
Nagasaki Vredesverklaring 
 
Doe uw ogen dicht en luister 
 
Terwijl duizenden armen en benen werden afgerukt 
Ingewanden uitpuilden  
Maden in lichamen krioelden, 
Zochten zij die nog ademden naar dierbaren 
En cremeerden zij de doden die zij vonden. 
De rook van brandende lijken steeg op naar de hemel 
En onschuldig bloed kleurde het water van de Urakami rivier. 
 
Aan de oorlog kwam eindelijk een eind, slechts woekerend littekenweefsel bleef over. 
 
Maar 
Mijn vader en moeder zijn er niet meer. 
Mijn broers en zusters zullen nooit terugkeren. 
 
Mensen zijn zwak en vergeten snel; 
Zij herhalen steeds maar weer dezelfde fouten. 
 
Maar 
Dit ene mag nooit worden vergeten. 
Dit ene mag nooit worden herhaald 
Onder wat voor omstandigheden dan ook…  
 
Dit gedicht is geschreven door een vrouw die het atoombombardement op Nagasaki heeft meegemaakt op 9 
augustus 1945, ʼs morgens om 11:02. Ze was zeventien jaar oud, ze verloor haar familie en liep ernstige 
verwondingen op. Het gedicht geeft uitdrukking aan haar vurige overtuiging dat niemand anders in de wereld 
ooit dezelfde tragedie zou hoeven ondergaan. 
 
De atoombommen zijn door mensenhanden gemaakt en zijn ontploft boven mensenhoofden. Dat betekent 
dat nucleaire wapens ook door een beslissing van mensen uitgeroeid kunnen worden en de bron van die 
beslissing is, ongetwijfeld, de geest van elk menselijk wezen. 
 
De huidige situatie in de wereld wat betreft nucleaire wapens is bijzonder gevaarlijk. De opvatting dat 
nucleaire wapens nuttig zijn wint weer aan kracht. De Verenigde Staten ontwikkelen kleinere, meer 
hanteerbare nucleaire wapens en Rusland heeft de ontwikkeling en plaatsing van nieuwe nucleaire wapens 
aangekondigd. Bovendien wordt binnenkort het Intermediate-Range Nuclear Forces (INF)-verdrag ontbonden 
dat een einde heeft gemaakt aan de wapenwedloop tijdens de koude oorlog, net zoals de voortzetting van het 
Verdrag voor Vermindering van Strategische nucleaire wapens (START-verdrag) gevaar loopt. De 
verworvenheden van de mensheid en de resultaten van onze langdurige inspanningen om de wereld te 
bevrijden van nucleaire wapens gaan één voor één te gronde en het gevaar van een nucleaire ramp wordt 
steeds groter. 
 
Zijn de wanhopige oproepen van de overlevenden van de atoombom die zich inspannen om ervoor te zorgen 
dat de levende hel veroorzaakt door nucleaire wapens „zich nooit meer herhaalt” soms aan dovemansoren 
gericht geweest? 
 
Het antwoord is: nee. Er zijn veel mensen in de Verenigde Naties, in regeringen en gemeentes en vooral in 
maatschappelijke groeperingen waaronder de atoombomoverlevenden die dezelfde mening zijn toegedaan en 
die zich uitspreken. 
 
Als verzameling kleine stemmen hebben maatschappelijke groeperingen steeds weer laten zien dat zij de 
macht hebben de wereld te veranderen. Het testen van waterstofbommen op het Atol Bikini in 1954 heeft een 
golf van protesten veroorzaakt die over de hele wereld is getrokken en heeft geleid tot het sluiten van 
verdragen over het verbod op kernproeven. De kracht van burgerbewegingen heeft op dezelfde manier een 
belangrijke rol gespeeld in het sluiten van het Verdrag voor het verbod op Nucleaire wapens in 2017.  De 
macht van een enkel individu is gering, maar totaal niet beperkt. 
 
Ik spreek een oproep uit aan de burgerbevolking over de hele wereld. 
 



