandeerde overleving krijgt bijgeleverd. De mededeling van de Noordkoreaanse minister 
van Buitenlandse Zaken, dat Noord-Korea zich in oorlog acht met de Verenigde Staten maakt de 
dreiging alleen maar erger. Dat is ook een reden waarom we hier aanwezig zijn, niet om juist daarop 
uitgebreid in te gaan. Wel hebben deze ontwikkelingen ervoor gezorgd dat kernwapens weer 
uitgebreid op ieders netvlies staan, alsook het besef teruggebracht dat het ontzettend mis kan gaan. 
Hoe af te komen van de 15.000 kernwapens die we wereldwijd nog hebben, daarover zal het vanavond 
vooral gaan en over welke rol Nederland daarbij kan spelen. We zijn weliswaar een klein landje maar 
het zal u nog meevallen wat voor rol Nederland in korte tijd heeft verkregen.  

 

 

Ik ben zelf voorzitter van de NVMP, de Nederlandse tak van een internationale artsenorganisatie, 
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), die in 1985 de Nobelprijs voor de 
Vrede heeft gekregen voor haar inspanningen om een kernoorlog te voorkomen. We zijn twee jaar 
geleden gestart om dit onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen. We hebben een Medisch 
appel opgesteld over de oude en nieuwe gevaren van kernwapens die helaas niet verouderd zijn, en 
daar honderd kopstukken uit de Nederlandse gezondheidszorg achter weten te krijgen. Daarmee zijn 
we naar buiten getreden en daarvoor hebben we een bijeenkomst in de Balie belegd waar ook Jan 
Hoekema, het Rode Kruis en PAX al het woord voerden. Dat Appel konden we aan de Tweede Kamer 
aanbieden met dank aan PAX dat samen met het Rode Kruis en de ASN-bank 45.000 handtekeningen 
had verzameld om een Kamerdebat af te dwingen over de kernwapens. Vorig jaar april heeft dat 
plaatsgevonden. In de daaruit voortkomende moties werd gevraagd om Nederland een rol te laten 
spelen bij die groep van landen die in de VN met een kernwapenverdrag bezig waren. De regering is 
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daarin meegegaan en zelfs zover dat ondanks druk vanuit het NAVO-bontgenootschap Nederland in de 
VN niet tegengestemd heeft om tot onderhandelingen te komen over een kernwapenverdrag en 
besloot daar zelf ook aan deel te nemen. Wij hebben dat dapper gevonden en daarom onze 
vervolgbijeenkomst in een positieve toonsoort gezet: hoe kunnen we dit verder ondersteunen vanuit 
de maatschappij? Vorig jaar op 1 oktober hebben we een nieuwe Baliebijeenkomst belegd met nieuwe 
sprekers: Karin van den Broeke vanuit de protestantse kerken, Christa Compas van het Humanistisch 
Verbond, Phon van den Biesen vanuit juridische hoek. Vanuit deze ad hoc coalitie voor een 
kernwapenvrije wereld hebben we voorgesteld een aantal dingen te gaan optuigen. We hebben 
diverse open brieven gestuurd aan het kabinet en de nieuw te vormen regering om de koers die 
ingezet is vol te houden, te intensiveren en om de bruggenbouwfunctie te steunen die Nederland 
internationaal wil vervullen tussen de kernwapenstaten en de landen die zich ingespannen hebben 
voor een verbod op kernwapens, met als einddoel een kernwapenvrije wereld. Dat is immers het doel 
van dit kabinet en voorgaande kabinetten. 

‘2000 kernwapens op scherp: doe iets!’ 
Die maatschappelijk steun heeft zich ook geuit in een Maatschappelijk appel. Dit heeft in de NRC 
afgedrukt gestaan met als kop ‘2000 kernwapens op scherp: doe iets!’ Dit appel is kort voor het 
zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer. Onze meest recente activiteit is het beleggen van deze 
bijeenkomst in het Humanity House waarbij we niet konden vermoeden hoe actueel de situatie 
vandaag zou zijn. Er is nu alle aanleiding om te kijken wat niet alleen de regering maar ook wij allen, en 
in het bijzonder maatschappelijk organisaties, kunnen doen om het doel van een kernwapenvrije 
wereld dichterbij te brengen. De Nederlandse regering heeft daarbij haar sporen verdiend door deel te 
nemen aan de onderhandelingen over de zogenaamde Ban treaty waarvan de tekst in juli werd 
overeengekomen en die inmiddels door meer dan vijftig landen is ondertekend. Dat verdrag wordt van 
kracht zodra het officieel door meer dan vijftig landen is geratificeerd. De Nederlandse regering heeft 
dat niet gedaan om redenen waar we later nog op terugkomen maar heeft wel in een brief aan de 
Kamer gezegd dat ze tal van andere dingen wil blijven doen om een kernwapenvrije wereld dichterbij 
te brengen. Een doelstelling die overigens ook voor de NAVO geldt, wat enigszins verbazingwekkend 
mag heten omdat de NAVO nogal vasthoudt aan haar nucleaire arsenaal.  

We zullen in het eerste uur van deze avond de stand van zaken uiteenzetten waarbij we Sico van der 
Meer van Clingendael bijna tot onze stamgasten mogen rekenen. Hoe staan we ervoor voor wat 
betreft de ernstige kant van de zaak, de dreiging die er is? Maar we hebben hem ook gevraagd om 
handelingsperspectieven te geven om tot een kernwapenvrije wereld te komen. Marjolijn van Deelen 
van Buitenlandse Zaken zal hem voorgaan om te vertellen wat Nederland de afgelopen jaren heeft 
gedaan, momenteel doet en in de toekomst wil gaan doen, voor zover zij dat kan zeggen gegeven de 
onzekere situatie rond het nieuwe kabinet en waar dat voor zal staan. Maar Nederland heeft een 
trackrecord waardoor in het buitenland teksten zijn ontstaan als The Netherlands as the only NATO 
member joined the UN-negotiations on a ban treaty because of grassroot pressure on its parliament. 
Wel, daar zijn wíj van en daar gaan we het tweede uur verder op in. Wat kunnen wij doen om die druk 
verder op te voeren?  Phon van den Biesen heb ik nog niet genoemd, hij komt met een coreferaat over 
hoe de Ban treaty zich verhoudt tot het traditionele legal framework dat we op dit moment hebben: 
het Non-Proliferatie Verdrag en of deze elkaar bijten. Tenslotte komt als brug naar het tweede deel 
een videoboodschap van bisschop De Korte van het bisdom Den Bosch namens de rooms-katholieke 
kerk. Hij kan helaas zelf niet aanwezig zijn. In dat tweede deel komen maatschappelijke organisaties 
aan bod, alsmede de aanwezigen in de zaal. 

Dat is in grote lijnen de opzet van de avond. Graag geef ik nu Marjolijn van Deelen, hoofd Non-
proliferatie en nucleaire ontwapening van Buitenlandse Zaken, het woord.  
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Marjolijn van Deelen, hoofd Non-proliferatie en ontwapening van Buitenlandse Zaken 

Dank voor de introductie en vooral ook voor het organiseren van deze avond. Geweldig dat er zo’n 
goede opkomst is en de zaal helemaal vol zit. We hebben niet elke dag gelegenheid om zo breed van 
gedachten te wisselen over dit onderwerp op mijn niveau. Dus heel veel dank hiervoor, ook aan de 
andere medeorganisatoren. Wij kunnen elke steuntje in de rug gebruiken dat er is.  

Het is een hele lastige materie, waar we al decennia mee bezig zijn. Ook is er al decennia lang een hele 
sterke stroming in de maatschappij die heel kritisch is op kernwapens en het gebruik daarvan. Al 
decennia lang wordt er door regeringen, van welke signatuur dan ook, gewerkt aan het onderwerp. 
Dat heeft er wel toe geleid dat het aantal kernwapens in de wereld is gedaald maar ze zijn de wereld 
nog niet uit.  

 

Ik mag wat vertellen wat we daar op dit moment aan doen, - daarbij opgemerkt dat ik ambtenaar ben 
en daarom geen politieke uitspraken kan doen. Dat is aan de minister, dus straks ook bij vragen graag 
begrip daarvoor. Ik ben twee jaar het hoofd van de afdeling Non-proliferatie en ontwapening die dit 
onderwerp heel erg boeiend vindt. Ik heb eerder gewerkt bij de Nederlandse vertegenwoordiging bij 
het IAEA in Wenen dat zich ook bezighoudt met nucleaire onderwerpen, dus dat geeft ook de nodige 
achtergrond. 

