
 

DE VREDESVERKLARING VAN NAGASAKI 
 
Om 2 minuten over elf in de morgen van 9 augustus 1945 werd de stad Nagasaki in één verschrikkelijke 
klap gereduceerd tot een hoop blakerend puin door een enkele atoombom.  
De lichamen van de mensen werden doorboord door enorme hoeveelheden radioactieve straling en de 
stad werd getroffen door een onvoorstelbare hitte en een verwoestende schokgolf. Van de 240.000 
burgers stierven er 74.000 onmiddellijk en raakten er 75.000 gewond. 70 Jaren lang zou er geen boom 
of plant meer kunnen groeien, werd er gezegd over de ruïnes op de heuvels van Urakami, en nu zijn ze 
omgeven door groen. Toch lijden de slachtoffers van de atoombom, de Hibakusha, nog steeds aan de 
gevolgen van deze fatale vergissing, doordat hun lichamen ook nu nog worden aangetast door de 
radioactieve straling, wat de reden is dat ze dat moment geen dag van hun leven kunnen vergeten. 
 
De atoombom is geboren in de oorlog. En het is in de oorlog gebruikt. 
 
De Hibakusha, de slachtoffers van de atoombom, die zelf aan den lijve de vreselijke, vernietigende 
kracht van de atoombom hebben ervaren, hebben tot in het diepst van hun ziel sterk gegraveerd dat 
kernwapens geen recht van bestaan hebben en dat we nooit meer oorlog moeten voeren. Het ideaal van 
de vrede zoals vervat in de Japanse Grondwet is geboren uit de reflectie op deze bittere en harde 
ervaringen en op de oorlog zelf, zodat onze natie na de oorlog vreedzaam voorwaarts zou kunnen gaan. 
Voor Nagasaki en ook voor heel Japan is het ideaal van de vrede, de toestand waarin geen oorlog wordt 
gevoerd, iets dat voor eeuwig onveranderd zou moeten blijven. 
 
Nu zijn de generaties die na de oorlog geboren zijn in de meerderheid onder onze burgers en verdwijnen 
de herinneringen aan de oorlog in rap tempo uit onze samenleving. Niet alleen de ervaringen van de 
atoombommen op Nagasaki en Hiroshima, maar ook de bombardementen die Tokio en vele andere 
steden verwoest hebben, de slag om Okinawa en de herinneringen aan de tragische oorlog die zovele 
mensen in Azië heeft geplaagd, mogen niet verloren gaan. 
Nu er 70 jaren verstreken zijn, moeten we die herinneringen blijven overdragen door ze steeds opnieuw 
te vertellen. 
Ik vraag daarom aan een ieder, in Japan en over de hele wereld, die de atoombommen of de oorlog zelf 
ervaren heeft, om daarover te spreken, zodat die herinnering niet verloren gaat. 
En tegen de mensen van de jongere generaties wil ik zeggen: blijf niet doof voor de verhalen uit het 
verleden, want hetzelfde zou jullie in de toekomst kunnen gebeuren, dus wijd jezelf toe aan de gedachte 
van de vrede. Probeer jezelf voor te stellen wat jullie zelf zouden doen in een dergelijke situatie. En 
vraag je vervolgens af wat je zelf zou kunnen doen om de vrede te bevorderen. De jeugd heeft de kracht 
om nieuwe relaties op te bouwen die grenzen overstijgen. 
 
Tegen de mensen van over de hele wereld wil ik zeggen dat de grootste kracht om een wereld zonder 
oorlog en zonder kernwapens tot stand te brengen ligt in onszelf, in het individu. Luister naar de 
verhalen over de oorlog, schaar je achter de afschaffing van kernwapens, bezoek een tentoonstelling 
over de atoombom en je zult zien dat de inspanningen van individuen samen een grote kracht 
vertegenwoordigen. In Nagasaki zijn we begonnen met het overbrengen van deze ervaringen en idealen 
aan de volgende generatie, te beginnen met de tweede en derde generatie slachtoffers van de 
atoombombardementen.  
De kracht die wij hebben als individu, is de sterkst denkbare kracht die een wereld zonder oorlog en 
zonder kernwapens tot stand zou kunnen brengen. De kracht van de burgermaatschappij kan de politiek 
in beweging brengen en daardoor de wereld veranderen. 
 
