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Inleiding

2016 Zit er op. Ik zou het bij deze opmerking kunnen laten, want zelden was ik zo
opgelucht dat een jaar erop zat, maar dat heeft volledig persoonlijke redenen waarmee ik
jullie niet lastig zal vallen.
Voor de NVMP-AVV was 2016 een jaar met twee gezichten. Veel positief intern nieuws
met een wederom geslaagde middag in De Balie en nationaal en internationaal aandacht
voor ons Medisch Appel. Ook het deels aan ons te danken onthouden van stemming door
Nederland bij de vraag of er in de VN onderhandeld moet gaan worden over een algeheel
verbod op kernwapens, was hoopvol, evenals het deelnemen aan de besprekingen erover.
Nederland week daarmee af van het ‘nee’ en de niet-deelname van alle andere NAVOlanden. In de media was er ruim aandacht voor de medische kant van grootschalig geweld,
waarbij ook de aandacht voor de medische gevolgen van een nucleaire detonatie weer
terug lijkt te komen, na jaren, nee: decennia, van desinteresse.
Maar dat neemt niet weg dat over het algemeen 2016 de zorgen voor een club als de onze
niet heeft verminderd. Integendeel. En dan doel ik niet alleen op het nog steeds afkalvende
ledenbestand, met navenante financiële problemen, maar op de internationale
ontwikkelingen. Die hoef ik voor jullie niet op te schrijven; die kennen jullie, en mijn zorgen
erover delen jullie. En wat nog het meest zorgwekkend is, is dat ‘feiten’ er niet meer toe
lijken te doen. Nonsens regeert en moet vooral serieus genomen worden. Nonsens is ‘een
mening’ waarmee niet-nonsens ook tot ‘maar een mening’ wordt gedegradeerd. De
paradox daarbij is dat het uiteindelijk alleen die in een verdomhoekje zittende feiten zijn,
die de nonsens zullen kunnen verslaan. Tegen de tijd dat u dit leest, zijn de verkiezingen in
Nederland alweer voorbij. Hopelijk is toen de nonsens al een eerste slag toegediend.
Leo van Bergen
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DE VERENIGING
1. Ledenbestand
Het aantal leden/begunstigers van de NVMP laat al vele jaren een gestaag dalende lijn zien. We
zullen het nieuwe jaar ingaan met 539 leden ( in 2016 nog 564). Dankzij hun steun kunnen
bestuur, commissies en bureau hun werk voor de vereniging blijven doen.
2. Bestuur
Het Dagelijks Bestuur vergaderde afgelopen jaar zes maal. Het Algemeen Bestuur kwam
eveneens zes keer bijeen voor een reguliere AB-vergadering, en eenmaal tijdens de ALV.
Het bestuur verstuurde tweemaal een Bulletin naar de leden waarin verslag werd gedaan van
actuele gebeurtenissen.
Het Dagelijks Bestuur is vooral coördinator die inventariseert welke zaken er spelen en
vervolgens beoordeelt welke activiteiten ontplooid moeten worden. Daarnaast heeft het
DB enkele specifieke taken zoals ad hoc-contacten met de politiek en met andere
vredesbewegingen, het onderhouden van de samenwerking met de Vlaamse IPPNWafdeling Artsen voor Vrede (AVV), het organiseren van een symposium op de Algemene
Ledenvergadering, het afhandelen van lopende zaken en het bewaken van vastgelegde
protocollen.
Samenstelling van bestuur en Nieuwsbriefredactie
Dagelijks Bestuur
H.O. Spanjaard (Herman)
P. Buijs (Peter)
L. van Bergen (Leo)
L.I.J. Sweerts (Bert)

duovoorzitter
duovoorzitter
secretaris
penningmeester

Einde termijn
2017
2017
2019
2017

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

tot juni 2016
2020
2020
2019
2020

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

hoofdredacteur
eindredacteur

corrector tot juni 2016
samensteller synopsis tot juni 2016
beeldmateriaal
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3. Bureau NVMP
Het bureau, administratief hart van de vereniging, beheert het ledenbestand, verzorgt en
bewaakt in- en uitgaande informatie, ondersteunt het Dagelijks Bestuur bij de uitvoering van
besluiten. Men kan er terecht voor inlichtingen en informatie. Hier wordt ook de homepage op
internet bijgehouden: www.nvmp.org. Daarnaast beheert het bureau ook een NVMP-pagina op
Facebook. Hans van Iterson is de vaste bureaumedewerker die, samen met de secretaris,
verantwoordelijk is voor het functioneren van het bureau.
De adresgegevens zijn:
NVMP,
Postbus 199,
4190 CD Geldermalsen
Telefoon: 06 – 42009559
E-mail: office@nvmp.org
Website: http://www.nvmp.org/
4. Beleidsthema’s NVMP
De NVMP richtte zich de afgelopen jaren op de volgende thema’s:
1) Kernwapens de wereld uit
- Amerikaanse kernwapens weg uit Volkel
- Bereiken van een Nuclear Weapons Convention (kernwapenverdrag)
- Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
- Meer samenwerking met PAX en het Nederlandse Rode Kruis in de strijd tegen
kernwapens zoals ICAN- en MfP-campagnes
- Onze opinie over het doel dat we nastreven en de actuele stand van zaken kenbaar
maken in medische, wetenschappelijke tijdschriften (MC, NTvG, TSG) en opiniebladen.
2) Gewapend geweld is slecht voor de gezondheid
Aiming for prevention
- Medical Peace Work, online medisch vredesonderwijs
3) Medisch wangedrag (bijvoorbeeld bij martelingen of ontwikkelen van
wapens) is onacceptabel
Medisch-humanitaire
alliantie:
samenwerking
met
andere
medische
mensenrechtenorganisaties binnen Nederland
4) Kernenergie heeft te grote medische risico’s
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5. Medisch Appel aangeboden aan de Tweede Kamer
Op dinsdag 19 april kregen wij de gelegenheid om ons door honderd prominenten uit de
gezondheidszorg onderschreven Medisch Appel tegen de gevaren van kernwapens aan te
bieden aan de vrijwel voltallige Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en
aanvullend bilaterale gesprekken te voeren met de diverse kamerleden die zich zeer
betrokken toonden.
‘Deze openlijke stellingname vanuit de gezondheidszorg – waar onpartijdigheid regel is – is
opmerkelijk, en valt alleen te verklaren vanuit de grote volksgezondheidsbelangen die hier
in het geding zijn’, aldus Peter Buijs, duo-voorzitter van de NVMP.
Peter Buijs benadrukte bij de presentatie van het appel de medisch-humanitaire en
infrastructurele gevolgen van een kernexplosie die zo desastreus zullen zijn, dat elke

structurele hulp, medisch of anderszins, een illusie is. Rampenplannen zijn hierop niet
berekend, ziekenhuizen worden weggevaagd, de meeste hulpverleners komen om. Zelfs
een beperkte kernoorlog zal bovendien leiden tot een jarenlange ‘nuclear famine’, met tot
zo’n twee miljard doden, vooral door massale misoogsten. En (bijna-)ongelukken met
kernwapens door technische en menselijke fouten hebben ons al ettelijke keren tot vlakbij
de nucleaire afgrond gebracht.
Preventie is hier dan ook de enige optie, eliminatie van kernwapens wereldwijd. Het NonProliferatie Verdrag, de hoeksteen van het NAVO-beleid, is hierover erg duidelijk, ze
verplicht de kernwapenstaten tot nucleaire ontwapening. Het is dan ook positief, dat de
Tweede Kamer hierover binnenkort het debat heropent: een zaak van levensbelang voor
ons allemaal.
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Als brug tussen de gezondheidszorg en de politiek sloot Peter Buijs af met de woorden van
de Duitse, 19de-eeuwse patholoog en één van de grondleggers van de moderne
geneeskunde, Rudolf Virchow: Politik ist Medizin im Großen.

