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Voor u ligt de eerste Nieuwsbriefeditie van
2018.
We betreuren het verlies van de oprichter
en voorzitter van PSR en de IPPNW,
Vic Sidel en het verlies van twee leden van
onze vereniging, Akke Botzen en Wouter
Hogervorst. We eren hen met een In
Memoriam.

In de Vlaamse en Nederlandse pers afgelopen maanden, zagen we vele artikelen over
nucleaire bewapening en over lekken in
Belgische kerncentrales in Tihange en Doel.
Deze editie is vooral gewijd aan de kernissue van de NVMP, onze zorgen over de
wereldwijde modernisering van nucleaire
wapens en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om telkens weer te waarschuwen voor de medische gevolgen. U treft
de briefwisseling van Peter Buijs met Buitenlandse zaken, waarin hij de grote verontrusting uitspreekt n.a.v. het nieuwe nucleaire
beleid van de Verenigde Staten zoals vastgelegd in de Nuclear Posture Review. In een uitgebreid commentaar leest u over de achtergrond van dit Amerikaanse nucleaire beleid.
Moeten er meer en betere ‘kleine’ (low yield)
kernwapens ontwikkeld worden? Hoe zit
het met het geloof in de afschrikking? Wie
zitten er werkelijk achter de Nuclear Posture
Review 2018? Peter Buijs roept de regering
op alle diplomatieke invloed aan te wenden
binnen en buiten de NAVO en de Veiligheidsraad om zicht te houden op het doel
dat in het Regeerakkoord is verwoord. In
Nederland is onlangs mede dankzij de
NVMP en de Baliegroep een belangrijke stap
gezet. De motie om de regeringspartijen
werk te laten maken van de kernwapenparagraaf in het regeerakkoord is met grote
meerderheid aangenomen.
Wat betekenen we als vereniging, wat is
onze functie in het netwerk van gelijkgestemde ngo’s, waar ligt onze focus? Of kunnen we gewoon doen als de ‘dicty’, de eencellige die het voordeel van netwerkorganisaties allang kent. Als er geen voedsel meer
is voor de amoebe dicty schakelt hij over op
een opzienbarende transformatie. De solitaire amoeben zoeken elkaar actief op en
vormen een meercellige dicty met een steel
en een bol. De eencellige amoeben vormen
zich om tot sporen die via wind, waterstromen en langslopende kevers verspreid worden. Op een goede plek aangekomen start

Bij de voorplaat
Op weg naar een nieuwe kernwapenwedloop?

de spore het leven van een eencellige dicty.
In de wereld onder onze voeten hebben ze
allang het voordeel van netwerkorganisaties ontdekt. In miniatuur weliswaar maar
toch. U ziet het, netwerkorganisaties houden me bezig. Zo hebben vrouwenorganisaties samen een Manifest uitgebracht om
de veiligheid van vluchtelingenvrouwen in
Nederland onder de aandacht te brengen
van ministeries, beleidsmakers, coa’s enz. In
je eentje lukt dat niet, daarvoor is de
implementatie van het Nationaal Actie-plan
n.a.v.VN Resolutie 1325 te complex.
Waarom is aandacht voor gender zo cruciaal om sociale, politieke en economische
dynamieken van vrede en veiligheid te
begrijpen? Dat vond ik helder verwoord bij
Paxvoorvrede.nl. Hoe zaken als gender en
haat tegen anderen soms zorgvuldig
geconstrueerd worden om collectieve grieven te versterken en grote groepen van de
bevolking te mobiliseren rond een politieke
ideologie, een nationalistisch ideaal of een
radicaal extremistisch doel, deze problematiek zag ik mooi geanalyseerd in ‘Tegen de
Haat’ van Carolin Emcke. Zij won ermee
de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel.
In het Humanity House zag ik hoeveel jongeren geïnteresseerd zijn in polemologische kwesties. Aan De Alternatieve Veiligheidsraad, een reeks publiekslezingen doen
sprekers van enkele ministeries, Pax en het
Nationaal Toneel mee. Ook de Werkgroep
Onderwijs is het gelukt met en voor de
medisch studenten in augustus een Summer
School te organiseren rond de thema’s
Global Health, Klimaatverandering en het
Medical Peace Project.

In de ‘Erflaters van de Vredesbeweging’ gaat
het dit maal over Comenius, die ooit als
vluchteling naar Amsterdam kwam in een
periode van godsdienstoorlogen en pestepidemieën en we hebben voor u een
mooie recensie van ‘ De wereld kwam
naar Woensdrecht’. U treft ook het verslag
van de Algemene Ledenvergadering van 26
mei en van het symposium “Hoe voorkomen we een nieuwe kernwapenwedloop?”
Een belangrijk symposium met oog voor
de nieuwe, versplinterde wapenwedloop
met tactische nucleaire wapens, het reële
gevaar van nucleair terrorisme en over de
werkelijkheid van twitter en instant meningen die zich niet goed verhoudt met de
ruimte die diplomatie kenmerkt.
Mimi Tyssen
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Woord van de voorzitter

Peter Buijs
Graag wil ik U ook nu weer in
vogelvlucht de voortgang
schetsen, die we als NVMP
sinds de laatste Nieuwsbrief
hebben geboekt inzake de
kernwapens – apart en samen
met onze bondgenoten – met
als uitgangspunt: kernwapens
zijn volstrekt onaanvaardbaar
wegens de onbeschrijfelijke
medisch-humanitaire gevolgen
bij gebruik en de onmogelijkheid van directe substantiële
hulpverlening.

Die boodschap stond centraal bij ons
door 100 kopstukken uit de zorg onderschreven Medisch Appèl (De Balie,
26-9-2015) en bij de presentatie ervan
aan het parlement (19-4-16). Daar
werd het gebruikt ter medeargumentatie voor de belangrijkste motie (28-416), die zorgde voor een positieve
koers-wijziging van Rutte-II t.a.v. de
VN-onderhandelingen over een kernwapenverbod (2017).

Die boodschap vormde ook de basis
voor onze uitnodiging aan andere
maatschappelijke organisaties (Balie,
1-10-16) een ad-hoc coalitie te vormen
voor een kernwapenvrije wereld: de
zg. Baliegroep. Onze gezamenlijke
activiteiten – Open brieven, een Maatschappelijk Appèl, de Manifestatie op
25-9-17 – resulteerden eind 2017 in de
opmerkelijke Regeerakkoordpassage:
“Het kabinet zet zich, binnen het kader
van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld”.

Die boodschap verklaarde ook de verrassende uitnodiging van de AIV, de

Adviesraad Internationale Vraagstukken van Jaap de Hoop Scheffer, om
30-5 jl. onze visie te presenteren voor
de Commissie Vrede&Veiligheid i.v.m.
een Adviesaanvraag van het kabinet:
“Uit een rondgang is gebleken dat de
expertise en standpunten van uw organisatie het inzicht van de CVV in de
toekomstige rol van kernwapens kan
helpen vergroten.” Natuurlijk gaf uw
voorzitter daar graag gehoor aan,
samen met ons lid André Knottnerus,
oud-WRR- en Gezondheidsraadvoorzitter. Kern van ons betoog: volstrekte
onaanvaardbaarheid van kernwapens,
in combinatie met de beoogde actieve
inzet van het kabinet – de adviesaanvrager – voor een kernwapenvrije
wereld zou o.i. moeten leiden tot een
advies over de rol die Nederland op het
internationale toneel zou moeten/kunnen spelen om dat doel te bereiken.

Verheugend is dat André meer tijd kan
besteden aan de NVMP, zoals ook
bleek uit zijn voorzitten van ons Symposium, 26-5. Dat geldt ook voor één
van de sprekers, Jan Hoekema, die zich
sinds kort veel meer toelegt op de strijd
tegen de kernwapens, waaraan hij vanaf z’n studie een groot deel van z’n
arbeidzaam leven heeft gewijd. In deze
nieuwe kwaliteit was zijn spreken die
middag z’n debuut, en wij zijn blij dat
hij zich als speciaal adviseur/deskundige aan de NVMP en de Baliegroep wil
verbinden.

Voor de NVMP begon 2018 met
Nieuwjaarsfelicitaties aan minister

Zijlstra voor de Regeerakkoord-paragraaf, en met onze wens daar voortvarend invulling aan te geven - al snel
gevolgd door een brief over de verontrustende Nuclear Posture Review. Dat
onze stem toenemend gehoord wordt
bleek uit het uitvoerige antwoord:
“Daarnaast wil ik mijn grote waardering uitspreken voor het werk van U en
de NVMP, met name alle inspanningen
die U zich getroost om het onderwerp
kernwapens onder de publieke aandacht te houden. (…) Op nucleair
wapenbeheersingsgebied hebben wij –
zoals U aan geeft – een goede positie
op het wereldtoneel. Wij zullen deze
positie ook in 2018 aanwenden om met
praktische en innovatieve ideeën en
voorstellen het ontwapeningsproces te
ondersteunen. Daarbij blijven wij
natuurlijk, zoals altijd, graag in gesprek
met onze maatschappelijke partners
zoals de NVMP. Namens de Minister,
Hester Somsen, directeur Veiligheid”i

Hierdoor gestimuleerd stelden wij eind
februari aan de Baliegroep een ‘drietrapsraket’ voor:
1. Een Maatschappelijk Appèl van
bestuurlijke en maatschappelijke kopstukken, om de ‘actieve inzet’ uit het
Regeerakkoord toe te spitsten op internationale reactivering van artikel 6 uit
het Non-proliferatieverdrag: de verplichting om te onderhandelen over
totale nucleaire ontwapening;
2. Contact zoeken met de woordvoerders van de regeringspartijen om te
sonderen hoe verdere synergie te ontVervolg op pagina 4

V.l.n.r.: André Knottnerus, Peter Buijs en LGen b.d. M.L.M. Urlings (vice-vz. CVV) die ons
Medisch Appèl in ontvangst neemt
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wikkelen tussen de politiek en het
maatschappelijk draagvlak voor een
kernwapenvrije wereld, wellicht in de
vorm van een (besloten) beraad met de
Baliegroep en externe deskundigen
over hoe de actieve kabinetsinzet
maximaal te concretiseren;
3. Een publieke manifestatie ‘Hoe een
kernwapenvrije wereld te bereiken’, in
Den Haag bij de start van het parlementaire jaar, op 26-9, de UN-day for
total abolition of nuclear weapons.
Dit idee werd omarmd en succesvol
uitgewerkt. Een Appèltekst werd door
ondergetekende uitonderhandeld met
o.a. Ko Colijn en het Rode Kruis, en
circuleert nu, aanbevolen door o.a. Gijs
de Vries (RKr), Bas Eenhoorn (oudvoorzitter VVD), René de Reuver
(scriba PKN), Jan Gruiters (PAX) en
‘oud-gedienden’ als Karin vd Broeke
(Wereldraad van Kerken), Christa
Compas (Humanistisch Verbond),
Gerard de Korte (RK Kerk), Gijs
Scholten van Aschat, André Knottnerus
en Gerrit vd Wal.

Ondertussen zocht ik als informele
voorzitter van de Baliegroep contact
met de vier coalitiepartijen, en ziedaar:
allen reageerden positief op ons idee
voor nader beraad! Vooral Martijn van

Helvert (CDA) bleek gevoelig voor
onze medisch-humanitaire argumenten
en de door ons geopperde ideeën voor
een gedurfde rol voor Nederland. Dat
bleek vooral uit een onverwachte, door
hem medegeïnitieerde motie:
‘… constaterende dat de dreiging van
nucleaire wapens wereldwijd nog altijd
aanwezig is en de inzet op nucleaire
ontwapening van essentieel belang
blijft; overwegende dat dit kabinet
voornemens is binnen de bondgenootschappelijke verplichtingen een actieve
bijdrage te leveren aan een kernwapenvrije wereld; constaterende dat
Nederland vorig jaar, binnen het bondgenootschappelijk kader, een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan
het VN-verdrag over een verbod op
kernwapens; verzoekt de regering, een
strategie te formuleren om wereldwijde
nucleaire ontwapening te bevorderen
en de Kamer hier voor het zomerreces
over te informeren!’ii
Alle partijen, inclusief de SGP, stemden vóór, behalve de PVV, FvD en …
de VVD.

Daarmee heeft de door ons voorgestelde ‘drietrapsraket’ al vóór de lancering
succes en biedt dat hoop voor vrucht-

baar verder beraad tussen politiek en
maatschappelijk draagvlak over hoe de
Nederlandse rol verder aan te scherpen,
bijvoorbeeld door Minister Blok optimaal te empoweren voor een internationale missie: het ‘revitaliseren van
Artikel VI NPV’. Want dat verplicht
alle NPV-ondertekenaars - dat zijn
bijna alle landen - te streven naar
‘negotiations in good faith (...) on a
treaty on general and complete nuclear
disarmament under strict and effective
international control.’ Wij hebben getoond, dat daarvoor een breed maatschappelijk draagvlak is te mobiliseren,
en dat zou via onze internationale koepels – IPPNW etc. – wereldwijd kunnen. En dat zou wonderwel passen bij
het slot van het in juni te presenteren
Maatschappelijk Appèl: ‘Wat een
cadeau aan de mensheid zou het zijn
als in 2020 ‘50-jaar NPV’ kan worden
gevierd met een serieuze doorstart van
onderhandelingen om te komen tot een
kernwapenvrije wereld. En welke regering kan daarin beter het initiatief nemen dan de onze, gezien de opdracht
in het Regeerakkoord!’ *
zie elders in deze Nieuwsbrief
Motie Sjoerdsma, van Helvert en Voordewind,
stuk 33694 nr. 15 dd 15-5-2018

i

ii

In memoriam

Akke Botzen

Ons erelid Akke Botzen-Gramsma is overleden op 12 april 2018, op de leeftijd van
91 jaar. Vanwege haar verdiensten, meer dan 30 jaar inzet voor de NVMP, in het
Algemeen Bestuur en de vele jaren in de redactie van de Nieuwsbrief, werd Akke in
2012 tot erelid van de NVMP benoemd.

