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Voorwoord  

Eind jaren zeventig maakten wereldwijde acties - in ons land alleen al een miljoen handtekeningen - 
een einde aan een droom van enkele kerngeleerden en bedrijven in de VS en van het Pentagon: de 
neutronenbom, die gebouwen intact liet…  
Begin jaren tachtig waren er wereldwijd acties – 400.000 demonstranten in Amsterdam (1981), 
550.000 in Den Haag (1983), 3,7 miljoen handtekeningen (1985) - tegen de plannen van de VS en de 
Sovjet-Unie voor plaatsing van kruisraketten en SS-20’s. Die gingen niet door, mede dankzij de 
Reykjaviktop van Reagan en Gorbatsjov (1986), de erop volgende verdragen, leidend tot een afname 
van het aantal kernkoppen van 70.000 naar 16.000! Volgens beide leiders waren het de IPPNW-artsen, 
die hen overtuigd hadden dat de kernwapens de wereld uit moesten – goed voor de Nobel Vredesprijs 
1985. 
In 1989 viel De Muur en de rest is geschiedenis, althans… Tot voor enige jaren leken kernwapens 
verdwenen uit het (inter)nationale bewustzijn. Dat er nog zo’n 16.000 over waren, waarvan 2.000 op 
scherp, wisten maar weinigen, net als de vele narrow nuclear escapes vanwege menselijke of 
technische fouten. Laat staan de twee miljard hongerdoden wereldwijd als het zonlicht zou worden 
geblokkeerd door roet in de atmosfeer vanwege een beperkte kernoorlog ver weg, zoals tussen 
Pakistan en India – landen die elkaar openlijk bedreigen met kernwapens… 
 
Maar sinds pakweg 2015 is het thema kernwapens weer geheel terug van weggeweest, mede doordat 
enkele NGO’s de vlam brandend hielden en er een groter vuur mee wisten te ontsteken. In dat jaar 
verzamelden het Rode Kruis, PAX en de ASN-bank 42.500 handtekeningen en dwongen daarmee een 
kamerdebat af over ‘Nederland en de kernwapens’. En op 26-9-2015 - International (UN) day of the 
Total Elimination of Nuclear Weapons - presenteerde de NVMP Gezondheidszorg en 
Vredesvraagstukken in de Amsterdamse Balie een Medisch Appel over de ontoelaatbare medisch-
humanitaire risico’s van kernwapens, getekend door honderd kopstukken uit de gezondheidszorg. Dat 
werd aangeboden aan het parlement, vlak voor het debat op 28-4-16, met een dringende oproep te 
handelen. En dat gebeurde: vier moties, voor kernwapens uit Nederland, Europa en de wereld. En 
Nederland ging meeonderhandelen in de VN over een verbod op die wapens, niettegenstaande grote 
druk vanuit de NAVO. 
 
Hierdoor geïnspireerd nodigde de NVMP de andere betrokken maatschappelijke organisaties uit voor 
een ‘Manifestatie van kritische steun’ voor deze politieke ontwikkeling, 1-10-2016, wederom in De 
Balie. Daar vonden het Rode Kruis, Burgemeesters voor Vrede, Humanistisch Verbond, PAX, NVMP en 
sleutelpersonen uit kerkelijke en juridische hoek elkaar in een initiatief voor een kernwapenvrije 
wereld, ook wel ‘Baliegroep tegen kernwapens’ genoemd. Met diverse Open brieven, Opiniestukken, 
een Appel en een manifestatie ontwikkelde ze maatschappelijke druk op de politiek, met name ook 
tijdens de lange formatieperiode. En met succes: in het Regeerakkoord van 10-10-17 bleek te staan: 
‘Het kabinet zet zich, binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor 
een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie’ - als eerste kabinet ooit. 
 
Dit maakte ook voor ons een essentieel verschil. Na het steeds aandacht vragen van de beleidsmakers 
voor het ‘waarom?’ van een kernwapenvrije wereld was het nu zaak ons te richten op ‘Hoe komen we 
daar?’, naast het blijven mobiliseren van maatschappelijke steun voor en druk op uitvoering van dit 
punt uit het regeerakkoord. Daarom besloten we begin 2018 tot drie initiatieven:  

1. Een nieuw Appel om de ‘actieve inzet’ uit het regeerakkoord nader in te vullen; 
2. Specifieke acties, gericht op de vier regeringspartijen; 
3. Een manifestatie in Den Haag op 26-9, International (UN) day of the Total Elimination of 

Nuclear Weapons.  
 
Dat Appel hebben we op 25-9-18 aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, 
met 111 klinkende namen eronder, zoals Barbara Baarsma, Hans Blom, Roger van Boxtel, Ko Colijn, 
Adriaan van Dis, Wiebe Draijer, Bas Eenhoorn, Ben Feringa, Janine Jansen, André Knottnerus, bisschop 
De Korte, Pauline Meurs, Chazia Mourali, René de Reuver, Martin van Rijn, Clémence Ross, André 
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Rouvoet, Erik Scherder, Liesbeth Spies, Dick Swaab, Gerrit van der Wal, Herman Wijffels en de 
voorzitters van tal van politieke jongerenorganisaties. Kernboodschap: Laat ons land het initiatief 
nemen tot het nieuw leven inblazen van artikel VI van het Non-Proliferatieverdrag, waarin bijna alle 
VN-landen zich verplichten tot onderhandelingen, gericht op Global Zero - een kernwapenvrije wereld. 
Dat artikel wacht nog steeds op uitvoering. Daarom eindigt het Appel: ‘Wat een cadeau aan de 
mensheid zou het zijn als in 2020 “50-jaar NPV” kan worden gevierd met een serieuze doorstart van 
onderhandelingen om te komen tot een kernwapenvrije wereld. En welke regering kan daarin beter 
het initiatief nemen dan de onze, gezien de opdracht in het Regeerakkoord!'  
 
Contact met de fractiedeskundigen werd erg op prijs gesteld, vooral door de vier regeringspartijen. 
Dat leidde mede tot een opmerkelijke motie van CDA, D66 en CU van 15-5-18: ’… constaterende dat 
de dreiging van nucleaire wapens wereldwijd nog altijd aanwezig is en de inzet op nucleaire 
ontwapening van essentieel belang blijft; overwegende dat dit kabinet voornemens is binnen de 
bondgenootschappelijke verplichtingen een actieve bijdrage te leveren aan een kernwapenvrije 
wereld; constaterende dat Nederland vorig jaar, binnen het bondgenootschappelijk kader, een 
belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan het VN-verdrag over een verbod op kernwapens; 
verzoekt de regering, een strategie te formuleren om wereldwijde nucleaire ontwapening te 
bevorderen en de Kamer hier voor het zomerreces over te informeren.’ De motie werd gesteund door 
alle partijen, behalve PVV, FvD en VVD… 
Stef Blok (VVD), minister in een centrumrechts kabinet, antwoordde onder andere: ‘De inzet van 
kernwapens, hoe beperkt of ver ook van ons vandaan, kan onze welvaart, veiligheid, volksgezondheid, 
voedsel-zekerheid en handel fundamenteel schaden. De enige manier waarop inzet van kernwapens 
volledig kan worden uitgesloten is door de complete eliminatie ervan. (…..) De regering heeft zich 
duidelijk en herhaaldelijk (inter)nationaal gecommitteerd aan het bereiken van een kernwapenvrije 
wereld, oftewel Global Zero - een internationaalrechtelijke verplichting, die voortvloeit uit Artikel VI 
van het Non-proliferatieverdrag. (…..) Internationale spanningen en ontwikkelingen maken het (…..) 
juist nu belangrijk dat landen als Nederland een internationale voortrekkersrol behouden door Global 
Zero (er) als richtpunt uit te lichten (…..), als aanjager en bruggenbouwer.’ Het slagen van de 
vijfjaarlijkse NPV-toetsingsconferentie in 2020 is topprioriteit en ons land is daar volop bij betrokken. 
Bovendien worden talrijke nuttige activiteiten en overlegsituaties over nucleaire ontwapening 
beschreven, waar ons land aan tafel zit, vaak met de kernwapenstaten. Contacten die prima benut 
kunnen worden voor een missie als bepleit in ons Appel: andere ondertekenaars van het NPV erop 
aanspreken dat wij allen indertijd een verplichting zijn aangegaan, die we eindelijk eens na moeten 
komen: onderhandelen over hoe te komen tot Global Zero. En waarom niet gestart in 2020? 
Momenteel is de Tweede Kamer in debat met minister Blok over zijn antwoord op de ‘strategie-motie’ 
en hebben de contacten met de fractiespecialisten zich geïntensiveerd.  
 
Dat feit, de Regeerakkoordtekst, de motie en de brief van Blok zijn illustratief voor wat er inmiddels 
bereikt is na zo’n drie jaar maatschappelijke actie voeren. Het heeft dus nog steeds zin je stem te 
verheffen, zoals eind jaren zeventig, begin jaren 0, en de politiek is niet per definitie doof! Wel is het 
zaak gepaste druk op de politiek te houden. Daarom hebben we de publieke manifestatie gehouden, 
waar dit verslag over gaat, met steunbetuigingen en aansporingen van kerkleiders van katholieke en 
protestantse huizen, van de voorzitster van het Genootschap van Burgemeesters, uit medische hoek, 
en met een discussie over het ‘Hoe?’ met deskundigen en ‘de politiek’, waarbij we met nadruk de 
politieke jongerenorganisaties hebben betrokken, van JOVD tot en met Dwars. Daarmee willen we ook 
onderstrepen dat dit thema de klassieke partijpolitiek overstijgt. Kernwapens maken immers geen 
onderscheid, of je nu links of rechts bent, 50+ of 50-: iedereen is dan slachtoffer. Bovendien behoren 
wij tot organisaties, die alle politieke gezindten moeten ‘bedienen’, of we nu arts, burgemeester, jurist, 
predikant, pastoor of hulpverlener zijn. Daarom zullen wij doorgaan met het organiseren van brede 
maatschappelijk druk voor een actieve Nederlandse internationale rol op weg naar een wereld zonder 
kernwapens 
 
Namens de organisatoren, 
Peter Buijs 
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Inleiding Karin van den Broeke, oud-preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland 

Hartelijk welkom op deze avond. Deze dag is speciaal want hij is door de VN tot actiedag uitgeroepen: 
International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons. Heel concreet wordt er internationaal, 
maar ook in Nederland actie gevoerd tegen BNP-Paribas, een bank die de afgelopen jaren 8 miljard 
euro heeft geïnvesteerd in bedrijven die betrokken zijn bij het bouwen en ontwikkelen van 
kernwapens. Het is goed om de discussie te voeren en elkaar aan te spreken op wat er gebeurt en hoe 
wij zo bijdragen aan de kernwapenindustrie. Ik denk dat we in Nederland vaak zien dat voor veel 
mensen de hele kernwapendiscussie eigenlijk ver van ze afstaat, dat de meeste mensen nauwelijks 
doorhebben dat wij ook in Nederland kernwapens op ons grondgebied hebben. Het is daarom goed 
dat we hier zijn om hierover het gesprek met elkaar aan te gaan, hoe gaan we met elkaar de toekomst 
in en hoe komen we een stap verder in dit hele debat.  