Angelien Eijsink en Peter Buijs
Angelien Eijsink, voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken, bedankte Peter
Buijs alsmede de andere leden van de delegatie zoals prof. dr Gerrit van der Wal,
voormalig Inspecteur Generaal voor de Gezondheidszorg en dr. Lode Wigersma,
voormalig algemeen directeur van de artsenfederatie KNMG. Ze verzekerde dat de
Tweede Kamer onze zorgen deelt en de inhoud van deze oproep uiterst serieus neemt.
6. Parlementair debat over kernwapens, 28 april
Op 28 april 2016 debatteerde de Tweede Kamer over het burgerinitiatief Teken tegen
Kernwapens Dit burgerinitiatief van PAX, het Nederlandse Rode Kruis en de ASN Bank
werd ondertekend door 45.608 mensen die een nationaal verbod op kernwapens in
Nederland willen.
Een forse NVMP-delegatie was aanwezig op de publieke tribune.
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Tijdens het debat hebben meerdere woordvoerders het voorstel om een nationaal verbod
op kernwapens in Nederland in te voeren krachtig ondersteund. Er is desalniettemin geen
meerderheid te verwachten voor nationale wetgeving. Er is daarentegen wel een
meerderheid die regering oproept om zich binnen de VN Open Ended Working Group actief
in te zetten voor doeltreffende maatregelen, waaronder de start van onderhandelingen
over een internationaal verbod op nucleaire wapens, om te komen tot een
kernwapenvrije wereld en de regering tevens verzoekt om ook andere lidstaten van het
NAVO-bondgenootschap bij deze onderhandelingen te betrekken.
Vier moties aangenomen
Maar er was half mei nog meer goed nieuws. Na het Kamerreces werden in totaal vier
moties aangenomen. Daarbij schaarde de Kamer zich ook achter het voorstel om de
geheime verdragen op basis waarvan er kernwapens in Nederland geplaatst werden
openbaar te maken. En de motie die de regering verzoekt de ongewenste modernisering
van kernwapens in Europa te gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire
ontwapening kon eveneens op een meerderheid van stemmen rekenen. Tenslotte wil de
Kamer ook dat Nederland zijn kernwapentaak in overleg met de Verenigde Staten
gefaseerd afstoot.
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7. Algemene ledenvergadering NVMP
Op zaterdag 21 mei 2016 kwamen de leden van de NVMP bijeen in de Amershof in
Amersfoort voor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Een mooi moment om elkaar
weer eens te begroeten en bij te praten, anderzijds kwamen ook zorgen over het financiële
welzijn van onze vereniging naar voren.

Financiën
Penningmeester Bert Sweerts schetst de financiële situatie van het afgelopen jaar. De
inkomsten over 2015 zijn feitelijk boven verwachting geweest. Er was een tekort begroot
maar door meevallende inkomsten en minder uitgaven dan begroot kwamen we uit op een
overschot van ruim € 3000. Dat is een mooi resultaat maar we worden al jarenlang
geconfronteerd met een teruglopend ledenbestand en parallel daaraan het bedrag aan
contributies. Dat is een zeer zorgwekkende situatie. De inkomsten immers nemen door
een dalend ledenaantal af, terwijl de uitgaven stabiel blijven. Daardoor is er voor dit jaar
een tekort van € 14.000 begroot. Als we het overschot van 2015 daarvan aftrekken rest
nog altijd een tekort van € 11.000.
Het aantrekken van nieuwe leden is de afgelopen jaren een moeilijke aangelegenheid
gebleken. Dan rest als laatste het interen op het eigen vermogen en dat is een slechte zaak.
Dat is des te meer jammer omdat de activiteiten het afgelopen jaar juist zijn toegenomen
en deze door dalende inkomsten niet langer meer mogelijk zouden zijn. Voorlopig is daar
nog geen oplossing voor gevonden.
De kascontrolecommissie bij monde van Ferry Zoutenbier deelt deze zorgen. Besloten
wordt een fondswervingsgroep op te richten die gaat zoeken naar mogelijke oplossingen
voor de benarde financiële situatie.
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Bestuurssamenstelling
Wouter Hogervorst, Niloufar Rahim en Marianne Begemann zijn aftredend maar bereid om
een nieuwe bestuurstermijn op zich te nemen. Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
Margreet Bakker treedt na een lange bestuurstermijn terug als bestuurslid. Herman spreekt
een dankwoord uit. Margreet is sinds 1999 bestuurslid waarbij ze van 1999 tot 2012 DB-lid
en secretaris van de NVMP is geweest. Daarna is Margreet nog vier jaar AB-lid geweest.
Nu stopt ze daarmee maar blijft nog wel lid van de nieuwsbriefredactie. Als dank ontvangt
Margreet het boek De oorlog heeft geen vrouwengezicht van Svetlana Alexijevitsj, winnaar
van de Nobelprijs voor de literatuur 2015.