Ik wil beginnen met nog even de risico’s van kernwapens te schetsen, hoewel die hier bij iedereen toch 
wel goed bekend zijn. In de vele Kamerbrieven die over dit onderwerp worden geschreven, worden 
deze risico’s toch wel steevast aangehaald. We rekenen met een hoeveelheid van zo’n 16.000 
kernwapens over de hele wereld. In 2015 schreef de minister aan de Kamer dat het risico van het 
gebruik van deze wapens onacceptabel is en dat Nederland het einddoel van een wereld zonder 
kernwapens, Global Zero, ondersteunt. Dat de vernietigende kracht van de kernwapens die er nu zijn 
vele malen groter is dan die destijds gebruikt zijn bij Hiroshima en Nagasaki en dat het tempo van de 
huidige ontwapening te langzaam is. Dat is voor ons ook de motivatie om alle mogelijkheden die er zijn 
aan te grijpen om te proberen dat aantal te verminderen. Daarbij nemen we ook mee de huidige 
proliferatie van kernwapens want het gaat er niet alleen om het aantal kernwapens dat er nu is te 
verminderen maar ook om te voorkomen dat er meer komen. En juist dezer dagen in de context van 
Noord-Korea blijkt maar weer eens hoe belangrijk dat is. Want met het feit dat Noord-Korea nu een 
inzetbaar kernwapen heeft is de problematiek des te gecompliceerder geworden en wordt het des te 
lastiger om een oplossing te vinden.  
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‘Nederland heeft meegedaan aan die onderhandelingen als enige NAVO-
bondgenoot omdat we vinden dat je elke mogelijkheid die er is om het aantal 

kernwapens te verminderen moet aangrijpen.’ 

Grote risico’s dus van kernwapens, een echte kernoorlog kan de vernietiging van de aarde betekenen. 
Maar ook het gebruik van slechts één kernwapen heeft al gigantische consequenties. Een lokaal 
nucleair conflict tussen bijvoorbeeld India en Pakistan heeft al grote gevolgen wereldwijd voor de 
voedselproductie. Het is dus heel erg duidelijk dat we iets moeten doen zoals de muizengaatjes 
zoeken, de risico’s van miscalculaties verlagen om ongelukken te voorkomen. Er zijn natuurlijk heel 
veel manieren waarop een kernwapen kan detoneren, dat hoeft niet per se in een oorlog te zijn, dat 
kan ook per ongeluk zijn. Terrorisme is ook een groot risico, diefstal van een wapen door terroristen of 
door een staat, allemaal zaken die het risico vergroten dat er onverhoopt een kernwapen wordt 
ingezet.  

 

Het meest recente project om dat risico te verlagen is het verbod op kernwapens. Nederland heeft 
meegedaan aan die onderhandelingen als enige NAVO-bondgenoot omdat we vinden dat je elke 
mogelijkheid die er is om het aantal kernwapens te verminderen moet aangrijpen. Een verdrag is wel 
iets anders dan een politieke verklaring. Op het moment dat je gaat onderhandelen over een verdrag 
moet je heel goed kijken naar de consequenties daarvan en hoe dat past in de bredere architectuur. 
Om die reden heeft de regering een aantal criteria opgesteld waaraan wij dachten dat een verdrag zou 
moeten voldoen opdat het een effectief instrument zou zijn voor ontwapening. Dat was bijvoorbeeld 
dat het zich goed verhield tot bestaande verdragen, je hebt het Non-Proliferatie  Verdrag maar ook het 
kernstopverdrag (Comprehensive Test Ban Treaty) dat kernproeven verbiedt. We vonden het verder 
belangrijk dat een verdrag brede steun heeft van kernwapenstaten want een verdrag dat maar door 
een paar landen wordt gesteund, daar heeft niemand wat aan. En het moet natuurlijk verifieerbaar 
zijn, anders is het een dode letter en werkt het verdrag niet. Het moet een effectieve stap zijn naar 
verdere ontwapening en het moet voor Nederland verenigbaar zijn met onze NAVO-verplichtingen. Dat 
was het lastigste maar daar hebben we voorstellen voor gedaan bij de onderhandelingen bijvoorbeeld 
door een fasering in de tijd aan te brengen die dat toch mogelijk zou kunnen maken. Uiteindelijk 
hebben we moeten concluderen dat het niet gelukt is om een verdrag tot stand te brengen dat voldoet 
aan die criteria. Daarom hebben we niet ingestemd met de tekst zoals die in New York is opgesteld en 
die sinds vorige week door vijftig landen is ondertekend. Dat was jammer maar ik denk dat het heel 
goed is geweest dat we ons daarvoor hebben ingespannen. Het is toch een Nederlandse traditie om bij 
een internationale onderhandeling constructief mee te doen.  
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Dat gezegd hebbende wil ik nog wat tijd besteden aan drie andere belangrijke onderwerpen waar we 
mee bezig zijn.  Daarbij weet ik niet zo goed wat het kennisniveau is van de zaal waardoor dingen voor 
sommigen heel bekend zullen voorkomen terwijl ze voor anderen heel nieuw zullen zijn. Als er 
onbegrijpelijke dingen langs komen, steekt u dan beslist uw vinger op, dan leg ik het met alle plezier 
even uit.  

Maar ik denk dat we er wel in geslaagd zijn de dialoog weer op gang te brengen 
tussen de landen die zijn aangesloten bij het NPV. We hebben een slotdocument 

uitonderhandeld waar grosso modo iedereen zich in kon vinden. 

Het eerste is het Non-Proliferatie Verdrag (NPV), het verdrag dat bijna vijftig jaar oud is. Dat NPV 
verplicht de vijf kernwapenstaten om te ontwapenen, verbiedt alle andere staten proliferatie en 
faciliteert verder dat atoomenergie vreedzaam wordt ingezet. De meeste aandacht gaat altijd uit naar 
de ontwapening, hoe realiseer je dat? Als je kijkt naar de voorspellingen die gedaan werden in de jaren 
zestig over hoeveel kernwapenstaten er zouden zijn rond de eeuwwisseling, dan werd dat op meer dan 
twintig geschat. Gelukkig zijn dat er niet zoveel geworden en dat hebben we onder andere te danken 
aan het NPV. Mede daardoor is dat voor Nederland de hoeksteen voor ons ontwapenings- en non-
proliferatiebeleid. We hadden afgelopen mei de eer om de toetsingsconferentie van het NPV te mogen 
voorzitten. Dat heeft onze ambassadeur in Genève gedaan en ik mocht daaraan meehelpen. Die 
conferentie was een heel lastige, omdat bij de vorige herziening in 2010 er geen overeenstemming was 
gekomen tussen de landen op verschillende thema’s. Een belangrijk punt daarbij was het Midden-
Oosten maar ook ontwapening. Sindsdien zag je een heel grote kloof in de internationale gemeenschap 
onder andere veroorzaakt door die discussies over een verbod op kernwapens waar een aantal 
kernwapenstaten volstrekt niet aan wilden. Maar ook omdat er nog tal van andere onopgeloste 
kwesties waren. De Verenigde Staten zijn momenteel niet erg behulpzaam in het herbevestigen van 
haar doelstelling van een kernwapenvrije wereld. Toen we ons een jaar geleden bereid verklaarden 
deze conferentie voor te zitten kregen we alom condoleances aangereikt. Maar ik denk dat we er wel 
in geslaagd zijn de dialoog weer op gang te brengen tussen de landen die zijn aangesloten bij het NPV. 
We hebben een slotdocument uitonderhandeld waar grosso modo iedereen zich in kon vinden. Dat 
hebben we vooral gedaan door te wijzen op de stip aan de horizon van de gedeelde 
veiligheidsbelangen. Als je teveel kijkt naar de korte termijn dan verliezen staten het grotere plaatje uit 
het oog en dan riskeer je een ontrafeling van de architectuur die we hebben. Dus met name door ons 
te concentreren op het langetermijnbelang van iedereen zijn we erin geslaagd dat proces toch weer op 
de rails te krijgen. Of we gaan slagen in 2020, dat weten we nog niet maar we zullen als eerste 
voorzitter van deze cyclus daarbij betrokken blijven zodat we een rol kunnen blijven spelen en kunnen 
bijdragen aan 2020. 

Dus hoe verifieer je de ontmanteling van iets dat je niet mag zien? 

Het tweede onderwerp dat ik wil benoemen en dat ook eigenlijk erg onderbelicht is, is verificatie van 
ontwapening. Daar is een project voor opgezet omdat we eigenlijk helemaal niet weten hoe we een 
kernwapen moeten ontmantelen en hoe we dat kunnen verifiëren. Als je op een gegeven moment 
naar Global Zero toegaat, dan maken die eerste tienduizend kernwapens niet zo heel veel uit maar als 
het er minder worden, willen we toch wel heel zeker weten dat die onomkeerbaar worden vernietigd. 
Maar ja, niet-kernwapenstaten mogen niet weten hoe zo’n ding eruit ziet want dan kunnen ze er zelf 
een bouwen. Dus hoe verifieer je de ontmanteling van iets dat je niet mag zien? Dat zijn hele lastige 
vragen waarvoor een meerjarig project is opgezet van 25 landen waar Nederland ook een 
voortrekkersrol in speelt waarbij we geprobeerd hebben een aantal vragen te beantwoorden, in ieder 
geval te definiëren wat we willen uitzoeken. Bijvoorbeeld: hoe ga je om met de veiligheid van 
inspecteurs, hoe weet je dat je meet wat je denkt dat je meet en hoe weet die kernwapenstaat dat je 
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niet stiekem wat anders zit te meten? Wat voor meetapparatuur heb je nodig en hoe regel je transport 
en opslag? Bij het kernstopverdrag is er een hele dikke handleiding over hoe inspecteurs toegang 
moeten krijgen op het moment dat ze een kernproef willen gaan verifiëren. Hoe worden hun visa 
geregeld, mogen ze in een militair vliegtuig landen, welke spullen mogen ze meenemen? Mogen ze op 
een militaire locatie komen of niet en onder welke voorwaarden? Sowieso moet verificatie gebeuren 
op een militaire locatie want daar zijn die dingen. Hoe zorg je dat die inspecteurs daar niet gaan 
rondwandelen, zijn daar geen inspecteurs uit landen die je daar eigenlijk helemaal niet wilt hebben? 
Als Nederland hebben we daar zo onze eigen gedachten over ontwikkeld maar om te zorgen dat 
landen als Frankrijk of de Verenigde Staten daar hetzelfde over denken dat is een heel proces. Dat 
kruipt langzaam voort en is niet heel sexy maar het is wel een proces dat gedaan moet worden, omdat 
anders, als we daadwerkelijk gaan ontwapenen, we niet de instrumenten hebben om dat te verifiëren. 

