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Inleiding
Onze zegeningen tellen, daar leent zich deze inleiding uitstekend voor. Vooral omdat 2017
tal van positieve ontwikkelingen kende, internationaal en nationaal, en de NVMP daarin een
actief aandeel had.
Internationale zegeningen: kernwapenverbod en Nobelprijs
Internationaal was 2017 het jaar waarin de kernwapens voor het eerst sinds lange tijd weer
écht terug waren van weggeweest. Zo heeft de (vooralsnog) verbale escalatie tussen
Trump en Kim Jong-un gezorgd voor een wereldwijde opleving van het besef dat een
kernoorlog nog steeds mogelijk is. It could happen! (The Economist, 5-8-17). Dat heeft onder
andere ertoe geleid dat de Amerikaanse Senaat voor het eerst sinds veertig jaar
debatteerde over medezeggenschap op het recht van de president kernwapens in te zetten.
En nucleaire opperbevelhebber generaal Hyten verklaarde zelfs publiekelijk, dat hij een
onwettig bevel tot een nucleaire aanval niet zal opvolgen.
‘Noord-Korea’ heeft er wellicht ook toe bijgedragen dat het Nobelcomité de prestigieuze
vredesprijs 2017 heeft toegekend aan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
weapons, in 2007 door IPPNW geïnitieerd) - een enorme impuls voor onze strijd voor een
kernwapenvrije wereld.
Dat brengt ons bij het derde en wellicht belangrijkste positieve punt uit 2017: het binnen
een half jaar in de VN uitonderhandelen van een verbodsverdrag voor kernwapens. Op 7
juli werden 122 landen het eens over een tekst - kroon op het geduldige, jarenlange werk
van ICAN. Met medewerking van de betrokken regeringen wist ze met de conferenties van
Oslo (2013), Nayarit en vooral Wenen (2014) in de VN een groeiend aantal landen in
beweging te krijgen die het zat waren dat zij zich wél hielden aan het Non-Proliferatie
Verdrag (NPV) – in 1970 ondertekend door vrijwel alle landen - maar de kernwapenstaten
niet. Artikel VI van het NPV verplicht immers álle landen te komen tot totale nucleaire
ontwapening.
In 2017 was ook het IPPNW World Congress Health & Peace in York - het vorige, Astana
2014, was mijn eerste. Het ging over wapenhandel, armoede, vluchtelingen, klimaat en
vooral kernwapens. Zodoende hoorde de NVMP-delegatie hoe vaak er met grote
waardering over de Nederlandse rol gesproken werd – mij was gevraagd een aparte
presentatie daarover te leveren. En het zal ertoe hebben bijgedragen dat ik daar verkozen
werd in de Board at large - het Algemeen IPPNW-bestuur.
Nationale zegeningen (1): medisch goed gewortelde NVMP wint steeds meer
bondgenoten
Daarmee zijn we terug in Nederland. In 2017 hebben we daar de naar buiten toe gerichte
lijn verder ontwikkeld, die we eind 2014 hadden uitgezet: ons veel meer mengen in het
publieke debat, samen met bondgenoten, teneinde kernwapens weer politiek en
maatschappelijk geagendeerd te krijgen. Daartoe moesten we eerst onszelf presenteren als
stevig geworteld in de medische wereld. Dat deden we met onze Baliebijeenkomst, 26-915, over medisch-humanitaire gevolgen voor de korte, middellange en lange termijn van
kernwapengebruik, en de daaruit volgende conclusie: er valt dan geen enkele structurele
hulp te verwachten, dus is er maar één oplossing: verbieden en ontmantelen van
kernwapens! Dat werd indringend onderstreept door ons Medisch Appel aan samenleving
en politiek, gesteund door honderd kopstukken uit de Zorg, met global impact vanwege
publicatie in het BMJ. En we vonden gehoor, mede door acties van PAX en Rode Kruis:
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Rutte II koos een constructievere opstelling tegenover genoemde beweging voor een VNkernwapenverbod.
Vanuit deze solide sociaal-medische basis hebben we vervolgens (hernieuwd) contact
gelegd met ‘oude’ bondgenoten - PAX, Rode Kruis, Mayors for Peace - en nieuwe als het
Humanistisch Verbond (Christa Compas, directeur) en de kerken (Karin van den Broeke,
Wereldraad van Kerken). Allen wilden spreken op onze tweede Baliebijeenkomst, 1-10-16,
ook vanwege de positieve toonzetting: kritische steun aan de nieuwe koers van de
regering. En de meesten – waaronder Karin en Christa - waren ook bereid zich daarna in
een gezamenlijke Open brief te wenden tot de politiek (NRC, 10-11-16; zie Nieuwsbrief
winter 2016). Laatste alinea: ‘Wij zullen dit proces nauwgezet volgen en zo nodig
maatschappelijke druk uitoefenen.’
In die alinea lag het vervolg voor 2017 besloten: het vormen van een ad hoc
maatschappelijke coalitie tegen kernwapens. Op onze uitnodiging overlegden 20-12-2016
vertegenwoordigers van genoemde organisaties hoe daadwerkelijk gezamenlijk druk uit te
oefenen op de politiek. Tot de zomer kwam deze zogenaamde Baliegroep vrijwel elke
maand bij elkaar en ontwikkelde maar liefst drie vervolgacties.
Nationale zegeningen (2): met de Baliegroep aan de weg timmeren…
De eerste betrof een nieuwe, nu door allen te tekenen Open Brief aan minister Koenders
over de VN-besprekingen over een kernwapenverbod, die maart 2017 zouden beginnen.
Dat betekende weken prettig onderhandelen tussen mij en vertegenwoordigers van PAX
en het Rode Kruis met alleszins bevredigend resultaat. Sleutelzin: ‘Wij moedigen u aan om
deze historische kans aan te grijpen om te komen tot een alomvattend en zo helder
mogelijk geformuleerd verbod op kernwapens, uiteindelijk leidend tot hun volledige
eliminatie.’ Nieuwe ondertekenaars:
bisschop De Korte, Gijs de Vries, Ewoud
Goudswaard en Jan Gruiters, respectievelijk directeur Rode Kruis, ASN Bank en PAX.
Vervolgens initieerde de Baliegroep een Maatschappelijk Appel van BN’ers, dat de NRC op
7-6-2017 publiceerde met als kop en inleiding: 2.000 kernwapens op scherp: doe iets! Tegen
de zin van de NAVO onderhandelt Nederland over een kernwapenverbod. De nieuwe
regering moet de druk opvoeren, betogen Peter Buijs, Ko Colijn Geert Mak, Ben Feringa
c.s.’ (Zie ook Nieuwsbrief zomer 2017). Sleutelzinnen: ‘…ons land kan een cruciale rol
spelen als bruggenbouwer tussen de 132 onderhandelende VN-landen en de
kernwapenstaten met hun bondgenoten (…) om te komen tot multilaterale
onderhandelingen mét de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare
uitbanning van kernwapens, conform artikel VI NPV’. ’Wij roepen dan ook de Nederlandse
politiek op: grijp deze kans om de wereld te verlossen van een levensgevaarlijke KoudeOorlogerfenis, waarmee we ons nageslacht niet mogen opzadelen!’ Medeondertekenaars
waren onder andere Adriaan van Dis, Jan Hoekema, Astrid Joosten, bisschop De Korte,
Gijs Scholten van Aschat, Herman Wijffels en Jaap van Zweden, en uit de medische wereld
onder andere Hans Clevers, Louise Gunning, André Knottnerus, Marcel Levi, Pauline
Meurs en Gerrit van der Wal. Waarna de NRC besloot met: ‘Initiatiefnemer: Peter Buijs,
voorzitter NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.’ Gevolg: een uitnodiging voor
een vijftien minuten durend interview in het populairste Radio 1-programma, de TROSNieuwsshow. En dus werd onze vakantieafreis – geplande eerste stop: Büchel, het Duitse
Volkel, om daar de jaarlijkse IPPNW-Duitsland-toogdag toe te spreken - met enkele uren
vervroegd teneinde om 8.30 uur in Hilversum te zijn.
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De NRC bood ons meteen een pakkende titel voor het derde Baliegroep-initiatief in 2017:
de bijzondere bijeenkomst 2000 kernwapens op scherp: Wat kan Nederland doen?, 25-9-2017
in Den Haag, aan de vooravond van de International UN-Day of the Total Abolition of Nuclear
Weapons, met de NVMP als hoofdorganisator. Bijzonder, omdat ‘kernwapens’ een volle zaal
trok, met veel jongeren, en omdat ‘25/9’ een podium bood aan vrijwel alle in ons land
relevante geluiden om tot een kernwapenvrije wereld te komen: van artsen tot de
Protestantse Kerk, van juristen tot Humanistisch Verbond, van Clingendael tot Rode Kruis,
van Mayors for Peace tot bisschop De Korte, van vredesbeweging tot de hoogste BuZaambtenaar ter zake. Die zette de bijdrage van de Nederlandse regering aan een wereld
zonder kernwapens uiteen – inclusief de bezwaren tegen het tekenen van de Ban - en zei
dat maatschappelijke steun daarbij hard nodig was.
Bijzonder tenslotte vanwege de nadruk op wat naast de regering/politiek WIJ,
maatschappelijke organisaties, kunnen bijdragen. En weer was het pleidooi: voortzetting en
aanscherping door Rutte III van de door Rutte II ingezette lijn.
…. met resultaat: Regering wil zich actief inzetten voor kernwapenvrije wereld
Rode draad in deze Baliegroep-initiatieven was dus het pogen de constructieve
Nederlandse koers inzake kernwapens te consolideren, ondanks of juist omdat met de
verkiezingen de parlementaire meerderheid op dit punt was verdwenen en er een rechtser
kabinet werd geformeerd. Heeft deze maatschappelijke druk effect gehad? Ruim twee
weken na ‘25/9’ valt in het verse Regeerakkoord te lezen: ‘Het kabinet zet zich, binnen het
kader van bondgenootschappelijke verplichtingen, actief in voor een kernwapenvrije
wereld, gezien de grote risico’s van proliferatie van deze wapens.’ Nog diezelfde week
telde de Baliegroep haar zegeningen en concludeerde dat nu de uitdaging is het kabinet aan
deze uitspraak te houden en gepaste druk uit te oefenen voor de scherpst mogelijke
invulling van genoemde ‘actieve inzet’.
… met resultaat: ledenwinst!
Deed de NVMP nog ‘eigen zaken’ in 2017, naast de motor zijn van de Baliegroep? Jazeker:
een uitgebreide brief aan de kabinetsinformateur met eenzelfde pleidooi als hierboven
genoemd; een ALV met een passend afscheid van Herman Spanjaard, na zestien jaar
(duo)voorzitterschap; het helpen van onze Vlaamse zusterorganisatie en zeker ook onze
zorgelijke financiële situatie. Belangrijk lichtpunt: voor het eerst sinds vele jaren lijkt de
ledenachteruitgang gestopt en zelfs omgebogen. Daarbij speelt de manier waarop we sinds
2015 naar buiten treden duidelijk een rol. Daarom heb ik die ontwikkeling hier nog eens
geschetst, opdat elk van ons daarmee in eigen omgeving aan de slag kan. Als eenieder zo
minstens één nieuw lid of begunstiger wint – we hebben inmiddels ver buiten het medisch
domein fans - kunnen we hopelijk in het jaarverslag 2018 ook financieel nieuwe zegeningen
tellen.
Peter Buijs, voorzitter NVMP
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1. Algemene Ledenvergadering
Op zaterdag 20 mei kwamen de leden van de NVMP bijeen in de Amershof in Amersfoort
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Herman Spanjaard trad voor de laatste keer op als voorzitter. Later die ochtend werd
passend ‘afscheid’ van hem genomen op een manier waardoor zijn kennis en inzichten voor
de vereniging behouden blijven.
Thematiek
Duo-voorzitter Peter Buijs licht toe: vanaf 2014 is het kernwapenthema door ons weer
opgepikt. In april 2016 boden wij het Medisch Appel tegen kernwapens aan, dit in het
spoor van de PAX, Rode Kruis en ASN-campagne Teken tegen kernwapens en het daaruit
volgende debat in mei 2016 dat vier moties tegen kernwapens opleverde. Internationaal
ging Nederland daarna de rol van stoutste jongetje uit de NAVO-klas spelen. Onze
Baliebijeenkomst, samen met maatschappelijk partners, speelde daar ook verder op in.
In vervolg daarop is er een samenwerkingsverband met deze organisaties gevormd (de
‘Baliegroep’) die maandelijks bijeenkomt, hetgeen leidde tot een gemeenschappelijke brief
aan minister Koenders om als bruggenbouwer mee te werken aan de onderhandelingen
over een kernwapenverdrag en waarmee nu gewerkt wordt aan een Maatschappelijk Appel
met een humanitair-medische invalshoek. Hiermee proberen wij kopstukken achter onze
zaak te krijgen. André Knottnerus, Gijs Scholten van Aschat, Hans Clevers zijn wat namen
die zich hier al achter schaarden.
Daarnaast hopen we op 26 september in het Humanity House in Den Haag een nieuwe
bijeenkomst met de Baliegroep te organiseren.