In mei van dit jaar werd de herzieningsconferentie van het Non-proliferatieverdrag (NPT) afgesloten 
zonder dat er een slotdocument werd aangenomen. In het definitieve concept voor het slotdocument 
waren we dankzij de inspanningen van landen die kernwapens verbieden echter in staat om opgenomen 
te krijgen dat er een kleine stap gezet zou moeten worden naar nucleaire ontwapening. 
We doen daarom met klem het volgende beroep op top van de lidstaten van het Non-proliferatieverdrag: 
Beschouw deze herzieningsconferentie niet als een verloren zaak. Gaat u alstublieft door met uw inzet 
voor het voeren van overleg in alle mogelijke fora, waaronder de Algemene Vergadering van de VN, met 
als doel de totstandkoming van een juridisch kader dat zal leiden tot een verbod op kernwapens. 
 
Door veel landen werd het belang ingezien van daadwerkelijke bezoeken aan de getroffen gebieden 
door leden van de vergadering. 
Wij in Nagasaki nodigen hen opnieuw uit. 
President Obama en overige kernwapenstaten,de staatshoofden en iedereen ter wereld; kom naar 



 

Nagasaki en Hiroshima om met uw eigen ogen te kunnen zien wat er hier gebeurd is onder die 
paddenstoelwolk, 70 jaren geleden. Ik zou u willen vragen de Hibakusha, zij die door de atoombommen 
getroffen werden, niet alleen te beschouwen als slachtoffers, maar als een "deel van de mensheid" en 
horen aan wat zij te zeggen hebben. 
 
Van de Japanse overheid wil ik het volgende vragen. 
Overweegt u alstublieft methoden om de veiligheid van ons land te waarborgen die niet afhankelijk zijn 
van nucleaire afschrikking. Dit is mogelijk door een Kernwapenvrije zone in te stellen in Noordoost-Azië, 
zoals voorgesteld door onderzoekers uit vele landen, waaronder de VS, Japan, Zuid-Korea en China. Ik 
zou u daarom met het oog op de toekomst graag willen vragen om in plaats van een "nucleaire paraplu" 
een "niet-nucleaire paraplu" als paradigma te kiezen. 
 
Deze zomer hebben we in Nagasaki het "International Youth Peace Forum" gehouden, waarin kinderen 
uit 122 landen en regio's samen hebben nagedacht en gepraat over vrede. 
In november zal voor het eerst in Nagasaki een "Pugwash International Conference" plaatsvinden. Deze 
reeks conferenties, begonnen na de aanklacht van Einstein tegen de verschrikkingen van kernwapens, 
brengt wetenschappers van over de hele wereld samen om te praten over het probleem van de 
kernbewapening en om vanuit Nagasaki een boodschap van vrede te brengen aan de hele wereld. 
 
"Peace from Nagasaki"  
Vrede uit Nagasaki.  
 
We willen deze woorden in ons hart bewaren en voortgaan met het verspreiden van het zaad van de 
vrede. 
 
Ook al is het nu alweer 4 jaar geleden dat de grote aardbeving en tsunami Oost-Japan troffen, wij in 
Nagasaki blijven de mensen in Fukushima, die nog steeds lijden onder de gevolgen van het ongeluk in 
de kernreactor daar, steunen en we zullen dat blijven doen. 
 
Op dit moment wordt er in het parlement een wetsvoorstel behandeld over de manier waarop de 
nationale veiligheid gewaarborgd mag worden. Mensen maken zich zorgen en zijn bang dat de plechtige 
gelofte die 70 jaar geleden in ons hart werd gegrift, het ideaal van de vrede vervat in de Japanse 
grondwet, nu op zijn grondvesten lijkt te schudden. Ik vraag daarom de overheid en het parlement om te 
willen luisteren naar deze zorgen en angsten, om wijsheid te tonen en een zorgvuldige en oprechte 
afweging te maken. 
 
Dit jaar is de gemiddelde leeftijd van de overlevende Hibakusha boven de 80 jaar gekomen. Ik eis 
daarom met klem van de Japanse overheid, in het licht van haar verantwoordelijkheid voor land en volk, 
dat de hulpverlening aan Hibakusha, atoombomslachtoffers, verbeterd wordt op basis van hun 
daadwerkelijke leefomstandigheden en dat het gebied dat wordt aangemerkt als door de atoombom 
getroffen gebied en daardoor het aantal mensen dat aangemerkt kan worden als mensen die de 
atoombom ervaren hebben, zal worden uitgebreid. 
 
In toegewijde nagedachtenis aan zij die stierven als gevolg van de atoombommen, verklaren wij, de 
burgers van Nagasaki en Hiroshima, hierbij dat wij onze uiterste best zullen blijven doen om een vredige 
wereld zonder kernwapens te kunnen realiseren. 
                 
 
                                     Tomihisa Taue 

Burgemeester van Nagasaki 
                                                   9 augustus 2015  
 


