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antisemitisme en geen jodendeportaties.
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als Auschwitz-Birkenau, Maidanek en
Treblinka hoorde ik pas veel later. De oorlog in Signaal was een geësthetiseerde,
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Panzer betekenden. De kiem van mijn fascinatie voor het verschijnsel oorlog in alle
aspecten werd daar en toen gelegd.
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Ik moet een jaar of negen zijn geweest toen
ik, geveld door mazelen of rode hond, in
mijn bescheiden slaapkamertje in quarantaine moest. Om mijn onverzadigbare leeshonger te stillen werd er in de buurt door mijn
ouders leesvoer opgehaald. Daarbij zat een
flink pak tijdschriften die simpelweg Signaal
bleken te heten. Het was Duitse oorlogspropaganda, maar dat wist ik toen nog niet.
Ik herinner me een propagandafoto van de
Duitse wereldkampioen boksen Max
Schmeling die als Fallschirmjäger uit een driemotorige Junkers Ju-52 springt.Volgens
Wikipedia werd Schmeling, die beslist geen
fan van de Nazi’s was, op 21 mei 1941 zwaar
gewond bij de Duitse luchtlanding op Kreta,
dus waarschijnlijk betreft mijn pak Signalen
de jaargang 1941 of daaromtrent, toen de
oorlog voor Duitsland nog voorspoedig verliep. “Duitschland wint voor Europa op alle
fronten”.
Signaal was een tweewekelijks periodiek dat
door de Duitse Wehrmacht in alle Europese
talen werd uitgegeven van 1940 tot 1945.
De Nederlandse editie bevatte uitgekiende
inhoud, voor zover ik mij kan herinneren.
Weinig Blut-und-Boden retoriek, weinig
geëxalteerde Führer verering. Nauwelijks

Ik ben geboren op 7 februari 1944 tijdens
de Tweede Wereldoorlog; het Ardennenoffensief en de desastreuze operatie
Market-Garden lagen nog in het verschiet.
De wijk van Eindhoven waarin mijn familie
woonde werd nogal eens getroffen door
afgedwaalde bommen van de Britse Royal
Air Force die de Philipsfabrieken wilde uitschakelen. Op mijn negende waren de
Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog met
zijn zogenaamde “Politionele Acties” en
wederzijdse wreedheden en oorlogsmisdaden al achter de rug, en de Koreaanse oorlog van 1950-53 was aan het aflopen. Ik las
erover in de kranten en hoorde soms
commentaren van volwassenen, maar het
begrip “oorlog” bleef vaag, al werd de fascinatie er niet minder om. Pas veel later,
toen wij op het gymnasium de Anabasis van
Xenophon en de Ilias van Homerus in het
Grieks moesten lezen, kreeg oorlog een
concreet, gewelddadig en bloederig, gezicht.
Maar zelfs toen werd er nauwelijks over de
Shoah gesproken. Ik vermoed niet zozeer
uit onwil, maar uit onkunde en totale verbijstering die elk begrip te boven ging.
Dit jaar heb ik mij precies 50 jaar, een halve
eeuw, met de wetenschappelijke thematiek
van oorlog en vrede beziggehouden. Ik heb
daar helaas geen simpele oplossingen of
take home messages aan overgehouden.
Maar u, gewaardeerde lezer, weet nu zo’n
beetje waar het vandaan is gekomen.
Johan van der Dennen
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Een woord van uw beide
Nederlandse voorzitters
De Balie revisited

Peter Buijs, duovoorzitter NVMP
Coalitievorming tegen kernwapens, op z’n Hollands…

Net als vorig jaar hing er weer een
NVMP-affiche aan de Baliegevel, dit
keer voor een Manifestatie i.p.v. een
Symposium – toen onze eerste coming
out voor breder publiek, met als motto
Kernwapens, ons een zorg, met PAX,
Rode Kruis, KNMG en Mayors for
Peace en de presentatie van ons
Medisch Appèl. Dat Appèl – inmiddels
nagevolgd in Noorwegen, Duitsland,
België, Argentinië, en UK - had
effect, ook op de Tweede Kamer, die
vier moties aannam, tégen modernisering en vóór kernwapens uit ons land,
Europa en de wereld, m.n. via actieve
Nederlandse inzet voor een International Ban.

Dat bood een prima kader voor onze
tweede Baliebijeenkomst: een platform
bieden voor maatschappelijke steun en
argumenten vóór uitvoering van deze
moties, onder het motto: De nucleaire
impasse voorbij? Dit ook omdat
Oostenrijk haar Humanitarian Pledge
had omgezet in VN-resolutie L41 voor
een conferentie in 2017… to negotiate
a legally-binding instrument to prohibit
nuclear weapons, leading towards
their total elimination. Dat gaf de sprekers gelijk een helder richtsnoer:
minister Koenders stimuleren deze
resolutie te steunen. Zo verscheen
genoemde affiche, met namen als Ko
Colijn, Ira Helfand (IPPNW), Geert
van Rumund (MfP), Karin van den

Broeke (Wereldraad van Kerken) en
acteur Gijs Scholten van Aschat om
Shakespeare te declameren over horrors of war. Onvermeld bleven sprekers van het Rode Kruis, Humanistisch
Verbond, PAX, uit medische en juridische hoek en – niet eerder vertoond uit werkgeversland: NS-presidentdirecteur Roger van Boxtel. (zie hiervoor het verslag p. 21) Kortom, hier
tekende zich een brede maatschappelijke coalitie af tégen kernwapens en
vóór uitvoering van genoemde moties
– onze uitdrukkelijke onderliggende
bedoeling van de Manifestatie! De
opbrengst daarvan overhandigde een
NVMP-delegatie op 3 oktober aan
Marjolijn van Deelen, hoofd Non-proliferation & Disarmament van BuZa.
Ook Ira Helfand sprak daar en had
daarvoor, samen met ondergetekende,
nog een indringend gesprek van bijna
1,5 uur ten departemente over Nederland en resolutie L41, én een ontmoeting met NW-experts, PAX en Rode
Kruis.

De maatschappelijke coalitie werd verder versterkt door een Open Brief aan
minister Koenders met de ‘Balie-boodschap’: stem vóór VN-resolutie L41 en
participeer in de VN-onderhandelingen

in 2017! Ondertekenaars: Karin v.d.
Broeke (Kerken), Christa Compas
(Hum. Verbond), Geert van Rumund
(MfP), Phon vd Biesen (juristen tegen
kernwapens) en uw NVMP-duovoorzitter. En zie daar: de NRC wilde het
graag plaatsen - “heel goed artikel, verontrustend betoog, krachtige argumenten” - maar nà de VN-stemming. Dat
noopte tot een gezamenlijk oordeel
over de Nederlandse opstelling bij de
VN (zie ook p. 6-7) en over hoe nu
verder. En dus ‘kopte’ de NRC op 2
november: “Hiroshima is niets vergeleken met wat er nu op scherp staat” en
besluit het artikel met: “We vinden het
dan ook positief dat Nederland wil
meeonderhandelen in 2017. Wij zullen
dit proces nauwgezet volgen en zo
nodig maatschappelijke druk uitoefenen, vanwege het door 85% van de
Nederlanders, de regering en de NAVO
onderschreven einddoel: een kernwapenvrije wereld.” (volledige tekst
p. 24)

Hoe nu verder?

Nog dit jaar willen we een vervolgoverleg organiseren met onze coalitiepartners om te bespreken hoe we de
laatste regels van ons NRC-stuk verder
vormgeven, onze coalitie kunnen verbreden en verdiepen, en welke volgende stap daarbij past, bv. een Maatschappelijk Appèl.

Dat we zover zouden komen hadden
we niet kunnen bedenken tijdens ons
AB-beraad eind 2014, toen we besloten
meer naar buiten te treden om de kernwapens hoger op de maatschappelijke
en politieke agenda te krijgen. Dat kon
natuurlijk alleen maar bereikt worden
samen met vele bondgenoten in binnen- en buitenland. Maar we hebben
zeker een eigen bijdrage eraan geleverd
dat in de internationale pers zinnen
verschijnen als in The Nation van1-1116: Only the Netherlands broke ranks
with NATO’s unified opposition to ban
treaty talks, as the sole NATO member
to abstain on the vote, after grassroots
pressure on its Parliament! *
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Besturen archaïsch en verleden tijd? Zo ja,
hoe overleeft een vereniging als de onze?
Herman Spanjaard
Gestucte plafonds in een herenhuis
tegenover waar nu het Vincent van
Gogh museum staat, fluwelen betengeling tot driekwart hoogte van de kamer,
de salon, die anders gesloten is, waar
de vleugel staat en het empire ameublement, een spannende grijze sigarenrook en een gezelschap grijze mannen,
die op de stoelen uit de 19e eeuw zitten
alsof het gewone stoelen zijn, ik loop
binnen en ga op schoot zitten bij Opa
(Gerard) Heringa (Domus, A4), de
rook dringt in mijn pyjama en als de
KNMG-vergadering gaat beginnen
mag ik met een heerlijke lucht naar
bed en val gelukzalig in slaap. Het Studentensanatorium (tuberculose) werd
gesloten (mijn vader was GeneesheerDirecteur), Andreas ziekenhuis en
Lucas ziekenhuis (Amsterdam) fuseerden - bestuurder vader lag in zijn eigen
ziekenhuis tijdens de fusie.

Besturen kwam vroeg en intens binnen
en in een ander tijdsgewricht. Ik heb
het over een halve eeuw geleden. De

Herman Spanjaard en Jef De Loof tijdens
de uitreiking van de Verdoornprijs 2014

arts-verzetsstrijders van weleer (WO
II) zijn overleden. Medisch Contact
durft pas recent weer maatschappijkritische stukken te plaatsen dankzij
prominente NVMP-ers! Reflectie op
ons huidige bestuur laat ons vergrijzing
zien, geen gender-balance en geen
zagen aan onze stoelpoten door studenten en jonge artsen. De generaties na
ons “besturen” niet meer, zij richten
zich gefocust op projectmatige activiteiten met een doel, communiceren op
social media en ook wij ontwikkelen
ons in die richting (zie stuk van duo-

voorzitter Peter). Door Peter’s niet
aflatende energie en uithoudingsvermogen wordt die omslag door een grijzend bestuur gemaakt en wordt ook
zustervereniging AVV in Vlaanderen
opnieuw zozeer actief: een vonk
springt over, coalities worden gevormd, een nieuw elan geboren om
kernwapens te elimineren. Uw voorzitters nodigen u uit nog actiever te worden. Uw omgeving, kinderen en kleinkinderen te mobiliseren. Waarom?
Leest verder!

Maar voor u daaraan toekomt….wat
bezielt iemand in vredesnaam om zo
lang voorzitter te blijven? Pluche? Nee.
Daar hecht een Voorzitter niet aan die
al lang voorzitter is. Verantwoordelijkheid om goed over te dragen, zodat
(kern)wapens onder een volgende
voorzitter geëlimineerd worden en de
Vereniging vanwege non-existentie kan
worden opgeheven. Jef De Loof nog
veel langer dan ik heeft dat adagium
intrinsiek aangevoeld. Verantwoordelijkheid wordt vroeg geïnternaliseerd,
geeft kracht, doet pijn.

De toekomst lonkt.

*

Mayors for Peace presenteert onderwijsmateriaal
‘Atoomwapens de wereld uit’

Na een gezamenlijk overleg
heeft de Mayors for Peace–
kerngroep, bestaande uit de
burgemeesters Hans Gaillard,
Geert van Rumund, Hetty
Hafkamp en Jan Hoekema, op
woensdag 21 september, de
Internationale dag van de
Vrede, te Wageningen de flyer
en handleiding ‘Atoomwapens
de wereld uit!’ gepresenteerd.

Burgemeester Van Rumund hierover:
‘Met deze flyer hebben we op een toegankelijke wijze duidelijk weten te
maken waarom die kernwapens de
wereld uit moeten. Daarnaast prikkelt
het om na te denken over actuele vragen over vrede en veiligheid. Dit onderwijspakket is een bijdrage aan be-
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suggestie die wij daarbij doen is de
flyer en handleiding onder de aandacht
te brengen bij de basis- en middelbare
scholen in uw gemeente.‘

Elke gemeente kan gratis het pakket
aanvragen (maximaal 1 per school).

Hans Gaillard, Geert van Rumund, Hetty
Hafkamp en Jan Hoekema presenteren de
flyer aan de pers

wustwording van basisschoolleerlingen
en voortgezet onderwijs. Daarmee
bereik je een breder publiek dan alleen
de mensen die de Koude Oorlog hebben meegemaakt. We hopen van harte
dat u het materiaal gaat gebruiken voor
eigen activiteiten in uw gemeente. Een

Ook voor de NVMP is het onderwijspakket interessant. Wij richten onze
onderwijsinitiatieven vooral op
medisch studenten. Dit materiaal kan
gebruikt worden om jongeren tussen
10-15 jaar te laten nadenken over het
kernwapengevaar.

Flyer en de handleiding zijn te downloaden op www.vredeseducatie.nl/
mayor/default.htm of kijk op http://
www.nvmp.org/mayors-for-peace/

VN gaat praten over kernwapenverbod
Hans van Iterson en Hugo D’aes
Het is zover, de overgrote
meerderheid van de wereld is
het wachten op kernontwapening meer dan zat. In 2017
gaat de VN in twee sessies
onderhandelen over een verbod op kernwapens zoals dat
al bestaat voor alle andere
massavernietigingswapens.

Een meerderheid van 123 landen
stemde op 27 oktober voor gesprekken
over nucleaire ontwapening. 38 landen
stemden tegen en 16 landen onthielden
zich. De kernwapenstaten zijn daar niet
blij mee en zullen het verdrag niet zo
snel ondertekenen. Toch is dit een
giant leap for mankind: immers de
kernwapenstaten zullen dan wapens in
hun arsenaal hebben waarvan de rest
van de wereld vindt dat ze illegaal zijn.
En hoe staat Nederland hierin?!
Nederland onthield zich van stemming.
Dat wil zeggen dat ze niet ‘tegen’
gestemd hebben ondanks grote druk
van de Verenigde Staten. En dat is bijzonder positief! In een brief aan de
Tweede Kamer vertelt Koenders dan
ook: Nederland zal inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen
over een verdrag voor een verbod op
nucleaire wapens.