Financiën
Wijnand Rutgers doet verslag van de kascontrolecommissie: de jaarrekening en balans zijn
in orde bevonden en we adviseren daarom het bestuur te dechargeren met betrekking tot
het boekjaar 2016. De financiële ontwikkelingen baren ons echter dezelfde zorgen die we
ook al in voorgaande jaren geuit hebben. Een slinkend ledental zal voor dalende inkomsten
zorgen en vanaf dit jaar zullen ook de inkomsten van AVV (Artsen voor Vrede) komen te
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vervallen. Wij hebben daarom gepleit voor een realistische begroting zonder tekort.
Daarnaast achten wij de volgende maatregelen nodig: digitalisering en intensivering van de
communicatie tussen de NVMP en haar leden. Opheffing van de schriftelijke uitgave van de
Nieuwsbrief, tenzij voor de productie hiervan aparte financiering gevonden kan worden. Het
lijkt ons raadzaam dat het bestuur deze punten op korte termijn in een uitgewerkt voorstel
aan haar leden voorlegt in bijvoorbeeld een aparte ledenvergadering in het najaar.
Penningmeester Bert Sweerts: in de balans kunnen we zien dat het vermogen van de
vereniging eind 2016 ruim € 82.000 was. In vergelijking met het jaar daarvoor is dit met
ruim € 5.000 geslonken. Kijk je naar het begrote tekort in 2016 van
€ 14.000, dan is dit gelukkig in de praktijk meegevallen. Die ruim € 5.000 in de min vormen
desondanks een flink bedrag.
Over de begroting 2017: aanvankelijk was er een ruim tekort in de begroting opgenomen.
Na de alarmering van de financiële commissie is deze begroting flink bijgesteld. De
financiële commissie is ook bezig met een advies voor de vereniging. Steekwoorden hierbij:
digitalisering van het ledenbestand voor een betere communicatie en om het verborgen
potentieel onder de leden en begunstigers beter te kunnen gebruiken. De begroting 2018
al op een ALV eind 2017 vaststellen. Een pleidooi om onze naam te heroverwegen,
bijvoorbeeld te veranderen in Gezondheid en Vrede.
Tenslotte nog een paar aanvullingen en voorstellen: de contributie vast te stellen op
minimaal € 100, mensen die minder bijdragen worden dan automatisch begunstiger. Een
bijdrage voor de lunch na de ALV en het symposium vragen van
€ 25. Een oproep om de bijdrage aan de NVMP voor 5 jaar vast te leggen. Het
implementeren van iDEAL in onze website waardoor toevallige passanten een donatie
kunnen doen. Tenslotte, heel positief: er is een kleine toename van het ledental van 539
naar 546.
De ALV stemt in met deze aangepaste begroting 2017 en de minimale ledenbijdrage van €
100. Leo van Bergen: daarnaast moet je toch wel een apart contributiebedrag voor
studenten vaststellen. Daar is € 100 veel te hoog voor, € 25 bijvoorbeeld. Het bestuur
moet daarvoor nog een concreet voorstel doen.
Bestuur
Bert Sweerts en Peter Buijs zijn aftredend maar zijn bereid nog een nieuwe termijn te
dienen. Met volledige instemming gaat de ALV akkoord.
Herman: dan zijn er nog twee nieuwe bestuursleden die helaas beide niet aanwezig zijn.
Ten eerste Hugo d’Aes, al jarenlang bestuurslid van AVV en lid van de redactie. Een
kundige en toegewijde kracht, huisarts en bereid om na het opheffen van AVV toe te
treden tot het bestuur van de NVMP.
Dan is er nog Rob Leemans. Na de zeevaartschool stuurman en marine reserveofficier
geweest. Daarna medicijnen gestudeerd, traumachirurg geworden en later weer actief
reservist geworden. Gewerkt in het Medisch Centrum Leeuwarden en als oorlogschirurg
uitgezonden geweest naar Irak en Afghanistan. Ervaring met traumateams, nu actief bij het
Veteraneninstituut. Zijn motivatie: combinatie van mens en oorlogsvoering houdt mij erg
bezig, met name waarom er eigenlijk oorlog is. Ervaring van chirurg in oorlogsgebieden.
Ervaring met spreekbeurten voor bijeenkomsten en in de klas.
Beide lijken een enorme aanwinst en worden bij acclamatie benoemd.
Afscheid van Herman Spanjaard
Peter memoreert Hermans jarenlange inzet: samen hebben zij vier jaar lang het
voorzitterschap gedeeld, een buitengewone verrijking waarbij hij veel geleerd heeft van
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Herman, zowel nationaal als internationaal. Nu is de tijd voor hem gekomen om het stokje
over te dragen. Peter is daartoe bereid maar wel op voorwaarde dat Herman op de
achtergrond voor ons als vereniging en voor hem als voorzitter bereikbaar is voor een
aantal punten waar zijn achtergrondkennis tekort schiet. Daar heeft Herman gelukkig mee
ingestemd. Daarom willen wij passend ‘afscheid’ van hem nemen op de volgende wijze:
‘Op voorstel van het Algemeen Bestuur heeft de Algemene Vergadering van de NVMP
Herman O. Spanjaard vanwege zijn jarenlange inzet en vele verdiensten voor de vereniging
benoemd tot erelid met een adviesfunctie voor het leven.’

Voorzitter Peter Buijs overhandigt Herman Spanjaard de oorkonde behorend bij het
erelidmaatschap.
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2. Symposium 20 mei Op weg naar een kernwapenverbod?
Tijdens het middaggedeelte van onze ALV-dag op 20 mei vond ’s middags het symposium
Op weg naar een kernwapenverbod? plaats. De Volkskrant had zijn uiterste best gedaan om dit
onderwerp flink in de schijnwerpers te zetten, want uitgerekend die dag verscheen een zes
pagina’s tellende bijlage met als titel Een kleine kernoorlog is opeens niet ondenkbaar’.
Middagvoorzitter Peter Buijs memoreerde de bijzondere timing van de Volkskrant, te meer
daar twee van de ‘kroongetuigen’ die in de bijlage worden opgevoerd, Sico van der Meer
(Clingendael) en Susi Snyder (PAX) hier vanmiddag ook aanwezig zijn.
De mogelijkheden van een kernwapenverdrag zijn ook groter dan ooit. Gezien de
dreigende situatie op de wereld is het zelfs nu of nooit.
Sico van der Meer
Sico dankt ons voor onze gastvrijheid, het lijkt wel haast een
jaarlijks uitje om hier te zijn. Sinds vorig jaar zal het iedereen
zijn opgevallen dat er in het Witte huis een andere president
is gekomen, Donald Trump, die zich kenmerkt door een
soort stuiterbalbeleid. Hij gooit een bal naar beneden die
vervolgens op onvoorspelbare wijze heen en weer springt.
Eerst was zijn voorstel om te gaan onderhandelen met Poetin
over het reduceren van kernwapens. Enige tijd later beweert
hij weer dat de VS de meeste kenwapens ter wereld moeten
hebben en zegt hij over het Start-verdrag dat het voor de VS
een bad deal is. Trump switcht dus nogal eens qua standpunt
als het over kernwapens gaat. Het is best wel eng dat iemand
die zich zo door emoties laat leiden kan beslissen over de
inzet van kernwapens. Immers juist bij een crisissituatie is
rationeel denken uiterst belangrijk.
Daarnaast moet ook Poetin niet worden uitgevlakt, tijdens de crisis op de Krim werd door
hem ook het woord kernwapen in de mond genomen. En vergeet Kim Jong-un niet, daar
zit veel bluf achter maar hij heeft wel een tiental kernkoppen waarmee hij veel schade kan
aanrichten, bijvoorbeeld tegen Zuid-Korea.
Dan is er nog het sluimerende conflict tussen India en Pakistan dat opeens weer op kan
laaien.
Daarnaast heb je een dreigende tendens dat kernwapenstaten hun kernwapens
bruikbaarder willen maken en met name meer waarde aan kleine kernwapens gaan
toekennen, die bijvoorbeeld tegen een oprukkend leger of een tankcolonne kunnen
worden ingezet. Pakistan heeft al enkele jaren geleden verklaard, dat het kernwapens niet
alleen zal gebruiken als het met kernwapens wordt aangevallen, maar ook als India een
conventionele oorlog met hen zal beginnen. Paradoxaal genoeg is dan het idee dat dit het
conflict zal bevriezen. Je wordt aangevallen, je gooit een kernwapen en het conflict komt
tot stilstand, want men is te bang voor verdere escalatie. Dat is de gevaarlijk Pakistaanse
gedachte er achter.
Ook de Russen denken dat kernwapens de-escalerend kunnen werken. Zij hebben immers
niet veel vertrouwen in hun conventionele slagkracht. Dan zou je een kernwapen in
kunnen zetten om het conflict te bevriezen. Je geeft een signaal af, nu stoppen allemaal of
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we gaan de nucleaire drempel over. Risico is natuurlijk een verdere nucleaire escalatie die
een heel averechts effect kan hebben. Voor je het weet wordt er naar zware kernwapens
gegrepen die hele steden kunnen vernietigen. Het verlagen van de nucleaire inzetdrempel is
een hele gevaarlijke ontwikkeling.
Gelukkig zijn er de laatste jaren ook wel wat positieve ontwikkelingen te constateren. Dat
is vooral het op handen zijnde verbod op kernwapens. Dat is bijna niet meer tegen te
houden. Het bezit en het gebruik van kernwapens zal daarmee worden verboden. Hiermee
kan de druk op de negen kernwapenstaten worden vergroot. Je laat met zo’n verbod zien
dat je niet langer tolereert dat ze niks aan kernontwapening doen. Het is ook
veelbetekenend dat de kernwapenstaten zich hier zo aan irriteren.
Goed dat Nederland meedoet aan die onderhandelingen over het verdrag, hoewel ik denk
dat ze als NAVO-lid het verdrag niet zullen ondertekenen.
Hoewel het verdrag een goed politiek drukmiddel is moet je wel realistisch blijven. Je moet
niet de illusie hebben dat het tot forse nucleaire ontwapening gaat leiden, zeker niet op
korte termijn. Kernwapenstaten laten zich niet dwingen door zo’n verdrag. Focus je dus
niet op dat verdrag alleen maar op kleine praktische stapjes die kernwapenstaten kunnen
zetten, ook al omdat dat in hun eigen belang en veiligheid is. Denk daarbij aan het
uitbannen van tactische kernwapens die in andere landen liggen. Nieuwe onderhandelingen
die de aantallen kernwapens verder gaan verminderen. Als de grootmachten zulke stappen
nemen, dan haal je ook weer andere landen zoals China over om mee te doen met
nucleaire ontwapening.
Een andere stap is het veiliger maken van kernwapens waardoor ze minder kwetsbaar zijn
voor cyberaanvallen of foutmeldingen. Of voeg wat zekerheidstappen toe aan de
procedures voor lancering.
Susi Snyder
Susi Snyder is bij de eerste
ronde
van
de
onderhandelingen over een
kernwapenverdrag in de VN
aanwezig geweest en was
afgelopen weken bij de NPTPrepcom in Wenen over het
Non-proliferatieverdrag.
Het
kernwapenthema
is
politiek
lang
op
de
achtergrond geweest. Tot
Jakob Kellenberg van het
Internationale Rode Kruis in 2010 weer de humanitaire gevolgen van het gebruik van
kernwapens naar boven haalde. Kernwapens waren geen abstracte stukken meer, het zijn
wapens die voor onnoembaar veel leed kunnen zorgen. Deze wapens zijn te allen tijde in
strijd met het internationale humanitaire oorlogsrecht.
Dit leidde tot een drietal bijeenkomsten in Noorwegen (Oslo), Mexico (Nayarit) en
Oostenrijk (Wenen) die uiteindelijk resulteerden in de Humanitarian Pledge. Dit pleidooi
voor een kernwapenvrije wereld leidde weer tot een VN-resolutie die opriep tot
onderhandelingen over een kernwapenverdrag. Die onderhandelingen begonnen in maart
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2017; 132 VN-landen kwamen bijeen in New York. Dat was een openbaring, de VN is
opgericht om vrede in de wereld te bevorderen. Al tijdens de eerste ochtend werd
duidelijk dat de landen het eens waren over de belangrijkste elementen van het verdrag.
Het moest in ieder geval onomkeerbaar zijn. In de centrale visie kwam naar voren dat er
drie elementen verboden moesten worden: making (het ontwikkelen), having
(kernwapenvoorraden) en using (gebruik).
Uniek was dat regeringen civil society uitnodigden om met hen aan dezelfde tafel te zitten
om het verdrag concreet vorm te geven.
Tijdens de NPT-Prepcom in Wenen bleek er al de nodige angst te bestaan onder
kernwapenstaten. Groot-Brittannië uitte zich furieus over het op handen zijnde
kernwapenverdrag, Rusland voorspelde wereldwijde chaos als kernwapens zouden
verdwijnen.
De eerste versie van het verdrag zal maandag 22 mei worden gepresenteerd!