Akke heb ik leren kennen bij de bestuursvergaderingen, in de tijd dat er een afgevaardigde vanuit alle toenmalige afdelingen aanwezig was als AB-lid. Daarna kwamen we elkaar tegen bij de redactievergaderingen van de Nieuwsbrief,
halverwege de tachtiger jaren van de vorige eeuw. Destijds waren deze vergaderingen om de 6 weken. Er was geen e-mail, dus
werd eerst vergaderd over de te schrijven stukken en zes weken later over de aanwezige kopij. Dit alles onder de leiding van
Barthold Hengeveld en zijn vrouw Joy, die de stukken ook redigeerden. Later was de vergaderfrequentie gehalveerd, en werd er
veel overlegd per e-mail. Altijd was Akke een rustpunt in de vergaderingen. Met oog en oor voor de aanwezigen en hun standpunten, om daarna genuanceerd en weloverwogen haar eigen afwegingen en ideeën naar voren te brengen. Een ieder in zijn/haar
waarde laten en toch je eigen ideeën op bevlogen wijze verdedigen, dat kenmerkte haar.

Akke schreef lange tijd de Achterpagina van de Nieuwsbrief vol, met de bedoeling de lezer wat verder te laten kijken dan het
eigen straatje, medisch en als NVMP-lid. Ook schreef zij nu en dan een interessant artikel. Bijvoorbeeld over resolutie 1325 van de
VN Veiligheidsraad en de consequenties voor vrouwen van deze resolutie. Ze vond daarnaast dat de NVMP wel wat activistischer
mocht zijn, er was sprake van te veel studie en weinig actie. Ik kwam haar o.a. tegen bij demonstraties tegen de tweede Golfoorlog.
Akke was actief als vrouw en arts binnen de verschillende organisaties en actief voor vrouwen: binnen de NVMP en de medische
gemeenschap, en daarbuiten bijvoorbeeld bij Vrouwen voor Vrede en de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen. Ze
kampte al langer met een verslechterende gezondheid, reden om in 2012 te stoppen met haar activiteiten voor de NVMP.

Voor meer informatie: in het lentenummer van 2012 van de Nieuwsbrief werd ze geïnterviewd door Christien Mudde. Deze is te
vinden op de website van de NVMP, www.nvmp.org
M. Bakker
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NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen
telefoon 06 - 4200 9559
e-mail office@nvmp.org
internet www.nvmp.org
IBAN: NL40 INGB 0004 3953 40
Aan:

Dhr. H. Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB DEN HAAG

Geachte minister Zijlstra,

Geldermalsen, 15-01-2018

Aan het begin van het nieuwe politieke jaar wil de NVMP, de Nederlandse tak van IPPNW, International Physicians for Prevention of
Nuclear War (Nobel Vredesprijs 1985) U een succesvol 2018 wensen, vooral inzake de Regeerakkoordzin: ‘Het kabinet zet zich, binnen
het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie.’ Zo’n wereld wenst 85% van onze bevolking en ook de wereldgemeenschap, vanaf de eerste, unaniem gesteunde VN-resolutie (1946),
bevestigd in 1970, toen bijna alle VN-landen het NPV (Non-Proliferatie Verdrag) tekenden, ook de kernmachten. Artikel 6 verplicht tot
‘… complete disarmament under strict, effective international control.’

Dit is een immens en urgent probleem, zoals SG Guterres van de VN gister nog beklemtoonde1. Al voor de riskante escalatie tussen Trump
en Kim Jong-un achtten de experts de huidige nucleaire situatie veel gevaarlijker dan tijdens de Koude Oorlog. Terwijl landen zonder kernwapens hun non-proliferatiebelofte nakomen, zijn er nog ca. 15.000 kernwapens, tot 1000 keer sterker dan de twee op Japan in 1945.
Duizenden staan op scherp, met alle risico’s op een kernoorlog, ook onbedoeld: technisch of menselijk falen heeft ons al te vaak vlakbij de
nucleaire afgrond gebracht. Zelfs een regionaal nucleair conflict heeft wereldwijde gevolgen. Roet in de dampkring zal het zonlicht blokkeren, met als gevolg: enorme misoogsten, tot twee miljard hongerdoden en onvoorstelbare vluchtelingenstromen. En dan zijn er de risico’s
van terrorisme of cybercrime, én de kosten: kernmachten gaan hun arsenalen moderniseren, alleen al de VS voor $1.200.000.000.000!
Onvrede over uitblijven van kernontwapening bracht 122 VN-landen in 2017 tot een verbod op het laatste ‘legale’ massavernietigingswapen. Het kabinet Rutte 2 onderhandelde constructief mee, als enig NAVO-lid: hulde! Ons land tekende weliswaar niet, maar wierp zich
nadrukkelijk op als bruggenbouwer voor een kernwapenvrije wereld2, met goede papieren qua diplomatieke reputatie en krediet bij de
‘verbodslanden’ én de kernwapenstaten, die cruciaal zijn voor werkelijke ontwapening. En juist met hen zitten we al aan diverse overlegtafels, in 2018 zelfs met de vijf belangrijkste in de Veiligheidsraad, waarbij China vorig jaar een interessante opening leek te bieden3.
Wat kan in deze constellatie nu een zin-volle leidraad zijn voor onze ‘actieve inzet binnen NAVO-verplichtingen’, die verbods- en kernwapenlanden meer op één lijn kan brengen? Vanuit onze preventieve plicht - voorkómen van onbeschrijfelijk menselijk leed, zonder zicht
op reële hulp – denken wij als artsen graag met U mee.

Voorstanders zien een kernwapenverbod als drukmiddel voor ontwapening. De kernwapenstaten en de NAVO menen, dat een verbod het
NPV ondermijnt als hoeksteen voor hun beleid en enig bindend internationaal kader voor ontwapening. Die redenatie verplicht hen echter
eens te meer artikel 6 van het door hen getekende NPV eindelijk uit te voeren - een resultaatverplichting voor álle landen, aldus het
Internationaal Gerechtshof (1996), en door U al aangekaart in de NAVO, die ook een kernwapenvrije wereld als doel heeft. Wat zou een
mooier cadeau zijn voor de wereld als het 50-jarig bestaan van het NPV in 2020 opgeluisterd zou worden met het op gang brengen van
het nucleaire ontwapeningsproces als bedoeld in artikel 6? Waarbij zeker de vraag betrokken dient te worden in hoeverre het nog van
deze tijd is om conflicten tussen landen op te lossen met zo’n obsoleet, onprecies wapen als een kernbom. Daarvoor moeten toch ook
andere NAVO-landen te winnen zijn?

Een actieve inzet langs deze lijn kan verenigend werken op beide genoemde ‘kampen’ en op brede maatschappelijke steun rekenen: de
Wereldraad van Kerken, de Paus, het Rode Kruis, de World Medical Association, Mayors for Peace, IPPNW4, IALANA5 én ICAN6, de motor
achter het Verbod en beloond met de Nobel Vredesprijs 2017 – ook bedoeld als signaal voor de kernmachten! Ook de NVMP zal die inzet
graag steunen met medisch-humanitaire argumenten en draagvlakverbreding7. Zelden krijgt een klein land zo’n kans op het wereldtoneel
om onze planeet ‘… te helpen verlossen van een levensgevaarlijke Koude Oorlogerfenis, waarmee we ons nageslacht niet mogen opzadelen.’8 We wensen U daarbij alle succes, zijn natuurlijk benieuwd naar uw eigen uitwerking van dit Regeer-akkoordonderdeel, zullen U
daarbij kritisch volgen en zijn graag tot nadere gedachtewisseling bereid!
Met hartelijke groet,

Peter Buijs, voorzitter NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
1 Collegetour, uitgezonden op Nederland 1, 14-1-18
2 Kamerbrief 14-7-17; Nederlandse toelichting bij het tegenstemmen in de VN, 7-7-2017
3 Eén van hen, China, maakte 18-1-17 een interessante, onopgemerkt gebleven opening: "Nuclear weapons should be completely prohibited and destroyed over time

to make the world free of them!”(Xi Jinping, World Economic Forum, Davos)

4 IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War
5 IALANA: International Association of Lawyers Against Nuclear Arms
6 ICAN: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, geïnitieerd door IPPNW in 2007.
7 Zie attach: verslag bijeenkomst Humanity House, 25-9-2017 van brede maatschappelijke coalitie
8 Slotzin uit ons Maatschappelijk Appel van prominente medici, wetenschappers, religieuze leiders, bestuurders en experts als Bisschop De Korte, Ko Colijn, Ben Feringa,

Jan Hoekema (NRC, 8-6-17; zie ook attach, p 28)
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Gezondheidszorg in Palestina bij
70ste verjaardag van Israël
Jan Vosters
70 jaar Israël betekent ook 70
jaar van ellende voor de Palestijnen. Ter gelegenheid van
dit feit heeft het Palestina
Komitee Mustafa Barghouti
uitgenodigd voor een bezoek
aan Nederland. Hij is cardioloog, medeoprichter van de
Palestinian Medical Relief
Society en vooraanstaand politicus. Hoe ziet de gezondheidszorg er uit onder deze
omstandigheden?

Op 8 mei bezocht Dr. Barghouti de
Netherlands School of Public Health in
Utrecht en hield daar een voordracht.
Na een korte inleiding van Jan Vosters
van Care for Palestine start Mustafa
met een overzicht van het landverlies
van de Palestijnen, de schendingen van
de VN verdragen door Israël, mislukking van de Oslo akkoorden en een
apartheidssysteem vele malen ingrijpender dan in Zuid Afrika, vooral door
de versnippering van het land, de blokkades en de voortgaande systematisch
en perfect geregisseerde kolonisatie
van het hele Palestijnse gebied. Zo betaalt de Palestijn vele malen meer voor
water en geneeskundige zorg dan de
settlers in het gebied. Barghouti geeft
een overzicht van voorkomende infectieziekten en niet-overdraagbare ziekten (hartvaatziekten, diabetes en kanker). De specialistische medische voorzieningen in Jeruzalem zijn voor Palestijnen onbereikbaar. Medical Relief
Society heeft ongeveer honderd eerstelijnsgezondheidscentra, plaatselijke
revalidatiecentra en mobiele klinieken,
met mensen die effectief in korte tijd
zijn opgeleid, vooral in verloskunde en
moeder- en kindzorg. Revalidatie van
door de oorlog gehandicapte kinderen
wordt creatief aangepakt. Geen slachtofferrol maar oppakken van kansen.
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Ramallah staat formeel volledig onder
gezag van de Palestijnse Autoriteit).
Hij was in Gaza om de medische zorg
tijdens de oorlog in 2014 te organiseren. Die indrukken zijn blijvend. 25%
van de huizen is vernietigd, geen respect voor ziekenhuizen en scholen. De
blokkade van Gaza is compleet, inclusief het luchtruim en de beperking van
de viswateren: er kan alleen nog gevist
worden in vervuild water. Op boeren
die hun land bewerken wordt door
sluipschutters geschoten. Daarna kwam
de focus op het door Israël gebruikte
geweld in Gaza van de afgelopen
week: zogenaamde rubberkogels op
ongewapende bevolking, regen van
forse traangaskogels, waaraan mensen
overlijden. Hulpverleners worden beschoten. Barghouti blijft geloven in
non-violent resistance, in het verleden
is dat het meest effectief gebleken (bijvoorbeeld rond de toegang tot de Al
Aqsa moskee). Israël is voor drie acties
gevoelig: verlies van mensenlevens
(niet aan de orde, is contraproductief),
economische sancties (dus doorgaan
met boycot) en morele verantwoordelijkheid (maak effecten van geweld
bekend door middel van geweldloze
demonstraties).
Pieter van den Hombergh is oud
tropenarts en huisarts. Hij presenteert
het door hem samen met Chabot
geschreven advies over huisartsgeneeskunde in Palestina. De nota is samen
met het veld opgesteld. Daar waar
Pieter met een WHO-pas in een half
uur van Ramallah naar Gaza kon rijden

Discussie

- Welke zijn de belemmeringen die
patiënten met ernstige medische problemen ondervinden in het verkrijgen
van noodzakelijke medische zorg?
Barghouti zegt dat er bewijs bestaat dat
Israël begeleiders laat spioneren als
voorwaarde voor doorreis. 90% van de
verzoeken om vanwege medische
reden uit te reizen worden overigens
afgewezen.
- Wat doet de Israel Medical
Association?
Barghouti: heel weinig. Ze hebben zich
wel verzet tegen dwangvoeding bij
hongerstaking en bij het vastbinden
van vrouwelijke gevangen tijdens de
bevalling.