Tenslotte het verbod op de productie van splijtstof want een manier om te zorgen dat 
kernwapenstaten niet nog meer kernwapens krijgen is te zorgen dat ze niet meer vrij over de  
grondstof kunnen beschikken. Over een dergelijk verdrag wordt al jaren gesproken, we zijn er nog niet 
maar wat we nu samen met Duitsland en Canada hebben gedaan is die discussie eventjes uit het 
gebruikelijke forum gelicht en met een groep van twintig landen zijn we nu verschillende elementen 
aan het doorontwikkelen in de hoop dat, als we een aantal vragen hebben beantwoord, we die weer 
terug kunnen brengen en op basis daarvan de discussie verder kunnen voeren. Het gaat daarbij vaak 
om hele technische dingen waarvoor wij ook experts moeten inhuren. Ik ben ook geen kernfysicus. 
Bijvoorbeeld bij de vraag ‘wat is splijtbaar materiaal?’ Meestal heb je het dan over uranium of 
plutonium, maar als die voorraden op zijn, dan kun je met een beetje moeite  met americium of 
neptunium ook een kernbom maken. Moet je die materialen dan ook weer gaan verifiëren? Dat zijn 
een heleboel vragen die je wel kunt bedenken en die hier ook bij komen kijken, ook heel technisch en 
werk wat niet direct heel erg aanspreekt, maar wel werk dat moet gebeuren om te zorgen dat er niet 
meer kernwapens ontwikkeld kunnen worden.  

Naast die drie processen die ik heb genoemd, blijven we natuurlijk altijd proberen zoveel mogelijk 
bruggenbouwer te spelen en landen bij elkaar te brengen. Daar helpt wel onze middenpositie bij, aan 
de ene kant als NAVO-bondgenoot en aan de andere kant als land met een hele sterke 
ontwapeningstraditie die meegedaan heeft aan de onderhandelingen voor het verbod op kernwapens. 
Dus er wordt toch wel een beetje naar ons geluisterd en dat proberen we zo te houden. 

 

Sico van der Meer, Instituut Clingendael 

Peter Buijs: Sico van der Meer, bekend van radio en TV als het over kernwapens gaat, en expert bij 
Instituut Clingendael zal nu het woord voeren over de actuele stand van zaken waar het kernwapens 
betreft. 

Sico van der Meer: 

Helaas ik heb geen heel positieve boodschap. Ik heb een aantal punten, een aantal ontwikkelingen die 
ik met jullie wil delen. Ik ben inmiddels alweer een jaar of acht werkzaam op dit thema en toen ik 
ermee begon, vroeg ik wel eens aan studenten: ‘Wat verwachten jullie?’ en dan antwoorden ze: 
‘Kernwapens? Dat is toch geschiedenis, Koude oorlog en dergelijke, waarom staat u hier?’. Dat soort 
geluiden hoor ik de laatste tijd steeds minder. Dus dat is positief zou je zeggen, maar ook vervelend 
want dat heeft natuurlijk een reden. Er spelen allerlei ontwikkelingen waardoor het kernwapenrisico 
eerder lijkt toe dan af te nemen. Zoals Jan Hoekema al in zijn inleiding zei, na de Koude Oorlog gingen 
heel veel mensen ervan uit dat het kernwapenprobleem vanzelf wel weg zou gaan. Helaas het is niet 
weggegaan.  
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Ik heb maar liefst zeven punten die mij zorg baren in het huidige tijdsgewricht. Als eerste, er is  heel 
lang een daling te zien geweest in het aantal kernwapens. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog 
hadden we tussen de 65.000 en 70.000 kernwapens, nu maar 15.000. Dat is een mooie steile daling 
geweest maar die daling stokt, sterker nog op een aantal fronten zie je er meer kernwapens bijkomen. 
De daling komt vooral voor rekening van Rusland en de Verenigde Staten door middel van 
ontwapeningsverdragen. Maar andere landen bouwen bij, India en Pakistan, Noord-Korea, China. En er 
zijn meer kernwapenstaten bijgekomen, tijdens de Koude Oorlog waren dat er vijf nu zijn dat er negen, 
met Noord-Korea als meest recente.  Het gaat daarbij niet om de meest stabiele landen: Pakistan en 
Noord-Korea dat zijn toch een ander type landen dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Meer 
kernwapenlanden dus. 

Een tweede punt is modernisering. Er wordt momenteel enorm veel geld in kernwapens gepompt, alle 
kernwapenlanden in de wereld zijn momenteel bezig met bijbouwen of moderniseren. Bij sommige 
landen heet dat ‘onderhoud’ om haar wapens veiliger te maken. Daarbij praten we toch over een 
biljoen dollar oftewel 1.000 miljard dollar wordt er de komende dertig jaar gepompt in de 
modernisering van de Amerikaanse kernwapens alleen al.  

‘ In Pakistan wordt erover gedacht om lokale commandanten in het veld de 
bevoegdheid te geven een klein kernwapen in te zetten.  

Een derde punt dat me zorgen baart op dit moment is de inzetdrempel van kernwapens. Dat betekent: 
hoe gemakkelijk is het om een kernwapen in te zetten? Er bestaat een taboe op kernwapengebruik; 
sinds 1945 zijn er twee steden mee vernietigd met enorme gevolgen en sindsdien zijn ze niet meer 
ingezet voor oorlogsdoeleinden. Maar wat je nu ziet is dat er in een aantal landen gedacht wordt aan 
nieuwe manieren van inzet van kernwapens. In Rusland bijvoorbeeld wordt in militaire kringen 
gesproken over gebruik van kernwapens om te de-escaleren. Dus een conventioneel conflict loopt uit 
de hand en dan gaan ze de-escaleren met een kernwapen.  Ze zijn aan het verliezen in een conflict 
zonder kernwapens maar zetten een kernwapen in om te laten zien dat de tegenpartij maar beter kan 
stoppen voordat het echt uit de hand loopt. In Pakistan wordt erover gedacht om lokale 
commandanten in het veld de bevoegdheid te geven een klein kernwapen in te zetten. Stel, er trekt 
een Indiase colonne tanks over de grens en de commandant kan die colonne niet tegenhouden, dan 
zou hij zelf kunnen beslissen om een klein kernwapen in te zetten. Dit soort beslissingen verlaagt de 
inzetdrempel. Maar als er eenmaal een kernwapen wordt ingezet, is het risico groot dat je in een 
vicieuze cirkel belandt die leidt tot een echt kernwapenconflict. Ook in de VS is Trump bezig met het 
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herzien van zijn nucleaire wapenpolitiek. De eerste signalen wijzen er op dat ook zij kleinere 
kernwapens willen gaan ontwikkelen.  Kleiner, ook schoner, maar ook makkelijker inzetbaar. Je hebt 
kernwapens die gemakkelijk hele steden kunnen vernietigen maar als je een klein kernwapen hebt dat 
alleen een stadsdeel met een paar duizend inwoners vernietigt, dan wordt de inzetdrempel al een stuk 
lager. Het escalerend effect van kernwapens ligt daarbij altijd op de loer en voor je het weet heb je 
hele grote rampen.  

Punt 4 is de spanning die oploopt in de wereld, met name de spanning tussen kernwapenmachten. 
Noord-Korea versus de Verenigde Staten, India versus Pakistan, dat baart toch zorgen. Vraag je experts 
wat het grootste risico is op kernwapengebruik, dan noemt men niet Noord-Korea maar India-Pakistan. 
Twee tot op de tanden gewapende kernmachten die al decennia lang met elkaar overhoop liggen.  

‘Zou Noord-Korea via digitale inbraak het nucleaire waarschuwingssysteem in 
Rusland kunnen manipuleren waardoor Russische militairen kunnen denken dat 

ze worden aangevallen met Amerikaanse kernwapen?’ 

Punt 5, de angst voor ongelukken. Er zijn de laatste jaren veel archieven, met name in de VS, 
opengegaan waaruit blijkt dat het aantal ongelukken de afgelopen decennia schrikbarend groot is 
geweest. Dat varieert van een onderhoudsmonteur die een sleutel in een lanceersilo laat vallen 
waardoor de boel ontploft en een kernkop een weiland in wordt geslingerd, tot alarmsystemen die 
afgaan en vertellen dat er een kernoorlog is begonnen en we nu terug moeten vuren. Die risico’s zijn 
niet verminderd. Als over dertig jaar de archieven opengaan, dan zullen we merken dat ook in de 
huidige tijd nog veel incidenten gebeuren. Daar komt nog een nieuwe dreiging bij die we dertig jaar 
geleden nog niet hadden: digitale sabotage, cybercrime. Noord-Korea is bijvoorbeeld een hele actieve 
speler in de cyberoorlogvoering. Die proberen zo de samenleving in Zuid-Korea lam te leggen. Zou 
Noord-Korea via digitale inbraak het nucleaire waarschuwingssysteem in Rusland kunnen manipuleren 
waardoor Russische militairen kunnen denken dat ze worden aangevallen met Amerikaanse 
kernwapen? Dat klinkt als James Bond-achtige scenario’s maar het zijn wel scenario’s die meer 
realistisch zijn dan vroeger.  

