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Inleiding
Het is weer eens een turbulent jaartje geweest. Met Iran is een deal over
kernwapens gesloten, in Noord-Korea heeft men er een laten ontploffen.
Maar gelukkig, zo werd ons verzekerd, was het geen waterstofbom zoals
Kim de 374ste ons wilde doen geloven, maar slechts een normale. Poepoe,
dat is inderdaad een opluchting van jewelste. Artsen, verpleegkundigen en
andere gezondheidswerkers zijn meermaals het slachtoffer geworden van
geweld, opzettelijk en, zo werd ons verzekerd, onopzettelijk. Artsen
vluchtten weg uit oorlogsgebieden omdat ze hun werk niet meer kunnen
doen, andere gaven volmondig toe dat dit inderdaad zo was, maar bleven
desondanks bij hun patiënten omdat die nu eenmaal hun
verantwoordelijkheid zijn, zoals hun voorzaten in Westerbork deden die
ondanks dat ze hadden kunnen achterblijven mee de trein ingingen willens
en wetens op weg naar de ondergang. Medici wijzen op de
gezondheidsrisico’s van kernenergiecentrales die zo hun gebreken
vertonen, maar, zo wordt ons verzekerd, die haarscheurtjes kunnen
helemaal geen kwaad, terwijl ik dit jaar een theepot heb vervangen
vanwege haarscheurtjes. Er is een akkoord gesloten om wellicht de
grootste gezondheidsbedreiging van de toekomst in toom te proberen te
krijgen, de klimaatverandering, en, zo werd ons verzekerd, dat gaat zeker
lukken, tenminste: we zullen de temperatuurstijging niet verder zien stijgen
dan 2 graden terwijl, zo verzekeren anderen ons weer, 1 graad eigenlijk
het absolute maximum is om armageddon voor te zijn. Zelf hebben we op
een succesvol symposium een Medical Appeal tegen kernwapens het land
en hopelijk in 2016 de wereld ingestuurd, al verzekerde ons iemand dat
dat vechten tegen windmolens is, maar, zo verzeker ik dan gewoon even,
liever een Don Quichotte dan een Quisling. En ondertussen hebben we
ook in de eigen omgeving vast en zeker weer allemaal met voor- en
tegenspoed te maken gehad. De enige zekerheid die het leven te bieden
heeft, is immers dat het gewoon doorgaat en dat het jaar na het vorige
jaar wederom turbulent zal zijn.
Leo van Bergen

~2~

DE VERENIGING
1. Ledenbestand
Het aantal leden/begunstigers van de NVMP laat al vele jaren een gestaag
dalende lijn zien. We zullen het nieuwe jaar ingaan met 564 leden. Dankzij
hun steun kunnen bestuur, commissies en bureau hun werk voor de
vereniging blijven doen.

2. Bestuur
Het Dagelijks Bestuur vergaderde afgelopen jaar zesmaal. Het Algemeen Bestuur kwam zes keer bijeen, voor een reguliere AB-vergadering en eenmaal
tijdens de ALV, waarbij het bestuur zich tijdens het middaggedeelte boog
over onze sterke en zwakke punten en de verwachtingen voor de toekomst.
Het bestuur verstuurde tweemaal een Bulletin naar de leden waarin verslag
werd gedaan van actuele gebeurtenissen.
Het Dagelijks Bestuur is vooral coördinator die inventariseert welke zaken
er spelen en vervolgens beoordeelt welke activiteiten ontplooid moeten
worden. Daarnaast heeft het DB enkele specifieke taken zoals ad hoc-contacten met de politiek en met andere vredesbewegingen, het onderhouden
van de samenwerking met de Vlaamse IPPNW-afdeling Artsen voor Vrede
(AVV), het organiseren van een symposium op de Algemene Ledenvergadering, het afhandelen van lopende zaken en het bewaken van vastgelegde protocollen.
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Samenstelling van bestuur en Nieuwsbriefredactie
Dagelijks Bestuur
H.O. Spanjaard (Herman)
P. Buijs (Peter)
L. van Bergen (Leo)
L.I.J. Sweerts (Bert)

Einde termijn
duovoorzitter
duovoorzitter
2017
secretaris
2019
penningmeester
2017

Algemeen Bestuur
M. Bakker (Margreet)
M. Begemann (Marianne)
W. Hogervorst (Wouter)
N. Rahim (Niloufar)
L. Wigersma (Lode)

2016
2016
2016
2016
2019

Nieuwsbriefredactie
H. D'aes (Hugo)
J.M.G. van der Dennen (Hans)
M. Bakker (Margreet)
E. Kusters (Ward)
H.D.G. Tyssen (Mimi)
A.J.G.M. Mercx (An)
P. Moll-Huber
H. van Iterson

hoofdredacteur
eindredacteur

corrector
samensteller synopsis
beeldmateriaal

3. Bureau NVMP
Het bureau, administratief hart van de vereniging, beheert het ledenbestand,
verzorgt en bewaakt in- en uitgaande informatie, ondersteunt het Dagelijks
Bestuur bij de uitvoering van besluiten. Men kan er terecht voor inlichtingen
en informatie. Hier wordt ook de homepage op internet bijgehouden. In 2014
kreeg de NVMP het aanbod van een van haar studenten, Byan Burhani, om
de NVMP-website te vernieuwen en zo een professionelere uitstraling te
geven. Wij gingen graag op dit aanbod in en in de loop van 2015 beschikte de
NVMP over een moderne, up to date website: www.nvmp.org. Daarnaast
beheert het bureau ook een NVMP-pagina op Facebook.
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Hans van Iterson is de vaste bureaumedewerker die, samen met de secretaris, verantwoordelijk is voor het functioneren van het bureau.
De adresgegevens zijn:
NVMP
Postbus 199
4190 CD Geldermalsen
Telefoon: 06 – 42009559
E-mail: office@nvmp.org
Website: http://www.nvmp.org/

4. Beleidsthema’s NVMP
De NVMP richtte zich de afgelopen jaren op de volgende thema’s:
1) Kernwapens de wereld uit
- Amerikaanse kernwapens weg uit Volkel
- Bereiken van een Nuclear Weapons Convention
- Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
- HEU-LEU-campagne, omschakeling van hoogverrijkt naar laagverrijkt uranium voor medische doeleinden
- Meer samenwerking met PAX en het Nederlandse Rode Kruis in de
strijd tegen kernwapens zoals ICAN- en MfP-campagnes
- Onze opinie over het doel dat we nastreven en de actuele stand van
zaken kenbaar maken in medische, wetenschappelijke tijdschriften (MC,
NTvG, TSG) en opiniebladen.
2) Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid
- Aiming for prevention
- Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs
3) Medisch wangedrag (bijvoorbeeld bij martelingen of
ontwikkelen van wapens) is onacceptabel
- Streven naar sancties (uiteindelijk mondiaal)
- Voorbeelden documenteren (inbrengen bij KNMG)
- Medisch-humanitaire alliantie: samenwerking met andere medische
mensenrechtenorganisaties binnen Nederland
4) Kernenergie heeft te grote medische risico’s
- Geen tweede kerncentrale in Nederland
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- Medische risico’s kernenergie inventariseren en binnen medische kring
(KAMG, KNMG) bespreekbaar maken en streven naar een
standpuntbepaling.