Laten wij over onze oorlogservaringen en de atoombombardementen blijven praten en de informatie 
overdragen aan toekomstige generaties. Kennis over de verschrikkingen van oorlog is een belangrijke eerste 
stap op weg naar vrede.  
 
Laten wij doorgaan met het bevorderen van vertrouwen tussen mensen over landsgrenzen heen. De bruggen 
van vertrouwen die door individuen gebouwd worden zullen ertoe bijdragen dat oorlog als gevolg van 
nationale conflicten wordt voorkomen. 
Laten wij onze kinderen vertellen hoe belangrijk het is de pijn van anderen te begrijpen. Daarmee zal er vrede 
gezaaid worden in de harten van kinderen. 
 
Wij kunnen veel doen om aan de vrede bij te dragen. Laten wij wanhoop en onverschilligheid mijden en 
doorgaan met het bevorderen van een cultuur van vrede. Laten wij onze stemmen verheffen en volhouden dat 
nucleaire wapens niet nodig zijn. 
 
Dit is de belangrijke rol die wij allen kunnen spelen, ook al lijken we nog zo nietig. 
 
Leiders van de wereld. Bezoek de steden die met atoombommen gebombardeerd zijn en zie, hoor en voel wat 
er gebeurd is onder de paddenstoelwolk. Prent de onmenselijkheid van nucleaire wapens in uw geheugen. 
Leiders van de nucleaire staten. Het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) bereikt 
volgend jaar de mijlpaal van het vijftigjarige bestaan. Alle nucleaire staten zouden zich de betekenis van het 
verdrag moeten herinneren. Het verdrag beoogt nucleaire wapens te elimineren en elk land is gehouden die 
plicht te vervullen. Ik roep met name de Verenigde Staten en Rusland op om verantwoordelijkheid te nemen 
als nucleaire supermachten en de wereld concrete manieren te laten zien om nucleaire voorraden drastisch te 
verminderen. 
 
Ik doe ook een beroep op de Japanse regering. Japan houdt zich afzijdig van het Verdrag voor het Verbod op 
Nucleaire wapens. Als enige land in de wereld dat de verwoesting heeft ervaren die door nucleaire wapens 
wordt veroorzaakt, moet Japan het Verdrag voor het Verbod op Nucleaire wapens zo spoedig mogelijk 
ondertekenen en ratificeren. Als middel om dat doel te bereiken, verzoek ik de Japanse regering om de trend 
richting denuclearisatie op het Koreaanse schiereiland aan te grijpen en met inspanningen te beginnen om 
Noord-Oost-Azië een kernwapenvrije zone te maken waar alle landen naast elkaar bestaan, niet onder een 
„nucleaire paraplu” maar onder een „non-nucleaire paraplu”. En bovenal vraag ik de Japanse regering om de 
geest te handhaven van „nooit overgaan tot oorlogvoering” die is verankerd in de Japanse grondwet en om 
een voortrekkersrol te vervullen in het uitdragen van die instelling over de hele wereld. 
 
De gemiddelde leeftijd van de overlevenden van de atoombommen heeft de 82 jaar overschreden. Ik verzoek 
de Japanse regering om verdere maatregelen te nemen om de ouder wordende overlevenden ondersteuning 
te bieden en stappen te zetten om mensen te helpen die aan de atoombombardementen zijn blootgesteld 
maar nog niet erkend zijn als overlevenden. 
 
Als stad die blootgesteld is geweest aan nucleaire verwoesting, zal Nagasaki de bevolking van Fukushima 
blijven steunen. Zij worstelen nog steeds met radioactieve vervuiling, acht jaar na de ramp met de 
kerncentrale. 
 
Mijn diepe medeleven gaat uit naar de mensen die zijn omgekomen bij het atoombombardement en ik 
verklaar dat Nagasaki vastbesloten is om, samen met Hiroshima en met alle mensen overal die zich inzetten 
voor vrede, onophoudelijk te streven naar het afschaffen van nucleaire wapens en het realiseren van 
duurzame wereldvrede. 
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