Nummer 6: de diplomatie. We hadden een prachtig stelsel van verdragen, met name tussen Rusland 
en de Verenigde Staten, om het aantal kernwapens omlaag te brengen, de zogenaamde START- 
verdragen.  Dat soort verdragen stoppen. Trump heeft gezegd: ik vind dat belachelijk, ik doe daar niet 

meer aan mee. Maar ook het Non-Proliferatie Verdrag zit in 
spannende tijden, omdat veel landen zeggen dat 
kernontwapening niet snel genoeg gaat. Ook omdat landen 
zeggen; we moeten wat met het Midden-Oosten, daar moet een 
massavernietigingswapenvrije zone komen,  en dat lukt maar 
niet. Verdragen zitten in zwaar weer. Dat geldt ook voor het 
Kernstopverdrag en het Splijtstoffenverdrag. Verdragen 
waarover al decennialang onderhandeld wordt en waar maar 
geen overeenstemming komt. Heel actueel hierbij is de 
nucleaire deal met Iran. Die was heel degelijk maar Trump 
noemt hem belachelijk en gaat hem van tafel halen. Dat is slecht 
voor het vertrouwen in het algemeen in diplomatieke 
oplossingen om dit soort nucleaire wapenproblemen op te 
lossen. Als dat soort landen gaat denken dat je met het Westen 
niet kunt praten, zullen ze er niet eens meer over na willen 
denken.  

Tenslotte punt 7, dat is de onbekendheid met kernwapens. 
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Sinds 1945 zijn die wapens niet meer gebruikt om een stad te vernietigen. De aandacht die voor dat 
soort wapens is geweest is in de loop der tijd heel erg afgenomen. Vooral jongeren, die de Koude 
Oorlog niet hebben meegemaakt, weten niet meer wat kernwapens zijn. Trump praat met zoveel 
gemak over kernwapens, dan worden het een soort dingen die je alleen uit de film of iets dergelijks 
kent. Zolang mensen niet meer weten wat het werkelijke gevaar van kernwapens is, de humanitaire 
catastrofe die ze kunnen veroorzaken en de klimaatcatastrofe wereldwijd, daar maak ik me dan heel 
erg zorgen om. Politici die denken dat ze lekker op elkaar kunnen schelden en termen als fire & fury 
gebruiken, daarmee doelend op kernwapens. Als je niet precies meer weet wat die wapens doen, 
wordt het ook verleidelijker om op die knop te drukken. Er zijn experts die zeggen, misschien moeten 
we hopen dat er ooit weer eentje gebruikt wordt, dan weten mensen weer waar we het over hebben. 
Ik ben niet zo’n expert die dat hoopt, voor alle duidelijkheid. 

Dan nog snel wat punten die we als Nederland kunnen doen om hier verandering in te brengen. In alle 
eerlijkheid niet super veel want wij zijn geen kernwapenmacht. Wat heel belangrijk is, is in gesprek 
blijven, vooral voorkomen dat die escalatie kan ontstaan. Door de spanning te temperen en de risico’s 
te verminderen is al veel gewonnen. En richting ontwapening moeten we ook realistisch zijn: dat is niet 
van vandaag op morgen gebeurd. Maar met kleine stappen kunnen we toch een heel eind komen. Ik 
ben een heel groot voorstander van het zoeken tussen kernwapenstaten en andere landen om te 
komen tot kleine stappen die helpen om de risico’s te verminderen. De kern blijft: met elkaar in 
gesprek blijven.  

 

Phon van den Biesen, vicevoorzitter IALANA, internationale juristen tegen kernwapens 

Peter Buijs: Phon van den Biesen zal nu een referaat houden. Hij is vice-voorzitter van  IALANA, een 
internationale organisatie van juristen tegen kernwapens. Hij zal op ons verzoek iets gaan zeggen over 
hoe het traditionele Non-Proliferatie Verdrag zich verhoudt tot dat nieuwe verdrag dat kernwapens 
verbiedt.  

Phon van den Biesen:  

Ik ben hier gevraagd door Peter Buijs van de Baliegroep om een mogelijk juridisch probleem te 
bespreken en zo mogelijk op te lossen. Mij is gevraagd: is er iets van een probleem met het nieuwe Ban 
Treaty  tegenover het bestaande Non-Proliferatie Verdrag (NPV)? 

 

Ik moet wel zeggen dat al vanaf het begin van de onderhandelingen over deze nieuwe Ban Treaty mijn 
organisatie van International Lawyers Against Nuclear Arms stelde dat er allang afspraken waren in de 
vorm van het verdrag over het uitbannen van kernwapens en het voorkomen dat er nieuwe bijkomen, 
en dat is: het Non-Proliferatie Verdrag. Dat verdrag zegt namelijk dat landen die ze niet hebben ze ook 
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niet mogen krijgen en dat landen die ze wel hebben ze zo snel mogelijk moeten inleveren. Meer dan 
dat heb je niet nodig om kernwapens uit te bannen. Dat is nog steeds waar en het Non-Proliferatie 
Verdrag is derhalve erg kostbaar om te behouden en er moet niet de indruk gewekt worden dat het 
niets voorstelt omdat het nog niet heeft geleverd wat het beloofd had. Dat neemt niet weg dat de 
mensen die met de Ban-campagne begonnen zijn en de landen die zich daar achter hebben gesteld dat 
die wel een heel belangrijk punt hebben, namelijk dat het Non-Proliferatie Verdrag dat zoveel beloofde 
aan met name de landen die geen kernwapens hadden (namelijk dat kernwapenstaten hun 
kernwapens zouden wegdoen) dat die belofte al bijna vijftig jaar lang niet is nagekomen. Daarnaast 
staat er een heel programma van modernisering op stapel dat kernwapenstaten blijkbaar wel 
geoorloofd vinden. De achtergrondgedachte van diegenen die vinden dat we een verbod moeten 
hebben is dus zeker terecht en kan niet genoeg worden benadrukt. Tegelijkertijd denk ik dat we 
moeten waken voor het risico dat die invalshoek de indruk kan wekken dat de bestaande invalshoeken 
waardeloos zijn geworden, want dat is zeker niet het geval. Het lijkt erop  dat minister Koenders i.c. de 
Nederlandse regering dezelfde vrees heeft en die vrees ook als reden noemt waarom Nederland de 
Ban Treaty niet heeft kunnen tekenen. Hij zegt in die brief van 14 juli aan de Tweede Kamer dat het 
nieuwe verbodsverdrag zou inhouden dat het juridisch gesproken voorrang heeft boven alle bestaande 
en toekomstige verdragen  en instrumenten. Als dat waar is, is dat natuurlijk meteen ook een ernstige 
kritiek op dat nieuwe verdrag. Omdat wat er aan bestaande afspraken is, zeker niet versleten is en rijp 
voor de afvalhoop. De vraag is echter of de vrees die Koenders uitspreekt waar is. Wat van belang is bij 
verdragen is om te kijken wat ze betekenen, wat ze bedoelen en dat lees je in de preambule. Dan zie je 
dat de bewoordingen van het Non-Proliferatie Verdrag en het nieuwe Ban verdrag (TPNW, Treaty on 
the Prohibition of Nuclear Weapons) niet zo verschillend zijn. De gedachte is bij beide gelijk, de grote 
verdienste van het TPNW is dat de preambule veel uitvoeriger is en een lijstje bevat van alle 
weerzinwekkende gevolgen die het gebruik van kernwapens zal hebben. Dat is ook nodig omdat niet 
zoveel mensen dat meer zo helder voor ogen zullen hebben. 

‘Het Non-Proliferatie Verdrag betreft volgens het ICJ een resultaatsverplichting 
tot nucleaire ontwapening in all its aspects under strict international control.’ 

 

Als je verder kijkt naar de twee verdragen, is toch het 
belangrijkste van het Non-Proliferatie Verdrag dat 
ontwapening de kern is van dat verdrag. En ook dat partijen 
zich in artikel VI van het verdrag hebben verbonden om tot 
nucleaire ontwapening te komen. Dat is een zeer 
belangrijke bepaling van het verdrag. Artikel VI bepaalt dat 
de partijen zich verplichten om zo snel mogelijk tot 
nucleaire ontwapening te komen. Daarvan is heel lang 
gezegd door de kernwapenstaten: wij voldoen aan die 
verplichting want wij zijn enorm aan het praten en doen 
enorm onze best, we verminderen ook het aantal 
kernwapens wat en meer dan dat hoeven we ook niet te 
doen volgens dat verdrag. Die kwestie is door het 
Internationaal Gerechtshof (ICJ) in 1996 al uit de wereld 
geholpen. Het ICJ heeft die verplichting geanalyseerd en 
heeft geconcludeerd dat er een verplichting bestaat, niet 
alleen om te onderhandelen en te praten daarover, maar 
om onderhandelingen te voeren die tot een heel precies 
resultaat leiden. Tot nucleaire ontwapening in all its aspects 
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under strict international control. Er is met recht een groot verschil tussen een inspanningsverplichting 
en een resultaatsverplichting. Bij een inspanningsverplichting is het voldoende te laten zien dat je echt 
je best doet, maar bij een resultaatsverplichting gaat het erom dat je op een gegeven moment het 
resultaat ook moet kunnen laten zien, anders voldoe je niet aan die verplichting. Het Hof heeft gezegd, 
deze verplichting van artikel VI is een resultaatsverplichting.  