In de aanloop naar de
VN-resolutie

Zoals bekend organiseerde de NVMP
op 1 oktober de manifestatie ‘Uit de
nucleaire impasse?’ in de Balie. Voor
het verslag zie elders in deze nieuwsbrief. Deze geslaagde bijeenkomst was
georganiseerd om vanuit maatschappelijke organisaties de roep om een kernwapenvrije wereld te versterken.
Opinieartikelen in Trouw, Medisch
Contact, een uitgebreid interview met
Peter Buijs op NPO-radio 1 en het
NRC-stuk op de achterpagina van de
Nieuwsbrief geven aan hoe door ons
alle registers werden opengetrokken.
Daarin stonden we gelukkig allerminst
alleen, via IPPNW, ICAN, PAX en
Mayors for Peace kwamen ons tal van

initiatieven ter oren. Zo riep een groep
van 15 winnaars van de Nobelprijs
voor de vrede in een gezamenlijke
verklaring de landen in de algemene
vergadering van de VN op om voor de
resolutie (L41) te stemmen die oproept
tot onderhandelingen die leiden tot een
kernwapenverbod. … so that we can
proceed rapidly toward the final elimination of this existential threat to
humanity.

Verrassender was dat ook het Europees
Parlement, in een breed gesteunde resolutie, haar lidstaten opriep om voor
de resolutie te stemmen. Invites the EU
Member States to support the convening of such a conference in 2017 and

to participate constructively in its proceedings. Het Europarlement realiseert
zich dat de meeste Europese regeringen het bezit en de legitimiteit van
kernwapens verdedigen. Europese resoluties zijn weliswaar niet bindend als
het gaat om buitenlandse politiek maar
zenden wel een door het gehele politieke spectrum gesteunde boodschap
naar lidstaten om het humanitair recht
te versterken en dit laatste massavernietigingswapen uit te bannen.

Ook in Vlaanderen actie

Vanwege het belangrijke momentum
dat de stemming in de Verenigde
Naties kan betekenen voor het proces

Vervolg op pagina 6
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van eliminatie van kernwapens, heeft
ook Artsen voor Vrede een initiatief
genomen om de Belgische regering op
haar verantwoordelijkheid te wijzen.
In een open brief in De Standaard op
16 oktober hadden de voorzitters van
de vijf Vlaamse jongerenpartijen
Tomas Roggeman (Jong N-VA), Wim
Soons (Jong CD&V), Maurits Vande
Reyde (Jong VLD), Aaron Ooms
(Jongsocialisten) en Stefanie De Bock
(Jong Groen) gepleit voor een verbod
op kernwapens: “We willen het duidelijk signaal geven dat onze generatie
af wil van deze erfenis uit de Koude
Oorlog. Kernwapens zijn een reliek uit
het verleden: de nucleaire status-quo is
niet langer een optie voor onze generatie. België moet mee zijn schouders
zetten onder een internationaal kernwapenverbod.”

Onder impuls van Tom Sauer (Universiteit Antwerpen) en met de logistieke
steun van Vrede vzw (Gent) heeft AVV
zoveel mogelijk artsen aangespoord
om een eigen, medische oproep aan
onze regering te ondertekenen. Zij zijn
gestart met het aanschrijven van enkele
bekende Vlaamse artsen, om het geheel meer draagkracht te geven, en
konden al heel snel rekenen op de
steun van Prof. Hendrik Cammu,
Gynaecoloog UZ en VUB, Prof. Peter
Adriaenssens, Kliniekhoofd jeugdpsychiatrie, K.U.Leuven, Prof. Guido
Vanham, Instituut voor Tropische
Geneeskunde Antwerpen, Prof. Jan De
Maeseneer, Huisartsgeneeskunde en
Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit Gent, Prof. Marc Van Ranst,
viroloog, K.U. Leuven, Prof. Patrik
Vankrunkelsven, docent huisartsgeneeskunde, K.U.Leuven, Dr. Tom

Jacobs, huisarts en Prof. Petra De
Sutter, Gynaecologie, Universiteit Gent
en UZ Gent.

De website www.artsenvoorvrede.be
werd vernieuwd. De open brief aan de
Belgische regering staat op de homepagina en de ondertekenaars kunnen
online registreren. Einde oktober hadden reeds meer dan 250 artsen, verpleegkundigen en paramedici de oproep ondertekend. Ook in Franstalig
België is de brief vertaald en verspreid.
Een bescheiden succes was de publicatie van onze oproep in De Morgen
(online) op 25 oktober: http://www.
demorgen.be/opinie/200-artsen-inopen-brief-kernwapens-mogennooit-gebruikt-worden-bb4c798c/
De Belgische regering is helaas gezwicht voor de Amerikaanse druk (zie
hieronder) en heeft tegen de motie
gestemd. Een gemiste kans om, zoals
Nederland, een mediërende rol te kunnen spelen in het komende proces van

internationale onderhandelingen. Toch
zijn we blij dat de publieke discussie
ook in Vlaanderen is geopend, weliswaar beperkt door de geringe belangstelling van de media.

Tegendruk vanuit de VS op de
NAVO-lidstaten

Maar uiteraard zaten ook de kernwapenstaten niet stil. In een brief aan de
NAVO-lidstaten stelden de Amerikanen dat een verdrag dat kernwapens
verbiedt ‘fundamenteel in strijd is met
de basisbeginselen van afschrikking
binnen de NAVO’. Expliciet werd gevraagd ‘tegen’ te stemmen en als de
resolutie het zou halen, beslist niet mee
te doen aan de onderhandelingen.
Opmerkelijk daarbij was dat de brief
het op handen zijnde kernwapenverdrag als erg bedreigend beschouwt,
ook zonder deelname van de kernwapenstaten.

Terwijl maatschappelijke organisaties
en parlementen hun regeringen massaal
opriepen om mee te doen met het kernwapenverdrag, gaven vrijwel alle
NAVO-lidstaten gehoor aan de indringende Amerikaanse oproep om ‘tegen’
te stemmen. Alleen Nederland onthield
zich van stemming. In de geschetste
context moet dit als zeer opmerkelijk
worden beoordeeld. Een ‘voor’stem
van een NAVO-lidstaat was een onmogelijkheid geweest binnen dit bolwerk
van consensus. Nederland zou zich dan
in een buitengewoon moeilijke positie
hebben gemanoeuvreerd.

Waar staat Nederland nu?
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De Nederlandse onthouding is een

resultaat van duidelijke parlementaire
moties en aanhoudende maatschappelijke druk. In de aanloop naar de VNvergadering had Nederland zich ook al
constructief opgesteld binnen de Open
Ended Working Group over nucleaire
ontwapening (OEWG). Hoewel artikel
6 van het Non-Proliferatie Verdrag
(waarin kernwapenstaten beloven te
goeder touw te werken aan kernontwapening) voor Nederland de centrale
rol blijft vervullen in de internationale
ontwapeningstructuur, erkent zij dat het
ontwapeningsproces hierbinnen traag
verloopt en dat het OEWG-rapport
constructieve elementen bevat om hier
meer vaart achter te zetten. Zo ook
werd de hieruit volgende conceptresolutie over een verbod op kernwapens
(L41) objectief bekeken en niet slaafs
het Amerikaanse advies gevolgd.

In een brief aan de Tweede Kamer stelt
minister Koenders dan ook:
‘Nederland is een betrouwbare partner
in de NAVO. Nederland speelt tegelijkertijd op constructieve wijze een aanjagende rol in de internationale discussies ook in het bondgenootschap over
ontwapening en niet-strategische
nucleaire wapens….. Nederland is het
enige NAVO-land dat in gesprek is met
de sponsors van de resolutie en dat
voorstellen heeft gedaan ter aanpassing
van de huidige tekst.‘ En concluderend: ‘Het kabinet laat er geen misverstand over bestaan: Nederland zal
inhoudelijk deelnemen aan internationale besprekingen over een verdrag
voor een verbod op nucleaire wapens
zonder daarbij vooruit te lopen op een
oordeel over het eindresultaat, daarmee
uitvoering gevend aan de motieSjoerdsma c.s. Nederland zal zich
inzetten voor de verifieerbaarheid van
een kernwapenverbod, voor de deelname aan de onderhandelingen door
kernwapen-bezittende staten, en erop
toezien dat het NPV inclusief Art VI en
de inherente chronologie daarin worden gerespecteerd/gewaarborgd.’

Binnen een ingewikkeld proces dat
kernontwapening heet mag dit Nederlandse standpunt als een wapenfeit
worden gezien. We mogen dan ook het
nodige verwachten van het vervolg en
de wijze waarop Nederland zich als
bruggenbouwer tussen de kernmachten, de NAVO en de rest van de wereld
zal profileren. *

Buitenlandse
waardering voor de
Nederlandse opstelling
“Only the Netherlands broke ranks with NATO's unified opposition to ban
treaty talks, as the sole NATO member to abstain on the vote, after grassroots pressure on its Parliament. (...) ...as just occurred this month with
Sweden, which was persuaded to vote in favor of starting the ban talks, or to
abstain from voting against the ban, as the Netherlands did, even though it
is part of the NATO alliance that relies on nuclear weapons in its security
policy.”

(The Nation, 1-11-16: “The United Nations Votes to Start Negotiations to Ban the
Bomb”)

“Congratulations to you and others in Netherlands who were so active on
the nuclear disarmament issue leading up to the UN General Assembly vote
on the ban treaty negotiations. The Dutch vote and their explanation of vote
was superb.”
(Alyn Ware, PNND)

“België-NL: 0-1 Van harte proficiat aan de Nederlandse civil society: als
enige NAVO lidstaat zich onthouden! Hoedje af. Heel bruikbaar voor
verder lobbywerk in België (jullie mogen altijd komen helpen:) mvg,”
(Tom Sauer, 28-10-16)

“NATO solidity is also broken with Netherlands abstaining - as a result of
civil society and parliamentary pressure.”
(Tilman Ruff, IPPNW, 28-10-16)

“Hurray for The Netherlands, North Korea, India, Pakistan, China, Ireland,
Austria, Sweden, and Finland, and all the others who voted in favour.
Shame on the other NATO countries including my own.”
(Bjorn Hilt, speaker IPPNW 28-10-16)

“Yes - well done by all those such as the Dutch who managed to persuade
their countries to abstain.”
(Frank Boulton, Medact, UK, 29-10-16)

“It is also regrettable to see that most of the non-nuclear weapon states that
fall under the umbrella of extended-nuclear-deterrence– such as NATO
countries, South Korea and Japan– also opposed this measure. It should be
noted that The Netherlands, a NATO member, abstained.”
(Pugwash Japan, 1-11-16)

“In NATO, things are hardening. Netherlands, thanks to the amazing work
of our Dutch campaigners, will probably abstain. However, so far they seem
to be alone in NATO abstaining. We need to put more pressure on the rest of
NATO.”
(Beatrice Finn, 17-10-16)
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Artsen roepen Belgische regering op
om verbod op kernwapens te steunen
www.artsenvoorvrede.be
Nog voor het eind van dit
jaar kunnen de Verenigde
Naties een beslissende stap
zetten om een van de grootste bedreigingen voor het
voortbestaan van de mensheid weg te nemen: er zal gestemd worden over een resolutie die oproept om multilaterale onderhandelingen te
starten over een kernwapenverbod.

Als artsen, apothekers, verpleegkundigen en paramedici zijn wij zeer bezorgd over de aanwezigheid van meer
dan 15.000 kernwapens in de wereld,
in het bezit van negen kernmachten
die deze wapens beschouwen als een
noodzakelijk deel van hun verdediging en van hun militaire macht.
Nochtans zijn kernwapens onbruikbaar omdat het gebruik ervan gelijk
staat met collectieve zelfmoord.

Eén enkele kernbom kan een volledige stad vernietigen en het grootste

deel van haar inwoners doden, zodat
de overlevenden geen enkele medische hulp meer moeten verwachten.
De inzet van slechts 1% van het huidige kernwapenarsenaal veroorzaakt
een nucleaire hongersnood waarvan
honderden miljoenen mensen het
slachtoffer zijn. Bij het gebruik van
grotere aantallen kernwapens riskeren
we een nucleaire winter die de hele
planeet bedreigt. Recente wetenschappelijke studies bevestigen dit.
Kernexplosies geven intense radioactieve straling vrij, die vele mensen
onmiddellijk doodt en bij de overlevenden kanker en genetische schade
veroorzaakt. Een kernoorlog brengt
een vluchtelingenstroom op gang die
onvergelijkbaar veel groter is dan de
huidige, waar we al geen weg mee
weten.

Reeds lang waarschuwen medische
organisaties zoals IPPNW (International Physicians for the Prevention
of Nuclear War, Nobelprijs voor de
Vrede 1985), de World Medical
Organisation, het Rode Kruis en de
Rode Halve Maan ervoor dat artsen,
verpleegkundigen en reddingswerkers
geen zinvolle hulp meer kunnen bie-

Peter Adriaenssens (jeugdpsychiatrie, KU Leuven), Petra De Sutter (gynaecologie, UGent),
Marc Van Ranst (viroloog, KUL)
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den als een kernoorlog uitbreekt. De
enige zinvolle maatregel is het voorkomen van de ziekte: kernwapens
mogen nooit gebruikt worden. De
beste manier om het hernieuwd gebruik van kernwapens te voorkomen,
is de kernwapenarsenalen te elimineren. Een verbod op kernwapens ligt
volledig in de lijn van de internationaal erkende verdragen die chemische
en biologische wapens, clusterbommen en landmijnen verbieden.
Honderdzevenentwintig landen hebben onlangs geoordeeld dat hun
voortbestaan bedreigd wordt door de
duizenden kernwapens van de nucleaire staten. Zij eisen multilaterale
onderhandelingen om te komen tot
een wereldwijd verbod op het gebruik
en het bezit van kernwapens. Een
kleine minderheid van landen – de
kernmachten en enkele van hun bondgenoten, waaronder België – verzetten zich tegen een verbod, omdat ze
geloven dat kernwapens hen bescherming bieden. In werkelijkheid vormen deze wapens een enorme bedreiging voor de hele mensheid, de kernmachten en hun bondgenoten inbegrepen.
Wij roepen de Belgische
regering op om in eer en
geweten te handelen, in het
belang van haar eigen
bevolking en van de gehele
mensheid. Wij vragen onze
regering om het voorstel
van de Verenigde Naties
voor multilaterale onderhandelingen voor een kernwapenverbod te steunen.
Het verbieden en ontmantelen van kernwapens is
een prioriteit voor de
volksgezondheid in de
wereld. De Verenigde
Naties hebben nu de kans
om dit doel te bereiken.
Deze kans moeten we nu
grijpen. *

Mediation en Geopolitiek, deel II

De Hoge Zwarte Tuin,
Nagorno Karabach
grens met Azerbeidzjan en langs de
Contactlijn. Het ontmijnen wordt gedaan door de Britse ngo Halo Trust.
Volgens het Internationale Rode Kruis
zijn er vaak geen gegevens over de
locatie van de mijnenvelden of zijn ze
verloren geraakt.