Peter Buijs
ICAN is een geweldige wereldbeweging gebleken om dit van onderop op te bouwen. Veel
landen hebben er genoeg van om maar af te wachten op de belofte gedaan in het Nonproliferatie verdrag uit 1970. Met name artikel VI verplicht ´Each of the Parties to the Treaty
undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures(…) on a treaty on general
and complete disarmament under strict and effective international control’.
Het is te hopen dat het komende kernwapenverdrag deze noodzaak onderstreept.
De NVMP heeft de afgelopen jaren vele initiatieven ontplooid om dit proces naar
kernontwapening te ondersteunen.
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Discussie
Jan Gevers Leuven: wat is het gevaar van een Electromagnetic pulse (EMP).
Sico van der Meer: in de Koude Oorlog was dit een welbekend fenomeen, de stralingsgolf
van een kernexplosie zorgt ervoor dat elektrische schakeltjes doorbranden en zo alles wat
elektrisch is, wordt lamgelegd. Dat bewustwordingsniveau is de laatste tijd sterk gedaald.
Toch blijft het gevaar bestaan. Zelfs Noord-Korea zou met die paar kernraketten die ze
hebben, kunnen proberen de elektriciteitsnetwerken van de VS te saboteren. Die schade is
niet zo gemakkelijk te herstellen.
Susi Snyder: let ook op de bancaire sector die ineen kan storten doordat de wereldhandel
stil komt te liggen. Mobiele telefoons zullen het begeven, pacemakers ook? Dat weet ik niet
maar het is huiveringwekkend.
Auke van der Heide: zijn er staten die bewust hebben afgezien van een wapen en vervangen
door een beter wapen?
Sico: Zuid-Afrika heeft afgezien van haar kernwapens. Kun je dit doortrekken naar
kernwapenstaten? Obama heeft dat wel eens voorgesteld, krachtige raketten die zeer
precies doel kunnen treffen maar minder schade aanrichten dan een kernwapen. Een
vervolg heet deze discussie niet gekregen maar hij is wel heel relevant.
Bert Jongman: hoe realistisch is een kernontwapeningstop tussen Trump en Putin?
Susi: kan me dat praktisch niet voorstellen
Sico: ik ben daar wat optimistischer over, Trump is iemand die snel kan switchen in zijn
mening. Hij is altijd bereid tot iets verrassends. Van Reagan had je dat destijds ook niet
verwacht.
Lineke Schakenbos: hoeveel stappen zitten er tussen het korte lontje van de president en
het lanceren van een kernraket?
Susi: in Amerika geen, Trump kan dat zelf besluiten, er is wel discussie om dit te
veranderen.
Sico: het is natuurlijk al enkele malen bijna misgegaan waarbij bleek dat enige ratio van veel
belang is om een onbedoelde kernoorlog te ontketenen. Je hoofd koel houden in een
situatie van hoogspanning is essentieel.
Herman Spanjaard
Hierna gaf scheidend voorzitter Herman Spanjaard een beschouwing over bijna vijftig jaar
NVMP. Vele hoogtepunten passeren de revue, zoals de belofte van Herman aan
overlevenden van Hiroshima/Nagasaki om iedere dag een of meer kraanvogels te vouwen,
het symbool van vrede en de beweging tegen kernwapens.
Tot slot kreeg Herman uit
handen
van
bestuurslid
Marianne Begemann een
door
origamikunstenaar
Marten Brouwer speciaal
gemaakt
kraanvogelkunstwerkje met
bijpassende kraanvogel speld.
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3. Maatschappelijk Appel tegen kernwapens
Op 4 juli overhandigde NVMP-voorzitter Peter Buijs, het Maatschappelijk Appel tegen
kernwapens aan Raymond Knops, voorzitter Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken:

‘Nucleair wapengekletter is weer verontrustend actueel: Noord-Korea versus de VS,
Pakistan versus India, Rusland bij de Krim-overname. En de VS en Rusland - goed voor 90%
van alle atoomwapens - sluiten first use niet uit. Experts achten de huidige situatie veel
gevaarlijker dan in de Koude Oorlog.
‘Toch is er hoop op een wereld zonder kernwapens - een wens van 85% van de bevolking,
van vorige kabinetten, van de VN in hun eerste, unaniem aanvaarde resolutie in 1946, en
ook van de NAVO. In VN-verband onderhandelen 132 landen dit jaar over een
kernwapenverbod als nieuw drukmiddel op de kernwapenstaten om hun beloften na te
komen uit het Non-Proliferatieverdrag (NPV), door bijna alle landen in 1970 ondertekend.
Artikel VI daaruit verplicht elk land zich in te zetten voor algehele nucleaire ontwapening
onder effectieve en strikte internationale controle. In 1996 preciseerde het Internationaal
Gerechtshof in Den Haag dit als een resultaatverplichting voor álle (kernwapen)staten.
‘Tegen grote druk van de NAVO in besloot het kabinet Rutte II in 2016 op voorstel van
het parlement deel te nemen aan genoemde VN-onderhandelingen, als enig NAVO-lid.
Ondergetekenden roepen een nieuw kabinet op, deze gedurfde, constructieve
Nederlandse rol uit te bouwen en te helpen politieke, publieke en diplomatieke druk te
ontwikkelen, binnen en buiten de VN, om kernwapens - het enige nog toegestane
massavernietigingswapen - te verbieden en verder uit te bannen.
‘Er zijn wereldwijd nog zo’n 15.000 kernwapens, tot 1.000 keer sterker dan die Hiroshima
en Nagasaki vernietigden, met 250.000 doden. Zo’n 2.000 staan op scherp en
angstwekkend vaak zijn onbedoelde lanceringen maar net voorkómen. In strijd met het
humanitair oorlogsrecht maken kernwapens geen onderscheid tussen burgers en militairen.
En dan is er nog het risico op cybercrime en terrorisme.
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‘Burgemeesters, medici en hulporganisaties wijzen op de onaanvaardbare risico’s van deze
wapens en op de illusie van adequate medisch-humanitaire hulp. Er zal slechts
onbeschrijfelijk lijden zijn, in de getroffen regio én ver daarbuiten. Zelfs een beperkte
kernoorlog tussen India en Pakistan zal zoveel roet in de dampkring opleveren, dat het
zonlicht geblokkeerd wordt, met als gevolg forse daling van temperatuur, enorme
misoogsten, ongekende vluchtelingstromen en tot twee miljard hongerdoden wereldwijd.
En bij escalatie dreigt een Nucleaire winter en daarmee het einde van de mensheid.
Het is dus hoog tijd dat de wereld zich bevrijdt van dit nucleaire Zwaard van Damocles.
Dat dat kan blijkt uit de reductie van 70.000 naar 15.000 kernwapens na de top in
Reykjavik tussen Reagan en Gorbachov in 1986. Maar verdergaand ontwapeningsoverleg
stagneert al jaren en inmiddels is alom een uiterst kostbare nucleaire modernisering
gaande, alleen al in de VS voor duizend miljard dollar.
‘Een kernwapenverbod kan deze stagnatie doorbreken en ons land kan een cruciale rol
spelen als bruggenbouwer tussen de 132 onderhandelende VN-landen en de
kernwapenstaten met hun bondgenoten. Die rol past ons land ook om te komen tot
multilaterale onderhandelingen mét de nucleaire machten over een alomvattende,
verifieerbare uitbanning van kernwapens, conform artikel VI NPV.
Wij roepen dan ook de Nederlandse politiek op: grijp deze kans om de wereld te helpen
verlossen van een levensgevaarlijke Koude-Oorlogerfenis, waarmee we ons nageslacht niet
mogen opzadelen.’
Eerste ondertekenaars Maatschappelijk Appel om kernwapens te verbieden en uit te
bannen:
* Karin van den Broeke, predikant, bestuurslid Wereldraad van Kerken
* Hans Clevers, hoogleraar genetica, voormalig president KNAW
* Ko Colijn, voormalig directeur Clingendael
* Christa Compas, directeur Humanistisch Verbond
* Adriaan van Dis, auteur
* Ben Feringa, hoogleraar chemie, Nobelprijswinnaar
* Louise Gunning, universiteitshoogleraar
* Jan Hoekema, voorzitter Burgemeesters voor Vrede
* Marli Huijer, filosoof, voormalig Denker des Vaderlands
* Astrid Joosten, TV-programmamaker
* André Knottnerus, hoogleraar huisartsgeneeskunde
* Gerard de Korte, bisschop van Breda, contactpersoon Kerk en Samenleving
* Marcel Levi, hoogleraar interne geneeskunde, chair University College London Hospitals
* Geert Mak, auteur
* Pauline Meurs, hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg
* Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie
* Gijs Scholten van Aschat, acteur
* Gerrit van der Wal, toezichthouder-adviseur, voormalig inspecteur-generaal
gezondheidszorg
* Herman Wijffels, oud-voorzitter Sociaal Economische Raad
* Jaap van Zweden, vanaf 2018 chef-dirigent New York Philharmonic Orchestra
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4. VN stemmen voor een verbod op kernwapens
Vrijdag 7 juli 2017 verdient een plek in de geschiedenisboeken: op die dag is in de
Verenigde Naties (VN) in New York de definitieve tekst voor het wereldwijde
kernwapenverbod door 122 landen aangenomen. Als het verdrag door meer dan vijftig
landen is ondertekend en geratificeerd betekent dit dat naast biologische en chemische
wapens ook het ergste massavernietigingswapen volgens een internationaal verdrag
verboden is. De totstandkoming van dit verdrag is het resultaat van onderhandelingen die
in maart en juni/juli dit jaar plaatsvonden. Nederland was het enige NAVO-land dat
aanwezig was bij de onderhandelingen. Zoals bekend is Nederland gaan deelnemen aan
deze onderhandelingen vanwege een kamermotie van 28-4-2016, ingediend dankzij de
acties van Rode Kruis, PAX, Mayors for Peace en NVMP (Medisch Appel). Daarmee heeft
ons land veel goodwill vergaard, al kon ze de uiteindelijke tekst (nog) niet onderschrijven .