De vrees van Koenders dat het TPNW-verdrag het NPV in de weg zit – een 
reden om niet te tekenen - is ongegrond  

Nu is de vraag die Koenders aan de orde stelt en voor hem ook een reden was om dat TPNW-verdrag 
niet te ondertekenen of die twee elkaar in de weg zitten. En dan moet je ook kijken naar wat de 
bedoeling van dat nieuwe verdrag is en of dat nieuwe verdrag echt het oude kan of wil gaan 
verdringen. Ik denk dat die vrees niet gegrond is, omdat in de preambule wordt bevestigd dat die 
resultaatsverplichting om tot ontwapening te komen daadwerkelijk bestaat, en als u de laatste zinnen 
hieromtrent vergelijkt met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, dan ziet u dat deze 
letterlijk hetzelfde is. De staten die dit nieuwe verdrag ondertekenen bevestigen daarmee ook wat het 
Internationale Gerechtshof destijds heeft uitgesproken. Nog belangrijker is het bepaalde in artikel 18 
van het TPNW-verdrag waarin staat dat dit nieuwe verdrag geen afbreuk wil doen aan verplichtingen 
die al bestaan tussen de staten die het verdrag ondertekenen. Het enige is dat aan het einde van die 
zin staat dat dit alleen geldt voor verplichtingen die consistent zijn met het nieuwe verdrag. Dat is een 
onderwerp dat op de eerstkomende vergadering van de staten die partij zijn in het verdrag eens 
ernstig moet worden besproken want hier ontlenen mensen de vrees aan dat het misschien toch wel 
eens een ondermijning van het Non-Proliferatie Verdrag zou kunnen zijn. Ik denk echter dat het niet zo 
is en dat dit niet de bedoeling is geweest omdat juist in de preambule die bevestigingen voorkomen. 
De tweede passage in de preambule is van belang omdat het Non-Proliferatie Verdrag als zodanig als 
de kern van het ontwapeningsregime wordt gezien.  

Als je die dingen naast elkaar 
zet en dat behoor je ook te 
doen als je als jurist het gevoel 
hebt dat twee verdragen elkaar 
in de weg zitten, dan moet je 
precies kijken naar die tekst en 
naar wat de  bedoeling is 
geweest en op basis daarvan 
kun je tot conclusies komen. Ik 
denk dan dat de brief van 
minister Koenders eigenlijk een 
beetje te somber is, dat het wel 
zo is dat er wat 
onduidelijkheden zijn maar dat 
die geen reden geven tot een 

interpretatie die tamelijk ondermijnend is voor beide verdragen. Die kant zou het niet uit moeten 
gaan. Ik denk dat het wel besproken moet worden maar als je daar gewone juridische redeneringen op 
loslaat, dat je dan niet bezorgd hoeft te zijn dat het ene het andere in de weg zit. Dat kan in ieder geval 
geen reden zijn voor Nederland om te blijven aarzelen met het ondertekenen van het nieuwe TPNW-
verdrag. Ik kan wel zien dat er nog een paar andere problemen in dat verdrag zitten, maar die staan 
voor mij vanavond niet op de agenda.   
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Videoboodschap Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van het bisdom Den Bosch 

 

Helaas lukt het me niet om vanavond in Den Haag te zijn. Vandaar deze boodschap via de video vanuit 
’s-Hertogenbosch waar ik als bisschop mag werken.  

Als we nadenken over het thema van kernwapens, dan hebben we het natuurlijk over het thema van 
geweld en oorlog en vrede. De vroege kerk, de eerste christenen, waren in de lijn van Jezus over het 
algemeen pacifist. U kent waarschijnlijk wel de uitspraak: ‘Wie het zwaard opneemt, zal door het 
zwaard vergaan’. En vandaar dat de eerste christenen geweldloos leefden en vaak zelf het slachtoffer 
van geweld waren. De grote ommekeer ontstaat als er christelijke koningen en keizers komen en dat is 
met name het geval vanaf keizer Constantijn aan het begin van de vierde eeuw. Dan zien theologen tot 
hun schrik dat ook christelijke vorsten geweld gaan gebruiken, en theologen als Ambrosius en 
Augustinus gaan dan de leer van de rechtvaardige oorlog ontwikkelen. Niet om de oorlog te 
sanctioneren maar juist om oorlog in te perken. Zij geven een aantal criteria aan waaraan voldaan 
moet worden om te kunnen spreken over een rechtvaardige oorlog. Bijvoorbeeld dat het alleen maar 
een defensieve oorlog mag zijn. Maar ook dat er een scherp onderscheid moet zijn tussen strijders en 
burgers.  

‘ Vandaar dat ik van harte de actie ondersteun om de kernwapens de wereld uit 
te helpen en ik hoop dat ook de nieuwe regering bereid is om stappen in de 

goede richting te nemen’ 

Als we nu kijken naar de ontwikkelingen van de kernwapens en we weten de verschrikkelijke gevolgen 
van kernwapens zoals die gebruikt zijn in 1945 tegen Hiroshima en Nagasaki, dan is alleen al dat 
criterium, het onderscheid tussen burgers en soldaten, volstrekt zoek en kun je dus eigenlijk zeggen 
dat kernwapens geen rol kunnen spelen in een rechtvaardige oorlog.  

Vandaar denk ik dat het heel belangrijk is dat de christelijke kerken en in het bijzonder mijn eigen 
rooms-katholieke kerk zich verzet tegen de inzet en het gebruik van kernwapens bij 
oorlogshandelingen. De gevolgen zijn verschrikkelijk, vele duizenden mensen moeten eronder lijden, 
vaak langdurig. Vandaar dat ik van harte de actie ondersteun om de kernwapens de wereld uit te 
helpen en ik hoop dat ook de nieuwe regering bereid is om stappen in de goede richting te nemen. 
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Discussie met panel en zaal 

Jan Hoekema: We gaan snel door. Het was een overweldigende hoeveelheid stof die over ons heen 
gestort is, juridisch, politiek, militair. Daarom gaan we het tweede deel wat meer interactief doen. Zelf 
sta ik hier overigens voor de Burgemeesters voor Vrede, Mayors for Peace. Dat is een internationale 
organisatie tegen kernwapens. Zelf ben ik nu burgemeester van Langedijk, nadat ik burgemeester was 
van Wassenaar en Aa en Hunze in Drenthe. Burgemeesters voor Vrede in Nederland is een actieve 
groep van ruim honderdvijftig burgemeesters, van alle politieke kleuren, maten en gezindten die zich 
actief inzetten voor het wegwerken van kernwapens.  

 

We gaan nu naar een korte panelronde waarbij ik de panelleden even voorstel: Gerrit van der Wal, 
voormalig inspecteur-generaal van de gezondheidszorg, Karin van den Broeke, predikant, preses van 
de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland en bestuurslid WCC, Christa Compas, 
directeur van het Humanistisch Verbond, Selma van Oostwaard, van het No Nukes-team van PAX, en 
Mirjam de Bruin, juridisch adviseur van het Rode Kruis. 

Ik stel voor dat we het zo doen dat we nu eerst de zaal gelegenheid bieden om wat vragen te stellen en 
dat ik die vragen toespeel aan de panelleden. De focus daarbij is, wat kan en moet Nederland doen en 
wat kunnen maatschappelijke organisaties bijdragen?  

Vraag: Is het niet naïef om te geloven in een Non-Proliferatie Verdrag? Want ook al doen alle landen 
mee behalve één dat stiekem in zijn achtertuin nog een voorraadje verborgen heeft. Die kan dan toch 
weer alle andere landen die kernwapens in de ban gedaan hebben, onder druk zetten? 

• Sico van der Meer (Clingendael): Nee, dat is niet naïef denk ik. Een beetje vertrouwen moet je 
hebben en door middel van inspecties het proces blijven steunen. Verificatie en controle door het 
internationaal atoomagentschap IAEA is essentieel om vals spelen proberen uit te sluiten.  

• Selma van Oostwaard (PAX): PAX gelooft zeker in het NPV. Ik zou het niet naïef willen noemen. 
Het is een doel dat je moet stellen, een stip op de horizon hoe ver dat ook verwijderd lijkt. Maar als je 
geen doel stelt, kom je ook nergens. 
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• Gerrit van der Wal (voormalig IG): Het is wel gelukt om andere typen wapens, zoals 
landmijnen, clusterbommen, biologische en chemische wapens, te verbieden. Dus het kan wel! Je moet 
afspraken blijven maken, en erin blijven geloven. 