Nagesprek over epidemiologische ondersteuning

Gesprek over analyse van kankergevallen in Palestijnse gebieden waar Israël
mogelijk radioactieve munitie en kernafval heeft gestort: geadviseerd wordt
om gebruik van EPD mét gekoppelde
samenvattingen van protocollen verplicht te stellen. ID met uniek nummer
noodzakelijk voor onderzoek.

s

Management blijft problematisch:
Mustafa heeft een moordaanslag overleefd en meldde een inval van
Israëlische troepen in zijn kantoor (NB

Mustafa Barghouti

deed Mustafa daar 3 dagen over (via
brug over de Jordaan naar Jordanië,
vliegen naar Egypte, door Sinaï woestijn naar Gaza). Een groot deel van de
bevolking bestaat uit vluchtelingen (in
eigen land). Daar bestaat andere
geneeskundige zorg voor. Sjeiks en de
golfstaten bouwen ziekenhuizen, maar
zonder verdere voorzieningen. De bevolking betaalt de zorg vaak uit eigen
zak én aan Israël via de ziektekostenverzekering. De levensverwachting van
de Palestijnen is niet slechter, soms
zelfs beter dan die in de omringende
landen uitgezonderd Israël, dat een van
de beste systemen heeft in de wereld
(*). Hij bepleit bij de Palestijnen om
dit systeem over te nemen. Verder:
investeer in opleiding, doe de goeie
dingen goed. Bevorder ownership en
investeer in registratiesysteem. Pieter
presenteert de 7 zuilen, waarvan
patiënt centraal de voornaamste is. Nu
soms maar 3 minuten per patiënt, terwijl de kliniek ’s middags leeg is.
Leiderschap gevraagd.

Verslag Algemene Vergadering NVMP
26 mei 2018
Hans van Iterson
Op zaterdag 26 mei kwam de
NVMP bijeen in de Amershof
in Amersfoort voor haar jaarlijkse Algemene Vergadering.

Welkom door Peter Buijs

Voorzitter Peter Buijs opent de vergadering en legt ons meteen een bijzonder positieve motie Sjoerdsma voor
(zie het woord van de voorzitter) die
deze week in de Tweede Kamer werd
aangenomen. ‘...verzoekt de regering,
een strategie te formuleren om wereldwijde nucleaire ontwapening te bevorderen en de Kamer hier voor het
zomerreces over te informeren, …’

Een unicum, nog nooit stond er zo’n
duidelijke, hoopgevende paragraaf in
een regeerakkoord. De hieruit voortvloeiende gesprekken met fractiespecialisten liggen zonder meer ten grondslag aan de Motie Sjoerdsma C.S.
Opvallend daarbij is dat Martijn van
Helvert (CDA) mede voorop loopt en
minister Stef Blok internationaal wil
laten uitblinken op het kernwapenonderwerp. Daarnaast speelt ook de vraag
van het kabinet aan de Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV) om
hen te adviseren omtrent de Toekomstige rol van kernwapens. De Commissie Vrede en Veiligheid van de AIV
heeft de NVMP uitgenodigd om onze,

medische, visie op die toekomstige rol
te geven. Uiteraard gaan we daar graag
op in en Peter zal samen met André
Knottnerus woensdag 30 mei de commissie bezoeken. Als kleine vereniging
zitten we in een positie waarin we het
verschil kunnen maken. En er valt nog
meer positiefs te vertellen, half juni
wordt er op onze suggestie een besloten beraad met de vier regeringspartijen georganiseerd om te kijken hoe vanuit maatschappelijke groeperingen en
onze medisch-humanitaire invalshoek
praktische invulling gegeven kan worden aan de kernwapenparagraaf in het
regeerakkoord.

Rode Kruis en privaat) en in 4 regio’s
(A, B, C en Gaza). Zou Nederland
partner kunnen zijn? Rol voor de
WHO? In C regio zijn alle ziekenhuizen in Jeruzalem. Een andere ingang
zou de milieuwetgeving kunnen zijn.
Geldt de Israëlische milieuwet ook
voor de kolonisten? We kunnen er van
uitgaan dat de nederzettingen geen
milieuverontreiniging kennen: ze dumpen alles naar lager gelegen Palestijnse
gebieden.

kunnen helpen: pleitbezorging, financiële bijstand voor medicijnen en (epidemiologisch) onderzoek, boycot van
geneesmiddelen die in Israël worden
geproduceerd, bezwaar maken tegen
het organiseren van medische congressen in Israël en bezoek van medisch
personeel aan de Palestijnse gebieden
en uitwisselen. *

Vervolg op pagina 10

Peter heeft met Kamerleden die deze
motie indienden nauw contact gehad.
Zij zijn buitengewoon onder de indruk
van met name ons medische verhaal
over de humanitaire gevolgen van
kernwapens. De aanzet om met politici
in gesprek te raken is de volgende
paragraaf uit het regeerakkoord van
Rutte-III: Het kabinet zet zich, binnen
het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een
kernwapenvrije wereld, gezien de grote
risico’s van proliferatie van deze
wapens.
Barghouti noemt meest voorkomende
ziekten, inclusief geestelijke gezondheid. Hoe kom je van cijfers naar beleid? Om de vraag over de oorzakelijke
relatie kanker en milieu te beantwoorden zou je een kankeratlas kunnen gebruiken (duurt jaren voordat je die hebt
nadat de registraties op orde zijn). De
Europese kankerregistratie in Lyon kan
hierbij helpen. Er zal in ieder geval
geld nodig zijn, allereerst om een plan
te maken. Sneller zou retrospectief een
case control studie uitgevoerd kunnen
worden. Een Palestijnse universiteit
heeft afdeling epidemiologie, maar
geen geld en beperkt onderzoek tot
staatsziekenhuizen (50%). Er zijn vier
soorten ziekenhuizen (staat, UNWRA,

Na een gesprek met de directeur van
de Palestinian Medical Relief Society
in Gaza op 24 mei, kwamen we tot de
conclusie dat Nederlandse werkers in
de gezondheidszorg op vijf manieren

(*) De levensverwachting van mensen in
Palestina is bij de geboorte 73 jaar (Israel 82,
Libanon 80, Jordanië 74), maar is hoger dan in
Egypte (71) en de Emiraten (68).
De moedersterfte is in Palestina 25 per 100.000
levendgeborenen (Israel 2, Libanon 16, Jordanië
50) maar is hoger in Egypte (45) en de Emiraten
(170).
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Verder zal er op 26 september, de
International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons weer een
publieksbijeenkomst in Den Haag
plaatsvinden. Maar uiteraard mag de
toekenning van de Nobelprijs voor de
Vrede 2018 aan ICAN niet vergeten
worden. Peter was bij de uitreiking in
Oslo aanwezig, een indrukwekkende
bijeenkomst. Tenslotte, Peter is, mede
dankzij voorgaande inspanningen, tijdens het IPPNW-wereldcongres in
York, gekozen in het internationale
bestuur van IPPNW.

NVMP-jaarrekening 2017

Verslag van de kascontrolecommissie
Ferry Zoutenbier van de KCC leest
voor: Ondergetekenden hebben als Kas
Controle Commissie de boeken en de
financiële overzichten van de NVMP
beoordeeld. De jaarrekening geeft een
getrouwe en sluitende weergave van de
inkomsten en uitgaven in 2017. Het
vaststellen van de financiële positie
van de vereniging per 31 december
2017 weergegeven in de balans, heeft
ons als niet-accountants wat extra
inspanning gekost. Wij constateren dat
ook de balans 2017 een juiste weergave is van de financiële positie van de
NVMP. Wij adviseren de vergadering
het bestuur daarom te dechargeren met
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betrekking tot het boekjaar 2017.
De ontwikkeling van de financiën van
de vereniging in de afgelopen jaren en
de begroting voor 2018 blijven een
punt van aandacht. Gelukkig zijn er
een aantal werkgroepen opgestart om
te bekijken waar verbetering mogelijk
is in zowel de communicatie als de
financiële huishouding. Daarbij worden aspecten van de vereniging beschouwd als ledenaantal, actualisatie
ledenbestand (inclusief contactgegevens), frequentie en verschijningsvorm
van de Nieuwsbrief, dit mede tegen de
achtergrond van het niet meer voortbestaan van onze zusterorganisatie in
Vlaanderen, de AVV. De commissie
blijft adviseren te streven naar een
realistische begroting zonder tekort.

NVMP-Jaarrekening 2017
Toelichting op de (gecorrigeerde) jaarrekening: Het eigen vermogen eind
2017 bedraagt € 87.584 (eind 2016
€ 84.012, eveneens gecorrigeerd).
We sluiten 2017 af met een positief
saldo vanwege meer inkomsten uit
contributies door ledenaanwas, uit giften door Nobelprijs, uit niet begrote
subsidies, uit nabetaling 2016 van AVV
voor Nieuwsbrief en vanwege minder
uitgaven voor Nieuwsbrief (€ 3.000
nog te betalen in 2018).

Waarschuwing: dit is geen vrijbrief om
ten aanzien van de begroting 2018 de
teugels te laten vieren. Zie het advies
van de kascontrolecommissie.

Begroting 2018
Hans van Iterson licht, vanwege de
afwezigheid van penningmeester Bert
Sweerts, toe: de begroting laat weliswaar een bescheiden tekort zien, maar
dat lijkt te billijken zeker omdat aan
het eind van het jaar zo’n tekort meestal mee lijkt te vallen. Bert heeft de
balans hersteld door dit tekort aan ons
vermogen te onttrekken. De AV is
akkoord met de begroting.

Vragen?

Lucas Koch vraagt zich af waarom er,
nu er een werkgroep het onderwerp
communicatie heeft opgepakt daar op
de begroting geen post voor is opgevoerd.
Hans: die post, van € 3.000, vind je bij
aanschaf hard- en software, in de toelichting daarbij staat dat deze post
bestemd is voor de digitalisering van
onze communicatiestructuur.
Michael Parunovac: blij dat het
onderwerp communicatie zo breed aan
bod komt, ik denk dat de gelden structureler en efficiënter besteed kunnen
worden door meer digitaal te commu-

niceren met leden. De gedrukte
Nieuwsbrief is bijvoorbeeld een forse
kostenpost waarop je door digitalisering flink zou kunnen besparen.
Peter: probleem is echter dat we lang
niet van alle leden e-mailadressen hebben, we doen daar overigens wel ons
uiterste best voor.
Hans: denk dat een gedrukte vorm van
de Nieuwsbrief een zeer belangrijk
communicatiemiddel is richting onze
leden. Voor wat betreft het achterhalen
van e-mailadressen kun je alles proberen maar een 100% dekking lijkt
onmogelijk. Dat neemt niet weg dat je
de groep die je digitaal hebt, wel kunt
informeren.
Robert Schurink: ik zou een tweede
AV in het najaar willen bepleiten. We
staan nu halverwege het jaar 2018 en
moeten dan nog de begroting 2018
goedkeuren.
Hans: helemaal mee eens, dat plan
werd vorig jaar ook al gelanceerd,
maar de belangstelling was daarvoor te
gering. Doel was echter met name het
financiële deel op een najaars-AV te
bespreken.

De Vlaamse Artsen voor Vrede
(AVV)
Hugo D’Aes krijgt het woord:

Historiek
De werking van AVV was redelijk
goed tot rond de eeuwwisseling, er was
een actieve kern die symposia organiseerde en enig lobbywerk verrichtte.
De laatste 10-15 jaar waren er steeds
minder activiteiten, vooral omdat er
geen vaste betaalde medewerker meer
in dienst was. We zijn stilaan teruggevallen op een 100-tal steunende leden.
Het voortbestaan van AVV was nog
gerechtvaardigd dankzij de samenwerking met NVMP en het lidmaatschap
van IPPNW, ICAN, de Belgische
Kernstopcoalitie, de Vlaamse Vredesweek enz..., het contact met onze leden
via de Nieuwsbrief, het laten voortleven van de ‘gedachte’ in Vlaanderen,
de mogelijkheid om zo nodig terug
door te starten zonder van nul te moeten beginnen. Jef De Loof, voorzitter,
is steeds de spilfiguur geweest en toen
hij vorig jaar om gezondheidsredenen
ontslag nam was er niemand beschikbaar die de taak kon opnemen. Fusie
met NVMP lag dan voor de hand en
dit is samen met Jef ook zo beslist. Een
paar maanden later, in juli 2017, is Jef

overleden. In de Nieuwsbrief die toen
net gedrukt was, hebben we onze leden
op de hoogte gebracht van de fusie en
hen gevraagd om mee de overstap naar
NVMP te maken.

Huidige toestand
De respons op onze oproep, om lid te
worden van NVMP, is tot op heden
geen groot succes, slechts iets minder
dan 20 Vlaamse leden hebben de
sprong gewaagd. De overigen zullen
ook nog het volgend nummer van de
Nieuwsbrief ontvangen met een hernieuwde vraag om lid te worden van
NVMP, we hopen dan nog meer mensen over de brug te krijgen. Ik denk dat
de verklaring redelijk eenvoudig is:
van een Belgische of Vlaamse werking
is op dit ogenblik niet echt meer sprake, dus het is vooral een Nederlands
verhaal. Dat is wel een goed verhaal
maar het spreekt de Vlamingen wellicht niet zo aan. Een bijkomende
drempel is de naam NVMP, die ook
specifiek naar Nederland verwijst.
Misschien is het wat overdreven om
speciaal voor het handjevol Vlamingen
jullie naam te veranderen, dat zou misschien maar enkele bijkomende leden
opleveren. Maar als een kleine toevoeging aan NVMP zoals ‘Artsen voor
Vrede’ ook voor jullie zinvol zou zijn,
dan zijn we daar alvast blij mee. De
discussie rond de naamswijziging zal
zo dadelijk worden gevoerd. Het zou
ook goed zijn als de activiteiten en
resultaten van onze moedervereniging
IPPNW wat meer onder de aandacht
worden gebracht, om toch ook bij de
Vlamingen een ‘wij-gevoel’ te creëren.
Dus meer ‘kijk wat IPPNW bereikt
heeft’ naast ‘kijk wat NVMP gedaan
heeft’.