afscheid Margreet Bakker
Ook An Mercx, helaas afwezig, wordt door Herman bedankt voor haar jarenlange inzet
voor de NVMP als corrector van de Nieuwsbrief en tal van NVMP-brieven aan de politiek
en eigen leden. We zullen ook haar een boek doen toekomen.
Tenslotte een moment van stilte voor twee overlijdens. Allereerst Hans Bottema, het
hoofd van de afdeling Noord en trouwe bezoeker van de ALV’s.
Daarnaast ontvingen we vandaag het trieste bericht dat Ruth Sidel, de vrouw en
rechterhand van Victor Sidel, is overleden. Door de hele wereld zeer actief geweest op het
terrein van Publlic Health waarvoor graag een moment van stilte.
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8. NVMP-symposium Uit de Nucleaire impasse? 21 mei, Amersfoort
NVMP-duovoorzitter Peter Buijs opent het symposium waarvoor het moment niet beter
gekozen had kunnen worden. Immers deze week zijn er vier moties in de Tweede Kamer
aangenomen op het punt van nucleaire ontwapening. Daarvan zijn hier een aantal spelers
aanwezig die in dat proces meegespeeld hebben en het woord zullen voeren.
Ten eerste Sico van der Meer van het Instituut Clingendael die hier zijn zestien-stappenplan
naar mogelijke nucleaire ontwapening zal presenteren.
Ten tweede Krista van Velzen van PAX waaraan te danken is dat er in Nederland meer
dan 45.000 handtekeningen zijn verzameld voor een burgerinitiatief waardoor op 28 april
een parlementair debat over nucleaire wapens en de rol die Nederland daarbij kon spelen,
gevoerd werd.
Tenslotte Tom Coppen van de afdeling Nucleaire ontwapening en Non-proliferatie van het
ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sico van der Meer
Naar mijn mening zullen er op korte termijn stappen moeten worden gemaakt om
voortgang te boeken met nucleaire ontwapening. Er is veel onvrede bij nietkernwapenstaten in de wereld die openlijk twijfel uiten over de waarde van het NonProliferatie Verdrag (NPV) uit 1968, waar in artikel VI toch duidelijk staat vermeld dat de
kernwapenstaten zich verplichten om te werken aan het kernwapenvrij maken van de
wereld. Die onvrede vertaalt zich in een debat dat zich focust op een verbod op
kernwapens. Een mooi initiatief, maar is een verbod de enige stap waar we over moeten
praten? Zijn er geen andere, kleinere, stappen te nemen voor een veiliger wereld die ook
nuttig zijn? Uiteindelijk zul je immers toch de kernwapenstaten zelf moeten bewegen tot
actie.
Naar mijn idee kun je het realiseren van een kernwapenvrije wereld opknippen in een
heleboel stappen. Ik heb er zestien geïdentificeerd die ik graag langs wil lopen. Ik begin met
kleine, gematigde stappen maar dat wil niet zeggen dat ze in chronologische volgorde
doorlopen hoeven worden. Er zijn tal van variaties mogelijk, alle stappen maken de wereld
iets veiliger qua kernwapens.
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Een eerste stap is doorgaan op de huidige weg, binnen het NPV en de Conference on
Disarmament. Dat heeft tot nu toe helaas weinig concreets opgeleverd en vormt juist
aanleiding voor de huidige onvrede.
Een tweede stap is extra transparantie: waar hebben we het over, wat zijn de nucleaire
capaciteiten, wat zijn de nucleaire procedures. Maak dat voor iedereen duidelijk, dan weet
je met welk probleem je te doen hebt.
Een hieruit volgende derde en vierde stap bestaat uit vertrouwenwekkende maatregelen,
wanneer zouden kernwapens worden ingezet en wanneer niet? Er staan nogal wat
kernwapens op scherp, wat zijn de procedures die doorlopen moeten worden, en kun je
daarbij geen extra veiligheidsmaatregelen, meer tijd, inbouwen?
Verder kun je denken aan betere verificatiemethoden. Als een land zegt dat ze zijn
kernwapens wegdoet of vermindert, kun je dat dan ook controleren? Zo kun je elkaar
wederkerig gerust stellen.
Stap 5 is het toedelen van een kleinere rol aan kernwapens in de veiligheidspolitiek. Dan
hoef je nog niet eens te ontwapenen maar het is van grote symbolische waarde als je zegt,
kernwapens worden voor ons minder belangrijk, ze doen er minder toe.
Andere stappen zijn het vergroten van de reactietijd (de-alerting) en veiligheidsgaranties,
bijvoorbeeld beloven geen kernwapens in te zetten tegen staten die zelf geen kernwapens
hebben. Doe je dat laatste niet en je dreigt een land als Iran nucleair plat te gooien dan
wordt het belang van het hebben van een eigen kernwapen opeens een stuk groter.
Nog zo’n stap: een verbod op kernproeven. Dat kernstopverdrag (Comprehensive Test Ban
Treaty) is er al, maar wordt niet geratificeerd door de kernwapenlanden. Als je dat verdrag
wél ondertekent, dan is dat van grote symbolische waarde. Ontwikkeling van nieuwe
kernwapens wordt daarmee lastiger en het belang van kernwapens wordt genivelleerd.
Stap 9 is ‘geen kernwapens in gaststaten’ zoals we ze in Nederland hebben liggen.
Stap 10 is ‘geen kernwapens in grensregio’s’, ik denk dan aan India-Pakistan en RuslandNAVO-territorium. Hiermee verlaag je het escalatiegevaar in die gebieden.
Waar ook al lang over onderhandeld wordt is stap 11 ‘een verbod op de productie van
splijtstoffen’ (Fissile material cut-off treaty). Daar komt vooralsnog helaas weinig van terecht.
Stap 11 is ‘geen modernisering van kernwapens’. Heel symbolisch als je zegt, we
ontwikkelen geen nieuwe kernwapens meer, het belang van kernwapens dring je daarmee
fors terug.
We komen bij de radicalere stappen, het reduceren van het aantal kernwapens. Daar ligt
de bal vooral bij Amerika en Rusland omdat zij bij verre de grootste aantallen hebben. Wat
natuurlijk niet wegneemt dat andere kernwapenlanden ook al stappen kunnen nemen.
Een wereldwijde kernwapenvrije zone. Er zijn er al een aantal kernwapenvrije zones.
Europese landen vallen daar echter nog niet onder. Als ieder land dat zou willen kan
toetreden tot een wereldwijde zone, houdt dat in dat ze geen transport meer van
kernwapens via hun grondgebied, luchtruim of havens toelaten.
De laatste stappen zijn dan een verbod op kernwapens, als verdrag en als conventie. Een
verdrag betekent dat er een verbod is, maar nog geen verificatie-instrument. Bij een
conventie heb je een verdrag dat ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt; houden landen
zich er aan.
Wie kan deze stappen zetten? De verantwoordelijkheid daarvoor ligt vooral bij de
kernwapenstaten. Wat kunnen niet-kernwapenstaten doen? Kernwapenvrije zones
instellen, maar heeft dat effect als de kernwapenstaten niet meedoen? Krijg je geen splijting
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tussen landen als de ene groep zegt wij willen een verbod op kernwapens, maar de andere
groep doet niet mee?
De genoemde stappen zijn zinvol om goodwill te tonen en onderling vertrouwen te kweken.
Maar het moet geen mooipraterij worden, waarbij bijvoorbeeld kernwapenstaten beloven
een kleinere stap te zetten zoals verbeterde verificatiemethoden om daarmee een verbod
op kernwapens te voorkomen. Geloofwaardigheid is in deze erg belangrijk, je moet de
onvrede niet laten groeien.
Vraag uit de zaal van medisch student Nathalie Bale: wat is de rol van Nederland hierbij?
Sico: dat is een goede vraag, Nederland heeft vooral de rol van bemiddelaar, het
‘diplomatieke oliemannetje’ bij vastlopende onderhandelingen. Daarnaast kan Nederland
voorstellen om de Amerikaanse kernwapens van het Nederlands grondgebied weg te halen,
maar je kunt ze ook behouden en als onderhandelingsmiddel inzetten om bijvoorbeeld
andere landen ook wat minder kernwapens in hun grensgebied te laten leggen. We zitten
een beetje tussen de kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten in, dat geeft ons een
unieke positie waardoor we een belangrijke diplomatieke rol kunnen spelen.
Krista van Velzen
PAX voert campagne tegen wapens die geen onderscheid maken tussen militairen en
burgers. Landmijnen, clustermunitie en natuurlijk ook kernwapens. Kernwapens zijn
vreselijke wapens dat hebben Hiroshima en Nagasaki laten zien,
als ook de talrijke slachtoffers van kernproeven. Het zijn wapens
die uitermate gevaarlijk zijn, ook als ze niet gebruikt worden. Het
is absoluut een wonder dat er nog niet iets vreselijk mis is gegaan
met kernwapens.
Waar staan we vandaag, wat is de realiteit? Op nucleair vlak is de
wereld weer minstens net zo gevaarlijk als ten tijde van de Koude
Oorlog met dat verschil dat er nu veel meer spelers in het spel
zijn. Daarin kunnen we als Nederland een belangrijke rol spelen.
Ik kom net terug van de Open Ended Working Group in Genève
waar landen vrijblijvend spraken over mogelijke stappen naar
nucleaire ontwapening. Centraal op de agenda was het juridische hiaat dat hierbij bestaat.
Over kernwapens bestaan verdragen maar toch zijn kernwapens nog niet 100% illegaal, je
mag ze bezitten als kernwapenstaat, mag ze moderniseren, en Nederland mag gastheer zijn.
Een kleine 130 landen vinden dat het moment gekomen is om dat juridisch hiaat te
overbruggen. Nederland hoort daar niet bij. Die 130 landen hebben een concreet voorstel
gedaan om in 2017 te gaan onderhandelen over een kernwapenverbod.
Bij het merendeel van de Nederlandse bevolking bestaat ook die wens voor een verbod op
kernwapens. Omdat uit mijn gesprekken met politici duidelijk werd dat druk vanuit de
bevolking hét middel is om de politiek in beweging te krijgen is PAX in 2014 het
burgerinitiatief Teken tegen kernwapens gestart. Daarvoor zijn we op heel veel plekken met
heel veel mensen de straat op gegaan om voldoende handtekeningen te verzamelen. Dat
resulteerde uiteindelijk in 45.608 handtekeningen.
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Het plenaire debat daarover vond op 28 april plaats met een afgeladen publieke tribune, ja
zelfs een extra zaaltje was nodig om alle belangstellenden te huisvesten. De aldaar
ingediende moties kwamen half mei in stemming waarvan er vier werden aangenomen:
1) De Nederlandse regering moet zich actief inzetten voor de start van
onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens; (motie Servaes (PvdA))
2) De Nederlandse regering moet de geheime verdragen op basis waarvan er
kernwapens in Nederland geplaatst werden openbaar maken; (motie Sjoerdsma (D66))
3) De Nederlandse regering moet de ongewenste modernisering van kernwapens in
Europa gebruiken om een impuls te geven aan wereldwijde nucleaire ontwapening en;
(motie Sjoerdsma (D66) en Servaes (PvdA))
4) Nederland moet haar kernwapentaak in overleg met de Verenigde Staten gefaseerd
afstoten; (motie Voordewind (ChristenUnie))
Omdat begin mei al de OEWG-conferentie in Genève plaatsvond, werd bij minister
Koenders gepleit om de eerste motie alvast in de praktijk te brengen. Laat Nederland een
voortrekkersrol spelen, zorg ervoor dat andere NAVO-landen zich ook gaan inzetten voor
kernwapenonderhandelingen. De minister was daartoe bereid. In de tweede week van de
conferentie werd gesproken over de wens van de Tweede Kamer en de moties die zijn
aangenomen. Het zou nog mooier zijn geweest als er gesproken was over de wens van de
regering. Gelukkig komt er nog een volgende conferentie in augustus waar Nederland dit
kan rechtzetten.
De tweede motie is ook bijzonder interessant, het openbaar maken van de geheime
afspraken over kernwapens. De Kamer wil nu eindelijk wel eens de handleiding zien. Het is
een bilateraal verdrag tussen de VS en Nederland en als Nederland zijn handtekening
daaronder weghaalt is dat het einde van kernwapens binnen Nederland.
De derde motie stelt dat de modernisering van kernwapens ongewenst is en dat aan te
grijpen als verdere stimulans voor nucleaire ontwapening.
Tenslotte de vierde motie, die ervoor pleit om de Nederlandse kernwapentaak uit te
faseren. Prima motie alleen ontbreekt hierbij een tijdslijn.
Dit zijn allemaal positieve ontwikkelingen.
Waar we de komende jaren voor op moeten passen, zijn stoorzenders. Mensen die het
allemaal wat rustiger aan willen doen en in decennia denken. Dit is het moment om geen
kleine maar grote stappen te zetten.
Waar we ook voor op moeten passen zijn mensen die zeggen dat onze stappen symbolisch
zijn, die zeggen dat het instellen van een internationaal verbod op kernwapens waar alleen
niet-kernwapenstaten aan meedoen slechts symbolische waarde heeft. Zo’n verdrag heeft
juist heel veel waarde. Het geeft aan dat die landen het 70 jaar lang wachten op
kernontwapening beu zijn en kan een belangrijke aanzet vormen richting een
kernwapenvrije wereld. De wereld kan veranderen, Nederland kan door zich achter een
verbod te scharen zijn rol van oliemannetje, bruggenbouwer, waarmaken.
Tom Coppen
Tom Coppen is beleidsmedewerker op het ministerie van Buitenlandse Zaken bij de
afdeling Nucleaire ontwapening, Non-proliferatie en overige nucleaire aangelegenheden.
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De catastrofale, humanitaire gevolgen van een kernwapen staan buiten kijf. Dat zijn de
voornaamste drijfveren voor het nucleaire ontwapeningsbeleid. Je ziet ook bij andere
wapens, zoals de clustermunitie, dat deze zorgen leidraad zijn geweest om deze wapens aan
banden te leggen en te elimineren.

