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De vorige nieuwsbrief heeft u in juni ontvangen. Het afgelopen half jaar is veel gebeurd.
Deze Nieuwsbrief staat weer vol met actuele informatie en veel interessante stukken
die een wat langere looptijd hebben. Ik
noem er een aantal. Jef de Loof is op 7 juli
overleden. Dit leidt tot een groot gemis, na
de vele jaren waarin hij als voorzitter van de
AVV (en voorlopers) actief was voor de
vrede. Hij wordt node gemist. Zie hiervoor
het in memoriam door Hugo D’aes.
Op die zelfde dag in juli werd in de Verenigde Naties gestemd over de Nuclear Ban
Treaty, voor het verbieden van alle activiteiten die betrekking hebben op kernwapens.
Over dit verdrag werd door driekwart van
alle landen met ja gestemd.

Begin september vond het tweejaarlijkse
internationale IPPNW-congres plaats, ditmaal in York in Engeland.Vanuit Nederland
waren Peter Buijs, Marianne Begemann en
Leo van Bergen aanwezig, en vanuit België
Hugo D’aes. Peter Buijs is gekozen in de
Board, het algemeen bestuur van IPPNW.
Kernwapens waren ook het onderwerp van
de bijeenkomst in het Humanity House in
Den Haag, eind september. De sprekers
houden zich al lange tijd bezig met het
onderwerp. Opvallend is de videoboodschap
van bisschop G. de Korte van Den Bosch,
waarin hij aangeeft dat ook de kerk het
bezit, dreigen met en gebruik van kernwapens sterk afkeurt.
De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend
aan ICAN. Daaraan hebben veel ngo’s bijgedragen, waaronder in Nederland vooral
PAX, maar ook de NVMP. Het is een geweldige erkenning van de activiteiten voor
bewustwording van de gevaren van kernwapens en de acties om deze wapens uit te
bannen. De dreiging van kernwapens staat
hierdoor weer in het voetlicht, net als 35
jaar geleden toen IPPNW deze prijs won.
Naast de actuele zaken zijn er een aantal
interessante boekbesprekingen die uw aan-

dacht verdienen. Leo van Bergen schrijft
over de arts G.F. Nicolai die zich in de
Eerste Wereldoorlog ontpopte als antioorlogsarts. Hij was een voorloper van de
latere artsenbewegingen tegen oorlog. Leo
schrijft verder over een groep slachtoffers
in de Tweede Wereldoorlog, namelijk psychiatrische patiënten. Hun lot werd beschreven door Marco Gietema en Cecile
aan de Stegge in het boek “Vergeten
Slachtoffers”. Mimi Tyssen schreef een interessant stuk met de titel “Vrouwen, vrede
en veiligheid” over de rol van vrouwen in
oorlog. De VN Veiligheidsraad nam in 2000
resolutie 1325 aan, en daarna nog een aantal resoluties die hierbij aansluiten. Nederland zetelt volgend jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.Verder is er
het thema van Internationale Vrouwendag
2018:Vrouwen en Mannen zijn overal
gelijkwaardig. Nederland heeft een actieplan voor steun aan vrouwen in een aantal
landen waar dit thema meer aandacht verdient. Ondergetekende bespreekt het laatste boek van Tom Sauer, “De strijd voor
vrede”.Verschillende ‘strijdtonelen’ komen
aan bod evenals suggesties voor een
wereld met meer vrede.

De wereld lijkt er niet stabieler op te worden met de – in mijn optiek – heethoofden
uit de VS en Noord-Korea en die in vele
andere landen, en met de aanslagen en
schietpartijen op verschillende plaatsen. We
moeten oppassen niet door de nieuwsberichten meegesleurd te worden nu alles
meteen in onze huiskamers te zien is.
Zoals hierboven beschreven gebeuren er
ook veel goede dingen in de wereld, maar
die zie je niet altijd terug in de nieuwsberichten. Deze stukken en nog enkele andere kunt u in dit nummer lezen.Veel leesplezier.
Namens de redactie van de Nieuwsbrief
wens ik u allen een gezond en vredig 2018.

Margreet Bakker
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Woord van de voorzitter

Zegeningen tellen: nieuw kabinet belooft
actieve inzet voor kernwapenvrije wereld

Peter Buijs
Onze zegeningen tellen, daar
leent dit Woord zich uitstekend voor. Niet alleen omdat
het eind 2017 is en mijn vorige
bijdrage al van een jaar terug
dateert – o.a. vanwege het afscheid van mijn illustere voorgangers Herman Spanjaard en
Jef de Loof – maar vooral omdat 2017 tal van positieve ontwikkelingen kende, internationaal en nationaal, en de NVMP
daarin een actief aandeel had.

Internationale zegeningen:
kernwapenverbod en Nobelprijs

Internationaal was 2017 het jaar waarin
de kernwapens voor het eerst sinds
lange tijd weer écht terug waren van
weggeweest. Zo heeft de verbale escalatie tussen Trump en Kim Jong-un gezorgd voor een wereldwijde opleving
van het besef dat een kernoorlog nog
steeds mogelijk is. ‘It could happen!’
(The Economist, 5-8-17). Dat heeft
onder andere ertoe geleid dat de Amerikaanse Senaat onlangs voor het eerst
sinds 40 jaar debatteerde over medezeggenschap op het recht van de president kernwapens in te zetten. En nucleaire opperbevelhebber generaal Hyten
verklaarde zelfs publiekelijk, dat hij
een onwettig bevel tot een nucleaire
aanval niet zal opvolgen! ‘NoordKorea’ heeft er zeker toe bijgedragen
dat het Nobel comité de prestigieuze
vredesprijs 2017 heeft toegekend aan

ICAN (International Campaign to
Abolish Nuclear weapons, in 2007
door IPPNW geïnitieerd) - een enorme
impuls voor onze strijd voor een kernwapenvrije wereld. De enige smet was,
dat Nieuwsuur-TV mij die dag belde
voor de avonduitzending, een once-ina-lifetime-offer-you-can’t-refuse...
”Maar helaas zit ik in Italië”. ”Waar?”.
”In Cinque Terre”. “Ja, dan wordt het
moeilijk…”

Dat brengt ons bij het derde en wellicht belangrijkste positieve punt uit
2017: het binnen een half jaar in de
VN uitonderhandelen van een verbodsverdrag voor kernwapens! Op 7 juli
werden 122 landen het eens over een
tekst - kroon op het geduldige, jarenlange werk van ICAN. Met medewerking van de betrokken regeringen wist
ze met de conferenties van Oslo
(2013), Nayarit en vooral Wenen
(2014) in de VN een groeiend aantal
landen in beweging te krijgen, die het
zat waren dat zij zich wél hielden aan
het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) –
in 1970 ondertekend door vrijwel alle
landen – maar de kernwapenstaten
niet. Artikel 6 van het NPV verplicht
immers álle landen te komen tot totale
nucleaire ontwapening!

Beatrice Fihn (r) en Setsuko Thurlow,
overlevende Hiroshima, ontvangen de
Nobelprijs voor de Vrede

In 2017 was ook het IPPNW World
Congress Health & Peace in York - het
vorige, Astana 2014, was mijn eerste.
Het ging over wapenhandel, armoede,
vluchtelingen, klimaat en vooral kernwapens. Zodoende hoorde de NVMPdelegatie hoe vaak er met grote waardering over de Nederlandse rol gesproken werd – mij was gevraagd een aparte bijdrage daarover te leveren. En het
zal ertoe hebben bijgedragen dat ik
daar verkozen werd in de Board-atlarge – het Algemeen IPPNW-Bestuur.

Nationale zegeningen (1):
medisch goed gewortelde
NVMP wint steeds meer
bondgenoten

Daarmee zijn we terug in Nederland.
In 2017 hebben we daar de naar buiten
toe gerichte lijn verder ontwikkeld, die
we eind 2014 hadden uitgezet: ons veel
meer mengen in het publieke debat,
samen met bondgenoten, teneinde
kernwapens weer politiek en maatschappelijk geagendeerd te krijgen.
Daartoe moesten we eerst onszelf presenteren als stevig geworteld in de
medische wereld. Dat deden we met
onze Baliebijeenkomst, 26-9-15, over
medisch-humanitaire gevolgen voor de
korte, middellange en lange termijn
van kernwapengebruik, en de daaruit
volgende conclusie: er valt dan geen
enkele structurele hulp te verwachten,
dus is er maar één oplossing: verbieden
en ontmantelen van kernwapens! Dat
werd indringend onderstreept door ons
Medisch Appèl aan samenleving en
politiek, gesteund door 100 kopstukken
uit de Zorg, met global impact vanwege publicatie in de BMJ. En we vonden
gehoor, mede door acties van PAX en
Rode Kruis: ‘Rutte 2’ koos een constructievere opstelling tegenover genoemde beweging voor een VN-kernwapenverbod! Vanuit deze solide sociaal-medische basis hebben we vervolgens (hernieuwd) contact gelegd met
‘oude’ bondgenoten - PAX, Rode
Kruis, Mayors for Peace - en nieuwe
als het Humanistisch Verbond (Christa
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Compas, directeur) en de kerken
(Karin van den Broeke, Wereldraad
van Kerken). Allen wilden spreken op
onze tweede Baliebijeenkomst, 1-1016, ook vanwege de positieve toonzetting: kritische steun aan de nieuwe
koers van de regering. En de meesten –
waaronder Karin en Christa – waren
ook bereid zich daarna in een gezamenlijke Open brief te wenden tot de
politiek (NRC, 10-11-16; zie Nieuwsbrief winter 2016). Laatste alinea: “Wij
zullen dit proces nauwgezet volgen en
zo nodig maatschappelijke druk uitoefenen.” In die alinea lag het vervolg
voor 2017 besloten: het vormen van
een ad hoc maatschappelijke coalitie
tegen kernwapens. Op onze uitnodiging overlegden 20-12-2016 vertegenwoordigers van genoemde organisaties
hoe daadwerkelijk gezamenlijk druk
uit te oefenen op de politiek. Tot de
zomer kwam deze z.g. Baliegroep vrijwel elke maand bij elkaar en ontwikkelde maar liefst drie vervolgacties.

Nationale zegeningen (2):
met de Baliegroep aan de
weg timmeren…

De eerste betrof een nieuwe, nu door
allen te tekenen Open Brief aan minister Koenders over de VN-besprekingen
over een kernwapenverbod, die maart
2017 zouden beginnen. Dat betekende
weken prettig onderhandelen tussen
mij en vertegenwoordigers van PAX en
het Rode Kruis met alleszins bevredigend resultaat. Sleutelzin: “Wij moedigen u aan om deze historische kans aan
te grijpen om te komen tot een alomvattend en zo helder mogelijk geformuleerd verbod op kernwapens, uiteindelijk leidend tot hun volledige eliminatie.” Nieuwe ondertekenaars: bisschop De Korte, Gijs de Vries, Ewoud
Goudswaard en Jan Gruiters, resp.
directeur Rode Kruis, ASN Bank en
PAX.

Vervolgens initieerde de Baliegroep
een Maatschappelijk Appèl van
BN’ers, dat de NRC op 7-6-2017
publiceerde met als kop en inleiding:
2.000 kernwapens op scherp: doe iets!
“Tegen de zin van de NAVO onderhandelt Nederland over een kernwapenverbod. De nieuwe regering moet de druk
opvoeren, betogen Peter Buijs, Ko
Colijn (!,PB), Geert Mak, Ben Feringa
c.s.” (Zie ook Nieuwsbrief zomer
2017). Sleutelzinnen: “…ons land kan
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een cruciale rol spelen als bruggenbouwer tussen de 132 onderhandelende
VN-landen en de kernwapenstaten met
hun bondgenoten (…) om te komen tot
multilaterale onderhandelingen mét de
nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van
kernwapens, conform artikel 6 NPV”.
”Wij roepen dan ook de Nederlandse
politiek op: grijp deze kans om de
wereld te verlossen van een levensgevaarlijke Koude Oorlogerfenis, waarmee we ons nageslacht niet mogen opzadelen!” Medeondertekenaars waren
o.a. Adriaan van Dis, Jan Hoekema,
Astrid Joosten, bisschop De Korte,
Gijs Scholten van Aschat, Herman
Wijffels en Jaap van Zweden en uit de
medische wereld o.a. Hans Clevers,
Louise Gunning, André Knottnerus,
Marcel Levi, Pauline Meurs en Gerrit
v.d. Wal. Waarna de NRC besloot met:
“ Initiatiefnemer: Peter Buijs, voorzitter NVMP Gezondheidszorg en
Vredesvraagstukken.” Gevolg: een uitnodiging voor een 15-minuten-interview in het populairste Radio-1-programma, de TROS-Nieuwsshow. En
dus werd onze vakantieafreis – geplande eerste stop: Büchel, het Duitse
Volkel, om daar de jaarlijkse IPPNWDuitsland-toogdag toe te spreken – met
enkele uren vervroegd teneinde om
8.30 uur in Hilversum te zijn… Uw
voorzitter heeft het er maar druk mee.

De NRC bood ons meteen een pakkende titel voor het derde, belangrijkste
Baliegroep-initiatief in 2017: de bijzondere bijeenkomst ‘2000 kernwapens op scherp: Wat kan Nederland
doen?’, 25-9-2017 in Den Haag, aan de
vooravond van de International UNDay of Total Abolition of Nuclear
Weapons, met de NVMP als hoofdorganisator. Bijzonder, omdat ‘kernwapens’ weer een volle zaal trok, met
veel jongeren en omdat ‘25/9’ een
podium bood aan vrijwel alle in ons
land relevante geluiden om tot een
kernwapenvrije wereld te komen: van
artsen tot de Protestantse Kerk, van
juristen tot Humanistisch Verbond, van
Clingendael tot Rode Kruis, van
Mayors for Peace tot bisschop De
Korte, van vredesbeweging tot de
hoogste BuZa-ambtenaar ter zaken.
Die zette de bijdrage van de Nederlandse regering aan een wereld zonder
kernwapens uiteen – inclusief de bezwaren tegen het tekenen van de Ban –

en zei dat maatschappelijke steun daarbij hard nodig was. Bijzonder tenslotte
vanwege de nadruk op wat naast de
regering/politiek WIJ, maatschappelijke organisaties, kunnen bijdragen. En
weer was het pleidooi: voortzetting en
aanscherping door Rutte-3 van de door
Rutte-2 ingezette lijn. (Een uitgebreider
verslag vindt u elders in deze
Nieuwsbrief)

… met resultaat: Regeerakkoord vermeldt actieve inzet
voor kernwapenvrije wereld

Rode draad in deze Baliegroep-initiatieven was dus het pogen de constructieve Nederlandse koers inzake kernwapens te consolideren, ondanks of
juist omdat met de verkiezingen de
parlementaire meerderheid op dit punt
was verdwenen en er een rechtser kabinet werd geformeerd. Heeft deze maatschappelijke druk effect gehad? Ruim
twee weken na ‘25/9’ staat in het verse
Regeerakkoord: “Het kabinet zet zich,
binnen het kader van bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in
voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie
van deze wapens.” Nog diezelfde week
telde de Baliegroep haar zegeningen en
concludeerde dat nu de uitdaging is het
kabinet aan deze uitspraak te houden
en gepaste druk uit te oefenen voor de
scherpst mogelijke invulling ervan.