Nochtans hebben we ook bij ons wel
enkele onderwerpen waarrond we
mensen zouden kunnen mobiliseren,
zoals de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen met daaraan gekoppeld de
discussie over de nucleaire capaciteit
en de rol van België in de NAVO.
Als we in Vlaanderen misschien toch
terug iets van de grond zouden krijgen,
is dat wellicht het meest realistisch in
samenwerking met andere Vlaamse
Vredesbewegingen zoals Vrede of Pax
Christi, of binnen een koepel zoals de
Belgische Kernstopcoalitie. Ik probeer
daar in de komende maanden nog
enkele mensen voor aan te spreken.

Bestuur

Peter Buijs en Bert Sweerts worden bij
acclamatie herbenoemd. Lode
Wigersma heeft aangegeven terug te
willen treden als bestuurslid.

Peter: dan werden wij diep getroffen
door het overlijden van bestuurslid
Wouter Hogervorst en erelid Akke
Botzen. Wij willen hen hier gedenken.
Margreet Bakker: Akke Botzen was
jarenlang lid van de redactie van de
Nieuwsbrief. In 2012 werd zij benoemd tot erelid, zij was iemand die
voor actie was, ze protesteerde nog
tegen de Golfoorlog in 2003. Zij liet
iedereen in zijn waarde, probeerde
tegengestelde meningen samen te voegen. Helaas werd haar gezondheid de
laatste jaren steeds slechter, ze is op 12
april overleden op 91-jarige leeftijd.
Peter: ook Wouter Hogervorst, een
goede vriend sinds de jaren zeventig,
gedenken wij hier. Wouter heeft ons
algemeen bestuur versterkt, hij had
veel bestuurlijke ervaring en had altijd
wijze en verstandige woorden te spreken. Ook was hij iemand die een
mogelijk penningmeesterschap op zich
zou kunnen nemen. Wouter was mijn
trouwe bondgenoot in de Baliegroep,
het is dan ook bizar dat de laatste foto
van Wouter genomen tijdens de Baliegroepbijeenkomst van 27 februari het
verslag sierde dat vorig week bij de
Baliegroep op tafel lag. Het bericht van
Wouters dood overviel mij volkomen.
Maar het advies van Wouter zou zonder meer zijn, ga door met jullie strijd
en vier het leven, vier de dag. In die
geest moeten we hem herdenken.

De aanwezigen nemen staande een
moment stilte in acht. *
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Deel IX

De studie van de klassieke bronnen
over oorlog en vrede
“de sterken zoveel macht uitoefenen
als ze kunnen en dat de zwakken zich
eraan onderwerpen zoveel als ze moeten” (I. 76; V. 105; vgl Callicles).
Achterhuis (2008: 489) noemde de
Melische dialoog terecht “een exemplarische botsing tussen macht en
moraal”.

J.M.G. van der Dennen
Later verdedigt Posidonius een soort
veredeld recht van de sterkste door zijn
standpunt dat bepaalde volken krachtens hun bijzondere intellectuele en
morele kwaliteiten aanspraken mogen
doen gelden op de beheersing van
fusei, minderwaardigen, en beroept
zich daarbij, zoals sommige Sofisten
(Seneca, Epist. 90. 2 vlg), op de verschijnselen in de natuur. Steunend op
een dergelijke motivering verdedigt
Polybius (I. 63) de Romeinse wereldheerschappij. Ook bij Sallustius (Catal.
II. 4 vlg) vinden we trouwens een dergelijke gedachtegang.

Onomwonden wordt bij Thucydides
(in zijn beroemde ‘Melische dialoog’,
en het minder bekende ‘Mytileens
debat’) agressie gerechtvaardigd met
het recht van de sterkste. De werkelijkheid, zo heet het in de betreffende passage, is aldus in de buitenlandse politiek (evenals trouwens in de binnenlandse) dat recht alleen geldt tussen
gelijken; anders beslist het vuistrecht
(V. 89). Dit is van nature een onvermijdelijkheid (V. 105). Voor een heersende
staat of heerser is al datgene redelijk,
wat in zijn voordeel is (VI. 85). Een
‘Realpolitiker’ vraagt niet naar recht;
deed hij dat dan zou hij zijn heerschappij nooit kunnen uitbreiden (VI. 18).
Het is een vaste wet – die trouwens in
de natuur verankerd ligt – dat het
zwakkere door het sterkere wordt bedwongen en beheerst, en dat in feite,
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Volgens Sallustius (Catalina, c. 33)
was het streven naar macht en naar
rijkdom de grondoorzaak van oorlog
en “in het algemeen alle strijd onder de
mensen”. Over de onontwarbare verstrengeling van politieke en economische motieven zegt Loenen (1953: 87):
“Daar de oorlog door sommigen (oude
Grieken) werd opgevat als middel van
de politiek, en als eerste eis van ‘hè
politikè’ gold het zorgen voor de inkomsten en de verrijking van de gemeenschap, kan men alle Griekse oorlogen, die materiële voordelen beoogden, politieke oorlogen noemen en dan
‘hè politikè’ in deze zien als onderdeel
van ‘hè oikonomikè’. Wij komen hier
dicht te staan bij von Clausewitz’ opvatting: ‘de oorlog is de voortzetting
van de politiek met andere middelen’,
een uitspraak die we wel niet expressis
verbis bij Plato aantreffen, maar die hij
tot de zijne had kunnen maken. Want
welke andere overtuiging ligt ten
grondslag aan zijn woorden in de
‘Wetten’ (I, 626a): “wat de meeste
mensen vrede noemen, dat is slechts
een naam, maar inderdaad bestaat er
voor alle staten tegen alle van nature
oorlogstoestand, zonder officiële oorlogsverklaring”. Een sprekende getuigenis uit later tijd levert de zevende
brief van Hercitus van Halicarnassus:
“In vredestijd bestrijdt gij elkaar met
argumenten (logoi), maar in oorlog
doet gij aan politiek met het zwaard.
Met de degen rukt gij het recht naar
uw kant”.

Ook Garlan (1975) behandelt deze
motievenverstrengeling:
“At a first glance, the wars of antiquity
appear to be conflicts over sovereignty,

confrontations between antagonistic
groups seeking to increase or preserve
their collective power. On this abstract
level, any war can be labeled a political phenomenon… Alongside these
essentially political wars… there were
others, economic in character, aimed
at the immediate satisfaction of the
community’s material needs. Such were
the wars of plunder which were common in the accounts of the origins of
Rome… Most often, however, political
and economic interests appear to be
inextricably linked... It was therefore
the same impulse which led ancient
states both to introduce chattel slavery
into their midst and to seek to dominate one another. The two modes of
exploitation differed in degree, not in
kind. They belonged to a single system
of appropriation by coercion. That is
why most conflicts between organised
states were simultaneously economic
and political in character: exploitation
and subjection were synonymous”.

“… it was scarcely possible for a
Roman to disassociate the expectation
of gain from the expectation of
successful war and conquest” schrijft
ook Harris (1979).

De verstrengeling van
‘acquisitieve’ economische,
politieke en psychologische
motieven

De verstrengeling van ‘acquisitieve’
economische, politieke en psychologische motieven wordt gereflecteerd in
een groot aantal uitspraken van de
klassieke denkers: In de Phaedo (66 c)
zegt ‘Socrates’: “Want door het willen
verwerven van bezit ontstaan alle oorlogen”. Men kan uit de Wetten (698a)
opmaken dat Plato de begeerte naar
goud en zilver als een krachtige drijfveer tot oorlog beschouwde. Plato ziet
ook als sterke stimulans tot oorlog de
aanleg van de mens: oorlog, revolutie
en tweedracht zijn volgens hem uitvloeisels van de lichamelijke behoeften
en van begeerten (Phaedo, 66c). Bij

Thucydides (VI. 24; I. 76) wordt ook
het (economisch) nut als drijfveer tot
oorlog genoemd. Volgens Hermocrates,
de Syracusaan, ligt hebzucht ten grondslag aan alle oorlogen en werden de
Atheners door belustheid op voordeel
gedreven toen zij een agressieve krijg
aanbonden tegen zijn vaderstad (Thuc.
IV. 59).

Al is de methode met risico verbonden,
zodat zij alleen door de sterkere kan
worden toegepast, door oorlog voeren
kan men zich een bron van inkomsten
verschaffen, lezen we bij Xenophon
(Mem. III, 6.7). ‘De bezittingen van de
overwonnenen behoren de overwinnaars’ lijkt immers de stelregel te zijn.
To the victors belong the spoils. Uit,
soms afkeurende, uitingen van latere
schrijvers blijkt dat oorlog een normale
vorm van bezitsverwerving werd geacht (Plato, Wetten 626b; vgl. Rep.
422d; Aristot, Polit. I.6 1255a. 7 vlg.;
Xen. Cyrop. VII.5.73; Columella, de re
rust. I. Praef. 7; Carneades bij Cic. De
Rep. III, 14, 10).

De voedingsmoeilijkheden van de bevolkingen waren en bleven, sedert de
tijd dat Homerus zijn Odyssee schreef,
steeds een hoofdoorzaak van stroop- en
rooftochten en van oorlogen. Want al
werden ook in de Griekse wereld stemmen gehoord over het economisch nutteloze van oorlog voeren, het staat vast
dat gehele burgerijen of meerderheden
daarvan vaak aanstuurden op een gewapend conflict met naburen en (of)
rivalen om de economische voordelen,
die men in geval van overwinning
daarvan verwachtte. Thucydides (VI.
24) zegt met zoveel woorden dat vele
Atheners met enthousiasme vervuld
waren voor de Siciliaanse expeditie,
omdat zij hoopten op goede verdiensten als soldaat en omdat zij meenden
dat de eventuele uitbreiding van
Athene’s macht in geval van succes de
kans zou geven op blijvende inkomsten
uit de militaire dienst.

Geldzucht, zegt Aristophanes in zijn
‘Lysistrata’ (487 vgl.), drijft tot oorlog,
pleonexia het meer willen hebben is er
de oorzaak van. Hier worden twee
motieven verbonden: het economische
en het psychologische. Bij Plato constateren we hetzelfde. In zijn Republiek
(372 c; cf. Wetten, 678e) worden oorlogsoorzaken voortkomend uit de men-

selijke natuur verstrengeld met die,
welke in verband staan met groeiende
behoeften of met economische nood.
Hij laat tevens in datzelfde werk zien
dat de opkomst en ontwikkeling van
een militaire organisatie der burgers
hand in hand gaat met de groei van
civilisatie. Elders (Phaedo, 66c) zegt
hij dat de begeerten van het lichaam
binnenlandse spanningen en oorlogen
doen ontstaan.

In de geschriften van latere Stoïcijnen
– vooral die van Seneca – blijkt op vrij
wat plaatsen (zie Nestle in Loenen,
1953) dat door deze denkers hebzucht
zeer dikwijls als oorlogsoorzaak werd
aangezien: “Aurum et opes praecipuae
bellorum causae” (Tacitus, Hist. IV
74). Bij Chrysippus (c. 380-204 v.C.)
(Plut. de Stoic. Rep. 32 p. 1049b)
wordt, polemiserend, de slechtheid der
mensen, la bête humaine, als enige
ondergrond van iedere oorlog naar voren gebracht. Hiermee komt een woord
van Philo (c. AD 39) (De Joseph. 28;
De post-Cain. 185) overeen: de innerlijke stasis, de tweespalt in de mens, is
oorzaak van alle oorlogen. Thucydides
(III. 82) was hen beiden voorgegaan in
de psychologische motivering. In zijn
beschrijving van de morele ontreddering in Hellas tijdens de Peloponnesische oorlog zegt hij dat zolang de
menselijke natuur dezelfde blijft, de
hardheden bij tweedracht in de staten
steeds zullen blijven voorkomen. Uit
het verband blijkt duidelijk dat hij stasis (burgeroorlog) en polemos (oorlog)
in hun uitingen en gevolgen volkomen
op één lijn stelt. Zonder dat Plato in de
verschillende verbanden oorlog ipsis
verbis noemt, volgt uit zijn algemene
uitspraak in de Republiek (351d) dat

Romeinen

hij adikia (onrechtvaardigheid) de oorzaak acht van tweedracht, haat en strijd
en die in de Euthyphro (7 cd): “geschillen tussen mensen gaan over recht
en onrecht, schoon en lelijk, goed en
kwaad” wijst in dezelfde richting.
Trouwens, zijn psychologie, zoals deze
in de Phaedo en in de Republiek wordt
uiteengezet, houdt in dat de instincten,
begeerten en driften de bron van alle
kwaad zijn, dus ook van de oorlog.
Een andere vorm van psychologische
motivering treffen we aan bij Epictetus
(Diatrib. III. 22. 23) die niet onwaarschijnlijk ook in deze de vroege Stoa
volgt. Hij ziet als oorzaak misperceptie: een verkeerde voorstelling van
zaken. Het rationalistische element, dat
ook in andere beschouwingen van de
latere Stoa zo sterk blijkt, valt ook hier
op. Ach, waren alle mensen wijs...
(Loenen, 1953: 80-81).

Verder worden nog vrees, gekrenkt
eergevoel en gebrek aan godsvrucht als
oorzaken opgegeven. En veel later, bij
Tacitus (Historia), machtswellust.
Volgens Livius (VIII-23-9) ging de
strijd tussen Samnieten en Romeinen
om de macht (imperium) in Italië. De
Samnieten roepen de Etrusken op
samen te gaan vechten, want dan moeten de Romeinen voor hun eigen veiligheid vechten en niet voor een onduldbare heerschappij over Italië
(Livius, X 16 7). Uit de beschrijving
van de strijd van de Horatii en Curiatii
broeders blijkt ook dat de wens van
Rome om over Alba Longa te heersen
(“ut Romanus Albano imperet”) als de
oorzaak van deze oorlog tussen Rome
en Alba Longa werd beschouwd
(Livius, I-25-12).