Mimi Tyssen
In het herfstnummer van onze
nieuwsbrief heeft u het eerste
deel kunnen lezen. Dit deel 1
was voornamelijk gewijd aan
het IPI Rapport Chained to the
Caucasus. Peacemaking in
Karabach 1987-2012. In deel 2
neem ik u mee naar de jaren
daarna, naar de huidige situatie en vooral ook naar de burgerdiplomatie, wat track-2
diplomatie genoemd wordt. De
samenwerking met de officiële
diplomatie noemt men Multitrack diplomatie, het nu meer
gangbare begrip en uitgangspunt waarbij heel veel sectoren van de maatschappij betrokken worden, in de hoop op
een meer duurzame vrede en
op stabielere staten of maatschappijen.

Sinds het conflict van 1992-1994 zijn
er van de drie strijdende partijen nog
steeds zo’n 4600 personen vermist. Ze
zijn nooit levend opgedoken maar ook
hun lijken zijn nergens teruggevonden.
Het Internationale Rode Kruis heeft
daarom een grote identificatie-operatie
opgezet. Als vergelding voor het bezet
houden van Azerbeidzjaans grondgebied, houden Azerbeidzjan en Turkije
de grenzen met Armenië en Nagorno
Karabach gesloten.

In april 2016 is er opnieuw sprake van
geweld en heftige gevechten. Er vallen
minstens 200 doden langs beide kanten. Zelfs als beide partijen proberen
een volledige oorlog te voorkomen,
blijft het bestand kwetsbaar en kan het
conflict zo weer escaleren. De Minskgroep heeft in mei aangedrongen op
een niet-militaire oplossing. Twee
decennia van gesprekken met en tussen
de presidenten van Azerbeidzjan en
Armenië hebben niet tot een doorbraak
geleid. En deze vierdaagse oorlog heeft
de hoop op een compromis oplossing

ondermijnd. Aanleiding tot het laatste
geweld kan zijn dat Azerbeidzjanen de
Armeense onderhandelaars tot compromissen verleid hebben, waarbij de
frontlijn opgeschoven werd in het
voordeel van Azerbeidzjan. Er zijn nog
steeds belangrijke obstakels bij de
onderhandelingen:
1. De compromissen laten accepteren
door de eigen achterban. Zelfs als de
beide presidenten hard werken aan een
compromis, vinden ze niemand thuis
bij hun respectievelijke regeringen
noch de bevolking. Dit obstakel bestaat
al enkele decennia. De Armeense president Levon Ter-Petrosyan is hiervoor
in 1998 aftreden. Deskundigen zien de
Azerbeidzjaanse president sinds 2003,
Ilham Aliyev, als de sterkste van de
twee, maar ook hij heeft weinig
manoeuvreerruimte, zijn land blijft in
een economische crisis;
2. De voorgestelde oplossing is zelf
een obstakel;
3. Mediation volgens het format van de
Minsk Group is inefficiënt, leidend tot
een impasse. De groep werkt sinds
1992 met matig succes. Het is eerder
een crisismanagement groep en een ad
hoc groep dan een conflictpreventie
groep, is de mening van sommigen.

Radio Free Europe meldt dat een
Amerikaanse diplomaat van de OVSE

Vervolg op pagina 10

Huidige situatie en andere
studies uit 2016

Sinds december 2015 zijn er voortdurend escalaties tussen de strijdmachten.
Het aantal slachtoffers is verdriedubbeld sinds 2013. Armenië heeft soldaten gelegerd in de regio Nagorno
Karabach (NK) en in zeven Azerbeidzjaanse districten eromheen. Nog
steeds zijn er enkele honderdduizenden
ontheemden. Velen kunnen niet terug
als gevolg van socio-economische omstandigheden of door angst voor landmijnen. Die liggen nog steeds langs de
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groep, James Warlick, enige vooruitgang ziet in de onderhandelingen. Het
staakt het vuren helpt onderling vertrouwen op te bouwen. Ook in april
van dit jaar wordt gemeld dat Georgië
en Iran bereid zijn om als mediator op
te treden. Maar als gevolg van de escalatie in april lijkt het risico op een grotere en ernstigere militaire confrontatie
reëel. Aan beide zijden waren er slachtoffers te betreuren, zeker 200 doden als
gevolg van het inzetten van zware
artillerie, tanks, drones en zwaar getrainde militairen. Azerbeidzjan kondigde op 3 april 2016 een eenzijdig
staakt het vuren af. Verder bestaat het
risico dat het aantal spelers met bredere
geopolitieke interesses groter wordt.
Rusland profiteert van de instabiliteit
in de Zuidelijke Kaukasus en levert
wapens aan beide partijen. De instabiliteit in de regio kan gevolgen hebben
voor de gas- en olieleveranties van
Azerbeidzjan aan Europa. Rusland
strijdt met Turkije over de lokale invloed. Het uit de hand gelopen conflict
kan eventueel leiden tot een oorlog bij
mandaat tussen Turkije en Rusland
(proxy war). Andere analisten menen
dat een toegenomen Russische militaire aanwezigheid in Armenië vooral een
manier van Moskou is om de expansie
van de NAVO tegen te gaan. Daarom
is het van belang dat de internationale
gemeenschap, en met name de OVSE
zorgt voor extra diplomatieke inspanningen.

Wat kunnen deze hernieuwde diplomatieke inspanningen zijn?
1. Duitsland is nu voorzitter van de
OVSE en ook lid van de Minskgroep
en kan het initiatief nemen om de
ministers van buitenlandse zaken van
Armenië en Azerbeidzjan in Berlijn uit
te nodigen voor gesprekken, verder
kan er gesproken worden over het conflict tijdens de internationale gesprekken in mei in Wenen, hoewel die vooral gewijd zullen zijn aan Syrië en
Libië.
2. Nieuwe ideeën over de samenstelling van de Minsk groep en een aantal
landen zouden wat meer ruimte moeten krijgen. Nu bestaat de Minskgroep
uit Wit-Rusland, Duitsland, Italië,
Zweden, Finland, Turkije, Armenië en
Azerbeidzjan. Zwitserland met een
ruime ervaring in mediation zou erbij
betrokken moeten worden.
3. Betere maatregelen voor veiligheid
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en vertrouwen bij de bevolking, meer
onderlinge contacten. Onderzoek van
de schendingen van het bestand aan de
Contactlijn.

De Internationale crisisgroep (onafhankelijke ngo in de preventie- en analysehoek) pleit ook voor een parallel
mediation proces naast de officiële
maatregelen hierboven beschreven.
Tevens voor het leveren van personele
en financiële ondersteuning door de
EU voor herstelwerkzaamheden aan
spoorwegen, bouw en communicatienetwerken en ondersteuning van de
politie. De Verenigde Staten en Europa
moeten Turkije stimuleren om de relatie met Armenië te normaliseren en de
grenzen zonder randvoorwaarden te
openen.

Multitrack diplomatie

International Alert heeft wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over de
rol van onofficiële internationale mediation en samenwerkingsprogramma’s
over grenzen heen bij de transformatie
van het Baskisch conflict. De onderzoekers trekken hieruit lessen voor het
Nagorno Karabach conflict. Zij stellen
dat de bevolking goed geïnformeerd
moet worden over het conflict en over
de voortgang van de transformatie en
de resolutie ervan. Hierin ligt een belangrijke rol voor de media: het publiek efficiënt en onpartijdig berichten.
De vertrouwelijkheid die betracht
wordt binnen een onderhandelingsproces dient binnen redelijke grenzen te
blijven. Opdat de media deze rol kunnen vervullen zijn speciale politieke,
economische en andere condities noodzakelijk. Het bestaan van een onafhankelijke pers is zeer belangrijk. Deze rol
van de media heeft zeker de aandacht
van wetenschappelijke instituten en
richtlijnen zijn gepubliceerd. Een belangrijke recente publicatie is bijvoorbeeld Conflict Sensitive JournalismBest practices and Recommendations,
uitgegeven als een OVSE project met
ondersteuning van de Britse Ambassade in Kiev en de ngo International
Media Support (IMS).
Politieke diversiteit is een garantie
voor economische diversiteit, die op
haar beurt de media voedt met meerstemmige bronnen. Iedere mediavorm
speelt haar eigen specifieke rol in het
proces van conflictresolutie. De meeste

invloed heeft de televisie. De radio
speelt een grotere rol bij reflectie, constructieve dialoog en discussie. De
nieuwe media en sociale netwerken
zorgen voor participatie van het
publiek en zijn betrokken bij nieuwe
ideeën en plannen en kansen. De
media kunnen ervoor zorgen dat de
grenzen tussen politieke elites en de
maatschappij ‘opgeheven’ worden.

De enige officiële mediation groep, de
Minskgroep van de OVSE heeft tot
hiertoe weinig bijgedragen aan het bereiken van zelfs de eenvoudigste afspraken. Dit gebrek aan succes kan
toegeschreven worden aan de onverzettelijkheid van de partijen die eigenlijk
wel tevreden zijn met de status quo en
die stellen dat het nog wel een generatie zal duren voor het conflict opgelost
wordt en ook aan de complexe geopolitieke belangen waarbij de mediators
betrokken zijn. Ondanks deze tekortkomingen is en blijft de Minskgroep om
verschillende redenen de beste oplossing voor de officiële onderhandelingen. Beide partijen accepteerden de
Minskgroep vanaf dag 1, ze vinden de
samenstelling eerlijk en uitgebalanceerd. Ze zijn tevreden met de continuïteit en de cohesie van het onderhandelingsproces. De personen zijn goed
bekend met de geschiedenis en de
dynamiek van conflict, wat een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle mediation. Dat wil echter niet
zeggen dat het vredesproces niet meer
zou kunnen profiteren van dialoog op
minder officieel niveau. Maar om succesvol te zijn moet deze mens-tot-mens
diplomatie gecoördineerd worden met
andere niveaus van diplomatie.

Dit langdurige conflict heeft ieder segment van de maatschappij van
Azerbeidzjan en Armenië aangetast,
hun binnenlandse- en buitenlandse
politiek, handel, veiligheid, onderwijs,
media enz. Zo is onderzocht welke rol
PACE (Parlementaire Assemblee van
de Raad van Europa) kan spelen bij het
effenen van het pad voor multi-track
diplomatie. Dit sub-comité van PACE
voor Nagorno Karabach werd in 2005
opgericht. Het concept van multi-track
diplomatie dateert van 1982, toen er
voor het eerst onderscheid werd gemaakt tussen track I en track II en het
beginsel ingevoerd werd dat alle actoren betrokken bij het langdurige con-

flict en alle verschillende segmenten
van de maatschappij ieder een rol zouden moeten spelen in het vredesproces:
regering, handel, burgers, onderzoek,
training en educatie, activisme, de kerken, de publieke opinie kunnen mits
goed gecoördineerd het hele sociale
systeem transformeren en zo zorgen
voor een duurzame vrede.

Sinds de onderhandelingen achter gesloten deuren plaats vinden is er een
kloof tussen de perceptie van het
publiek en wat een vredesverdrag wel
en niet kan inhouden. De impuls echter
voor deze benadering van vredesopbouw moet vanaf de top komen.
Daarom moeten de regeringen van de
beide landen het PACE sub-comité
voor Nagorno Karabach als een gelegenheid zien om een bredere groep van
actoren bij het vredesproces te betrekken. Hierbij hebben de groepen onderling contact met elkaar en niet enkel
met regeringsleden. Nieuwe en onverwachte ideeën en voorstellen bereiken
op deze manier de onderhandelingstafel. PACE heeft veel comités en subcomités die betrokken zijn bij onderwerpen als wetgeving, mensenrechten,
gendergelijkheid, economische ontwikkeling, vluchtelingen en migratie.

In 2005 ontstaat het regionaal zakenvoor-vrede initiatief: het Kaukasus
Zaken en Ontwikkeling Netwerk, opgericht door een aantal ondernemers,
economen en burgermaatschappij-activisten uit alle onderdelen van de
Zuidelijke Kaukasus en Turkije met
ondersteuning van International Alert.
Het Netwerk versterkt de private sector
en schept een precedent voor samenwerking. Maar de burgermaatschappij
heeft het niet makkelijk. Er zijn diverse
schendingen van mensenrechten in
Azerbeidzjan bijvoorbeeld, onderzocht
door de OVSE. Vooral mensen die zoeken naar een geweldloze oplossing van
het conflict worden dwars gezeten of
bedreigd. Dit werkt ontmoedigend.

Sociale Media: een nieuw
spoor bij de multitrackdiplomatie

Sociale media zijn niet enkel een communicatiemiddel of een bijkomend
ondersteunend fenomeen. Voor veel
pro-democratie bloggers of vredesactivisten zijn de interactieve sociale
media het platform waartoe ze toegang

krijgen, het enige middel om hun stem
te laten horen en om anderen te mobiliseren tot actie, zelfs als ze worden vervolgd door het regime of aan zelfcensuur doen.

Een aantal wetenschappers richtte in
2007 het Imagine Center for Conflict
Transformation op, een kleine ngo van
Azeri’s en Azerbeidzjanen betrokken
bij NK conflict. Zij organiseerden verschillende samenkomsten en workshops voor jonge professionals over
conflictresolutie en communicatievaardigheden en een conferentie over NK
in Boston in samenwerking met de
Fletcher School of Law and Diplomacy. In het begin vonden deze samenkomsten plaats achter gesloten deuren
en waren internet en de sociale media
nog geen hulpmiddel. Dat gebeurde
pas in 2009 op een bijeenkomst in
Tbilisi, zeker als gevolg van de hoge
kosten voor een bijeenkomst in een
derde land. Via de sociale media kwamen er gezamenlijke acties en ontstond
er een online gemeenschap om de isolatie te voorkomen en te belemmeren.
Vanaf 2010 ontstaat de hiervoor vermelde Kaukasus Editie met analytische
artikelen en blogs. De meeste auteurs
zijn studenten, jonge professionals of
vredesactivisten wiens stem nog niet
gehoord was in het vredesproces. Een
jaar later ontstond de Russische versie.
Echter, de openheid gecreëerd door de
sociale media is een dubbelsnijdend
zwaard. Aan de ene kant verminderen
de kosten van de organisatie en zijn er
vele burgers bijkomend betrokken bij
de grensoverschrijdende dialoog en
samenwerking, stereotypen worden uitgedaagd, taboes doorbroken en nieuwe

ideeën borrelen op. Aan de andere kant
is er intimidatie door de regering, druk
uit de peergroep en zelfcensuur. De
sociale media worden gebruikt om
xenofobie uit te dragen, haat tegen hen
te zaaien en om te intimideren. Ook in
2010 gebruikte een ngo in Yerevan
(hoofdstad van Armenië) facebook om
hun Azerbeidzjaans filmfestival te promoten. Het festival moest afgezegd
worden. Uit al deze ervaringen is een
grote behoefte ontstaan aan wetenschappelijk onderzoek naar sociale
media en conflictescalatie en –transformatie en voor de ontwikkeling van
richtlijnen voor een meer effectief
gebruik bij vredesprocessen.