5. Ontmoeting met minister Koenders
Vrijdag 24 april was een bijzonder moment. Vlak voor de lintjesregen
hadden burgemeester Jan Hoekema van Mayors for Peace-Nederland en
NVMP-voorzitter Herman Spanjaard op het gemeentehuis van Wassenaar
een ontmoeting met minister Bert Koenders.
Minister Koenders zou de dag
daarop naar New York
afreizen
om
de
herzieningsconferentie
van
het Non- Proliferatie Verdrag
tegen de verspreiding van
kernwapens bij te wonen. Een
goed moment om hem onze
zorgen
over
de
kernwapenproblematiek
kenbaar te maken.
Burgemeester
Hoekema
benadrukte dat een belangrijke taak van burgemeesters het zorg dragen
voor de veiligheid van hun burgers is. Kernwapens kunnen daar , door
ongeval of door militair gebruik, volkomen haaks op staan.
Herman Spanjaard voegde daar aan toe dat medische hulp na een
kernaanval illusoir is en preventie het enige werkzame medicijn. Het
welslagen van de NPV-conferentie is dan ook van groot belang.
Bij het afscheid overhandigden zij minister Koenders 1000 kraanvogels
gevouwen door Hibakusha (overlevenden van de atoombommen op
Hiroshima en Nagasaki) en Japanse studenten. De kraanvogel is het
symbool voor een lang leven, vrede, gerechtigheid en kraanvogels zijn de
boodschappers van wijsheid.
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6. Algemene ledenvergadering NVMP
Op zaterdag 30 mei 2015 vond in de Amershof in Amersfoort de
jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de NVMP plaats. Een
opbouwend samenzijn waar leden met elkaar in een gezellige
sfeer konden bijpraten.
De NVMP in 2014-2015
Duovoorzitter Herman Spanjaard vertelt in zijn inleiding: er zijn nog steeds
kernwapens, het Non-Proliferatieverdrag (NPV) is dit jaar weer herzien.
Het doel van dat verdrag is een aanmerkelijke voortgang in het afschaffen
van kernwapens. Maar alle kernwapenmachten leggen dat verdrag in de
praktijk geheel naast zich neer. Dat heeft tot veel frustratie geleid bij de
niet-kernwapenstaten en inmiddels zijn er 107 landen die zich achter de
Humanitarian Pledge geschaard hebben die streeft naar een ander verdrag
waarin duidelijk staat dat we af willen van die nucleaire wapens. Nederland
heeft dat initiatief helaas niet ondertekend. Ik had samen met
burgemeester Hoekema op het stadhuis van Wassenaar overleg met
minister Koenders vlak voor diens vertrek naar New York voor de NPV.
Daar was Koenders heel duidelijk, Nederland heeft juridisch bindende
verplichtingen jegens de NAVO die het onmogelijk maken de Humanitarian
Pledge te onderschrijven, waarvan het einddoel een juridisch verbod op
kernwapens is.
Financieel verslag
Verslag kascontrolecommissie:
Ferry Zoutenbier leest het verslag van de commissie voor: geconstateerd
is dat de administratie in 2014 wederom correct is uitgevoerd en de cijfers
van het financiële jaarverslag in orde zijn bevonden.
De commissie is verheugd dat 2014 een positief resultaat laat zien maar
maakt zich wel extra zorgen over de afname van het ledenbestand en
daarmee de gezonde financiële toekomst van de vereniging en de
activiteiten die daardoor nog wel of juist niet meer ontplooid kunnen
worden.
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Verder zou de commissie, wellicht buiten haar mandaat om, de vereniging
op willen roepen bankzaken volledig onder te brengen bij een bank die
oog heeft voor duurzaamheid en vrede. De kascommissie adviseert de
vergadering de penningmeester te dechargeren.
Penningmeester Bert Sweerts: nog wat opmerkingen over duurzaam
bankieren. Een terechte vraag, veel leden bankieren bij duurzame banken.
Ons vermogen staat dan ook al sinds lange tijd bij de ASN Bank. De
rekening bij de ING wordt slechts gebruikt voor praktisch betaalwerk
waar slechts weinig geld op staat. Aan het eind van dit jaar zou ASN ook
beginnen met de mogelijkheid voor een zakelijke betaalrekening. Dat
zullen we zeker in overweging nemen, er moet wel goed gekeken worden
of die stap soepel kan verlopen.
Benoeming bestuursleden
Lode Wigersma is de eerste kandidaat die is voorgedragen. Zojuist
gepensioneerd, hij was directeur van de KNMG en daarvoor secretaris
beleid en advies en in die hoedanigheid heeft hij het beeld van de
Nederlandse arts mede vorm gegeven naar de maatschappij en media. We
mogen hem dus zeer erkentelijk zijn dat hij bereid is tijd aan de NVMP te
besteden in een bestuursfunctie. Daarnaast is hij voorzitter van de NVAG
(Nederlandse Vereniging voor Algemene Gezondheidszorg voor Artsen,
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Beleid, Management en Onderzoek). Met grote instemming wordt Lode
benoemd.
Herman Spanjaard en Leo van Bergen, die beiden herbenoemd moeten
worden, verlaten even de zaal.
Bert Sweerts: statutair zijn twee bestuurstermijnen (elk van 4 jaar) geen
probleem. Een derde termijn mag met instemming van de ALV. Herman
gaat al een zoveelste termijn in. Dit is een uitzonderlijk geval. Herman en
Peter zijn de afgelopen vier jaar als duovoorzitter opgetreden. Dat werkt
wat hen en ons betreft goed, ze vullen elkaar perfect aan. Peter heeft er
zelfs een voorwaarde aan verbonden om zo door te gaan en het
duovoorzitterschap is dus bijna een conditio sine qua non.
Voor wat betreft Leo, dit gaat om een nieuwe termijn.
De aanwezigen halen Herman en Leo onder instemmend applaus weer
binnen.
Congres Kernwapens, ons een zorg op 26 september
AB-lid Wouter Hogervorst vertelt het een en ander over de
voorbereidingen en inhoud.
Het is dit jaar 70 jaar geleden dat de atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki vielen. 26 september is door de VN uitgeroepen tot dag voor de
totale eliminatie van nucleaire wapens. Op 26 september 1983 was het de
Russische kolonel Stanislav Petrov die 12 van de 13 alarmbellen voor een
Amerikaanse nucleaire aanval liet afgaan in afwachting van 100% zekerheid.
Omdat hij zo verstandig was niet direct naar de telefoon te grijpen,
voorkwam hij het vergaan van de wereld.
Wij hebben dit symposium georganiseerd om onze medische
verantwoordelijkheid vorm te geven. Onze boodschap is dat er na een,
beperkte, kernoorlog geen medische hulp mogelijk is en dat preventie de
enige optie is. Een WMA-resolutie die in het najaar zal worden
aangenomen geeft eenzelfde boodschap af.
We organiseren het symposium in De Balie, Amsterdam, omdat we onze
boodschap breed aan de samenleving duidelijk willen maken.
Relevant hierbij is de Noodwet Geneeskundigen. Dat houdt in dat bij
oorlogsgevaar alle medici en verloskundigen die oproepbaar en inzetbaar
zijn onder bevoegd gezag worden gesteld en ingezet kunnen worden op
plekken aangegeven door dat bevoegd gezag. Dat vinden wij onzinnig om
van ons te vragen, er is immers geen medische hulp mogelijk. De
Noodwet is derhalve een instrument dat niet kan werken terwijl, als we er
ons aan onttrekken, dat strafbaar kan zijn. Dat is een boodschap die we
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aan de politiek willen geven. Ons probleem met de Noodwet
Geneeskundigen kan ook de aandacht van de media trekken.
Inhoudelijk zal er aandacht zijn voor de directe gevolgen van een
atoombom op Rotterdam en de decennialange gevolgen van een nucleaire
winter.
Dit mondt uit in een verklaring die zal worden aangenomen en door
hopelijk zoveel mogelijk medische kopstukken worden ondertekend.
Middaggedeelte
Tijdens het middaggedeelte van de ALV wordt traditiegetrouw een
symposium gehouden. Dit jaar zal het symposium echter in het najaar
plaatsvinden, zie boven. Daarom heeft het bestuur de middag ingeruimd
om met de leden van gedachten te wisselen over onze vereniging.
Vragen passeren de revue als ‘Wat betekent de NVMP voor u?’, ‘Waarom
bent en blijft u lid?’, ‘Wat merkt u van de NVMP?’, ‘Leest u de Nieuwsbrief?’,
‘Wat doet u met de dingen die de NVMP aandraagt?’ en ’Waar zou de NVMP
zich in de toekomst op moeten richten?’.
Een geanimeerde discussie ontspon zich waarin een ieder zijn visie kon
neerleggen.
De NVMP is zeker nog noodzakelijk en leden voelen zich erg loyaal aan de
vereniging.
Frans Meijman: ‘De NVMP als uitdrukking van een gedachtegoed van
dingen die goed zijn en waarbij je als arts specifieke verantwoordelijkheid
zou moeten voelen. Dokters hebben heel lang tabak geaccepteerd. Nu is
dat verzet veel groter geworden. We moeten onze kinderen er tegen
beschermen. Artsen houden zich niet meer afzijdig, af en toe kun je
algehele verontwaardiging mobiliseren. Daarom moeten we misschien
hoop putten uit de Noodwet Geneeskundigen. Onze huidige nieuwe
generatie artsen kan daar wel eens heel gevoelig voor zijn. In feite ben je
als arts buitengewoon dienstplichtig.’
Kernwapens is echter niet het enige matschappelijke probleem dat artsen
aanspreekt. Wat dat betreft zou de focus van de NVMP best wat breder
mogen zijn.
Jannes Mulder: ‘Stel je vraagt aan studenten welke maatschappelijke
problemen hen bezig houden. Zouden ze dan kernwapens noemen? Zijn
dat niet onderwerpen die op de tiende of elfde plaats komen?’
Ferry Zoutenbier: ‘Kernwapens komen zeker op een verre plek. Roken is
iets dat een één-op-één contact is. Kernwapens is een mondiaal getint
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probleem, wat kan ik daar aan doen? Aan de roker en de dikke patiënt kan
ik veel meer doen.’