• Karin van den Broeke (Protestantse Kerk): De afschrikkingstheorie deterrence wordt altijd 
gebruikt om kernwapens in stand te houden. Je durft ze niet weg te doen, terwijl je tegelijkertijd zegt 
dat je ze alleen hebt om af te schrikken, dus niet zult gebruiken. Dat ondergraaft in zekere zin  je 
afschrikkingstheorie maar je houdt wel alle risico’s in stand die kleven aan het bezit van kernwapens. 
Kortom het klinkt inderdaad naïef maar we moeten wel geloven in het NPV. 

• Mirjam de Bruin (Rode Kruis): 87% van de Nederlandse bevolking vindt dat er een verbod moet 
komen op kernwapens. Het is al zeventig jaar lang een thema, en de humanitaire gevolgen zijn enorm. 
Het leeft onder de bevolking. 

Vraag Marc Vogelaar (voormalig diplomaat en ambassadeur): Met betrekking tot de vraag wat 
Nederland kan doen, heb ik een suggestie. Sico van der Meer noemde het al: depolitisering van het 
debat. Een goed voorbeeld daarvan zijn de tactische kernwapens op onze vliegbasis Volkel. Die vallen 
onder de NAVO-verplichting van Nederland, maar jaren geleden is er al een flink politiek debat gevoerd 
over de vraag of Nederland deze verplichting wel moet continueren of, zoals Griekenland op zeker 
moment gezegd heeft, luister: genoeg is genoeg. Haal die dingen maar weg. In militaire termen hebben 
ze sowieso hun relevantie verloren, dus waarom ze behouden? Temeer daar die kernwapens 
gemoderniseerd gaan worden en de Amerikanen een deel van de rekening daarvoor bij Nederland als 
bondgenoot zullen neerleggen. Dus depolitisering, waarom interesseert de Kamer zich hier niet voor? 
Het gaat ook over geld. Laten we dit debat opnieuw oppakken. 

Jan Hoekema: aan wie kan ik die vraag beter stellen dan aan het hier aanwezige Kamerlid Kirsten van 
der Hul (PvdA). 

 

Kirsten van der Hul: ik merk dat er bij de mensen aan de ene kant een enorme angst is voor een 
nieuwe wereldoorlog maar aan de andere kant het gevoel heerst dat dit iets is dat zo groot is dat we er 
niets aan kunnen doen, machteloosheid dus. Wat we er dan wel aan kunnen doen, dat is depolitiseren, 
daar ben ik het helemaal mee eens en ik hoop dat ons dat gaat lukken ik denk dat daarbij al belangrijke 
stappen zijn gezet. Ik ga daar in de Kamer vanuit de oppositie hard proberen een bijdrage aan te 
leveren. Graag wil ik nog een laatste punt toevoegen, we hebben het hier vanavond vooral over 
kernwapens maar ik maak me niet minder zorgen om de conventionele wapenwedloop die momenteel 
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aan de gang is. Wapenbeurzen die ook in Nederland plaatsvinden toenemende defensie-uitgaven van 
landen. Laten we ons ook daar zorgen over blijven maken.  

Vraag Jannes Mulder (NVMP): ik wil het even hebben over kleine kernwapens. Graag zou ik willen dat 
het panel reageert op de situatie dat Israël of India met de rug tegen de muur staat en over zou 
moeten gaan tot kleine kernwapens, wat zou jullie reactie daarop zijn tegen de interviewer die dan bij 
je langskomt? 

 

Jan Hoekema: ik wil de vraag eerst voorleggen aan Sico van der Meer.  

Sico van der Meer: laten we vooral hopen dat het niet gebeurt. Maar als het gebeurt, laten we dan 
hopen dat alle andere partijen het hoofd koel houden en niet denken: als zij het doen dan kunnen wij 
dat ook. Vooral de escalatie bedwingen dus. 

Vraag: wat vindt u van de uitspraak van de Hoge Raad dat kernwapens onder bepaalde 
omstandigheden gebruikt kunnen worden?  

Phon van den Biesen: ik heb toch meer respect voor de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof 
waarin het Hof werd gevraagd naar de verhouding tussen het recht en het gebruik van kernwapens 
alsook het dreigen daarmee. Daarbij heeft het Hof geconcludeerd dat in wezen elk gebruik van 
kernwapens in strijd is met het internationale humanitaire recht. Het Hof heeft daarbij één slag om de 
arm gehouden en gezegd: misschien zou dat anders kunnen zijn in een extreme situatie van 
zelfverdediging als het voortbestaan van een land in zijn geheel op het spel staat. Maar het Hof heeft 
niet gezegd dat, als zo’n situatie zich voordoet, het dan wel mag. Eigenlijk konden ze daar ook geen 
uitspraak over doen. Dat is het hoogste recht op dit moment en niemand moet denken dat als Trump 
en Noord-Korea de fantasie hebben dat ze zich in een zelfverdedigingssituatie bevinden, in dat geval 
het gebruik van kernwapens is toegestaan.  
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Meindert Stelling: die uitspraak van de Hoge Raad is door mijn vereniging Juristen voor de Vrede, 
uitgelokt. Ik denk dat het pas afgesloten verdrag voor het verbod op kernwapens een enorme 
stimulans kan zijn om hier de rechtsorde weer tot leven te brengen voor wat betreft het internationaal 
humanitair recht. Wat mij zo deugd doet is dat in dat nieuwe verdrag het humanitair oorlogsrecht zo 
op de voorgrond geplaatst wordt. Er wordt gezegd: iedere inzet van kernwapens is misdadig en 
daarmee heeft het verdrag het voorbehoud van het Internationale Gerechtshof, dat het niet kon 
oordelen over alle situaties, weggenomen. Dat betekent dat we een nieuwe procedure tegen de staat 
zouden kunnen beginnen.  

Mirjam de Bruin: de nieuwe Ban Treaty verwijst inderdaad nadrukkelijk naar het humanitair 
oorlogsrecht. Het gaat daarbij vooral om de balans tussen humaniteit en militaire noodzaak Het 
erkennen van het humanitair oorlogsrecht in het verdrag is dus belangrijk. En kernwapens kunnen dus 
geen onderscheid maken tussen humaniteit en militaire noodzaak. 

 

Vraag: wat wordt er gedaan aan Non-State Actors (NSA)? Hoe kunnen we een tweede Abdul Quadir 
Khan voorkomen? 

Sico van der Meer: Abdul Quadir Khan, een Pakistaanse atoomgeleerde die in Nederland bij Urenco 
werkte en daar  kennis heeft gestolen om in Pakistan kernwapens te gaan bouwen en vervolgens ook 
een illegaal netwerk is gestart om wereldwijd zijn kennis te verkopen. Ja, dat is een groot probleem. 
Die Non-State Actors en terroristische organisaties, tekenen geen verdragen. Er zijn wel maatregelen 
binnen de VN genomen om het hen zo moeilijk mogelijk te maken door hele goede grens- en 
exportcontroles, maar het zijn onzichtbare partijen die niet of nauwelijks te controleren zijn. 

Vraag André Knottnerus: in de politiek is een kamerbreed draagvlak ontstaan om de achterstand in 
conventionele wapens in te lopen, een inhaalslag dus. Het is dus erg belangrijk dat je het onderscheid 
tussen conventionele en niet-conventionele kernwapens blijft maken, anders kom je heel lastig te 
zitten met je defensieverplichtingen.  
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Jan Hoekema: ik speel die vraag door naar Selma van PAX: zijn jullie tegen alle wapens, pacifistisch,  of 
alleen tegen kernwapens? 

 

 

Selma van Oostwaard: PAX is tegen alle vormen van geweld. Wij hebben de keuze gemaakt om te 
kijken naar de humanitaire kant en spreken dan ook over humanitaire ontwapening waarbij we er voor 
kiezen om te protesteren tegen wapens die geen onderscheid maken tussen militairen en burgers. 
Verder houden wij ons nog bezig met de wapenhandel als thema.  

Peter Buijs: wij als NVMP en ook onze moederorganisatie IPPNW (International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War) houden ons met meer onderwerpen bezig dan alleen nucleaire wapens 
maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat nucleaire ontwapening absolute voorrang heeft.  

Wat kunnen maatschappelijke organisaties bijdragen? 
Jan Hoekema: dan wil ik graag vragen aan de panelleden ‘Wat is de bijdrage van elke aanwezige 
organisatie aan nucleaire ontwapening? En wat kan Nederland doen? 

• Sico van der Meer: Nederland moet de dialoog blijven aangaan. We zijn geen kernwapenmacht, 
maar we kunnen wel kleine stappen zetten en in gesprek blijven met alle landen om te voorkomen 
dat het zal escaleren. Het helpt niet om te polariseren.  
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• Gerrit van der Wal: Weg met die dingen. De Nederlandse regering is aardig bezig, en er kan begrip 
opgebracht worden voor het niet ondertekenen van het kernwapenverbod. Maar dit laatste 
kernwapenverdrag moet wel getekend worden, en geratificeerd, en Nederland zal andere landen 
ook moeten overhalen. Als dat uiteindelijk toch teveel gevraagd blijkt, dan moet Nederland zich druk 
gaan maken over Artikel VI van het NPV. 

• Karin van den Broeke: Nucleaire wapens worden 
in sommige landen/culturen gezien als de christian boom. 
De redenering hierachter is dat dankzij het kernwapen er 
ontwikkeling is gekomen, dus mogen andere landen 
vanuit een minderheidspositie nu hier ook gebruik van 
maken. Deze landen zullen daarom dus niet het Non-
Proliferatie Verdrag ondertekenen. Als kerken kun je 
daarover morele gesprekken voeren met christenen uit 
die landen. 