Besluit

Naar aanleiding van het verschijnen
van het IPI rapport over Nagorno
Karabach, heb ik geprobeerd een meerstemmig verslag te brengen over dit
bevroren conflict en het geopolitieke
belang ervan. Natuurlijk als geïnteresseerde leek internationale betrekkingen. Hieronder geef ik u nog twee
namen van directeurs van denktanks
over de Zuidelijke-Kaukasus, zodat u
de materie verder kunt exploreren. De
OVSE raadde de auteur van een artikel
in MO* aan om in Jerevan Alexander
Iskandaryan uit Rusland (Valdai
Discussion Club, RIAC) en Richard
Giragossian uit de Verenigde Staten
van Regional Studies Center, RSC, te
ontmoeten. Deze onderzoekers vinden
dat je de situatie in de Zuid-Kaukasus
het beste kan vergelijken met het
Europa in de negentiende eeuw, toen
de natiestaten zich vormden. En dat de
huidige status quo zo slecht niet is. In
juni van dit jaar organiseerden ze een
internationaal congres in Tbilisi. *
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Lev Tolstoj (1828-1910)
Nico Vroenhof
De reeks ‘Erflaters van de
Vredesbeweging’ beschrijft een
aantal persoonlijkheden die
hebben bijgedragen aan de
vredesbeweging zoals die
thans bestaat. Velen hebben
zich in de loop der jaren ingespannen om aan het intentioneel doden van mensen bij
oorlogen een einde te maken.
Meestal ging het om idealisten,
soms om mensen die met
praktische voorstellen kwamen. In de verschillende bijdragen wordt getracht na te
gaan hoe ze dit deden, waarin
ze lukten of mislukten en
waarom dit zo gebeurde. Een
persoonlijkheid die zeker niet
mag vergeten worden is Lev
Tolstoj. Hij is een van de
grootste romanschrijvers uit
de wereldliteratuur maar hij
zag zichzelf ook als een
wereldverbeteraar en trachtte
– met wisselend succes – te
leven naar zijn filosofische
principes. Hier wordt nagegaan
hoe hij van een verwende,
ongedisciplineerde losbol via
soldaat naar een overtuigde
pacifist evolueerde. Het verliep geleidelijk, maar een keerpunt was zeker zijn verblijf te
Sebastopol. Die krijgsverrichtingen maakten veel indruk op
hem en leidden bij hem tot de
vraag of er geen plaats is op
deze wereld voor alle mensen.

Afkomst en jeugd

Zijn moeder, Marie Nicolajewna
Wolkonskij, was een begaafde vrouw
die veel las, piano speelde en Italiaans
kende. Haar hobby was verzen schrijven. Zij was 5 jaar ouder dan haar
echtgenoot, Graaf Nicolaj Iljitsj Tolstoj
die een andere aard had. Hij verloor
veel geld bij het gokken. Misschien
was dit voor hem een reden om de
rijke Marie Wolkonsjkij te huwen. Het
echtpaar had al drie zonen voor Lev
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Lev Tolstoj

Tolstoj geboren werd. Toen deze 2 jaar
oud was stierf de moeder bij de geboorte van een meisje dat de naam
Maria kreeg. De opvoeding van de
kinderen werd toevertrouwd aan een
nicht van de familie, bijgenaamd tante
Toinette. Verder was er een Duitse
huisleraar. Lev Tolstoj had een vrij
goede band met zijn vader ondanks dat
deze nogal afzijdig bleef van het familieleven en zich vooral met spelen en
drinken bezig hield. Toen de vader in
1837 stierf aan tuberculose werd het
gezin gesplitst. Een nicht - Tatjana ging met de twee jongste kinderen naar
Jasnaja Poljana, een landgoed van de
familie dat Lev Tolstoj later zou erven.
De twee oudste jongens trokken met
een andere tante eerst naar Moskou en
later naar Kazan, de hoofdstad van de
Tataren, ongeveer 2000 km oostelijk
van Moskou. Ook met zijn broers had
hij goede relaties hoewel die hem als
jongste veel plaagden en hij dikwijls in
huilen uitbarstte. De beste verhouding
had hij met tante Toinette. Zij moet een
lieve vrouw zijn geweest die bijzonder
gesteld was op Lev en al op jonge
leeftijd zijn schrijftalent onderkende.

Lev was geen gemakkelijke leerling.
Hij was eigenzinnig en studeerde
alleen vakken waarvoor hij interesse
had. De rest verwaarloosde hij. Hij had
vooral afkeer van verplichte vakken
zoals rekenen, aardrijkskunde en
(vreemd genoeg) ook geschiedenis.
Toen hij 16 jaar werd, ging hij studeren

aan de universiteit van Kazan, waar
ook zijn oudere broers studeerden.
Lev wilde diplomaat worden en legde
zich daarom toe op het studeren van
oosterse talen. Vanaf het begin liep het
mis. Misschien door zijn onzekerheid
mat hij zich een houding aan en werd
snobistisch. Hij catalogiseerde de
mensen in twee categorieën: mensen
comme il faut en mensen non comme il
faut. Comme il faut hield naast het
beheersen van de Franse taal ook goed
converseren in en een verzorgd uiterlijk met lange gepolijste nagels. Hij
mat zich houding aan om met zekere
distantie en geringschatting op zijn
omgeving neer te kijken. Ook in die
tijd had hij zijn eerste seksueel contact
met een prostituee in een bordeel. Hij
voelde zich hierbij weinig gelukkig.
Bij de examens slaagde hij niet. Hij
nam deel aan de tweede zit maar mislukte weer. Na de vakantie in Jasnaja
Poljana keerde hij terug naar Kazan en
koos een andere studierichting, rechten. Ondertussen was zijn broer Nicolai
die niet in Kazan studeerde beroepsmilitair geworden. Door de verhalen
die Nicolai vertelde kreeg Lev een
voorstelling van wat zich in de
Kaukasus afspeelde. Hij slaagde nipt
voor zijn examens rechten maar kreeg
gaandeweg een afkeer van die studie,
trok zich meer en meer terug op
zichzelf en las veel literatuur: Poesjkin,
Goethe, Hegel. In 1847 vroeg hij de
rector toestemming om zich te mogen
terugtrekken om gezondheidsredenen.
Hij had een onmogelijk plan. Hij wilde
in twee jaren rechten studeren, zich
tegelijkertijd toeleggen op de studie
van geneeskunde, en bovendien ook
Frans, Duits, Engels en Latijn plus
agricultuur, statistiek en wiskunde
studeren.

Hij ging uiteindelijk terug naar tante
Toinette op het geërfde landgoed,
Jasjana Poljana. Van zijn voorgenomen
studies kwam weinig terecht. Lev
trachtte op het landgoed op goede voet
te komen met zijn lijfeigenen maar de
boeren vonden hun heer nogal eigenaardig en wilden van geen veranderingen weten. Alles moest blijven zoals
het was. Na een tweetal jaren besloot

hij weer te gaan studeren. Ditmaal in
St Petersburg. Maar weer lukte het niet
door zijn gebrek aan discipline. Hij
dronk, ging gokken en verloor daarbij

later liet hij zich inlijven als militair.
Hij maakte deel uit van een regiment
artillerie en vroeg zelf om naar de
Krim gezonden te worden. Zijn tijd in
het leger maakte veel indruk op hem.
Zijn kameraden vonden hem afstandelijk maar toch een moedig soldaat.

De Krimoorlog met de
belegering van Sebastopol

Lev Tolstoj in Sebastopol - 1856

zoveel geld dat hij een deel van zijn
bezittingen moest verkopen. Hij vertrok van de universiteit met als reden
dat hij daar toch niet kon nadenken en
studeren. Terug op zijn landgoed
bracht hij de tijd door met lezen, wandelen en jagen. Het waren ook de jaren
dat Tolstoj begon met zich met schrijven bezig te houden. Hij bracht een
autobiografische trilogie uit:
Kinderjaren, Jongensjaren en Jeugd.

In 1857 reisde Tolstoj door Duitsland,
Zwitserland en Frankrijk, waarna hij
terugkeerde naar Jasjana Poljana, en
een school voor boerenkinderen opzette. Onderwijs was volgens hem de
basis om de wereld te veranderen. Hij
werd vervuld van menslievendheid en
zocht contact met zijn lijfeigenen. De
boeren wisten niet goed wat te denken.
Het gevolg was dat hij vrijwel op zichzelf leefde. Toch ging hij een seksuele
relatie aan met een gehuwde boerin,
Aksinja Bazijkne, bij wie hij een zoon
verwekte om wie hij zich later nauwelijks bekommerde. Hij was te neergeslagen en wilde zijn leven een andere
wending geven. Hij zou voortaan met
zijn handen werken, laarzen vervaardigen, op het land werken samen met
zijn boeren en daarnaast onderricht
geven aan de analfabetische kinderen.
Hij reisde opnieuw naar Europa, waar
hij zich verdiepte in pedagogiek. Toen
hij terug kwam besloot hij in 1851 met
zijn oudste broer naar de Kaukasus te
trekken, oorspronkelijk als waarnemer;

De gebeurtenissen in Sebastopol lijken
maar een onbeduidend detail in de
wereldgeschiedenis. Toch zijn ze om
meerdere redenen belangrijk. De
belegering van Sebastopol duurde 349
dagen. De strijd bereikte zijn hoogtepunt en tevens zijn einde na ongeveer
11 maanden beleg. Na een bestorming
door Franse troepen werd Sebastopol
ingenomen en moesten de Russische
troepen zich terugtrekken. In 1856
werd de oorlog officieel beëindigd met
de Vrede van Parijs. Hierbij werd
Sebastopol teruggegeven aan Rusland.
Om te begrijpen waarvoor gevochten
werd moet men een 100-tal jaar terug-

De Krimoorlog

gaan, tot het “Griekse Project” van
Catherina de Grote (1729-1796). Zij
droomde ervan het Ottomaanse Rijk te
veroveren en een soort nieuw
Byzantijns Rijk te heroprichten. Zij zag
zich als beschermvrouwe van de
(vooral orthodoxe) Christenen in het
heilig land. Om haar intenties duidelijk
te maken noemde zij haar kleinkinderen zelfs Alexander en Constantijn. De
eerste als haar opvolger met een verwijzing naar Alexander de Grote, de
tweede met de suggestie dat hij later in
Constantinopel zou zetelen. Hoewel
van het Griekse project weinig terecht
kwam breidde het Russische Rijk zich
onder haar heerschappij wel enorm uit.
Het noorden van Oekraïne werd veroverd en in 1783 annexeerde Catharina
de Krim. Rusland bleef ook na haar
dood kijken naar het Zuiden. Een geschil met de Turkse Sultan over het
beschermheerschap van een aantal
plaatsen in Palestina kon als aanleiding
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dienen. In 1853 viel Rusland het
Turkse grondgebied rondom de Donau
binnen. Frankrijk en Engeland zagen
met lede ogen hoe de hegemonie van
Rusland toenam en zochten, zeker na
de slag bij Sinope (1853) waar de
Russische Marine de Turkse Vloot versloeg, naar redenen om tussen te komen. Zij waren beducht voor de
Russische invloed in de Middellandse
zee. Rusland van zijn kant streefde
naar ijsvrije havens om het gehele jaar
bereikbaar te zijn. Toen ook het keizerrijk Oostenrijk dreigde aan de strijd
deel te nemen, vreesde de Tsaar dat het
Russische leger ingesloten zou worden
en trok zijn troepen terug. De bezette
gebieden rond de Donau werden dan
door de Oostenrijkers overgenomen.
Nadat ze de Russische vloot hadden
verslagen, landden Fransen en Britten
met een invasieleger op de Krim.
Veldslagen leverden geen overwinnaar
op zodat de geallieerden besloten tot
een belegering van de Russische
marinehaven Sebastopol. Bijna een
jaar bleven de Britse en Franse troepen
in de loopgraven. Deze oorlog is bekend als de Krimoorlog. De Krimoorlog wordt gezien als de eerste moderne
oorlog met het gebruik van spoorwegen en telegraaf. Het is ook een van de
eerste oorlogen die op grote schaal
werd vastgelegd in geschreven rapporten en foto's. Het wordt ook wel de
Oorlog van de verkeerde beslissingen
of de oorlog van de domme generaals
genoemd door de vele blunders die
gemaakt werden. De Charge van de
Lichte Brigade is een van de bekendste
waarbij een brigade Engelse cavalerie
storm liep tegen kanonnen en ingegraven fuseliers. Het was een aanval
van zinloze moed die met grote verliezen gepaard ging. Catastrofaal bij de
geallieerden waren de medische aandoeningen zoals tyfus en cholera.
Hieraan stierven vele soldaten, ook
hogere militairen. Florence Nightingale
confronteerde de Britse regering – zij
was ook een goede epidemiologe –
met cijfermateriaal om te bewijzen dat
de meeste soldaten stierven als gevolg
van slechte hygiëne en gebrekkige
ziekenzorg.