… met resultaat: ledenwinst!

Deed de NVMP, nog ‘eigen zaken’ in
2017, naast de motor zijn van de
Baliegroep? Jazeker: een uitgebreide
brief aan de kabinetsinformateur met
eenzelfde pleidooi als hierboven
genoemd; een ALV met een passend
afscheid van Herman Spanjaard, na 16
jaar (duo)voorzitterschap; het helpen
van onze Vlaamse zusterorganisatie en
zeker ook onze zorgelijke financiële
situatie. Belangrijk lichtpunt: voor het
eerst sinds vele jaren lijkt de ledenachteruitgang gestopt en zelfs omgebogen.
Daarbij speelt de manier waarop we
sinds 2015 naar buiten treden duidelijk
een rol. Daarom heb ik die ontwikkeling hier nog eens geschetst, opdat elk
van ons daarmee in eigen omgeving
aan de slag kan. Als eenieder zo minstens één nieuw lid of begunstiger wint
– we hebben inmiddels ver buiten het
medisch domein fans – kunnen we
hopelijk eind 2018 ook financieel nieuwe zegeningen tellen! *

VN stemmen in grote meerderheid voor een verbod op kernwapens

Het Kernwapenverbod is er!

Hans van Iterson
Vrijdag 7 juli 2017 verdient
een plek in de geschiedenisboeken: op die dag is in de
Verenigde Naties (VN) in
New York de definitieve tekst
voor het wereldwijde kernwapenverbod door 122 landen aangenomen. Als het verdrag door meer dan 50 landen is ondertekend en geratificeerd betekent dit dat naast
biologische en chemische wapens, ook het ergste massavernietigingswapen volgens
een internationaal verdrag
verboden is. De totstandkoming van dit verdrag is het
resultaat van onderhandelingen die in maart en juni/juli
dit jaar plaatsvonden. Nederland was het enige NAVOland dat aanwezig was bij de
onderhandelingen. Zoals bekend is Nederland gaan deelnemen aan deze onderhandelingen vanwege een kamermotie van 28-4-2016, ingediend dankzij de acties van
Rode Kruis, PAX, MfP en
NVMP (Medisch Appèl).

Wat is het belang van dit
verdrag?

- Het weerspiegelt de wereldwijd gedeelde afwijzing van nucleaire
wapens.
- De catastrofale humanitaire impact
van het gebruik van nucleaire wapens
vormde de drijfveer achter de totstandkoming van dit verdrag. Het
maakt nucleaire wapens zowel illegaal als immoreel.
- Het verdrag borduurt voort op andere verdragen die wapens verbieden en
vormt het sluitstuk voor het verbod
op alle massavernietigingswapens.
- Het proces van totstandkoming liet
zien dat iedere staat verantwoordelijkheid draagt om een humanitaire
catastrofe te voorkomen; het gebruik
van nucleaire wapens houdt immers

geen rekening met landsgrenzen.
- Hoewel de kernwapenstaten de
onderhandelingen boycotten, gaf een
grote meerderheid van de landen aan
dat ze voor een internationaal verbod
zijn: meer dan 130 staten namen deel
aan de onderhandelingen.
- De impact van dit verdrag is groot,
ongeacht of staten het verdrag meteen
aanvaarden of nog niet, doordat nucleaire wapens een stigma krijgen en
het verdere onderhoud, de ontwikkeling en het bezit van nucleaire wapens onacceptabel worden.

Minister Koenders over de
Nederlandse deelname in zijn brief
d.d. 10-7-17 aan de Tweede Kamer:
“Nederland nam deel aan de onderhandelingen over een kernwapenverbod omdat het kabinet van mening is
dat elk initiatief dat kan bijdragen aan
nucleaire ontwapening aandacht en
inzet verdient. Nederland streeft naar
een wereld zonder kernwapens en
wilde daarom niet afwezig blijven bij
de onderhandelingen over een multilateraal verdrag dat hetzelfde doel
voor ogen heeft. Het kabinet heeft
zich ingezet om de tekst van het verdrag te verbeteren opdat het ook door
Nederland onderschreven zou kunnen
worden. De Nederlandse uitgangspunten betroffen de verenigbaarheid
van een verbod met lidmaatschap van
de NAVO; de opname van adequate

bepalingen op het gebied van verificatie; de noodzaak om het NonProliferatieverdrag (NPV) niet te
ondermijnen. Daarnaast heeft Nederland duidelijk gemaakt dat het er
belang aan hecht dat een kernwapenverbod brede steun krijgt onder VNlanden, van zowel kernwapen- als
niet-kernwapenstaten. Met name vanwege de onverenigbaarheid met ons
NAVO-lidmaatschap, een gebrek aan
verifieerbaarheid, en het risico op
aantasting van bestaande afspraken en
standaarden, is na drie weken onderhandelen besloten dat de voorliggende verdragstekst niet door Nederland
gesteund kon worden.

Een duidelijke positie is belangrijk
omdat Nederland wil voortbouwen op
bovengenoemde positieve aspecten
van het kernwapenverbod. Het is
daarnaast van groot belang dat de
huidige polarisatie tussen voor- en
tegenstanders wordt verminderd, wil
er kans zijn op reële vooruitgang op
ontwapeningsgebied. Een belangrijke
rol is daarom weggelegd voor
Nederland als betrouwbare bruggenbouwer.”
Aldus minister Koenders aan de
Kamer. Nederland blijft daarmee
vooroplopen, de ‘nee-stem’ betekent
dus zeker niet dat ons land een doodlopende weg is ingeslagen. *
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Ter nagedachtenis van Jef De Loof
der en logisch, kwam uit het hart. “Jef
was een zachtmoedig man, maar in
hem brandde het vuur van de verontwaardiging”, schreef iemand en dat is
een rake typering.

Hugo D’aes
Op 7 juli 2017 stierf in Aalst
Jef De Loof, enkele weken na
zijn negentigste verjaardag. Jef
was niet alleen de voorzitter
van Artsen voor Vrede, maar
een icoon in de hele Vlaamse
vredesbeweging. Voor veel collega’s waaronder mezelf was
Jef een voorbeeld, een mentor
maar ook een goede vriend.
Zijn leven was zo rijk gevuld
dat er een dik boek over geschreven zou kunnen worden.

Jef startte zijn praktijk als huisarts in
1951 in Aalst. Hij was een van de eerste Vlaamse huisartsen die zijn praktijk
en patiëntenpopulatie op wetenschappelijke wijze onderzocht. In de jaren
'60 begon hij met de actieve registratie
van allerhande fenomenen in de eigen
praktijk. Hij zei daarover: “Registratie
is belangrijk om zicht te krijgen op bepaalde fenomenen. Destijds was het
een instrument om specifieke informatie te verkrijgen over huisartsgerelateerde onderwerpen. Alles wat we
vroeger wisten, kwam immers uit de
klassieke, specialistische leerboeken."
Het aantal mandaten dat Jef bekleedde
in wetenschappelijke commissies van
en voor huisartsen is niet te tellen. Zijn
rol in de emancipatie van de Belgische
huisartsen kan moeilijk worden overschat. In 1975 werd hij hiervoor beloond met de Prijs van de Vlaamse
Huisarts.

Het is verbijsterend hoe hij zijn drukke
huisartsenpraktijk en zijn wetenschappelijk werk heeft weten te combineren
met zijn vooraanstaande rol in de vredesbeweging. In 1981 richtte hij de
Vlaamse afdeling op van IPPNW, de
Medische Werkgroep tegen Atoomwapens (MWTA), later omgedoopt tot
MVPA en tot Artsen voor Vrede. In
1982 verscheen “En niemand hoort je
huilen”, het boek dat hij met zijn dochter Mieke schreef, waarin hij de bevolking waarschuwde voor de gevaren
van een kernoorlog. En in 1984 richtte
hij het Vredeshuis op, een vredesorganisatie die in Aalst en ver daarbuiten
heel actief is. Tot enkele maanden voor
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zijn dood was Jef de bezielende voorzitter van Artsen voor Vrede en gedurende 10 jaar ook lid van het European
Consulting Committee van IPPNW. In
2002 werd Jef door Pax Christi benoemd tot Ambassadeur voor de Vrede,
in 2009 ontving hij de Vredesprijs
Aalst. Ook vanuit Nederland kwam er
erkenning, toen Jef in 2014 de J.A.
Verdoornprijs mocht ontvangen van de
Stichting Studiefonds Medische Polemologie.

Ik wil hieronder graag inzoomen op
zijn visie op oorlog, wapens en conflictoplossing, een visie die hij tot het
einde consequent en hardnekkig heeft
verdedigd. Jef had zo zijn stokpaardjes,
thema’s waar hij geregeld op terug
kwam in zijn ‘Woord van de voorzitter’. Zijn discours, hoewel steeds hel-

Jef De Loof ontvangt de Verdoornprijs uit
handen van Herman Spanjaard

Over de Europese defensie
“Zo een snel interventieleger, waarom
hebben wij dit nodig? Je kan moeilijk
beweren dat het onmisbaar is voor de
verdediging van Europa. Wel is het
zeer goed bruikbaar om op te treden
buiten Europa, tegen nieuwe Saddam
Hoesseins. Om samen met de Verenigde Staten, en dus onder hun bevel zoals
het binnen de NAVO altijd geweest is,
in de hele wereld politieagent te gaan
spelen.”(1991)

De NAVO heeft geen bestaansreden
meer en moet opgeheven worden of
zich bezighouden met vredestaken.
“Hoe kun je de evolutie van de NAVO
verklaren? Hoe kun je die anders zien
dan het uitgroeien van een verdedigingsorganisatie naar een militaire
organisatie die over de hele wereld wil
tussenkomen, een boven en buiten
onze hoofden gegroeide machtsgroep,
die ons tegen niets of niemand meer
verdedigt maar vandaag niets anders
doet dan vijanden kweken over de hele
wereld van Rusland, naar het MiddenOosten, tot in Pakistan en Afghanistan.
Hoe kun je hier achter staan als je vaststelt dat in de meeste West-Europese
landen kernwapens blijven liggen
tegen de wil in van de overgrote meerderheid van de bevolking. Totaal nutteloze, maar gevaarlijke wapens. En dat
enkel omdat de Verenigde Staten, en
dus ook de NAVO, een uitbreiding van
kernwapenvrije zones niet genegen is.”
(2009)

De kernwapens moeten weg uit
Kleine Brogel en uit heel Europa
“Wil dat zeggen dat we ons moeten
laten doen? Dat we ons niet moeten
wapenen tegen de vijand? Zeker niet.
Vechten moeten we, in de eerste plaats
tegen onze allerergste vijand, de
moderne wapens.” (1990) “Het is een
WARE SCHANDE dat niet alleen de
raketten nog steeds verdoken opgeslagen liggen in Kleine Brogel maar ook
dat onze Belgische regering op 27
oktober 2016 zich slaafs heeft verzet
tegen een bespreking en stemming in

de VN over kernontwapening.” (2017,
zijn laatste bijdrage)

De hypocrisie van de politici
“Vooral onze Europese politici treft
hier schuld. Ze hebben zich neergelegd
bij wat hen werd opgedrongen. Zonder
oppositie, zonder vermelding dat er
geen unanimiteit bestond. Uit lafheid
of omdat ze toch akkoord gingen. (…)
Als morgen terroristen een paar kernkoppen in Kleine Brogel ontvreemden,
zullen ze niet moeten beweren dat ze
alles gedaan hebben om de kernwapens de wereld uit te krijgen.” (2010)

Foto Bas Bogaerts

Er zijn steeds positieve, hoopgevende
ontwikkelingen
Ten tijde van het INF-akkoord tussen
Rusland en de VS: “Er is een frisse
wind aan het waaien over onze wereld.
Een wind die de koude oorlog verdrijft
en vrede en ontspanning brengt. (…)
Een diepe vredesdrang heeft zich
meester gemaakt van de mensheid. Het
zaad werd gestrooid. Je ziet de eerste
vredesplantjes priemen en het donkere
veld snel kleuren in de lentezon. Maar
je weet hoe kwetsbaar jonge plantjes
zijn. Hoe een kleine maar machtige
groep van ideologen en grootwapenbezitters klaar staan om het jonge groen
te vertrappelen.” (1988)

Vredesinitiatieven in plaats van oorlog voeren; budgetten hiervoor de
hoogte in!
“We moeten een echte vredesgeest
kweken, zodat iedereen het normaal

vindt dat je bij conflictdreiging in de
eerste plaats helpt zoeken naar een
vreedzame oplossing en niet begint
met het opstellen van je zwaar geschut.
Zoals je bij een kinderruzie ook niet
begint met het uitdelen van kletsen.
(…) Laat ons het leger geleidelijk afschaffen en vervangen door een officiele organisatie voor vredeshulp.”
(2013)

Het gewetenloze winstbejag van de
wapenproducenten
“Dergelijk gedrag is zonder meer
pathologisch. Uiterst gevaarlijk. Die
mensen zijn tot alles in staat met hun
kernwapenopstellingen. Als werkers in
de gezondheidszorg weten we maar al
te goed dat je zoiets vindt bij verslaafden. (…) Ze zijn voor geen rede vatbaar en zeer moeilijk te genezen.”
(2012)

Het falen van de vredesbeweging
“We zijn vrij te schrijven wat we willen, we mogen het zeggen, de politieke
verantwoordelijken reageren niet. De
vredeskrachten worden meer en meer
gemarginaliseerd, hun invloed geminimaliseerd. De Vlaamse vredesbeweging komt nauwelijks in de media.
Beste mensen, de vredesbeweging is
zichtbaar afwezig in Vlaanderen.”
(2012) Na de uitspraak van het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag
waren de reacties van de media erg
lauw, frustrerend voor de vredesbewegingen die hiervoor hard hadden gevochten: “We laten ons doen. We vechten voor iets, maar als het erop aan
komt er de vruchten van te plukken,
laten we ons inpakken. (…) We slikken
veel te veel een aantal gratis beweringen die enkel tot doel hebben de bewapening te doen aanvaarden. Wij die
altijd gezegd hebben hoe gevaarlijk
een wapenwedloop is, we zouden meer
moeten reageren en deze schijnbaar
logische beweringen ontzenuwen. Het
gaat om misleiding, om volksverlakkerij en niets anders.” (1996)

Er zou eens iemand een studie moeten maken over al de oorlogen met
hun winsten en verliezen, er zou
gauw blijken dat alle oorlogen voor
iedereen verliezen hebben opgeleverd - behalve voor enkele profiteurs
Over de oorlog in ex-Joegoslavië: “Van
essentiëler belang in de oorlogsbalans
zijn de menselijke kosten/baten reke-

ning en de gevolgen voor de toekomst.
En die balans is zeer negatief. De
rechtstreekse en onrechtstreekse menselijke schade door de bombardementen is ongetwijfeld groter dan ze zonder bombardementen zou geweest zijn.
Dramatisch bovendien is het feit dat
vandaag de haat enorm toegenomen is,
dat de etnische zuivering op het terrein
zal gerealiseerd zijn, dat de verzoeningsgezinden uitgeschakeld werden
en de harden, de onverzettelijken, de
situatie volledig in handen hebben.”
(1999)

Vredesopvoeding, vanaf de kinderjaren
“Als je het mechanisme kent van de
escalatie van geweld tussen personen,
dan kan je leren hoe je die escalatie
kan omkeren en tot de-escaleren overgaan, zonder je in een minder gunstige
positie te plaatsen, zonder gezichtsverlies. Integendeel. Het is een kwestie
van opleiding, je kan het aanleren. Het
vraagt gewoon een andere opstelling.
Dat geldt ook voor landen.” (1992)

“Is het naïef te denken dat het mogelijk
is jongeren een geest van geweldloosheid bij te brengen? Ik meen van niet.
Dat jongeren tegen de stroom in kunnen roeien, bewijst de toenemende
bewustwording van de jeugd in verband met het roken, met het milieu,
met racisme, met het probleem van
oorlog en bewapening. Niet omdat iets
niet mag, maar gewoon omdat het voor
iedereen beter is als het anders wordt.
Het zou me niet verwonderen dat de
jeugd ook inzake geweldloosheid het
voorbeeld zou kunnen geven. Op voorwaarde dat de volwassenen hen door
hun macho schijnvertoon niet teveel
misleiden.” (1994)

Jef overleed op de dag waarop in de
Verenigde Naties de Nuclear Ban
Treaty werd gestemd. Een mooi moment om afscheid te nemen van de
wereld waarvoor hij zijn hele leven
had gevochten. Jef was een mens met
een indrukwekkende staat van dienst
die bij iedereen respect afdwong.
Vlaanderen mag dankbaar zijn om wat
hij hier verwezenlijkt heeft.