Wat is het belang van dit verdrag?
· Het weerspiegelt de wereldwijd gedeelde afwijzing van nucleaire wapens.
· De catastrofale humanitaire impact van het gebruik van nucleaire wapens vormde de
drijfveer achter de totstandkoming van dit verdrag. Het maakt nucleaire wapens zowel
illegaal als immoreel.
· Het verdrag borduurt voort op andere verdragen die wapens verbieden en vormt het
sluitstuk voor het verbod op alle massavernietigingswapens.
· Het proces van totstandkoming liet zien dat iedere staat verantwoordelijkheid draagt om
een humanitaire catastrofe te voorkomen; het gebruik van nucleaire wapens houdt immers
geen rekening met landsgrenzen.
· Hoewel de kernwapenstaten de onderhandelingen boycotten, gaf een grote meerderheid
van de landen aan dat ze voor een internationaal verbod zijn: meer dan 130 staten namen
deel aan de onderhandelingen.
· De impact van dit verdrag is groot, ongeacht of staten het verdrag meteen aanvaarden of
nog niet, doordat nucleaire wapens een stigma krijgen en het verdere onderhoud, de
ontwikkeling en het bezit van nucleaire wapens onacceptabel worden.
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Minister Koenders over de Nederlandse deelname in zijn brief d.d. 10-7-17 aan
de Tweede Kamer:
‘Nederland nam deel aan de onderhandelingen over een kernwapenverbod omdat het
kabinet van mening is dat elk initiatief dat kan bijdragen aan nucleaire ontwapening aandacht
en inzet verdient. Nederland streeft naar een wereld zonder kernwapens en wilde daarom
niet afwezig blijven bij de onderhandelingen over een multilateraal verdrag dat hetzelfde
doel voor ogen heeft. Het kabinet heeft zich ingezet om de tekst van het verdrag te
verbeteren opdat het ook door Nederland onderschreven zou kunnen worden. De
Nederlandse uitgangspunten betroffen de verenigbaarheid van een verbod met
lidmaatschap van de NAVO; de opname van adequate bepalingen op het gebied van
verificatie; de noodzaak om het Non-Proliferatieverdrag (NPV) niet te ondermijnen.
Daarnaast heeft Nederland duidelijk gemaakt dat het er belang aan hecht dat een
kernwapenverbod brede steun krijgt onder VN-landen, van zowel kernwapen- als nietkernwapenstaten.
Met name vanwege de onverenigbaarheid met ons NAVO-lidmaatschap, een gebrek aan
verifieerbaarheid, en het risico op aantasting van bestaande afspraken en standaarden, is na
drie weken onderhandelen besloten dat de voorliggende verdragstekst niet door
Nederland gesteund kon worden.
Een duidelijke positie is belangrijk omdat Nederland wil voortbouwen op bovengenoemde
positieve aspecten van het kernwapenverbod. Het is daarnaast van groot belang dat de
huidige polarisatie tussen voor- en tegenstanders wordt verminderd, wil er kans zijn op
reële vooruitgang op ontwapeningsgebied. Een belangrijke rol is daarom weggelegd voor
Nederland als betrouwbare bruggenbouwer.’
Aldus minister Koenders aan de Kamer. Nederland blijft daarmee voorop lopen, de ‘neestem’ betekent dus zeker niet dat ons land een doodlopende weg is ingeslagen.
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5. Bericht uit Vlaanderen
De besturen van Artsen voor Vrede en van de
NVMP, Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken,
hebben beslist om over te gaan tot een fusie van de
beide verenigingen. Hieronder leggen we uit
waarom en wat dit concreet zal betekenen voor de
werking van de verenigingen.
De Vlaamse afdeling van IPPNW werd in 1981
opgericht onder de naam Medische Werkgroep
tegen Atoomwapens, ging verder als Medische
Vereniging voor de Preventie van een Atoomoorlog
en nog later onder de huidige naam Artsen voor
Vrede. In die 36 jaar hebben veel verschillende
mensen het bestuur gevormd en hebben we
verschillende vaste betaalde medewerkers gehad.
Door de inkrimping van het aantal betalende en het aantal actieve leden hebben we onze
activiteiten geleidelijk aan moeten terugschroeven. We moesten terugplooien op
vrijwilligerswerk en onze activiteiten op nationaal en internationaal vlak zijn gevoelig
verminderd. Maar in de jaren ’90 kwam de samenwerking met onze Nederlandse
zustervereniging NVMP goed op gang. In juli 1998 verscheen de eerste gemeenschappelijke
Nieuwsbrief, die het belangrijkste communicatie- en bindmiddel voor onze leden vormt.
Deze eenmaking is alvast een succes gebleken en heeft aangetoond dat Vlamingen en
Nederlanders perfect kunnen samenwerken, verbonden door dezelfde taal maar vooral
door dezelfde missie en visie.
Dus wordt het tijd om onze krachten nog méér te bundelen. De Nederlandse en Vlaamse
besturen hebben daarom beslist om over te gaan tot een eenmaking van Artsen voor
Vrede en NVMP. In de praktijk zal dit gebeuren door de ontbinding van de vzw Artsen
voor Vrede, waarbij de opgebouwde kapitaalreserve zal worden overgedragen aan de
Nederlandse zustervereniging NVMP. In het bestuur van de vereniging zal ook minstens
één Vlaamse vertegenwoordiger zetelen.
Onze doelstelling is en blijft het informeren en sensibiliseren van de bevolking rond
kernwapens en oorlog, om zoveel mogelijk druk uit te oefenen op het beleid ter zake.
Deze doelstelling is grensoverschrijdend en kadert in de visie en de werking van IPPNW.
Het zal duidelijk zijn dat precies op dit ogenblik onze activiteiten meer dan ooit
noodzakelijk zijn. De toenemende spanningen met Rusland en met Noord-Korea, de
vraagstukken rond klimaatverandering, vluchtelingen en migratie, preventie van extremisme
en terreur, de verhoging van de defensiebudgetten met de geplande modernisering van de
kernwapens en aan de andere kant het initiatief in de Verenigde Naties voor een verbod op
kernwapens: het zijn voorbeelden van kwesties waarin wij als gezondheidswerkers onze
stem kunnen en moeten laten horen.
Onze wens is uiteraard dat de werking in Vlaanderen wordt verdergezet. Wij vragen onze
Vlaamse leden dan ook uitdrukkelijk om hun lidmaatschap aan te houden na de fusie met
de goed georganiseerde en erg actieve Nederlandse afdeling.
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Overlijden van Jef De Loof
Op 7 juli 2017 stierf in Aalst Jef De Loof, enkele weken na zijn negentigste verjaardag. Jef
was niet alleen de voorzitter van Artsen voor Vrede, maar een icoon in de hele Vlaamse
vredesbeweging. Voor veel collega’s waaronder mezelf was Jef een voorbeeld, een mentor
maar ook een goede vriend. Zijn leven was zo rijk gevuld dat er een dik boek over
geschreven zou kunnen worden.
Jef overleed op de dag waarop in de Verenigde Naties de Nuclear Ban Treaty werd gestemd.
Een mooi moment om afscheid te nemen van de wereld waarvoor hij zijn hele leven had
gevochten. Jef was een mens met een indrukwekkende staat van dienst die bij iedereen
respect afdwong. Vlaanderen mag dankbaar zijn om wat hij hier verwezenlijkt heeft.
Bedankt Jef, voor je aanstekelijk enthousiasme, voor je scherpe analyses, je onvermoeibare
inzet, je zachte onverzettelijkheid.
Hugo d’Aes

Dr. Jef De Loof was een icoon van de vredesbeweging en zeer gewaardeerd binnen de
NVMP. Voor zijn vredewerk ontving hij in 2014 de Dr. J. Verdoornprijs uit handen van
voorzitter Herman Spanjaard (foto rechts).
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6. 2000 kernwapens op scherp: wat kan Nederland doen?
Op 25 september vond in het Humanity House,
Den Haag de bijeenkomst 2000 kernwapens op
scherp: wat kan Nederland doen? plaats,
georganiseerd door de NVMP in samenwerking met
Mayors for Peace, PAX, Rode Kruis, Bisdom Den
Bosch en het Humanistische Verbond.
Een op dat moment zeer actueel thema vanwege de
over en weer vliegende uitlatingen van Trump
versus Kim Jong-un. Maar zoals Jan Hoekema,
voorzitter Burgemeesters voor Vrede, in zijn
intro al aangaf: het gaat niet alleen over de Rocket
man versus the insane American president, maar het
gaat ook over de NAVO, over Nederland en de rol
van het nieuwe kabinet en wat wij als
maatschappelijke
organisaties
aan
de
kernwapenproblematiek kunnen doen.
Peter Buijs, voorzitter NVMP, schetst in een notendop de voorgeschiedenis van deze
bijeenkomst. We zijn twee jaar geleden gestart om dit onderwerp weer op de politieke
agenda te krijgen. We hebben een Medisch Appel opgesteld over de oude en nieuwe
gevaren van kernwapens die helaas niet verouderd zijn, en daar honderd kopstukken uit de
Nederlandse gezondheidszorg achter weten te krijgen. Daarmee zijn we naar buiten
getreden en daarvoor hebben we een bijeenkomst in de Balie belegd waar ook Jan
Hoekema, het Rode Kruis en PAX al het woord voerden. Dat Appel konden we aan de
Tweede Kamer aanbieden met dank aan PAX dat samen met het Rode Kruis en de ASNbank 45.000 handtekeningen had verzameld om een Kamerdebat af te dwingen over de
kernwapens. Vorig jaar april heeft dat plaatsgevonden. In
de daaruit voortkomende moties werd gevraagd om
Nederland een rol te laten spelen bij die groep van landen
die in de VN met een kernwapenverdrag bezig waren. De
regering is daarin meegegaan en zelfs zover dat ondanks
druk vanuit het NAVO-bondgenootschap Nederland in de
VN niet tegengestemd heeft om tot onderhandelingen te
komen over een kernwapenverdrag en besloot daar zelf
ook aan deel te nemen. Wij hebben dat buitengewoon
dapper gevonden en daarom onze vervolgbijeenkomst in
een positieve toonsoort gezet: hoe kunnen we dit verder
ondersteunen vanuit de maatschappij? Vorig jaar op 1
oktober hebben we een nieuwe Baliebijeenkomst belegd
met nieuwe sprekers: Karin van den Broeke vanuit de
protestantse kerken, Christa Compas van het
Humanistisch Verbond, Phon van den Biesen vanuit
juridische hoek. Vanuit deze ad hoc-coalitie voor een
kernwapenvrije wereld hebben we voorgesteld een aantal dingen te gaan optuigen. We
hebben diverse open brieven gestuurd aan het kabinet en de nieuw te vormen regering om
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de koers die ingezet is vol te houden, te intensiveren en om de bruggenbouwfunctie te
steunen die Nederland internationaal wil vervullen tussen de kernwapenstaten en de
landen die zich ingespannen hebben voor een verbod op kernwapens, met als einddoel een
kernwapenvrije wereld. Dat is immers het doel van dit kabinet en voorgaande kabinetten.
Die maatschappelijk steun heeft zich ook geuit in een Maatschappelijk Appel. Dit heeft in de
NRC afgedrukt gestaan met als kop 2000 kernwapens op scherp: doe iets! Dit Appel is kort
voor het zomerreces aangeboden aan de Tweede Kamer.
De Nederlandse regering heeft haar sporen verdiend door deel te nemen aan de
onderhandelingen over de zogenaamde Ban Treaty (verdrag dat kernwapens verbiedt)
waarvan de tekst in juli werd overeengekomen. Dat verdrag wordt van kracht zodra het
officieel door meer dan vijftig landen is geratificeerd. De Nederlandse regering heeft dat
niet gedaan om redenen waar we later nog op terugkomen, maar heeft wel in een brief aan
de Kamer gezegd dat ze tal van andere dingen wil blijven doen om een kernwapenvrije
wereld dichterbij te brengen.
Marjolijn van Deelen, hoofd Non-proliferatie en ontwapening van Buitenlandse
Zaken:
Geweldig dat er zo’n goede opkomst is en de zaal helemaal vol zit. We hebben niet elke
dag gelegenheid om zo breed van gedachten te wisselen over dit onderwerp op mijn
niveau. Dus heel veel dank hiervoor, ook aan de andere organisatoren. Wij kunnen elke
steuntje in de rug gebruiken dat er is.
Nederland heeft meegedaan aan de onderhandelingen over een kernwapenverdrag als
enige NAVO-bondgenoot, omdat we vinden dat je elke mogelijkheid die er is om het aantal
kernwapens te verminderen moet aangrijpen. Een verdrag is wel iets anders dan een
politieke verklaring. Op het moment dat je gaat onderhandelen over een verdrag moet je
heel goed kijken naar de consequenties daarvan en hoe dat past in de bredere architectuur.
Om die reden heeft de regering een aantal criteria opgesteld waaraan wij dachten dat een
verdrag zou moeten voldoen opdat het een effectief instrument zou zijn voor ontwapening.
Dat was bijvoorbeeld dat het zich goed verhield tot bestaande verdragen, je hebt het NonProliferatie Verdrag maar
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ook het kernstopverdrag (Comprehensive Test Ban Treaty) dat kernproeven verbiedt. We
vonden het verder belangrijk dat een verdrag brede steun heeft van kernwapenstaten want
een verdrag dat maar door een paar landen wordt gesteund, daar heeft niemand wat aan.
En het moet natuurlijk verifieerbaar zijn, anders is het een dode letter en werkt het
verdrag niet. Het moet een effectieve stap zijn naar verdere ontwapening en het moet voor
Nederland verenigbaar zijn met onze NAVO-verplichtingen. Dat was het lastigste maar
daar hebben we voorstellen voor gedaan bij de onderhandelingen bijvoorbeeld door een
fasering in de tijd aan te brengen die dat toch mogelijk zou kunnen maken. Uiteindelijk
hebben we moeten concluderen dat het niet gelukt is om een verdrag tot stand te brengen
dat voldoet aan die criteria. Daarom hebben we niet ingestemd met de tekst zoals die in
New York is opgesteld en die sinds vorige week door vijftig landen is ondertekend. Dat
was jammer maar ik denk dat het heel goed is geweest dat we ons daarvoor hebben
ingespannen. Het is toch een Nederlandse traditie om bij internationale onderhandelingen
constructief mee te doen.
Drie voorbeelden daarvan: Nederland heeft de vastzittende dialoog weer op gang gebracht
tussen de landen die zijn aangesloten bij het NPV. Een tweede onderwerp is verificatie van
ontwapening. Daar is een project voor opgezet omdat we eigenlijk helemaal niet weten
hoe we een kernwapen moeten ontmantelen en hoe we dat kunnen verifiëren. Als je op
een gegeven moment naar Global Zero toegaat, dan maken die eerste tienduizend
kernwapens niet zo heel veel uit maar als het er minder worden, willen we toch wel heel
zeker weten dat die onomkeerbaar worden vernietigd. Tenslotte zet Nederland zich erg in
voor het verbod op de productie van splijtstof, want een manier om te zorgen dat
kernwapenstaten niet nog meer kernwapens krijgen is te zorgen dat ze niet meer vrij over
de grondstof kunnen beschikken.
Sico van der Meer, Instituut Clingendael:

Ik heb geen heel positieve boodschap. Na de Koude Oorlog gingen veel mensen ervan uit
dat het kernwapenprobleem vanzelf wel weg zou gaan. Helaas het is niet weggegaan. Er
zijn maar liefst zeven punten waar ik mij zorgen over maak.
Allereerst, er zijn meer kernwapenstaten bijgekomen. Tijdens de Koude Oorlog waren dat
er vijf, nu zijn dat er negen, met Noord-Korea als meest recente. Het gaat daarbij niet om

~ 21 ~

de meest stabiele landen: Pakistan en Noord-Korea dat is toch een ander type landen dan
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
Een tweede punt is modernisering. Er wordt momenteel enorm veel geld in kernwapens
gepompt, alle kernwapenlanden in de wereld zijn momenteel bezig met bijbouwen of
moderniseren. Bij sommige landen heet dat ‘onderhoud’ om haar wapens veiliger te maken.
Daarbij praten we toch over een biljoen dollar oftewel 1.000 miljard dollar die de komende
dertig jaar in de modernisering van de Amerikaanse kernwapens gepompt worden.
Een derde punt dat me zorgen baart op dit moment is de inzetdrempel van kernwapens.
Dat betekent: hoe gemakkelijk is het om een kernwapen in te zetten? In Rusland
bijvoorbeeld wordt in militaire kringen gesproken over gebruik van kernwapens om te deescaleren. Dus een conventioneel conflict loopt uit de hand en dan gaan ze de-escaleren
met een kernwapen. Ze zijn aan het verliezen in een conflict zonder kernwapens maar
zetten een kernwapen in om te laten zien dat de tegenpartij maar beter kan stoppen
voordat het echt uit de hand loopt.
Punt vier is de spanning die oploopt in de wereld, met name de spanning tussen
kernwapenmachten. Noord-Korea versus de Verenigde Staten, India versus Pakistan, dat
baart toch zorgen. Vraag je experts wat het grootste risico is op kernwapengebruik, dan
noemt men niet Noord-Korea maar India-Pakistan. Twee tot op de tanden gewapende
kernmachten die al decennia lang met elkaar overhoop liggen.
Punt vijf, de angst voor ongelukken. Zou Noord-Korea via digitale inbraak het nucleaire
waarschuwingssysteem in Rusland kunnen manipuleren waardoor Russische militairen
kunnen denken dat ze worden aangevallen met Amerikaanse kernwapens? Dat klinkt als
James Bond-achtige scenario’s maar het zijn wel scenario’s die meer realistisch zijn dan
vroeger.
Nummer zes: de diplomatie. We hadden een prachtig stelsel van verdragen, met name
tussen Rusland en de Verenigde Staten, om het aantal kernwapens omlaag te brengen, de
zogenaamde Start-verdragen. Dat soort verdragen stoppen. Trump heeft gezegd: ik vind
dat belachelijk, ik doe daar niet meer aan mee.
Tenslotte punt zeven, dat is de onbekendheid met kernwapens. Sinds 1945 zijn die wapens
niet meer gebruikt om een stad te vernietigen. Als je niet precies meer weet wat die
wapens doen, wordt het ook verleidelijker om op die knop te drukken.
Wat kunnen we als Nederland doen om hier verandering in te brengen? In alle eerlijkheid
niet super veel want wij zijn geen kernwapenmacht. Wat heel belangrijk is, is in gesprek
blijven, vooral voorkomen dat die escalatie kan ontstaan.
Phon van den Biesen, vicevoorzitter IALANA, internationale juristen tegen
kernwapens:
Ik ben hier gevraagd door Peter Buijs om een mogelijk juridisch probleem te bespreken en
zo mogelijk op te lossen. Mij is gevraagd: is er iets van een probleem met het nieuwe Ban
Treaty tegenover het bestaande Non-Proliferatie Verdrag (NPV)?
Het lijkt erop dat minister Koenders, in casu de Nederlandse regering zegt in een brief van
14 juli aan de Tweede Kamer dat het nieuwe verbodsverdrag, de Ban Treaty, zou inhouden
dat het juridisch gesproken voorrang heeft boven alle bestaande en toekomstige verdragen
en instrumenten. Als dat waar is, is dat natuurlijk meteen ook een ernstige kritiek op dat
nieuwe verdrag. Omdat wat er aan bestaande afspraken is, zeker niet versleten is en rijp
voor de afvalhoop. De vraag is echter of de vrees die Koenders uitspreekt waar is. Wat
van belang is bij verdragen, is om te kijken wat ze betekenen, wat ze bedoelen en dat lees
je in de preambule. Dan zie je dat de bewoordingen van het Non-Proliferatie Verdrag en
het nieuwe Ban-verdrag (TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) niet zo
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verschillend zijn. Als je verder kijkt naar de twee verdragen, is toch het belangrijkste van
het Non-Proliferatie Verdrag dat ontwapening de kern is van dat verdrag. En ook dat
partijen zich in artikel VI van het verdrag hebben verbonden om tot nucleaire ontwapening
te komen. Het International Court of Justice heeft dit geanalyseerd en heeft geconcludeerd
dat er een verplichting bestaat, niet alleen om te onderhandelen en te praten daarover,
maar om onderhandelingen te voeren die tot een heel precies resultaat leiden. Tot
nucleaire ontwapening in all its aspects under strict international control. Er is met recht een
groot verschil tussen een inspanningsverplichting en een resultaatsverplichting. Ik denk dan
dat de brief van minister Koenders eigenlijk een beetje te somber is, dat het wel zo is dat
er wat onduidelijkheden zijn maar dat die geen reden geven tot een interpretatie die
tamelijk ondermijnend is voor beide verdragen.
Videoboodschap Gerard de Korte, rooms-katholiek bisschop van het bisdom
Den Bosch:
Als we nadenken over het thema van
kernwapens, dan hebben we het
natuurlijk over het thema van geweld
en oorlog en vrede. De vroege kerk,
de eerste christenen, waren in de lijn
van Jezus over het algemeen pacifist. U
kent waarschijnlijk wel de uitspraak:
‘Wie het zwaard opneemt, zal door het
zwaard vergaan’. En vandaar dat de
eerste christenen geweldloos leefden
en vaak zelf het slachtoffer van geweld
waren. De grote ommekeer ontstaat
als er christelijke koningen en keizers komen en dat is met name het geval vanaf keizer
Constantijn aan het begin van de vierde eeuw. Dan zien theologen tot hun schrik dat ook
christelijke vorsten geweld gaan gebruiken, en theologen als Ambrosius en Augustinus gaan
dan de leer van de rechtvaardige oorlog ontwikkelen. Niet om de oorlog te sanctioneren
maar juist om oorlog in te perken. Zij geven een aantal criteria aan waaraan voldaan moet
worden om te kunnen spreken over een rechtvaardige oorlog. Bijvoorbeeld dat het alleen
maar een defensieve oorlog mag zijn. Maar ook dat er een scherp onderscheid moet zijn
tussen strijders en burgers.
Als we nu kijken naar de ontwikkelingen van de kernwapens en we kennen de
verschrikkelijke gevolgen van kernwapens zoals die gebruikt zijn in 1945 tegen Hiroshima
en Nagasaki, dan is alleen al dat criterium, het onderscheid tussen burgers en soldaten,
volstrekt zoek en kun je dus eigenlijk zeggen dat kernwapens geen rol kunnen spelen in een
rechtvaardige oorlog.
Vandaar denk ik dat het heel belangrijk is dat de christelijke kerken en in het bijzonder mijn
eigen rooms-katholieke kerk zich verzet tegen de inzet en het gebruik van kernwapens bij
oorlogshandelingen. De gevolgen zijn verschrikkelijk, vele duizenden mensen moeten
eronder lijden, vaak langdurig. Vandaar dat ik van harte de actie ondersteun om de
kernwapens de wereld uit te helpen en ik hoop dat ook de nieuwe regering bereid is om
stappen in de goede richting te nemen.
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Discussie met panel en zaal

Discussieleider Jan Hoekema: We gaan nu naar een korte panelronde waarbij ik de
panelleden even voorstel: Gerrit van der Wal, voormalig inspecteur-generaal van de
gezondheidszorg; Karin van den Broeke, predikant en preses van de Generale Synode van
de Protestantse Kerk in Nederland; Christa Compas, directeur van het Humanistisch
Verbond; Selma van Oostwaard, van het No Nukes-team van PAX, en Mirjam de Bruin,
juridisch adviseur van het Rode Kruis.
Vraag: Is het niet naïef om te geloven in een Non-Proliferatie Verdrag? Want ook al doen
alle landen mee behalve één dat stiekem in zijn achtertuin nog een voorraadje verborgen
heeft. Dat kan dan toch weer alle andere landen die kernwapens in de ban gedaan hebben,
onder druk zetten?
•
Sico van der Meer (Clingendael): Nee, dat is niet naïef denk ik. Een beetje
vertrouwen moet je hebben en door middel van inspecties het proces blijven steunen.
Verificatie en controle door het internationaal atoomagentschap IAEA is essentieel om vals
spelen proberen uit te sluiten.
•
Selma van Oostwaard (PAX): PAX gelooft zeker in het NPV. Ik zou het niet naïef
willen noemen. Het is een doel dat je moet stellen, een stipje aan de horizon hoe ver dat
ook verwijderd lijkt. Maar als je geen doel stelt, kom je ook nergens.
•
Gerrit van der Wal (voormalig IG): Het is wel gelukt om andere typen wapens,
zoals landmijnen, clusterbommen, biologische en chemische wapens, te verbieden. Dus het
kan wel! Je moet afspraken blijven maken, en erin blijven geloven.
•
Karin van den Broeke (Protestantse Kerk): De afschrikkingstheorie deterrence
wordt altijd gebruikt om kernwapens in stand te houden. Je durft ze niet weg te doen,
terwijl je tegelijkertijd zegt dat je ze alleen hebt om af te schrikken, dus niet zult gebruiken.
Dat ondergraaft in zekere zin je afschrikkingstheorie maar je houdt wel alle risico’s in stand
die kleven aan het bezit van kernwapens.
•
Mirjam de Bruin (Rode Kruis): 87% van de Nederlandse bevolking vindt dat er
een verbod moet komen op kernwapens. Het is al zeventig jaar lang een thema, en de
humanitaire gevolgen zijn enorm. Het leeft onder de bevolking.
Vraag Marc Vogelaar (voormalig diplomaat en ambassadeur): Met betrekking tot de vraag
wat Nederland kan doen, heb ik een suggestie. Sico van der Meer noemde het al:
depolitisering van het debat. Een goed voorbeeld daarvan zijn de tactische kernwapens op
onze vliegbasis Volkel. Die vallen onder de NAVO-verplichting van Nederland, maar jaren
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geleden is er al een flink politiek debat gevoerd over de vraag of Nederland deze
verplichting wel moet continueren of, zoals Griekenland op zeker moment gezegd heeft,
luister: genoeg is genoeg. Haal die dingen maar weg. In militaire termen hebben ze sowieso
hun relevantie verloren, dus waarom ze behouden?
Jan Hoekema: aan wie kan ik die vraag beter stellen dan aan het hier aanwezige Kamerlid
Kirsten van der Hul (PvdA).