Hoewel Rusland bij de vrede van
Parijs, Sebastopol terug kreeg waren de
gevolgen toch ingrijpend. De Zwarte
Zee werd neutraal gebied (vrij voor
handelsschepen maar niet voor oor-
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logsschepen). Rusland gaf ook zijn
aanspraak de christenen in het Ottomaanse Rijk te beschermen op; dit
recht kwam nu toe aan Frankrijk. De
geallieerden beloofden de integriteit
van het Ottomaanse Rijk te behouden.
De vorstendommen Moldavië en
Walachije zouden later worden verenigd als Roemenië. Zij bleven onder
nominaal bestuur van het Ottomaanse
Rijk, maar kregen een eigen grondwet
en nationale volksvertegenwoordigingen. Servië kreeg grotere autonomie.
Tolstoj beschrijft de gebeurtenissen in
Sebastopol in een drietal verhalen. Het
eerste Sebastopol in december is een

passage eindigt – omschakelend van de
onvoltooid verleden tijd naar de
voltooid verleden tijd – met de mededeling: Hij was ter plaatse gesneuveld
door een bomscherf midden in zijn
borstkas. Tolstoj vermeldt de vallei vol
stinkende lijken en bedenkt dat christenen die toch eenzelfde wet van liefde
zouden moeten belijden, enkel toekijken naar hetgeen ze gedaan hebben.
Het derde deel Sebastopol in augustus
1855 bevat de meest autobiografische
elementen. Het vertelt het lot van de
twee broers Vladimir en Mikhail
Koseltsow. Het handelt over angst
maar ook over een zichzelf voorgehouden patriottisme. Het beschrijft het
einde van de twee broers en het terugtrekken van het leger uit de stad.

Hoogtepunten als romanschrijver

Legerkamp in de Krimoorlog

reportage, een passieloze beschrijving
van de gebeurtenissen. De oorlog komt
over als een routine. Hij beschrijft een
ziekenhuis met een gekwetste met
geamputeerde benen. Naar de gewoonte van die tijd richt hij zich tot de lezer
in u-vorm: bij het binnenkomen van het
hospitaal ziet u, enz. . Het werd in
Brussel, in de krant Le Nord gepubliceerd. Het tweede verhaal Sebastopol
in mei spreekt over de zinloosheid van
de oorlog. De stad is al aan het beleg
gewend, 6 maanden zijn voorbij. De
regimentskapel speelt, vrouwen flaneren in de heldere lentezon. Typisch
voor Tolstoj is een beschrijving van de
gedachten die door iemands hoofd
gaan wanneer hij de bom voor hem
ziet en weet dat die binnen enkele
seconden zal ontploffen: Hij herinnerde zich de twaalf roebels die hij
Michailov nog schuldig was, dacht ook
aan een schuld in St Petersburg die al
lang betaald had moeten zijn; het
Zigeunerliedje dat hij deze avond gezongen had ging hem door zijn hoofd
spelen, de vrouw van wie hij hield verscheen in zijn verbeelding met een
muts met paarse linten; de man die
hem vijf jaar tevoren had beledigd en
wie hij de belediging nog niet had
betaald gezet schoot hem te binnen. De

In 1862 trouwde Lev Tolstoj met Sofia
Andreyevna Behrs (1844-1919), de
dochter van een arts met wie hij dertien
kinderen kreeg, waarvan er vier stierven op jonge leeftijd. Zij bleven haast
vijftig jaren gehuwd. Aanvankelijk waren beide gelukkig. Tolstoj voelde zich
tot rust komen en werd minder eenzelvig. Zijn vrouw was fier de echtgenote
te zijn van een begaafde man met een
grote reputatie. Tolstoj hield altijd een
dagboek en gaf haar dat te lezen. Zij
was geschokt door de inhoud maar
aanvaardde hem zoals hij was. Uit die
dagboeken ontstond zijn literatuur.
Sofie voelde zich eenzaam in Jasjana
Poljana. Zij had slechts contact met
Tante Toinette en verder met bedienden. Tussen haar en tante Toinette
boterde het niet goed. Voor beide was
Lev Tolstoj de centrale figuur. Een
moeilijkheid was zeker dat Sofia noch
haar man veel gevoel voor humor hadden. Naast het beheer van het landgoed
werkte zij tevens als zijn secretaresse.
Zij was zijn eerste lezer, kopieerde en
corrigeerde de hand geschreven notities. Later zou zijn dochter, Sacha, die
taak overnemen.

Zijn grootste werk Oorlog en Vrede
verscheen tussen 1865 en 1869. In dit
beroemde werk wordt duidelijk dat
Tolstoj er van uit gaat dat alles voorbestemd is, maar dat mensen het geloof
in een vrije wil nodig hebben om te
kunnen leven. Anna Karenina is een
ander meesterwerk van Tolstoj. Dit
boek over de overspelige Anna schreef

hij in een periode waarin hij het gevoel
had dat het gezinsleven ten onder ging.
Later zei Tolstoj dat hij in Anna
Karenina alles geschreven had wat hij
kon en dat er niets meer over was.
Daarnaast schreef Tolstoj nog andere
werken, waarin zijn idee dat het individuele geweten boven de collectieve
moraal van de groep gaat, duidelijk is
terug te vinden. Hij is ongetwijfeld een
van de grootste romanschrijvers uit de
wereldliteratuur. Aangrijpend blijven
de volgehouden karakterbeschrijvingen
van mensen die als in een Grieks
drama haast onvermijdelijk hun ondergang tegemoet gaan.

Lev Tolstoj en Sofia

Laatste jaren

Lev Tolstoj bleef vitaal. Met 67 jaar
leerde hij fietsen. Hij genoot van
paardrijden en bleef dat doen tot hoge
leeftijd. Hij trachtte te leven naar zijn
principes: hij ging eenvoudig gekleed,
at sober en zorgde zelf voor zijn
kamer. Elke morgen droeg hij zelf de
toiletemmer naar buiten. Zijn bezittingen schonk hij aan vrouw en kinderen.
Daarnaast hield hij zich op de hoogte
van de gebeurtenissen in de wereld.
Toen de Tsaar in 1895 zijn kozakken
losliet op de oude godsdienstige sekte
van de Doechoborzen, liet hij in
Londen een artikel verschijnen dat
deze onderdrukking veroordeelde. Hij
organiseerde een perscampagne en het
honorarium dat hij anders weigerde,
liet hij nu uitbetalen om het geld te
besteden aan de ”hulpcommissie”. In
1901 deed de Heilige Synode van de
Russisch-orthodoxe kerk Tolstoj in de
ban omdat hij “de kerk en het orthodoxe geloof belasterde”. Hij zou het
geloof van de “moeder die hem had
grootgebracht”, ondermijnen. De
excommunicatie van de “valse profeet”
Tolstoj hing destijds op elke kerkdeur
in het land. Tolstoj verwierp de autoriteit van de kerk en ontwikkelde zijn
eigen versie van het christendom. In

zijn werk Biecht, uit 1884, concludeerde hij dat alleen het geloof, en niet
rationele kennis, zin kan geven aan het
bestaan. Daarbij nam hij de Bijbel als
leidraad maar de regels van de georganiseerde religie vond hij hypocriet.

In 1901 ging zijn gezondheid achteruit.
Hij had last van reuma, maagzuur en
hoofdpijn. Een aanval van malaria
dwong hem in bed te blijven en hij
verzoende zich met de gedachte te sterven. Maar hij genas en ging voor een
rustkuur naar de Krim. Eenmaal genezen besteedde hij veel zorg aan zijn
gezondheid, zeer tot ergernis van Sofia
die schreef: Van de morgen tot de
avond is hij bezig met zijn lichaam. In
mei kreeg hij tyfus en ook dat overleefde hij. Maar hij was, zoals Sofia
schreef, een mager en zielig oud mannetje geworden. Simone de Beauvoir
heeft een essay geschreven over De
Ouderdom met als ondertitel Maatschappelijke situatie van bejaarden en
persoonlijke zingeving in de laatste
levensfase. Zij neemt Lev Tolstoj,
naast anderen als voorbeeld en beschrijft hoe met het afnemen van de
zintuigen en andere lichaamsfuncties
het contact met de buitenwereld verandert. Hoe onzekerheid soms tot angst
en argwaan kan leiden. Na zijn ziekte
begon Lev Tolstoj actief aan zijn herstel. Hij ging weer wandelen, iedere
dag langer, en paardrijden. Hij schreef
ook weer: een bloemlezing, Gedachten
der wijzen, een essay over Shakespeare
aan wie hij een hekel had. Hij werkte
verder aan Hadzji Moerat, een meesterwerk dat meer aandacht verdient
ook al omdat de problemen actueel
blijven. Het verhaal verloopt zoals bij
Anna Karenina in een cirkel. De rebellenleider Hadzji Moerat vecht in het
huidige Tsjetsjenië tegen de Russen.
Wanneer zijn vrouw en zoon door een

Met de fiets

concurrerende opstandelingenbende
zijn gevangen genomen zoekt hij naar
mogelijkheden om hen te bevrijden.
Uiteindelijk zoekt hij steun bij de
Russen die hem beloven te helpen. Het
zijn echter loze beloften en in werkelijkheid geraken hij en zijn gevolg in
een soort gevangenschap. Niets gebeurt en hij besluit te vluchten waarbij
hij en zijn dienaren worden neergeschoten door de Russen. Tolstoj beschrijft de feiten die tot Hadzji Moerat's
dood leiden met pijnlijke nauwkeurigheid. Hij zag er een boodschap in om
komende generaties te behoeden voor
de zinloosheid van een oorlog.

Ondertussen werden de conflicten met
Sofia heviger en talrijker. Hij voelde
een gebrek aan respect en loyaliteit
tegenover hem. Zij wilde inzage in zijn
testament, doorzocht zijn papieren en
uitte kritiek op zijn morele en sociale
opvattingen, ook al omdat hij zich
meer en meer openlijk keerde tegen de
Orthodoxe Kerk. Dat zij een priester
had gevraagd om de duivels te verjagen verdroot hem erg. Hij vatte plannen op om Jasjana Poljana te verlaten.

Op 28 oktober 1910 vertrok hij na een
slapeloze nacht met zijn huisarts naar
een nabijgelegen klooster waar zijn
zuster verbleef. Zijn dochter Sacha vervoegde zich daar bij hem. Hij zond een
brief aan zijn vrouw met de vraag hem
niet te volgen. Een tweetal dagen later
vertrok hij naar het station voor een
reis in de richting van Rostov-on-Don.
Het gezelschap reisde derde klas en de
rook en slechte hygiënische omstandigheden in de overvolle coupé maakten
de 82-jarige ziek. Hij leed aan pneumonie. Wegens zijn stijgende koorts
besloot Sacha hem bij het volgende
station van de trein af te halen. Dit gebeurde in wat zijn eindstation zou worden: Astopovo. De stationschef herkende Tolstoj en omdat er geen geschikt hotel in de buurt was stelde hij
Tolstoj een ruime kamer in zijn huis ter
beschikking. De volgende dagen zorgden de gebeurtenissen voor een internationale sensatie. Reporters overspoelden het station en zelfs het Franse
Film Nieuwsagentschap Pathé kwam
met een cameraploeg ter plaatse. Sofia,
vergezeld met haar andere kinderen,
kwam ook in een eerste klas rijtuig dat
ter plaatse bleef omdat er geen ander
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geschikt logement beschikbaar was.
Het gezelschap dat bij Lev Tolstoj was
belette Sofia de ziekenkamer te betreden. De ramen werden afgeschermd
opdat zij niet binnen zou kijken. Pas
toen Tolstoj in coma ging mocht ze
binnen en was aanwezig bij zijn overlijden op 7 november om 6:05 uur in
de ochtend. De stationsklok werd stilgezet op die tijd en de kamer werd als
eerbetoon onveranderd gelaten. Het
lichaam werd overgebracht naar Jasjana
Poljana en eenvoudig begraven.

Overbrenging van het lichaam naar
Jasnaja Poljana

Filosofische ideeën

Uiteraard moet zijn rol als romanschrijver centraal blijven maar zijn rol
als zelfbenoemde wereldverbeteraar is
ook interessant. Vanaf de jaren tachtig
begon Tolstoj zichzelf meer te zien als
een moreel leider dan als een schrijver.
Hij wilde niet langer literatuur schrijven maar propagandist worden voor
zijn nieuwe religie. Deze religie was
een soort Christendom, gebaseerd op
de Bergrede en bestond voornamelijk
uit vijf principes: geen seks buiten het
huwelijk, niet toegeven aan woede ook
als die woede gerechtvaardigd is, heb
je vijanden lief, geen beloftes afleggen
en het afzien van kwaad. De liefde
voor zijn medemens is het belangrijkste aspect. Deze ideeën hebben vele
mensen, onder wie Gandhi, beïnvloed.
Ze waren tevens een leidraad voor
bijvoorbeeld de kibbutzim in Palestina.

Filosofisch maakte Tolstoj een onderscheid tussen een individuele en een
universele geest. De individuele geest
is steeds onderworpen aan de fenomenale wereld en zal deze dus nooit
volledig begrijpen. De universele geest
daarentegen overstijgt de fenomenale
wereld en dringt door tot de echte
werkelijkheid. De ware religie is vol-
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gens Tolstoj een veruitwendiging van
deze universele rede. Het goede of
juiste leven bestaat uit een ascetisch
bestaan dat afziet van de fenomenale
elementen in de wereld. De uitwendige
manifestatie van de religie, zoals de
Bijbel en de hiërarchische structuur
van de Kerk, moeten met argwaan
worden bekeken. Christelijke dogma's
zoals de drie-eenheid moeten verworpen worden omdat ze irrationeel zijn.
Wat er van de religie bij Tolstoj
overblijft, is de ethische boodschap.

Een uitgezuiverde versie van de Bijbel
zet Tolstoj uiteen in zijn Mijn kleine
evangelie (1896). In plaats van het
orthodoxe christendom komt een
samenvoegen van bestaande religies
zoals christendom, boeddhisme en hindoeïsme. Hoewel God niet volledig is
gebannen uit Tolstoj’s religieopvatting,
speelt hij geen centrale rol meer. Hij
erkent wel de waarde en de noodzaak
van rituelen en de verbondenheid die
godsdienst schept, maar hij heeft vooral moeite met de wreedheid in veel
godsdiensten. In zijn Mijn biecht, geschreven in 1881 maar door de kerkelijke censuur niet gepubliceerd in
Rusland, zegt hij: De Russen begonnen
in naam van de christelijke naastenliefde hun broeders te doden. Toch was
het onmogelijk te ontkennen dat moord
en kwaad strijdig waren met de meeste
beginselen van ieder geloof. In de
kerken werd gebeden voor het succes
van onze wapens en de verkondigers
van het geloof erkenden de moorden
als iets dat voortvloeit uit het geloof. Ik
werd met afgrijzen vervuld … . Wel zit
er volgens Tolstoj in elke mens een
deeltje van God dat groeit of krimpt
naargelang het ethische levenspad dat
de persoon in kwestie bewandelt. Het
is dit deeltje dat instaat voor de onsterfelijkheid van elk individu. De essentie
van zijn boodschap is: laten we ons
ontdoen van zonden, bijgeloof en verlokkingen.
Politiek streefde hij niet naar een
omwenteling in Rusland maar zocht
naar een verandering van mentaliteit
zonder rebellie. Hij was een tegenstander van het tsaristische regime
maar wel voorstander van de adel. Hij
was conservatief maar ijverde toch
voor uitgebreide voorzieningen om de
levensomstandigheden en de mentaliteit van de mensen te verbeteren.