Bedankt Jef, voor je aanstekelijk
enthousiasme, voor je scherpe analyses, je onvermoeibare inzet, je zachte
onverzettelijkheid. We missen je. *
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Verslag ‘2000 kernwapens op scherp:
wat kan Nederland doen?’
Hans van Iterson
Op 25 september vond in het
Humanity House, Den Haag de
bijeenkomst ‘2000 kernwapens
op scherp: wat kan Nederland
doen?’ plaats. Een op dat moment zeer actueel thema vanwege de over en weer vliegende uitlatingen van Trump versus Kim Jong-un. Maar zoals
Jan Hoekema, voorzitter
Burgemeesters voor Vrede, in
zijn intro al aangaf het gaat
niet alleen over de Rocket man
versus the insane American president, maar het gaat ook over
de NAVO, over Nederland en
de rol van het nieuwe kabinet
en wat wij als maatschappelijke organisaties aan de kernwapenproblematiek kunnen
doen.

Peter Buijs, voorzitter NVMP,
schetst in een notendop de voorgeschiedenis van deze bijeenkomst. We
zijn twee jaar geleden gestart om dit
onderwerp weer op de politieke agenda
te krijgen. We hebben een Medisch
appèl opgesteld over de oude en nieuwe gevaren van kernwapens die helaas
niet verouderd zijn, en daar honderd
kopstukken uit de Nederlandse gezondheidszorg achter weten te krijgen.
Daarmee zijn we naar buiten getreden
en daarvoor hebben we een bijeenkomst in de Balie belegd waar ook Jan
Hoekema, het Rode Kruis en PAX al
het woord voerden. Dat appèl konden
we aan de Tweede Kamer aanbieden
met dank aan PAX dat samen met het
Rode Kruis en de ASN-bank 45.000
handtekeningen had verzameld om een
Kamerdebat af te dwingen over de
kernwapens. Vorig jaar april heeft dat
plaatsgevonden. In de daaruit voortkomende moties werd gevraagd om
Nederland een rol te laten spelen bij
die groep van landen die in de VN met
een kernwapenverdrag bezig waren.
De regering is daarin meegegaan en
zelfs zover dat ondanks druk vanuit het
NAVO-bondgenootschap Nederland in
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Jan Hoekema

de VN niet tegengestemd heeft om tot
onderhandelingen te komen over een
kernwapenverdrag en besloot daar zelf
ook aan deel te nemen. Wij hebben dat
buitengewoon dapper gevonden en
daarom onze vervolgbijeenkomst in
een positieve toonsoort gezet: hoe kunnen we dit verder ondersteunen vanuit
de maatschappij? Vorig jaar op 1 oktober hebben we een nieuwe Baliebijeenkomst belegd met nieuwe sprekers:
Karin van den Broeke vanuit de protestantse kerken, Christa Compas van het
Humanistisch Verbond, Phon van den
Biesen vanuit juridische hoek. Vanuit
deze ad hoc coalitie voor een kernwapenvrije wereld hebben we voorgesteld
een aantal dingen te gaan optuigen. We
hebben diverse open brieven gestuurd
aan het kabinet en de nieuw te vormen
regering om de koers die ingezet is vol
te houden, te intensiveren en om de
bruggenbouwfunctie te steunen die
Nederland internationaal wil vervullen
tussen de kernwapenstaten en de landen die zich ingespannen hebben voor
een verbod op kernwapens, met als
einddoel een kernwapenvrije wereld.
Dat is immers het doel van dit kabinet
en voorgaande kabinetten.
Die maatschappelijk steun heeft zich
ook geuit in een Maatschappelijk
appèl. Dit heeft in de NRC afgedrukt
gestaan met als kop ‘2000 kernwapens
op scherp: doe iets!’ Dit appel is kort
voor het zomerreces aangeboden aan
de Tweede Kamer.

De Nederlandse regering heeft haar
sporen verdiend door deel te nemen
aan de onderhandelingen over de zogenaamde Ban treaty (verdrag dat kernwapens verbiedt) waarvan de tekst in
juli werd overeengekomen en die inmiddels door meer dan vijftig landen is
ondertekend. Dat verdrag wordt van
kracht zodra het officieel door meer
dan vijftig landen is geratificeerd. De
Nederlandse regering heeft dat niet gedaan om redenen waar we later nog op
terugkomen, maar heeft wel in een
brief aan de Kamer gezegd dat ze tal
van andere dingen wil blijven doen om
een kernwapenvrije wereld dichterbij
te brengen.

Marjolijn van Deelen, hoofd Nonproliferatie en ontwapening van
Buitenlandse Zaken:
Geweldig dat er zo’n goede opkomst is
en de zaal helemaal vol zit. We hebben
niet elke dag gelegenheid om zo breed
van gedachten te wisselen over dit
onderwerp op mijn niveau. Dus heel
veel dank hiervoor, ook aan de andere
medeorganisatoren. Wij kunnen elke
steuntje in de rug gebruiken dat er is.
Nederland heeft meegedaan aan de
onderhandelingen over een kernwapenverdrag als enige NAVO-bondgenoot
omdat we vinden dat je elke mogelijkheid die er is om het aantal kernwapens te verminderen moet aangrijpen.
Een verdrag is wel iets anders dan een
politieke verklaring. Op het moment
dat je gaat onderhandelen over een ver-

Peter Buijs

drag moet je heel goed kijken naar de
consequenties daarvan en hoe dat past
in de bredere architectuur. Om die reden heeft de regering een aantal criteria

Marjolijn van Deelen

opgesteld waaraan wij dachten dat een
verdrag zou moeten voldoen opdat het
een effectief instrument zou zijn voor
ontwapening. Dat was bijvoorbeeld dat
het zich goed verhield tot bestaande
verdragen, je hebt het Non-Proliferatie
Verdrag maar ook het kernstopverdrag
(Comprehensive Test Ban Treaty) dat
kernproeven verbiedt. We vonden het
verder belangrijk dat een verdrag brede
steun heeft van kernwapenstaten want
een verdrag dat maar door een paar
landen wordt gesteund, daar heeft niemand wat aan. En het moet natuurlijk
verifieerbaar zijn, anders is het een
dode letter en werkt het verdrag niet.
Het moet een effectieve stap zijn naar
verdere ontwapening en het moet voor
Nederland verenigbaar zijn met onze
NAVO-verplichtingen. Dat was het lastigste maar daar hebben we voorstellen
voor gedaan bij de onderhandelingen
bijvoorbeeld door een fasering in de
tijd aan te brengen die dat toch mogelijk zou kunnen maken. Uiteindelijk
hebben we moeten concluderen dat het
niet gelukt is om een verdrag tot stand
te brengen dat voldoet aan die criteria.
Daarom hebben we niet ingestemd met
de tekst zoals die in New York is opgesteld en die sinds vorige week door
vijftig landen is ondertekend. Dat was
jammer maar ik denk dat het heel goed
is geweest dat we ons daarvoor hebben
ingespannen. Het is toch een Nederlandse traditie om bij een internationale
onderhandeling constructief mee te
doen.

Drie voorbeelden daarvan: Nederland
heeft de vastzittende dialoog weer op
gang gebracht tussen de landen die zijn
aangesloten bij het NPV. Een tweede
onderwerp is verificatie van ontwapening. Daar is een project voor opgezet
omdat we eigenlijk helemaal niet
weten hoe we een kernwapen moeten
ontmantelen en hoe we dat kunnen
verifiëren. Als je op een gegeven moment naar Global Zero toegaat, dan
maken die eerste tienduizend kernwapens niet zo heel veel uit maar als het
er minder worden, willen we toch wel
heel zeker weten dat die onomkeerbaar
worden vernietigd. Tenslotte zet Nederland zich erg in voor het verbod op de
productie van splijtstof, want een manier om te zorgen dat kernwapenstaten
niet nog meer kernwapens krijgen is te
zorgen dat ze niet meer vrij over de
grondstof kunnen beschikken.

Sico van der Meer, Instituut
Clingendael:
Ik heb geen heel positieve boodschap.
Na de Koude Oorlog gingen veel mensen ervan uit dat het kernwapenprobleem vanzelf wel weg zou gaan.
Helaas het is niet weggegaan. Er zijn
maar liefst zeven punten waar ik mij
zorgen over maak. Allereerst, er zijn
meer kernwapenstaten bijgekomen, tijdens de Koude Oorlog waren dat er
vijf nu zijn dat er negen, met NoordKorea als meest recente. Het gaat daarbij niet om de meest stabiele landen:
Pakistan en Noord-Korea dat zijn toch
een ander type landen dan Frankrijk en
het Verenigd Koninkrijk.

Een tweede punt is modernisering. Er
wordt momenteel enorm veel geld in

Sico van der Meer

kernwapens gepompt, alle kernwapenlanden in de wereld zijn momenteel
bezig met bijbouwen of moderniseren.
Bij sommige landen heet dat ‘onderhoud’ om haar wapens veiliger te maken. Daarbij praten we toch over een
biljoen dollar oftewel 1.000 miljard
dollar die de komende dertig jaar in de
modernisering van de Amerikaanse
kernwapens gepompt worden.

Een derde punt dat me zorgen baart op
dit moment is de inzetdrempel van
kernwapens. Dat betekent: hoe gemakkelijk is het om een kernwapen in te
zetten? In Rusland bijvoorbeeld wordt
in militaire kringen gesproken over
gebruik van kernwapens om te deescaleren. Dus een conventioneel conflict loopt uit de hand en dan gaan ze
de-escaleren met een kernwapen. Ze
zijn aan het verliezen in een conflict
zonder kernwapens maar zetten een
kernwapen in om te laten zien dat de
tegenpartij maar beter kan stoppen
voordat het echt uit de hand loopt.

Punt 4 is de spanning die oploopt in de
wereld, met name de spanning tussen
kernwapenmachten. Noord-Korea versus de Verenigde Staten, India versus
Pakistan, dat baart toch zorgen. Vraag
je experts wat het grootste risico is op
kernwapengebruik, dan noemt men
niet Noord-Korea maar India-Pakistan.
Twee tot op de tanden gewapende
kernmachten die al decennia lang met
elkaar overhoop liggen.

Punt 5, de angst voor ongelukken. Zou
Noord-Korea via digitale inbraak het
nucleaire waarschuwingssysteem in
Rusland kunnen manipuleren waardoor
Russische militairen kunnen denken
dat ze worden aangevallen met Amerikaanse kernwapens? Dat klinkt als
James Bond-achtige scenario’s maar
het zijn wel scenario’s die meer realistisch zijn dan vroeger.

Nummer 6: de diplomatie. We hadden
een prachtig stelsel van verdragen, met
name tussen Rusland en de Verenigde
Staten, om het aantal kernwapens omlaag te brengen, de zogenaamde
START- verdragen. Dat soort verdragen stoppen. Trump heeft gezegd: ik
vind dat belachelijk, ik doe daar niet
meer aan mee.

Vervolg op pagina 10
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Tenslotte punt 7, dat is de onbekendheid met kernwapens. Sinds 1945 zijn
die wapens niet meer gebruikt om een
stad te vernietigen. Als je niet precies
meer weet wat die wapens doen, wordt
het ook verleidelijker om op die knop
te drukken.

Wat kunnen we als Nederland doen om
hier verandering in te brengen? In alle
eerlijkheid niet super veel want wij zijn
geen kernwapenmacht. Wat heel belangrijk is, is in gesprek blijven, vooral
voorkomen dat die escalatie kan ontstaan.

Phon van den Biesen, vicevoorzitter
IALANA, internationale juristen
tegen kernwapens:
Ik ben hier gevraagd door Peter Buijs
om een mogelijk juridisch probleem te
bespreken en zo mogelijk op te lossen.
Mij is gevraagd: is er iets van een probleem met het nieuwe Ban Treaty
tegenover het bestaande Non-Proliferatie Verdrag (NPV)? Het lijkt erop dat
minister Koenders i.c. de Nederlandse
regering zegt in een brief van 14 juli
aan de Tweede Kamer dat het nieuwe
verbodsverdrag, de Ban Treaty, zou
inhouden dat het juridisch gesproken
voorrang heeft boven alle bestaande en
toekomstige verdragen en instrumenten. Als dat waar is, is dat natuurlijk
meteen ook een ernstige kritiek op dat
nieuwe verdrag. Omdat wat er aan bestaande afspraken is, zeker niet versleten is en rijp voor de afvalhoop. De
vraag is echter of de vrees die
Koenders uitspreekt waar is. Wat van
belang is bij verdragen is om te kijken
wat ze betekenen, wat ze bedoelen en
dat lees je in de preambule. Dan zie je
dat de bewoordingen van het NonProliferatie Verdrag en het nieuwe Ban
verdrag (TPNW, Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons) niet
zo verschillend zijn. Als je verder kijkt
naar de twee verdragen, is toch het
belangrijkste van het Non-Proliferatie
Verdrag dat ontwapening de kern is
van dat verdrag. En ook dat partijen
zich in artikel VI van het verdrag hebben verbonden om tot nucleaire ontwapening te komen. Het International
Court of Justice heeft dit geanalyseerd
en heeft geconcludeerd dat er een verplichting bestaat, niet alleen om te
onderhandelen en te praten daarover,
maar om onderhandelingen te voeren
die tot een heel precies resultaat leiden.
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Gerard de Korte

Tot nucleaire ontwapening in all its
aspects under strict international control. Er is met recht een groot verschil
tussen een inspanningsverplichting en
een resultaatsverplichting. Ik denk dan
dat de brief van minister Koenders
eigenlijk een beetje te somber is, dat
het wel zo is dat er wat onduidelijkheden zijn maar dat die geen reden geven
tot een interpretatie die tamelijk ondermijnend is voor beide verdragen.