Kirsten van der Hul: ik merk dat er bij de mensen aan de ene kant een enorme angst is
voor een nieuwe wereldoorlog maar aan de andere kant het gevoel heerst dat dit iets is
dat zo groot is dat we er niets aan kunnen doen, machteloosheid dus. Wat we er dan wel
aan kunnen doen, dat is depolitiseren, daar ben ik het helemaal mee eens en ik hoop dat
ons dat gaat lukken, ik denk dat daarbij al belangrijke stappen zijn gezet. Ik ga daar in de
Kamer vanuit de oppositie hard proberen een bijdrage aan te leveren.
Vraag: wat vindt u van de uitspraak van de Hoge Raad dat kernwapens onder bepaalde
omstandigheden gebruikt kunnen worden?
Phon van den Biesen: ik heb toch meer respect voor de uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof waarin het Hof werd gevraagd naar de verhouding tussen het recht en het
gebruik van kernwapens alsook het dreigen daarmee. Daarbij heeft het Hof geconcludeerd
dat in wezen elk gebruik van kernwapens in strijd is met het internationale humanitaire
recht. Het Hof heeft daarbij één slag om de arm gehouden en gezegd: misschien zou dat
anders kunnen zijn in een extreme situatie van zelfverdediging als het voortbestaan van een
land in zijn geheel op het spel staat. Maar het Hof heeft niet gezegd dat, als zo’n situatie
zich voordoet, het dan wel mag. Eigenlijk konden ze daar ook geen uitspraak over doen.
Dat is het hoogste recht op dit moment en niemand moet denken dat als Trump en
Noord-Korea de fantasie hebben dat ze zich in een zelfverdedigingssituatie bevinden, in dat
geval het gebruik van kernwapens is toegestaan.
En na al dit overdenken en deze adviezen werd een meer dan geslaagde avond afgesloten
voor een ‘bomvolle’ zaal. Een avond die echter zeker een vervolg zal krijgen.
Het volledige verslag kunt u downloaden op de NVMP-site:
http://www.nvmp.org/verslag-2000-kernwapens-op-scherp-wat-kan-nederland-doen/
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7. De internationale campagne tegen kernwapens (ICAN) wint Nobelprijs voor
de Vrede 2017
Vrijdag 6 oktober, werd bekend gemaakt dat de International Campaign to Abolish Nuclear
weapons (ICAN) de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. IPPNW is medeoprichter
van en drijvende kracht achter ICAN en lid van het internationale bestuur. En daarmee
straalt deze Nobelprijs ook af op de NVMP, als de Nederlandse tak van IPPNW, en in ons
land één van de stuwende krachten in ICAN-verband achter de strijd voor een
kernwapenvrije wereld, samen met PAX en het Rode Kruis.
ICAN heeft zich jarenlang ingezet voor het wereldwijde verbod op kernwapens, dat
afgelopen zomer werd aangenomen en op 20 september opende voor ondertekening.
Internationaal zijn er wel afspraken om de verspreiding van landmijnen, clusterbommen en
biologische wapens tegen te gaan, maar dergelijke afspraken ontbraken nog over de veel
gevaarlijker kernwapens. ‘ICAN heeft geholpen dat juridische gat te vullen’, aldus de
voorzitter van het Comité.
‘Dit jaar is de prijs een eerbetoon aan iedereen die werkt aan ontwapening. We hebben
ICAN gekozen omdat wij, het Noorse Nobel-comité, geloven dat zij op een
bewonderenswaardige wijze het voortouw hebben genomen in het aanvuren van het
ontwapeningsproces. Ook maakt ICAN de bevolking, die bang is om beschermd te worden
met kernwapens, meer betrokken.’

Is de uitreiking een boodschap aan specifieke staten/wereldleiders?
‘We sturen een boodschap aan alle staten, maar naar kernmogendheden in het bijzonder.
We willen ze herinneren aan het kernstopverdrag dat ze al hebben ondertekend. Zij zijn
ook verplicht te werken aan een kernwapenvrije wereld; we hebben hetzelfde doel.
‘Het is aan elke individuele staat om te kiezen of ze gaan ontwapenen. We proberen niet
één specifieke politicus te overtuigen, we willen ICAN aanmoedigen en helpen met dit
extreem serieuze probleem. De bevolking wil niet met kernwapens verdedigd worden.’
Aldus de zeer heldere taal van het Nobelcomité.

‘I'm still speechless. I don't know if you've heard the recording of the call from the Norwegian
Nobel committee but all I could come up with to say was a pathetic "wow" here and there.
I am still so overwhelmed that I don't feel that I can't write anything too thoughtful and eloquent
right now, I just want to say THANK YOU ALL FOR MAKING THIS HAPPEN. I have never met so
many brilliant, funny, committed people as in the ICAN network and it's been so much fun to work
with you all. Every single partner organisation owns this prize and we all need to use it to
maximize the impact of our organisations work on the ban treaty.’
Voor de NVMP was onze voorzitter Peter Buijs aanwezig gedurende de vier feestdagen in
Oslo, samen met IPPNW’ers van over de hele wereld. Ook daar mocht Peter veel blijken
van waardering in ontvangst nemen voor de rol van Nederland en die van de NVMP in de
wereldwijde strijd tegen de kernwapens .
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8. Verslag redactie Nieuwsbrief
In 2017 waren er voor de eerste keer slechts twee nummers van de Nieuwsbrief van Artsen
voor Vrede en NVMP. Op deze manier levert de Nieuwsbrief een bijdrage aan het
beheersen van de begroting van de vereniging. Binnen en buiten de redactie wordt verder
nagedacht over de geleidelijke overgang naar het digitale tijdperk.
Zoals de vorige jaren het geval was, vormen Margreet Bakker, Hugo D’Aes, Hans van der
Dennen, Eduard Kusters en Mimi Tyssen de vaste kern van de redactie. Hans Van Iterson
staat mee in voor de coördinatie, de opmaak van de cover en de illustraties. René van der
Dennen zorgde ook dit jaar voor de correcties, zeer belangrijk voor het leesbaar houden
van de artikelen. Hoofdredacteur blijft Hugo D’Aes en de eindredactie wordt verzorgd
door Hans van der Dennen.
De volle aandacht ging dit jaar naar de Nuclear Ban Treaty van de Verenigde Naties, zowel
naar de voorbereiding ervan als naar de uiteindelijke stemming op 7 juli. Ook de Nobelprijs
voor ICAN die hierop volgde sierde de cover van het eindejaarsnummer. Verder was er
een verslag over de bijeenkomst in het Humanity House op 25 september en over het
IPPNW-congres in York. De lezers werden dit jaar ook geïnformeerd over de fusie van de
Vlaamse en de Nederlandse verenigingen.
Jef De Loof schreef voor het zomernummer zijn laatste Woord van de Voorzitter, hij
overleed helaas op 7 juli. Omdat ook Herman Spanjaard als co-voorzitter terug trad wordt
dit item verder verzorgd door onze voorzitter Peter Buijs. Verder zijn de vaste rubrieken
de Achterpagina (vredesproblematiek in tijdschriften en op internet), en ‘Erflaters van de
Vredesbeweging’ (over Nicolai Pirogow). Hans van der Dennen zette de reeks over ‘De
studie van de klassieke bronnen over oorlog en vrede’ verder en Mimi Tyssen bracht in de
serie rond mediation een bijdrage over ‘Vrede en veiligheid’ (over de rol van de
burgermaatschappij in fragiele staten) en over ‘Vrouwen, Vrede en Veiligheid’.
Er verschenen ook meerdere boekbesprekingen.
Onze dank gaat uit naar alle vaste medewerkers en naar de gelegenheidsauteurs voor de
vele bijdragen.
Hugo D’Aes
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9. Werkgroep Onderwijs
NVMP Nederland heeft vanuit een bestaand samenwerkingsverband met IPPNW en IFMSA
Berlijn (lid van IPPNW Duitsland) afgesproken om ook in Nederland samen met IFMSA
Nederland (lid van IPPNW) een parallelle summerschool te organiseren. Geprobeerd zal
worden het thema van de summerschool Berlijn van het vorige jaar tot thema te maken van
de Nederlandse summerschool. Hierdoor kunnen studenten van zowel binnen als buiten
Europa zich inschrijven voor één van beide programma’s.
In september 2017 zijn we met twee bestuursleden en een oud-bestuurslid gestart met het
opzetten van een summerschool in samenwerking met studenten van de IFMSA .
Het thema van de summerschool Berlijn van 2017 was: klimaatverandering, geweld en
gezondheid, met de volgende motivatie:
‘At the UN climate summit in Paris in 2015 the world has agreed to limit global warming well
below 2° Celsius above pre-industrial levels. Climate change is already leaving its mark. People
around the world experience it through air pollution, heat waves and other extreme weather
events, new and re-emerging infectious disease and the long-term effects of sea level rise,
impoverishment, resource scarcity, forced migration and violent conflict. The UCL-Lancet
Commission on Health and Climate Change therefore concluded that climate change is a "medical
emergency" and “the biggest global health threat of the 21th century." But the 2015 report also
notes that tackling climate change could also be "the greatest opportunity for global health", since
many policies that address climate change are “no-regret” options: they will reduce ill health,
enhance resilience, alleviate poverty and address inequality. Yet, increasing levels of global warming
could also undermine the last fifty years of gains in development and public health.’
Er is een voorlopig programma opgesteld, de locatie wordt het Erasmus MC, de datum 411 augustus 2018. Het aantal deelnemers zal rond de 25 zijn.
10. Werkgroep Aiming for prevention
Aiming for Prevention, het tweede beleidsthema van de NVMP. Binnen IPPNW is dit een
hoofdthema. ;
In 2002 en 2008 heeft de WHO een overzicht opgesteld. Het meeste geweld is zelfgericht
(2.300 per dag wereldwijd, door suïcide en zelfverminking), daarna volgt geweld tegen
personen (1.500 door onder andere moord) en collectief geweld (1.200 door haat zaaien,
oorlog en winst/uitbuiting door marktwerking). Ook wordt een overzicht gegeven van de
gezondheidsschade op individueel niveau en als gevolg daarvan ook de sociale en
economische schade.
Door de WHO is in 2014 een landeninventarisatie gemaakt. Nederland scoort hierin
behoorlijk goed maar bij 10 van de 50 determinanten is verbetering mogelijk. Zo ontbreekt
in een Nationaal Actie Plan onder andere het onderwerp: geweld onder jeugdigen inclusief
seksueel geweld en ontbreekt een voorschoolse succesvolle aanpak en naschools toezicht
hiervan.
Er is besloten op dit onderwerp te focussen en waar mogelijk te onderzoeken met nadruk
op dating violence op school en naschoolse opvang. Dit is in gang gezet.
Het plan is opgevat om de methodes beschreven in het boek Vrede kun je leren, van
Thomas D ‘Ansembourgh en Davis van Reybrouck, mee te nemen in het advies. Hier ligt
een belangrijke taak voor het onder de aandacht brengen van deze methodes
bij
leerkrachten vanuit medisch en psychologische expertise over het trainen en leren van
mentale hygiëne bij leerlingen. Marianne Begemann
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11. Activiteiten in de regio: afdeling Rijnmond
Rijnmond bestaat uit acht leden: Carien Dagnelie, voorzitter; Cornella Visser-Mol; Auke
van der Heide; Charles Zuiderweg; Jannes Mulder, notulist; Mimi Tyssen, gastvrouw; Aart
Stevens; Christien Mudde en To Ambari-van Albada. Wij kwamen vijf maal bij elkaar
waarvan één keer bij Charles in combinatie met een maaltijd.
Op 24-1 vragen wij ons af: Hoe democratie te versterken?
Auke bespreekt de filosofie van Plato, student van Socrates. De zoektocht is de ideale
bestuursvorm van een kleine gemeenschap uitgaande naar een heel volk. Ondertussen
moet er leiding aan burgers worden gegeven, want men moet zich leren beheersen, niet te
veel fantaseren, het maken en genieten van muziek moet passend zijn en vragen om
leiderschap. Inmiddels zitten mensen in Plato's grot en zien schaduwen van de
werkelijkheid. Dan ontstaan er uiteenlopende in elkaar overvloeiende vormen van
besturen. Dit begint bij de aristocratie (enkele van Plato's vrienden springen eruit) en dan
de timocratie (de eerzuchtigen dringen zich op) gevolgd door de oligarchie (de hebzuchtige
rijke leiders nemen de zaak over) en dan de democraten (de economisch georiënteerden
verdelen de winst onder de armen en iedereen heeft in zich de potentie tot groei en bloei)
en tenslotte de dictator waar we er veel van kennen in de oude en hedendaagse
geschiedenis.
Mimi staat stil bij de beïnvloeding van democratie door internet (vooral de informatie van
NGO's) en sociale media (de rommel van onder andere Facebook). We bespreken de
pro's en contra's van de nieuwe media aan de hand van vele recente voorbeelden. Tot een
echte conclusie hoe de democratie te versterken komen we niet, mede omdat we nog
steeds moeten bekomen van Brexit en Trump. De bubbel waarin we zaten en onze positie
aan de rand van het ontstane gat vragen meer bezinning dan een avond NVMP.
In maart bespreken wij De Erecode: hoe morele revoluties tot stand komen, van
Kwame Anthony Appiah.
Carien bespreekt het hoofdstuk over Duel. Toen ook het gewone volk tot duelleren
overging, kwamen er meer argumenten tegen het duel: duelleren om de waarheid te
achterhalen is een fictie; het duel kan de dood van een vals beschuldigde veroorzaken, het
duel is in feite moord en daarmee immoreel; het duel is geen straf die derden aanzet tot
beter gedrag en tenslotte: de uitslag van het duel hangt te veel af van toeval. Op den duur
duelleer je als gentleman niet, is deze vorm van wraak niet meer gepast en eigenlijk
belachelijk en ouderwets. Resultaat was dan ook de vrij snelle afschaffing.
Aart staat stil bij het Chinese voetbinden (lotusvoeten) vanwege de eer van de vrouw die
op het spel staat, ‘als je aan haar komt, kom je aan mij’. Verdwenen via elites die het goede
voorbeeld gaven door dit hun eigen dochters niet aan te doen. Binnen één generatie is het
dan ook afgeschaft.
Cornella staat stil bij de geschiedenis van eerwraak. De man heeft het recht te vragen en
de vrouw heeft de plicht te weigeren. Dus een Pakistaanse die verkracht wordt, moet vier
mannelijke getuigen hebben en indien die weigeren, is zij schuldig en krijgt zij indien
ongehuwd honderd zweepslagen en indien getrouwd, vanwege overspel steniging tot de
dood. Wereldwijde verontwaardiging. De goede naam van land en de eer van een land als
India staan op het spel. Dus de hoop is dat op den duur geen eer meer is te behalen via de
eerwraak. Jannes probeert de rode draad van de erecode weer te geven. Hij legt de nadruk
op de fysieke machtsuitoefening van de man die respectloos en schaamteloos via bizarre
codes, gewoonten, tradities en rituelen in stand wordt gehouden. De kunst is niet zozeer
de erecode op zich af te schaffen, maar wel het fysieke en de genderongelijkheid.
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Van A,B en C-wapens naar D-wapens; wat zijn de verschillen en overeenkomsten?
Van Noord Korea, Syrië, Oekraïne etc. in 2017 naar:

'Cyberwar' in 2024?

Nu nog 4-D = te land, lucht, zee en in stratosfeer naar:

5-D = idem plus de digitale ruimte

Van slagveld naar:

Slagruimte binnen glasvezels, computers en
elektriciteitsleveranciers

Van bommen en raketten naar:

Ontregeling (Stuxnet van Iranese programma in Natanz)

Van wederzijdse afschrikking (MAD-doctrine) van Noord
Korea en oorlog tegen IS naar:

24/365 fluïde aanvallen van proportionele ondermijning die
oneindig complexer zijn vanwege hybride karakter
(hacktivisme, spionage, sabotage, criminaliteit). Collectief
straffen en gericht op viraal veroorzaakte collaterale schade

Van fysieke gewonden en doden naar:

Terroriserende effecten van lange duur met economische
schade (handelsbeurs lamleggen).

Van mediagenieke beelden naar:

Stad in duisternis, stilstaand OV, Westland onderwater, TVscherm in vliegtuig op zwart

Van Weapons of Mass Destruction naar:

Massive Weapons of Destruction

Van Kim's kernbom naar:

Digitale Pearl Harbour of digitale 9/11

Van Rogue States naar:

Rogue Persons

Van oorlogen tussen en binnen staten naar:

Digitale uitoefening van macht en geweld vanuit onbekende
locaties

Van soldaten en 'opstandelingen' naar:

Nerds in Letland, Bosnië, Nigeria etc. die tegen betaling en
voor hun plezier alles doen wat hen gevraagd wordt (DDos
etc.). Cyber Intifada en iNakba app.

Van Oorlogsrecht en internationale afspraken naar:

Wederzijdse afspraken; non-proliferatie van D-wapens lijkt
niet mogelijk

NAVO artikel 5 (wederzijdse bijstand) naar:

……….?

Van relevante dure conventionele wapens naar:

De inzet van goedkope 'D-wapens' die iedereen met geld
kan bezitten

Van verdediging (Defensie) als taak van de overheid naar:

Ieders verantwoordelijkheid (omgaan met gijzelsoftware,
wachtwoorden etc.) en Defensie wordt ondersteunend.

NVMP en medische gevolgen van kernwapens naar:

Digitale ontregeling van ziekenhuizen?

Van NVMP actie naar:

Agendering samen met Clingendael?
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In de discussie komen analoge situaties aan bod. Auke vertelt met schaamte over het
optreden van onze soldaten via foto´s van lijken van Indonesiërs. Putin met zijn gekwetste
trots over de wijze waarop het Westen zijn rijk en zijn volk behandelt. Hoe je Putin zou
moeten benaderen met boek van Appiah in het achterhoofd blijkt lastig. Christien wijst
erop dat de Russen wel andere dingen aan hun hoofd hebben en dat het heel lastig is iets
aan Putin te doen.
Eind mei gaat het over Iran. Aanleiding zijn de recente vakanties van Cornella en van
Jannes in Iran. Van een scheiding van sjiitische 'kerk' en staat is geen sprake. Anderzijds is
sprake van secularisering onder jongeren en dan met name onder vrouwen. Wat het effect
van Trump's anti-Iran-beleid zal zijn, is afwachten.
Na de zomer staat Jannes stil bij D-wapens. Zijn verhaal is het beste samen te vatten in
het schema op pagina 37.
Op 16 oktober heerlijk gegeten en getoast op ICAN-Nobelprijs. Het onderwerp die avond
was: 1325 of Vrouwen, Vrede en Veiligheid.
Carien staat stil bij ontwikkelingsgeschiedenis. 1325 slaat op het nummer van de eerste
Veiligheidsraad-resolutie over Vrouwen, Vrede en Veiligheid in 2000. Aanleiding was het
disproportionele effect van oorlogen op vrouwen. De insteek was aanvankelijk breed, maar
in een volgende resolutie ging het al over het gebruik van seksueel geweld in oorlogen als
war crime. In Nederland bestaat het Wo=Men platform dat de overheid helpt bij de
implementatie van UN-1325-beleid. Mimi vervolgt en vertelt hoe zij al jaren op het terrein
van gender en smart power bezig is. De Soroptimisten en de Internationale Vrouwendag
2018 en vooral de Nederlandse Vrouwenraad bieden wellicht nieuwe kansen. Immers
behalve 1325 zijn er de Beijing Declaration on Gender van 1995, Verdrag tegen
vrouwendiscriminatie van 1979 en zo meer. Wie weet of Nederland als aankomend lid van
de Veiligheidsraad iets kan betekenen.
Hoe dan ook: er wordt langzaam op het terrein van gender, participatie en empowerment
vooruitgang geboekt. Dit blijkt mede uit de verschuiving van aandacht en financiën van top
down vanuit New York gestuurde blauwhelmen, bewapende soldaten en zogenoemde
vredesoperaties (hard power) naar een aanpak via ongewapende kleinschalige
cultuurgevoelige interventies op basis van lokale omstandigheden. Daarbij zijn jong en oud,
vrouwen én mannen betrokken. Dergelijke smart power initiatieven lopen in onder andere
Irak, Libië, Jemen en Afghanistan. En zelfs in Dakota, USA ….
Tot zover en alles bij elkaar was het voor ons een goed jaar.
Jannes Mulder
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12. De Vereniging
A. Ledenbestand
Het aantal leden/begunstigers van de NVMP laat voor het eerst in vele jaren een langzaam
stijgende lijn zien. We zullen het nieuwe jaar ingaan met 553 leden (begin 2017 nog 539).
Dankzij hun steun kunnen bestuur, commissies en bureau hun werk voor de vereniging
blijven doen.
B. Bestuur
Het Dagelijks Bestuur vergaderde afgelopen jaar zes maal. Het Algemeen Bestuur kwam
eveneens zes keer bijeen voor een reguliere vergadering, en eenmaal tijdens de ALV.
Het Dagelijks Bestuur is vooral coördinator dat inventariseert welke zaken er spelen en
vervolgens beoordeelt welke activiteiten ontplooid moeten worden. Daarnaast heeft het
DB enkele specifieke taken zoals ad hoc-contacten met de politiek en met andere
vredesbewegingen, het onderhouden van de samenwerking met de Vlaamse IPPNWafdeling Artsen voor Vrede (AVV), het organiseren van een symposium na de Algemene
Ledenvergadering, het afhandelen van lopende zaken en het bewaken van vastgelegde
protocollen.
Samenstelling van bestuur en redactie Nieuwsbrief
Dagelijks Bestuur
P. Buijs (Peter)
voorzitter
H.O. Spanjaard (Herman) duovoorzitter
L. van Bergen (Leo)
secretaris
L.I.J. Sweerts (Bert)penningmeester
2021
Algemeen Bestuur
M. Begemann (Marianne)
W. Hogervorst (Wouter)
L. Wigersma (Lode)
H. D’Aes (Hugo)
R. Leemans (Rob)
Redactie Nieuwsbrief
H. D'Aes (Hugo)
J.M.G. van der Dennen (Hans)
M. Bakker (Margreet)
E. Kusters (Ward)
H.D.G. Tyssen (Mimi)
H. van Iterson

Einde termijn
2021
tot mei 2017
2019

2020
2020
2019
2021
2021
hoofdredacteur
eindredacteur

beeldmateriaal

C. Bureau
Het bureau, administratief hart van de vereniging, beheert het ledenbestand, verzorgt en
bewaakt in- en uitgaande informatie, ondersteunt het Dagelijks Bestuur bij de uitvoering
van besluiten. Men kan er terecht voor inlichtingen en informatie. Hier wordt ook de
homepage op internet bijgehouden: www.nvmp.org. Daarnaast beheert het bureau ook een
NVMP-pagina op Facebook. Hans van Iterson is al jarenlang de vaste bureaumedewerker
die, samen met de secretaris, verantwoordelijk is voor het functioneren van het bureau.