Tot slot

Na meer dan 150 jaar blijven de werken van Lev Tolstoj aangrijpend en ze
lezen ondanks de tijdsafstand nog vlot.
Alle romans en verhalen bevatten autobiografische elementen soms over
meerdere personages verdeeld. Zijn
filosofische gedachten handelen vooral
over de vraag: Hoe moet ik leven? Hoe
kan ik een betekenis geven aan het
eigen bestaan? Wanneer zingeving ontbreekt is de vuist het laatste redmiddel.
Dit leidt bij hem tot een universeel
pacifisme. Zijn leven is geen SaulusPaulus verhaal. Eerder heeft het een
gelijkenis met Augustinus, in de
Confessiones. Er is ook een zekere
overeenstemming met de filosoof
Ludwig Wittgenstein die eveneens uit
een welstellende familie kwam en ook
al zijn bezittingen weggaf. Vermeldenswaard is ook dat Lev Tolstoj
Esperanto, dat vanaf 1900 zijn opgang
kende en het bestaande Volapuk als
communicatiemiddel verdrong, een
warm hart toedroeg. Hij zegde na 2
uren de taal geleerd te hebben, er voldoende van te kennen om een boek in
het Esperanto te lezen. Hij blijft een
boeiende persoonlijkheid en vele bekende mensen, waaronder Albert
Schweitzer, zagen in hem een rolmodel. *
Nota
Veel dank ben ik verschuldigd aan
mevr. Marina Ferry, docente Russische
literatuur in het Centrum voor
Russische Studies aan de KU Leuven.
In haar lessencyclus Over de culturele
geschiedenis en literatuur van Rusland
liet zij ons kennismaken met de grote
Russische schrijvers.

Verder is in deze tekst gebruik gemaakt
van:

– Ernst Verbeek. In de schaduw van het
woord. Het raadsel Tolstoj. Koninklijke
Van Gorcum, Assen (2001)
– Simone De Beauvoir. De Ouderdom.
Erven J. Bijleveld, Utrecht (1987)
– Felco Runia. De pathologie van de
veldslag – Geschiedenis en geschiedschrijving in Tolstoj’s Oorlog en Vrede
– L.N. Tolstoj. Verzamelde werken –
Sebastopol. G.A. Van Oorschot,
Amsterdam
– Lev Tolstoj. Hadzji Moerat. Contact
– Lev Tolstoj. Mijn biecht (Inleiding tot een
ongepubliceerd werk). Erven J. Bijleveld

Deel VI

De studie van de klassieke bronnen
over oorlog en vrede

J.M.G. van der Dennen
Oorlogsopvattingen en oorlogsmotieven bij de klassieke Grieken en
Romeinen

Inleiding

Hedendaagse structurele benaderingen
van de wereldgeschiedenis en globale
hegemonie neigen ernaar oorlog te
marginaliseren als epifenomeen of
verklaren het verschijnsel oorlog vanuit een materieel, al dan niet (quasi)Marxistisch, perspectief. Motieven als
machtshonger, eer, glorie en roem,
angst, wraakzucht, superioriteitswaan,
religie en ideologie komen er in dit
materiële perspectief bekaaid van af, of
worden zelfs als ‘irrationeel’ of anachronistisch opzij geschoven. De klassieke bronnen hadden daar duidelijk
een eigen, en andere, mening over.
In dit onderzoek naar oorlogsopvattingen en oorlogsmotieven in de klassieke
wereld heb ik voor de Romeinse klassieke bronnen mede dankbaar gebruik
gemaakt van een door mij gesuperviseerde en niet eerder gepubliceerde
scriptie van Emile Henssen (1978) die,
in navolging van Van der Dennen
(1976), de volgende indeling hanteerde: psychologische en psychosociale
motieven, economische motieven, strategische motieven, demografische motieven en tenslotte magisch-religieuze,
volkenrechtelijke en ideologische
motieven. Thucydides, Herodotus,
Xenophon en de onbekende auteur van
de ‘Hellenica Oxyrhynchia’, maar

vooral Polybius maakten onderscheid
tussen oorzaken en aanleidingen, en
tussen aanleidingen en voorwendsels
bij het ontstaan van oorlog; onderscheidingen die voor de latere historiografie van essentieel belang zijn gebleken. De grondoorzaak van de tweede
Peloponnesische Oorlog (431-404 v.C.)
werd bijvoorbeeld door Thucydides
feilloos geïdentificeerd als volgt: “Wat
de oorlog onvermijdelijk maakte was
de groeiende macht van Athene en de
angst die dat veroorzaakte in Sparta”.
Sindsdien is in de westerse geschiedenis (wederzijdse) angst voor elkaars
(groeiende) macht nog frequent als de
fundamentele oorzaak van oorlogen
tussen staten ‘gediagnosticeerd’. Niet
alleen uit angst, maar ook uit eer en
eigenbelang zijn volgens Thucydides
alle oorlogen te verklaren.

In het Griekenland van het pre-Homerische en Homerische tijdperk (de
‘donkere tijden’ van 1100 tot 750 v.C.)
zou oorlogvoering nog vele ‘primitieve’ aspecten hebben gehad: oorlogvoering had meer een sociaal (rite de
passage) dan politiek karakter; het was
beperkt in zowel doel als mankracht;
het mobiliseerde slechts een beperkt
gedeelte van de materiële en mense-

lijke ‘hulpbronnen’ van een gemeenschap; oorlog werd meer gevoerd op
privé basis (vendetta) dan op collectieve basis. Het waren periodieke, geritualiseerde competities (agones) die,
althans volgens Garlan (1975), plaatsvonden binnen een religieuze,
mythische context.

Deze visie van Garlan (gebaseerd op
een geromantiseerd en volstrekt achterhaald idee van ‘primitieve’ oorlog)
contrasteert sterk met de meer platvloerse, maar meer realistische, visie
dat ook bij de Oude Grieken materiële
motieven, vooral bebouwbaar land/territorium, de voornaamste oorlogsoorzaken vormden. Parker (1995),
bijvoorbeeld, benadrukt dit meerdere
keren. Hij noemt oorlog farmers fighting farmers on farmland over farmland. De eerste gedocumenteerde oorlog in de Griekse geschiedenis, de
Lelantische Oorlog (± 700 v.C.) tussen
Eretria en Chalcis, ging om de vruchtbare grond van de Lelantische vlakte
(Starr, 1974: 211; Larousse, 1966: 96).

Maar het beeld dat veel mensen hebben over de klassiek-Griekse oorlogvoering als een gigantische confrontatie en botsing van twee falanxen van
met doodsverachting strijdende hoplieten op een slagveld is maar een deel
van het verhaal. Pas onlangs werd door
historici geapprecieerd dat raids (dodelijke roof- en plundertochten) en represailles, zoals in vrijwel alle tribale
samenlevingen, de ‘norm’ waren, en
wraak (samen met vrouwenroof) het
universele motief. Cross-border operations conducted by small groups and
even individuals were frequent
throughout the Greek world. Raiding
appears to have been regarded as a
legitimate activity in early Greece
(Rawlings, 2000: 234) en Revenge for
insult as a motive for war is very common in Greek historians, especially
Herodotus – who give it a large role in
driving the Persian invasions of
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Greece (5.105, 6.94, 7,8) – and
Xenophon, who point to it also as a
cause of the Corinthian war (Hell.3.5.
5), among others” (Lendon, 2000: 1).

In het historische (archaïsche) tijdperk
wordt herhaaldelijk gesproken over
vrouwenroof als oorzaak van conflicten. In Homerus’ epos, de Ilias ontmoeten we door roof of oorlog gevangen slavinnen (van wie de schone
Briseïs, de oorlogsbuit van Achilles en
de oorzaak van de ruzie tussen Achilles
en Agamemnon, ongetwijfeld de bekendste is). Naar aanleiding van het
motief van de Trojaanse oorlog, merkt
Loenen (1953: 93-94) bedachtzaam op:
“De verhalen omtrent het ontstaan van
een oorlog om één vrouw durf ik niet
naar het rijk der legenden te verwijzen.
De psychologische factor, krenking
van de eer van een clan of stam, kan ik
in dezen niet verwaarlozen. Ook al zal
men moeten erkennen dat in een bepaald geval diepere oorzaken de doorslag kunnen gegeven hebben, als aanleiding tot een conflict acht ik vrouwenroof en zelfs roof van één vrouw,
niet onmogelijk. Speciaal bij de Trojaanse oorlog blijkt het, dat gekrenkt
eergevoel van een machtig Grieks geslacht als een factor werd beschouwd,
die in sterke mate bijdroeg tot het ontbranden van de strijd” (zie hiervoor
ook de scherpzinnige analyse van
Strauss, 2006). Over vrouwenroof en
de daardoor ontstane oorlogen bij de
vroege Romeinen (men herinnere zich
de roemruchte Sabijnse maagdenroof)
verhalen Dionysus van Halicarnassus
(Rom. Arch.), Titus Livius (A.U.C., I,
9-13), Plutarchus (B.P.), en Appianus
(Erb, 1963).

Falanx
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Oorlogspraktijken

Omstreeks 700 v.C. begonnen de
Griekse stadstaten (poleis) oorlog te
voeren in geordende en gedisciplineerde slagordes, falanxen genaamd,
een formidabele ‘uitvinding’. De
falanx bestond uit zwaar bepantserde
hoplieten (genoemd naar hun ronde
schild, de ‘hoplon’), bewapend met een
zwaard en een lange lans, en de strijdwijze bestond uit een korte maar
heftige en bloedige botsing van twee
falanxen waarbij de diepte van de
falanxen de ‘impact’ bepaalde. De
meeste slachtoffers vielen niet zozeer
door wapengeweld, maar werden onder
de voet gelopen, verpletterd en vertrapt
door zowel ‘vriend’ als ‘vijand’
(Parker, 1995). The first phalanx might
have comprised a small elite group of
fighting men and assured these specialists in warfare of success in the works
of Ares. But the phalanx implies a radical transformation of the warrior
ethos: Collective discipline takes the
place of individual exploits and
sophrosune, self-discipline takes the
place of menos, the state of warrior
frenzy (Vernant, 1990: 90).

In de zich later ontwikkelende monarchische oorlogen en de chronische conflicten tussen de Griekse stadstaten,
werden vele van de ergste oorlogspraktijken als normaal en geoorloofd voorgesteld; zij heetten in overeenstemming te zijn met de ongeschreven oorlogsregels (bijvoorbeeld Polybius
XXII, 15, 1-3). “Schanddaden werden
begaan onder dekking van de sanctie
der goden of om vergrijpen tegen hen
te wreken.” Cleomenes, koning van
Sparta, de staat die zich bijzonder mee-

dogenloos in oorlogen gedroeg, zou
gezegd hebben: “wat men vijanden
maar aan schade berokkent, geldt bij
mensen en goden hoger dan recht”
(Plutarchus, Apophth. Lac. s. v.
Cleomenes). De conflicten tussen de
miniatuurstaten werden mede daarom
ook vaak zo fel en zo wreed uitgevochten, omdat persoonlijke haat niet
zelden een rol speelde, jaloezie, rivaliteit, locaal patriotisch chauvinisme en
het besef wat er op het spel stond in
het geval van een nederlaag. De Griekse oorlogsmethoden waren en bleven
in vele gevallen primitief en niets
ontziend, die van de Hellenistische
vorsten niet beter” (Loenen, 1953; cf.
Rostovtzeff, 1926, 1941; Phillipson,
1911). De plastische beschrijving van
extreme gewelddadigheden in de context van de Trojaanse oorlog in de Ilias
van Homerus is exemplarisch. Daarin
is ook geen spoor van “geritualiseerde
competities” te bekennen; integendeel
dit was totale oorlog, vuile oorlog,
guerre à outrance. “Here [de Ilias], as
is characteristic of epic poems, the violence is clinically, almost pornographically, described, with limbs lopped off,
necks slashed through, and faces
cleaved to the teeth with sanguinary
regularity. In spite of its danger this is
clearly the preferred means of combat,
with he ‘who fights at close quarters’
being a frequent and positive Homeric
epithet (e.g., Iliad 8.174; 11.286; 5;
13.5; 15.509-10) (O’Connell, 1989:
47).

Humble (1980: 102-103) merkt over
de Ilias op: Apart from the grim formalities involved in prearranged mortal combat between individual champi-

ons, there is little chivalry in this war.
Agamemnon wants no prisoners. When
the Trojan Adrestus surrenders to
Agamemnon’s brother Menelaus and
offers ransom, Agamemnon swiftly
intervenes. “Why are you so chary of
taking men’s lives?”, he asks
Menelaus. “We are not going a single
one of them alive, down to the babies
in their mothers’ wombs – not even
they must live. The whole people must
be wiped out of existence, and none be
left to think of them and shed a tear”.
After this chilling speech – intriguingly
like the orders of God in the Old
Testament that the Israelites must wipe
out all the Canaanites – Menelaus
looks on while Agamemnon kills
Adrestus in cold blood. No holds are
barred in combat. Not even the most
respected hero has any qualms about
striking down an enemy from behind –
then jeering at his victim as he lies
dying and consigning his soul to
Hades. Military glory is not a lofty
abstract: it is the product of greed, to
strip an enemy of his gear and gloat
over the spoils. Even the dead are not
safe from continued atrocity. After
killing Hector under the walls of Troy,
Achilles subjects the corpse to vicious
mutilation.

Sallustius

een botsing met de Galliërs om zelfverdediging ging, en niet om roem”
(Sallustius, op.cit., c. 114). De Quadi
vallen Rome aan omdat Valentinianus
een garnizoenskampement in hun gebied bouwde, dat buiten het Romeinse
rijk lag (Ammianus Marcellinus,
XXIX-6-9).