Videoboodschap Gerard de Korte,
rooms-katholiek bisschop van het
bisdom Den Bosch:
Als we nadenken over het thema van
kernwapens, dan hebben we het natuurlijk over het thema van geweld en
oorlog en vrede. De vroege kerk, de
eerste christenen, waren in de lijn van
Jezus over het algemeen pacifist. U
kent waarschijnlijk wel de uitspraak:
‘Wie het zwaard opneemt, zal door het
zwaard vergaan’. En vandaar dat de
eerste christenen geweldloos leefden
en vaak zelf het slachtoffer van geweld
waren.

De grote ommekeer ontstaat als er
christelijke koningen en keizers komen
en dat is met name het geval vanaf keizer Constantijn aan het begin van de
vierde eeuw. Dan zien theologen tot
hun schrik dat ook christelijke vorsten
geweld gaan gebruiken, en theologen
als Ambrosius en Augustinus gaan dan
de leer van de rechtvaardige oorlog
ontwikkelen. Niet om de oorlog te
sanctioneren maar juist om oorlog in te
perken. Zij geven een aantal criteria
aan waaraan voldaan moet worden om
te kunnen spreken over een rechtvaardige oorlog. Bijvoorbeeld dat het
alleen maar een defensieve oorlog mag
zijn. Maar ook dat er een scherp onderscheid moet zijn tussen strijders en
burgers.

Als we nu kijken naar de ontwikkelingen van de kernwapens en we kennen
de verschrikkelijke gevolgen van kernwapens zoals die gebruikt zijn in 1945
tegen Hiroshima en Nagasaki, dan is
alleen al dat criterium, het onderscheid
tussen burgers en soldaten, volstrekt
zoek en kun je dus eigenlijk zeggen dat
kernwapens geen rol kunnen spelen in
een rechtvaardige oorlog.

Vandaar denk ik dat het heel belangrijk
is dat de christelijke kerken en in het
bijzonder mijn eigen rooms-katholieke
kerk zich verzet tegen de inzet en het
gebruik van kernwapens bij oorlogshandelingen. De gevolgen zijn verschrikkelijk, vele duizenden mensen
moeten eronder lijden, vaak langdurig.
Vandaar dat ik van harte de actie ondersteun om de kernwapens de wereld
uit te helpen en ik hoop dat ook de
nieuwe regering bereid is om stappen
in de goede richting te nemen.

Discussie met panel en zaal

Discussieleider Jan Hoekema: We
gaan nu naar een korte panelronde
waarbij ik de panelleden even voorstel:
Gerrit van der Wal, voormalig
inspecteur-generaal van de gezondheidszorg, Karin van den Broeke,
predikant en preses van de Generale
Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland, Christa Compas, directeur
van het Humanistisch Verbond, Selma
van Oostwaard, van het No Nukesteam van PAX, en Mirjam de Bruin,
juridisch adviseur van het Rode Kruis.

Vraag: Is het niet naïef om te geloven
in een Non-Proliferatie Verdrag? Want
ook al doen alle landen mee behalve
één dat stiekem in zijn achtertuin nog
een voorraadje verborgen heeft. Dat
kan dan toch weer alle andere landen
die kernwapens in de ban gedaan hebben, onder druk zetten?
• Sico van der Meer (Clingendael):
Nee, dat is niet naïef denk ik. Een beetje vertrouwen moet je hebben en door
middel van inspecties het proces blijven steunen. Verificatie en controle
door het internationaal atoomagentschap IAEA is essentieel om vals spelen proberen uit te sluiten.
• Selma van Oostwaard (PAX): PAX
gelooft zeker in het NPV. Ik zou het
niet naïef willen noemen. Het is een
doel dat je moet stellen, een stipje aan
de horizon hoe ver dat ook verwijderd
lijkt. Maar als je geen doel stelt, kom
je ook nergens.
• Gerrit van der Wal (voormalig IG):
Het is wel gelukt om andere typen
wapens, zoals landmijnen, clusterbommen, biologische en chemische wapens, te verbieden. Dus het kan wel! Je
moet afspraken blijven maken, en erin
blijven geloven.
• Karin van den Broeke (Protestantse
Kerk): De afschrikkingstheorie deterrence wordt altijd gebruikt om kernwapens in stand te houden. Je durft ze
niet weg te doen, terwijl je tegelijkertijd zegt dat je ze alleen hebt om af te
schrikken, dus niet zult gebruiken. Dat
ondergraaft in zekere zin je afschrikkingstheorie maar je houdt wel alle risico’s in stand die kleven aan het bezit
van kernwapens.
• Mirjam de Bruin (Rode Kruis):
87% van de Nederlandse bevolking
vindt dat er een verbod moet komen op
kernwapens. Het is al zeventig jaar
lang een thema, en de humanitaire ge-

volgen zijn enorm. Het leeft onder de
bevolking.

Vraag Marc Vogelaar (voormalig
diplomaat en ambassadeur): Met betrekking tot de vraag wat Nederland
kan doen, heb ik een suggestie. Sico
van der Meer noemde het al: depolitisering van het debat. Een goed voorbeeld daarvan zijn de tactische kernwapens op onze vliegbasis Volkel. Die
vallen onder de NAVO-verplichting
van Nederland, maar jaren geleden is
er al een flink politiek debat gevoerd
over de vraag of Nederland deze verplichting wel moet continueren of,
zoals Griekenland op zeker moment
gezegd heeft, luister: genoeg is genoeg.
Haal die dingen maar weg. In militaire
termen hebben ze sowieso hun relevantie verloren, dus waarom ze behouden?
Jan Hoekema: aan wie kan ik die
vraag beter stellen dan aan het hier
aanwezige Kamerlid Kirsten van der
Hul (PvdA).
• Kirsten van der Hul: ik merk dat er
bij de mensen aan de ene kant een
enorme angst is voor een nieuwe
wereldoorlog maar aan de andere kant
het gevoel heerst dat dit iets is dat zo
groot is dat we er niets aan kunnen
doen, machteloosheid dus. Wat we er
dan wel aan kunnen doen, dat is depolitiseren, daar ben ik het helemaal mee
eens en ik hoop dat ons dat gaat lukken, ik denk dat daarbij al belangrijke
stappen zijn gezet. Ik ga daar in de
Kamer vanuit de oppositie hard proberen een bijdrage aan te leveren.
Vraag: wat vindt u van de uitspraak
van de Hoge Raad dat kernwapens
onder bepaalde omstandigheden
gebruikt kunnen worden?

• Phon van den Biesen: ik heb toch
meer respect voor de uitspraak van het
Internationaal Gerechtshof waarin het
Hof werd gevraagd naar de verhouding
tussen het recht en het gebruik van
kernwapens alsook het dreigen daarmee. Daarbij heeft het Hof geconcludeerd dat in wezen elk gebruik van
kernwapens in strijd is met het internationale humanitaire recht. Het Hof
heeft daarbij één slag om de arm gehouden en gezegd: misschien zou dat
anders kunnen zijn in een extreme situatie van zelfverdediging als het voortbestaan van een land in zijn geheel op
het spel staat. Maar het Hof heeft niet
gezegd dat, als zo’n situatie zich voordoet, het dan wel mag. Eigenlijk konden ze daar ook geen uitspraak over
doen. Dat is het hoogste recht op dit
moment en niemand moet denken dat
als Trump en Noord-Korea de fantasie
hebben dat ze zich in een zelfverdedigingssituatie bevinden, in dat geval het
gebruik van kernwapens is toegestaan.

En na al dit overdenken en deze adviezen werd een meer dan geslaagde
avond afgesloten voor een ‘bomvolle’
zaal. Een avond die echter zeker een
vervolg zal krijgen. *

Het volledige verslag kunt u downloaden op de NVMP-site:
http://www.nvmp.org/verslag-2000kernwapens-op-scherp-wat-kannederland-doen/

Een gedrukt exemplaar kunt u bestellen bij het NVMP-bureau door overmaking van € 10,- op ons rekeningnummer NL40 INGB 0004 3953 40
o.v.v. ‚Verslag 25/09‘
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Deel VIII

De studie van de klassieke bronnen
over oorlog en vrede
beeld van zijn beroep als dienaar van
de oorlogsgod Ares: “In mijn lans is
mijn brood gekneed, in mijn lans is
Ismarische wijn; ik drink leunend op
mijn lans”.

J.M.G. van der Dennen
Economische motieven: streven naar rijkdom, buit, en
monopolie over grondstoffen

Piraterij en plundering waren normale
praktijken in de klassieke Griekse
wereld. In de Homerische en archaïsche periode was piraterij endemisch in
het gehele mediterrane gebied
(Thucydides; Hasebroek in Loenen,
1953). Vooral de Aetoliërs hadden een
merkwaardige reputatie. Bij Polybius
lezen we: “... in the eyes of the
Aetolians, there were no defined limits
of friendship or enmity, but they were
ready to be enemies and assailers of
all who had a dispute on anything”.
Huurlingschap, plundertochten en oorlogsbuit spelen een prominente rol bij
Xenophon (Anabasis) in zijn verslag
van de “Tocht van de Tienduizend” in
hun lange en desastreuze mars door
Perzië (401-399 v.C.). Hij was in staat
de tienduizend Griekse huurlingen na
de dood in de Slag van Cunaxa van
hun broodheer, Cyrus, te overtuigen de
terugtocht te aanvaarden teneinde de
oorlogsbuit veilig te stellen. Cyrus had
hen, inclusief Xenophon zelf, ingehuurd voor een expeditie om zijn broer
Artaxerxes van de troon te stoten. De
Grieken wonnen de slag maar verloren
hun bron van inkomsten.
De archaïsche dichter Archilochos van
Paros (ca. 680-645 v.C.), die volgens
sommige bronnen ook wel de kost verdiende als huursoldaat, levert dit fraaie
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Goud en goed zijn de voornaamste
oorlogsoorzaken, laat Tacitus de
Romeinse veldheer Cerialis in de al
eerder genoemde rede tot de Treveri en
Lingones zeggen (Historiae, IVLLXXIV). De oorlogen die Rome in
zijn begintijd voerde zullen vaak het
karakter van roof en strooptochten
gehad hebben: een aristocratische leider (patronus) ging met zijn volgelingen (clientes) op roof uit en versterkte
in het geval hij succes had zijn prestige
(dignitas). Hierin verschilde het vroege
Rome dus niet van andere ‘primitieve’
culturen. Bij Livius zijn van deze
‘raids’ nog sporen te vinden. Zo verbrandde in 495 v.C. een Sabijns leger
boerderijen aan weerszijden van de in
de buurt van Rome stromende rivier de
Anio. Terwijl het Sabijnse leger na
gedane arbeid, slempen en zwelgen,
lag te slapen, werd het in de slaap verrast door de Romeinen (Livius, II-261/3).

Voor ‘primitieve’ volken bleef diefstal
van vee en gewassen een bron van
conflicten, bijvoorbeeld voor de bewoners van de in Libië gelegen plaatsen
Oea en Leptis nog rond het jaar 70
(Tacitus, Historiae, IV-L). In de hoop
op buit kon een ‘primitief’ volk een
‘geciviliseerd’ volk aanvallen, zoals de
Galliërs deden die in 278 v.C. Klein
Azië binnenvielen (Livius, XXXVIII16-1), en de Liguriërs rond 187 t.o.v.
hun buren (Livius, XXXIX-1-8).
Buit bleef altijd een belangrijk motief
om te vechten en de vechtlust aan te
wakkeren. Tacitus laat de rebellen
Tutor, Classicus en Julius Civilis, ieder
op zijn post, hun volgelingen tot de
slag aansporen. Bij de Galliërs dringen
zij er opaan te strijden voor de vrijheid,
bij de Batavieren om roem en bij de
Germanen voor krijgsbuit (Tacitus,

Historiae, IV-LXXVIII). Sallustius
dacht er bij monde van Catalina’s
medesamenzweerders Gaius Manlius
evenzo over (Catalina, c. 33): “Wij
evenwel, streven noch naar macht noch
naar rijkdom, omderwille waarvan er
oorlogen bestaan en in het algemeen
alle strijd onder de mensen; maar wat
wij zoeken te verkrijgen, dat is de vrijheid, die geen enkel achtenswaardig
mens wil prijsgeven, tenzij gelijk met
zijn leven”.

Een duidelijk financieel motief voor
een oorlog, had Rome’s laatste koning
Tarquinius Superbus (534-510 v.C.)
toen hij Ardea aanviel, de stad der toen
zeer rijke Rutuliërs: de Romeinse
schatkist was uitgeput door de schitterende openbare werken die de koning
had laten uitvoeren (Livius, I-57-1).
Ook tijdens het einde van de Romeinse
Republiek kon een lege staatskas tot
oorlog leiden. Ammianus Marcellinus
(XIV-8-15) vertelt dat Rome de goederen van koning Ptolemaeus van
Cyprus, een bondgenoot van het
Romeinse volk, verbeurd verklaarde
zonder dat de koning in gebreke was
gebleven, louter en alleen vanwege de
toestand van de Romeinse schatkist.
Ptolemaeus nam vervolgens gif in,
waarna Cyprus schatplichtig werd gemaakt aan Rome en Cato Uticensis de
buit naar Rome bracht.

Na zijn verslag van de derde Macedonische campagne van 171-167 v.C.
noteert Wright (1979: 196-7):
“Hitherto the Romans had waged war
because their aggressiveness had been
combined with a resolute determination never to be enslaved [het gruwelijke lot van de overwonnenen; ‘Vae victis’]… As the victories they were compelled to win gave them the power to
enslave or despoil others, many Romans discovered that no other calling
was more lucrative than war… To have
stripped a vanquished enemy was
always a mark of honour for the
Romans”.

Ook bodemschatten konden tot oorlog
leiden. Ammianus Marcellinus meldt
dat er herhaaldelijk conflicten waren
tussen de Bourgondiërs en de Alemannen over grenzen en zoutputten
(XXVIII-5-11). De Bourgondiërs en de
Alemannen waren niet de enige Germaanse stammen voor wie zout de
inzet van een gewapend conflict was.
Tacitus (Annales, XIII, 57) schrijft dat
de Hermunduri en de Chatti vochten
om een rivier die tegelijkertijd een
rijke bron van zout was en de grens
tussen beide stammen. Het verwerven
van slaven, dus arbeidskrachten, is een
dominant economisch motief in de
klassieke bronnen. “The Romans
managed the most efficient city-smashing, land-grabbing, slave-catching
machine of antiquity” (Ropp, 1973).
Bij sommigen – althans in het Westen
– leeft de gedachte van Marx dat alle
antieke oorlogen gevoerd werden om
slaven te verkrijgen nog voort. Dat
soms een oorlog gevoerd werd om zich
mensen te verschaffen blijkt uit
Suetonius (Caligula, c. 43), waar
iemand Caligula er aan herinnert dat
hij Bataafse rekruten nodig had voor
zijn lijfwacht, wat hem op het idee van
een Germaanse expeditie bracht.