Herman: ‘Ik kan me heel goed voorstellen dat studenten van mening zijn
dat er juist meer kernwapens zouden moeten komen om de dreiging van
Poetin het hoofd te bieden. We moeten onze grenzen verdedigen. Het
angstbeeld dat in de jaren tachtig ook speelde komt nu weer
bovendrijven.’
Frans: ‘Het kan inderdaad heel goed dat de kernwapendreiging a priori
helemaal niet als negatief wordt ervaren. Ik heb zelf gemerkt dat tijdens de
keuzecursus waarbij het ging over de chemische wapens in Syrië, men het
wel walgelijk vindt maar toch ook een ver-van-mijn-bed-gevoel krijgt.
Alleen maar aandacht vragen voor ellende werkt niet. Confronteren is niet
genoeg, maar realiseren dat als je iets aan preventie wilt doen dat in
georganiseerd verband moet, wél. Je moet je daarbij overigens niet
beperken tot kernwapens.’
De Nieuwsbrief ten slotte wordt positief beoordeeld.
Jannes Mulder: ‘De Nieuwsbrief is leuk, ik lees vooral de artikelen van Hans
van der Dennen met veel belangstelling. Mijn interesse ligt bij de
kernthema’s medisch wangedrag en conventioneel wapengeweld, dat vind
ik toch te weinig terug bij de NVMP.’
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Michael Parunovac: ‘Is het misschien een idee om de Nieuwsbrief te zijner
tijd digitaal te maken en te versturen? Dat zie je tegenwoordig steeds
meer en het zal een flinke kostenbesparing zijn als je die niet meer hoeft
te laten drukken.’
Bert Sweerts: ‘Helaas hebben we maar van een kleine groep van onze
leden het e-mailadres. Het is meerdere malen gevraagd maar het levert
jammer genoeg weinig op.’
Herman Spanjaard: ‘Het onderwerp is al vaker besproken maar dan
moeten ook de redactie en de Vlaamse afdeling betrokken worden in de
discussie.’
Daarna werd met een hapje en drankje een geslaagde ledendag afgesloten.
Het is altijd opvallend hoeveel reacties er later nog binnenkomen van
leden die er met een goed gevoel op terugkijken en weer inspiratie
opgedaan hebben voor de komende periode.
7. Teken tegen kernwapens
De vredesorganisatie PAX, voorheen IKV/Pax Christi, is in de vredesweek
2014 een burgerinitiatief gestart om een nationaal verbod op kernwapens
op de agenda van de Tweede
Kamer te krijgen. Voor het initiatief
waren
minimaal
40.000
handtekeningen nodig. Online en
op
straat
benaderde
de
vredesorganisatie mensen om mee
te doen.
Halverwege dit jaar werd het
einddoel bereikt: meer dan 40.000
mensen hadden het burgerinitiatief
Teken
tegen
Kernwapens
getekend! Dit betekent dat de
Tweede Kamer moet debatteren over een nationaal verbod op deze
massavernietigingswapens. De verwijdering van kernwapens uit Nederland
is daarmee een stap dichterbij.
Veel handtekeningen kwamen binnen via www.tekentegenkernwapens.nl,
mede dankzij flinke steun van het Nederlandse Rode Kruis, Mayors for
Peace en de ASN-Bank. Daarnaast stonden PAX-medewerkers en
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vrijwilligers in winkelstraten, op festivals, bij concerten en op politieke
congressen om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de noodzaak van
een verbod op kernwapens. In september bood PAX de handtekeningen
aan de Tweede Kamer aan. Binnenkort wordt bepaald wanneer het debat
over het burgerinitiatief wordt gehouden.
De NVMP steunde deze actie van harte en moedigde in het
Vredesweekbulletin en in de Nieuwsbrief haar leden aan om hun
handtekening te zetten.
8. Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
IPPNW en Mayors for Peace zijn al sinds de jaren tachtig bondgenoten in
hun niet aflatende pogingen de wereld ervan te overtuigen dat
kernwapens, zolang ze nog bestaan, het voortbestaan van de mensheid op
het spel zetten. En dat ze daarom de wereld uit moeten. In Nederland
voert de NVMP het secretariaat voor de Nederlandse leden van Mayors
for Peace.
In 2012 vormde zich een groepje van vier burgemeesters dat het
voortouw nam collega’s bij deze beweging te betrekken. En met succes.
Het aantal leden nam dit jaar verder toe tot 139 ondanks het feit dat het
aantal gemeenten door fusies afnam.
De ‘kerngroep’ van Mayors for Peace
bestaat uit Jan Hoekema
(Wassenaar), Frank Koen (Capelle aan den IJssel), Hans Martijn Ostendorp
(Bunnik) en Geert van Rumund (Wageningen).
Een mooie aanloop naar dit jaar was de campagne ‘Teken tegen
kernwapens’.
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Artsen en burgemeesters hebben beide een grote verantwoordelijkheid.
De een voor de gezondheid en het welzijn van de burger, de ander voor
diens veiligheid. Datzelfde verantwoordelijkheidsgevoel leidt er ook toe
dat burgemeesters zich bereid tonen publiekelijk te tekenen tegen
kernwapens en zo te helpen dit belangrijke onderwerp op de politieke
agenda te krijgen.
Burgemeester Bert Blase van Vlaardingen was de eerste die publiekelijk
zijn handtekening zette in 2014. Daarna volgde burgemeester Frank Koen
van Capelle aan den IJssel. Andere burgemeesters die dat jaar tekenden
waren: Bert Jansen van Montfoort samen met burgemeester Patrick van
den Brink van IJsselstein, Koos Karssen van Maassluis, Geert Van Rumund
van Wageningen en Jan Hoekema van Wassenaar.
In 2015 volgden Hans Gaillard (Son en Breughel), Jan Lonink (Terneuzen),
Pieter Broertjes (Hilversum), Hetty Hafkamp (Bergen), Emme Groot
(Delfzijl), Marina van der Velde-Menting (Kaag en Braassem), Peter Tange
(Wormerland), Geke Faber (Zaanstad), Meindert Schollema (Pekela), Frits
Naafs (Utrechtse Heuvelrug), Hans van der Laan (Noordenveld), Paul
Verhoeven (Heeze-Leende), Pieter Smit (Oldambt), Arnold Gerritsen
(Zutphen), Jetty Eugster (Schijndel).
Kortom, zo kwam ‘Teken tegen kernwapens’ op een zeer positieve wijze
onder de aandacht van de burger.
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9. Kernwapens, ons een zorg
Symposium NVMP, 26 september in de Balie, Amsterdam
Op 26 september, de laatste zaterdag van de Vredesweek, was
het zover: na maanden van voorbereiding vond in de Balie in
Amsterdam ons symposium Kernwapens, ons een zorg plaats, met
als doel de noodzaak tot nucleaire ontwapening weer op de
politieke agenda te krijgen. Niet uit partijpolitieke of
ideologische maar uit medisch-humanitaire motieven. Want of
je nu links of rechts bent, arm of rijk, man of vrouw, oud of jong,
een atoombom discrimineert niet, zelfs niet tussen burgers of
militairen – een van de elementairste regels uit het oorlogsrecht.
Voorbereiding
Over de voorbereiding mag hier zeker wat gezegd worden. Al begin dit
jaar werd het onderwerp geopperd door duovoorzitter Peter Buijs.
Aanleiding waren de ICAN-bijeenkomsten in Oslo, Nayarit en Wenen
waarin nadruk op de humanitaire gevolgen van een kernexplosie werd
gelegd. Voor NVMP/IPPNW geen nieuw verhaal, maar bij vele anderen
toch weggezakt. Dat resulteerde in Wenen tot de formulering, door de
Oostenrijkse regering, van de Humanitarian Pledge, een pleidooi voor een
juridisch verbod op kernwapens, inmiddels onderschreven door 127 van
de 193 VN-landen. Maar helaas niet door Nederland.
In de aanloop naar het symposium werd een zware voorbereidingsgroep
geformeerd die naast Peter Buijs bestond uit NVMP-bestuursleden Lode
Wigersma, Wouter Hogervorst, Bert Sweerts, bureaukracht Hans van
Iterson en voormalig Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid Gerrit
van der Wal.
Doel was om een krachtig, medisch onderbouwd, pleidooi te laten horen
voor preventie van ongekend humanitair leed waarbij de medische wereld
machteloos zal staan. Dit pleidooi werd verwoord in een Medisch Appel
waarvoor steun werd gezocht bij prominenten uit de zorg. Deze steun
werd in ruime mate verkregen en al enige weken voor 26/09 konden we
een lijst opmaken van ruim honderd kopstukken uit de medische wereld
die hun naam aan dit appel wilden verbinden.
Ook de pers toonde de nodige aandacht voor het kernwapenprobleem
dat toch als een ‘niche’-onderwerp bekend staat. Het Parool plaatste 25
september een artikel, net als Medisch Contact, Radio-1 interviewde die dag
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Peter Buijs in tweegesprek met Rob de Wijk van het Centre of Strategic
Studies en voor aanvang van het symposium kwam AT-5 langs voor een
reportage.