 

We hebben een mooie opzet vanavond. De vraag is altijd ‘Waarom wil je een kernwapenvrije wereld?’ 
en, als je dat beweert, ‘Hoe kom je daar dan?’. Het tweede deel van de avond is helemaal op dat ‘hoe’ 
toegespitst, dan gaan politici met elkaar in gesprek over: wat kunnen we in Nederland, wat willen we 
in Nederland en hoe bereiken we dat? Hoe kan Nederland een rol spelen op het wereldtoneel? Voor 
de pauze hebben we een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die aan het woord komt. 
Dat is typerend voor dit debat: er zijn denk ik weinig onderwerpen waarop kerken samenwerken met 
advocaten en juristen, met artsen, humanisten, burgemeesters, het Rode Kruis, de vredesorganisatie 
PAX. Een hele brede coalitie van mensen die een gedeeld belang hebben. Namelijk een wereld waarin 
we ons veilig kunnen weten, een veiligheid die we ons niet willen laten garanderen door kernwapens.  

Aan het begin van deze avond moet ik helaas melden dat we ook een paar geplande sprekers moeten 
missen. Zo zou Han ten Broeke (VVD) een van de sprekers zijn, maar we weten dat zijn politieke carrière 
anders gelopen is dan hij gewild had. We hebben daarnaast een aantal vertegenwoordigers van 
politieke jongerenorganisaties, helaas is een van hen, Sieuwerd de Jong van de CU, op het laatst 
verhinderd. Eenzelfde bericht ontvingen we vandaag van Martijn van Helvert (CDA). Jan Hoekema zal 
bij het tweede deel van de avond de aanwezige politici nader introduceren. 

De naam van een van de sprekers in het eerste deel wil ik graag met nadruk noemen en dat is Peter 
Buijs. Hij is arts en voorzitter van de NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken. Peter is eigenlijk 
de grote trekker en duwer achter dit hele debat. Dank voor je enorme inzet, Peter, op dit hele terrein, 
je bent al jarenlang hiermee bezig, velen van ons zijn door jou als eerste aangesproken en zo actief 
geworden. Je hebt met veel mensen uit alle hoeken van de samenleving een hechte vertrouwensband 
opgebouwd. Het is jouw grote passie om je in te zetten voor deze zaak en ik geef jou daarom ook graag 
het woord. 
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Peter Buijs, voorzitter NVMP: Nederland kan het verschil maken. 

Dank Karin, deze woorden scheppen natuurlijk verwachtingen. Inderdaad, dit werk kost energie maar 
levert ook enorm veel energie op, vooral om te ervaren hoe je in een paar jaar tijd op dit terrein 
absoluut meters kunt maken, daar waar drie jaar geleden kernwapens nog nauwelijks een 
discussiepunt waren.  

 

Vandaag, 26 september, is de UN Day of the Total Elimination of Nuclear Weapons, omdat 35 jaar 
geleden de wereld aan een absolute ondergang ontsnapt is dankzij een Russische Sovjetofficier die zijn 
rug recht hield in heel precaire omstandigheden in een waarnemingsstation in Moskou waar signalen 
al een kwartier aan de gang waren dat er kernwapens uit de Verenigde Staten aan kwamen. Toch bleef 
hij volhouden zijn superieuren niet te bellen om een vergelding in te zetten, want van de dertig check 
points was er nog één negatief en dat was dat niemand de raketten op de radar al gezien had. Wacht 
je tot dat moment, dan is het te laat voor een tegenaanval. Toch deed hij dat en het radarscherm bleef 
leeg. Daar is een film naar gemaakt The man who saved the world. Die huiveringwekkende film geeft 
als geen ander aan dat we van deze wapens af moeten. Daarnaast is er recent een boek van Daniel 
Ellsberg uitgekomen, de man die in de jaren zeventig de Pentagon-papers naar buiten bracht, die ook 
heel dicht bij het vuur gezeten heeft. Hij beschrijft in het boek The doomsday machine dat kernwapens 
zo op scherp staan dat het eens fout moet lopen. 

Graag schets ik een korte terugblik. Tweeëneenhalf jaar geleden werden op initiatief van PAX en het 
Rode kruis 42.500 handtekeningen verzameld waardoor het parlement gedwongen was om een debat 
te houden over kernwapens. Dat heeft in april 2016 plaatsgevonden. Aan de vooravond daarvan 
hebben wij een Medisch Appel tegen kernwapens aangeboden aan de Tweede Kamer. Tijdens het 
debat werden er verschillende moties aangenomen waarvan de belangrijkste was dat Nederland zou 
gaan deelnemen aan de onderhandelingen over een kernwapenverbod. Dat was een heel opmerkelijke 
stap van het kabinet Rutte II omdat de NAVO daar absoluut tegen was.  
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Een jaar later stonden we er weer, met opnieuw een appel met twintig klinkende namen eronder. We 
zaten toen in de kabinetsformatie en wij deden een dringend beroep op de partijen om wat Rutte II 
was begonnen voort te zetten. Dat gebeurde ook en toen het regeerakkoord daar was, viel daarin een 
zinsnede te lezen ‘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.’ Dat heeft een totaal nieuwe situatie opgeleverd waarin we nu als maatschappelijke 
organisaties druk op de politiek kunnen gaan uitoefenen om dan ook dingen te gaan doen. Daartoe is 
ook een motie ingediend om aan minister Blok te vragen daadwerkelijk met een strategie te komen. 
Volgende week is een Algemeen Overleg over het antwoord, van acht kantjes, dat Blok daarop gegeven 
heeft. Hierin staan hoopgevende dingen, de boodschap is wel degelijk aan het landen, er zit beweging 
in de zaak. Nederland kan het verschil maken.  

Gisteren hebben we een nieuw Maatschappelijk Appel aangeboden, ondertekend door 111 
prominente Nederlanders. Dat Appel komt, na de noodzaak om stappen te ondernemen, erop neer 
dat Nederland in een heel bijzondere positie zit om een initiatief te nemen waar niemand het mee 
oneens kan zijn, zelfs de kernwapenstaten niet, want dat gaat in op het in 1970 aangenomen Non-
Proliferatie Verdrag (NPV). Artikel VI uit dat verdrag zegt dat alle partijen die dit verdrag getekend 
hebben, gehouden zijn om onderhandelingen op gang te brengen die leiden tot Global Zero, totale 
kernontwapening.  Dat lijkt een levensvatbare weg te zijn waarbij Nederland in toenemende mate het 
initiatief neemt, zo mogelijk met andere landen, om in 2020 als het NPV weer geratificeerd wordt tot 
daadwerkelijke stappen te komen. Nederland is momenteel voorzitter van de NPT-prepcom en voor 
Buitenlandse Zaken is het topprioriteit om 2020 tot een succes te maken. Wat ligt dan meer voor de 
hand dan daarop door te pakken en internationaal de boer op te gaan, diplomatiek, achter de 
schermen, om steun te krijgen voor het weer in ere herstellen van dit artikel VI, aan tafel gaan en 
onderhandelen over nucleaire ontwapening. Ons appel eindigen we dan ook met de zinsnede: ‘Wat 
een cadeau aan de mensheid zou het zijn als in 2020 “50-jaar NPV” kan worden gevierd met een 
serieuze doorstart van onderhandelingen om te komen tot een kernwapenvrije wereld. En welke 
regering kan daarin beter het initiatief nemen dan de onze, gezien de opdracht in het Regeerakkoord!‘ 
Dat vindt bij heel veel mensen in Nederland weerklank, ook bij wie je dat niet zo snel zou verwachten 
zoals Wiebe Draijer van de Rabobank of Roger van Boxtel van de Nederlandse Spoorwegen. Of Hans 
Blom, oud-directeur van het NIOD, die anders nooit petities ondertekent maar gisteren zelfs bij de 
overhandiging aanwezig was omdat hij dit zo buitengewoon belangrijk vindt. Zo ontstaat een sfeer 
waarbij we Nederland zo ver willen krijgen dat zij op het wereldtoneel een rol kan spelen waarover 
Martijn van Helvert al zei: ‘hier ligt een mooie kans voor minister Blok om te shinen op het 
wereldtoneel’. 

Ik wil besluiten met de hoop uit te spreken dat het lukt om in dit land een stemming te creëren van: 
we mogen het over van alles en nog wat oneens zijn, maar laten we ons verenigen om als klein land te 
gaan voor een grote missie: het weer vlot trekken van de onderhandelingen in VN-verband om te 
komen tot Global Zero. Daarvoor hebben vrijwel alle landen getekend en we hebben minimaal één 
land nodig om de anderen te wijzen op hun verdragsverplichtingen, internationaal draagvlak te maken 
en vindingrijkheid te mobiliseren over het ‘hoe’. En hopelijk mag deze avond daar ook toe bijdragen. 
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Videoboodschappen 

Karin: er zijn een aantal mensen die hier graag hadden willen maar helaas niet kunnen zijn. Daarom nu 
enkele videoboodschappen. We beginnen met René de Reuver, scriba (secretaris-generaal) van de 
Protestantse Kerk in Nederland, daarna Gerard de Korte, bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, en 
tenslotte burgemeester Liesbeth Spies, lid van Mayors for Peace. 

 

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland 

Helaas lukt het mij niet vanavond bij jullie te zijn om iets te zeggen vanuit de Protestantse Kerk. 
Vandaar deze videoboodschap. Vriendinnen en vrienden, de Protestantse Kerk pleit voor een 
kernwapenvrije wereld opdat het niet van kwaad tot erger worde. Dat is wat wij willen met onze inzet 
voor een kernwapenvrije wereld. Kwaad is er in onze wereld, ver weg en dichtbij, zelfs in onze eigen 
levens. En kwaad moet worden bestreden opdat het niet voortwoekert. In uiterste situaties mag de 
overheid in dienst van het recht kwaad bestrijden met proportioneel geweld. Het middel mag echter 
nooit erger zijn dan de kwaal. Het moet niet van kwaad tot erger worden.  Dat is nu juist wel het geval 
bij het gebruik van kernwapens. Proportionaliteit is bij de inzet van deze wapens ver te zoeken. 
Kernwapens verwoesten mens, dier en milieu totaal, en dat voor vele jaren.  

In het eerste bijbelboek Genesis lezen we dat God de mens opdracht geeft om de aarde te bewerken 
en te bewaren. Een van de founding fathers van het protestantisme, Johannes Calvijn, merkte hierbij 
op dat de mensen de aarde niet uit moeten putten maar zich erop moeten toeleggen de aarde aan 
hun nakomelingen net zo goed, of nog beter, na te laten als dat zij die ontvingen. Kernwapens zijn ten 
ene male onbruikbaar voor dit doel, zij vernietigen de aarde en maken leven onmogelijk.  