Psychologische motieven:
roem, eer, prestige (dignitas,
maiestas)

Psychologische motieven:
zelfverdediging en veiligheid

Oorlog voeren uit pure zelfverdediging
is een zeer natuurlijke zaak en hoort
daarom in deze analyse voorop te
lopen. De Romeinen vochten, in een
veldslag onder bevel van Marius in de
oorlog tegen Jugurtha, de koning van
Numidië, voor roem en macht, maar
hun vijanden, daarentegen, voor het
naakte bestaan (Sallustius, ‘Bellum
Iugurthinum’ c. 94). Dat was niet het
geval in de oorlog met de Galliërs
(Sallustius zegt Galliërs, maar bedoelt
de Kimbren en Teutonen). Toen vochten de Romeinen wel degelijk om zelfbehoud (Sallustius, op. cit., c.114).
Bocchus, koning der Gaetuliërs tot
Sulla: “Ik ben nooit een oorlog met het
Romeinse volk begonnen, noch heb ik
ooit gewild dat er een wordt gevoerd,
maar ik heb mijn grenzen met de
kracht mijner wapenen beschermd”
(Sallustius, op.cit., c. 110).
“Tot de generaties waarvan wij nog
heugenis hebben dachten de Romeinen
dat de wereld aan hun voeten lag vanwege hun dapperheid, maar dat het bij

betrouwbare historici er moeite mee
hadden de lezer er van te overtuigen
dat deze steden ooit machtig waren
(Ammianus Marcellinus, XXIII 5-20).
Het verkrijgen van veiligheid was ook
één van de redenen waarom de
Etruskische vorst Porsenna, koning van
Clusium, Rome aanviel in 506 v.C.
(Livius II-9-4). Een aardig staaltje van
veiligheidsdenken beschrijft Livius
(XXXV-8-7 en 8). Koning Eumenes
van Pergamum wilde in 193 v.C. oorlog met koning Antiochus III de Grote
van Syrië. Immers een veel machtiger
koning zoals Antiochus was in vredestijd een gevaarlijke buurman. In oorlogstijd zouden de Romeinen hem
even gemakkelijk aankunnen als bij
Philippus V van Macedonië het geval
was geweest. Antiochus zou dan of
volledig vernietigd worden of zou bij
een vredesverdrag veel van zijn gebied
aan Eumenes moeten afstaan, zodat
Eumenes zich voortaan zonder
Romeinse hulp tegen hem zou kunnen
verdedigen.

Livius

Een vorm van zelfverdediging is het
streven naar veiligheid, een streven dat
tot preventieve, en zelfs preëmptieve,
oorlogen kan leiden. Dit was de reden
waarom, tijdens de mythische regering
van Romulus, Fidenae, dat de groei
zag van een mogendheid, nl. Rome, en
die te nabij vond om zich veilig te voelen, niet wachtte tot de beloofde kracht
van Rome zich had gerealiseerd, maar
zelf een oorlog begon (Livius, I-14-4).
Om dezelfde reden viel kort daarop het
aan Fidenae verwante Veii Rome aan
(Livius, I-15-1). Keizer Julianus de
Afvallige (355-363) draaide de gang
van zaken om, al bleef de motivering
gelijk. In een toespraak tot zijn soldaten tijdens een oorlog met de Parthen
verklaarde hij dat Rome Fidenae verwoestte om de opkomst van een rivaal
te voorkomen en om dezelfde redenen
Valerii en Veii verwoestte, hoewel zelfs

Een voorbeeld van het streven naar
roem als krijgsmotief is keizer Julianus
de Afvallige, over wie Ammianus
Marcellinus (XXII-12-2) meedeelt dat
hij brandde van verlangen om aan de
tekenen van zijn roemrijke overwinningen de naam Parthicus toe te voegen.
d.w.z. hij wilde de Parthen verslaan en
zo de naam Parthicus verwerven.

Zeer nauw verwant aan het streven
naar roem is het streven naar prestige
(dignitas en de overtreffende trap daarvan, maiestas). Over de oorlogsmotieven van de Germaanse jeunesse dorée
schrijft Tacitus (Germania, c. 14):
“Wanneer de gemeenschap, waarin zij
zijn geboren, verzonken ligt in de dommel van langdurige vrede en rust,
zoeken vele jongelingen van adellijken
huize uit eigen beweging die stammen
op, die op dat ogenblik een of andere
oorlog voeren, omdat de toestand van
vrede dit volk niet ligt, en omdat zij bij
de wisselvalligheden van de oorlog
meer gelegenheid krijgen uit te
blinken”. Ook verlies aan sociaal prestige kan tot oorlog leiden, zoals in het
jaar AD 61 in Britannië bleek (Tacitus,
Annales, XIV-XXXI). De Icenische
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koning Prasutagus had behalve zijn
beide dochters de Romeinse keizer
Nero tot zijn erfgenaam benoemd om
door zulk een onderdanigheid zijn rijk
en familie te kunnen vrijwaren tegen
onrecht. Het resultaat viel anders uit.
Het rijk werd geplunderd door Romeinse centurio’s, zijn huis door slaven
als gold het veroverd bezit, zijn weduwe Boudicca (Boadicea) met zweepslagen toegetakeld en zijn dochters
verkracht. De voornaamste Iceniërs
werden van hun voorvaderlijke landgoederen beroofd en de verwanten van
de koning als slaven behandeld. Omdat
zij deze schande niet konden verkroppen en erger vreesden – aangezien zij
gedegradeerd waren tot de status van
een provincie – grepen zij naar de
wapenen en hitsten de Trinovanten op
tot rebellie, alsmede al die anderen,
die, nog niet gebroken door slavernij,
in geheime samenzweringen overeen
waren gekomen de vrijheid te heroveren, waarbij hun haat het felst uitsloeg
tegen de oudgedienden.

Dit is bepaald nog niet het laatste voorbeeld van het streven naar dignitas als
oorlogsmotief. In 508 v.C. was
Porsenna, de koning van het Etrurische
Clusium, van mening dat het niet
alleen veiliger voor de Etrusken was
wanneer Rome een koning had, maar
ook een eer wanneer hij een Etrusk zou
zijn (Livius, II-9-4), en viel daarom
Rome aan. In een toespraak tot de bij
Cannae in 216 v.C. gevangen genomen
Romeinen ontkende Hannibal een uitroeiingsoorlog met hen te voeren. Integendeel: hij vocht om prestige (dignitas) en macht (imperium) (Livius,
XXII-58-3). Het aldus door Hannibal
ontkende oorlogsmotief – uitroeiing
van de vijand – schreef de Romeinse
consul Tiberius Sempronius toe in een
toespraak tot het Romeinse leger vlak
voor de slag bij de Trebia. Het doel
van de Carthagers was volgens hem
niet Sardinië of Sicilië terug te krijgen
noch de Ebro over te steken en Noord
Spanje te bezetten, maar de Romeinen
van hun geboortegrond te verdrijven
(Livius, XXI-53-4). In 189 v.C. verklaarden gezanten van Rhodos in de
Romeinse senaat dat de Romeinen om
prestige en roem in de ogen van de gehele mensheid te verkrijgen hun oorlogen hadden gevoerd en dat de gehele
mensheid de Romeinse naam en de
Romeinse soevereine macht als direct
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in rang op de goden volgend zag
(Livius, XXXVII-54-16). Ten tijde van
de dood van Augustus in het jaar AD
14 voerde Rome geen oorlog, behalve
met de Germanen en dat eerder om het
in AD 9 door de nederlaag van Varus
in het Teutoburgerwoud verloren prestige te herwinnen dan uit het verlangen
het rijk te vergroten of met enig uitzicht op een passende vergoeding
(Tacitus, Annales, I-III).

In 58 werd de oorlog tussen de Romeinen en de Parthen om het bezit van
Armenië voortgezet. Vologeses, koning
der Parten, duldde noch dat zijn broer
Tiridates van de Armeense troon werd
gestoten waarop Vologeses hem had
geplaatst, noch dat hij deze ontving als
geschenk van een vreemde mogendheid, d.w.z. Rome (Tacitus, XIIIXXXIV). Het is op dezelfde plaats dat
Tacitus vertelt dat de Romeinse veldheer Corbulo het aan de grootheid
(maiestas) van het Romeinse volk verplicht achtte de oude veroveringen
eens door Lucullus en Pompeus in
Armenië gemaakt, aan het Romeinse
volk terug te geven. In 304 v.C. brak er
volgens Livius (IX-45-5/9) een oorlog
uit tussen Rome en het naburige volk
der Aequi, die met de Hernici hadden
samengewerkt bij het helpen van de
Samnieten, vijanden van Rome. Na de
nederlaag van de Hernici waren bijna
alle Aequi naar de Samnieten overgelopen, die enige tijd later een verdrag
met Rome hadden gesloten, waarna
Rome de Aequi om een schadevergoeding vroeg. Volgens de Aequi trachtte
Rome hen onder bedreiging van oorlog

tot Romeinse burgers te maken, maar
het Romeinse burgerschap was in de
ogen der Aequi een niet erg begerenswaardige zaak: de Hernici die dat hadden mogen doen verkozen hun eigen
wetten boven het Romeinse burgerschap, terwijl zij die het Romeinse
burgerschap hadden moeten kiezen dat
als een straf ervaarden. Vanwege dit
soort uitlatingen verklaarde Rome de
Aequi de oorlog, omdat het een belediging van de maiestas van Rome was.

Suetonius meldt dat de senaat aan keizer Claudius (41 54) de triomfale
regalia verleende, maar dat Claudius
hen weigerde te accepteren omdat hij
het beneden zijn waardigheid vond hen
te accepteren: hij was van mening dat
hij hen zelf moest verdienen. Britannië,
het land dat de Romeinen sinds Julius
Caesar niet meer gepoogd hadden te
veroveren, was het land waar een
triomf het snelst kon worden verdiend
(Suetonius, Claudius, c. 17). Ook voor
keizer Domitianus was zijn dignitas
een zeer gevoelig punt. Nog tijdens de
regering van zijn vader Vespasianus
(69-79) wilde hij in rijkdom en rang
niet ongunstig afsteken bij zijn broer
Titus, de veroveraar van Jeruzalem. Hij
begon daarom aan een volstrekt onnodige expeditie naar Gallië en Germanië, waarvan zijn vaders vrienden hem
echter wisten te weerhouden
(Suetonius, Domitianus, c. 2).

Een sterk gevoel van eigenwaarde bij
de machthebbers in een staat leidt
onherroepelijk tot de wens verval en
degeneratie van de staat te stuiten. Een
man die dat probeerde te doen was de
Romeinse koning Tullus Hostilius
(672-640 v.C.). Hij zocht daarom overal voorwendsels voor een oorlog, bijvoorbeeld het roven van vee van Alba
Longa (Livius, I-32-2). Het gevoel van
eigenwaarde van een staat kan zo ver
gaan dat hij de mening raakt toegedaan
dat er voor andere staten en volken
eenvoudigweg geen bestaansrecht
meer is. Indien aan deze mening daadwerkelijk kracht wordt bijgezet zal
genocide het onvermijdelijke gevolg
zijn. Het was de Schot Calgacus die de
Romeinen van het voornemen tot genocide beschuldigde in een toespraak
tot de voor de slag met de Romeinen
gereed staande Britten (Tacitus,
‘Agricola’, c. 31).

Wordt vervolgd...

Manifestatie 1 oktober in de Balie

De Nucleaire impasse voorbij?

Hans van Iterson
Een jaar na het succesvolle
symposium ‘Kernwapens, ons
een zorg’ keerde de NVMP op
zaterdagmiddag 1 oktober
terug naar de Balie voor een
vervolgmanifestatie ‘De nucleaire impasse voorbij?’. Mede
dankzij het vorig jaar gepresenteerde Medisch appel tegen
kernwapens is er het afgelopen jaar veel gebeurd. Het
parlement vraagt de regering
‘zich actief in te zetten voor
de start van onderhandelingen
over een internationaal verbod
op kernwapens’. In de Verenigde Naties hebben inmiddels
Oostenrijk, Mexico en vier
andere landen een resolutie
ingediend om over te gaan tot
onderhandelingen in 2017 die
moeten leiden tot een verbod
op kernwapens. Daarbij is
natuurlijk de hamvraag: wat
gaat Nederland stemmen?
Deze middag had tot doel om
zoveel mogelijk maatschappelijke steun en argumenten te
verzamelen die Koenders over
de streep moeten trekken.

Videoboodschap Roger van
Boxtel, president-directeur
Nederlandse Spoorwegen

De middag begon met een treffende
boodschap van Roger van Boxtel.
‘De Nederlandse Spoorwegen is een
goed voorbereid bedrijf. Alles op het
gebied van veiligheid en risico's hebben we in beeld en zelfs het vallen van
het blad en sneeuw proberen we zo
goed mogelijk op te vangen. Maar als
er een kernwapen valt, is de NS met
zijn twintigduizend werknemers uitgespeeld, dan kunnen we niets voor u
betekenen. En dat betekent dat we als
bedrijf ook echt stelling nemen tegen
het gebruik van kernwapens. Onze
pensioenfondsen hebben al gezegd, we
beleggen niet meer in de industrie die

Roger van Boxtel

daarin actief is. En ik zou hier naar u
ook willen zeggen, op deze bijeenkomst maar ook in het verlengde hiervan naar minister Koenders: neem
wereldwijd afscheid van kernwapens.
De dreiging alleen al maakt je misselijk, het feit dat iemand ze zou kunnen
gaan inzetten, hopeloos. Ik wens u een
hele goede bijeenkomst en ik hoop dat
Nederland met de NAVO, in overleg
met de Russen en alle andere partijen
tot een kernwapenvrije wereld komt.’

Bescherming van de burgerbevolking?

Deze introductie van Roger van Boxtel
zette meteen de toon voor de rest van
de middag. Dagvoorzitter Peter Buijs
memoreerde de aanloop van deze middag en het dankzij het burgerinitiatief
van PAX gerealiseerde parlementaire
debat over kernwapens. Dat debat
leverde een viertal moties op (zie
Nieuwsbrief nummer 2 van dit jaar)
die duidelijk maken dat Nederland van
die kernwapens af wil. De eerste
spreker Cathy van Beek lid Raad van
bestuur UMC-Radboud, en een van de
ondertekenaars van het Medisch Appel,
was helaas plotseling verhinderd maar
had een keurige speech voorbereid
waaruit een paar citaten: ‘Onze boodschap naar het grotere publiek/onze
patiënten is dat, wanneer kernwapens
wel gebruikt worden, wij als gezondheidszorg machteloos staan. We hebben niet de middelen of de capaciteit

om adequate hulpverlening te bieden
op dit niveau en deze schaal. Wel hebben we een verantwoordelijkheid naar
de toekomst, ik noem het ook wel rentmeesterschap en toekomstbestendige
zorg. Daarom moeten we nu de krachten bundelen. Een specifieke bijdrage
vanuit de gezondheidszorg, en met
name vanuit de medische faculteiten
kan een toevoeging zijn aan de bekende Eed van Hippocrates: Als wij de
generatie willen zijn die de kinderen
van onze kinderen een veilige wereld
toewensen dan moeten kernwapens de
wereld uit.’