Politiek-strategische motieven: land als strategisch goed

Behalve economische waarde kan de
heerschappij over een bepaald gebied
ook strategische waarde bezitten. Van
landveroveringen zijn al enige voorbeelden gegeven. Hier volgen enige
illustraties van de strategische functie
van landbezit: De Etrusken en Romeinen vechten om de plaatsen Nepete en
Sutium, gelegen op de grens van het
Etruskische en Romeinse gebied en
daardoor als het ware de sleutel en toegang tot Etrurië. Daarom trachten de
Etrusken deze plaatsen te veroveren en
de Romeinen hen te verdedigen of te
heroveren (Livius, VI-9-4). De Spartanen, toornig over de binnenlandse
onrust veroorzaakt door grotendeels in
langs de Laconische kust gelegen forten levende ballingen, heroveren het
dorp Las om zo vrije toegang tot de
zee te verkrijgen voor het geval zij
gezanten naar Rome of elders zouden
moeten sturen én om een stapelplaats
en magazijn te verkrijgen voor buitenlandse koopwaren (Livius, XXXVIII30-6/7). Het bezit van een strategisch
gelegen plaats kan ook tot oorlog lei-

den, zoals blijkt uit Caesar’s De bello
Alexandrino (c. 42), waar te lezen valt
hoe Q. Cornifucius, propraetor van
Illyrië, met succes enkele hooggelegen
forten stormenderwijs veroverde op de
bezetters ervan, die door de de omgeving dominerende positie van de forten
er toe gebracht werden op rooftocht te
gaan.

Politiek-strategische motieven: politiek opportunisme

In 389 v.C. vielen de Volsci Rome uit
politiek opportunisme aan: zij geloofden dat Rome bijna geheel uitgeput
was door de recente oorlog met de
Galliërs. Toen zij echter hoorden dat
Camillus de Romeinse imperator was
sloeg de schrik hen om het hart
(Livius, VI-2-9). Een ander staaltje van
een dergelijke heldenmoed valt twee
eeuwen later te aanschouwen. In 197
vallen de Dardani Macedonië aan
nadat het door de Romeinen in de slag
bij Cynoscephalae was verslagen.

De verstrengeling van economische en politieke motieven

Aristoteles beschouwde oorlog in zijn
Politica als een “natuurlijke manier
van bezitsverwerving”. De volledige
passus luidt: “Krijgskunde is een
natuurlijke manier van bezitsverwerving, want de natuurlijke manier van
bezitsverwerving omvat tevens de
jacht, een kunst die we tegen wilde
beesten dienen uit te oefenen, en eveneens tegen mensen die weigeren zich te
onderschikken, hoewel ze van nature
bestemd zijn om onderworpen te worden; dit soort oorlog is van nature
gerechtvaardigd” (Polit. I, 8 1256 b 23
vlg; Vgl. I, 7, 1255 b 37 vgl). De
Grieken mogen, wat Aristoteles betreft,

Alemannen

vechten tegen volken die van nature
voor slavernij zijn bestemd (en, uiteraard, om te voorkomen dat ‘wij’ de slaven van ‘de anderen’ worden). In het
bovenstaande citaat vinden we in a
nutshell drie thema’s die in later eeuwen een belangrijke invloed zullen
hebben: de onverbloemd predatorische
oorlog, het thema van de rechtvaardige
oorlog, en de onderwerpingsoorlog met
imperialistische connotaties.

Ook Isocrates (436-338 v.C.) noemt de
noodzakelijkste en meest gerechtvaardigde oorlog die tegen de dieren, waaraan alle mensen dienen deel te nemen.
Daarop volgt die tegen de niet Grieken,
de barbaroi (letterlijk ‘brabbelaars’)
die immers van nature ‘onze’ (van de
Grieken) vijanden zijn (Panath., 163,
219; zie ook Jüthner, 1923; Loenen,
1953). Misschien levert ons voor deze
stof het vroegste gegeven Gorgias, die
in zijn Epitaphios zou gezegd hebben,
dat de trofeeën op barbaroi behaald,
lofliederen eisen, maar die op Grieken
treurzangen (Philostr. Vol. I.9.1. vlg).

In Aristophanes’ Pax zijn de goden
toornig om de nooit eindigende onderlinge conflicten der Grieken. Het ideaal
van de dichter is “vrede binnen de
Griekse wereld”. In zijn Menexenus
(239a, 242a) en zijn Republiek (242
c.d., vgl 245 c.d.) maakt Plato duidelijk
onderscheid tussen oorlogen van
Grieken onderling en die tegen nietGrieken. Opvallend is het, dat Plato de
algemeen geldende discriminatie tussen Grieken en barbaroi, waarvan hij
uitgaat in de Menexenus en in de
Phaedo van dubieuze waarde lijkt te
achten (78 c).

Wordt vervolgd...
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De Vrouwen, Vrede en Veiligheid
agenda 2030
Declaration and Platform for Action
en het genderinitiatief van de Europese
Unie. De VN heeft daarna nog zeven
resoluties aangenomen. De laatste in
2015, resolutie 2242. Tezamen vormen
deze acht resoluties een belangrijk
referentiekader, een raamwerk om de
situatie van vrouwen in conflictgebieden te verbeteren.

Mimi Tyssen
Na de Millenniumdoelstellingen heeft de VN meerdere resoluties aangenomen die richting geven aan een meer duurzame ontwikkeling en vrede.
In 2000 heeft de VN Veiligheidsraad de historische resolutie 1325 aangenomen over
de rol van vrouwen in vredesmissies, bij conflictpreventie,
bij wederopbouw, demilitarisering en ontwapening, over het
versterken van de positie van
vrouwen en de bescherming
tegen en strafbaar stellen van
seksueel geweld in conflictgebieden. Of anders gesteld: er
moet aandacht zijn voor een
gender sensitieve insteek bij
vredesmissies, aandacht voor
zowel de rol van vrouwen als
mannen. Gelijkheid tussen
mannen en vrouwen draagt bij
aan een vreedzame en duurzame wereld. In 2030 moeten
vrouwen evenveel kansen krijgen als mannen om mee te beslissen in de politiek, de economie en het openbare leven.

In principe geldt deze resolutie voor
crisisgebieden, maar ook voor vrouwen
en meisjes die vluchteling zijn. En
voor journalisten. (Uit de bevindingen
van het International News Safety
Institute blijkt dat tweederde van de
vrouwelijke journalisten wordt lastig
gevallen, bedreigd of geïntimideerd in
het eigen kantoor door mannelijke collega’s en meerderen.) Aan de bron van
deze resolutie liggen de Beijng
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Twee redenen om deze resolutie 1325
en haar opvolgers nog eens onder de
aandacht te brengen in deze bijdrage
van de Nieuwsbrief: ten eerste zetelt
Nederland volgend jaar in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ten
tweede is het thema van Internationale
Vrouwendag 2018:Vrouwen en Mannen zijn overal gelijkwaardig. Gelijkwaardigheid betreft het vijfde ontwikkelingsdoel, zoals beschreven in de
Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030.
Kofi Annan schrijft in zijn boek
“Interventies“, uitgegeven in 2012: ‘De
kern van de millenniumdoelen is het
inzicht, dat nog steeds onvolledig is,
dat het versterken van de positie van
vrouwen een bijdrage levert aan de
bredere doelen van armoedevermindering, duurzame ontwikkeling, onderwijs, goed bestuur en mensenrechten
voor iedereen… Ik regelde altijd ontmoetingen met vrouwelijke activisten,
ngo-verantwoordelijken, ministers en
leerkrachten, niet alleen om mijn steun
aan te bieden maar ook om aan hun
eigen leiders de boodschap af te geven
dat voor de Verenigde Naties vrouwen
nooit onzichtbaar zijn.’
Uithuwelijken van dochters op jonge
leeftijd gebeurt vaak vanuit een economische behoefte. Voeg daarbij de zorg
in sommige maatschappijen dat de
voordelen van een investering in een

opleiding van een dochter bij de familie van haar toekomstige man terecht
komen. Het komt helaas maar al te
vaak voor dat de meisjes belemmerd
worden om naar school te gaan. In landen als Tsjaad, Ethiopië, Mali, India en
Sierra Leone trouwt een kwart tot een
derde van de meisjes op 15-jarige leeftijd en dat is tegelijk het einde van hun
schooltijd en het begin van een leven
zonder gelijkwaardigheid of kansen.
Vele landen hebben een engagement
opgenomen voor deze resolutie en
schrijven een Nationaal Actieplan
(NAP) 1325.

Nederland en de VN agenda
Vrouwen, Vrede, Veiligheid

Het Nederlands Nationaal Actieplan is
tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van de Ministeries van
Buitenlandse Zaken, Defensie, Veiligheid en Justitie, politie, OCW, diverse
kennisinstellingen en meer dan 50
maatschappelijke organisaties. Buitenlandse Zaken en WO=MEN (zie
onder) zijn verantwoordelijk voor de
coördinatie. De focuslanden zijn
Afghanistan, Colombia, Democratische
Republiek Congo, Yemen, ZuidSoedan, Irak, Libië en Syrië. Nederland heeft nu haar derde plan geschreven, een plan voor vier jaar van 2016
tot 2019 en heeft lering getrokken uit
de problemen bij de implementatie van
de vorige twee Actieplannen. Een van
de kritiekpunten betreft de smalle basis
van de vrede, die in een oogwenk instabiel kan worden. Een ander kritiekpunt betreft het geweld tegen vrouwen
door veiligheidstroepen in Burundi en
DR Congo.

Lokale mensenrechtenactivisten en
vredesactivisten vinden dat de vredesmissies aangepast moeten worden want
bij de meeste vredesprocessen is de
lokale burgermaatschappij niet betrokken, meestal als gevolg van gebrek aan
politieke wil, wat dit ook moge zijn, of
als gevolg van conservatieve krachten
die willen voorkomen dat vrouwen en
jeugd meer invloed krijgen, zoals bijvoorbeeld in Zuid-Soedan en Afghanistan. Bovendien zijn die vredesprocessen niet gelinkt aan lokale vredespro-

cessen en worden ze voor een deel buiten het land gehouden. Daarom berust
vrede slechts op een smalle basis en
kan die in een oogwenk instabiel worden. In het algemeen is er gebrek aan
focus op vrouwen, jeugd en veiligheid
en op de wortels van gender gebaseerd
geweld. Toch hebben missies ervoor
gezorgd dat bijvoorbeeld aanklachten
van hekserij teniet worden gedaan en
dat hekserij uit het wetboek van strafrecht wordt geschrapt. Nederland
vraagt zich af of de missies waarbij het
betrokken is, effectief zijn. Sluiten ze
aan bij de noden van de lokale bevolking, inclusief vrouwen en jeugd?

Nederland doet haar missies in een
groter verband zoals de OVSE (organisatie voor veiligheid en samenwerking
in Europa), de NAVO en de VN. De
experts hebben ruime ervaring in het
mobiliseren van lokale vrouwen- en
jeugdorganisaties. Nederland pleit voor
een geïntegreerde aanpak waarbij ontwikkeling, diplomatie en defensie hand
in hand gaan. Nederland adopteerde in
2015 ook resolutie 2250, die oog heeft
voor het belang van de lokale leidende
mannen en vrouwen; zij zijn belangrijke actoren bij de preventie van gewelddadig extremisme en bij early warning. Ook de empowerment van jeugdigen in hun functie van vredesopbouwers is van fundamenteel belang. Zij
functioneren als rolmodel.

De Nederlandse Politie doet al 16 jaar
mee aan missies. In 2017 waren er
negen, o.a. in Kosovo en Mali.
Nederland steunt ook het Iraaks NAP
1325: er zijn gezamenlijke oefeningen,
de samenwerking is zowel militair als
civiel; hierbij betrekken zij lokale
vrouwen en organisaties.

Resolutie 1325 en de rol van
internationale organisaties.

Behalve de Verenigde Naties hebben
ook vele andere internationale organi-

saties resolutie 1325 geadopteerd.
Enkele voorbeelden.

Free Press Unlimited. Formuleert vier
doelen die in de komende vijf jaar gehaald moeten worden. Een ervan: alle
FPU communicatie is gender sensitief,
gebruikt een inclusieve taal en beelden
en vermijdt stereotypen. Zij gebruiken
hiervoor Gender Equality Standards en
besteden veel aandacht aan monitoring
en evaluatie.

Wo=men is een hybride Nederlands
gender platform van vele ontwikkelings-, vredes- en mensenrechtenorganisaties, diaspora, militairen, academici
en studenten die zich wereldwijd inzetten voor gelijke rechten voor mannen
en vrouwen. Zij trainen NAVO militairen en politiemensen rond de gender
impact van missies. Wo=men krijgt
fondsen van leden en van het Ministerie van Buitenlandse zaken. In Nederland brengen zij het probleem van
vluchtelingen vrouwen onder de aandacht: de veiligheid van deze vrouwen
in Nederland is in het geding wanneer
zij slechts ‘een afgeleide vluchtelingenstatus’ hebben, want dan kunnen zij
vijf jaar lang slachtoffer zijn van geweld achter de voordeur. Als zij hun
mishandelende man verlaten zijn zij
ook hun vluchtelingenstatus kwijt.
Daarnaast is het opvang systeem in
Nederland zo ondoorzichtig en complex dat dit kan leiden tot passiviteit en
een onveilig gevoel van afhankelijkheid.
Het High Level Independent Panel on
Peace Operations (HIPPO) pleit, verwijzend naar resolutie 1325, voor ongewapende strategieën. Zij stellen dat
de gewapende peacekeeping die bij de
VN op de voorgrond staat contraproductief is en resulteert in een militarisering van de maatschappij en in grotere onveiligheid van vrouwen. Vrede is
evenmin duurzaam als er geen lokaal

eigenaarschap van de problemen is.
Door die korte gewapende missies
wordt niet echt geïnvesteerd in de gemeenschap. De Unarmed Civilian
Protection, UCP, is goed gedocumenteerd en evidence based. UCP is effectief in streken waar gewapende peacekeepers niet willen komen. Deze ongewapende acties nemen toe. Er zijn nu
een dertig tal ngo’s bij betrokken die
bescherming bieden in 21 landen,
inclusief Zuid-Soedan en Myanmar en
in steden met veel geweld als Chicago,
Baltimore en in North Dakota, waar
een pijpleiding langs een reservaat
loopt. UCP trainingen, inclusief E-learning wordt aangeboden door het VN
instituut voor Training en Research.

Uiteraard ook betrokken bij deze agenda voor Vrouwen, Vrede en Veiligheid
is WILPF, Women’s International
League for Peace and Freedom.
WILPF maakt werk van de rol van
vrouwen in conflictpreventie en ontwapening. Momenteel is zij gastvrouw in
New York, n.a.v. de verjaardag van de
resolutie, voor een delegatie van vrouwenrechtenactivisten uit o.a. Colombia,
Nigeria, Bosnië, Palestina en Libië.
WILPF werkt samen met Men Engage
Alliance, een netwerk van burgermaatschappij organisaties werkend met
mannen en jongens om vrouwenrechten én genderrechten te promoten.
De OVSE (organisatie voor veiligheid
en samenwerking in Europa) heeft een
inspirerende publicatie uitgebracht met
95 voorbeelden van best practice in de
bestrijding van geweld tegen vrouwen.
De OVSE hanteert de resolutie als haar
startpunt want naast het diepe lijden
van de slachtoffers van geweld, leidt
geweld tegen vrouwen tot ernstige
scheuren in families, gemeenschappen
en delen van de maatschappij. *
Meer weten?