Wordt vervolgd...
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Bedenkingen bij de
Nuclear Posture Review 2018
minderd engagement binnen de NAVO
en hun belofte om de nucleaire slagkracht van het bondgenootschap te verbeteren. De Oost-Europese landen, die
vaak dezelfde perceptie hebben over de
Russische nucleaire dreiging, verwelkomen deze stevige Amerikaanse inzet.
Zij geloven dat Rusland ervan weerhouden moet worden om in Oost-Europa kleine kernwapens in te zetten bij
conflicten. Maar wellicht staat Rusland
niet te trappelen om zich aan een
levensgevaarlijk gokspel te wagen door
als eerste een kernwapen te gebruiken.

Hugo D’aes
Begin 2018 publiceerde het
Amerikaanse Ministerie van
Defensie de nieuwe Nuclear
Posture Review. De NPR is een
document dat de visie weergeeft van de Amerikaanse
regering op alle vragen die te
maken hebben met het kernwapenbeleid: wat zijn de actuele internationale bedreigingen? Hoe kan een nucleaire
afschrikking hierop een antwoord bieden? Welke soorten
en aantallen kernwapens zijn
hiervoor nodig? De laatste
NPR dateerde van 2010 en
volgens de VS was er dringend
nood aan een update. We
bekijken hier hoe de nieuwe
NPR door diverse specialisten
kritisch werd bekeken.

De rode draad in de nieuwe NPR is de
perceptie van toegenomen dreiging die
uitgaat van schurkenstaten als NoordKorea en Iran en van supermachten
China en (vooral) Rusland. De VS
moet in staat zijn om te allen tijde een
FLEXIBEL en krachtig nucleair antwoord te bieden op elke soort van
bedreiging, met als bedoeling de vijand
te ontraden om de VS of haar bondgenoten aan te vallen. Deze flexibiliteit
wordt vertaald naar meer en betere
kleine (low yield) kernwapens.

De logica achter het ontwikkelen van
kleinere kernwapens is volgens sommigen dat de huidige kernwapens te groot
en te gevaarlijk zijn om ze ooit te
gebruiken, de Amerikanen zijn er zelf
bang van en de wereld weet dat. Om
de andere landen te kunnen afschrikken hebben de VS kleinere wapens
nodig die ze daadwerkelijk durven
gebruiken. Noteer wel dat wat hier
eufemistisch “kleine” kernbommen
genoemd worden in werkelijkheid de
kracht van de bom op Hiroshima hebben. De auteurs van de NPR verdedigen hun geloof in de afschrikking,
zelfs tot voorbij het onvermijdelijke
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resultaat: “Als de afschrikking faalt zal
het inzetten van kernwapens gebeuren
in overeenstemming met de oorlogswetten en de Uniforme Code van
Militaire Rechtsleer. De Verenigde
Staten zullen ernaar streven om alle
conflicten te beëindigen en de afschrikking te herstellen, waarbij de VS en
zijn bondgenoten en partners zo weinig
mogelijk schade ondervinden en waarbij schade aan de burgerbevolking zo
laag mogelijk wordt gehouden binnen
de te bereiken doelstellingen”.
Bent u nu ook gerustgesteld?

Hoe reageert Europa?

Het zou fout zijn om de nieuwe NPR
af te doen als de zoveelste gril van
Trump. De NPR is wel degelijk een
stevig plan met richtlijnen voor de
nucleaire politiek van de komende
jaren, stelt onderzoeker Lukasz
Kulesa. Het is een consensus tussen
militaire toplui en politici in de VS. Bij
een eventuele crisis, ook met Moskou,
zal het document van invloed zijn op
de besluitvorming en communicatie.
Bijgevolg is het ook van het grootste
belang voor Europa, niet alleen voor
wat betreft de relaties met Moskou
maar ook voor de eensgezindheid binnen de NAVO en voor eventuele
Europese ontwapeningsinitiatieven.
Met betrekking tot de nucleaire afschrikking die ook Europa en de andere partners moet beschermen, bevestigen de Verenigde Staten hun onver-

Men kan zich gemakkelijk voorstellen
dat bij een eventuele crisis de VS in
een vroeg stadium reeds zouden beslissen om te dreigen met kernwapens.
Een aantal NAVO-partners heeft wellicht een andere perceptie van de
Russische strategie en bedoelingen,
wat zou kunnen leiden tot een ernstig
conflict binnen de NAVO op dat
moment. Het is volgens Kulesa daarom
belangrijk dat alle NAVO-partners het
op voorhand eens worden over de aard
en omvang van de Russische ‘dreiging’
en over hoe daarmee wordt omgegaan.
Er zijn binnen Europa op dit ogenblik
meerdere regeringen die niet willen
meestappen in het Amerikaanse verhaal van uitbreiding van de nucleaire
opties. Terecht maakt men zich zorgen
dat de VS gaan opteren voor een uitgebreid gamma kernwapens, in het bijzonder de “lichtere” kernkoppen, om
de veiligheid van Europa te verzekeren. Het is voor andere landen een
gedroomd excuus om ook dat soort
wapens te gaan ontwikkelen en zelfs te
gaan gebruiken.

Tenslotte is de nieuwe NPR erg vervelend voor de gematigde krachten in
Europa die een stap-voor-stap reductie
van de kernwapenarsenalen bepleiten.
Zij riskeren om gemarginaliseerd te
geraken tussen enerzijds de nucleaire
haviken en anderzijds de voorstanders
van het Kernwapenverbodsverdrag van
de VN, dat de enige overblijvende
optie is om de “waanzin” te stoppen.

Een Russische visie

Volgens de NPR is het belang van

kernwapens in de militaire plannen en
strategieën van Rusland toegenomen
sinds 2010. Waar deze stelling op
gebaseerd is, is moeilijk te achterhalen.
Alleszins blijkt dit niet uit de officiële
communicatie van de Russen, zegt
Andrey Baklitskiy van het Russische
PIR. Integendeel, de laatste update
(2014) heeft het over “niet-nucleaire
afschrikking” die een aantal taken van
kernwapens moet overnemen. De oorlog in Syrië illustreert dat de conventionele oorlogsmachine van de Russen
efficiënt is.

Een tweede argument dat in de NPR
wordt gebruikt is dat de Russische
militaire zienswijze in toenemende
mate gebaseerd zou zijn op de escalate
to de-escalate-strategie. Hiermee wordt
bedoeld dat kleine tactische kernwapens redelijk vroeg in een conflict worden ingezet (escalate) om de vijand op
de knieën te dwingen en zo de oorlog
sneller te beëindigen (de-escalate).
Ook deze zienswijze blijkt uit geen
enkel officieel document: voor Rusland
zijn er nog steeds maar twee omstandigheden waarin kernwapens zouden
worden ingezet, namelijk een aanval
met massavernietigingswapens of een
dreigende nederlaag in een conventionele oorlog “die het voorbestaan van
de staat in gevaar zou brengen”. Toegegeven, deze laatste woorden zijn
voor vele interpretaties vatbaar.

Nieuwe nucleaire wapens

Er wordt in de NPR dus uitgegaan van
een geheime Russische doctrine die
verschilt van de officiële versie, maar
daarvoor worden volgens Baklitskiy
geen overtuigende argumenten aangevoerd. In de realiteit blijkt het tegen-

deel: er is geen enkele wijziging vastgesteld in de opstelling, samenstelling
of vernieuwing van het Russisch kernarsenaal die in de richting van een
nieuwe nucleaire strategie zou wijzen.
Rusland zet voornamelijk in op het
verschalken van de Amerikaanse antiraketsystemen en het versterken van
zijn second strike-capaciteiten, met
andere woorden op het ontradend
effect van zijn wapenarsenaal: “begin
er niet aan, of het is totale kernoorlog”
wat precies het tegenovergestelde is
van de limited use-strategie. Het gebruik van kleinere kernwapens in een
escalate to de-escalate-scenario blijkt
uiteindelijk precies de Amerikaanse
optie te zijn, die ingevoerd wordt als
“antwoord” op een vermeende Russische strategie, aldus nog Baklitskiy.

De Russische nucleaire retoriek illustreert voornamelijk de onzekerheid
over wat Amerika tegenwoordig verstaat onder de “regels van het nucleaire
spel”. Hoog tijd dus om daar in bilaterale onderhandelingen klaarheid over
te scheppen en nieuwe afspraken te
maken, zodat het gevaarlijke opbod
van stoere uitspraken beëindigd wordt.

Follow the money: het
militair industrieel complex

Voor wie het wereldje van de kernwapens kent is het duidelijk: de tekst van
de NPR is niet van de hand van
Donald Trump en zelfs niet van het
Witte Huis. Want wie en wat zit er
eigenlijk in de redactieraad van de
Nuclear Posture Review? Tom Sauer
wijst erop dat het gaat om een groep
militairen, ambtenaren van de ministeries van Defensie en van Energie en
ingenieurs van de kernwapenindustrie.
Samen worden ze wel eens de nuclear
priesthood genoemd omdat ze in de
nucleaire afschrikking geloven en haar
prediken. En zij, op hun beurt, vertegenwoordigen de belangen van de
kernwapenindustrie. De grootste spelers zijn de onderzoekscentra van Los
Alamos National Lab, Lawrence
Livermore National Laboratory en
Sandia National Laboratories en de
fabrieken van Boeing, General
Dynamics, Lockheed Martin, Northrop
Grumman, enz. Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van de kernwapens is een miljardenbusiness. Eén
voorbeeldje: General Dynamics zal
130 à 270 miljard dollar krijgen voor

de productie van de nieuwe kernduikboten van de Columbia-klasse. In de
komende tien jaar zullen de kernwapenstaten wereldwijd duizend miljard
dollar investeren in de modernisering
van hun arsenaal.

De campagne Don’t bank on the Bomb
bracht in het voorjaar haar laatste rapport uit met de cijfers van 2017. De
Belgische banken hadden vorig jaar
meer dan 16 miljard dollar aan investeringen in de kernwapenindustrie, een
stijging van 10% tegenover 2016. Drie
banken: ING, BNP Paribas en
Deutsche Bank, nemen hiervan het
leeuwenaandeel voor hun rekening. In
Nederland is de situatie een stuk beter,
maar daar gaat het toch nog om ongeveer een miljard dollar. Het grootste
pensioenfonds, ABP, besliste recent om
kernwapenproducenten uit hun investeringsbeleid te schrappen. “Als u zich
afvroeg wie er geld verdient aan
Donald Trump’s nucleaire dreigementen, dan vindt u in dit rapport het antwoord “, stelt de directeur van ICAN
Beatrice Fihn. “Deze bedrijven staan
erop om geld te verdienen met de
meest vernietigende massavernietigingswapens die er bestaan. Zij stellen
de toekomst en de veiligheid van de
mensheid op het spel, terwijl ze hun
winsten tellen.”

Ook voor John Loretz (IPPNW) is het
duidelijk: de enige en ware bestaansreden van deze NPR en van al zijn
voorgangers is te vinden in de winsten
van de aandeelhouders, van de bedrijven die de kernkoppen, raketten,
gevechtsvliegtuigen en onderzeeërs
mogen produceren. *

Lukasz Kulesa: The 2018 US Nuclear Posture
Review: a headache for Europe,
www.europeanleadershipnetwork.org
Andrey Baklitskiy: Flawed foundations:
a Russian Critique of the US Nuclear Posture
Review, www.europeanleadershipnetwork.org
Tom Sauer: The US Nuclear Posture Review
does not carry Trump’s signature, in Defense
News, 8 februari 2018
John Loretz: A gold-plated blueprint for
nuclear war, IPPNW Peace & Health blog
Persbericht van de Belgische Coalitie tegen
Kernwapens en Fairfin, 7 februari 2018
http://www.nuclearweaponsmoney.org
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Boekbespreking

De wereld kwam naar Woensdrecht

Hans van Iterson
De mogelijke stationering van
Amerikaanse kruisvluchtwapens (‘kruisraketten’) in
Nederland had in de jaren
1983-1987 grote gevolgen voor
zowel de vliegbasis als de regio
Woensdrecht. Ter herinnering
aan deze gebeurtenissen benaderde de leiding van de vliegbasis in 2015 het Nederlandse
Instituut voor Militaire
Historie (NIMH) om over deze
materie een studie te schrijven. Tom Duurland van het
NIMH maakte van deze
opdracht een zeer volledig en
rijk geïllustreerd boek Alles
wat je graag nog eens zou willen lezen over, de strijd tegen,
de kruisraketten maar waarvan je de details vergeten was.

ten’ zouden in Nederland gestationeerd
moeten worden. Het zogenaamde
‘Navo-dubbelbesluit’, enerzijds overgaan tot plaatsen en moderniseren van
kernwapens en anderzijds onderhandelen met Moskou over reductie van deze
wapens, werd de aanzet voor een
belangrijke politieke discussie die de
samenleving opsplitste in voor- en
tegenstanders. Wat bijblijft uit die
periode was dat de kruisrakettenkwestie alsmaar als een hete aardappel werd
doorgeschoven. Wisselende politieke

48 Kruisraketten

Waar ging het ook al weer over? In de
jaren tachtig van de vorige eeuw werd
Woensdrecht wereldnieuws. Deze
West-Brabantse gemeente werd door
de regering aangewezen als basis om
Amerikaanse kruisvluchtwapens te stationeren. Dit boek beschrijft tot in
detail hoe het zo heeft kunnen komen
en wat de gevolgen waren van dat
besluit.