Een bom op Rotterdam en dan?
Tijdens het eerste deel van het symposium stond het wetenschappelijk
karakter voorop: de gevolgen van detonatie van een kernwapen in de
Rotterdamse haven, gevolgd door de werking en gevolgen van de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op de korte en middellange
termijn en tenslotte de gevolgen van een beperkte kernoorlog op lange
termijn. (Voor artsen was dit onderdeel goed voor drie
accreditatiepunten).
Susi Snyder van PAX for Peace presenteerde als eerste spreker de gevolgen
van een atoombom die in de Rotterdamse haven tot ontploffing wordt
gebracht. Let wel, een kleine atoombom met de kracht van slechts 1
Hiroshimabom. De gevolgen hiervan zijn in detail door PAX onderzocht,
dus we kregen een zeer gedegen onderbouwd verhaal voorgeschoteld.
Niet om vrolijk van te worden, de gevolgen van blast, burn en radiation zijn
onvoorstelbaar. Niet alleen tienduizenden directe slachtoffers, maar door
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radioactieve straling zullen ook nog eens 60.000 mensen een langzame en
pijnlijke dood sterven in de dagen na de ontploffing.
Voormalig NVMP-bestuurslid Prof. Henk Groenewegen ging daarna
meer in detail in op het medisch verhaal achter een atoomexplosie. Dit
is aan de hand van de gevolgen van Hiroshima en Nagasaki precies
beschreven. Daarnaast is onlangs een serie van drie artikelen verschenen
in The Lancet vanwege 70 jaar sinds Hiroshima en Nagasaki maar ook
naar aanleiding van Tsjernobyl en als een les voor de gevolgen van de
ramp in Fukushima. Een metastudie die gebaseerd is op een reeks
artikelen en onderzoek dat in allerlei wetenschappelijke tijdschriften is
verschenen en dus een brede wetenschappelijke onderbouwing kent. Uit
de langetermijneffecten blijkt dat door genetische schade er een
verhoogde kans is op het verkrijgen van allerlei vormen van kanker, met
name leukemie, maar ook schildklierkanker en verschillende vormen van
solide kanker zoals longkanker en blaaskanker komen hierbij voor. Die
kans loopt op met de dosis die ontvangen is; bij leukemie is dat het
meest uitgesproken bij kinderen die ten tijde van de ontploffing in Japan
rond de tien jaar waren; die groep heeft maar liefst 700% meer kans op
leukemie dan de controlegroep.
Duovoorzitter Herman Spanjaard beschreef hierna het scenario van een
beperkte kernoorlog tussen India en Pakistan. Twee landen die al sinds
de stichting van Pakistan onderlinge ruzie hebben. Als er enkele
kernbommen ingezet zouden worden die tezamen een kracht hebben
van honderd Hiroshima-bommen zou dat al direct twintig miljoen doden
ten gevolge hebben in grote steden in India en Pakistan. Door
roetvorming in de atmosfeer zal er sprake zijn van verminderd zonlicht,
temperatuurdaling, verkorte groeiseizoenen en dalende oogsten. Een
afname die minimaal tien jaar zal voortduren. De wereld is slecht
voorbereid op een dergelijke ramp, onze graanschuren hebben
wereldwijd slechts een reserve van ongeveer zeventig dagen. Op dit
moment zijn al een miljard mensen chronisch ondervoed en door een
dergelijke beperkte kernoorlog zullen er nog twee miljard extra
ondervoede mensen bijkomen, vooral in Afrika, Zuid-Amerika en China.
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V.l.n.r. Henk Groenenwegen, Susi Snyder, Herman Spanjaard
Het Forum
Na de pauze vervolgde Peter Buijs het symposium met de woorden: ‘Ik
wil alle sprekers voor het forum uitnodigen om achter de tafel plaats te
nemen, want daar zal een begin gemaakt moeten worden met een
vertaling van voor de pauze naar wat wíj kunnen, en wat anderen kunnen
met deze medische boodschap. Die luidt in de kern: stel je niets voor
van medische hulp van enige structurele aard als het tot de ontploffing
van een kernwapen mocht komen! Dus is de enige remedie preventie,
ontmanteling en afschaffing van deze wapens. Hoe kijken andere
maatschappelijke organisaties tegen deze boodschap aan en als ze het
ermee eens zijn, kunnen ze verder helpen deze boodschap meer
bekendheid te geven onder de bevolking en dit signaal richting de
politiek te versterken? ‘
Dat forum bestond uit:
Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van de artsenorganisatie KNMG en
bestuurder van de World Medical Association die zich zeker ook met dit
kernwapendossier bezighoudt in positieve zin;
Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar en voorzitter van de
Nederlandse Mayors for peace, een internationale beweging opgezet door
de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. Wereldwijd zijn
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duizenden burgemeesters lid en in Nederland 136, samen de helft van de
Nederlandse bevolking vertegenwoordigend;
Mirjam de Bruin van het Nederlandse Rode Kruis, Casper van der Zijde,
de kampioen van de PAX-actie om veertigduizend handtekeningen te
krijgen om deze kwestie bij het parlement ook verplicht aan de orde te
stellen en ten slotte Erik De Jonge namens drie organisaties van artsen in
opleiding: huisartsen, (jonge) specialisten en sociaal geneeskundigen.

V.l.n.r. Casper van der Zijde, Mirjam de Bruin, Jan Hoekema, Rutger Jan
van der Gaag, Erik de Jonge
In de daaropvolgende bijdragen gaf Rutger Jan van der Gaag aan dat
artsen van oudsher een expliciete verantwoordelijkheid voor de
samenleving hebben. Als het gaat om de vraag over nucleaire oorlog dan
gaat dat eigenlijk ieder besef te boven, zo’n oorlog moet voorkómen
worden. De WMA heeft dit herhaaldelijk in verklaringen vastgelegd.
Bijzonder is dat achter de meest recente verklaring van 2014 vooral de
IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) en de
Young Doctors World Wide, de grote initiators waren. Jonge dokters zijn
zich heel erg bewust van de sociale verantwoordelijkheid van artsen en
ventileren dat vooral via de sociale media. Van der Gaag concludeerde
dat we toch nog heel wat werk hebben in eigen kring om artsen ervan te
overtuigen dat politiek niet is wat in de Tweede Kamer besloten wordt.
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De regering dat zijn wij allemaal, die hebben wij gekozen en als artsen
hebben wij daarbij een belangrijke rol als luis in de pels.
Jan Hoekema op zijn beurt was blij dat het onderwerp weer wat terug is
op de politieke agenda. Voor een burgemeester is het een illusie dat we
een kernwapenongeluk, een kernwapenaanval, de baas kunnen worden
met een rampenplan. Het is een onbruikbaar wapen en we moeten van die
dingen af. De Nederlandse vereniging van burgemeesters voor de vrede en
tegen kernwapens, heeft een taak om het onderwerp levend te houden.
Burgemeesters hebben een unieke functie, zij zijn burgervaders of moeders en voorkomen ook dat het onderwerp gepolitiseerd wordt in
een bepaalde richting. Vroeger was de kernwapenproblematiek vooral iets
voor mensen met geitenwollen sokken, die zie je sowieso nergens meer.
Maar het onderwerp is gedepolitiseerd, het is een onderwerp dat ons
allemaal aangaat, aldus Hoekema.
Mirjam de Bruin van het Rode Kruis bracht daarop nog wat details naar
voren die de impact van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki
onderstrepen. Van de ongeveer driehonderd dokters ter plekke zijn er
270 uiteindelijk gestorven, van de 1.780 zusters en broeders stierven er
1.654 en van de 140 farmaceuten overleden er 112. Dit is het medisch
personeel dat voor de slachtoffers had moeten zorgen. En mensen worden
nu nog steeds behandeld voor stralinggerelateerde ziekten als leukemie en
kanker. In het laatste jaar alleen al zijn in ziekenhuizen in Hiroshima en
Nagasaki respectievelijk 4.657 en 6.030 patiënten behandeld. Hiroshima
doet dit in een speciaal ziekenhuis sinds 1956 en Nagasaki sinds 1969. De
aantallen die daarbij horen: vanaf deze jaren zijn er meer dan 2,5 miljoen
outpatients en 2,6 miljoen inpatients behandeld.
Ook Erik de Jonge van de Jonge Artsen benadrukte dat wij niet om de
kernwapenproblematiek heen kunnen en concludeerde: ‘Kernwapens of,
wat breder getrokken, gezondheids- en vredesvraagstukken, hebben geen
vaste plek in de opleiding tot arts. Namens de aio’s-verenigingen wil ik
uitspreken dat wij van mening zijn dat gezondheids- en vredesvraagstukken
een plaats verdienen in de opleiding tot arts.’
Discussie met de zaal
Op een vraag van Erik de Jonge of jonge artsen misschien nodig zijn om als
luis in de pels te dienen, antwoordde Rutger Jan van der Gaag dat hij erg
blij is met dit aanbod. Jonge artsen zijn de toekomst niet alleen van de
geneeskunde maar ook van dit land. Het is ontzettend belangrijk dat wij
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ons richten op de toekomst en niet op het verleden waar blijkbaar het
idee gegroeid is dat artsen zich niet met politiek moeten bezighouden.
Voor wat betreft Nederland bracht Meindert Stelling van Juristen voor de
Vrede nog een pijnlijk punt naar voren: ‘In 2001 op 21 december heeft de
Hoge Raad het bestaan om uit te spreken dat de vernietiging van een stad
met behulp van strategische nucleaire wapens niet onder alle
omstandigheden een misdaad zou zijn. Dan hebben we het over
regelrechte genocide, dan hebben we het over een rechtstreekse aanval
tegen de burgerbevolking die onder alle omstandigheden is verboden,
maar onze hoogste rechter zegt: “Het kan rechtmatig zijn” en de
verontwaardiging die daarover zou moeten bestaan die bereiken we nog
steeds niet.’
Casper van der Zijde: ‘Die verontwaardiging is terecht en heel belangrijk,
dat verbindt eigenlijk het menselijke aan dit verhaal. Maar we moeten ons
niet uit laten spelen door politieke of juridische argumenten. Het is vooral
een kwestie van gezond verstand.‘