“Het vereist lef om je op te stellen tegen 
kernwapens!” 

• Christa Compas: Onze internationale organisatie 
spreekt zich hier duidelijker over uit dan de Nederlandse 
organisatie. Het Humanistisch Verbond moet niet gezien 
worden als deskundige, maar als morele gesprekspartner. 
Gevoel onder mensen dat het thema ´te groot´ is om je 
erover uit te spreken en waarom vond men dat in de 
jaren tachtig niet zo? Hier speelt ook mee de onzekerheid 

of je wel stelling moet nemen tegen die kernwapens, want ben je dan niet te naïef? Toch moet je 
staan voor je zaak, het vereist lef om je op te stellen tegen kernwapens. Die onzekerheid neem je 
dan maar voor lief. Een standpunt mag er zijn, ook al weet je het niet voor 100% zeker. 
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•  

• Selma van Oostwaard: In de jaren tachtig kreeg Mient Jan Faber tweemaal 500.000 mensen de straat 
op. De tijdgeest is nu anders. Mensen fysiek op de been krijgen is lastig; ze komen wel in actie maar 
dan op een andere manier.  De campagne verandert, maar blijft gevoerd worden, ook al is er nu een 
kernwapenverbod. We doen een oproep aan de Nederlandse regering om het verdrag te 
ondertekenen, dat is wel degelijk mogelijk voor ons land, als NAVO-bondgenoot,  als je maar de 
politieke wil hebt. Waar wij verder veel aandacht aan besteden is onderzoek naar de financiering van 
kernwapens (Don’t bank on the bomb). Mensen duidelijk maken dat hun geld via een lange omweg 
wordt gebruikt om kernwapens te financieren en dat zij daar een verantwoordelijkheid hebben en 
de keuze kunnen maken hun geld elders onder te brengen en hun stem te laten horen. 

 

• Mirjam de Bruin: Het Rode Kruis is een neutrale organisatie. Wij werken vanuit een aantal 
grondbeginselen: menslievendheid, het voorkomen en verzachten van menselijk lijden,  een 
onpartijdige manier van werken. We zijn er voor iedereen, maken geen onderscheid, patiënten die 
dit het hardst nodig hebben krijgen als eerste hulp. Daarbij kijken we niet naar iemands afkomst of 
geslacht. We zijn neutraal, over politieke kwesties spreken we ons niet uit. Hoe ga je dan als 
organisatie om met een politieke kwestie als kernwapens? Onze nadruk ligt altijd op het menselijke 
aspect. Het is vooral vanuit de humanitaire imperatief om ons met deze kwestie bezig te houden, om 
menselijk leed te verzachten. Wij focussen ons, als het over de gevolgen van kernwapens op deze 
wereld gaat, op het ‘waarom’ en niet op het ‘hoe’ ervan af te komen. Dat laatste is een vraag voor de 
politiek. 
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We hebben daar ook een heel concrete tool, een onderwijspakket, voor 
ontwikkeld waarmee burgemeesters op scholen voorlichting kunnen geven 

• Jan Hoekema: Er ligt ook een taak voor burgemeesters. 
Dan ben je toch een soort zielenhoeder van de mensen die leven 
in je gemeente. Kernwapens hebben te maken met kwesties van 
leven en dood en oorlog en vrede. Dat probeer ik bij mijn 
nieuwjaarspeeches wel naar voren te brengen, om uit te stralen 
dat dit, als neutrale burgemeester boven de partijen, tot je taak 
behoort.  Ik ben ook erg blij dat er binnen Nederland zo’n 150 
burgemeesters, van alle politieke gezindten, lid zijn van Mayors 
for Peace, de wereldwijde beweging tegen kernwapens. De rol van 
burgemeester is een erkenning van de geestelijke-leiderschapsrol, 
zoals die ook geldt voor dominee, pastoor, onderwijzer en arts. 
Als burgervader of -moeder heb je dus ook een rol als hoeder van 
het zielenheil van de inwoners van een gemeente tot en met het 
uitbannen van kernwapens. We hebben daar ook een heel 
concrete tool, een onderwijspakket, voor ontwikkeld waarmee 
burgemeesters op scholen voorlichting kunnen geven, want 
eenmaal per jaar rond nieuwjaar je uitspreken, is uiteraard niet 
genoeg. 

Slotwoord Peter Buijs 
Naïeve, idealistische realisten zijn, denk ik , toch wel erg nodig in 
deze tijd om druk op de ketel te houden. In de jaren tachtig zat 
deze beweging vooral in de linkse hoek. Maar nu hebben we met 
deze ‘Baliegroep’ totaal geen partijpolitieke stellingname. Onze 
invalshoeken zijn de humanitaire, medische en juridische waarbij 
wij proberen argumenten aan te voeren op grond waarvan wij 
menen dat de fundamentele oplossing voor alle problemen die 
vanavond gepasseerd zijn, uiteindelijk gelegen is in het elimineren 
van de kernwapens en het bestrijden van het 
tovenaarsleerlingfenomeen: de leerling die iets creëerde waar hij 
vervolgens niet meer de baas over was. En er is in ons geval geen 
grote tovenaar die met een magische spreuk de zaken weer op orde 
kan brengen.  

Dat zullen wij zelf moeten doen. Ik denk dat de maatschappelijke 
organisaties de druk op de ketel moeten houden van het komende 
kabinet om door te gaan met de missie die ook vorige kabinetten 
tot het hunne hadden gemaakt, namelijk te streven naar een 

kernwapenvrije wereld. Wij moeten erop letten dat dit ook in concrete daden wordt omgezet. Ik 
verwijs daarbij weer naar het in de inleiding genoemde Maatschappelijk Appel dat de Baliegroep 
opgesteld heeft. De ervaring van vele ondertekenaars daarvan was ‘waarom weet ik dit eigenlijk 
allemaal niet?’. Er zijn heel veel mensen van goede wil die we in stelling kunnen brengen in deze 
kwestie om zo meer bekendheid te geven aan de kernwapenproblematiek, in de hoop dat de 
maatschappelijke opinie zo gemobiliseerd zal worden. Ik roep iedereen in de zaal op daaraan bij te 
dragen, zeker ook de vele jongeren, want jullie toekomst is nog veel meer in het geding dan die van de 
ouderen onder ons. “ 
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BIJLAGEN 

NRC-1 november 2016  

Hiroshima is niets vergeleken met wat 
er nu op scherp staat 
Opinie Als bruggenbouwer onthield Nederland zich van stemming over een 
kernwapenverbod. Daarmee verplicht de regering zich wel tot een leidende rol in de 
onderhandelingen, betogen Karin van den Broeke, Christa Compas, Geert van 
Rumund, Phon van den Biesen en Peter Buijs. 

 
Volkel – Protest tegen aanwezigheid kernwapens op vliegbasis Volkel. Foto ANP/ Ed 
Oudenaarden  

De wereld is een reuzenstap dichterbij een verbod op de gevaarlijkste 
massavernietigingswapens: kernwapens. De VN besloot maandag in grote meerderheid 
daarover in 2017 te gaan onderhandelen. Een historische doorbraak waarvoor 
vredesorganisaties al jaren strijden. Ondanks grote druk vanuit de NAVO stemde Nederland 
niet tegen, maar onthield zich, als enig NAVO-lid. 

Wereldwijd zijn er nog ruim 15.000 kernwapens, per stuk tot duizend keer krachtiger dan de 
atoombom die Hiroshima verwoestte. Velen staan op scherp en al ettelijke keren is de wereld 
aan een nucleaire holocaust ontsnapt doordat een onbedoelde lancering ternauwernood werd 
voorkomen. Alleen al daarom is het streven van Nederland naar een kernwapenvrije wereld 
positief, en genoemde VN-resolutie vormt daarvoor een belangrijke stimulans. 

Deze resolutie komt niet onverwacht. In 1970 tekenden vrijwel alle landen, ook de 
kernwapenstaten, het Non-proliferatieverdrag (NPV) tégen verspreiding van kernwapens en 
vóór algehele nucleaire ontwapening (artikel 6). Maar de wereld wacht al 46 jaar op nakoming 
van die ontwapeningsverplichting, tot groeiende frustratie van niet-kernwapenstaten. Daarom 
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tekenden recent 127 van hen de Humanitarian Pledge om tot een juridisch verbod op 
kernwapens te komen, opdat het bezit illegaal wordt, zoals dat al geldt voor chemische en 
biologische wapens, landmijnen en clustermunitie. De VN-resolutie is hierop gebaseerd, als 
krachtig signaal naar kernwapenstaten. 

Zo’n signaal is zeer urgent! Experts beoordelen de huidige nucleaire situatie als veel 
gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog. Poetin, Trump, Noord-Korea, Pakistan en India 
dreigen openlijk met kernwapens. Als die laatste twee enkele tientallen kernraketten op elkaar 
afvuren, heeft dat niet alleen directe gevolgen voor de regio vanwege de enorme explosieve 
kracht, gigantische branden en langdurige, dodelijke straling, maar ook voor de rest van de 
wereld vanwege de onvermijdelijke nucleaire winter. Die zal leiden tot een aanzienlijke 
temperatuurdaling, catastrofale misoogsten, ongekende vluchtelingenstromen en uiteindelijk tot 
zo’n twee miljard hongerdoden: een mondiale humanitaire ramp! 

