
 

1. Allereerst wil ik u allen hier aanwezig bedanken om hier te zijn. Het 

maakt ook duidelijk dat we niet alleen zijn in onze strijd tegen 

kernwapens 

 

2. Ik wil ook alle vrijwilligers en organisaties bedanken die deze avond 

mogelijk maken en samenwerken onder de gemeenschappelijke noemer 

van ‘Vredesoverleg Gent, ook Ip Man van Viadagio vzw en de muzikanten 

die het culturele deel van de avond verzorgden in de Sint-Niklaaskerk het 

koor De 2de Adem, en de muzikanten die ook straks nog stemmige 

muziek op het water zullen brengen: mevrouw Kyoko Ashida uit Japan en 

de harpiste Hannah Van Den Borne. 

 

3. Wij ook oprecht blij om opnieuw te kunnen rekenen op de politieke en 

financiële steun van het Gentse stadsbestuur. Er zijn helaas niet veel 

steden in België die zo fel hun nek uitsteken voor vrede en zich zo sterk 

en expliciet uitspreken tegen kernwapens. Alle lof hiervoor. Tal van 

verontschuldigingen wegens verlof, zo gaat dat tijdens de 

zomervakantie. Maar het doet ons plezier om te zien dat schepenen en 

gemeenteraadsleden van zowel sp-a, Groen!, open-VLD als CD&V 

aanwezig zijn en mee een kaars op het water zullen plaatsen. Ik vermeld 

graag (en excuses voor diegene die ik vergeet):  

- Guy Reynebeau + schepen en waarnemend burgemeester Resul Tapmaz, 

Sp-a 

- Zeneb Bensafia, Caroline Van Peteghem en Liliane De Cock van Groen! 

- Schepen Sofie Bracke van open-VLD 

- en Jef Van Pee van CD&V 

 

4. Reeds meer dan 10 jaar herdenken wij hier aan de Korenlei de 

bombardementen in H/N. En daarvoor gebeurde dat ook al enkele jaren 

onder impuls van ‘Voor Moeder Aarde’ aan de Lievekaai in Gent. 

 

5. Tijdens de voorbije jaren zijn er momenten van hoop geweest in de strijd 

voor een kernwapenvrije wereld, maar ook veel momenten van 

teleurstelling en frustratie. Obama kondigde in 2009 zijn visie over een 

kernwapenvrije wereld aan, de relatie met Rusland was ontspannen en 



er werd een nieuw ontwapeningsakkoord gesloten. Er was hoop en ook 

kans om ook de tactische kernwapens in ons land te laten verdwijnen.  

 

6. Maar de politieke wereldleiders en ook onze Belgische regering vergaten 

gebruik te maken van het momentum… Ondertussen plannen wij in 

België de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen die kernwapens 

kunnen afwerpen. Internationaal zijn de internationale relaties terug 

zeer gespannen. En dat terwijl onze wereld nog steeds beschikt over 

meer dan 15000 kernwapens, waarvan er duizenden binnen een 

tijdspanne van enkele minuten kunnen gelanceerd worden! 

 

7. Miljarden dollars worden geïnvesteerd in de modernisering van 

kernwapens, een praktijk waaraan ook de banken in België zich schuldig 

maken! Wist u dat uw bank met uw spaargeld investeert in bedrijven die 

kernwapens produceren en moderniseren? 

 

8. Politieke leiders van verafgelegen landen zoals Noord-Korea, maar ook 

dichterbij huis zoals premier Theresa May van Groot-Brittannië of 

president Donald Trump in de VS praten achteloos over het gebruik van 

kernwapens. Het leger in de VS overweegt om nieuwe, kleinere en beter 

inzetbare kernwapens te maken!  

 

9. Vergis u niet! De waanzin van de totale vernietiging van ontelbare steden 

en zelfs de leefbaarheid van onze planeet is nog altijd niet afgewend! 

Slechts een minimale kernoorlog met 225 kernwapens, dat is slechts 

1,5% van alle kernwapens in de wereld, zal resulteren in de dood van 

meer dan 2 miljard mensen ten gevolge van hongersnood.  

 

10. Gelukkig is er dit jaar ook hoopvol nieuws, zeer hoopvol nieuws. Vorige 

maand werd een nieuw VN-verdrag aangenomen door de Verenigde 

Naties. Het verdrag verbiedt kernwapens voor alle landen, en onder alle 

omstandigheden! Zowel de ontwikkeling, de productie, het bezit, het 

testen, het dreigen, het opslaan van kernwapens in andere landen wordt 

verboden. 

 

11. En het verdrag is er gekomen ondanks de boycot van de 

kernwapenstaten. Dit betekent ook een overwinning voor de 

democratie. Elke opiniepeiling in gelijk welk land wijst keer op keer uit 



dat de mensen af willen van kernwapens, ook in ons land! Een 

meerderheid van de landen is het wachten op de kernwapenstaten beu. 

Zij hebben de plicht te ontwapenen onder het Non-Proliferatieverdrag 

maar op dit ogenblik moderniseren zij hun kernarsenaal ipv van het te 

ontmantelen. 

 

12. Het verdrag betekent niet onmiddellijk het einde van de kernwapens, 

maar is een belangrijke nieuwe stap die zal leiden naar een 

kernwapenvrije wereld. Om het met de woorden van het Internationale 

comité van het Rode Kruis te zeggen “het historische belang van dit 

verdrag kan niet overschat worden. Het is een essentiële en 

langverwachte stap in de richting van een kernwapenvrije toekomst.” 72 

jaar het gebruik van kernwapens in Hiroshima en Nagasaki worden 

kernwapens eindelijk verboden! 

 

13. Ik wil graag eindigen met een brief van hibakusha Setsuko Thurlow, een 

overlevende van de kernbom in Hiroshima. Ik lees u graag deze brief 

voor omdat zijn ons nog eens in herinnering brengt waarom we de 

kernwapens moeten afschaffen én omdat ze een belangrijke oproep 

doet aan u hier allen aanwezig. 

 

14. Brief 

 

15. Straks kan u een email sturen en/of de brief tekenen die wij morgen op 

de post gaan doen naar onze premiers Charles Michel. 

 

16. Dan geef ik nu graag het woord aan onze waarnemend burgemeester, 

schepen Resul Tapmaz.  