Maar alvorens hier de discussie over te
openen eerst aandacht voor de feitelijkheden. Kernwapens, waar hebben we
het over en hoe is de huidige dreiging
in vergelijking met de periode van de
Koude Oorlog? Daarover gaf Sico van
der Meer, Instituut Clingendael, een
uitvoerige bijdrage. Zijn conclusie:
“….het kernwapengevaar lijkt groter
geworden en het is goed dat de internationale gemeenschap niet langer de
status quo accepteert en probeert druk
uit te oefenen op de acht bestaande
kernwapenstaten met een kernwapenverbod. Maar, zo’n verbod is misschien
een goed signaal, maar een kernwapenvrije wereld is ook dan nog ver weg.”

Vervolgens betraden Mirjam de Bruin
(Rode Kruis), Geert van Rumund (bur-

Vervolg op pagina 22
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gemeester van Wageningen en Mayor
for Peace) en Lode Wigersma (arts,
bestuurslid NVMP) het podium. Zij
werden door ethicus Gert van Dijk
geïnterviewd over de bescherming van
de burgerbevolking. Daar bestaat
immers nogal wat mist over: wat zijn
er eigenlijk aan rampenplannen, hoe zit
het met de bescherming van de burgerbevolking als er, al dan niet bedoeld,
een kernwapen afgaat?

Mirjam de Bruin hierover: internationale onderzoeken tonen aan dat het
vrijwel onmogelijk is om direct, adequate hulp te bieden. Dat zit hem in de
enorme aantallen slachtoffers tegenover de beschikbare middelen. Daar
komt bij dat je door de radioactieve
straling niet zomaar het gebied kunt
binnenlopen als hulpverlener. Word je
zelf besmet en ziek, dan schakel je de
hulpverlening verder uit.
Gert van Dijk: bestaan er überhaupt
rampenplannen voor een kernramp,
kun je die maken voor zoiets?
Lode Wigersma: volgens mij zijn er
wel rampenplannen maar ik ken ze
niet. Ga je zoeken op internet, dan kom
je alleen ingewikkelde verhalen tegen
waarin wel verantwoordelijkheden
staan maar niet precies wat er gebeurt
en wat je moet doen. Een ding wat mij
verbaasd heeft, is dat er een Noodwet
Geneeskundigen bestaat waarvan bijna
niemand ooit gehoord heeft. Door die
wet kun je opgeroepen worden door de
autoriteiten om je te registreren en hulp
te bieden bij een kernramp. De NVMP
heeft hier dertig jaar geleden al tegen
geprotesteerd maar feit is dat niemand
die wet kent en niemand kent die rampenplannen. Opvallend is dat we de
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GGD hier vandaag hebben uitgenodigd
om een en ander toe te lichten, maar
dat die er dus niet zijn. Of ze niet willen of kunnen, of dat ze het lastig vinden om er iets over te zeggen kan allemaal wel zijn, maar ze laten hier verstek gaan.

Gert van Dijk: burgemeester Van
Rumund, zijn er rampenplannen voor
dit soort situaties? U bent verantwoordelijk.
Geert van Rumund: misschien wel,
maar dan ken ik ze niet. Voor tal van
onderwerpen en situaties, zoals terrorisme, hebben we uitgebreide rampenplannen met scenario’s en inzet. Maar
in geval van een kernramp is het een
illusie dat wij als burgemeesters onze
taak van openbare orde en veiligheid
kunnen waarmaken, dat is so beyond
de horizon, dan kunnen wij niks meer
doen voor onze burgers. Voor mij vormen kernwapens een duidelijk signaal
dat je een grens overschrijdt waardoor
een antwoord geven onmogelijk is. Het
is belangrijk om in het bestuurlijk-politieke veld daarover heel helder te zijn.
Dat zou ook helemaal geen punt van
discussie moeten zijn. Daar waar wij
als Burgemeesters voor Vrede druk
kunnen genereren, zullen we dat doen.
Internationaal wordt dat gelukkig ook
goed ondersteund. En in mijn eigen
gemeente probeer ik het verhaal zo
goed mogelijk te vertellen.

Een vraag uit de zaal speelde op dat
laatste in: ‘we maken een fout door te
denken dat de jongere generatie op de
hoogte is van het kernwapenprobleem.
Wij als oudere generatie moeten hen
dat vertellen’.

Geert van Rumund: dat is een mooi
bruggetje naar een flyer Atoomwapens
de wereld uit die wij als Burgemeesters
voor Vrede hebben laten maken. Deze
is gemaakt voor basisschoolleerlingen,
groep 7 en 8 en brugklas voortgezet

Karin van den Broeke

onderwijs. Hiermee hebben we op een
toegankelijke wijze aan weten te stippen waarom die kernwapens de wereld
uit moeten en die prikkelt ook om na te
denken over actuele vragen van vrede
en veiligheid. Dit onderwijspakket
(flyer en lesbrief) kan een stapje vormen in de bewustwording van die
basisschoolleerlingen en daarmee kun
je het verhaal breder ontsluiten dan
alleen voor de mensen die de Koude
Oorlog vroeger hebben meegemaakt.

Maatschappelijke steun voor
onze uphill battle

Na de pauze was het tijd voor de meningen van een aantal maatschappelijke groeperingen over het kernwapenvraagstuk. Phon van den Biesen, advocaat van de Marshall-eilanden in de
zaak tegen kernwapens, beet de spits
af. Van den Biesen legt uit dat al vanaf
het Non-Proliferatie Verdrag, eind
jaren zestig, er verplichtingen bestaan
voor kernontwapening. Het gaat hierbij
niet om slechts een inspanningsverplichting, nee het is een resultaatsverplichting. En dat resultaat is nuclear
disarmament in all its aspects.
Dat is ook de reden dat de Marshalleilanden hun zaak tegen de kernwapenstaat zijn begonnen.

De Marshalleilanden waren na WOII
een protectoraat van de VS geworden
en deze gebruikten de eilanden om hun
kernwapens te testen. Delen van de
eilanden zijn nu nog steeds onbewoon-

baar en veel mensen leiden onder afschuwelijke ziektes die terug te voeren
zijn op die tijd. Toch waarschuwt van
den Biesen voor teveel hameren op een
ban treaty (dat kernwapens verbiedt)
dan zullen kernwapenstaten aan de zij-

het gebruik van kernwapens is immoreel, maar ook het bezit ervan. Het
concept van afschrikking door kernwapens is in zichzelf moreel problematisch. In tijden van de Koude Oorlog
leidt dit niet tot stabiliteit en veiligheid
maar juist tot destabilisatie en onveiligheid.’

Ira Helfand

Christa Compas

Slotspreker is Ira Helfand, co-president
van IPPNW, die speciaal uit Amerika
is overgekomen om de rol die Nederland internationaal kan spelen kracht
bij te zetten. Op beklemmende wijze
schetst Helfand de risico’s en gevolgen
van een beperkt kernwapenconflict:
The death of two billion people is not
the extinction of our species but is certainly the end of modern civilization.

No civilization in history has ever withstood a shock of this magnitude.
Om deze boodschap over te brengen
bij onze regeringsleiders is er voor
artsen een belangrijke rol weggelegd.
Zij kunnen als geen andere aangeven
welke bedreigingen zij vormen voor
ons voortbestaan. *

Het volledige verslag van de manifestatie vindt u op de NVMP-website:
http://www.nvmp.org/verslag-manifestatie-de-nucleaire-impasse-voorbij/

Deze manifestatie werd mede mogelijk
gemaakt dankzij financiële steun van:
de Haëlla Stichting, Stichting
Studiefonds Medische Polemologie
(SSMP) en het Fonds Vredesprojecten.

lijn blijven staan en weigeren hun
handtekening te zetten met als gevolg
dat de huidige status quo zal voortduren.

De volgende spreekster, Selma van
Oostwaard van PAX is over dat laatste meer uitgesproken: Mexico en
Brazilië, Zuid-Afrika en Nigeria,
Oostenrijk en Ierland hebben de al eerder genoemde resolutie ingediend die
oproept om in 2017 te gaan starten met
onderhandelingen over een verdrag dat
kernwapens verbiedt. Wij verwachten
dat daarvoor binnen de VN een ruime
meerderheid zal zijn. Onze opdracht is
eraan bij te dragen dat Nederland voor
deze resolutie en dit verdrag gaat stemmen. Dat wordt onze volgende uitdaging.

Karin van den Broeke van de
Wereldraad van Kerken en Christa
Compas van het Humanistisch verbond versterken het geluid voor een
kernwapenvrije wereld. Hierbij memoreert Christa Compas dat de kernwapendiscussie in de jaren tachtig voor
een scheuring binnen de humanistische
gelederen zorgde en er naast het
Humanistische Verbond een Humanistisch Vredesberaad ontstond. Dat heeft
er toe geleid dat er binnen het Humanistisch Verbond nog steeds geen officieel standpunt bestaat over kernwapens. Compas gaat daarom bij uitspraken van de Paus te rade die hier de volgende woorden over sprak: ‘niet alleen

Als afsluiting van een boeiende middag ontving Ira Helfand “for his scientific work and
publications in the field of Nuclear Disarmament, seen from a medical point of view” de
Dr. Jo Verdoornprijs van de SSMP uit handen van Herman Spanjaard

Belangrijkste quotes van de sprekers: deze werden op 3 oktober aangeboden aan Marjolijn
van Deelen, hoofd Non-proliferation and Disarmament ministerie van Buitenlandse Zaken
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Uit tijdschriften en van internet

Hiroshima is niets vergeleken met wat er nu
op scherp staat
Hans van Iterson
Op 2 november werd mede
namens de NVMP onderstaand
opinieartikel in het NRC Handelsblad geplaatst.

Nu Nederland zich bij de
VN onthield van stemming over een verbod op
kernwapens, kan het
bruggenbouwer spelen.

De wereld is een reuzenstap
dichterbij een verbod op de gevaarlijkste massavernietigingswapens: kernwapens. De VN besloot maandag in grote meerderheid daarover in 2017 te gaan
onderhandelen. Een historische
doorbraak waarvoor vredesorganisaties al jaren strijden. Ondanks
grote druk vanuit de NAVO
stemde Nederland niet tegen,
maar onthield zich, als enig
NAVO-lid. Wereldwijd zijn er
nog ruim 15.000 kernwapens,
per stuk tot duizend keer krachtiger dan de atoombom die
Hiroshima verwoestte.Velen
staan op scherp en al ettelijke
keren is de wereld aan een
nucleaire holocaust ontsnapt
doordat een onbedoelde lancering ternauwernood werd voorkomen. Alleen al daarom is het
streven van Nederland naar een
kernwapenvrije wereld positief,
en genoemde VN-resolutie
vormt daarvoor een belangrijke
stimulans.
Deze resolutie komt niet onverwacht. In 1970 tekenden vrijwel
alle landen, ook de kernwapenstaten, het Non-proliferatieverdrag (NPV) tégen verspreiding
van kernwapens en vóór algehele
nucleaire ontwapening (artikel 6).
Maar de wereld wacht al 46 jaar
op nakoming van die ontwapeningsverplichting, tot groeiende
frustratie van niet-kernwapenstaten. Daarom tekenden recent
127 van hen de Humanitarian
Pledge om tot een juridisch verbod op kernwapens te komen,
opdat het bezit illegaal wordt,
zoals dat al geldt voor chemische
en biologische wapens, landmijnen en clustermunitie. De VNresolutie is hierop gebaseerd, als
krachtig signaal naar kernwapen-
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staten. Zo’n signaal is zeer
urgent! Experts beoordelen de
huidige nucleaire situatie als veel
gevaarlijker dan tijdens de Koude
Oorlog. Poetin, Trump, NoordKorea, Pakistan en India dreigen
openlijk met kernwapens. Als die
laatste twee enkele tientallen
kernraketten op elkaar afvuren,
heeft dat niet alleen directe
gevolgen voor de regio vanwege
de enorme explosieve kracht,
gigantische branden en langdurige, dodelijke straling, maar ook
voor de rest van de wereld vanwege de onvermijdelijke nucleaire winter. Die zal leiden tot een
aanzienlijke temperatuurdaling,
catastrofale misoogsten, ongekende vluchtelingenstromen en
uiteindelijk tot zo’n twee miljard
hongerdoden: een mondiale hu-

manitaire ramp! Medici en hulpverleners waarschuwen al jaren
dat substantiële medisch-humanitaire hulp een illusie is na een
kernexplosie. Dan rest slechts
onbeschrijfelijk menselijk lijden.
Burgemeesters, verenigd in
Mayors for Peace, onderschrijven
dat: als de bom valt zijn gemeentelijke veiligheidsplannen volkomen onbruikbaar. Kerkelijke en
humanistische organisaties uiten
ook grote zorgen. De paus verklaarde gebruik en bezit van
kernwapens immoreel. En het
Internationaal Gerechtshof oordeelde al in 1996 dat genoemd
artikel 6 geen inspanningsverplichting maar een resultaatsverplichting betreft, geldend voor
alle staten.

Nederland was, met de overige
NAVO-landen, altijd tegen een
kernwapenverbod, tot de Tweede
Kamer afgelopen lente vier
moties aannam: geen modernisering, maar afbouw van kernwapens in Nederland, Europa en
wereldwijd, en actief optreden
van Nederland voor een wereldwijd verbod. Ondergetekenden
hebben – ieder vanuit hun eigen
achtergrond – gezamenlijk
Koenders opgeroepen vóór een
verbod te stemmen. Dat werd
onthouding, om de rol van bruggenbouwer te kunnen blijven
vervullen naar de kernwapenstaten. Die zijn nu eenmaal nodig
om tot nucleaire ontwapening te
komen. We vinden het dan ook
positief dat Nederland wil meeonderhandelen in 2017.
Wij zullen dit proces nauwgezet
volgen en zo nodig maatschappelijke druk uitoefenen, vanwege
het door 85 procent van de
Nederlanders, de regering en de
NAVO onderschreven einddoel:
een kernwapenvrije wereld.

Karin van den Broeke, Wereldraad
van Kerken. Christa Compas,
Humanistisch Verbond. Geert van
Rumund, burgemeester van
Wageningen, Mayors for Peace. Phon
van den Biesen, vice-voorzitter IALANA (Internationale juristen tegen
kernwapens). Peter Buijs, NVMP, de
Nederlandse tak van International
Physicians for Prevention of Nuclear
War.