Medici en hulpverleners waarschuwen al jaren dat substantiële medisch-humanitaire hulp een 
illusie is na een kernexplosie. Dan rest slechts onbeschrijfelijk menselijk lijden. Burgemeesters, 
verenigd in Mayors for Peace, onderschrijven dat: als de bom valt zijn gemeentelijke 
veiligheidsplannen volkomen onbruikbaar. Kerkelijke en humanistische organisaties uiten ook 
grote zorgen. De paus verklaarde gebruik en bezit van kernwapens immoreel. En het 
Internationaal Gerechtshof oordeelde al in 1996 dat genoemd artikel 6 geen 
inspanningsverplichting maar een resultaatsverplichting betreft, geldend voor alle staten. 

Nederland was, met de overige NAVO-landen, altijd tegen een kernwapenverbod, tot de 
Tweede Kamer afgelopen lente vier moties aannam: geen modernisering, maar afbouw van 
kernwapens in Nederland, Europa en wereldwijd, en actief optreden van Nederland voor een 
wereldwijd verbod. 

Ondergetekenden hebben – ieder vanuit hun eigen achtergrond – gezamenlijk Koenders 
opgeroepen vóór een verbod te stemmen. Dat werd onthouding, om de rol van bruggenbouwer 
te kunnen blijven vervullen naar de kernwapenstaten. Die zijn nu eenmaal nodig om tot 
nucleaire ontwapening te komen. We vinden het dan ook positief dat Nederland wil 
meeonderhandelen in 2017. 

Wij zullen dit proces nauwgezet volgen en zo nodig maatschappelijke druk uitoefenen, 
vanwege het door 85 procent van de Nederlanders, de regering en de NAVO onderschreven 
einddoel: een kernwapenvrije wereld. 
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Betreft 
VN-onderhandelingen verbod op kernwapens 

Geachte minister Koenders, 
 
Eind maart starten de VN-onderhandelingen over een verbod op het meest gevaarlijke 
massavernietigingswapen. Wij vinden het positief dat de Nederlandse regering heeft besloten hieraan 
inhoudelijk  deel te nemen.1 We vragen u deze historische kans aan te grijpen om ervoor te zorgen dat 
Nederland met zoveel mogelijk andere landen tot een verbod komt dat ons dichterbij een 
kernwapenvrije wereld brengt.  
  
Waarom moeten we van kernwapens af? 
Volgens voorstanders zijn kernwapens nodig voor onze veiligheid, vooral in tijden van internationale 
instabiliteit. Maar wapens die catastrofale en onomkeerbare humanitaire gevolgen hebben, kunnen niet 
worden gezien als beschermend voor burgers of voor de mensheid in zijn geheel.2 Bovendien kunnen 
kernwapens geen onderscheid maken tussen burgers en strijdende partijen, wat in strijd is met het 
humanitair oorlogsrecht.  
 
In tijden waar de Koude Oorlog lijkt te herleven en er sprake is van toenemende polarisatie 
beargumenteren voorstanders dat kernwapens een machtsbalans in stand houden, die ervoor zorgt dat 
ze juist nooit zullen worden gebruikt. Dit ‘oog om oog, tand om tand principe’ sluit ons inziens niet meer 
aan bij de huidige tijd. Dialoog, onderhandelingen, bindende afspraken en elkaar aanspreken op 
humanitaire waarden zijn het fundament voor staten om op te bouwen.  
 
Toch staan er tweeduizend kernwapens op scherp en kunnen in enkele minuten gelanceerd worden; 
bewust of door misverstanden, menselijk of technisch falen. Recent hebben kernwapenstaten nog 
openlijk gedreigd met de inzet van deze wapens en al angstig vaak zijn onbedoelde lanceringen op het 
nippertje voorkomen. Experts achten de kans dat het misgaat dan ook veel groter dan in de Koude 
Oorlog, mede door het risico op cyberaanvallen of het in verkeerde handen vallen van deze wapens. 
Vanwege de catastrofale gevolgen is ieder risico van gebruik onaanvaardbaar. 
 
De gevolgen van een kernexplosie zullen rampzalig zijn voor mens, dier en het milieu in het getroffen 
land, zonder hoop op substantiële hulp. Bovendien blijft de rest van de wereld niet buiten schot, zelfs als 
het een kleinschalige kernoorlog betreft. Grote hoeveelheden roet in de dampkring zullen leiden tot 
minder zonlicht, forse temperatuurdaling, enorme misoogsten, ongekende vluchtelingenstromen en tot 
twee miljard hongerdoden: de Nuclear Famine.3  
                                                           
1 “Het kabinet laat er geen misverstand over bestaan: Nederland zal inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen over 
een verdrag voor een verbod op nucleaire wapens.”1 (Kamerbrief, kenmerk DVB/NW-709/16, 27-10-2016) 
2 Peter Maurer, speech ter gelegenheid van de ’70th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki’ (2015) 
https://www.icrc.org/en/document/nuclear-weapons-ending-threat-humanity  
3 “Nuclear Famine: Global impacts of nuclear limited nuclear war on agriculture, food supplies , and human nutrition” (IPPNW, 2013): 
http://www.ippnw.org/pdf/nuclear-famine-two-billion-at-risk-2013.pdf 
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Global zero: naar een wereld zonder kernwapens 
Aan bovenstaande risico’s mag de wereld niet langer worden blootgesteld. Zeker omdat de huidige 
15.000 kernwapens tot duizend keer sterker zijn dan de twee die Hiroshima en Nagasaki in één klap 
verwoestten, waarbij 250.000 doden vielen. Nog altijd worstelen dagelijks 390.000 mensen met de 
nasleep van die atoomaanvallen.4 
 
In 1970 ondertekenden vrijwel alle landen het non-proliferatieverdrag (NPV). Artikel VI van het NPV 
verplicht de verdragspartijen om te gaan onderhandelen met als doel global zero: algemene en 
complete nucleaire ontwapening.5  
 
Tijdens de 71e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties eind vorig jaar steunde een grote 
meerderheid van de lidstaten de resolutie om onderhandelingen te beginnen over een verdrag dat 
kernwapens verbiedt, leidend tot hun eliminatie. Het verbieden en elimineren van kernwapens door een 
juridisch bindende overeenkomst is de enige garantie dat ze nooit meer gebruikt zullen worden.  
 
Aanbevelingen  
Vorig jaar nam de Tweede Kamer vier moties aan vóór nucleaire ontwapening.6 Een ervan betrof een 
oproep aan de regering om zich actief in te zetten voor een internationaal verbod op kernwapens. Wij 
moedigen u aan om deze historische kans aan te grijpen om te komen tot een alomvattend en zo helder 
mogelijk geformuleerd verbod op kernwapens, uiteindelijk leidend tot hun volledige eliminatie. 
 
Voor de aankomende onderhandelingen vragen wij u om: 

1. Zoveel mogelijk andere landen bij de onderhandelingen te betrekken. Nederland kan bij deze 
onderhandelingen een essentiële rol spelen in het bouwen van bruggen tussen de 
kernwapenstaten en andere landen. 

2. Naar een verdrag toe te werken met daarin een verplichting voor de volledige afschaffing en 
ontwapening van kernwapens en heldere kaders te stellen om dit doel te bereiken.  

3. Aan te sturen op een verdragstekst, die gebaseerd is op het humanitair oorlogsrecht en in 
overeenstemming is met de beginselen van dit recht.  Ook bevelen wij u aan om in de 
verdragstekst de humanitaire gevolgen van kernwapens te benoemen. 

 
Clustermunitie, landmijnen, biologische en chemische wapens zijn al verboden, maar het meest 
gevaarlijke massavernietigingswapen nog niet. Daarom is het nu hoog tijd om ook kernwapens 
wereldwijd te verbieden – ter bescherming van de mensheid.   
   
Hoogachtend,  

Gijs de Vries, Algemeen Directeur Nederlandse Rode Kruis 
Christa Kompas, Directeur Humanistisch Verbond 
Karin van den Broeke, Bestuurslid Wereldraad van Kerken 
mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving, Rooms-Katholieke Kerk 
Jan Hoekema, voorzitter Mayors for Peace Nederland  
Phon van den Biesen, vice-president International Association of Laywers Against Nuclear Arms  
Ewoud Goudswaard, Algemeen Directeur ASN Bank  
Jan Gruiters, Algemeen Directeur PAX 
Peter Buijs, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken (NVMP)  
                                                           
4 Het gaat om 190.000 overlevenden en 200.000 tweede generatie overlevenden. https://www.icrc.org/en/hiroshima-nagasaki 
(2015) 
5 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’ (NPT, art VI) 

6 Motie van het lid Servaes (PvdA) c.s., 28 april 2016,  (Kamerstuk 34419 nr 11), motie van het lid Sjoerdsma (D66) en Van Bommel 
(SP), 28 april 2016 (Kamerstuk Kamerstuk 34419 nr 9), motie van het lid Sjoerdsma (D66) en Servaes (PvdA), 28 april 2016 
(Kamerstuk 34419 nr 10) en motie van het lid Voordewind (CU), 28 april 2016 (Kamerstuk 34419 nr 12) 
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