In een boek dat Beatrice de Graaf schreef, in opdracht van de Protestantse Kerk, over veiligheid, merkt 
zij op: ‘waar de politieke filosofieën vanaf de Verlichting dachten dat ze de toekomst met nieuwe 
moderne theorieën en technologische middelen konden berekenen, kennen en beheersen, groeide 
vanaf het midden van de twintigste eeuw weer het besef dat die toekomst elk moment weggevaagd 
kan worden door menselijk toedoen’. Einde citaat. 

Al decennia lang zet de Protestantse Kerk zich in voor een kernwapenvrije wereld. Net als 
bacteriologische en chemische wapens zijn kernwapens onacceptabel vanwege hun verwoestende 
uitwerking op elk leven. Als Protestantse Kerk zijn wij blij met de zinsnede uit het regeerakkoord ‘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.’ Het appel van 
vandaag, 26 september, de internationale dag van de Verenigde Naties voor de uitbanning van 
nucleaire wapens, spoort het kabinet aan een strategie te ontwikkelen die wereldwijd nucleaire 
ontwapening bevordert. Woorden vragen om daden opdat het niet van kwaad tot erger worde.  
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Gerard de Korte, bisschop van het rooms-katholiek bisdom van ’s-Hertogenbosch 

Ons kabinet heeft in de regeringsverklaring beloofd om zich actief in te zetten voor een kernwapenvrije 
wereld. Dat is een mooie belofte maar we weten allemaal, belofte maakt schuld. Kernwapens hebben 
verschrikkelijke gevolgen. We weten het allemaal, denkt u maar aan augustus 1945 hoe twee Japanse 
steden door kernwapens werden verwoest en de gevolgen zijn nog steeds merkbaar tot op de dag van 
vandaag.  Als bisschop noem ik kernwapens ook goddeloos en ze hebben ook vreselijke gevolgen voor 
Gods mooie schepping. Als ze gebruikt worden zijn ze allesvernietigend, feitelijk zijn ze onbruikbaar. Ik 
weet ook, ben niet naïef, de geest is uit de fles, er is kennis om kernwapens te maken. Maar ik hoop 
dat onze regering bereid is om een soort luis in de pels te zijn, ook bij onze bondgenoten, opdat wij 
meer en meer streven naar een wereld die kernwapenvrij is.  

Ik wens u vanavond in Den Haag een hele mooie en vruchtbare bijeenkomst en ik hoop dat dit weer 
een klein stapje kan zijn op  weg naar die kernwapenvrije wereld.  

 

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn  

Wij hebben deze wereld, deze aarde, in bruikleen voor onze kinderen en kleinkinderen.  We mogen 
deze aarde doorgeven aan generaties die na ons komen. Dat betekent dat we er goed voor moeten 
zorgen. Kernwapens zijn erop gericht de wereld te vernietigen. Dat past niet bij de opdracht die wij 
hebben om deze wereld door te geven aan volgende generaties. Daarom ben ik heel blij dat dit kabinet 
zich inzet voor een kernwapenvrije wereld. Maar laten we het niet bij woorden laten, laten we ook 
daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. Dus doe uw uiterste best om die zin uit het regeerakkoord 
‘wij gaan voor een kernwapenvrije wereld’ ook om te zetten in internationale actie.  
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Karin: de videoboodschappen roepen op tot ‘geen woorden maar daden’. Na dit morele appel is het 
nu tijd om verder te gaan met bijdragen over het ‘hoe’. Als eerste spreker geef ik graag Gerrit van der 
Wal, oud inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, het woord. 

Gerrit van der Wal, oud inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg 

Er zijn argumenten voor kernwapens. Dat zijn er niet veel maar ze zijn er. En de kern daarvan is dat je 
met kernwapens kunt dreigen. Je kan dreigen om ze daadwerkelijk in te zetten bijvoorbeeld als een 
ander jou aanvalt met kernwapens of daarmee dreigt. En in de tijd van de Koude Oorlog was er nog 

een tweede argument, namelijk dat als 
een ander land jou met conventionele 
wapens zou overweldigen je dan 
misschien die kernwapens zou mogen 
inzetten. Maar die dreiging is natuurlijk 
alleen geloofwaardig als je ook bereid 
bent die wapens daadwerkelijk in te 
zetten. U kent het waarschijnlijk wel, dit is 
de bekende doctrine van de wederzijdse 
afschrikking. Tegen deze doctrine zijn de 
laatste jaren de nodige argumenten 
aangevoerd. We zijn meer in het 
algemeen tegen het hebben en gebruiken 
van kernwapens. Die argumenten zijn 
moreel maar ook militair, juridisch, 
financieel, statistisch en ook medisch-
humanitair. Op dat laatste wil ik wat nader 
ingaan, die argumenten zijn wel het meest 
basaal, in ieder geval niet partijpolitiek. Er 
is al veel onderzoek naar gedaan, over de 
gevolgen van kernwapens en de 
boodschap daarbij is dat de gevolgen 
verschrikkelijk zijn; ik kom daar zo op 
terug. Dat is recentelijk heel mooi en goed 
beschreven in de New England Journal of 
Medicine, een tijdschrift waar je niet 
zomaar in komt. De samenvatting van dat 
artikel is dat de gevolgen, ook van een 

zogenaamd klein kernwapen desastreus zijn, vele malen erger dan Hiroshima en Nagasaki. Met zeker 
honderdduizenden, maar waarschijnlijk miljoenen doden  en nog meer verminkten, inclusief dokters, 
verpleegkundigen en brandweerlieden. En een volkomen verwoeste infrastructuur in steden, inclusief 
ziekenhuizen, ambulances, brandweerwagens. Dus qua gezondheidsschade en qua hulpverlening kan 
er gewoon niks gedaan worden. Dit betreft dan nog alleen de korte termijn. Voor de langere termijn is 
berekend dat zelfs door een beperkte kernoorlog tussen bijvoorbeeld India en Pakistan door roet in de 
atmosfeer een jarenlange nucleaire winter/nuclear famine zal ontstaan met temperatuurdaling en 
misoogsten tot gevolg. Dit kan leiden tot twee miljard hongerdoden. En dan spreken we nog niet over 
een grootschalige kernoorlog die, zoals u weet, het einde van de mensheid zal betekenen.  

Dit is natuurlijk zo onvoorstelbaar dat de meeste mensen er niet van willen horen. Ze kijken weg en 
sluiten hun ogen. Dat wordt ook versterkt door het besef dat het heel erg moeilijk is deze situatie 
politiek aan te pakken. Helaas leidt dit tot struisvogelpolitiek. Dat moeten we niet accepteren. Het is 
namelijk niet meer de vraag of die bom valt maar wanneer die valt. Wat moeten we met zo’n verhaal, 
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zo’n diagnose?  Wat voor behandeling, wat voor therapie is hiervoor geschikt? Die is er eigenlijk niet 
tenzij je primaire preventie ook een therapie noemt. Zo’n therapie in niet voorbehouden aan dokters 
maar gaat ons allemaal aan, de politiek voorop. 

De vraag is natuurlijk, en dat is de inzet van deze hele avond, hoe komen we van die kernwapens af? 
Nu ben ik op dat terrein een relatieve leek en Sico van der Meer zal daar straks meer over zeggen, 
maar ik durf het toch aan om alvast één aftrap te doen en dan val ik weer terug op dat artikel in de 
New England Journal of Medicine. Daarin wordt een soort drietrapsstrategie ontwikkeld. Een 
stigmatiseren, twee verbieden en drie elimineren. Stigmatiseren is dan dat je steeds weer opnieuw 
zegt hoe slecht dat wapen is, hoe schadelijk en hoe erg de gevolgen en ook de landen die ze hebben 
daarop aanspreken. Verbieden dat is geprobeerd door ICAN met het kernwapenverdrag als resultaat.  
122 Landen hebben met elkaar afgesproken dat die dingen niet meer mogen bestaan/verboden 
moeten worden. Dat is een kwestie binnen de NAVO en binnen de kernwapenstaten. En het derde is 
dan dat elimineren. Maar dat artikel is vooral gericht op Amerikaanse dokters en de Amerikaanse 
situatie. Wat ik hier vooral naar voren wil brengen is dat zij hier een belangrijke tussenstap zien voor 
het zogenaamde No first use-concept (de afspraak niet als eerste kernwapens te gebruiken). Dat 
spreekt mij enorm aan op deze lange weg. Ik denk dat dat voor ons land en voor de NAVO-landen 
‘binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen’ valt en dat dit ook voor kernwapenstaten een 
begaanbare weg is. Want niemand kan toch tegen een no first use zijn? Ik denk dat we ervoor moeten 
zorgen dat iedereen voor een no first use-uitspraak gaat, inclusief alle kernwapenstaten. Er zijn al 
kernwapenstaten die die uitspraak hebben gedaan. Als iedereen zich daar nu aan houdt dan is in de 
eerste plaats de wereld toch een stukje veiliger geworden en twee dan zal de vraag zich nog pregnanter 
aandienen ‘waarom heb je dan nog kernwapens? ‘ Want als iedereen ze niet meer gebruikt, als eerste, 
dan is ook niemand genoodzaakt ze als tweede te gebruiken. Misschien is dat een te eenvoudige logica, 
maar ik vind dat zelf toch wel een aardige moet ik zeggen. Natuurlijk moet ik daarbij wel zeggen dat 
no first use niet een afdoende maatregel is, want het behoedt ons niet voor ongelukken. Ik zou op weg 
naar no first use en wat er daarna nog verder komt, graag wat meer leiderschap willen zien in de 
Nederlandse politiek, het parlement en de regering. Ik dank u wel. 

 

Karin van den Broeke, Sico van der Meer en Gerrit van der Wal 
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Karin: dank Gerrit van der Wal, dat is inderdaad een concrete stap, no first use, richting de politiek om 
te komen tot een stap in de richting van een kernwapenvrije wereld.  

Je noemde het al, het is goed dat we hier ook wat echte expertise in huis hebben, daarom geef ik nu 
graag het woord aan Sico van der Meer van Instituut Clingendael, onderzoeker aldaar met als 
specialiteit massavernietigingswapens. 