Ik loop eerst even door de hoofdpunten van het Nederlands beleid aangaande nucleaire
ontwapening. De ambitie van het Nederlandse nucleaire ontwapeningsbeleid is het
bereiken én waarborgen van een kernwapenvrije wereld. Dus als je op 0 bent dan moet je
ook zorgen dat dat zo blijft. Hoe doe je dat?
- Uitbannen/elimineren van alle kernwapens ter wereld;
- Voorkomen inzet, onder welke omstandigheden dan ook, van kernwapens.
Daarnaast is het Nederlandse nucleaire ontwapeningsbeleid gebaseerd op recht. Hierbij
speelt het Nucleaire Non-Proliferatie Verdrag (NPV) een belangrijke rol. Volgens dit
verdrag is het al verboden aan niet-kernwapenstaten om kernwapens te vervaardigen en
voor kernwapenstaten om deze over te dragen aan niet-kernwapenstaten. Daarnaast bevat
Artikel VI van het NPV de enige bestaande wereldwijde juridisch bindende verplichting om
tot ontwapening over te gaan. De precieze tekst luidt:
Roept op tot ‘onderhandelingen te goeder trouw over effectieve maatregelen voor het
einde aan de nucleaire wapenwedloop, nucleaire ontwapening en een verdrag inzake
algemene en complete ontwapening’.
Het gaat echter niet alleen om inspanning, er is ook een verplichting tot het bereiken van
resultaat.
Dat stelt tot nu toe teleur, er is veel onvrede en frustratie over het uitblijven van concreet
resultaat, dat wordt ook door Nederland gedeeld.
Maar wat heeft het NPV wél bereikt? Het aantal kernwapenstaten is redelijk beperkt
gebleven. Zuid-Afrika, Oekraïne en Kazachstan hadden kernwapens maar hebben die
uiteindelijk weggedaan.
Het NPV is ook een belangrijk referentiekader van waarden en normen waar landen vanuit
kunnen gaan. De Irancrisis is uiteindelijk toch aan de hand van deze bestaande
internationale regels opgelost.
Ook is het aantal kernwapens sinds de Koude Oorlog van 80.000 naar 16.000 gedaald,
waarbij ik direct opmerk dat dit er nog veel te veel zijn.
Tegen welke beperkingen lopen wij op als we door internationale afspraken naar een
kernwapenvrije wereld willen? Internationaal recht werkt, anders dan nationaal recht, toch
veel meer op basis van vrijwillige afspraken, ze zijn niet dwingend op te leggen.
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Ontwapeningsafspraken liggen daarbij extra gevoelig. Je moet in feite voorwaarden creëren,
een context scheppen waarin landen zelf zeggen, het is beter voor iedereen, inclusief
onszelf, als we van die kernwapens afraken.
De Open Ended Working Group on Nuclear Disarmament is daarvoor een belangrijk
instrument. Deze OEWG is voortgekomen uit de frustraties bij de laatste
toetsingsconferentie van het NPV in 2015 en moet antwoord geven op de vraag: waar
willen we heen en hoe krijgen we de neuzen weer in dezelfde richting. De Nederlandse
positie hierin wordt vooral verwoord door de motie Servaes die hier al genoemd is.
Hoofddoel is te komen tot een consensusovereenkomst, een rapport waarin alle landen
zich kunnen vinden en waarin aanbevelingen worden gedaan over hoe nu vooruit. In
diverse verklaringen in de OEWG heeft Nederland aanbevelingen gedaan om te kijken naar
mogelijke verdere stappen richting kernwapenvrije wereld:
* Gedeeltelijk verbod: verbod op bepaalde soorten wapens en/of overbrengingsmiddelen;
* Verder beperken van de mogelijke inzet van nucleaire wapens door kernmachten;
* Verdere gesprekken over modaliteiten en timing van een alomvattend of partieel
kernwapenverbod;
* Mogelijke codificatie van veiligheidsgaranties door kernwapenstaten.
* Transparantie en verificatie. Niemand kan momenteel controleren of een kernwapen ook
daadwerkelijk wordt ontmanteld. Alles gebeurt nu op basis van onderling vertrouwen.
Daar moet een sluitend systeem van verificatie voor komen.
Hoe komen we nu tot dat wereldwijde kernwapenverbod? Wij zullen daarvoor landen
moeten overtuigen van het nut van stappen op het gebied van kernontwapening en dus niet
door stigmatisering. Je stimuleert landen niet het gesprek aan te gaan als je ze in een
bepaalde hoek zet. We zoeken naar middenwegen om het gesprek gaande te houden en
tegelijkertijd ideeën aan te dragen die een onderdeel kunnen vormen van de weg naar een
kernwapenvrije wereld.
Forumdiscussie
Deze inleidingen gaven voldoende stof
voor een levendige Forumdiscussie onder
leiding van Peter Buijs.
Wouter Hogervorst: als medici zijn wij
geconfronteerd
met
de
Noodwet
Geneeskundigen. Daarbij worden wij
onder het gezag van VWS geplaatst en
kunnen in geval van een kernexplosie
ingezet worden als hulptroepen. Die inzet
is volstrekt zinloos. De Noodwet is een
min of meer slapende wet die onbekend is bij de meeste medici. Is er een besef op de
departementen, VWS voorop, dat deze absurditeit bestaat? Een wet dus die verwachtingen
schept die absoluut niet waargemaakt kunnen worden?
Krista van Velzen: daarom werken wij samen met het Rode Kruis omdat zij met de
apolitieke hoed op duidelijk aangeven: ‘reken niet op ons’. Die Noodwet zet een
schijnveiligheid neer. Daarom moet je meer gaan werken aan internationale
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onderhandelingen. Dat is ook de opdracht van de motie Servaes. Nederland zou wel wat
harder mogen trekken aan die onderhandelingen.
Tom Coppen: het Nederlands beleid blijft zich ontwikkelen en naar Kamermoties moeten
we natuurlijk luisteren. Minister Koenders heeft dat ook aangegeven. We zullen daar ook
zeker ons best voor doen.
Sico van der Meer: ik moet terugdenken aan de Bescherming Burgerbevolking, die was ook
bedoeld als pure geruststelling maar in feite was het fictie dat je daar wat aan zou hebben.
Auke van der Heide: de advisory opinion inzake kernwapens van het Internationaal
Gerechtshof : sinds 1996 heb ik daar eigenlijk niet zo heel veel meer van gehoord.
Tom: die ICJ-uitspraak heeft echt wel bijgedragen aan verbetering voor de norm van een
kernwapenvrije wereld. Er zijn vaak verwijzingen naar die Opinie gedaan. Dat versterkt de
norm en is mede belangrijk omdat het hier een adviserende opinie betrof en geen bindende
rechtspraak Recentelijk is er ook de zaak van de Marshall-eilanden tegen een aantal
kernwapenstaten.
Krista: die uitspraak was heel belangrijk en stond als een dijk. Je zou verwachten dat met
zo’n uitspraak niemand nog een kernwapen zou durven gebruiken. Maar hier zitten we
twintig jaar later nog steeds, in die zin heb ik een beetje de hoop verloren dat je via het
bestaande internationale recht wat af kunt dwingen, daarom is er aanvullend internationaal
recht nodig.
Tom: dat ontken ik zeker niet. Er zal zeker aanvullend(e) internationaal recht/maatregelen
moeten komen als we een kernwapenvrije wereld willen.
Afsluiting
Peter: we hebben een heel bijzondere middag gehad met een kwalitatief hoogwaardige
inhoud. Met de zaken die we hier gehoord hebben, kunnen we als NVMP zeker verder.
Naast verschil van inzicht heb ik toch ook een grote mate van consensus gemerkt. Een
volgende stap is om in navolging van de vier door de Tweede Kamer aangenomen moties
de regering, minister Koenders, op te porren om ze ook daadwerkelijk uit te voeren. Wat
dat betreft was dit zeker geen vrijblijvende middag.
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9. De nucleaire impasse voorbij? Manifestatie 1 oktober in de Balie
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 nam onverwacht vier moties aan tegen
kernwapens in Nederland, Europa en de rest van de wereld (zie elders) en 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 ter ondersteuning van genoemde vier moties, en van,
minister Koenders om zich vóór zo’n internationaal verbod in te spannen.
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 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.

