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Inleiding
Wat voor 2017 gold - een succesvol NVMP-jaar, met eigen initiatieven richting kabinetsformatie
en samen met anderen in de Baliegroep (Open Brief, Maatschappelijk Appel, Humanity House),
wat mede leidde tot de unieke Regeerakkoordzin: ‘Dit kabinet zet zich actief in voor een
kernwapenvrije wereld’ - geldt zeker ook voor 2018. Daarin was natuurlijk onze inzet erop
gericht het kabinet aan deze woorden te houden, omdat de genoemde ‘kernwapenvrije wereld’
nog een behoorlijk eind weg is. Zo’n 75 jaar na Hiroshima en Nagasaki en 74 jaar nadat de VN
unaniem stemde, inclusief de VS en de Sovjet-Unie, vóór haar allereerste motie - verwijdering
van alle kernwapens - zijn er nog zo’n 15.000 kernwapens, waarvan 93% in handen van diezelfde
twee nucleaire grootmachten.
Samen met het klimaatvraagstuk vormen deze, nog steeds niet verboden,
massavernietigingswapens de grootste bedreiging voor ons aller voortbestaan, de ene sluipend,
de andere als een acuut gevaar dat volgens de experts steeds groter wordt. Ter oplossing van
beide global issues zijn er verdragen, getekend door vrijwel alle landen: het Klimaatakkoord van
Parijs (2015) en het Non-proliferatieverdrag (1970). Maar beide kunnen alleen slagen als er
voldoende politieke wil is, en daar is maatschappelijke druk voor nodig. En dat is precies waartoe
het NVMP-bestuur eind 2014 besloot: het concentreren van onze beperkte tijd en energie op
één onderwerp, kernwapens, met als leidende vraag: welke druk kan de NVMP helpen
ontwikkelen om ons land actiever te krijgen voor het doel: een wereld zonder kernwapens!
Welnu, daarmee zijn we ook in 2018 een aardig eind gekomen, samen met een steeds grotere
groep maatschappelijke bondgenoten - in 2018 deed voor het eerst de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) mee - én geholpen door externe factoren als de geldverslindende
moderniseringsplannen van de VS en Rusland, het conflict tussen de VS en Noord-Korea en het
opzeggen door Trump van de Iran-deal en het INF-verdrag. Belangrijk daarbij waren eigen acties,
zoals onze Nieuwjaarswens voor de minister van Buitenlandse Zaken - toen nog Halbe Zijlstra
- met een uitgebreid, lovend antwoord als reactie, een alarmbrief aan regering en parlement
over de net genoemde plannen van de VS en Rusland, ons symposium aansluitend op de AV Hoe voorkomen wij een nieuwe kernwapenwedloop? – en een Summer school Climate change and
disaster medicine.
Even belangrijk waren acties van de door ons in 2016 geïnitieerde Baliegroep. Die stemde begin
2018 van harte in met ons voorstel voor een ‘drietrapsraket’:
1. Een nieuw Maatschappelijk Appel, met veel meer prominente ondertekenaars dan in 2017;
2. Meer contacten met de politici, met name die van de regeringspartijen;
3. Een Humanity House Manifestatie op 26-9, de International Day for the Total abolition of nuclear
weapons.
In dit verslag kunt U lezen hoe succesvol deze drieslag bleek te zijn. Zo organiseerden we enkele
‘Besloten Beraden’ tussen de fractiedeskundigen van VVD, CDA, D66 en CU en deskundigen uit
onze Baliegroep, wat er mede toe leidde dat de Tweede Kamer een motie aannam, bestaande
uit de kernzinnen van het Appel: verzoekt de regering maximaal in te zetten op een internationale
dialoog met de nucleaire machten over een alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens
conform artikel 6 NPV en zo invulling te geven aan de toezegging in het regeerakkoord.
Aparte vermelding verdient nog de uitnodiging van de Adviesraad Internationale Vraagstukken
(AIV) van oud-NAVO-Secretaris-Generaal de Hoop Scheffer, om onze mening te geven over
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‘Nederland en de toekomst van de kernwapens’, de adviesaanvraag van de regering. Zo kon het
gebeuren dat op 30 mei NVMP-lid en oud-WRR- en Gezondheidsraadvoorzitter André
Knottnerus en ik te midden van generaals b.d. en andere AIV-experts de wetenschappelijke
onderbouwing presenteerden waarom volgens de NVMP kernwapens onacceptabel zijn. Onze
conclusie: een kabinet dat zich actief inzet voor een kernwapenvrije wereld verdient een
ondersteunend advies, dat daarbij de weg wijst.
Wordt in het volgende jaarverslag – ons 50ste - vervolgd!
Peter Buijs, voorzitter
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1. Onze vereniging
Ons bestand
In ons bestand waren eind 2018 1008 relaties opgeslagen. Van hen zijn er 358 lid (20 voormalige
AVV-leden, 1 studentlid), 201 begunstiger en 19 sympathisant. Daarnaast waren er 25
opzeggingen en 13 overlijdens.
De hoogste bijdrage was € 1.000, de laagste € 7,50. 3 Leden betaalden hun contributie niet
evenals 4 begunstigers. Door opzeggingen en overlijdens zullen we in 2019 € 2.059,50 mislopen.
2019 gaan we in met 559 leden en begunstigers, 6 meer dan begin 2018 door de aanwas van 44
leden en begunstigers.
In memoriam Akke Botzen