Sico van der Meer, Instituut Clingendael 

Dank voor het mij uitnodigen en voor jullie komst. Ik heb bij dit soort bijeenkomsten altijd het gevoel 
dat ik de boel weer wat moet temperen door wat genuanceerder te zijn. Dat is niet negatief bedoeld 
want er mag geen twijfel over bestaan hoe allesvernietigend kernwapens zijn en dat we 
gemeenschappelijke doel van een kernwapenvrije wereld voor ogen hebben.  
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kernwapenvrije wereld. Wat ik hier wil doen, is kijken hoe Nederland dit dan concreet kan invullen. 
Dan ben ik toch een beetje pessimistisch, eerlijk gezegd. Maar daarnaast toch ook een beetje 
optimistisch. Laten we met het pessimisme beginnen. De omstandigheden om tot een kernwapenvrije 
wereld te komen zijn nu niet bepaald gunstig te noemen. De geopolitieke spanningen zijn weer ten 
volle opgelaaid. Kernwapens zijn daarmee terug in de wereldpolitiek. Eigenlijk terug van nooit 
weggeweest, alleen zijn we ze na de Koude Oorlog een beetje vergeten., maar nu treden ze weer volop 
op de voorgrond. Er is een wapenwedloop gaande, alle negen erkende kernwapenlanden zijn aan het 
investeren in hun kernwapens. Met enorme bedragen  1000 miljard dollar steken de Amerikanen in de 
modernisering van hun kernwapens. Als je dat zo beziet zijn de perspectieven voor een kernwapenvrije 
wereld niet heel erg positief.  
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wapenbeheersing wordt beschouwd. De onderhandelingen daarover zitten ook al muurvast. Het is een 
fantastisch verdrag en bijna alle landen van de wereld doen daaraan mee, maar dat verdrag zit 
muurvast. De vijfjaarlijkse herzieningsconferentie is in 2015 mislukt met name vanwege gedoe over de 
massavernietigingswapenvrije zone in het Midden-Oosten. In 2020 is er weer zo’n 
herzieningsconferentie en de vooruitzichten daarbij zijn echt niet goed. Dat zijn allemaal signalen die 
niet tot optimisme leiden bij mij.  
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Een laatste pessimistisch dingetje is de rol van Nederland. Wat kan ons land nu concreet doen, daar 
moeten we ook niet al te enthousiast over doen.  Nederland is natuurlijk maar een relatief kleine 
speler, dat geldt trouwens voor de meeste landen. Er zijn maar negen landen die zelf kernwapens 
hebben en concreet aan nucleaire ontwapening kunnen werken. Alle andere landen moeten proberen 
aan de zijlijn die kernwapenlanden duwtjes in de goede richting te geven. Natuurlijk kunnen we in 
Nederland praten over de twintig kernbommen die in Volkel liggen, maar we moeten toch redelijk 
bescheiden zijn.  

Maar dan kom ik met de optimistische, de positieve 
kant van mijn praatje. Nederland is misschien klein 
maar ook fijn op dit terrein. Ons land heeft een 
behoorlijke reputatie op het diplomatieke veld van 
non-proliferatie en ontwapening. Vanouds is 
Nederland een grote voorstander van 
multilateralisme, het samenwerken van landen, 
laten we niet het recht van de sterkste laten gelden, 
maar met z’n allen om de tafel gaan zitten. We zijn 
vanouds heel actief om te voorkomen dat 
gevaarlijke wapens zich verspreiden. Die reputatie 
kan ook helpen om concreet duwtjes te geven aan 
kernwapenlanden. Ik gebruik vaak de omschrijving 
‘Nederland als oliemannetje’. De 
ontwapeningsmachine bestaat uit vele 
tandraderen, alle landen die met elkaar aan het 
praten zijn en af en toe hapert zo’n rad. Het kraakt 
en piept en daar moet een oliemannetje bijkomen 
om het weer soepel te laten lopen.  Op dit moment 
zien we dat de hele ontwapeningsmachine 
behoorlijk kraakt en piept en er zijn dus 
oliemannetjes nodig. Hoe doe je dat? Door landen 
met elkaar in gesprek te laten blijven, te voorkomen 
dat de polarisatie verder doorgaat. Probeer begrip 
tussen landen te krijgen, te wijzen op 

gemeenschappelijke doelen en belangen. Als je daarmee het onderhandelingsklimaat kunt verbeteren, 
dan kun je ook beginnen met kleine stapjes. Je moet realistisch zijn: ontwapening is niet iets dat je 
morgen voor elkaar krijgt, het kernwapenprobleem is heel complex en ingewikkeld, maar je kunt ook 
in kleine stapjes de goede richting op gaan. Ik denk dat Nederland wat dat betreft toch een grote rol 
kan spelen. Ten eerste door het onderhandelingsklimaat te verbeteren: laten we met elkaar om de 
tafel gaan zitten, en vervolgens door het aanreiken van die kleine stapjes die misschien niet meteen 
ontwapening tot gevolg hebben maar ten eerste de dreiging van kernwapens jegens de mensheid doen 
afnemen en vervolgens ook stapjes op weg naar het ultieme doel zijn. 

Je kunt denken aan stapjes van het verminderen van het risico dat kernwapens worden ingezet, expres 
of per ongeluk. Er is namelijk een enorme reeks aan bijna nucleaire oorlogsincidenten. Je kunt allerlei 
concrete stappen bedenken die je als Nederland kunt pushen om dat soort risico’s te verminderen. 
Zoals: meer transparantie tussen landen over wat voor soort veiligheidsmaatregelen ze hebben. Het 
verbeteren van communicatielijnen tussen landen, waardoor je per ongeluk inzet van kernwapens 
kunt voorkomen. Technische maatregelen om ongelukken te voorkomen, denk bijvoorbeeld aan 
commando- en controlesystemen van kernwapens: hoe zit het met hun cybersecurity, zijn ze veilig 
voor hackers? Tegen dat soort maatregelen kan eigenlijk niemand zijn, ook kernwapenlanden niet. Je 
kunt nog verder gaan zoals zorgen dat kernwapens niet op een stad staan gericht, dus als er wat fout 
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gaat, dat hij niet op Moskou staat afgesteld maar automatisch op een doel in de grote oceaan. Je kunt 
ook denken aan het creëren van betere voorwaarden van ontwapening. Stel je komt uiteindelijk tot 
het ontwapenen van de wereld, dan moeten er ook goede voorwaarden zijn, bijvoorbeeld hoe ga je 
ervoor zorgen dat het zeker is dat die kernwapens de wereld uit zijn? Hoe voorkom je dat die kennis 
weer terugkomt? Je hebt het dan over verificatiemechanismen. Dat zijn belangrijke dingetjes, ook een 
beetje laaghangend fruit, makkelijk te oogsten. Ideale dingen om als Nederland te pushen. Naast het 
zetten van kleine stapjes zorg je ook dat het klimaat om verder te onderhandelen wordt verbeterd. En 
als je daarmee bezig bent, voortdurend je ogen open houden voor wat Engelsen noemen windows of 
opportunity, mogelijkheden die zich ineens voordoen.  

Vandaag kun je nog pessimistisch zijn, maar de internationale situatie kans dusdanig snel veranderen 
dat er zich opeens mogelijkheden voordoen om grote stappen te zetten. Zo kwam er dertig jaar 
geleden opeens een dynamiek op gang waardoor binnen korte tijd chemische wapens wereldwijd 
werden verboden. Pessimisme kan dus heel snel omslaan in optimisme als je maar de juiste kansen 
grijpt. En die kansen moet je dus wel zien als ze zich voordoen. Wie weet of Trump en Poetin niet een 
zelfde duo gaan vormen als Reagan en Gorbatsjov. Toen Reagan aan de macht kwam, waren ook heel 
veel mensen pessimistisch over nucleaire ontwapening. Toch ontstond er toen een window of 
opportunity waardoor beide landen enorm gingen ontwapenen. We zijn toen van 64.000 naar 15.000 
kernwapens wereldwijd gegaan, daar is een kans gegrepen. Daar moeten we dus alert op zijn en 
Nederland kan andere landen wijzen op die kansen. Alertheid en een signaalfunctie dus.  

De Nederlandse rol is bescheiden maar niet onbelangrijk, ik zou wel willen waken voor het idee dat 
een minister hiermee kan shinen op het wereldtoneel. Ik denk dat we dat juist niet moeten willen, het 
gaat niet om shinen, het gaat er juist om dat je op de achtergrond als een soort werkbij actief bent. Ik 
denk dat de Nederlandse diplomaten heel goed zijn in dat werkbijgedrag, het op de achtergrond 
mensen met elkaar in contact brengen, het verbeteren van het onderhandelingsklimaat.  De politiek 
zou daar best wat meer op in kunnen zetten om dat werkbijgedrag te versterken.  

Tenslotte Volkel en het Ban Treaty verdrag, het verdrag dat vorig jaar is aangenomen dat kernwapens 
volledig verbiedt: het gebruik, het bezit, het transport van kernwapens. Nederland heeft daaraan 
meeonderhandeld maar niet getekend. Moet je daar nu wel of niet wat mee? Vanuit mijn perspectief 
denk ik dat we voorlopig die kernwapens in Volkel maar moeten laten liggen en ook dat 
verbodsverdrag maar niet moeten tekenen. Uiteindelijk is dat zeker van belang maar ik zie het ook als 
een soort wisselgeld. Wij kunnen namelijk die oliemannetjesrol ook vervullen omdat wij van twee 
walletjes eten. We zijn voorstanders van ontwapening maar hebben ook een dubbele pet op omdat 
we kernwapens op ons grondgebied hebben. Dat wisselgeld moet je niet meteen weggooien, natuurlijk 
wil ik ze ook graag kwijt maar probeer dat in een meer omvattende overeenkomst met bijvoorbeeld 
Rusland te gieten zodat zij ook kernwapens weg doen.   

De Ban Treaty, super dat Nederland daar als enige NAVO-land aan heeft meeonderhandeld. Dat 
verdrag heeft een heel belangrijke signaalfunctie richting de kernwapenstaten: dat andere landen het 
niet langer pikken dat zij hun ontwapeningsbeloften uit het Non-Proliferatie Verdrag niet nakomen. En 
toch denk ik dat het voor Nederland voorlopig goed is , vanwege die rare dubbele pet, om dat verdrag 
nog niet te ondertekenen. Kortom die positie die we nu hebben gebruiken om te werken aan een beter 
onderhandelingsklimaat, olie in die machine te gooien, kleine stapjes te zetten om uiteindelijk te 
komen tot ontwapening. Hoe sneller hoe beter, maar laten we niet naïef zijn dat het morgen gebeurt. 
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Karin: we hebben nog een paar minuten voordat we aan het tweede deel van de avond beginnen. Is 
er iemand in de zaal die een heel dringende vraag heeft? 

Phon van den Biesen 

Ik ben enorm voor werkbijen en vindt dat Nederland ook vooral die rol moet blijven spelen. Maar het 
wordt wel steeds lastiger. Want zoals Sico al zei, die duizend miljard dollar die de Verenigde Staten 
stopt in het moderniseren van het bestaande kernwapenarsenaal waar Obama zelfs al mee is 
begonnen, daar hoefde Trumps niks aan te doen want het loopt allemaal al. Daarmee wordt het 
enorme verschil dat er al is tussen de haves en have nots alleen nog maar groter. Het is natuurlijk 
gewoon proliferatie wat er plaatsvindt. Dan is de vraag, wat is er nog te oliën daaraan? Ik vind dat een 
enorm groot probleem en als jurist zie ik dat als een keiharde schending van het Non-Proliferatie 
Verdrag. Ik denk dat een zinvolle discussie over een paar dingen zou moeten gaan en dit is absoluut 
één van die dingen: proliferatie die onder de dekking van modernisering gewoon plaatsvindt. Dat moet 
aan de orde gesteld worden en misschien moeten we daarvoor toch weer naar het Internationaal 
Gerechtshof. Met de vraag, wat moeten we daar nu van vinden en wat zijn de consequenties die 
daaraan verbonden dienen te worden? Het aantrekkelijke daarvan is dat het een 
handelingsperspectief biedt. Daar kan Nederland, als huisvester van het Internationaal Gerechtshof, 
ook gewoon wat aan bijdragen. Ik denk dat we dat ook gewoon van politici moeten vragen. Tenslotte 
die twintig kernwapens in Volkel. Als we helemaal niks doen, dan worden die straks meegenomen in 
de moderniseringsronde en dan blijven ze daar nog steeds liggen. We moeten daar gewoon heel grote 
afstand van houden en proberen het probleem met juridische middelen aan te pakken.  