~ 17 ~

Dagvoorzitter Peter Buijs memoreerde de gebeurtenissen sinds de vorige
Baliebijeenkomst, 26-9-2015: ons Medisch Appèl, de publiciteit daarover, de plaatsing in de
BMJ, de aanbieding aan de Tweede Kamer en het dankzij het burgerinitiatief van PAX
gerealiseerde parlementaire debat over kernwapens.
Maar alvorens, in navolging van Van Boxtel, 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 (burgemeester van
Wassenaar 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 ramplannen 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 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.
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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 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.
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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, die ook geldt voor de
latere kernwapenstaten. En dat resultaat is nuclear disarmament in all its aspects.
Dat is ook de reden dat de Marshall-eilanden 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 onbewoonbaar 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). Dat heeft als risico dat de kernwapenstaten aan de zijlijn zullen 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. Voor beiden geldt, dat de kernwapendiscussie in de
jaren tachtig voor groot ongenoegen in beider achterbannen
heeft gezorgd, en zelfs voor een scheuring binnen de
humanistische gelederen zorgde, zodat er naast het
Humanistische Verbond een Humanistisch Vredesberaad
ontstond. Dat heeft er toe geleid dat er binnen de kerken en
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
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over sprak: ‘niet alleen 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
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.
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 Stichting Studiefonds Medische Polemologie (SSMP) uit handen van
Herman Spanjaard.

