
Wereldwijd zijn er zo’n
19.000 kernwapens,
m a s s av e r n i e t i g i n g s -
wapens die in het

slechtste geval gebruikt kunnen
worden voor strategische doelwit-
ten. Begin maart gaan vertegenwoor-
digers van regeringen van over de he-
le wereld in Oslo de humanitaire con-
sequenties van de inzet van kernwa-
pens bestuderen. Ook Nederland zal
een delegatie afvaardigen.

Kernwapens zijn naar onze me-
ning een van de grootste bedreigin-
gen voor het voortbestaan van de

mensheid. De recente Noord-Kore-
aanse kernproef heeft aangetoond
hoe actueel deze dreiging is.

Wij hopen dat de conferentie in
Oslo zal leiden tot politieke onder-
handelingen over nucleaire ontwa-
pening. Als burgemeesters willen wij
dat steden en dorpen nooit het doel-
wit van een nucleaire aanval worden.
Wij roepen minister Timmermans
op deze gelegenheid te gebruiken
om aan te kondigen dat Nederland
de twintig Amerikaanse kernwapens
die op luchtmachtbasis Volkel lig-
gen, terug naar de VS zal sturen. Tim-
mermans zou daarnaast kunnen
overleggen met zijn ambtgenoten
uit België, Turkije, Italië en Duits-
land om te kijken of zij dit goede

voorbeeld kunnen volgen. Hij kan
daarmee geschiedenis schrijven.

De explosie van één kernwapen in
een bevolkt gebied volstaat om door
hitte, schokgolven en stralingseffec-
ten honderdduizenden mensen te
doden. De stralingseffecten zullen
decennia na de explosie nog steeds
mensen ziek maken, te vroeg doen
sterven en ernstige schade toevoegen
aan het milieu. Volgens het Interna-
tionale Rode Kruis kunnen hulpor-
ganisaties hun mandaat, het helpen
van mensen in nood, niet waarma-
ken in het geval van een nucleaire ex-
plosie in bewoond gebied.

Schokkend is ook dat uit nieuw
onderzoek van International Physi-
cians for the Prevention of Nuclear War
(IPPNW) blijkt dat het inzetten van
slechts 0,1 procent van het nucleaire
arsenaal wereldwijd een jarenlange
hongersnood kan veroorzaken, juist
in kwetsbare landbouwgebieden,
zelfs als die ver van de explosie lig-
gen. Kernwapens blijven dan ook een

van de grootste bedreigingen voor de
mensheid.

Uit peilingen blijkt dat 87 procent
van onze bevolking tegen kernwa-
pens in Nederland is. De Kamer heeft
recent een motie aangenomen waar-
in ze vraagt om de verwijdering van
kernwapens uit heel Europa. Frans
Timmermans heeft als Kamerlid her-
haaldelijk gepleit voor het verwijde-
ren van de tactische kernwapens die
op de luchtmachtbasis van Volkel
staan. Hij stelde dat deze van geen
enkel militair of strategisch nut zijn
en dat de Amerikanen ze zo konden
komen ophalen. Wij zijn het grondig
eens met Kamerlid Timmermans en
hopen dat minister Timmermans de
daad bij het woord zal voegen. Wij

vragen hem dit onderwerp niet te la-
ten meeslepen in langdurige onder-
handelingen tussen de VS en Rus-
land, maar te overwegen om zelf
stappen te zetten in goed overleg met
de VS, waarbij dit voorbeeld ook an-
dere landen zou kunnen opwekken
hetzelfde te doen.

Nederland heeft afspraken met de
VS gemaakt over plaatsing van die
wapens in Nederland. Nu kan Neder-
land ook in direct overleg met de VS
die afspraken terugdraaien. Als er
ooit een goed moment was om deze
actie te ondernemen is het nu wel.
Stuur die kernwapens terug! Onze
steun heeft u.

Jan Hoekema is burgemeester van
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pens.

Stuur die kernwapens snel terug naar Amerika
Op de luchtmachtbasis
Volkel liggen kernwapens
klaar voor gebruik. Daar
moeten we vanaf,
schrijven v ier
b u r g e m e e s t e r s. „Stuur
ze terug naar de VS.”

Proef Noord-Korea
toont aan hoe actueel
deze dreiging is

Als er ooit een
moment voor actie
was, dan is het nu