 

 

De aanwezige toehoorders 
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Hoe gaat ‘de politiek’ de actieve inzet concretiseren? 

Karin: Ik ga het stokje overdragen aan Jan Hoekema die het tweede deel van de avond zal voorzitten 
en de deelnemers aan de discussie zal introduceren.  

Jan Hoekema: Ik denk dat het goed is als de politici vooraan plaatsnemen. Straks gaan we ook een 
debatronde doen met Kamerleden en vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties, maar 
dat voor straks. 

Mijn naam is Jan Hoekema. Ik was voorzitter van de Nederlandse tak van Mayors for Peace, ik heb 
daarvóór heel lang, behalve als Kamerlid, als diplomaat gewerkt bij Buitenlandse Zaken en precies 25 
jaar geleden was ik voorzitter van een voorbereidende conferentie van het Non-Proliferatie Verdrag, 
daar moet ik nog wel eens aan terugdenken. Als piepjong diplomaat heb ik ook geprobeerd het 
oliemannetje te spelen, de werkbij, en Nederland heeft daarbij nogal wat goede mensen in de loop 
der tijden voortgebracht. Maar het gaat vanavond niet over mij maar over het kernwapen en hoe we 
ervanaf komen.  

 

Sadet Karabulut, Lilianne Ploumen en Bram van Ojik 

Plezierig dat we drie Kamerleden hebben, helaas is Martijn van Helvert van het CDA op het laatste 
moment verhinderd, dus het is een beetje vreemd dat we hier alleen drie, wat linkse, oppositiepartijen 
hebben. Dat is dus niet een bewuste keuze van de organisatie maar het loopt zoals het loopt. De orde 
van dienst is dat alle drie een paar minuten iets vertellen over hun agenda voor dit onderwerp en 
daarna doen we twee debatrondes van Kamerleden en vertegenwoordigers van politieke 
jongerenorganisaties.  

Mag ik Bram van Ojik naar voren vragen? Hoe wil GroenLinks van het kernwapen af en wat voor rol is 
hierbij voor Nederland weggelegd? 
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Bram van Ojik, GroenLinks 

Het is gelukkig wel zo dat de vraag binnen het parlement ‘Hoe komen we van die kernwapens af’ breder 
leeft dan bij ons drieën. Dat is op zichzelf goed nieuws. Partijen als CDA, D66 en CU zijn potentieel wel 
bondgenoten. Een eerste aanwijzing daarvoor is dat Nederland door brede steun in de Kamer als enige 
NAVO-land meeonderhandeld heeft aan die Ban Treaty en daar zie ik nog steeds wel een 
aanknopingspunt in. Nederland heeft weliswaar als enig deelnemende land tegengestemd maar heeft 
dat wel uitgebreid gemotiveerd. Ik ben het niet per se eens met alles wat er in die motivatie staat, 
maar ik zie wel dat dat ons nog aanknopingspunten biedt om de politieke druk op de Nederlandse 
regering nog verder te verhogen. Dat gaat over zaken als verificatie, chronologische stappen, iedereen 
erbij betrekken en dat soort dingen. Met behulp van die punten kun je een strategie ontwikkelen om 
politiek de zaken weer een stapje verder te brengen.  

Dat is een. Twee is, toen ik binnenkwam, hadden 
jullie het over die duizend miljard dollar aan 
modernisering. Een deel van die modernisering 
betreft de kernwapens die op Volkel liggen. Volkel 
blijft een heel goed symbool, en dat is mijn tweede 
punt, van de strijd tegen kernwapens. Het zijn 
kernwapens die op Nederlands grondgebied liggen 
waar iedereen heel geheimzinnig over doet. Die 
worden straks onderdeel van dat 
moderniseringsprogramma, die modernisering 
vindt waarschijnlijk niet plaats in Nederland dus ze 
moeten weg om gemoderniseerd te worden en dan 
moeten ze weer terug. Dat geeft wel bepaalde 
mogelijkheden.  

Het derde en laatste punt is dat we in onze relatie 
met de Verenigde Staten als NAVO-bondgenoot 
veel zwaarder moeten ingaan tegen niet alleen die 
duizend miljard dollar maar ook tegen de 
drempelverlagende voorstellen die erin zitten. In 
die Amerikaanse voorstellen zit niet alleen dat 
absurde bedrag maar zitten ook een aantal 
voorstellen waar ik het koud van krijg en die 
eigenlijk betekenen dat er kernwapens komen die 
wat handiger zijn in het gebruik om het maar zo te 

zeggen. Dat is volgens mij levensgevaarlijk en iets wat nog lang niet iedereen zich voldoende realiseert 
en waarvan onze regering zegt, sorry daar gaan wij niet over dat is iets wat de Amerikanen zelf moeten 
beslissen. Dat is natuurlijk absurd waar het gaat om een wapen dat de hele wereld kan bedreigen. Dus 
daar mogen we onze regering niet mee weg laten komen.  
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zeggen. Dat is volgens mij levensgevaarlijk en iets wat nog lang niet iedereen zich voldoende realiseert 
en waarvan onze regering zegt, sorry daar gaan wij niet over dat is iets wat de Amerikanen zelf moeten 
beslissen. Dat is natuurlijk absurd waar het gaat om een wapen dat de hele wereld kan bedreigen. Dus 
daar mogen we onze regering niet mee weg laten komen.  
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Lilianne Ploumen, Partij van de Arbeid 

Jan Hoekema: in het vorige kabinet was jij met Bert Koenders op Buitenlandse Zaken verantwoordelijk 
voor het buitenlands beleid. Een van de opmerkelijkste dingen vorig jaar was dat Nederland meedeed 
aan de onderhandelingen van de zogenaamde Ban Treaty. Sta je daar nog steeds achter dat Nederland 
dat gedaan heeft, hoe sta je daar nu in? 

Lilianne Ploumen: ik sta daar zeker nog steeds 
achter omdat wij mee onderhandeld hebben, 
konden wij een duidelijk signaal geven waar 
Nederland staat in dit debat. Zowel inhoudelijk 
maar ook politiek-strategisch. De druk vanuit de 
NAVO om niet mee te onderhandelen was 
natuurlijk ook best groot. Ons kabinet heeft laten 
zien dat ondanks de druk van en de loyaliteit aan 
dat bondgenootschap er ook ruimte is om eigen 
afwegingen te maken. We kunnen een eigen koers, 
weliswaar met beperkingen, varen. Ik vind de 
potentie van dit verdrag heel erg groot, het feit dat 
we mee hebben onderhandeld en de argumenten 
die we hebben aangedragen, ook die waarom we 
niet mee konden ondertekenen, bieden wel 
aanknopingspunten.  

Wij hebben die aanknopingspunten ook aangereikt 
aan het huidige kabinet maar eigenlijk steeds het lid 
op de neus gekregen. Hetgeen geen enkele reden is 
om het op te geven maar er zijn wel grote redenen 
tot zorg. In juni hebben wij een brief gekregen van 
de regering over de Nederlandse inzet.  

Een van de meest schokkende onderdelen daarvan 
is wat er juist niet in staat. Het gaat over de gevaren die uit Iran, Noord-Korea en Rusland komen maar 
geen woord over de moderniseringsplannen van de Verenigde Staten. Dat nu maakt dat er een afstand 
bestaat tussen de geest van wat er in die brief staat, namelijk dat we mee blijven doen en stapsgewijs 
voortgang willen boeken, en de realiteit. Wat ons betreft is dat een hele grote kloof geworden. Ik ben 
het er helemaal mee eens dat Nederland een belangrijke rol kan vervullen als oliemannetje maar ik 
vind buitengewoon weinig aanknopingspunten in de positie van het huidige kabinet om er vertrouwen 
in te hebben dat ze dat ook gaan doen. En dat is zeer teleurstellend juist omdat dat nu heel erg nodig 
is. Naïviteit is het te denken dat het goed is als je afschrikking in de lucht houdt.  

 

Sadet Karabulut, SP 

Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat er tien stappen achteruit worden gezet met de brief die 
minister Blok ons in juni heeft gestuurd. Enerzijds schetst het kabinet een heel realistisch beeld, 
namelijk de kans op een ongeluk is immens groot. Allerlei landen zijn kernwapens aan het ontwikkelen, 
we zien een algehele bewapening in de wereld.  

Ik ben als enige parlementariër mee geweest naar New York om te zien hoe het er bij de 
onderhandelingen over de Ban Treaty aan toe ging. Ik heb daar de mensen gesproken die Hiroshima 
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en Nagasaki hebben overleefd en ik heb de inzet gezien van heel veel landen in de wereld om te komen 
tot een verbodsverdrag.  

Nu sta ik hier, we hebben tien stappen teruggezet in de strategie voor zover je het een strategie kunt 
noemen. Wat er in de brief van Blok over nucleaire ontwapening had moeten staan maar er niet in 
staat is dat wij gaan toewerken naar ondertekening van dat verbodsverdrag. Als je zegt dat je gaat voor 
totale ontwapening van kernwapens in de wereld en er is een verbodsverdrag waar je notabene aan 
hebt meegewerkt hoe kan je dat ongenoemd laten en niet meenemen in je visie en je strategie voor 
de toekomst?  

Twee, wetende dat we president Trump hebben, wetende dat er duizend miljard dollar gestoken wordt 
in de modernisering van de kernwapens en wetende dat heel Nederland van de kernwapens af wil en 
ook van de Nederlandse kernwapentaak, hoe kun je dan niet zeggen, wij gaan ons in NAVO-verband 
hoe dan ook inzetten om te komen tot in ieder geval dat Nederland van die kernwapens afraakt maar 
ook in NAVO-verband ons inzetten met andere bondgenoten om te komen tot die kernwapenvrije 
wereld? 