Resultaten Baliebijeenkomst aangeboden aan BuZa
Deze werden op 3 oktober aangeboden aan Marjolijn van Deelen, hoofd Non-proliferation
and Disarmament van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het volledige verslag van de
manifestatie vindt u op de NVMPwebsite:
http://www.nvmp.org/verslagmanifestatie-de-nucleaire-impassevoorbij/
Deze manifestatie werd mede
mogelijk gemaakt dankzij financiële
steun van: de Haëlla Stichting,
Stichting
Studiefonds
Medische
Polemologie (SSMP) en het Fonds
Vredesprojecten.
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10. Mayors for Peace, Burgemeesters voor Vrede
IPPNW en Mayors for Peace zijn al sinds de jaren tachtig bondgenoten in hun niet aflatende
pogingen de wereld ervan te overtuigen dat kernwapens, zolang ze nog bestaan, het
voortbestaan van de mensheid op het spel zetten. En dat ze daarom de wereld uit moeten.
In Nederland voert de NVMP het secretariaat voor de Nederlandse leden van Mayors for
Peace. In ons land zijn 144 burgemeesters lid van Mayors for Peace, wereldwijd zijn dat er
7200.
Mayors for Peace, flyer en lesbrief Atoomwapens de wereld uit!
De kerngroep van Mayors for Peace kwam dit jaar twee maal bijeen in Wageningen op
uitnodiging van burgemeester van Rumund.
Tijdens die eerste bijeenkomst werd voorgesteld te werken aan een Mayors for Peace flyer
in navolging van het Vrijheid Doeboek van de Stichting Vredeseducatie. Zou zoiets in een
wat kleiner formaat van 4-8 pagina’s ook niet te maken zijn over het gedachtegoed, de
kernboodschap, van Mayors for Peace? Dat is dan een concreet product waar je ook mee
naar andere burgemeesters kunt.
De doelgroep zijn de groepen 1 en 2 van het middelbaar onderwijs, deze zijn meer
geopolitiek gericht dan de laatste jaren van het basisonderwijs.
Na het tweede Mayors for Peace-overleg kon op de Internationale dag van de Vrede op
woensdag 21 september te Wageningen de nieuwe flyer en handleiding Atoomwapens de
wereld uit gepresenteerd worden.
De burgemeesters Hans Gaillard
(Son en Breugel), Geert van
Rumund (Wageningen) , Hetty
Hafkamp (Bergen NH ) en Jan
Hoekema (Wassenaar) met de
nieuwe flyer.
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 bewustwording van
basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs. Daarmee bereik je een breder publiek dan
alleen de mensen die de Koude Oorlog hebben meegemaakt.’
De flyer en de handleiding. Beide zijn te downloaden op :
www.vredeseducatie.nl/mayor/default.htm
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11. NRC plaatst Open Brief van de Baliecoalitie aan Koenders
In vervolg op de Baliebijeenkomst van 1-10 nam de NVMP het initiatief tot een Open Brief
van deelnemende organisaties aan Koenders om vòòr L 41 te stemmen. De NRC vond de
inhoud dermate verontrustend, dat ze het graag als Opiniestuk wilde plaatsen, zelfs nà de
stemming in de VN. Zo werd op 2 november onderstaand artikel geplaatst met als
ondertekenaars 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, duo-voorzitter NVMP, de Nederlandse tak van International
Physicians for Prevention of Nuclear War.
Hiroshima is niets vergeleken met wat er nu op scherp staat
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
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nakoming van die ontwapeningsverplichting, tot groeiende frustratie van nietkernwapenstaten. 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 kernwapenstaten.
Zo’n signaal is zeer urgent! Experts beoordelen de huidige nucleaire situatie als veel
gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog. Poetin, Trump, Noord-Korea, 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 humanitaire 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.
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12. Verslag Nieuwsbriefredactie
Ook in 2016 brachten de NVMP en Artsen voor Vrede vier nummers uit van de
Nieuwsbrief .
Hans van der Dennen, Margreet Bakker, Eduard Kusters, Mimi Tyssen en Hugo D’aes
vormen de vaste kern van de redactie. Hans Van Iterson staat mee in voor de coördinatie,
de opmaak van de cover en de illustraties. René van der Dennen blijft zorgen voor de
broodnodige eindcorrecties. Hoofdredacteur blijft Hugo D’aes en de eindredactie wordt
verzorgd door Hans van der Dennen.
Een belangrijk onderwerp in 2016 was het Medisch Appel, dat uitmondde in opgemerkte
initiatieven in het Nederlandse parlement met uiteindelijk een mooie bekroning door de
onthouding van de Nederlandse regering bij de stemming in de VN. Verslagen over de
symposia Uit de nucleaire impasse en De nucleaire impasse voorbij? pasten ook in de
verslaggeving rond dit onderwerp. Vaste rubrieken waren het Woord van de Voorzitter –
afwisselend door Jef de Loof en een van de twee NVMP-duovoorzitters, de Achterpagina
(vredesproblematiek in tijdschriften en op internet), en ‘Erflaters van de Vredesbeweging’
(over Rudolf Virchow, Winston Churchill en Lev Tolstoj). Hans van der Dennen werkt
verder aan zijn reeks De studie van de klassieke bronnen over oorlog en vrede. Mimi Thyssen
zette de serie over mediation verder, met onder andere bijdragen over Mediation in
genderperspectief en een tweedelig stuk over het conflict in Nagorno Karabach.
Er verschenen ook meerdere boekbesprekingen.
Onze dank gaat uit naar alle vaste medewerkers en naar de gelegenheidsauteurs voor de
vele bijdragen.
Hugo D’aes
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13. Activiteiten in de regio
Jaarverslag afdeling Rijnmond
De groep in Rijnmond bestaat uit acht leden: Carien Dagnelie voorzitter, Cornella VisserMol, Auke van der Heide, Charles Zuiderweg, Jannes Mulder (notulist), Mimi Tyssen, Aart
Stevens en To Ambari-van Albada was eenmaal aanwezig. Wij kwamen vijf maal bij Mimi bij
elkaar.
Zijn mensen en andere dieren van nature oorlogszuchtig? Deze vraag levert na
Jannes inleiding een levendige discussie op. Het antwoord op de vraag hangt af van hoe je
naar de wereld kijkt. Kijkend naar de wereld met een positieve bril ('de mens is primair
pacifistisch') valt Pinker op met dalende sterfte door oorlogen. Kleurenrevoluties in plaats
van fysieke revoluties en begin mondiale afschaffing van de doodstraf. Toenemende
aandacht voor mensenrechten, ecologie en fair trade. Je kunt zeggen: coöperatie is de norm
in de natuur en daar wijken we regelmatig van af!
Met een negatieve bril op ('de mens is in essentie geneigd tot het kwade') kom je
destructief gedrag tegen. Achterhuis met zijn mimetische begeerte verklaart veel agressief
gedrag ('Wat anderen bezitten wil ik - gezien de schaarste - ook hebben!). Clichés als
'vrede is een permanente wapenstilstand en een onderbreking van de oorlog' ondersteunen
de visie van 'de mens een dier, gelijk een wolf''.
Onze voorlopige conclusie is dat groepsgewelddadigheid iets extra's vraagt om uit een
primaire toestand van vredelievendheid, coöperatie en compassie te geraken. Denk aan
schaarste (aan ruimte, voedsel, water, mineralen), aan begeerte, aan wraak etc. Op basis
van deze 'positieve' conclusie zou je kunnen pleiten voor meer aandacht voor
vredeseducatie en minder voor het inzetten van vredessoldaten.
Het onderwerp Oorlog en Godsdienst komt op twee bijeenkomsten aan de orde. Doel
is na te gaan of sommige religies meer vredelievend zijn en omgekeerd, of sommige
godsdiensten meer tot oorlogen en geweld aanleiding geven dan andere. Een ieder van ons
bespreekt één der religies. Sommige religies lijken oorlogszuchtiger respectievelijk
vredelievender dan andere religies. Dat heeft mogelijk te maken met goede
organisatiegraad, stellige leer, de aanwezigheid van een bovenaardse leider en heilige
boeken, mogelijkheid tot orthodoxie en fundamentalisme en de behoefte het geloof aan
medemensen op te dringen. Dit geldt met name voor de Islam en het Christendom.
Verder blijkt dat godsdienstige leiders uit lijfsbehoud vaak meeliften met oorlogszuchtige
politici. Religieuze leiders kunnen zelden een vredesrol op zich nemen, behalve als het
geweld uitputtend wordt en een militaire en dus politieke impasse ontstaat. Dat
secularisering religie overbodig maakt en daarmee het religieuze geweld zou afnemen, blijkt
niet waar. Er blijkt weinig wetenschappelijke literatuur specifiek over de rol van godsdienst
/ religie en oorlog / geweld. Wel goede literatuur over de rol van geestelijken en mediation
als de oorlog bijna voorbij is.
Mimi brengt ons op de hoogte over Mediation in het Nagorno Karabach conflict.
Daarover is een uitgebreid rapport verschenen waarover Mimi ook in de Nieuwsbrief
schreef. Zij belicht het proces van mediation vanuit de mediator (vaak frustrerend en soms
gebed zonder eind), vanuit NGO en subsidiegever (je bent in ieder geval bezig, doet
tenminste wat en vaak met veel internationaal overleg), vanuit politieke machthebbers
(opportunistisch gebruik maken van NGO's) en vanuit burgerbevolking (conflict lijkt
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onoplosbaar). Ondanks scepsis is het denkbaar dat mediation het conflict tot een iets lager,
minder pijnlijk niveau van geweld weet te krijgen. Dan is het doel van mediation niet het
conflict definitief oplossen (cureren) maar meer tot een aanvaardbaar niveau brengen
(palliatief bezig zijn).
Onze boekbespreking richt zich op De wereld draait door van Ko Colijn, directeur
Clingendael Instituut. Unaniem vinden wij het een lezenswaardig boekje waarin we veel
herkennen (met name Hilterman). Pinker met zijn dalend aantal oorlogen en slachtoffers
kennen we al. Uitgebreid staan wij stil bij de discrepantie tussen afnemende kans op grote
oorlogen en daarmee op grootschalige onveiligheid en het toegenomen gevoel van
onveiligheid in eigen omgeving. Heeft dat te maken met de media, met alle waarschuwingen
voor dieven (let op je camera!) en met de neiging je meer locoregionaal te richten (enge
voetgangerstunnel…)?
Daarna brainstormen wij over de vraag wat je - als je opnieuw zou mogen beginnen als arts
met belangstelling voor maatschappelijke zaken - zou kiezen om te gaan doen. Auke sluit
zich aan bij een politieke partij, bemoeit zich met energievraagstukken. Maar houdt
ondertussen héél goed Rusland in de gaten. Mimi en Carien doen iets met geweld thuis en
in de directe omgeving en ook samen met anderen iets in de richting van milieu. Cornella
gaat ook interdisciplinair aan de slag. Jannes begint samen met niet-medische
beroepsgroepen iets aan geweld te doen en aan mensenrechten en dan vooral
locoregionaal.
Jannes Mulder