In september 2017 hadden 69 landen een Nationaal Actieplan. De Europese Unie had al in 2008
een Regionaal Actieplan. Raadpleeg WILPF.
Bringing Security Home: Combating Violence
Against Women in the OSCE Region. A
Compilation of Good Practices.
Een zeer handige website: wps.unwomen.org
met als ondertitels Preventing Conflict,
Transforming Justice, Securing Peace.
NATO Webpage, www.natochannel.tv

Twitter # UNSCR 1325 en # Feminist Peace
voor actuele informatie van vele organisaties die
zich sterk maken voor deze resolutie.
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De strijd voor Vrede
af waarom het zo ver is gekomen en
wat we er aan kunnen doen. Ook is het
de vraag waarom het ene individu wel
de strijd aangaat bij IS of als enkeling
die aanslagen pleegt en waarom de
ander dat niet doet. Integratie, met toenadering van beide kanten, zou kunnen
bijdragen aan vermindering van de
frustraties. Daarbij moeten alle partijen
gelijkwaardig en voor vol worden aangezien. Sauer stelt dat het integratiebeleid tot nu toe heeft gefaald.

Margreet Bakker
Tom Sauer is professor internationale politiek aan de
Universiteit van Antwerpen,
gespecialiseerd in internationale veiligheidsvraagstukken.
Hij publiceert in verschillende
kranten en is verder bekend
van actualiteitenprogramma’s
in België en Nederland.

Sauer gaat in dit boek na welke verklaringen er zijn voor de huidige toestand
in de wereld. Hij bespreekt drie voorbeelden die het nieuws bijna dagelijks
halen: islamitisch geïnspireerde terroristische aanslagen, de acties van
Poetin zoals de inname van de Krim,
en het kernwapenarsenaal in de wereld.
Deze onderwerpen geven een sterk
gevoel van onveiligheid, al dan niet
acuut. In het boek wordt een analyse
gemaakt van de drie hierboven genoemde onderwerpen. Hoe is het zo
ver kunnen komen, welke beweegredenen liggen er aan ten grondslag? Dat
geldt zowel voor de individuele mensen als voor een staat als Rusland en de
niet-kernwapenstaten. En hoe komt het
dat nu zoveel landen in actie komen
om kernwapens uit te bannen?

Daarbij is evenzeer van belang hoe wij,
die zich bedreigd voelen, (zouden)
moeten handelen als individu, en als
natie en bondgenoot, om een veiliger
wereld te verkrijgen. Sauer beschrijft
de geschiedenis van de afgelopen jaren
en gaat na op welke punten het verkeerd is gegaan. Hij tracht met indringende “waarom”-vragen na te gaan
wat anders had gekund, zowel in het
handelen als individu en als natie, en
wat we nu kunnen doen.

De rode draad in het boek is het gevoel
van genegeerd en buitengesloten te
worden, dus de exclusie van mensen/
bevolkingsgroepen/landen en hun reactie er op. Er zijn parallellen te trekken
tussen de drie bestudeerde onderwer-
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pen. Het gevoel buitengesloten te worden kennen we allemaal. Dit kan zowel
een individueel gevoel zijn als een
groepsgevoel.

Het hoofdstuk Terrorisme spitst zich
toe op Islamterrorisme. De geschiedenis van de afgelopen 30-40 jaar wordt
beschreven, met de omstandigheden in
de islamitische landen die hebben
geleid naar het huidige terrorisme. Ook
de rol van de westerse landen wordt
belicht, met de VS voorop bij de verschillende oorlogen (in Afghanistan,
Irak en andere landen). Opvallend is
dat veel leiders van Al-Qaida en IS een
goede achtergrond en opleiding hebben.

Exclusie van minderheden (in dit geval
met Islamitische achtergrond) in onze
landen, op alle niveaus van het leven,
leidt tot onvrede en frustraties bij deze
groep. Ook met een goede opleiding is
het extra moeilijk om aan het werk te
komen, altijd wordt men beoordeeld op
naam, uiterlijk en achtergrond. Wanneer noemen we deze mensen niet
meer naar het oorspronkelijke land van
herkomst, maar zien we ze gewoon als
landgenoten? Bij de huidige Syriëstrijders is het gevoel van een gebrek aan
perspectief in de maatschappij te hebben een reden voor aansluiting bij IS.
Sauer beschrijft de Belgische situatie,
maar hetzelfde geldt ook voor
Nederland en een groot aantal andere
westerse landen. Daarbij vraagt hij zich

Het hoofdstuk Rusland gaat over de
jaren na de val van de muur in 1989 tot
heden en de pogingen van Rusland
voor toenadering met het Westen. Voor
Rusland geldt een vergelijkbare redenering van buitengesloten zijn en zich
ongelijkwaardig voelen. Na de val van
de muur werden o.a. beloften gedaan
over de hereniging van de Duitse landen en over het niet zullen uitbreiden
van de NAVO. De beide Duitslanden
zijn herenigd, maar andere beloften
zijn niet nagekomen. De NAVO is in
de afgelopen jaren uitgebreid met
meerdere landen uit het voormalige
Warschaupact. Deze landen zijn voor
een groot deel ook aangesloten bij de
Europese Unie. Vanuit de betreffende
landen zelf is dit te begrijpen vanuit de
hoop op meer welvaart en steun.

Echter het belang van Rusland is hierbij ondergeschoven, in ieder geval vanuit het perspectief van dit land en zijn
leiders. Rusland voelt zich niet meer
gelijkwaardig met vroegere tegenstanders zoals de VS. Deze zich herhalende
ervaringen van afwijzing of uitstel van
gedane beloften hebben in de afgelopen jaren geleid tot de huidige situatie.
Poetin en c.s. hebben het min of meer
opgegeven en zich afgekeerd van het
westen. Dit zou een reden kunnen zijn
waarom Rusland tracht zijn gebied te
verdedigen, o.a. door de inname van de
Krim. Het innemen van grondgebied
van een ander land is een affront voor
de internationale gemeenschap al zijn
er ook andere redenen aan te wijzen,
zoals de vroegere en huidige banden
tussen Rusland en de Krim.

Een andere politieke opstelling met
inclusie van Rusland en vergelijkbare
landen zou kunnen leiden tot een groter veiligheidsgevoel voor bijvoorbeeld
de Baltische staten.

De laatste twee hoofdstukken gaan
over kernwapens en nucleair materiaal. De geschiedenis van de kernwapens en de wapenwedloop vanaf het
begin worden besproken. Na de atoombommen op Japan zijn deze wapens
niet meer gebruikt als strijdwapen. De
eerste vijf landen die kernproeven
deden (Verenigde Staten, Rusland,
China, Groot-Brittannië en Frankrijk)
hebben een vaste positie in de Veiligheidsraad van de VN veroverd, met
vetorecht. De niet-kernwapenlanden
hebben geen vetorecht en geen vaste
plaats in de Veiligheidsraad. Inmiddels
zijn er meerdere landen bijgekomen
die kernwapens bezitten, maar ook niet
dergelijk recht hebben, onder andere
India, Pakistan en recent Noord-Korea.
Het gevoel van buitengesloten zijn
geldt hier voor de landen die geen
kernwapens bezitten en voor de “nieuwe” kernwapenlanden.

De niet-kernmachten voelen zich niet
serieus genomen door de niet nagekomen beloften voor het afbouwen van
het kernwapenarsenaal. De over kernwapens afgesloten verdragen zijn niet
of onvoldoende nagekomen of worden
zelfs tegengewerkt door de kernmachten, zoals het nucleair Non-Proliferatie
Verdrag. De kernmachten zijn ondertussen voortdurend bezig om hun arsenaal te moderniseren en te vernieuwen,
recent weer voor vele honderden miljarden dollars en roebels. Ook hier probeert Rusland zich sterk te maken, net
als de VS. Deze nieuwe kernwapenwedloop leidt tot grotere onveiligheid
in de wereld. Het heeft in de VN deze
zomer mede geleid tot het voor stemmen van 122 landen om kernwapens te
bannen. Nederland stemde tegen.

Sauer bespreekt verder waarom kernwapens veel gevaarlijker zijn dan
andere wapens. De slagkracht is veel
groter, waardoor veel meer mensen
getroffen worden bij inzet van een dergelijk wapen. Burgers worden even erg
getroffen als militairen, ook buiten het
slagveld. De gevolgen zijn bij de huidige enorme capaciteit van zelfs de simpelste atoombom vele malen ernstiger

dan bij de “kleine” atoomwapens die
boven Hiroshima en Nagasaki tot ontploffing werden gebracht. Ondertussen
is uit verschillende publicaties wel
bekend welke enorme gevolgen het gebruik van een kernwapen zal hebben,
niet alleen op de plaats van de explosie, maar ook daarna. Daar komt bij
dat het dreigen met kernwapens, maar
deze uiteindelijk niet gebruiken, leidt
tot het idee dat de dreigementen loos
zijn wat de stabiliteit tussen landen
verslechtert.

In het addendum op dit hoofdstuk
wordt de mogelijke terroristische inzet
van radioactieve wapens beschreven.
De verwachting is niet zozeer dat terroristen een kernwapen tot hun beschikking kunnen krijgen, al is er twijfel over de beveiliging van opslagplaatsen. Wel is er de eenvoudigere
mogelijkheid van het inzetten van een
vuile bom, waarbij radioactief materiaal verspreid wordt in een gebied dat
daardoor onbruikbaar wordt. Het bombarderen van een kerncentrale of er een
vliegtuig op in
laten vliegen,
met alle gevolgen van dien
is ook zo’n
mogelijkheid.
Dit is niet een
nieuw gegeven, deze gevaren werden
eerder beschreven.

Tot slot

Het recente dreigen met wapengekletter tussen de VS en Noord-Korea leidt
nog meer tot het gevoel van onveiligheid. De leiders van beide landen worden gewantrouwd en wantrouwen elkaar. Na lezing van het boek, waarin
de laatste ontwikkelingen niet opgenomen konden worden, concludeer ik dat
Noord-Korea zich genegeerd voelt
door de rest van de wereld en daarom
door het doen van kernproeven van
zich laat horen.

Het boek geeft
naast de opsomming van
de gevaren
voor de veiligheid enkele
handvatten
voor inclusie
van hen - individuen, bevolkingsgroepen
en staten - die
zich buitengesloten voelen
en wordt daarmee ook geschreven om
een wat optimistischer kijk
op de wereld
te krijgen. Met
inclusie en
zich gewaardeerd voelen is er minder
reden om ‘om zich heen te slaan’ om
aandacht te krijgen. Dit is een psychologisch proces dat op vele niveaus van
toepassing is. *

Sauer, Tom (2017) De strijd voor vrede, en hoe
we die kunnen winnen. Uitgeverij Polis, ISBN
9789463102223, 208 pagina's.
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Georg Friedrich Nicolai:
oorlogsarts tegen oorlog
voortdurend voor lafaard en volksverrader uitgemaakt. Hij kreeg daarop van
de universiteitssenaat te horen dat hij
dat aan zichzelf te danken had, wat
typerend was voor het politieke klimaat aan de Duitse universiteiten tijdens de Weimarrepubliek. Moegestreden keerde hij Duitsland in 1922 de
rug toe. Hij zou op hoge leeftijd in
Chili overlijden, net te vroeg om zelf
nog te kunnen meemaken dat, op de
golf van de ‘jaren 60’-rebellie, de vergeten ‘deserterende medicus’ in de
belangstelling terugkeerde.

Leo van Bergen
Georg Friedrich Nicolai was
een Duitse hoogleraar en hartspecialist die, als een van de
weinigen, aan het begin van de
Eerste Wereldoorlog een antioorlogsgeluid liet horen. Het
kwam hem op het verlies van
zijn baan en een veroordeling
te staan. Na de oorlog werd
hem het collegegeven onmogelijk gemaakt door rechtsnationalistische studenten en
het gebrek aan steun van zijn
universitaire meerderen. In
1922 verliet hij Duitsland om
er nooit meer terug te keren.
In zijn boek Die Biologie des
Krieges, dat in 1917 in het neutrale Zwitserland werd gepubliceerd, weersprak hij de ook
door veel artsen aangehangen
sociaaldarwinistische opvatting
dat oorlog de mens, het volk,
het ras, fysiek en psychisch
sterker maakt. Oorlog, zo
zette hij uiteen, is biologisch
juist contraproductief.
In 2015 bracht de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie een
Medisch appèl tegen kernwapens uit.
Het werd gepubliceerd in The British
Medical Journal, is inmiddels in diverse talen verschenen en heeft invloed
uitgeoefend op de internationale druk
op kernwapenstaten om tot ontwapening over te gaan. In het appèl wordt
op medische in plaats van politieke of
religieuze gronden geageerd tegen
kernwapens. Bij een nucleaire ontploffing is elke medische hulp onmogelijk en daarmee komt preventie als
het enige zinnige antwoord in het
medische vizier.

De Nederlandse Vereniging voor
Medische Polemologie is onderdeel
van de IPPNW en beide staan in een
lange traditie van gezondheidswerkers
die uit medische overwegingen een
antioorlogsgeluid hebben laten horen.
Dit begon in georganiseerd verband in
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1905 met de Franse Association
Médicale Internationale contre la
Guerre. Wat Nederland betreft kunnen
de Commissie inzake Oorlogsprofylaxis en de Antioorlogsgroep Verplegenden – die aan het Amsterdamse
Wilhelmina Gasthuis in het leven werd
geroepen – genoemd worden, die beide
actief waren in het interbellum. De
meeste van die groeperingen en personen lieten vanwege hun preventieve
invalshoek hun aversie in jaren van
vrede horen, maar andere verkondigden hun anti-oorlogsgeluid ook, of
juist, toen de kanonnen waren gaan
bulderen.

‘Een lafaard en volksverrader’

Een van hen was de Duitse hartspecialist Georg Friedrich Nicolai. In oktober
1914 hield hij het Duitse volk voor dat
oorlog een misdaad is en een culturele,
politieke, economische én medische
ramp zou gaan betekenen. Hij weersprak daarmee de goegemeente van de
Duitse intelligentsia die juist haar steun
voor de Duitse strijd had uitgesproken.
Het kostte hem in de zomer van 1915
zijn baan als hoogleraar fysiologie aan
de Universiteit Berlijn, om die pas na
de oorlog weer terug te krijgen.

Maar destijds werd hem, ook omdat hij
zijn opvattingen publiek bleef verkondigen, het geven van colleges door
rechts-nationalistische studenten onmogelijk gemaakt. Op luide toon werd hij

Eenzame positie

De uit een socialistisch, humanistisch
nest afkomstige Nicolai was in de jaren
vóór 1914 geen onbekende in de
Duitse maatschappij. Hij was een prominent arts die bijvoorbeeld nog bij
Rudolf Virchow had gestudeerd, de
grondlegger van de cellulaire pathologie en de vergelijkende pathologie. Al
op zijn 35e werd Nicolai hoogleraar te
Berlijn, met name vanwege zijn onderzoek op het gebied van de elektrocardiografie. Zoals zijn leermeester voor
hem had gedaan, liet hij echter ook met
regelmaat op andere maatschappelijke
gebieden van zich horen, waaronder de
politiek. Als overtuigd republikein
maakte dit hem niet bij iedereen
geliefd.
Nicolai was ervan overtuigd dat hij als
arts daar moest zijn waar het meeste
medische leed te helen viel – en dus
dat artsen, met beroepssoldaten, als
enigen het geluk hadden dat zij zich in
oorlogstijd niet hoefden om te scholen.
Daarom trad hij in september 1914 in
dienst van de krijgsmacht en werd hij
hoofd van een militair hospitaal te
Berlijn.