 

Wat verder frustrerend is voor mij als volksvertegenwoordiger, waarom krijgen wij geen informatie 
over wanneer de Nederlandse kernwapens worden gemoderniseerd. Hoeveel dat kost, wat dat 
betekent voor de beveiliging. Waarom kunnen wij daar niet een normaal debat over voeren in de 
Tweede Kamer? Waarom zouden wij dat debat niet met zijn allen in de Nederlandse samenleving 
kunnen voeren? De omstandigheden zijn er nu naar, ook in de samenleving, om dat kabinet onder druk 
te zetten, om te zeggen, wij willen dat u werkt aan een kernwapenvrije wereld en wij willen als eerste 
dat die kernwapens Nederland uit gaan en nooit meer terugkomen.  
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Discussieronde 1 

Jan Hoekema: we gaan nu twee rondjes debatteren en ik nodig Bram van Ojik, Sadet Karabulut, Stijn 
de Vreede (JOVD) en Friso Ages (Jonge Socialisten) uit om plaats te nemen achter de tafel. 

 

Sadet Karabulut, Stijn de Vreede, Bram van Ojik en Friso Ages 

Ik wilde beginnen met aan Friso en aan Stijn te vragen, zijn jullie überhaupt wel eens bezig met het 
onderwerp kernwapens?  

Friso: ik denk dat we daar misschien wel te weinig mee bezig zijn. Ik denk ook dat het te weinig 
aandacht heeft onder jongeren. Zelf heb ik er wel regelmatig aan gedacht, met name vorig jaar toen ik 
een korte periode in San Diego zat. Dat was ten tijde van de enorme spanningen tussen Noord-Korea 
en de Verenigde Staten. Op dat moment was San Diego een van de dichtstbijzijnde plekken voor 
Noord-Korea om te raken. Onder jongeren daar waren toen beduidend meer spanningen dan dat er 
hier zijn. Dat heeft er ook mee te maken dat minder dan tijdens de Koude Oorlog er hier sprake is van 
een dreiging dat een land met kernwapens Europa zou kunnen bereiken. 

Stijn: ik denk dat de meeste jongeren 
überhaupt niet bezig zijn met 
kernwapens. In de Koude Oorlog was 
dat natuurlijk een stuk urgenter met 
alle demonstraties die toen 
plaatsvonden. Ik ben politiek actief, 
wat veel jongeren niet zijn, en dat 
betekent dat je er al veel sneller mee 
in aanraking komt. Ik ben deze zomer 
nog in Zuid-Korea geweest en heb 
daar ook de demilitarised zone 
bezocht. Daar heb ik met Koreanen 
gesproken en wat me daarbij opviel 

was dat Zuid-Koreanen ook niet heel erg in angst leven. Die zijn helemaal niet pessimistisch, fatalistisch 
ingesteld. En de Nederlandse jeugd is dat al helemaal niet.  

Jan: een vraag aan Stijn. De VVD stemde dit voorjaar als enige partij tegen een motie, die heel breed 
werd ondersteund, over nucleaire ontwapening van Nederland binnen bondgenootschappelijke 
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verplichtingen. Daarover zei Han ten Broeke, dat gezeur van al die partijen over die kernontwapening 
moet maar eens een keertje voorbij zijn. Wat vind je daarvan? 

Stijn: Allereerst, we zijn compleet onafhankelijk van de VVD. Eigenlijk is iedereen unaniem voor 
kernontwapening. maar als ik zie hoe daar dan daadwerkelijk in een motie mee wordt omgegaan, dan 
kan ik me wel vinden in het standpunt dat als we, ondanks de internationale dreigingen van Iran en 
Noord-Korea, onszelf daadwerkelijk gaan ontwapenen, we van Nederland een grote schietschijf 
maken.  

Jan: wil Sadet daar op reageren? Je hoort het argument dat als wij eenzijdig gaan ontwapenen, dan 
zijn we toch wel het doelwit van allerlei schurkenstaten.  

 

Sadet: het punt is dat we al lang hebben onderschreven in allerlei verdragen dat er ontwapend moet 
worden, alleen het probleem is dat er juist bewapend wordt. Dus het punt van afschrikking (we hebben 
die wapens om te voorkomen dat wij kernwapens moeten inzetten), dat werkt niet meer. Als het ons 
echt gaat om de veiligheid, dan moet je volgens mij twee dingen doen. Een, de NAVO moet als 
bondgenootschap juist daar vol op inzetten in plaats van miljarden te investeren in modernisering. 
Natuurlijk gaat dat nooit één kant op, Rusland en andere landen moeten ook daaraan meedoen. En 
het tweede wat moet gebeuren is dat je juist tegenwicht biedt waar je ziet dat juist je bondgenoten 
uit de bocht schieten en het internationaal recht en allerlei verdragen schenden. Tenslotte wat mij nog 
het meeste zorgen baart is, hoe zinvol is het om een nieuwe Koude Oorlog 2.0 aan te wakkeren 
wetende dat wij in Europa als eerste dat gevaar zullen ondergaan. Alle seinen staan nu op rood en er 
is nu een uitstekende gelegenheid om die neerwaartse spiraal te doorbreken.  

Friso: u zegt we moeten nu wat in Navo- verband gaan doen en volgens mij wordt de Europese Unie 
ook steeds machtiger, maar dan is de SP vaak wat Eurosceptischer, terwijl we dan juist meer integratie 
zouden hebben omdat we als EU een groter machtsblok zouden kunnen vormen om een stem te 
hebben in dit debat rond kernwapens. Dus waarom is de SP dan vaak sceptisch tegenover de EU terwijl 
we die juist in deze geopolitieke context meer zouden kunnen gaan gebruiken om een stem te hebben?  
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Sadet: om een mogelijk misverstand weg te nemen, als ik zeg ‘in NAVO-verband’, dat is het argument 
dat het kabinet gebruikt. Wij willen wel ontwapenen maar ‘binnen onze bondgenootschappelijke 
verplichtingen’. Wat mij betreft zouden we veel meer afstand moeten nemen van bepaalde NAVO-
politiek maar wanneer je dat als argument gebruikt, dan zou je juist in dat bondgenootschap veel meer 
moeten inzetten op ontwapening in plaats van te zwijgen over de enorme bewapening en 
modernisering die vanuit de Amerikanen, en dan volgt de NAVO vaak, wordt ingezet. Dat is één. En 
twee, wij zijn niet tegen de EU. Waar wij moeite mee hebben en ons tegen verzetten, is een Europees 
leger. Maar samenwerking met andere Europese landen is uiteraard ontzettend belangrijk. Ook daar 
zie je dat de neuzen zeker niet dezelfde kant op staan, maar ik ben het met je eens dat je op zoek moet 
gaan naar andere landen die net als wij zeer bezorgd zijn over die bewapening en dat je zoveel mogelijk 
met elkaar moet optrekken.  

Jan: Sadet, de SP heeft een draai gemaakt naar NAVO-lidmaatschap accepteren. Is dat dan een 
voorwaardelijk NAVO-lidmaatschap, is dat conditioneel? 

Sadet: wij hebben superveel kritiek op de huidige NAVO, die zouden wij totaal anders gaan vormgeven. 
Als je alleen al kijkt naar alle interventies die in het Midden-Oosten worden gepleegd zonder een 
volkenrechtelijk mandaat en de gevolgen daarvan, dan hoop ik dat er veel progressieve krachten zijn 
die inzien dat het verder bewapenen, het alsmaar meer interveniëren, het moderniseren van 
kernwapens en de NAVO als oorlogsmachine ons niet de veiligheid brengt die men ons zegt te brengen; 
integendeel dat we ons eigenlijk in onveiligheid storten. In deze tijd is er een andere 
veiligheidsarchitectuur nodig.  

Bram: graag wil ik even inhaken op de kernwapens, ik wil wat opmerken over dat ‘schietschijf-
argument’. Natuurlijk willen we dat niet, maar er is ook niemand die voor eenzijdige ontwapening pleit. 
Waar we naar aan het zoeken zijn is een uit elkaars gevangenschap te komen. We moeten zoeken naar 
een manier om tot wederzijdse kernontwapening te komen. Als wij onze kernwapens van Volkel 
wegdoen maar verder doet niemand iets, ja daar wordt de wereld niet veiliger van.  

Stijn: in mijn onderzoek voor dit debat heb ik een opiniestuk van Bram en Sadet gelezen en dat sloot 
af met ‘we gaan ontwapenen en we beginnen bij Nederland’. Ik hoor verder wat kritieken op het 
functioneren van de NAVO. Daarom heb ik gezocht wat daarover in het Groen Links programma stond 
maar het hele woord ‘defensie’ kwam niet voor in het verkiezingsprogramma. Volgens de JOVD heb je 
geen vrede door het leger af te schaffen; het zou heel mooi zijn als we dat allemaal zouden doen maar 
het doel van de NAVO is ook overleggen met landen waar we anders liever niet mee spreken. 

Bram: dat er niets over defensie in ons verkiezingsprogramma staat, lijkt me ‘nepnieuws’. Het is zelfs 
zo dat voor het eerst in de geschiedenis van de partij Groen Links niet meer bezuinigt op Defensie.  

Jan: Bram, vorige week bij de algemene beschouwingen is het woord kernwapen of buitenlands beleid 
eigenlijk niet gevallen. Zijn we wel genoeg bezig met deze problematiek? 

Bram: nee, absoluut niet, ik meen inderdaad dat er niet of nauwelijks over buitenlands beleid is 
gesproken en dat is best wel raar.  

Jan: spreekt Jesse Klaver bij een meet up wel eens over kernwapens?  

Bram: bij een meet up mogen mensen in de zaal eigenlijk vragen stellen. En dan blijkt dat er wel degelijk 
veel gevraagd wordt over buitenlands beleid of kernwapens. Veel meer dan bij de algemene 
beschouwingen.  

Jan: Friso, wat moet de PvdA, jouw moederfractie, de komende jaren aan het kernwapenonderwerp 
doen? En gaat de JS het wel eens ter sprake brengen?  
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Friso: ik denk dat samenwerken in Europees verband heel erg belangrijk wordt, ik denk ook dat Europa 
veel beter één stem kan vormen omdat ze veel groter zijn dan Nederland. Alleen je ziet wel dat de 
diplomatie weinig progressie boekt en dat is wel heel vervelend om te zien. We moeten ook nadenken 
over wat anders dan de diplomatie we nog kunnen doen om te zorgen dat we naar een kernwapenvrije 
wereld gaan.  

Jan: nog een vraag aan Sadet. Je was niet erg complimenteus over Trump, maar stel dat de Amerikanen 
ons in de steek laten, moeten we dan een Europees kernwapen gaan ontwikkelen, wat voor 
defensiepolitiek hoort daarbij?  

Sadet: als ik voor een verbodsverdrag ben dan ben ik ook echt voor een verbod op kernwapens en voor 
echte ontwapening, niet alleen voor een hol begrip als ‘we gaan voor Global Zero’, maar dat ook echt 
invullen. Samenwerking binnen Europa, met name tussen progressieve groepen, is enorm belangrijk. 
Want als we niet oppassen, gaat Europa miljarden steken in het ontwikkelen van nieuwe, slimmere 
kernwapens. Maar daarmee wordt enorm geïnvesteerd in bewapening in plaats van in ontwapening. 
Kortom geen eigen nucleair wapen maar juist kernwapens uit Europa. Meer geld naar diplomatie in 
plaats van meer geld naar kernwapens. 