Alexander Rinnooy Kan
Mensen van goede wil
Als slotspreker gaf Alexander Rinnooy Kan aan dat wat hem betreft het
toch de voornaamste opgave is om greep te krijgen op iets wat eigenlijk
ongrijpbaar is, op iets wat inherent onvoorstelbaar is. De getallen zijn
eigenlijk te groot om te bevatten. Het zijn meestal de verhalen op
microniveau die de meeste indruk maken, verhalen van overlevenden en
getuigenissen van artsen ter plekke.
Na Hiroshima zijn we nog vaak langs het randje van de nucleaire afgrond
gegaan, zo leert de documentaire over het leven van Robert McNamara,
minister van Defensie ten tijde van de Cubacrisis, ons. Uit het verslag van
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zijn ervaringen komt een hartenkreet van hemzelf naar voren die luidt:
rationality will not save us, rationaliteit gaat ons niet redden. Het idee van
MAD (mutually assured destruction), wederzijdse vernietiging, behelzend dat
deze wapens nooit gebruikt worden, blijkt niet te kloppen. In een gesprek
met Fidel Castro, jaren later, vroeg hij hem of hij ooit had overwogen om
tijdens de Cuba-crisis Rusland te adviseren een kernwapen in te zetten.
Overwogen? Nee, Castro had zelfs geadviseerd alle beschikbare
kernwapens op Amerika af te vuren. McNamara wist niet wat hij hoorde.
En zo zijn er veel meer verhalen te vertellen. De statistiek zegt over een
experiment met een hele kleine kans van succes dat als je het maar vaak
genoeg herhaalt, het op een gegeven moment toch echt een keer zal
lukken.
Wat kunnen wij doen? De Humanitarian Pledge is erg bemoedigend. De
kans ‘to fill the legal gap for the prohibition and elimination of nuclear weapons’!
De gedachte om nucleaire wapens dezelfde status te geven als chemische
en biologische wapens en hen in een moreel onacceptabele categorie te
plaatsen, betekent niet dat ze verdwijnen zullen, maar ze komen wel in
een speciaal, bedenkelijk daglicht te staan. Het burgerinitiatief van PAX en
het hier gepresenteerde Medisch Appel zijn daarbij belangrijke middelen
om de problematiek op de politieke agenda te plaatsen.
Aanbieding van het Medisch Appel
Peter Buijs: ‘Wij hebben als NVMP deze zomer het initiatief genomen tot
een Medisch Appel en dat verspreid binnen de medische wereld via Lode
Wigersma, Gerrit van der Wal, Wouter Hogervorst en mijzelf. Tot onze
grote vreugde is er met heel veel instemming en enthousiasme op
gereageerd. We kregen allemaal mailtjes in de trant van ‘van ganser harte’,
‘ natuurlijk willen we meewerken’, ‘heel goed initiatief’. Marcel Levi
(voorzitter Raad van bestuur AMC) waande zich zelfs in de jaren tachtig.
Hij en nog vele collega-voorzitters en leden van Raden van Bestuur van
ziekenhuizen, medisch directeuren, (voorzitters van) artsenorganisaties,
adviesorganen en andere kopstukken hebben ervoor gezorgd dat wij een
achttienkaraats lijstje van ruim honderd prominenten uit de zorg hebben
gekregen onder ons appel waarvan de slotzin luidt: ‘Wij brengen deze
dringende boodschap over aan een ieder die het aangaat: werkenden in de
gezondheidszorg, politici en andere beleidsmakers, ja eigenlijk aan alle
Nederlanders.’
De aanbieding aan de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en
minister Koenders zal op een later tijdstip gebeuren. Nu beperken we ons
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hier tot de twee andere categorieën: de medische gemeenschap waarvan
Rutger Jan van der Gaag het aanspreekpunt vormt en Jan Hoekema omdat
zijn organisatie, Burgemeesters voor vrede, zo'n 50% van de Nederlandse
bevolking omvat.’

Peter Buijs overhandigt Jan Hoekema (links) en Rutger Jan van der Gaag
het Medisch Appel
Slotwoorden Peter Buijs
Afsluitend: laat ieder van ons - en niet alleen de artsen onder ons bekijken welke stappen hij of zij kan zetten daar waar we op kortere en
langere termijn iets kunnen doen. De boodschap is helder: als
hulpverleners in brede zin kunnen we structureel niets betekenen
wanneer er een kernwapen ontploft. Dus het bekende medische motto Voorkómen is beter dan genezen! – gaat hier niet op: van genezen zal
geen sprake zijn, zodat alleen het voorkómen overblijft. Nadenken over
preventie is hier nadrukkelijk aan de orde geweest en we zullen als
NVMP niet schromen om, na het in eigen kring besproken te hebben, zo
nodig contact op te nemen met de sprekers en anderen om te kijken
hoe we dit geluid verder kunnen brengen.
Het volledige verslag van de bijeenkomst is te vinden op:
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http://www.nvmp.org/verslag-symposium-kernwapens-ons-eenzorg/
Ook kunt u nog de videobeelden van de hele middag bekijken via:
http://www.nvmp.org/kernwapens-ons-een-zorg-videoregistratie/

10. Health through peace
Medact conferentie in Londen, 13-14 november 2015
Drie bestuursleden van de NVMP – Marianne Begemann, Peter Buijs en
Lode Wigersma - namen deel aan de conferentie Health through peace in
Londen. De conferentie was georganiseerd door Medact, in samenwerking
met onder meer The Lancet, het BMJ, Kings College London, the Faculty of
Public Health, MSF, ICAN, Medical Peace Work.
Medact: enigszins de Britse NVMP, maar dan veel breder: een organisatie
die gezondheidsprofessionals ondersteunt in het streven naar een
veiligere, eerlijkere, betere en daarmee gezondere wereld.
Een idealistisch streven, maar de
conferentie was behoorlijk concreet met
thema’s als wapenhandel, kernwapens,
economisch opportunisme, staatscorruptie,
ongelijkheid, regionale conflicten en
klimaatverandering. En de verbluffend
nauwe samenhang daartussen, zoals uit de
doeken gedaan door prof. Paul Rogers,
hoogleraar vredesstudies en sir Andy
Haines, hoogleraar en voormalig directeur
van de London School of Hygiene and Tropical
Medicine. Haines was ook lid van de UN
Intergovernmental Panel on Climate Change
en zit in veel internationale commissies
over de thema’s die op dit congres
figureerden.
Alle presentaties waren onderbouwd met degelijke cijfers, angstwekkende
projecties, informatie van binnenuit en getuigenissen uit het leger, uit
oorlogsgebieden en corrupte regimes. De conferentie ging in belangrijke
mate over de rol die artsen en hun organisaties kunnen, moeten, spelen
om hiertegen op te treden. Want al deze gevaren zijn evenzovele gevaren
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voor
de
gezondheid
van
miljoenen
mensen.
Wat opviel was hoeveel prominente sprekers uit de medische wereld hun
opwachting maakten en stelling namen tegen deze bedreigingen, zoals de
voormalig directeur van de British Medical Association, Vivian Nathanson en
vele vooraanstaande hoogleraren.