Het eerste hoofdstuk (De politieke
besluitvorming), geeft een uitvoerige
beschrijving van de Koude Oorlog tussen Oost en West en hoe dit de Nederlandse politiek in haar greep nam.
Rusland was begonnen met het plaatsen van SS-20 raketten die heel WestEuropa konden bestrijken. Op deze
nieuwe bedreiging moest binnen
NAVO-verband natuurlijk gereageerd
worden. In Europa zouden 108 zware
ballistische Pershing II raketten komen,
allemaal geplaatst in West-Duitsland,
en 464 BGM-109 kruisvluchtwapens.
Een soort onbemande vliegtuigjes met
een kernkop. 48 van deze ‘kruisraket-
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verhoudingen droegen daaraan bij
maar ook de alsmaar groeiende protesten vanuit de samenleving. Hoewel de
kruisraketten vooralsnog in de wachtkamer bleven staan werd in 1983 wel
beslist dat Vliegbasis Woensdrecht de
locatie zou worden voor eventuele
plaatsing.

Waarom Woensdrecht?

Wat maakte deze onbekende, in
Brabant gelegen, vliegbasis zo geschikt? Een aantal factoren was doorslaggevend: de locatie moest nabij een
vliegveld met een militair oefenterrein
zijn, de wegen rond de basis moesten

rustig zijn zodat men kon oefenen zonder verkeershinder, de omgeving moest
dunbevolkt zijn, de basis groot genoeg
en door een beboste omgeving voldoende camouflage bieden. Aan de
hand van die optelsom kwam Woensdrecht als beste locatie naar voren.

Uiteraard moest er heel wat gebeuren
om de vliegbasis geschikt te maken
voor de 48 kruisraketten. Er moesten
grote betonnen bunkers gebouwd worden die zware conventionele aanvallen
maar ook
kernexplosies
in de omgeving konden
weerstaan. De
kruisraketten
zelf waren
mobiel en
konden vanaf
transportvoertuigen gelanceerd worden.
Daarnaast
moesten er
gebouwen en
voorzieningen
komen voor de
Amerikaanse
militairen die
zouden arriveren. Het bleven immers
Amerikaanse
kernwapens.
Totale kostenplaatje werd geraamd op € 300 miljoen.

Actie!

Toch is de naam Woensdrecht vooral
verbonden met de jarenlange permanente protestacties die er plaatsvonden.
Demonstreren was in die tijd state of
the art, zelf nam ik deel aan de grote
landelijke demonstraties in Amsterdam
en Den Haag en reisde ik een paar keer
af naar de nabij gelegen kerncentrale in
Dodewaard. En vaag staat mij ook een
reis per streekbus naar Woensdrecht
bij. Veel indruk heeft het niet achtergelaten want behalve een hek waar je

voor kon staan was er weinig te beleven. Toch was Woensdrecht the place
to be als het om een permanent protest
tegen de kruisraketten en kernwapens
in het algemeen ging.

Toen duidelijk werd dat hier de kruisraketten zouden komen verrees er in
september 1983 een ‘Vredesaktiekamp
(VAK)’ bij de basis. Ook de Franciscaanse Vredeswacht had er permanente
huisvesting in een stacaravan van
waaruit dagelijks een vredestocht rond
de afrastering van de vliegbasis werd
ondernomen. Het VAK had echter een
meer anarchistisch, illegaal karakter
dat zich uitte in het doorknippen van
hekwerk rond de basis en het betreden
van het terrein. Verbeterde bewaking,
rollen prikkeldraad en waakhonden

waren het gevolg. Het hield de activisten niet tegen, ze werden staande
gehouden met de woorden ‘Je bent
aangehouden en wordt zo spoedig
mogelijk overgedragen aan de
Koninklijke Marechaussee’. Ook gro-

Mobiele lanceerinstallatie voor kruisvluchtwapens

tere, landelijk aangekondigde acties,
vonden plaats en liepen meerdere
keren uit de hand.

Het kruisrakettendebat vormde een bewogen periode in de geschiedenis van
Woensdrecht. Demonstraties, vernielingen, arrestaties en politieke discussie
kwamen wekelijks aan de orde. De
acties en demonstraties voorkwamen
niet dat het plaatsingsbesluit werd
teruggedraaid, wel zorgden ze er voor
dat dit telkens werd opgeschoven.
Begin november 1985, toen bleek dat
het aantal Russische SS-20’s niet was
af- maar toegenomen, maakte premier
Lubbers bekend dat Woensdrecht zich
kon gaan opmaken voor de komst van
48 kruisraketten. Volgens schema zouden deze uiteindelijk in de zomer van
1988 moeten arriveren. De protesten

hielden aan en de geschiedenis besliste
anders. Reagan en Gorbatsjov zochten
toenadering hetgeen op 8-12-1987
resulteerde in het INF-verdrag dat alle
op land geplaatste ballistische raketten
en kruisvluchtwapens met een bereik
van 500- 5.500 km verbood. Woensdrecht bleef daardoor kernwapenvrij.

‘De wereld kwam naar Woensdrecht’ is
een heel volledig boek met uitgebreide
beschrijving van de kruisrakettenproblematiek, het politiek proces, de protesten, de Vliegbasis Woensdrecht en
de inrichting daarvan. Het vele beeldmateriaal laat deze geschiedenis weer
helemaal herleven. *
De wereld kwam naar Woensdrecht.
Tom Duurland. ISBN 9789051945560.
Uitgeverij Van Wijnen, € 22,50
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Jan Amos Comenius
(1592-1670)

pelgrims rondzwerven en gemakkelijk
de weg verliezen. Alles is doelloos en
leeg en doet wanhopen. Maar dan
komt het inzicht: het paradijs van het
eigen hart waarin God de bron is van
harmonie. Het thema Harmonie
primeert ook in zijn volgend werk
Centrum van veiligheid. De wereld is
als een reusachtig draaiend wiel waar
God het centrum van is. Centripetale
en centrifugale krachten heersen er. De
centrifugale krachten drijven de mens
naar de buitenzijde van het wiel waar
hij dreigt van het rad te vallen. De
mens moet streven terug naar het middelpunt te geraken om een stabiel
evenwicht te bereiken.

Nico Vroenhof
De reeks “Erflaters van de
Vredesbeweging” beschrijft
een aantal persoonlijkheden
die door hun ideeën hebben
bijgedragen tot het gedachtegoed van de huidige vredesbewegingen. Een man die hierbij
niet mag vergeten worden is
Jan Amos Comenius, zeker
omdat hij ook in Nederland
actief was. Zijn traktaat “Engel
van de vrede” was bedoeld als
een bijdrage tot het realiseren
van de Vrede van Breda
(1667), die een eind moest maken aan de tweede Nederlands-Engelse oorlog. Volgens
dit vredestraktaat komt van
een duurzame vrede niets
terecht als landen voorrang
geven aan nationalistisch
eigenbelang.
Motto van Comenius: Een mens
doden om een zaak te dienen is geen
zaak dienen maar een mens doden

Jeugd, opleiding en voornaamste werken

Jan Komenský (later verlatiniseerd tot
Comenius) werd op 28 Maart 1592
geboren in Oost-Moravië, tegenwoordig Tsjechië. Zijn vader was van beroep molenaar en was lid van de kerkelijke gemeenschap “De Boheemse
Broeders”. Deze Boheemse Broeders
waren voortgekomen uit de
Tsjechische hervormingsbeweging van
Jan Hus, honderd jaar eerder. Zijn
jeugd was een tijd waarin protestanten
en katholieken onverzoenlijk tegenover
elkaar stonden. Bohemen en de Nederlanden vochten voor hun onafhankelijkheid tegen de Habsburgers. Op 10jarige leeftijd stierf zijn vader aan de
pest na een ziekbed van slechts enkele
dagen. Een jaar later verloor hij zijn
moeder aan dezelfde ziekte. Hij was
wees en werd opgenomen door familie.
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Jan Amos Comenius

Dankzij de Broedergemeente kon
Comenius de Latijnse school in Přerov
bezoeken waar hij zijn tweede naam
Amos aannam. Hij bezocht daarna de
protestantse universiteiten van Herborn
en Heidelberg waar hij Theologie en
Filosofie studeerde. Na een vierjarig
verblijf in Duitsland keerde hij terug
naar zijn geboorteland. Hier wachtte
hem een benoeming als leraar aan de
Latijnse school van Přerov, waar hij
zelf leerling was geweest. Maar al
spoedig kreeg hij een nieuwe taak als
predikant en rector van een school in
Fulnek aan de Silezische grens.

In die tijd begon de dertigjarige oorlog
tussen de Boheemse Protestanten en
een Katholieke Liga onder leiding van
de Duitse keizer. Na de Slag bij de
Witte Berg in 1620 verloren de protestanten al hun rechten. In Tsjechië won
de contrareformatie veld en werden de
protestantse dominees verbannen.
Comenius moest de stad verlaten en
zocht bescherming in de stad Brandys
nad Orlici, in de buurt van Pardobice.
Hier schreef hij zijn bekend werk
Labyrint van de Wereld en het Paradijs
van het Hart. Hij beschrijft de wereld
als een labyrint waarin de mensen als

In het jaar 1628 verslechterde de politieke toestand nog. Comenius moest
het land verlaten. Zijn achtergebleven
vrouw en twee kinderen stierven aan
de pest. Hij week uit naar de Poolse
stad Lezno waar hij eerst leraar en later
directeur werd van het gymnasium.
Zowel Poolse als Tsjechische studenten
konden er onderwijs krijgen. Hier
schreef hij Didactica Magna (De Grote
Onderwijsleer) dat als een belangrijke
mijlpaal in de didactiek wordt gezien.
Het boek verscheen eerst in het Pools
en daarna in vele andere talen. Dit
werk maakte hem wereldberoemd. Hij
verstond onder pedagogie de kunst om
alles aan iedereen te kunnen aanleren.
Beginselen van zijn leermethode waren: leren door iets te doen; het hanteren van de moedertaal eerder dan een
vreemde taal; leren met voorbeelden,
meer gebruik maken van het aanschouwelijke dan van het mondelinge.

De pedagogiek van Comenius was destijds zeer vooruitstrevend. Hij noemde
scholen 'werkplaatsen van humaniteit'
maar voegde daaraan toe dat ouders
ook de tijd moeten nemen om met hun
kinderen samen plezier te maken, want
daardoor krijgen kinderen een evenwichtige emotionele ontwikkeling. Een
drietal jaren later verschijnt het werk
Open poort der talen. Het was een
leerboek voor Latijn maar waarin hij

ook methodes aanprees voor het leren
van andere talen. Het werk is in twaalf
Europese en enkele Aziatische talen
vertaald. In 1641 werd hij uitgenodigd
in Londen waar hij twee jaren verbleef.
Hier schreef hij Via Lucis (De Weg van
het Licht) waarin de wereld als een
schoolgemeenschap wordt voorgesteld.
Machthebbers zorgen voor onenigheid
bij middel van oorlog maar de menselijke geest bezit van nature uit een zin
naar harmonie die niemand kan negeren. Hij argumenteerde: wanneer een
lichaam ziek is, volstaat het niet een
deel ervan te verzorgen. Men moet
streven naar het terug in harmonie
brengen van het ganse lichaam. De
geneesmethodes moeten geweldloos
zijn. Zoals licht en lucht gezondheid
bevorderen zo zullen wijsheid en inzicht harmonie brengen. Om dit te verwezenlijken zijn 4 middelen nodig:
Universele boeken, Universele onderwijsinstellingen, een Universeel college van geïnformeerde mensen en een
Universele taal. Universele boeken
moeten streven naar volledigheid en
waarheid. Zij moeten gebaseerd zijn op
Pansofische (universele filosofie)
denkmethodes, op Panhistorie (universele geschiedenis) die de evolutie
vanaf het begin tot het heden weergeeft, op Pandogmatiek (universele
dogma’s) met juiste en zelfs onjuiste
opinies. Er mogen geen uitsluitingen
zijn. Geen boek is zo slecht dat het niet
iets goeds in zich zou hebben. Verder
zouden in ieder land Universele scholen moeten opgericht worden. Verbetering van de wereld steunt op de opvoeding van de jeugd. Een universeel
college of raad van geïnformeerden
(wijzen?) is nodig om deze doelstellingen te concretiseren. Het gaat om het
uitwerken van verscheidenheid naar
eenheid, van onduidelijkheid naar orde,
van hypothese naar waarheid, van de
periferie van het probleem naar de
kern. Een universele taal is nodig voor
de verspreiding van het licht (inzicht).
Het zou een nieuwe taal moeten zijn
om aan iedereen het gevoel van gelijkberechtiging te geven. Ze zou gemakkelijk moeten zijn om te leren en toch
voldoende precies om problemen te
beschrijven. De Vrede van Munster in
1648 betekende de definitieve herkatholicisering van zijn vaderland.
Nieuwe rampen troffen ook hem persoonlijk. Hij verloor zijn tweede
vrouw.

In het jaar 1654 – hij was intussen al
lang weer in Polen – verscheen zijn
werk Schola Ludus (School en Toneel).
In de vorm van korte toneeltjes beschrijft hij de bestaande menselijke
kennis. Ook dit werk kende een
wereldwijd succes. In april 1656 sloeg
de oorlog weer toe. Poolse soldaten
brandden de stad Leszno plat, inclusief
de woning van Comenius. Slechts een
deel van zijn boeken kon hij op het
laatste moment redden in een haastig
gegraven kuil. Op 64-jarige leeftijd
was hij opnieuw dakloos en vluchteling. Een laatste toevluchtsoord vond
hij in Amsterdam. Welgestelde vertegenwoordigers van de stad garandeerden hem een uitkering met de vraag er
onderricht te geven.