Bram: ik denk dat er wel meer Europese samenwerking moet zijn op het gebied van defensie omdat je 
dan met minder geld misschien grotere effectiviteit kunt bereiken. Maar een nieuw kernwapen of nog 
meer geld naar bewapening dat is een weg die we niet op moeten natuurlijk.  

Jan: we gaan dit afsluiten met een gewetensvraag aan Stijn en Friso. Heb je, vóór de uitnodiging om 
hier op te treden dit jaar, wel eens aan kernwapens gedacht? Ja of nee? 

Stijn: jawel, dankzij Trump en Noord-Korea.  

Friso: voor mij geldt hetzelfde, ook door Trump. 

Jan: mooi dan heeft Trump toch nog iets goeds gedaan. 
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Discussieronde 2 

Dan vraag ik nu Lilianne Ploumen, Wouter Ubbink (DWARS) en Aron Vrieler (Jonge Democraten) aan 
tafel. 

 

Aron Vrieler, Lilianne Ploumen en Wouter Ubbink 

Jan : ik stel voor het gemak dezelfde vraag aan Aron en Wouter, heb je wel eens wakker gelegen van 
het kernwapen?  

Aron: ik heb inderdaad een keer letterlijk wakker gelegen van kernwapens en dat was de nacht toen 
Trump gekozen werd. Ik realiseerde me dat hij die lanceerknop tot zijn beschikking zou krijgen, daar 
schrok ik van. Ik hou me bij de JD bezig met internationale veiligheid en defensie. In die context 
proberen wij de actualiteit zoveel mogelijk te volgen en dan hebben we het niet zozeer over 
ontwapening in het algemeen, want dat is een ontzettend moeilijk gebied op dit moment; we zijn 
allang blij als een land als Iran geen kernwapens zal krijgen. 

Wouter: onder de jongeren is er weinig bewustzijn over het onderwerp kernwapens. Dat is niet zo heel 
gek. Vergeleken met de Koude Oorlog zijn de spanningen natuurlijk enorm afgenomen. Het is dus niet 
zo gek dat jongeren zich daar geen zorgen meer over maken, het gekke is vooral dat er überhaupt nog 
kernwapens zijn. Je kunt jongeren moeilijk iets over kernwapens leren als er helemaal geen 
maatschappelijke discussie is. En dan is het ook moeilijk om er in het onderwijs over te beginnen. 

Jan: dan nog een quizvraagje, de ‘Vredesweek’, zegt jullie dat iets? 

Wouter: nee, sorry. 

Aron: wordt die niet door PAX georganiseerd ergens de komende tijd? Weet geen precieze datum. 

Jan: Lilianne, de PvdA heeft sinds mensenheugenis regeringsverantwoordelijkheid gedragen in dit land. 
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn er in dit land Amerikaanse kernwapens gestationeerd, hoewel 
dat nooit officieel is toegegeven, maar iedereen weet dat ze daar in Volkel liggen. Wat vind de PvdA 
van die Nederlands-Amerikaanse kernwapens, moeten we die op Marktplaats zetten of, zoals Sico 
zojuist zei, ze nog even niet van de hand doen want dan heb je nog wat wisselgeld? 

Lilianne: samen met Bram en Sadet heb ik afgelopen jaar heel eendrachtig opgetreden op dit 
onderwerp. Net als de SP en Groen Links maken wij ons enorme zorgen over de modernisering van 
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kernwapens. We hebben dan ook samen een motie ingediend waarin staat dat als de kernwapens op 
Volkel gemoderniseerd worden dat ze nooit meer terugkomen.  

Het lastige van het debat is dat het relevant is welke rol Nederland speelt en tegelijkertijd is het de 
kern van het debat dat Nederland zich groter moet maken dan we feitelijk zijn en dus zowel 
diplomatiek als politiek zich veel meer moet inspannen om tot ontwapening te komen.  

Onlangs hadden we de secretaris-generaal van de NAVO op bezoek. De vragen die wij stelden over de 
Koude Oorlog 2.0 en de kansen die hierdoor ontstaan om toenadering te zoeken, bleven helaas 
onbeantwoord. 

Jan: Aron voel jij je als JD-er aan banden gelegd door de conservatievere coalitiegenoten? Remt dat op 
dit onderwerp?  

 

Aron: dat zou een beetje overdreven zijn, want volgens mij zet de ChristenUnie zich ook aardig in voor 
nucleaire ontwapening, hoewel ze defensie in het algemeen ook heel erg belangrijk vinden. Er liggen 
wel kansen, ook in dit kabinet. 

Jan: Wouter, ga jij dit onderwerp bijvoorbeeld agenderen op een congres van DWARS? Zijn jullie 
wakker geschrokken van deze avond?  

Wouter: wat ik wel frappant vond was het verhaal dat er de laatste paar jaren steeds stappen gezet 
zijn, ook richting het parlement. Dat toont dat het de goede kant op gaat. Ik denk dat dat ook verband 
houdt met de oplopende spanningen internationaal. Als het onderwerp meer maatschappelijk gaat 
leven, zal het bij DWARS ook zeker een relevant onderwerp worden.  

Jan: Aron zijn er plannen bij de JD om dit onderwerp te agenderen?  

Aron: concrete plannen niet, wij houden ons vooral bezig met specifieke actualiteiten maar als JD zien 
we zeker voor ons een rol weggelegd om D66 hier bij te sturen; daar zullen we zeker ons best voor 
doen.  

Jan: vraag voor Lilianne. Volgende week donderdag (4 oktober) is dat debat, dat Algemeen Overleg , 
over de brief van Blok aan de Kamer. Wat moet daar volgende week uitkomen? 

Lilianne: de brief die er ligt is de uitkomst van een motie die ingediend is door Sjoerd Sjoerdsma van 
D66, een coalitiepartij, en ik weet niet of D66 beoogde wat er nu gebeurt, het kabinet heeft nu namelijk 
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kleur bekend. Dat is een valig geheel, er wordt lippendienst bewezen aan de doelstelling 
kernwapenvrije wereld maar alles in deze brief ademt ‘maar wij gaan er geen stap extra voor zetten’. 
Tot nu toe hebben we een aantal moties ingediend die Nederland oproepen om het gesprek over dat 
kernwapenverdrag wel te blijven voeren, ook met de kernwapenmogendheden, maar daar heeft de 
VVD-minister steeds ‘nee’ tegen gezegd. Oppositie voeren is ook heel erg doorzetten en werken met 
kleine stapjes om resultaten te bereiken. Dus ik ga ervan uit dat we volgende week met elkaar wel 
onderkennen dat wat hier ligt volstrekt onvoldoende is en dat we met elkaar wel stappen zullen 
identificeren die we de regering willen laten zetten.  

Jan: een zo’n stap is de no first use, de belofte niet als eerste kernwapens te gebruiken. Is dat een 
zinvolle gedachte? De PvdA heeft dat nooit onderschreven, dus ik leg het hier maar even neer.  

 

Lilianne: de huidige tijd vraagt erom om alle opties die er zijn, opnieuw te wegen in deze tijd. Toch heb 
ik mijn twijfels in de voortgang die er in zo’n no first use verklaring zou zitten. Ik denk dat het om zover 
te komen heel veel onderhandelingskracht vergt en dat die je uiteindelijk niet echt een stap voorwaarts 
brengt. Mijn inzet zou toch veel meer zijn om Nederland een rol te laten spelen in het zorgen dat het 
aantal landen dat het kernwapenverdrag ondertekent, dat dat vergroot wordt. Dat lijkt mij effectiever 
en ook meer aansluiten bij de massabeweging die je zou willen creëren op zowel het politieke toneel 
als bij burgers. Maar ik roep u allemaal op met ons mee te denken en vooral ook niet op te geven.  

Jan: nog een vraag aan Aron. Kun je je nog herinneren of de laatste jaren op een D66- of JD-congres 
het woord ‘kernwapen’ is gevallen? 

Aron: niet specifiek, maar in ieder geval heb ik geen motie of iets dergelijks hierover langs zien komen. 

Jan: wordt het niet hoog tijd dat dat op een toekomstig congres gebeurt nu de wereld weer zoveel 
kernwapens maakt?  

Aron: ja dat zeker. We moeten verder gaan op de weg die de regering al heeft ingezet, namelijk te 
streven naar een kernwapenvrije wereld.  

Jan: Wouter, jij komt morgen bij je vrienden en zegt ‘ik was gisteravond bij een bijeenkomst over 
kernwapens’. Word je dan uitgelachen of vragen ze waar ben je nou helemaal in verdwaald?  

Wouter: nee dat denk ik niet. Ik denk zeker ook dat nu met de ontmoeting onlangs tussen Trump en 
Kim Jong-un deze materie steeds meer relevant wordt. In het programma van DWARS staat ook dat 
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wij een voor een nationaal verbod op kernwapens zijn, dus dat betekent dat we ook die kernwapens 
uit Volkel weg willen. 

 

 

Jan: Lilianne, moet een minister van Buitenlandse Zaken shinen op het wereldtoneel of als een nuttige 
werkbij met een oliekannetje rondlopen?  

Lilianne: het belangrijkste is dat de minister van Buitenlandse Zaken iets doet en daar ontbreekt het 
nu aan. Een goede minister van Buitenlandse Zaken weet zelf het beste wat de meest effectieve tactiek 
is. Soms is die tactiek veel lawaai maken . Nederland zit dit jaar in de Veiligheidsraad; dat zou een 
gelegenheid zijn geweest om een positie in te nemen. En soms is stille diplomatie de beste weg. Maar 
ik denk wel dat deze minister van Buitenlandse Zaken enige aansporing kan gebruiken.  

Jan: je noemde net de Veiligheidsraad waar Nederland momenteel voorzitter van is. Is naar jouw 
weten het onderwerp kernwapens daar op tafel geweest?  

Lilianne: dat zal ongetwijfeld wel gebeurd zijn, we hebben de spanning gezien tussen de VS en Noord-
Korea, er is een ontmoeting geweest tussen Rusland en de Verenigde Staten waarbij het Poetin was 
die aanbood om het gesprek weer op te pakken en de Amerikanen dat niet deden. Nederland zal zich 
op dit punt wel moeten blijven inzetten, maar het taaie onderhandelingswerk wordt in andere gremia 
gevoerd. Ik ben heel kritisch op de inzet van het kabinet maar ik weet tegelijkertijd dat de afgelopen 
tijd door diplomaten wel degelijk komma’s zijn verzet die in positieve zin vergaande gevolgen hebben. 
Het is juist daarom zo teleurstellend dat dit kabinet daar niet op volle kracht mee doorgaat.  