~ 32 ~

D. Organogram

leden

begunstigers
׀
--->

sympathisanten
׀

׀
--->

LV

<---

<---

׀
׀
red. Nieuwsbrief

--->
--->
--->
--->

cie financiën

<---

wg communicatiestructuur

<---

wg Aiming for prevention

--->

board member IPPNW

׀
׀

afd. Rijnmond

<---

׀
׀

wg onderwijs

kascontrolecie

׀
׀

Medical Peace Work

<---

׀
AB
׀

bureaumedewerker

<--->

׀
׀

secr. Mayors for Peace

<--->

׀
DB
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13. Jaarrekening NVMP 2017
Balans per 31 december 2017
Activa
vaste activa
vlottende activa

0
restwaarde 30% hard- en software

158

NL40INGB0004395340
NL75INGB0005591787
NL03ASNB0943442508

5.871
207
90.189

bureaukosten NB nr 2 t.l.v. AVV
rente NL03ASNB0943442508

474
163

liquide middelen

Vorderingen

Totaal Activa

97.063

Passiva
Vooruit ontvangen bijdragen
Nog te betalen

4.140
opmaak Nieuwsbrief nr 2

1.060

druk Nieuwsbrief nr 2
provider dec.
porti Nieuwsbrief nr 2
porti contributiemailing
porti NB nr 2 AVV
betalingsverkeer okt-dec 2016
loonbelasting
declaratie bestuurslid
declaratie projectlid schatting
Af te schrijven oninbare vordering
reservering studenten
beschikbaar eigen vermogen

1.310
33
487
278
339
67
631
74
500
134
425
87.584

Totaal Passiva

97.063
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Staat van baten en lasten
exploitatie
Baten
1 Contributies
Bijdragen
2 Extra bijdragen
3
voorjaarsactie
4
vredesweek
5
overige giften
6 Mayors for Peace
7 Subsidies
8 Renten
9 AV
10 Nieuwsbrief
11 Totaal
Lasten
12 Nieuwsbrief
13 Bureaumedewerker
14 Bureaukosten
15
huur
16
bank- en verzekeringskosten
17
telefoonkosten
18
drukwerk, papier
19
internetprovider
20
porti
21
bureaukas
22
aanschaf hard- en software
23 Bestuurskosten
24 AV
25 Projecten
26 Congressen/activiteiten
27 IPPNW
28 Werkgroepen
29 Leden- en fondswerving
30 Ledenadm./zendingen
31 Studenten
32 Onvoorzien
33 Totaal
34 Resultaat

begroting

43.731

41.000

10.519

5.700
1.860
2.913
5.747

30
4.250
482
685
3.264
62.961

1.900
1.900
1.900
PM
300
500
PM
47.500

2.899
32.718
4.677

6.000
33.000
5.450
2.400
363
142
488
366
0
898
21

2.400
450
200
500
450
250
1.200
0

1.019
1.704
2.593
1.379
912
0
1.969
0
38
49.910
13.051
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1.250
800
1.000
500
1.000
250
250
2.000
PM
300
51.800
-4.300

Toelichting op de jaarrekening 2017
• Toelichting op de Balans
In de balans zijn de financiële middelen van de vereniging zichtbaar, rekening houdend met
zowel de tegoeden als de verplichtingen ten tijde van de jaarwisseling (31-12-2017).
Activa
Op de waarde van de hard- en software is aan het eind van het boekjaar 70% afgeschreven.
De som van de Liquide middelen is € 90.189 zijnde de optelsom van de saldi van de diverse
NVMP-rekeningen per 31-12-2017.
Hierbij moeten worden opgeteld de vorderingen die op 2017 betrekking hebben maar in
2017 nog niet waren ontvangen.
Passiva
Deze bestaan uit baten die op 2018 betrekking hebben maar al in 2017 zijn ontvangen,
daarnaast uit lasten die op 2017 betrekking hebben maar nog niet zijn betaald. Deze laatste
zijn wel in de Staat van baten en lasten verwerkt.
Het Eigen vermogen per 31-12-2017 bedraagt derhalve € 88.215 (2016: € 84.012).
• Aansluiting op de balans van 2016
Omdat NVMP geen integrale boekhouding voert, maar alleen alle transacties administreert,
is een aansluiting op de Balans van 2016 (ter controle) niet goed mogelijk. Om die reden is
daarvan afgezien.
• Toelichting op de Staat van baten en lasten
Baten
1. De opbrengst aan contributies was hoger dan begroot. Het aantal opzeggingen en
overlijdens werd namelijk meer dan gecompenseerd door een toename van nieuwe leden
en begunstigers, resultaat voornamelijk van persoonlijke inspanning.
2. De extra bijdragen waren bijna twee maal zo hoog als begroot. Vooral de toekenning
van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN had een stroom aan felicitaties en giften tot
gevolg.
7. We slaagden erin voor de bijeenkomst in het Humanity House subsidies te verkrijgen
van Stichting Haëlla, de SSMP, het Fonds Vredesprojecten en de Stichting Tribunaal voor de
Vrede.
10. Voor de uitgave en verzending van de Nieuwsbrief betaalde Artsen voor Vrede een
vergoeding waarmee geen rekening meer was gehouden.
Lasten
12. De kosten van de Nieuwsbrief lijken lager dan begroot, maar dat komt omdat die van
het tweede nummer bij de jaarafsluiting nog betaald moesten worden (zie Balans).
23. Onder bestuurskosten worden verantwoord inschrijfkosten Kamer van Koophandel, de
kosten van zaalhuur voor vergaderingen van het AB, door bestuursleden gedeclareerde
(reis)kosten voor vergaderingen. Declaraties worden soms gecompenseerd doordat ze
vervolgens als gift worden teruggestort (zie 5).
24. Onder de post AV (Algemene Vergadering) vallen de kosten van
vergaderaccommodatie en catering, reiskosten en attentie voor sprekers op het
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aansluitende symposium. Voor de uitgeschreven en vervolgens geannuleerde extra AV zijn
extra kosten gemaakt.
25. Voor projecten zoals de bijeenkomst in het Humanity House en ondersteuning van
Mayors for Peace was een reservering getroffen die onvoldoende was om de kosten te
dekken (zie 7).
26. Peter Buijs woonde in februari een bijeenkomst bij van IPPNW in Moskou. Marianne
Begemann, Leo van Bergen en Peter Buijs namen begin september deel aan het congres
Health Through Peace in York en het tweejaarlijkse congres van IPPNW. Peter Buijs was
aanwezig bij de uitreiking van de Nobelprijs in Oslo in december. Zij ontvingen waar
mogelijk en waar gevraagd een tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig het daarvoor
geldende protocol.
27. De IPPNW-contributie ligt op het standaardtarief van $ 2 per lid.
28. De werkgroep financiën heeft geen kosten gedeclareerd.
30. Alle drukkosten en porti die betrekking hebben op contributie, zendingen met
informatie, aanmaningen, acties et cetera zijn hier ondergebracht.
33. Het resultaat over 2017 bedraagt € 13.051. Terwijl de lasten goed in de hand
gehouden zijn, is het positieve resultaat vooral te danken aan veel hogere inkomsten dan
waar we begin 2017 van uit mochten gaan: contributies, giften en subsidies. Het eigen
vermogen is daardoor gestegen naar € 87.584.
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14. Begroting 2018
Baten
1 Contributies
46.000
Bijdragen
1.500
2 Extra bijdragen
5.200
3
Voorjaarsactie
4
Vredesweek
5
overige giften
6 Mayors for Peace
60
7 Subsidies
PM
8 Renten
75
9 AV-symposium
700
10 Nieuwsbrief
1.000
11 Totaal
54.535
Lasten
12 Nieuwsbrief
6.500
13 Bureaumedewerker
36.000
14 Bureaukosten
8.050
15
Huur
16
bank- en verzekeringskosten
17
Telefoonkosten
18
drukwerk, papier
19
Internetprovider
20
Porti
21
bureaukas
22
aanschaf hard- en software
23 Bestuurskosten
1.250
24 AV
1.000
25 Projecten
PM
26 Congressen/activiteiten
1.500
27 IPPNW
1.000
28 Werkgroepen
250
29 Leden- en fondswerving
250
30 Ledenadm./zendingen
1.250
31 Studenten
PM
32 Onvoorzien
250
33 Totaal
57.300
Te onttrekken aan vermogen
2.765
34 Resultaat
0
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1.700
1.700
1.800

2.400
400
150
600
400
0
1.100
3.000

Toelichting op de begroting 2018
Er wordt rekening gehouden met opheffing van de AVV en overdracht van het vermogen
van AVV (ruim € 10.000) aan NVMP. Dit tegoed wordt toegevoegd aan het vermogen van
NVMP met ten dele een bestemmingsreserve, bijvoorbeeld voor de Nieuwsbrief en voor
digitalisering van onze communicatiestructuur.
Baten
1. Begin 2018 telt de NVMP 553 (2017: 539) leden. Omdat de gesignaleerde trend naar
verwachting aanhoudt en een aantal AVV-leden zal overstappen, zijn de verwachte
inkomsten uit contributies naar boven bijgesteld: € 46.000. Dienovereenkomstig zijn de
verwachte inkomsten uit bijdragen van begunstigers ingeschat op € 1.500.
2. Extra bijdragen zijn niet te voorspellen, maar een minderheid onder leden en
begunstigers (in 2017 160) blijft gewoontegetrouw de oproep voor een extra donatie in
voor- en najaar steunen.
6. Aan burgemeesters voor vrede wordt een kleine vrijwillige tegemoetkoming gevraagd
ter ondersteuning van het door NVMP gevoerde secretariaat.
7. Subsidies. Afhankelijk van projecten en subsidiënten. Aanname: de bijeenkomst in het
Humanity House had al vier subsidiegevers. Dat gegeven en de Nobelprijs voor ICAN kan
het voor andere sponsors aantrekkelijk maken hun naam aan (activiteiten van de) NVMP te
verbinden.
8. De renteopbrengst uit ons vermogen loopt verder terug door de lage rentestand.
9. Algemene Vergadering. Aanwezigen betalen voor lunch en voor eventueel daarop
volgend symposium. Geen gratis toegang.
10. De bijdrage van AVV aan het bureau voor de voor hen gemaakte kosten van de
Nieuwsbrief komt te vervallen. Uit het resterend – en aan de NVMP over te dragen vermogen van Artsen voor Vrede wordt een bedrag geoormerkt voor de druk- en
verzendkosten van gedrukte nummers van de Nieuwsbrief in België.
11. Het totaal van de verwachte inkomsten is € 54.535 (2017: € 47.500).
Lasten
12. Nieuwsbrief. De kosten van twee gedrukte nummers. Te overwegen: aan leden en
begunstigers van wie het e-mailadres bekend is, de Nieuwsbrief alleen nog digitaal toe te
zenden. Daarmee kunnen verzendkosten worden bespaard. In afwachting van een digitale
uitgave naast of in plaats van de gedrukte Nieuwsbrief zal nieuws vooral digitaal worden
gecommuniceerd.
13. De loonkostensom van de bureaumedewerker wordt jaarlijks met 2,5% verhoogd.
Doordat de pensioenverzekeraar het contract beëindigde, moest een adviesbureau in de
arm worden genomen. Naar het zich laat aanzien zijn de kosten daarvoor eenmalig hoog (€
2.000), maar is de premie van de nieuwe pensioenuitvoerder veel lager.
22. Aanschaf hard- en software. Aanname: voor de digitalisering van onze
communicatiestructuur wordt een (nergens op gebaseerd) bedrag van € 3.000 opgevoerd,
mogelijk over enkele jaren af te schrijven.
24. De AV zal weer worden gecombineerd met een middagbijeenkomst voor
geïnteresseerden.
25. Projecten. Aanname: de externe kosten ervan worden gedekt door subsidies. Geen
gratis toegang bij manifestaties.
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26. Congressen. Aanname: de kosten voor de bestuurlijke presentie van NVMP, zoals op
de IPPNW Board meeting in Boston en het Europese IPPNW-congres in Warschau,
komen gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking.
28. Een stelpost voor de kosten van de werkgroep communicatiestructuur.
29. Een stelpost voor kosten van de invoering van Ideal om geïnteresseerden een
gemakkelijke mogelijkheid te bieden om de NVMP financieel te steunen.
30. Ledenadministratie/zendingen. De kosten hiervan drukken door digitale verzending.
31. Deze in eerdere jaren opgebouwde bestemmingsreserve is € 425 groot.
32. Een post om niet begrote, onverwachte maar noodzakelijke uitgaven op te vangen.
32. Het totaal van de verwachte uitgaven is € 57.300 (2017: € 51.800).
33. Het begrote tekort bedraagt € 2.765 (2017: € 4.300)
34. te onttrekken aan het eigen vermogen. Maar een deel daarvan (zie 22) kan over enkele
jaren worden afgeschreven. De NVMP lijkt zich niettemin ook financieel te herstellen van
enkele zorgelijke jaren.

NVMP Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken
Adres
Postbus 199
4190 CD Geldermalsen
Telefoon
06 – 42009559
E-mail
office@nvmp.org
Internet:
https://www.nvmp.org/
Betalingen
IBAN: NL40 INGB 0004 3953 40
KvK-nummer
40259243
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