In 1658 verscheen in Neurenberg
Orbis pictus (De Wereld in beelden),
een geïllustreerde versie van zijn
eerder boek Open poort der talen. De
oorlog tussen Nederland en Engeland
raakte hem diep omdat het net twee
gereformeerde staten waren. Hoe konden twee staten die toch zo veel gemeen hadden met elkaar in oorlog
zijn? In 1667 begonnen de vredesbesprekingen in Breda. Comenius schreef
er zijn Angelus pacis (Engel van de
Vrede) voor. In de beginjaren in
Amsterdam was hij nog zeer actief. Hij
richtte zelfs een eigen drukkerij op.
Later trok hij zich terug maar wilde
zijn essentiële gedachten toch nog op
papier zetten voor hij stierf. Zo verschijnen de eerste delen van Algemene
Adviezen ter Verbetering van de menselijke relaties. Het is een indrukwekkende poging om alle mensen tot verdraagzaamheid te brengen. Nu
primeert het egoïsme zelfs wanneer
anderen daaronder moeten lijden. Het
ergste is oorlog. Wanneer dieren vechten gebeurt dit voor voedsel of om hun
jongen te verdedigen. In onze oorlogen
gaat het om aanzien, of om vijandigheid tegen godsdienstige overtuigingen. Zijn richtlijn is: Omnia sponte
fluant, absit violentia rebus (Laat alles
zich vrij ontwikkelen, geweld zij daarbij afwezig). Zijn werk geraakt niet af.
Zijn zoon Daniël, uit het derde huwelijk van Comenius zal het manuscript
verder afwerken maar het verschijnt
pas veel later in druk. In november
1670 werd hij ernstig ziek en stierf.
Hij werd begraven in de kerk van de
nabijgelegen stad Naarden.

Vrede van Breda

De Vrede van Breda was het verdrag
tussen de Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden, Engeland,
Frankrijk en Denemarken waarmee de
Tweede Engels-Nederlandse Oorlog
eindigde. Even tevoren had De Ruyter
zijn beroemde tocht naar Chatham
gemaakt. Het verdrag bepaalde dat
Nieuw-Amsterdam officieel aan de
Engelsen werd overgedragen. De
Republiek behield Suriname en Bovenwindse eilanden, evenals het Molukse
eiland Run en een aantal forten aan de
Afrikaanse Westkust. Deze forten
waren nodig voor de slavenhandel.
Ook werden de Engelse scheepvaartwetten versoepeld: alle Duitse landen
zouden beschouwd worden als het
natuurlijke achterland van de republiek. De vrede zou niet lang duren.
De derde Engels-Nederlandse Oorlog
kwam er al aan. Egoïsme en kortzichtigheid waren sterker dan pacifistische overwegingen.

Pansofie

De basisgedachten van Comenius
steunen op de pansofie. De microkosmos heeft zijn plaats in de universele
macrokosmos. Zowel de microkosmos
als de macrokosmos zijn gekenmerkt
door een harmonische. Zoals bewegende sterren en planeten zijn ook de levensprocessen van mensen gekenmerkt
door harmonie. Het is een allesomvattende filosofie met het doel de wereld
te verbeteren. Didactiek en pedagogiek
zijn hiervan een afgeleide. Volgens
Woldring was de pansofie ‘deels illusoir maar ook gebaseerd op werkbare
hypothesen’. Zij was allesomvattend
omdat zij de inzichten van joden, christenen, moslims en andersdenkenden
wilde integreren. In 1642 verdedigde
hij zijn pansofie tegenover René
Descartes in Leiden tijdens een vier
uur durende discussie. Zij konden elkaar niet overtuigen. Voor Descartes
was er een duidelijke scheiding tussen
lichaam en geest, Comenius was meer
een holist en stond dichter bij
Spinoza. *
Nota

De tekst is gebaseerd op het boekje van Jaroslav
Karhan. In de Nederlandse taal zijn vooral de
werken van H.E.S. Woldring gekend.
1. H.E.S. Woldring. Jan Amos Comenius. Zijn
leven, missie en erfenis. Damon, Budel (2014)
2. Jaroslav Karhan. La vojo al harmonio. J.A.
Komenius - L.L. Zamenhof. KavA Pech (2016)
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In memoriam
Dr. Victor W. Sidel (1931-2018)
Op 30 januari 2018 overleed de Amerikaanse
arts Dr. Victor (Vic) W. Sidel, mede-oprichter en
voormalig voorzitter van Physicians for Social
Responsibilty (PSR) en voormalig president van
International Physicians for the Prevention of
Nuclear War (IPPNW).
Een vooraanstaand lid van PSR zei “we leven in een wereld die mede door hem is vorm gegeven”. Vic Sidel inspireerde velen met zijn
morele en wetenschappelijke visie en leiderschap. Hij baande de weg voor artsen en gezondheidswerkers om in hun werk ook aandacht
te besteden aan sociale vraagstukken als gelijke toegang tot gezondheidszorg, vredesvraagstukken en kernontwapening. Daartoe richtte
hij in 1961 Physicians for Social Responsibilty (PSR) op, artsen hadden ook sociale verantwoordelijkheden. In 1962 werden een aantal
invloedrijke stukken van zijn hand in The New England Journal of Medicine geplaatst: “Medical consequences of Thermonuclear War”.
Deze artikelen beschreven in detail de catastrofale medische gevolgen van het gebruik van kernwapens.

In 1980, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, werd door een
groep Amerikaanse en Russische artsen waaronder Vic Sidel
International Physicians for the Prevention of Nuclear War
(IPPNW) opgericht. Samen mobiliseerden IPPNW en PSR artsen en
gezondheidswerkers om politici en het brede publiek voor te lichten
over de medische- en milieugevolgen van een kernoorlog. In 1985
ontving IPPNW daarvoor de Nobelprijs voor de vrede. Vic Sidel
was (co-)auteur van vele boeken en artikelen over de humanitaire
gevolgen van oorlog zoals War and Public Health dat hij samen met
Dr. Barry Levy schreef. Sidel bekleedde diverse hoogleraarschappen
waaronder de Cleveringa leerstoel aan de universiteit van Leiden
(1998-1999).

31 mei 1962, de voorpagina van The Boston Herald over de PSR-study
in The New England Journal of Medicine

Oud NVMP-voorzitter Herman Spanjaard over hem: Vic was een gids voor mij in vele opzichten. Tijdens
mijn eerste ontmoeting met de IPPNW-board legde hij me uit hoe deze functioneerde en wat de taakverdeling was. Enkele jaren later werd ik zelf lid van de board. Vic’s levenslange toewijding om kennis over
te dragen door het schrijven van boeken, artikelen en het houden van lezingen is een voorbeeld voor ons
allen. Ik was er bij toen hij in 1998 als eerste, en enige, niet-jurist op de prestigieuze Cleveringa-leerstoel
werd benoemd. In datzelfde jaar nam hij ook deel aan een symposium bij OPCW (Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons) waar ik toen werkte als arts. Om samen met hem een hoofdstuk over
chemische wapens te schrijven voor
zijn boek War and Public Health was
een eer. In 1999 ontving hij uit handen van Fred Bol van de Stichting
Studiefonds Medische Polemologie
(SSMP) de Dr. J. Verdoorn prijs als
waardering voor het onder de aandacht brengen van de medische, humanitaire en milieu gevolgen van
een nucleaire oorlog, en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan.

Daarnaast gaf hij enthousiast lezingen zoals bij het Europese
IPPNW-studenten-congres in Nederland begin van deze eeuw.
Later toen ik in China werkte stuurde hij mij het boek dat hij en zijn
Sidel ontvangt de Verdoornprijs uit handen van Fred Bol van de SSMP
vrouw Ruth geschreven hadden over de gezondheidszorg in China,
het leerde mij het Chinese sociale zekerheids- en gezondheidsstelsel kennen.

We zijn Vic veel dank verschuldigd en zijn erfenis zal voortleven door onze herinneringen.
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Herman Spanjaard en
Hans van Iterson

Verslag Symposium 26 mei 2018 Amersfoort

‘Hoe voorkomen wij een nieuwe
kernwapenwedloop?’
op het grondgebied van andere landen,
zoals Nederland. De drempel tot gebruik daalt, zeker met de huidige president. Zo waren de SLCM’s (Sea
Launched Cruise Missiles) onder
Obama afgebouwd, maar Trump gaat
juist nieuwe aanschaffen. Ook worden
er meer tactische, makkelijker inzetbare, kernwapens geproduceerd.

Hans van Iterson
Middagvoorzitter André
Knottnerus, oud-voorzitter
Gezondheidsraad en oud-voorzitter Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(WRR), opent het symposium:
Wat gaat onze regering doen
als het gaat om een eerder
verklaarde inzet op weg naar
een kernwapenvrije wereld? En
wat gaat de internationale
gemeenschap doen en de leiders van de kernwapenstaten,
waarbij soms sprake is van
mentale instabiliteit? Kernvraag voor de NVMP is wat
zijn de opdrachten, de maatschappelijke uitdagingen voor
een beweging als de onze om
samen met de coalitiegenoten
stappen in de goede richting te
zetten.

Eerste spreker is Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek aan de universiteit Antwerpen en gespecialiseerd
in internationale veiligheidsvraagstukken.
Tom Sauer:
Ik zal hier een algemeen beeld van de
internationale situatie schetsen. Wij
zijn daarbij in een politieke storm
terecht gekomen. De relatie tussen de
Verenigde Staten en Rusland is gespannen, het Midden-Oosten staat in vuur
en vlam. Kijk je daarbij naar kernwapens dan is de mogelijkheid reëel aanwezig dat deze opnieuw gebruikt zullen worden. Wellicht niet op korte termijn maar de zogenaamde Doomsday
clock staat nu op slechts 2 minuten
voor middernacht.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden zoals het humanitaire initiatief dat tot de Ban Treaty, het
verbodsverdrag op kernwapens, heeft
geleid. Maar ik vrees dat dit verdrag te

André Knottnerus

laat komt om deze nucleaire storm te
voorkomen, ook al omdat het verbodsverdrag leidt tot toenemende polarisatie tussen kernwapenstaten en nietkernwapenstaten. Mijn boodschap vandaag is dan ook niet al te optimistisch.
Bijkomend probleem is dat het grote
publiek zich niet of nauwelijks interesseert voor deze problematiek.

De kernwapenvoorraden

Kijk je naar het kernwapenarsenaal van
de Verenigde Staten dan is dit nog
steeds enorm. Zo heeft één onderzeeër
een hoeveelheid kernwapens met de
kracht van 5.000-6.000 Hiroshimabommen aan boort. De VS zal zijn
kernwapenarsenaal moderniseren voor
een bedrag van 1200 miljard dollar.
Het is het enige land met kernwapens

Tom Sauer

Rusland heeft een gelijkaardig aantal
kernwapens als de VS, maar is conventioneel minder sterk dan ‘het westen’
en zal daarom zijn kernwapens aanpassen tot meer tactische en die sneller
te gebruiken zijn.

De vraag van vandaag ‘Hoe voorkomen we een nieuwe kernwapenwedloop?’ is dan ook niet juist gesteld, we
zitten er immers al middenin. Het gaat
er nu vooral om hoe voorkomen we
dat die kernwapens ook daadwerkelijk
gebruikt worden.

De Europese landen die kernwapens
bezitten, Groot-Brittannië en Frankrijk,
zijn ook onderdeel van de kernwapenparaplu van de NAVO. Indien Europese landen, zoals Nederland, af zouden
zien van de Amerikaanse kernwapens
die op hun grondgebied geplaatst zijn
vanwege een verminderde relatie tussen de VS en Europa dan is er nog altijd het gevaar van het ontwikkelen van
een Eurobomb. Veel Europese landen,
waaronder Nederland, België en Duitsland, zouden dat een positieve ontwikkeling vinden.

Andere landen: China laat zich niet zo
uit over zijn kernwapenarsenaal en
hanteert, als enige natie, het No first
use-beleid. Israël is de enige kernwapenstaat in het Midden-Oosten, maar
laat zich formeel niet uit over zijn
kernwapenarsenaal. De dreiging richting Iran, als mogelijke kernwapennatie, is er wel. India en Pakistan zetten
zich, ook betreffende hun kernwapen-

Vervolg op pagina 22
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arsenaal, tegen elkaar af. Probleem is
dat er momenteel niet meer onderhandeld wordt over, het afschaffen van,
kernwapens. Dat is ook een indicatie
dat het niet meer goed gaat. NoordKorea tenslotte werkt aan kernraketten
die een steeds grotere reikwijdte hebben. Deze wapens zullen ze niet snel
prijsgeven.

Stelling: Hoe langer de kernwapenstaten kernwapens behouden, hoe meer
kernwapenstaten er zullen opduiken
(cfr Noord-Korea, Iran), en hoe groter
de kans dat kernwapens opnieuw zullen gebruikt worden.

Meest waarschijnlijk scenario:
1) Verbodsverdrag, Ban Treaty, blijft
splijtzwam tussen de kernwapenstaten
en niet-kernwapenstaten;
2) Slachtoffer wordt het Non-Proliferatieverdrag (met een laatste kans in
2020 voor kernwapenstaten om
akkoord te geraken over deadline start
onderhandelingen + tijdlijn voor reducties): niet-kenwapenstaten verlaten
ofwel individueel ofwel ‘en bloc’ het
NPV (art 10);
3) Meer kernwapenstaten duiken op;
4) Kans op kernwapengebruik vergroot.