Aron: er werd daarnet weer genoemd, je moet niet willen shinen als minister van Buitenlandse Zaken 
maar volgens mij kan je dat ook omdraaien en van de andere kant bekijken. Namelijk, je moet niet zo 
bang zijn om een stap te willen zetten. Ik heb gisterochtend de kans gekregen om een vraag te stellen 
aan ambassadeur Pieter Hoekstra van de Verenigde Staten. Ik stelde hem de vraag wat volgens hem 
Nederland kan doen om zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld. Zijn antwoord daarop 
luidde, enigszins tot mijn verbazing: ‘Zeg luister, de Nederlandse regering moet gewoon doen waar ze 
zin in heeft zolang er maar dialoog hierover bestaat met de Verenigde Staten’. Dat is toch ook weer 
geen opgeheven vingertje van ‘waag het niet om hier iets aan te veranderen’. Nederland moet hierbij 
een beetje de luis in de pels zijn.  
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Jan: Wouter, is het een eye opener geweest voor jou hier vanavond? Is het nieuw? Kernwapens ik ga 
ermee aan de slag? 

Wouter: ik heb zeker nieuwe dingen gehoord. Zeker omdat we een klein landje zijn en de bedreiging 
wereldwijd, kunnen we die luis-in-de-pels-rol prima vervullen. 

Jan: Lilianne als Nederland zijn wij ook lid van een exotische groep gelijkgezinde landen zoals de 
Verenigde Arabische Emiraten en nog een paar kleine Afrikaanse landen die op het kernwapenterrein 
met elkaar samenwerken. Een heel bijzondere groep, wist je dat?  

Lilianne: nou nee, maar ik heb gezien dat vaak dat soort groepjes landen een beetje loskomt van de 
beelden die wij van hen hebben en dat sommige landen ook een breekijzer kunnen zijn in relatie tot 
de landen in hun regio. De meest interessante groepen waar ik deel van uitmaak zijn juist die meest 
onwaarschijnlijke groepen.  

 

Jan: ik zou alle politici willen bedanken voor hun komst 
naar een avond over dit onderwerp. Het is echt van belang 
dat we dit onderwerp levend houden en jullie hebben daar 
een bijdrage aan geleverd. Toen ik in mijn jonge jaren mijn 
grote held Hans van Mierlo van D66 eens tegen het lijf liep, 
vertelde hij dat hij in 1982 bij de vergadering van de 
Nuclear planning group (NPG) in een luxe resort in 
Schotland op het bed ging zitten bij Caspar Weinberger de 
toenmalige Amerikaanse minister van Defensie, 
bijgenaamd Cap the knife, en toen een hartstochtelijk 
pleidooi hield om af te zien van de plaatsing van die 
Amerikaanse kruisraketten. Deze passie, deze 
begeestering bij dit onderwerp waarbij twee keer 
vijfhonderdduizend mensen in de jaren tachtig de straat 
op gingen, hebben we niet, maar ik denk wel dat het 
ontzettend belangrijk is om bij dit werkelijk 
levensbedreigende onderwerp niet te vergeten dat we 
gewoon van die wapens af moeten. Alles wat we daarbij 
kunnen doen is ongelofelijk belangrijk want het dreigt 
toch een beetje van terug van nooit weggeweest. Ze zijn 
terug, de dreiging is groot, er zijn regionale spanningen 
Noord-Korea, Iran, India-Pakistan, het Non-Proliferatie 

Verdrag is niet unaniem ondertekend, wel bijna, de belofte tot ontwapening is nog niet nagekomen, 
er gaat duizend miljard dollar in de Amerikaanse modernisering en Poetin zit ook niet stil op dat punt, 
Nederland heeft nog kernwapens, we hebben de wettelijke weg via het Internationaal Gerechtshof 
proberen te bewandelen, minister Blok heeft een mooie alinea om zich aan vast te houden bij het 
Regeerakkoord van vorig jaar en ik hoop zeer dat er een goed debat gaat ontstaan volgende week, ook 
op basis van het Maatschappelijk Appel dat gisteren is aangeboden. Het onderwerp leeft nog, het moet 
nog worden geadresseerd en moet nog worden opgelost. Iedereen die aan de organisatie van deze 
avond heeft bijgedragen heel veel dank voor het handen uit de mouwen steken voor dit ontzettend 
belangrijke onderwerp. Dank jullie wel. 
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Bijlage  

                     MAATSCHAPPELIJK APPEL 
 
ACTIEVE KABINETSINZET VOOR KERNWAPENVRIJE WERELD WELKOM EN NODIG 
Voorkom een nieuwe wapenwedloop en een nieuwe Koude oorlog! 
 

‘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.’ (Regeerakkoord, 10-10-2017, p. 47) 

 
‘Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war  
and the consequent need to make every effort to avert that danger...’.´Each of the 
Parties to the Treaty undertakes  to pursue negotiations in good faith (...) on a treaty 
on general and complete nuclear disarmament under strict and effective international 
control.’ (Uit Preambule en Artikel 6 van het Non-Proliferatieverdrag)  

 
Geachte commissieleden, 
 
Uit ernstige verontrusting over recente ontwikkelingen op kernwapengebied roepen wij U op tot een 
maximale inspanning om de dreiging van een nieuwe nucleaire wapenwedloop en een verlaging van 
de atoomdrempel te helpen ombuigen naar de in het Regeerakkoord overeengekomen richting en zo 
bij te dragen aan het voorkómen van een nieuwe Koude Oorlog. 
 
Vorig jaar deed de escalatie ‘VS - Noord-Korea’ de wereld voor het eerst sinds 1989 beseffen, dat een 
kernoorlog nog steeds een reëel gevaar is. Begin 2018 waarschuwden experts zelfs, dat de kans daarop 
sinds 1953 niet zo groot is als nu Vervolgens kwamen de VS en Rusland - samen goed voor 93% van de 
huidige 15.000 kernwapens - met nieuwe plannen voor modernisering en uitbreiding van hun 
kernwapenarsenalen, die weer meer plaats krijgen in beider militaire doctrines en kunnen leiden tot 
verlaging van de atoomdrempel. Zo wil de VS voor ruim $1.000.000.000.000 kernraketten,-
onderzeeërs en -bommenwerpers vervangen, kleine kernbommen ontwikkelen voor gebruik op het 
slagveld en kernwapens kunnen inzetten bij een niet-nucleaire aanval. Daarna kwam Rusland met de 
zware intercontinentale Sarmat-raket met meervoudige kernkoppen waartegen geen raketschild 
bestand zou zijn, kruisraketten met nucleaire aandrijving en onderwaterdrones met kernlading - ter 
verdediging én om dreigende conflicten te neutraliseren door beperkte preventieve nucleaire inzet. 
 
De huidige kernwapens zijn al tot 100 keer sterker dan die op Japan in 1945, en door toegenomen 
precisie, bundeling en aantal is hun potentiële vernietigingseffect nog veel groter. Zo’n 2000 staan op 
scherp, met alle risico’s op een kernoorlog, ook onbedoeld: technisch of menselijk falen heeft ons al 
te vaak vlakbij de nucleaire afgrond gebracht - nog afgezien van nieuwe risico’s als cyberaanvallen. 
Zelfs een beperkt regionaal nucleair conflict heeft wereldwijd gevolgen: roet in de dampkring zal het 
zonlicht blokkeren, met als gevolg enorme misoogsten, tot twee miljard hongerdoden en ongekende 
vluchtelingenstromen. Het Rode Kruis, medici, burgemeesters, kerken en NGOs waarschuwen al vele 
jaren voor de onaanvaardbare humanitaire risico’s van een kernaanval en de illusie van adequate 
medisch-humanitaire hulp: er zal slechts onbeschrijfelijk lijden zijn in een verwoeste wereld. 
 
Gezien deze dreigende ontwikkelingen is een actieve kabinetsinzet voor een kernwapenvrije wereld 
conform het Regeerakkoord meer dan welkom en nodig! Rutte-3 kan zo de constructieve koers 
voortzetten die Rutte-2 koos in 2016, als antwoord op maatschappelijke acties en het daarop volgende 
parlementaire debat en de aangenomen moties. Daardoor deed Nederland in 2017 als enig NAVO-lid 
mee aan de VN-onderhandelingen over een verbod op kernwapens, wat ons de nodige goodwill 
opleverde bij de vele betrokken landen, al tekenden we de Ban Treaty tot nu toe niet.  
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Een kernwapenvrije wereld wil 85% van onze bevolking, wil ook de NAVO en wil zeker de 
wereldgemeenschap: bijna alle landen, ook de kernmachten, ratificeerden het Non-Proliferatie 
Verdrag NPV (1970). Artikel 6 beoogt te komen tot algehele en complete nucleaire ontwapening  - een 
proces- en resultaatsverplichting voor élk land - maar is nog altijd niet uitgevoerd. Uit onvrede 
daarover kwamen 122 landen op 7 juli 2017 in de VN een verbodsverdrag overeen voor dit enige nog 
‘legale’ massavernietigingswapen. Tot nu toe zijn de kernmachten en de NAVO tegen dat verdrag en 
stellen dat het NPV de hoeksteen is voor hun veiligheids- en ontwapeningsbeleid. Maar dat verplicht 
hen - en dus ook ons land - dan wel eens te meer Artikel 6 serieus te nemen, ook om het risico te 
verkleinen dat landen het NPV verlaten en eigen kernwapenprogramma’s gaan ontwikkelen.  
 
Gezien dit risico en de ernst van de internationale situatie vragen wij U dan ook dringend maximaal 
in te zetten op een internationale dialoog mét de nucleaire machten over alomvattende, verifieerbare 
uitbanning van kernwapens, conform Artikel 6 NPV. Dat past ruim ‘binnen het kader van 
bondgenootschappelijke verplichtingen’ en bij onze bruggenbouwerrol. Ons land heeft immers een 
prima diplomatieke reputatie en krediet in de VN - ook bij de kernwapenstaten, die cruciaal zijn voor 
werkelijke ontwapening. Juist met hen zitten we al aan diverse overlegtafels, dit jaar in de 
Veiligheidsraad zelfs met de grootste kernmachten, de vijf permanente leden. In dat kader zou Nederland 
bijvoorbeeld kunnen pleiten voor verwijdering van de tactische kernwapens uit Europa. 
 
Zo’n ‘actieve inzet’ kan rekenen op wereldwijde maatschappelijke steun zoals van het Rode Kruis, de 
Wereldraad van Kerken, de Paus, Mayors for Peace, PAX, WMA, IPPNW, IALANA en ICAN, de motor 
achter het kernwapenverbod en beloond met de Nobelprijs voor de Vrede 2017 - expliciet bedoeld als 
aansporing voor de kernmachten. Want is het nog wel van deze tijd om conflicten tussen landen op te 
lossen met inzetten van of dreigen met zoiets obsoleets, alles vernietigends als kernwapens?   
 
Wat een cadeau aan de mensheid zou het zijn als in 2020 ‘50-jaar NPV’ kan worden gevierd met een 
serieuze doorstart van onderhandelingen om te komen tot een kernwapenvrije wereld. En welke 
regering kan daarin beter het initiatief nemen dan de onze, gezien de opdracht in het Regeerakkoord!  
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