~ 27 ~

14. Jaarrekening NVMP 2016

Balans per 31 december 2016
Activa
vaste activa
vlottende activa
hard- en software
liquide middelen
NL40INGB0004395340
NL75INGB0005591787
NL03ASNB0943442508
subtotaal

Passiva
0 Vooruit ontvangen
389

contributie 2017
giften

Totaal

subtotaal
10.983 Nog te betalen
182
betalingsverkeer okt-dec 2016
77.708
telefoonkosten
89.262
porti contributiemailing
porti Nieuwsbrief nr 4
opmaak Nieuwsbrief nr 4
1.038
druk Nieuwsbrief nr 4
1.271
declaratie bestuurslid
482
declaratie bestuurslid
300
provider
134 subtotaal
3.225 reservering studenten
eigen vermogen
92.487 Totaal

Vermogen op 31-12-15
Resultaat 2016
Vermogen op 31-12-16

88.665
-5.385
83.280

Vermogen op 31-12-15
af
Gecorrigeerd vermogen 31-12-15

88.665
230
88.435

Nog te ontvangen
AVV bijdrage Nieuwsbrief 3 en 4
AVV bijdrage bureau
rente NL03ASNB0943442508
achterstallige contributie
declaratie bestuurslid
subtotaal
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4.900
585
5.485
75
25
294
510
1.060
1.537
398
21
33
3.953
425
82.625
92.487