De volgende spreker is Jan Hoekema,
hij is socioloog en politicoloog en heeft
al tijdens zijn studie het Non-Proliferatieverdrag als onderwerp gekozen alsmede in zijn latere functies bij buitenlandse zaken, als Tweede Kamerlid en
als burgemeester binnen Mayors for
Peace.
Jan Hoekema:
Ik onderschrijf de somberheid van
Sauer. In de jaren ’80 werd nog 85%
van de kernwapens weg onderhandeld
dankzij de inzet van Reagan en
Gorbatsjov. Ook de jaren ’90 waren
wat dat betreft nog positief. Sinds deze
eeuw zit de klad er echter flink in en
dat laat de Doomsday clock ook volkomen terecht zien. De huidige kernwapenwedloop is zeer verontrustend,
onvoorspelbaar en destabiliserend. Er
worden gigantische investeringen
gedaan gericht op tactische kernwapens met een ontwikkeling naar conventioneel gebruik, dus op militair
niveau. Het diplomatieke krachtenspel
richt zich vooral op ‘ons kernwapenarsenaal is groter en of tactischer dan dat
van jullie’. Ook zie je de stap naar klei-
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Jan Hoekema

nere kernwapens, dat schept een gevoel dat ze militair relevant en nuttig
zouden kunnen zijn. De scheiding tussen conventioneel en nucleair komt
onder druk te staan. Het kernwapen
lijkt weer een bruikbaar militair instrument te worden.

De situatie in Nederland dan, ons land
heeft meegedaan aan de onderhandelingen over het VN-kernwapenverdrag.
Eigenlijk een wonder dat Nederland
die stap gezet heeft. Het feit dat we
meededen, als enige NAVO-land, was
wel heel bijzonder. Hoopvol is de
breed aangenomen motie van het
kamerlid Sjoerdsma waarin de regering
verzocht wordt een strategie te formuleren om wereldwijde nucleaire ontwapening te bevorderen. De maatschappelijke en politieke druk moet tussen
nu en 2020 beslist opgevoerd worden,
anders zal dat zeker gevolgen hebben

voor de toetsingsconferentie van het
Non-proliferatieverdrag dat na 50 jaar
enorm onder druk zal komen te staan.
Voor die tijd zouden onderhandelingen
over kernwapenreductie tussen de VS
en Rusland van start moeten gaan.
Peter Buijs:
Peter Buijs, voorzitter van de NVMP,
vraagt zich af wat we tegenover de
sombere woorden van Tom Sauer en
Jan Hoekema kunnen stellen. Ons
werd duidelijk dat we als medische
organisatie hier een speciale verantwoordelijkheid hadden. In 2015 kwamen we met een ‘Medisch appèl’ naar
buiten dat door 100 kopstukken in de
zorg werd ondertekend. Dat leidde ook
tot onze eerste ‘Baliebijeenkomst’ in
Amsterdam. April 2016 werd dit appèl
aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlande Zaken.
Hierna werden een viertal moties in de
Tweede Kamer aangenomen waarin
onder meer gevraagd werd de Nederlandse kernwapentaak gefaseerd af te
bouwen. Van het een kwam het ander
en we zochten contact met onder meer
de Kerken, het Humanistisch verbond,
het Rode Kruis en PAX om de druk
vanuit de maatschappij op te voeren.
Een stuk ‘2000 kernwapens op scherp,
Nederland doe iets!’ kwam in het NRC
te staan. Er ontstonden contacten met
Ko Colijn van Clingendael om onze
teksten kritisch te bekijken en zo nodig
te corrigeren. Daarmee kwam een
maatschappelijk appèl tot stand dat een
jaar later ook aangeboden werd aan de
Tweede Kamer.

groeperingen en onze medisch-humanitaire invalshoek praktische invulling
gegeven kan worden aan de kernwapenparagraaf in het regeerakkoord. De
al eerder genoemde motie Sjoerdsma is
daarbij een zeer welkome ondersteuning.

Peter Buijs

Zij waren buitengewoon onder de indruk van met name ons medische verhaal over de humanitaire gevolgen van
kernwapens. Dit was mede aanleiding
voor de volgende paragraaf uit het
regeerakkoord: Het kabinet zet zich,
binnen het kader van de bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in
voor een kernwapenvrije wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie
van deze wapens. Wij zijn hierop weer
verder gegaan met een nieuw maatschappelijk appèl dat specifiek inspeelt
op de mogelijkheden en verplichtingen
zoals geformuleerd in het Non-Proliferatieverdrag (NPV). Als kleine vereniging zitten we in een positie waarin we
het verschil kunnen maken.
En er valt nog meer positiefs te vertellen, half juni wordt er op onze suggestie een besloten beraad met de vier
regeringspartijen georganiseerd om te
kijken hoe vanuit maatschappelijke

Deze ontwikkelingen maken mij toch
optimistisch. Elk weldenkend mens die
je de medische gevolgen van kernwapens uitlegt krijg je vrijwel altijd aan je
kant. Straks is het 50 jaar NPV, dan
moet er iets te vieren zijn maar dan
moet er nu wel wat gebeuren, artikel 6
van het verdrag moet nieuw leven
ingeblazen worden, waarbij landen verplicht worden hun kernwapenvoorraad
af te bouwen. Gebeurt dat niet dan zullen we na 2020 geconfronteerd worden
met nog meer landen met kernwapens
en een leegloop van het NPV.

Enkele vragen en antwoorden

Ferry Zoutenbier: De instabiele internationale situatie is ook een blessing in
disguise: we moeten nu wel iets ondernemen tegen kernwapens om het tij te
keren.

Tom Sauer: wat dat betreft heeft
Nederland een uitzonderlijke prestatie
neergezet. Als enige NAVO-land mee
onderhandelen over een kenwapenverdrag. Toch vrees ik dat de toetsingsconferentie van het NPV gaat mislukken
want ik zie geen stappen van kernwapenstaten richting kernontwapening
gebeuren. Kortom als er niks beweegt

dan zullen een aantal staten zich terugtrekken uit het NPV waardoor het
slechts een papieren verdrag wordt.
Jan Hoekema: er zal iets ernstigs
moeten gebeuren voordat we wakker
worden. Het moeilijke van kernwapens
is, je bent er tegen maar wat voor alternatieven heb je? Bij de discussie over
duurzaamheid is dat beter voorhanden,
daar kun je pleiten tegen vervuilende
energie door schone alternatieven aan
te dragen. Bij kernwapens heb je dat
niet en kom je ook weer in de lastige
discussie over kernenergie terecht,
moet je dat dan ook verbieden terwijl
het door sommigen als alternatief voor
de fossiele brandstoffen wordt gezien?
Peter Buijs: toch merk je dat dankzij
de verbale escalatie tussen Trump en
Kim Yong Un dit onderwerp veel beter
bespreekbaar is geworden. Het mobiliseert bewustzijn dat we met ons maatschappelijk appèl verder kunnen vergroten en onze regering oproepen hun
voorgenomen actieve inzet waar te
maken.

Fernando Lopes da Silva: In hoeverre kunnen we met ICAN meer internationaal actie voeren?
Tom Sauer: ICAN heeft er voor gezorgd dat we nu een Ban Treaty hebben, laten we hopen dat deze door ratificatie volgend jaar daadwerkelijk van
kracht wordt. Dan zorgt dit verdrag
voor een stigmatiserend effect, een
normversterkend effect tegen kernwapens, dat zo’n kernwapen eigenlijk niet
meer kan. Maar pas als er vanuit de
burgers binnen de kernwapenstaten de
vraag komt om kernwapens weg te
doen dan zal er ook binnen de politiek
beweging ontstaan. Toch is er een betere mogelijkheid om op korte termijn
iets te bereiken en dat zijn de tactische
kernwapens die hier gestationeerd zijn.
Nederland, België en Duitsland zouden
de handen in elkaar moeten slaan om
deze kernwapens zo snel mogelijk
terug te sturen. Daar kunnen maatschappelijke organisaties een grote rol
bij spelen.

Allard Siemelink: Hoe kunnen we
Trump verleiden tot meer diplomatie?
Uiteindelijk moet meer diplomatie dit
soort ellende helpen te voorkomen.
Jan Hoekema: Helaas we leven niet
in een tijdperk van diplomatie maar
dankzij Trump in het Twittertijdperk.
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Dat leidt tot erg onbeholpen boodschappen die soms alle kanten opwaaien. Dat levert een soort instant diplomatie op waarbij niet zorgvuldig wordt
nagedacht. Trump roept iets impulsiefs
waardoor de kansen voor rustige diplomatie achter de schermen sterk verminderen. Diplomatie is ruimte, begrip
voor de ander, opbouwen van een relatie en een dialoog. Ik maak me daar
zorgen over. Diplomatie werkt alleen
als je er zelf iets tegenover stelt en niet
handelt vanuit morele superioriteit.
Robert Schurink: Van veel belang
zou zijn dat kernwapenstaten net als
China een no-first use standpunt innemen.
Jan Hoekema: Het gevaar blijft dat
landen die met een grote conventionele
aanval worden geconfronteerd toch de
mogelijkheid van ‘beperkt’ kernwapengebruik open willen houden.
Tom Sauer: Vandaag de dag gaan er
stemmen op in Amerika om het uit de
Koude Oorlog bekende MAD (Mutual
Assured Destruction) te vervangen
door First Strike. Want de VS heeft een
geweldige suprematie, met zo’n first
strike wordt beweerd dat Rusland dan
nog maar 6 kernkoppen over zou houden die door het Amerikaanse raketschild zouden kunnen worden opgevangen. Dus no first use gaat daar niet
werken.
Peter Buijs: anno 2018 kan MAD
absoluut niet meer om zo conflicten op
te lossen. Over de no first use optie
ben ik iets minder pessimistisch. Elk
weldenkend mens is daar voor en daardoor is het toch een heel kansrijke gedachte. Vanuit de bevolking zou je daar
dus steun voor kunnen vinden. Als
artsen zullen wij ons blijven wenden
tot de politiek om onze zorgen over
kernwapens uit te spreken. Daarom
gaan André en ik aanstaande woensdag
naar de commissie vrede en veiligheid
van de AIV die de regering moet adviseren over de toekomstige rol van
kernwapens. We zullen daarbij zeker
naar voren brengen dat er nu in de
regeringsverklaring staat ‘actieve inzet
voor een kernwapenvrije wereld’ en
dat het advies van de AIV dus moet
gaan over hoe dat pad naar een kernwapenvrije wereld zo effectief mogelijk te bewandelen.

Na deze zinvolle discussieronde werd
het symposium door André Knottnerus
afgesloten. *
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In memoriam
Wouter Hogervorst

Op 13 Mei j.l. is plotseling Wouter Hogervorst overleden.
Daarmee verliezen wij een gewaardeerd lid van onze vereniging en
van ons Algemeen Bestuur.

Hij had op tal van punten een waardevolle inbreng - inhoudelijk maar zeker ook
financieel-organisatorisch, en vaak met een prettige mix van ernst en humor. Dat
dankte hij vooral aan z’n decennialange bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg,
eerst als huisarts in gezondheidscentrum Holendrecht in Amsterdam-zuidoost, later
als directeur van de Stichting die de gezondheidscentra in heel A’dam-zuidoost
beheerde. Hij had zich ook bereid verklaard om t.z.t. tot het Dagelijks Bestuur toe
te treden, mogelijk als penningmeester.

Voorts vormde Wouter met mij de NVMP-delegatie, die regelmatig door Buitenlandse Zaken werd uitgenodigd om, samen met andere NGO’s en wetenschappers
de situatie rond de kernwapens te bespreken, en i.h.b. de rol van Nederland daarbij.
En tijdens de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN sprak hij voor
de NVMP de feestelijke bijeenkomst bij PAX toe, terwijl ik in Oslo was. Ook
maakte hij telkens deel uit van de NVMP-werkgroep ter voorbereiding van onze
jaarlijkse manifestaties in De Balie, droeg de nodige namen aan voor ons Medisch
Appèl en was ten slotte een zeer betrokken NVMP-vertegenwoordiger in de zg.
Baliegroep, zodat ik me op het informele voorzitterschap daarvan kon concentreren
en Hans op het maken van een goed verslag (zie foto).

We hebben Wouter in Mei binnen 10 dagen drie keren herdacht in NVMP-verband:
in de Baliegroep, in ons AB en tijdens onze Algemene Vergadering. Dat viel mij
extra zwaar, omdat ik met hem ook een heel dierbare vriend verloor, een soul mate,
met wie ik al in de jaren zeventig actie voerde voor een betere eerstelijns gezondheidszorg. Wat was het dan ook een groot genoegen met hem de laatste jaren weer
samen actie te voeren, ditmaal op een wat ander, maar minstens zo intens niveau.
“Nieuwe hoofdstukken in het Grote Jongensboek” noemde hij dat.

Wouter was nog maar 71 jaar oud, en laat een vrouw, drie kinderen en drie kleinkinderen na, voor wie hij een geweldige opa was. Met zijn zoon was hij juist druk
aan het trainen voor een grote fietstocht van Italië naar Nederland, en had de dag
voor z’n dood nog 100 km afgelegd. Zijn twee dochters hebben hem gevolgd in het
huisartsenvak…

We zullen zijn inbreng en persoonlijkheid erg missen….

Peter Buijs, voorzitter NVMP

Wouter Hogervorst, geheel links, bij het laatste Baliegroep-overleg