Fiona Godlee en Richard Horton
Dit alles onder leiding van de hoofdredacteuren van de British Medical
Journal, Fiona Godlee (Dag 1) en nog nadrukkelijker die van The Lancet,
Richard Horton (Dag 2). De conferentie werd bezocht door honderden
professionals; benijdenswaard velen van hen waren medisch student of
specialist/huisarts in opleiding.
Halverwege vonden de verschrikkelijke aanslagen in Parijs plaats. Een
grimmige catastrofe die de betekenis van de titel van uitroeptekens
voorzag.
Ira Helfland, co-president van de IPPNW, lichtte met droge cijfers toe wat
een ‘beperkte’ regionale kernoorlog tussen India en Pakistan voor
gevolgen kan hebben. Deze twee kernwapenmogendheden hebben al
verschillende keren gedreigd met zo’n beperkte kernoorlog. De
aanduiding ‘beperkt’ is niet bepaald adequaat. Een kernoorlog op die schaal
zou op termijn honderden miljoenen doden tot gevolg hebben vanwege
een klimaatafkoeling en verduistering die tot jarenlange misoogsten en
honger over de hele wereld leiden (de zogenaamde nuclear winter). Ook
een instabiel regime als Noord-Korea kan iets dergelijks veroorzaken. De
medische wereld kan helemaal niets uitrichten tegen de gevolgen van zo’n
ramp. Politici kunnen of willen kennelijk de gevaren en gevolgen niet onder
ogen zien. Hij riep de in groten getale aanwezige jonge medici op de zware
taak op zich te nemen om vanuit hun professionaliteit te helpen de
kernwapens illegaal te verklaren. Dit werd nog versterkt door de oproep
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van David McCoy dat juist door de inzet van de kennis en kunde van de
mondiale medische beroepsgroepen en vertegenwoordigers als KNMG,
BMA, WHO, WMA en andere, van onder af de aanzet tot verandering kan
gebeuren. Hij trok hier een vergelijking met de afschaffing van de slavernij
na meer dan duizend jaar. Dat leek aanvankelijk ook onmogelijk.
Zeer verontrustend was ook één van de trends bij de miljarden kostende
modernisering: de ontwikkeling van kleine, tactische kernwapens, die niet
voor afschrikking, maar juist voor gebruik in een zogenaamde zeer
beperkte kernoorlog bedoeld zouden zijn. Dat zou een paradigmashift in
de discussie betekenen: van ‘Niemand is zo gek een atoombom te gooien
vanwege de wederzijdse afschrikking’ naar een daadwerkelijk uit te
vechten kernoorlog op kleine schaal ….
Een andere spreker was de Britse exmilitair Ben Griffin, die uit idealistische
overwegingen z’n land wilde dienen,
getraind/gedrild werd op drie hoofdzaken:
altijd gehoorzamen, alles voor je
makkers/peers en – het moeilijkste - het
slopen van de drempel om te doden, om
vervolgens uitgezonden te worden naar
Irak. Daar bleek hij zich niet bezig te
moeten houden met het beschermen van
de bevolking, maar moest hij ’s nachts hun
huizen binnenvallen, alles overhoop halen,
de mannen afvoeren, de vrouwen en
kinderen doodsbang achterlatend. Slechts
in 5% bleek dat min of meer terecht. De
gevolgen, voor de gezondheid van de soldaten zelf en van de Irakese
bevolking, waren onoverzienbaar. Hij kon dit dan ook steeds minder met
zijn geweten overeenstemmen en heeft zich later van de oorlog en het
leger gedistantieerd. De onopgesmukte wijze waarop hij een boekje open
deed over waar het leger werkelijk voor werd ingezet – het terroriseren
en afslachten van hoofdzakelijk onschuldige burgers – en over de
indoctrinatie waaraan de soldaten weden blootgesteld, liet weinigen
onberoerd en hij kreeg een staande ovatie.
Andrew Feinstein, een buitengewoon moedig voormalig parlementslid uit
Zuid-Afrika, vertelde ‘van binnen uit’ over de enorme wapenaankopen van
zijn regering. Nadat miljoenen aan steekpenningen waren betaald aan de
regering, zijn voor tien miljard dollar wapens gekocht die nergens voor
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nodig waren. Tegelijkertijd meldde de regering dat ze geen geld had om
honderdduizenden onderdanen te behandelen voor HIV. Wapenhandel en
corruptie als ondermijning van de volksgezondheid. Feinstein moest na zijn
onthullingen zijn parlementszetel opgeven.
Consequent was de oproep aan de medische gemeenschap om dit tij te
helpen keren. Door onderzoek te doen naar en te publiceren over de
feiten en de medische en humanitaire gevolgen. Door te waarschuwen
voor de onoverzienbare en niet te beheersen consequenties voor de
volksgezondheid. Door in discussie te gaan met het publiek en de politiek.
Daarom was Peter Buijs, duovoorzitter van de NVMP, op korte termijn
gevraagd om in een extra sessie te vertellen over het NVMP-symposium
op 26 september in Amsterdam en over het Medisch Appel tegen
kernwapens dat door meer dan honderd prominenten uit de Nederlandse
gezondheidszorg is ondertekend. Dit viel zo goed in het stampvolle zaaltje,
dat hij het de volgende dag aan het eind van de plenaire sessie beknopt
heeft herhaald. Dat leverde veel waardering op voor dit initiatief en
verschillende landen willen het navolgen. Bovendien heeft Fiona Godlee
van de British Medical Journal hem gevraagd een stuk hierover aan te
leveren voor publicatie – iets waarover met name de vele IPPNWbestuursleden zeer enthousiast waren.
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Epiloog
Het was al met al een zeer inspirerende en soms tot tranen bewegende
conferentie, die ons wel met enkele vragen achterliet. Zijn wij in
Nederland zo ver dat we als medische gemeenschap de maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen die van ons wordt gevraagd? Helaas nog veel
te weinig. In de medische opleiding en vervolgopleidingen wordt
nauwelijks aandacht aan deze thema’s besteed. De sociale geneeskunde
doet er weinig mee. De overheid onderneemt geen acties op deze thema’s
ten behoeve van de bescherming van de volksgezondheid. De KNMG
houdt in de regel afstand. Het wordt hoog tijd dat hierin verandering
komt. De public health is medeverantwoordelijk voor de preventie van
natuurlijke en man made rampen, zei de voormalige directeur van de British
Medical Association tijdens de conferentie.
Laat het ondertekenen van ons Medisch Appel door de KNMG-voorzitter
en de voorzitters van vijf van de zeven federatiepartners, samen met al die
andere ‘zwaargewichten’ een voorbeeld zijn, dat op tal van andere
maatschappelijke terreinen navolging verdient. Waarvan akte!
Lode Wigersma

11. Verslag Nieuwsbriefredactie
Ook in 2015 brachten we vier nummers uit van de NVMP / AVVNieuwsbrief.
De redactie moest dit jaar met spijt afscheid nemen van An Mercx, die na
vele jaren erg precieus en nauwgezet correctiewerk onze ploeg verlaten
heeft. De voltallige redactie wil An hiervoor van harte danken. Gelukkig
kunnen we vanaf heden rekenen op René van der Dennen, die dit jaar al
prachtig werk heeft geleverd als corrector. We zijn hem erg dankbaar.
Hoofdredacteur blijft Hugo D’aes en de eindredactie wordt verzorgd door
Hans van der Dennen. Hans van Iterson zorgt mee voor de coördinatie,
de opmaak van de cover en de illustraties. Verder vormen Margreet
Bakker, Eduard Kusters en Mimi Tyssen mee de vaste kern van de
redactie.
Mimi Tyssen startte een nieuwe serie, over mediation, een onderwerp dat
ons erg na aan het hart ligt. De congressen in Wenen, Londen en
Amsterdam en de WILPF-conferentie kregen welverdiend een uitgebreid
verslag door onze deelnemers ter plaatse. Mayors for Peace doet het goed
in Nederland, Hans van Iterson bracht hierover geregeld verslag uit.
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Er verschenen ook meerdere boekbesprekingen. Vaste rubrieken waren
het Woord van de Voorzitter – afwisselend door Jef de Loof en een van de
twee NVMP-duovoorzitters, de Achterpagina (vredesproblematiek in
tijdschriften en op internet), en Erflaters van de Vredesbeweging. Hans van
der Dennen startte met een nieuwe reeks De studie van de klassieke
bronnen over oorlog en vrede.
Intussen wordt er nagedacht over een digitale nieuwsbrief, die echter nog
niet zo snel de papieren uitgave zal vervangen.
Onze dank gaat uit naar alle vaste medewerkers en naar de
gelegenheidsauteurs voor de vele bijdragen.
Hugo D’aes