Staat van baten en lasten

1
2
3
4
5
6
7
9
10

2016

2016

exploitatie

begroting

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

42.354
6.420

40.000
6.000
2.049
2.788
1.584

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

2.000
2.000
2.000

4.693
482
2.076
2.542
58.566

0
850
2.200
2.500
51.550

12.012
33.396
5.634

12.500
33.000
6.750
2.400
442
168
238
427
224
1.207
528

33 Resultaat
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2.400
500
200
1.000
400
300
1.200
750

1.511
876
7.302
536
994
345
2.051
0
-706
63.951

1.000
1.200
5.000
2.000
1.000
100
2.400
400
400
65.750

-5.385

-14.200

Toelichting op de jaarrekening 2016
• Toelichting op de Balans
In de balans zijn de financiële middelen van de vereniging zichtbaar, rekening houdend met
zowel de tegoeden als de verplichtingen ten tijde van de jaarwisseling (31-12-2016).
Activa
Op de waarde van de hard- en software is aan het eind van het boekjaar 40% afgeschreven.
De som van de Liquide middelen is € 89.262 zijnde de optelsom van de saldi van de diverse
NVMP-rekeningen per 31-12-2016.
Hierbij moeten worden opgeteld de baten die op 2016 betrekking hebben maar in 2016
nog niet waren ontvangen.
Passiva
Deze bestaan uit baten die op 2017 betrekking hebben maar al in 2016 zijn ontvangen,
daarnaast uit lasten die op 2016 betrekking hebben maar nog niet zijn betaald. Deze
laatsten zijn wel in de Staat van baten en lasten verwerkt.
Het Eigen vermogen per 31-12-2016 bedraagt derhalve € 83.260 (2015: € 88.665).
• Aansluiting op de balans van 2015
Op de Balans van 2015 is een correctie aangebracht, waardoor het eigen vermogen op 3112-2015 per saldo met € 5.155 is afgenomen.
• Toelichting op de Staat van baten en lasten
Baten
1. De opbrengst van de contributies was hoger dan begroot. Het innen van achterstallige
bijdragen droeg hieraan bij evenals het feit dat een beperkt aantal leden zijn bijdrage fiscaal
gunstig voor vijf jaar vastlegde en die tegelijkertijd verhoogde.
2. Ook de extra bijdragen waren hoger dan begroot. Vooral de giften rond de Vredesweek
sprongen er in positieve zin uit, mogelijk uit waardering voor de belegde manifestatie in De
Balie.
6. Voor deze manifestatie De nucleaire impasse voorbij? ontvingen we bijna € 4.000 aan
subsidies. Een meevaller, omdat de plannen pas in een laat stadium voldoende concreet
waren om daarmee mogelijke sponsoren te benaderen. We moesten dus de eigen reserves
aanspreken (zie 24).
7. De lage rentestand is verantwoordelijk voor de aanzienlijk gedaalde renteopbrengsten
van de ASN spaarrekening.
9. Voor de bijdrage van het bureau en de bureaumedewerker aan de Nieuwsbrief ten
behoeve van de AVV betaalt de AVV een vergoeding.
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Lasten
13. De bureaukosten vielen lager uit, omdat papier en enveloppen niet hoefden te worden
aangevuld.
19. De portokosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan Nieuwsbrief en
ledenzendingen (zie 29),
22. Onder bestuurskosten worden verantwoord inschrijfkosten Kamer van Koophandel, de
kosten van zaalhuur voor vergaderingen van het AB, door bestuursleden gedeclareerde
(reis)kosten voor vergaderingen. Hogere declaraties worden soms gecompenseerd
doordat ze vervolgens als gift worden teruggestort (zie 5).
23. Onder de post ALV (Algemene Ledenvergadering) vallen de kosten van
vergaderaccommodatie en catering, reiskosten en attentie voor sprekers op het
aansluitende symposium.
24. Voor projecten zoals de manifestatie en ondersteuning van Mayors for Peace was een
reservering getroffen die onvoldoende was om de kosten te dekken (zie 6).
25. Peter Buijs nam in mei deel aan de onderhandelingen van de OEWG in Genève.
Herman Spanjaard was in augustus aanwezig op een congres in Astana, belegd
door PNND en de Kazachstaanse overheid. En begin december bij de publieke viering
van de negentigste verjaardag van Ulrich Gottstein in Frankfurt. Zij ontvingen waar
mogelijk een tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig het daarvoor geldende
protocol.
26. De IPPNW-contributie ligt op het standaardtarief van $ 2 per lid.
28. De op de ALV ingestelde werkgroep financiën heeft dit jaar nog niet tot tastbare
resultaten geleid.
29. Alle drukkosten en porti die betrekking hebben op contributie, zendingen met
informatie, aanmaningen, acties et cetera zijn hier ondergebracht.
31. De onvoorziene kosten vielen dit jaar per saldo positief uit door een grote teruggave
voor de eerder in rekening gebrachte energiekosten uit de tijd dat het bureau nog in
Utrecht stond.
33. Het resultaat over 2016 is ruim € 5.000 negatief. Weliswaar veel kleiner dan begroot,
maar het slaat niettemin een aanzienlijk gat in onze reserves.
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15. Begroting 2017

2017
begroting
concept
41.000
5.700

Baten
Contributies
Extra bijdragen
voorjaarsactie
vredesweek
overige giften
Subsidies
PM
Renten
Bijdrage AVV Nieuwsbrief PM
Bijdrage AVV bureau
10 Totaal
1
2
3
4
5
6
7
9

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

1.900
1.900
1.900
300
0
47.000

8.000
33.000
5.450
2.400
450
200
500
450
250
1.200
0
1.250
800
500
1.000
250
2.000
300
52.800
-5.800
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Toelichting op de begroting 2017
Baten
1. Begin 2017 telt de NVMP 539 (2016: 564) leden. De verwachte inkomsten uit
contributies zijn daarom naar beneden bijgesteld: € 41.000.
2. Dienovereenkomstig zijn de verwachte inkomsten uit extra bijdragen ingeschat op €
5.700.
5. Onder de post overige giften vallen inkomsten uit erfenissen, gedeclareerde kosten die
vervolgens als gift worden teruggestort en onverwachte giften.
6. Subsidies kunnen niet worden begroot zolang er geen plannen zijn uitgewerkt.
7. De renteopbrengst uit ons vermogen loopt verder terug door de lage rentestand en een
afnemend vermogen.
9. De bijdrage van AVV aan het bureau voor de voor hen gemaakte kosten van de
Nieuwsbrief komt te vervallen als de AVV wordt opgeheven.
10. Het totaal van de verwachte inkomsten is € 47.000 (2016: € 51.550).
Lasten
11. De kosten voor de Nieuwsbrief lopen verder terug. Besloten is het aantal nummers
terug te brengen van 4 naar 3. Invoering van een digitale uitgave naast of in plaats van de
gedrukte Nieuwsbrief heeft nog niet tot besluitvorming geleid.
13. De bureaukosten worden goed in de hand gehouden.
23. De ALV zal weer worden gecombineerd met een middagbijeenkomst voor
geïnteresseerden.
24. Een PM-post voor de activiteiten die in 2017 mogelijk plaats vinden als follow up van de
manifestatie op 1 oktober 2016. Het is duidelijk dat voor de financiering van deze
activiteiten sponsors gezocht moeten worden (zie 6).
25. Dit is een reservering voor het bijwonen van bijeenkomsten, bijvoorbeeld in het kader
van IPPNW.
28. Een stelpost voor kosten van de invoering van Ideal om geïnteresseerden een
gemakkelijke mogelijkheid te bieden om de NVMP financieel te steunen.
30. Deze in eerdere jaren opgebouwde bestemmingsreserve is € 425 groot.
31. Een post om niet begrote, onverwachte maar noodzakelijke uitgaven op te vangen.
32. Het totaal van de verwachte uitgaven is € 52.800 (2016: € 65.750).
33. Het begrote tekort ad € 5.800 (2016: € 14.200). Een zich continuerende zorgelijke
ontwikkeling.
Er zijn in principe drie oplossingsrichtingen. Snijden in de uitgaven: dat is nauwelijks meer
mogelijk zonder de vereniging vleugellam te maken; alleen digitalisering van de Nieuwsbrief
kan financieel enig respijt geven. Verhoging van de inkomsten: dat is mogelijk als meer van
de huidige leden een fiscaal gunstige schenking doen en de baten daarvan aan de vereniging
doen toekomen. Exploratie en aanspreken van het thans verborgen potentieel onder de
huidige leden zou, ook voor de werving van nieuwe leden en dus financieel, goede gevolgen
kunnen hebben. Als er niets gebeurt teren we in hoog tempo op het eigen
vermogen in en staat het voortbestaan van de NVMP over een aantal jaren op
het spel.
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