Maar toen kort daarop een kleine 100
vooraanstaande kunstenaars en geleerden, onder wie medische namen als
Wilhelm Röntgen, Albert Neisser en
Max Planck, hun pro-Duitse en martiale Aufruf an die Kulturwelt de wereld
in stuurden, kon hij niet zwijgen. Ook
omdat de ondertekenaars van de brief
beweerden te spreken in naam van persoonlijke helden als Goethe, Beet-

ook maar kon bleef hij tegen oorlog en
militarisme fulmineren. Ondertussen
vulde hij zijn tijd met het ene na het
andere protest tegen de ene na de andere aanklacht, waarbij zijn uitgebreide
kennissenkring in sociaaldemocratische
kringen hem goed uitkwam. Het maakte hem een tijdlang de meest vervolgde, maar ook best behandelde Duitse
pacifist. Uiteindelijk werd hij dan toch
veroordeeld tot 6 weken Militärarrest,
gevolgd door het bevel de wapens op
te nemen. Een beroep op de Geneefse
Conventie, volgens welke het artsen en
verpleegkundigen verboden was daadwerkelijk aan de strijd deel te nemen,
was vergeefs. Hij weigerde dienst en
gevangenisstraf was onafwendbaar. Hij
dook daarop onder en wist in juni 1918
behoorlijk spectaculair, met een gestolen militair vliegtuig, naar Kopenhagen
te vluchten. Daar zette hij, tezamen
met erkende pacifisten als Romain
Rolland, het tijdschrift Das werdende
Europa op.

Symbool

Omslag van de tweede druk van Nicolas boek ‘Die Biologie des Krieges,
Betrachtungen eines Naturforschers den Deutschen zur Besinnung’ (Zürich, 1919)

hoven en Kant, diende hij hen van
repliek in zijn tot internationale verzoening oproepende Aufruf an die
Europäer. De oorlog, zo meende
Nicolai, was noch gerechtvaardigd
noch een zegen. Hij zou een ramp worden, voor land, cultuur en mensheid.
Tot publicatie kwam het echter niet
omdat slechts een handjevol mensen
van naam, zoals Albert Einstein, bereid
was zijn appèl te ondertekenen. Later
zou hij over die eenzame positie schrijven: ‘De meesten koesterden de oorlogsopwinding en namen het daarmee
gepaard gaande bedrog op de koop
toe.’

Meest vervolgde Duitse
pacifist

Als compensatie ging hij zijn colleges
aan de medische faculteit met antioor-

logsboodschappen doorspekken.
Tijdens een lunch in augustus 1915
ging hij echter te ver. Hij veroordeelde
de schending van de Belgische neutraliteit, de torpedering van het passagiersschip de Lusitania en het gebruik
van gifgas. De Duitse legerleiding
noemde hij ‘misdadig en idioot’. Een
meeluisterende militair chirurg briefde
dit door, wat het voorlopige einde van
Nicolais universitaire loopbaan betekende.

Kort daarop raakte hij zijn positie als
arts kwijt, werd tot ‘eenvoudig soldaat’
gedegradeerd en als ‘bewaker van
zieke militairen’ bij de landstorm ingedeeld. Uit protest liet hij elke vorm van
discipline varen: de laarzen bleven
ongepoetst, de kin ongeschoren. De
groetplicht liet hem koud en waar hij

Tegen die tijd was hij in neutrale landen en pacifistische kringen al uitgegroeid tot een symbool van verzoening
en humanisme. Die status hing sterk
samen met de publicatie van Die
Biologie des Krieges in juni 1917 in
Zürich, dat een poging was tot ‘wetenschappelijk pacifisme’ en dat snel in
diverse talen werd vertaald. Hierin
haalde hij, naast het idee dat de oorlog
artsen veel leerde, de sociaaldarwinistische gedachte onderuit dat de mens,
het volk, het ras, door oorlog zowel
fysiek als psychisch sterker wordt; dit
idee dat oorlog in feite ook een arts is,
was toen wijdverbreid onder zijn collega’s.

Oorlog, zo vond Nicolai, maakt de
mens niet sterker. Niet cultureel, niet
fysiek en niet psychisch, al was het
maar omdat het juist de sterksten van
een volk zijn die voor dienst worden
opgeroepen en dus sneuvelen, gewond
raken of gek worden. Oorlog, zo concludeerde hij, is biologisch juist contraproductief. Ofwel: oorlog is geen arts,
oorlog is geen medisch docent, maar
oorlog is een alvernietigende kwakzalver. *
De literatuurlijst vindt u terug op
www.nvmp.org/nieuwsbrief
Eerder verschenen in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde.
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Vergeten slachtoffers

Het is een vreemde ervaring
om een boek te lezen over een
psychiatrische inrichting ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog, de Willem Arntsz
Hoeve te Den Dolder, als
tezelfdertijd de nazaat van die
instelling zo uitdrukkelijk en
negatief in het nieuws is vanwege de moord op een 25-jarige vrouw.

naalsocialistisch bestuur sinds eind
1942 en de hongerwinter) gaan slechts
deels op. De stijging van sterfte had al
ingezet voor de komst van de medische
NSB’ers en andere bruinhemden –
zelfs al vóór de oorlog, waarschijnlijk
als gevolg van de economische crisis –,
en de sterfte in de hongerwinter was
procentueel veel hoger dan elders in
het land. Zij concluderen dat voor de
velen die toen stierven het door de
spoorwegstaking ontstane voedseltekort tijdens de winter van 44-45 niet
zozeer de oorzaak van hun overlijden
was, maar eerder de druppel die de

In dit boek proberen de historici Marco
Gietema en Cecile aan de Stegge na te
gaan hoe het zo was gekomen dat er
zoveel patiënten in de Willem Arntsz
Hoeve te Den Dolder stierven. Dit
maakt deel uit van de poging een meer
algemene verklaring te verkrijgen voor
de gehele sterfte in Nederland onder
psychiatrische patiënten: zo’n 9000,
inclusief 1400 weggevoerde en vermoorde Joodse patiënten. De normale
verklaringen voor Den Dolder (natio-

reeds tot de rand met ellende en ontbering gevulde emmer had doen overlopen. Van de vele oorzaken kan bijvoorbeeld ondervoeding naar voren worden
gehaald, die, naast diefstal van voedsel
door het verzorgend personeel, onder
andere was ontstaan door het onderbrengen van vele patiënten die hadden
moeten verhuizen vanwege de bouw
van de Atlantikwall. De overbevolking
die dit tot gevolg had leidde tevens tot
makkelijker verspreiding van infecties,

Leo van Bergen

Na die moord kwamen alle (voor)oordelen over psychiatrische patiënten met
een crimineel verleden – die de vermeende moordenaar overigens niet
was, hij was te Den Dolder vanwege
voorbereiding op zijn vrijlating die
1 november sowieso zou plaatshebben
– weer naar voren. Mensen die de procedure probeerden te verdedigen, stonden al bij begin van de discussie met
10-0 achter. Het liet weer eens zien hoe
vreemd de geschiedenis kan gaan: één
‘patiënt’ van een kliniek vermoordt
buiten de kliniek één vrouw, terwijl
van diezelfde kliniek in de jaren 40-45
meer dan 600 patiënten door bittere
omstandigheden om het leven zijn
gekomen of domweg zijn vermoord.
Die ene vrouw was – terecht – volop in
het nieuws. Die 600 (de meer dan 1100
patiënten van Den Dolder die in 40-45
zijn omgekomen, minus de voor een
dergelijke periode normale sterfte), zijn
geëerd in een mooi boek dat de titel
Vergeten Slachtoffers draagt.
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die weer, door het teerder geworden
gestel, eerder tot de dood leidden.

Ook de strenge winter van 41-42 speelde een rol. Die zorgde ervoor dat, in
combinatie met de verduistering, de
toch al verzwakte patiënten langer
inactief moesten zijn – de Willem
Arntsz Hoeve stond juist bekend vanwege zijn actieve therapie. Ook dat
versterkte de reeds ingezette verzwakking.

Opvallend is de geschetste rol van
Medisch Contact, dat na de oorlog de
schuld geheel in de schoenen
van de nationaalsocialisten had
geschoven. Zij veroordeelden de
artsen die hadden besloten om,
in tegenstelling tot enkele andere, geen ontslag te nemen na het
aantreden van het fascistische
bestuur – wat overigens tot een
tweedeling in het personeel leidde en daarmee de voor goede
patiëntenzorg zo broodnodige
eenheid van medisch handelen.
Hen werd lafheid verweten. Zij
hadden het medisch geweten
verraden. Dat die artsen bleven
omdat anders de zorg voor de
patiënten nog verder in het gedrang zou komen, om niet te
zeggen: vrijwel nihil zou worden, deed niet ter zake. Zij zouden na de oorlog de consequenties dragen, waarmee het toenmalige MC-bestuur de verdenking op zich laadt de zuiverheid
van het artsengeweten hoger te
hebben gesteld dan het lichamelijk en psychisch belang van de
patiënten.

Vergeten Slachtoffers is niet alleen een
mooi en interessant boek, leuk voor de
historisch geïnteresseerden onder ons.
Het is een belangrijk boek. *
Marco Gietema en Cecile aan de Stegge,
Vergeten slachtoffers. De geschiedenis van psychiatrische patiënten in Nederland tijdens de
Tweede Wereldoorlog (Amsterdam: Boom,
2017); ISBN: 978 9089 53946 5, pp. 269

De extra ALV, die niet doorging
Hans van Iterson
Op advies van de Financiële
Commissie heeft het AB van
de NVMP een extra Algemene
Ledenvergadering (ALV) uitgeschreven, en wel op 4 november. De commissie adviseerde
een eerste ALV in het voorjaar
voor beleidsvoornemens en
begroting en een tweede in
het najaar voor het afleggen
van verantwoording over het
uitgevoerde beleid en de jaarrekening. Vanwege te geringe
belangstelling is deze laatste
ALV uiteindelijk afgelast, al
bleek de interesse, last minute,
nog wel mee te vallen. Omdat
er belangrijke punten op de
agenda stonden – m.n. wat te
doen met onze zorgelijke
financiële situatie, met de
Vlaamse Artsen voor Vrede
(AVV), met onze naam en met
onze Nieuwsbrief – willen wij u
langs deze weg toch nader
informeren en enkele vragen
voorleggen.

Advies financiële commissie

De financiële commissie van de
NVMP heeft naar aanleiding van de
ALV op 21 mei 2016 een advies aan
het bestuur van de NVMP opgesteld
om tot een gezonde financiële situatie
te komen. Vier punten staan in dat
advies centraal: kostenreductie, inkomstenverhoging en ledenadministratie,
ledenwerving, fondswerving.
1) Kostenreductie:
Hieronder vallen onder meer het terugbrengen van het aantal gedrukte nummers van de Nieuwsbrief (zie onder)
en het overwegen van een digitale versie, het kostendekkend maken van projecten en het in het najaar opstellen van
een sluitende begroting voor het komende jaar.

2) Inkomstenverhoging en ledenadministratie:
Bijdragen 2018, bij voorkeur door
automatische betaling. Over de hoogte
van contributie en bijdragen bent u
reeds door middel van een separate

brief ingelicht. Maak betalingen gemakkelijker door iDEAL aan te bieden
als betaalmogelijkheid. Onze ledenadministratie is gebrekkig in die zin dat
er nog veel details missen, van ruim de
helft van de leden ontbreken gegevens
(zoals disciplines, kwaliteiten, e-mailadres).

3) Ledenwerving:
Daarbij valt aan tal van zaken te denken. Leden werven leden via hun netwerken. Inzetten van de Nobelprijs
voor ICAN als middel om discussie
aan te gaan. Artikelen in toonaangevende vakbladen. Publieke personen
achter een Maatschappelijk Appèl
tegen Kernwapens krijgen. Nadenken
over een meer aansprekende naam
voor de vereniging (zie ook hieronder).

4) Fondswerving:
Vraag subsidies aan voor projecten en
breng personeelskosten in rekening.
Benader zo nodig professionele bureaus voor het realiseren van projecten.

Andere agendapunten

Mede in samenhang met dit adviesstuk
kwamen op de agenda van de afgelaste
ALV punten te staan waarvan we er
hier enkele nader belichten:
- fusie met de Vlaamse Artsen voor
Vrede (AVV);
- een eventuele naamswijziging van
NVMP;
- de toekomst van de Nieuwsbrief.

* de ‘fusie’ met onze Vlaamse zustervereniging Artsen voor Vrede (AVV):
de Algemene Vergadering van MVPA Artsen voor Vrede heeft op 23 november beslist om over te gaan tot de ontbinding van de vereniging, met ingang
van 1 januari 2018. Aan de leden van
AVV is een brief gestuurd met de
vraag om toe te treden tot de fusievereniging NVMP.

* naamswijziging: we willen de discussie aangaan of de huidige naam NVMP-Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken – nog voldoende aanspreekt. Toelichting: het gaat daarbij
niet om het wijzigen van de statutaire
naam NVMP, maar alleen om de ‘toenaam’. Doelstelling van de NVMP is
en blijft ‘een bijdrage te leveren aan de
preventie van oorlog en aan de totstandkoming van vrede in de wereld’.
Het spreekt voor zich dat over zoiets
essentieels eerst een goede meningsvormende discussie dient plaats te vinden. Die hadden we op 4-11 willen
voeren, maar schuift nu door naar de
volgende ALV. Misschien komt daar
wel naar voren dat ‘NVMP - Gezondheidzorg en Vredesvraagstukken’ geen
aanpassing behoeft. Maar men kan ook
denken aan een naam als NVMP Artsen voor vrede, die kort en duidelijk
is. Medici voor vrede of gezondheidswerkers voor vrede zijn daar weer
varianten op. Uiteraard zijn er meer
namen te bedenken. Criteria voor
naamswijziging:
- naam moet passen bij doelstelling;
- continuïteit is belangrijk;
- doelgroep moet zich in de naam
kunnen herkennen;
- naam moet duidelijk en, liefst, kort
zijn.

* de toekomst van de Nieuwsbrief: al
geruime tijd wordt, met name vanuit
kostenbesparend oogpunt, gedacht aan
het digitaliseren van de Nieuwsbrief.
Grote belemmering vormt nochtans het
ontbreken van ruim de helft van de
e-mailadressen van leden en donateurs.
Om toch alvast enige reactie van onze
lezers te krijgen hierbij enkele vragen.