12. Activiteiten in de regio
Jaarverslag afdeling Rijnmond
De groep in Rijnmond bestaat uit acht leden: Carien Dagnelie voorzitter,
Cornella Visser-Mol, Auke van der Heide, Charles Zuiderweg, Jannes
Mulder (notulist), Mimi Tyssen, Aart Stevens en onregelmatig is To
Ambari-van Albada aanwezig. Wij kwamen vier maal bij Mimi bij elkaar.
Het recente boek van Hans Achterhuis en Nico Koning De kunst van het
vreedzaam vechten wordt door Mimi besproken. Eerder had Auke naar
aanleiding van het artikel van Van der Dennen in ons blad, Winter 2011
p.16-18 over Pinkers testimonium al aandacht aan het werk van Pinker
geschonken. Pinker toonde aan dat het nog nooit zo vredig was. De kans
om vermoord te worden daalt al eeuwen gestaag en Achterhuis en Koning
vragen zich in De kunst van het vreedzaam vechten af hoe dat komt.
Uiteenlopende factoren blijken bij geweldsbeteugeling een rol te spelen.
Denk daarbij aan uiteenvallen van verwantschapsbanden, emancipatie,
handel, rechtspraak, geweldsmonopolie van de staat, protestbewegingen
inclusief religieuze, sporten en zo meer. De auteurs spreken van een
evolutie van verticale naar horizontale maatschappij. Als bron van geweld
leggen zij nadruk op de filosoof Girard die nadruk legt op de neiging elkaar
na te apen, hetzelfde te willen hebben en daar dan ruzie over te maken.
Twee bijeenkomsten wijden wij aan het Nexus-nummer over Oorlog
en Vrede, nummer 68, 2014. Het nummer bestaat uit circa tien essays en
gezien de materie verdelen wij de artikelen onder elkaar.
Auke bespreekt vier artikelen min of meer over de Krim.
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Rusland is traditioneel absolutistisch. De KGB zit nu diep
verweven in de regering, Russische mentaliteit zit in hun DNA en
zo meer.
Rusland neemt wraak op alle vernederingen in het verleden; die
komen dit jaar in beeld door alle aandacht voor de Eerste
Wereldoorlog. Het Westen heeft hierop geen goed antwoord,
economie en politiek (gas) zijn vervlochten.
Charles bespreekt de meer juridische artikelen:
Amerikaanse vrijheid is meer de vrijheid ten strijde te trekken
tegen buitenlandse dictators (risico nemend), economische
machtsuitoefening (imperialisme). De Europese vrijheid is
voorzichtiger (risico mijdend).
Maar Amerika is ook 'onontbeerlijk' voor het Westen. Clinton
oefende een vanzelfsprekende macht uit. Bush was arrogant en
Obama heeft iets Europees.
Cornella staat stil bij de meer maatschappelijk ethische artikelen:
Nadruk op moreel leiderschap, het land dienen, patriottisme et
cetera.
Eén van de auteurs stelt dat as van het kwaad een beetje onzinnig
is. China moet meepraten, Noord-Korea aan China overgelaten,
macht corrumpeert en militairen zouden aan politici ondergeschikt
moeten zijn.
Mimi geeft een indruk van de artikelen over het Midden-Oosten:
artikel van Margalit (Israël) over een totale oorlog (= oorlog
zonder onderscheid strijdenden en niet-strijdenden). De lex talionis
(oog om oog, leer om leer, tand voor een tand enzovoort) wil
geweldsescalatie voorkomen door proportionaliteit in ruzies,
vetes tot en met totale oorlogen na te streven.
Aart sluit af met:
Een auteur schrijft over de evolutie van oorlogen tussen keizers
naar die tussen meer naar binnen gerichte soevereine staten.
Door toenemende dreiging ontstond samenwerking tussen staten
(Volkerenbond) waardoor (ook volgens Pinker) het aantal
oorlogsslachtoffers langzaam maar zeker afnam.
Een andere auteur stelt oorlog als iets natuurlijks voor; voor
vrede moet je inspanning leveren.
In de discussie stonden we vooral stil bij de vraag of ruzie maken en
oorlog voeren nature, erfelijk en dus natuurlijk is zoals de auteur stelt of
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dat oorlog meer nurture, aangeleerd en meer cultureel bepaald is (en dier
en mens in principe vredelievend zijn…). Alles bij elkaar een stimulerende
discussie, ook gezien Poetin's krijgszuchtige optreden op de Krim, de
oorlog in Syrië en de aanslagen in Parijs.
Op 8 september staat Mimi stil bij artikelen die op de website van
Clingendael zijn te vinden. Sant'Egideo werd in 1968 in Rome opgericht
onder druk van de zogenoemde bevrijdingstheologie. Het is onafhankelijk
van het Vaticaan en opereert in tachtig landen. Deze NGO, ook in
Rotterdam actief, richt zich op armenzorg en gebed, werkt via netwerken
en is verbonden met leidinggevende personen inclusief de VN. De
financiering komt uit privéfondsen en hun werk is heel concreet
bijvoorbeeld via mediation in oorlogsgebieden in Mozambique.
Een tweede artikel betreft de oorlogseconomie van het verzet in Syrië.
Brigades komen aan kapitaal via verkoop van antiek, handel en vervoer van
drugs, kidnapping, commissies vragen aan NGO om hun werk te mogen
doen, smeergeld, corruptie, plundering, lokale huisvlijt en oliewinning en
olieverkoop. Vrij uitzichtloos omdat hebzucht van strijders op termijn
belangrijker is dan hun ideologie van verzet tegen Assad. Wat je als
mediator van een NGO op locatie zou kunnen uitrichten, is niet duidelijk.
Het laatste artikel gaat over multi-track diplomatie. Een niet-statelijke
aanpak kan soms meer effect sorteren dan een VN-embargo van een heel
land. De uitoefening van soft en smart power is nog een hele kunst wil het
effectief zijn. De Noorse aanpak is selectief mensen uit Syrië te laten
overkomen en leren van een iets grotere afstand naar het conflict te kijken
(een metavisie ontwikkelen en van daaruit een derde mediërende weg
ontwikkelen).
Het jaar 2105 was een goed jaar in de zin dat wij over datgene wat ons
raakte uitvoerig van gedachten konden wisselen.
Jannes Mulder
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13. Jaarrekening NVMP 2015
Balans per 31 december 2015
Activa
vaste activa
vlottende activa
liquide middelen
NL40INGB0004395340
NL75INGB0005591787
NL03ASNB0943442508
subtotaal
Nog te ontvangen
AVV bijdrage Nieuwsbrief 3 en 4
AVV bijdrage bureau
rente NL03ASNB0943442508
subtotaal
Totaal
Passiva
Vooruit ontvangen
tegoed studenten
contributie 2016
subtotaal
Nog te betalen
betalingsverkeer okt-dec 2015
porti contributiemailing
porti Nieuwsbrief nr 4
opmaak Nieuwsbrief nr 4
druk Nieuwsbrief nr 4
tegemoetkoming congres Londen
idem
declaratie symposium Amsterdam
loonbelasting dec 2015
Antenna dec
subtotaal
Eigen vermogen

0
0
9.197
137
86.875
96.209
1.112
1.271
833
3.216
99.425

425
5.130
5.555
70
332
543
1.060
1.537
350
350
271
647
46
5.205
88.665

Totaal

99.425
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Aansluiting op de balans van 2014
Vermogen op 31-12-14 (jaarrekening)

82.917

correcties:
nog te ontvangen AVV

2.748

rente NL03ASNB0943442508

1.815

bij

4.563

tegemoetkoming congres Astana
idem

400
67

declaratie retour

-286

onverklaard

1.831

af

2.012

Vermogen op 31-12-14 (gecorrigeerd)
Resultaat 2015

85.468
3.197

Vermogen op 31-12-15

88.665
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Staat van baten en lasten
exploitatie
1
2
3
4
5
6
7
9
10

Baten
Contributies
Extra bijdragen
voorjaarsactie
vredesweek
overige giften
Subsidies
Renten
Bijdrage AVV Nieuwsbrief
Bijdrage AVV bureau
Totaal