1) Ik lees de huidige gedrukte nieuwsbrief:
- helemaal; - enkele artikelen;
- bijna nooit
2) Een digitale nieuwsbrief zou ik:
- beter lezen; - slechter lezen;
- geen verschil met gedrukte versie
3) Ik vind een digitale nieuwsbrief:
- een goed idee ; - liever een gedrukte
nieuwsbrief; - is mij om het even. *

Wilt u hierop reageren of het gehele
advies van de financiële commissie
ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
office@nvmp.org
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York, 4 tot 6 september 2017

Health through Peace-congres

Marianne Begemann en
Leo van Bergen
‘We have to consciously build
the elements of a world based
on a culture of peace and disarmament. This is a task for
everyone …requiring meaningful
participation of people at all
levels”. (Dr. Widad Alkreyi)

Zo luidden de openingswoorden van
het programma van het 22e IPPNWwereldcongres: Health through Peace
in York, een stad in het midden van
Engeland, oostelijk van Leeds. Die
nabijheid zorgde voor een uitgelezen
mogelijkheid voor Nederlanders om
eens een IPPNW-congres bij te wonen.
Het bestuur van de NVMP werd vertegenwoordigd door de ‘B3’-groep:
Marianne Begemann, Leo van Bergen
en Peter Buijs. Van de AVV had Hugo
D’aes de grote oversteek gewaagd. De
universiteit, waarvoor de term ‘doolhof’ een typisch Brits eufemisme
bleek, lag een eind buiten de – prachtige – stad. Die stad leek, met zijn grote
aandacht voor de vanwege de tere toeristenziel behoorlijk verdisneyficeerde
Vikingoverheersing, een IPPNW-invasie overigens goed te kunnen gebruiken.

Het congres duurde drie dagen. Er
waren meer dan 35 deelnemende landen waaronder ook Noord-Korea met
twee afgevaardigden. Er waren meer
dan 100 gastsprekers die zowel vanuit
wetenschappelijke en deskundige invalshoeken alsook vanuit de lobby- en
NGO-werelden de diverse onderwerpen hebben belicht. Peter was één van
hen, over de recente NVMP-acties en
hoe nu verder. Het Congres had verschillende doelen: bewustmaken en
informeren, stimuleren van debat en
discussie, inspireren en activeren, het
versterken van de solidariteit en het
promoten van samenwerking en actiebereidheid in de vooruitstrevende internationale gemeenschap van Health
Professionals.
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Presentatie Peter Buijs

Daarom bestond het programma voor
een deel uit – soms inhoudelijk scherpe, maar ook soms blijkbaar uit politiek oogpunt noodzakelijk geachte –
plenaire redevoeringen met als spreekster op de opening onder meer Beatrice
Fihn (voorzitter van ICAN en toekomstig Vredesnobelprijswinnaar van dit
jaar). Zij sprak over the humanitarian
initiative and the Nucleair Weapons
Ban Treaty. Bij de start op dinsdag
sprak Paul Rogers (Oxford Research
Group) over Preventing war and violence: the democratic and civic challenges of peacebuilding, waarna na
anderhalve dag het gehoor zich splitste
en een aantal kleinere, meer gespecialiseerde, uitermate diverse bijeenkomsten kon gaan bezoeken (of niet natuurlijk). Voorbeelden daarvan zijn: Attacks
on healthcare in conflict. Mitigating
nuclear violence, Politics, structural
violence and Environmental Degradation. Die vele kleine bijeenkomsten
(twee rondes per ochtend en middag
met 16 verschillende onderwerpen, op

dinsdag en woensdag) werden, meer
dan de plenaire, gekenmerkt door
inhoud en debat. Het neemt niet weg
dat ook die plenaire bijeenkomsten van
groot nut waren, al was het maar om te
zien dat het IPPNW-gedachtegoed
wereldwijd aandacht trekt en aanhangers heeft, en niet alleen van mensen
geboren voor 1960, maar ook van na
1990. Dat geeft de abnormale en verre
van gewone burgers die wij gelukkig
zijn, moed, ook omdat de Nederlandse
NGO-acties en de reactie van onze
regering ettelijke keren met ere werden
genoemd. Die positieve stimulans
kreeg een bekroning in de afsluiting
door drie bijzondere sprekers: de
ambassadeur van Oostenrijk Thomas
Hajnoczi – dé man achter het Oostenrijkse initiatief van de Humanitarian
Pledge in december 2014, die zeer
waarderend sprak over het Nederlandse
optreden bij de VN-onderhandelingen –, de Japanse voorzitter van de
World Medical Association Dr.
Yoshitake Yokokura en Dr. David
McCoy (voorzitter van Medact, de
Britse tak van IPPNW, Queen Mary
University London). Tot slot werd
onder de creatieve regie van David
McCoy een mega-groepsfoto gemaakt
met de tekst: ‘Uniting behind nuclear
ban treaty’. De dag na het Congres vergaderde de IPPNW International
Counsel, alwaar onze voorzitter werd
gekozen in de IPPNW- Board-at-large,
wat gezien mag worden als een honorering van de NVMP-acties sinds
2014. *

De internationale campagne tegen
kernwapens wint Nobelprijs voor
de Vrede 2017
Aldus de zeer heldere taal van het
Nobel-comité.

Hans van Iterson
Vrijdag, 6 oktober, is bekend
gemaakt dat de Internationale
Campaign to Abolish Nuclear
weapons (ICAN) de Nobelprijs
voor de Vrede heeft gewonnen. IPPNW is medeoprichter
van en drijvende kracht achter
ICAN en lid van het internationale bestuur. En daarmee
straalt deze Nobelprijs ook af
op de NVMP, als de Nederlandse tak van IPPNW, en in
ons land één van de drijvende
krachten in ICAN-verband
achter de strijd voor een kernwapenvrije wereld, samen met
PAX en het Rode Kruis.

Het Nobelcomité maakte in Oslo bekend dat ICAN de prijs wint voor haar
werk aan nucleaire ontwapening.
ICAN heeft zich jarenlang ingezet voor
het wereldwijde verbod op kernwapens, dat afgelopen zomer werd aangenomen en op 20 september opende
voor ondertekening. Internationaal zijn
er wel afspraken om de verspreiding
van landmijnen, clusterbommen en
biologische wapens tegen te gaan,
maar dergelijke afspraken ontbraken
nog over de veel gevaarlijker kernwapens. “ICAN heeft geholpen dat juridische gat te vullen”, aldus de voorzitter
van het Comité. “Dit jaar is de prijs
een eerbetoon aan iedereen die werkt
aan ontwapening. We hebben ICAN
gekozen omdat wij, het Noorse Nobelcomité, geloven dat zij op een bewonderenswaardige wijze het voortouw
hebben genomen in het aanvuren van
het ontwapeningsproces. Ook maakt
ICAN de bevolking, die bang is om
beschermd te worden met kernwapens,
meer betrokken.”

Is de uitreiking een bericht aan specifieke staten/wereldleiders?
“We sturen een bericht aan alle staten,
maar naar kernmogendheden in het bij-

zonder. We willen ze herinneren aan
het kernstopverdrag dat ze al hebben
ondertekend. Zij zijn ook verplicht te
werken aan een kernwapenvrije
wereld; we hebben hetzelfde doel.”

“Het is aan elke individuele staat om te
kiezen of ze gaan ontwapenen. We proberen niet één specifieke politicus te
overtuigen, we willen ICAN aanmoedigen en helpen met dit extreem serieuze
probleem. De bevolking wil niet met
kernwapens verdedigd worden.”

Hans van Iterson werd die dag
geïnterviewd door Medisch Contact:
'ICAN is een heel breed platform, als
organisaties werken we samen', licht
Hans van Iterson toe. 'Dit is een enorm
grote waardering, die komt op een bijzonder moment.' Van Iterson doelt op
de spanningen tussen de Verenigde
Staten en Noord-Korea, maar ook op
de totstandkoming van een VN-verdrag
over een kernwapenverbod. Deze
zomer werd dit verdrag opgesteld; 122
landen willen zich eraan committeren
zodat het wordt bekrachtigd. Van
Iterson: 'Het ICAN heeft de landen bij
elkaar gekregen voor dit verdrag.'

IPPNW won in 1985 ook al eens de
Nobelprijs voor de Vrede. Toch heeft
de nieuwe prijs zeker waarde, aldus
Van Iterson. 'Het oogt misschien symbolisch omdat er nog altijd kernwapens
zijn, maar de prijs onderstreept dat de
wereld anders denkt over kernwapens
dan kernwapenstaten.' *

Beatric Fihn, executive director van ICAN, viert het winnen van de Nobelprijs met enkele
medewerkers. Haar commentaar:
I'm still speechless. I don't know if you've heard the recording of the call from the Norwegian
Nobel committee but all I could come up with to say was a pathetic "wow" here and there.
I am still so overwhelmed that I don't feel that I can write anything too thoughtful and
eloquent right now, I just want to say THANK YOU ALL FOR MAKING THIS HAPPEN.
I have never met so many brilliant, funny, committed people as in the ICAN network and it's
been so much fun to work with you all. Every single partner organisation owns this prize and
we all need to use it to maximize the impact of our organisations work on the ban treaty.
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Uit tijdschriften en van internet
krachten. Het arsenaal van ongeveer 320 in silo’s ondergebrachte
raketten met in totaal 1000
kernkoppen zal uiteindelijk volledig vervangen worden.
Strategische onderzeeërs en
bommenwerpers, die de nucleaire drie-eenheid afronden, worden ook up-to-date gebracht.

Hans van Iterson
Veel aandacht was er in
deze Nieuwsbrief voor de
activiteiten voor een
kernwapenvrije wereld.
Er is een kernwapenverdrag en een Nobelprijs
voor de vrede die dit doel
dichterbij moeten brengen. Ondertussen kan de
verontrustende realiteit
niet uit het oog worden
verloren. Het onderstaande artikel, van Tom
Parfitt d.d. 24-10-2017 uit
de Times, over een nieuwe
Russische intercontinentale raket spreekt boekdelen.

Rusland test nieuwe
raket ‘die elke verdediging kan verslaan’

Het Russische leger is testlanceringen aan het voorbereiden van
haar volgende generatie intercontinentale ballistische raketten.
Een wapen waarvan men
beweert dat er geen verdediging
tegen mogelijk is.Vorig jaar werd
voor het eerst een afbeelding
van de RS-28 Sarmat gepubliceerd maar de testfase werd
meerdere keren getroffen door
fouten. De laatste testen zijn nu
echter klaar voor uitvoering en
zullen tegen het einde van het
jaar worden afgerond met proeflanceringen vanaf de Plesetsktestsite in West-Rusland.

"Het belangrijkste doel is de systemen van de raket te controleren op het moment dat ze de
silo verlaten, de aansturing van
de eerste trap van de Sarmat en
de volgende vijf seconden [van
de vlucht]," aldus een bron. De
RS-28 is bedoeld om de R-36 te
vervangen, die van de NAVO de
bijnaam ‘SS-18 Satan’ kreeg. De
Satan was 10 ton zwaar en kon
een explosie veroorzaken die
2000 keer krachtiger is dan de
bommen die op Hiroshima en
Nagasaki werden gedropt.

Met een gewicht van 100 ton en
met een bereik van ongeveer
6.200 mijl, kan de Sarmat tot 16
kernkoppen dragen en volgens
Moskou in staat zijn om elk
raketafweersysteem te verslaan.
Het kan een lading dragen die in
staat is om een gebied “ter
grootte van Texas of Frankrijk" te
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vernietigen, aldus Zvezda, het
televisiekanaal van het ministerie
van defensie.

De eerste testen met de Sarmat
waren vorig jaar gepland maar
moesten worden opgeschort. Ze
werden in maart van dit jaar
opnieuw vertraagd omdat de lanceersilo nog niet klaar was.
Vervolgens was er in april sprake
van een fout in de raket zelf.
Maar nu zijn dan toch de aanloopproblemen opgelost en
wordt verwacht dat de Sarmat in
2019 of 2020 in dienst kan treden en worden ingezet als
onderdeel van de strategische
raketsystemen in de regio’s
Krasnoyarsk en Orenburg. De
Sarmat wordt ontwikkeld door
raketfabrikant Makeyev die in de
buurt van Chelyabinsk is gevestigd en een jaar geleden een
afbeelding van de ‘raket met de
stompe neus‘ publiceerde.
Rusland kondigde in 2011 aan in
dit decennium $ 650 miljard te
gaan investeren in het vernieuwen van haar strategische nucleaire afschrikkingssystemen alsmede haar conventionele strijd-

Mike Pence en Donald Trump

De Satan-raket is sinds de jaren
zeventig in dienst geweest. Deze
is ontworpen en geproduceerd
in de stad Dnipropetrovsk, nu
Dnipro, gelegen in de Oekraïne.
Nu Moskou en Kiev in conflict
zijn over de Krim en de oorlog
in de Donbass-regio van
Oekraïne, moet het Kremlin wel
met een vervanging komen.

De RS-28 Sarmat

De ontwikkeling van de Sarmat
wordt dagelijks gecontroleerd
door adviseurs van Sergei
Shoigu, de Russische minister van
defensie, vanwege het strategische belang ervan. De raket
wordt naar verwacht de drager
van een nieuw soort hypersonische kernkop die alleen bekend
staat als Object 4202. De kernkop is zo ontworpen dat hij
onmogelijk te onderscheppen is
door anti-raket systemen omdat

hij geen vaste koers volgt. De
eerste proeven met de Sarmat
waren in augustus 2015 en de
hypersonische kernkop werd
afgelopen jaar met succes getest.

Moskou heeft zijn militaire uitgaven het afgelopen decennium
verhoogd, waardoor de defensiebegroting in 2015 met 21 procent is gestegen naar 54,1 miljard
dollar, ondanks een economische
neergang en westerse sancties
vanwege de Oekraïne. Ondanks
dalende olieprijzen houdt
Rusland koste wat kost vast aan
haar herbewapeningsprogramma.

America first!

Uiteraard moet Rusland niet als
enige in het beklaagdenbankje
geplaatst worden. Op 29 oktober meldt The Guardian ‘De regering Trump smeedt nieuwe plannen om het Amerikaanse nucleaire arsenaal te versterken’. Trump
wil een einde maken aan de
nucleaire ontwapening die na de
Koude Oorlog is ingezet. Waar
Barack Obama zijn regeerperiode begon met een toespraak in
Praag waarin hij zich verbond
aan nucleaire ontwapening
wereldwijd, daar stelt vice-president Mike Pence dat er geen
betere garantie voor wereldvrede is dan het Amerikaanse nucleaire arsenaal.
Een eerste opzet van het nieuwe
nucleaire beleid (de Nuclear
Posture Review (NPR)) laat een
versterking van het bestaande
arsenaal zien alsook een versoepeling van de condities waaronder het mag worden ingezet.
Een onbevestigd rapport verhaalt
over een diep verontwaardigde
president Trump die tijdens een
ontmoeting met militaire gezaghebbers werd geconfronteerd
met een grafiek die het dalende
nucleaire arsenaal sinds de
Koude Oorlog aantoonde. De
militairen moesten Trump stevig
afremmen omdat hij wilde pleiten voor een vertienvoudiging
van het arsenaal.
Mike Pence: de geschiedenis
heeft geleerd dat de Amerikaanse kracht bepalend is voor de
weg naar vrede. Ik kan u verzekeren dat onze regering zich
inzet voor de versterking en
modernisering van de
Amerikaanse nucleaire afschrikking.