Lasten
11 Nieuwsbrief
12 Bureaumedewerker
13 Bureaukosten
14
huur
15 bank- en verzekeringskosten
16
telefoonkosten
17
drukwerk, papier
18
internetprovider
19
porti
20
bureaukas
21 aanschaf hard- en software
22 Bestuurskosten
23 ALV
24 Projecten
25 Congressen/activiteiten
26 IPPNW
28 Leden- en fondswerving
29 Ledenadm./zendingen
30 Studenten
31 Onvoorzien
32 Totaal
33 Resultaat

begroting

43.568
9.063

49.000
4.350
2.331
2.405
4.327

2.000
2.200
150

5.500
1.815
2.576
2.542
65.064

0
1.800
5.500
60.650

13.312
30.540
6.542

15.500
32.000
6.900
2.400
468
234
1.351
622
217
1.250
0

2.400
500
250
1.100
900
850
800
100

971
765
4.809
928
1.200
0
2.611
0
189
61.866

1.300
1.200
1.200
3.000
1.000
100
1.500
500
1.000
65.200

3.197

-4.550
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Toelichting op de jaarrekening 2015
• Toelichting op de Balans
In de balans zijn de financiële middelen van de vereniging zichtbaar,
rekening houdend met zowel de tegoeden als de verplichtingen ten tijde
van de jaarwisseling (31-12-2015).
Activa
De waarde van inventaris en vlottende activa is aan het eind van het boekjaar gesteld op hetzelfde bedrag als aan het begin van het boekjaar: € 0.
De som van de Liquide middelen is € 96.209, zijnde de optelsom van de
saldi van de diverse NVMP-rekeningen per 31-12-2015.
Hierbij moeten worden opgeteld de baten die op 2015 betrekking hebben
maar pas in 2016 zijn ontvangen.
Passiva
Deze bestaan uit baten die op 2016 betrekking hebben maar al in 2015 zijn
ontvangen, daarnaast uit lasten die op 2015 betrekking hebben maar nog
niet zijn betaald. Deze laatsten zijn wel in de jaarrekening verwerkt.
Het Eigen vermogen per 31-12-2015 bedraagt derhalve € 88.399.
• Aansluiting op de balans van 2014
Op de Balans van 2014 zijn enkele correcties aangebracht. Per saldo is het
eigen vermogen daardoor toegenomen
• Toelichting op de Staat van baten en lasten
Baten
1. Door opzeggingen en overlijdens bleef de opbrengst van de contributies
aanzienlijk achter bij de begroting ondanks een viertal nieuwe leden.
3 en 4. Daar staat tegenover dat de opbrengst van zowel de voorjaarsactie
als de vredesweekactie hoger waren dan begroot.
5. De opbrengst van de post overige giften is per definitie onzeker, maar
vormde dit jaar na een dringende oproep in maart een uitschieter in
positieve zin.
6. In 2015 ontvingen wij voor het symposium Kernwapens, ons een zorg
subsidies tot een totaalbedrag van € 5.500. Deze waren niet begroot
omdat de plannen voor het symposium pas gedurende 2015 gestalte
kregen.
7. Dit is de opbrengst van de ASN spaarrekening en het 5-jaars deposito
bij ASN dat dit jaar afliep.
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9. Voor de bijdrage van het bureau en de bureaumedewerker aan en voor
de afname door de AVV van de Nieuwsbrief betaalt de AVV een
vergoeding. Deze is met ingang van de tweede helft 2015 vanwege de
dalende oplage naar beneden bijgesteld.
Lasten
11. De kosten van de Nieuwsbrief liepen terug door het teruglopende
ledenaantal, opschoning van het bestand en bijgevolg aanpassing van de
oplage.
12. Hoewel het salaris van de bureaumedewerker jaarlijks met 2,5% stijgt,
is het totaalbedrag lager uitgevallen, waarschijnlijk door een onzorgvuldige
begroting.
13. De bureaukosten als totaal zijn binnen de begroting gebleven:
- 18. De kosten voor de internetprovider gingen omlaag,
- 19. De portokosten zijn zoveel mogelijk toegerekend aan Nieuwsbrief en
ledenzendingen (zie 29),
20. De bureaukas, bestemd voor allerlei kleinere uitgaven van de
bureaumedewerker, lagen dit jaar hoger door het symposium.
22. Onder bestuurskosten worden verantwoord inschrijfkosten Kamer
van Koophandel, de kosten van zaalhuur voor vergaderingen van het AB,
door bestuursleden gedeclareerde (reis)kosten voor vergaderingen.
23. Onder de post ALV (Algemene Ledenvergadering) vallen de kosten
van vergaderaccommodatie en catering, reiskosten en attentie voor
sprekers op het aansluitende symposium. Door verschuiving van het
symposium naar september viel deze post lager uit.
24. Voor projecten was een reservering getroffen die bij lange na niet
genoeg was om de kosten van het symposium te dekken. Een deel van de
kosten van het symposium is hier geboekt.
25. In 2015 nam Margreet Bakker deel aan de conferentie 100 jaar WILPF
in Den Haag, Peter Buijs, Marianne Begemann en Lode Wigersma namen
deel aan het congres Health through peace in Londen. Zij ontvingen een
tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig het daarvoor geldende
protocol.
26. De IPPNW-contributie ligt op het standaardtarief van $ 2 per lid.
29. Consequenter dan in voorgaande jaren zijn alle drukkosten en porti
die betrekking hebben op contributie, zendingen met informatie,
aanmaningen, acties et cetera hier ondergebracht.
31. De onvoorziene kosten bestonden dit jaar uit rouwboeketten na het
overlijden van Léon Wecke en Karel Koster.
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33. Het resultaat over 2015 is positief en bedraagt bijna € 3.200.
Voorgesteld wordt om dit te bestemmen ter dekking van het in 2016
begrote tekort (€ 14.200).
14. Begroting 2016
Baten
Contributies
Extra bijdragen
voorjaarsactie
vredesweek
overige giften
Subsidies
Renten
Bijdrage AVV Nieuwsbrief
Bijdrage AVV bureau
10 Totaal
1
2
3
4
5
6
7
9

Lasten
11 Nieuwsbrief
12 Bureaumedewerker
13 Bureaukosten
14
huur
15 bank- en verzekeringskosten
16
telefoonkosten
17
drukwerk, papier
18
internetprovider
19
porti
20
bureaukas
21 aanschaf hard- en software
22 Bestuurskosten
23 ALV
24 Projecten
25 Congressen/activiteiten
26 IPPNW
28 Leden- en fondswerving
29 Ledenadm./zendingen
30 Studenten
31 Onvoorzien
32 Totaal
33 Resultaat

40.000
6.000
2.000
2.000
2.000
0
850
2.200
2.500
51.550

12.500
33.000
6.750
2.400
500
200
1.000
400
300
1.200
750
1.000
1.200
5.000
2.000
1.000
100
2.400
400
400
65.750
-14.200

Toelichting op de begroting 2016
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Baten
1. Begin 2016 telt de NVMP 564 leden. De verwachte inkomsten uit
contributies zijn daarom naar beneden bijgesteld: € 40.000.
2. De verwachte inkomsten uit extra bijdragen zijn dienovereenkomstig
ingeschat op € 6.000.
5. Onder de post overige giften vallen inkomsten uit erfenissen,
gedeclareerde kosten die vervolgens als gift worden teruggestort en
onverwachte giften.
7. De renteopbrengst uit ons vermogen loopt door de lage rente terug en
is vrij nauwkeurig vast te stellen.
9. Dit is de verwachte bijdrage van AVV aan de kosten van de Nieuwsbrief
en het bureau.
10. Het totaal van de verwachte inkomsten is € 52.550 (2015:
€ 60.650).
Lasten
11. De kosten voor de Nieuwsbrief lopen verder terug en kunnen bij
acceptatie en eventuele invoering van een digitale uitgave nog verder
worden teruggebracht.
12. Vanwege zijn 25-jarig dienstverband in februari ontvangt de
bureaumedewerker een extra maand salaris.
13. De bureaukosten worden goed in de hand gehouden. Wel zal er
nieuwe hard- en software moeten worden aangeschaft (21).
23. De ALV zal weer worden gecombineerd met een symposium.
24. Een stelpost voor de activiteiten die in 2016 mogelijk plaats vinden als
follow up van het symposium in september 2016. Het is duidelijk dat voor
de financiering van deze activiteiten sponsors gezocht moeten worden.
25. Dit is een reservering voor het bijwonen van bijeenkomsten,
bijvoorbeeld in het kader van IPPNW.
28. Een stelpost voor kosten van ledenwerving en PR waaronder ook het
netwerken, om verdere afkalving van het ledental tegen te gaan en om te
buigen.
30. Dit is een in eerdere jaren opgebouwde bestemmingsreserve.
31. Een post om niet begrote, onverwachte maar noodzakelijke uitgaven
op te vangen.

~ 38 ~

33. Het begrote tekort (€ 14.200) is veel groter dan in 2015 (€ 4.550). Als
het positieve resultaat van 2015 (€ 3.200) op het tekort in mindering
wordt gebracht, blijft de situatie zorgwekkend
(- € 11.000). Er zijn in principe drie oplossingsrichtingen. Snijden in de
uitgaven: is nauwelijks mogelijk zonder de vereniging vleugellam te maken.
Verhoging van de reguliere inkomsten van de huidige leden: is niet reëel en
het vinden van nieuwe leden is een taaie aangelegenheid. Dan resulteert
als derde en laatste mogelijkheid: interen op het eigen vermogen.
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