Akke Botzen-Gramsma, ere-lid van de NVMP, overleed op 12 april 2018, op de leeftijd van 91
jaar.
Vanwege haar verdiensten voor de NVMP in het Algemeen Bestuur en vele jaren in de redactie
van de Nieuwsbrief, werd zij in 2012 tot erelid van de NVMP benoemd.
Akke was een rustpunt in de vergaderingen. Met oog en oor voor de aanwezigen en hun
standpunten, bracht ze genuanceerd en weloverwogen haar eigen afwegingen en ideeën naar
voren.
Akke schreef lange tijd de Achterpagina van de Nieuwsbrief, 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.
Akke was actief als vrouw en arts binnen verschillende organisaties: 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.
Margreet Bakker
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In memoriam Wouter Hogervorst
Op 13 mei overleed plotseling Wouter Hogervorst, lid van ons Algemeen Bestuur.
Wouter was 71 jaar oud, en laat een vrouw, drie kinderen en drie kleinkinderen na. Met zijn
zoon was hij juist druk aan het trainen voor een grote fietstocht van Italië naar Nederland, en
hij had de dag voor z’n dood nog 100 km afgelegd.
Met Wouter verliezen wij een gewaardeerd lid van onze vereniging en ons Bestuur. Hij had op
tal van punten een waardevolle inbreng, inhoudelijk en financieel-organisatorisch, 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
Amsterdam Zuidoost beheerde.
Ook maakte hij deel uit van de NVMP-werkgroep ter voorbereiding van onze jaarlijkse
manifestaties in De Balie.

Wouter Hogervorst, geheel links, bij het laatste Baliegroep-overleg.
Met hem verloor ik ook een heel dierbare vriend, een soul mate, met wie ik al in de jaren zeventig
actie voerde voor een betere eerstelijns gezondheidszorg. Het was dan ook een groot genoegen
met hem de laatste jaren weer samen op te trekken, ditmaal op een wat ander, maar minstens
zo intens niveau. ‘Nieuwe hoofdstukken in het Grote Jongensboek’ noemde hij dat.
Peter Buijs

2. Onze Algemene Vergaderingen
Na een mislukte poging in 2017 werden er in 2018 wel twee Algemene Vergaderingen gehouden:
op 26 mei en op 17 november. De mei-vergadering trok negentien belangstellenden, de
novembervergadering drieëndertig personen, zowel uit Nederland als Vlaanderen.
Het verslag van de voorjaarsvergadering is integraal gepubliceerd in de Nieuwsbrief zomer 2018
pagina 9-11, dat van de najaarsvergadering in de Nieuwsbrief winter 2018 pagina 20-21.
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3. Ons Bestuur en beleid
Het Dagelijks Bestuur overlegde het afgelopen jaar drie maal via skype, het Algemeen Bestuur
vergaderde zeven keer, waarvan vier keer via skype.
Van groot belang was het eendaagse beraad dat het bestuur hield op 12 oktober in een zaaltje
in Amersfoort (verrassend genoeg aangeduid als ‘heidag’). Daar werd besloten
- het onderscheid tussen Dagelijks en Algemeen Bestuur te laten vallen;
- de taken binnen het bestuur anders te verdelen, mede om de voorzitter te ontlasten;
- in onze activiteiten prioriteit te geven aan een kernwapenvrije wereld en aan medisch onderwijs
(Global health, Medical Peace Work);
- tot een procedure voor het aantrekken van nieuwe bestuursleden;
- tot het starten van de voorbereidingen voor de viering van het vijftigjarig bestaan in 2019.
Daartoe aangezet door adviezen van de werkgroep In- en externe communicatie, de werkgroep
Financiën, de redactie van de Nieuwsbrief en geluiden uit de ledenvergadering zelf werd besloten
aan de Algemene Vergadering voor te leggen akkoord te gaan met
- een tweede Algemene Vergadering elk najaar;
- een wijziging van onze naam ‘NVMP - Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken’ in ‘NVMP
Artsen voor vrede’;
- een geleidelijke overgang van de papieren Nieuwsbrief in of naast een digitale versie;
- door het verspreiden van digitale nieuwsbulletins, onder meer van IPPNW, de achterban beter
te informeren en betrokken te houden.
Bestuurssamenstelling per 31-12-2018
Marianne Begemann, secretaris
Leo van Bergen, vice-voorzitter
Peter Buijs, voorzitter
Hugo D’Aes
Rob Leemans
Bert Sweerts, penningmeester

Einde termijn
2020
2019
2021
2021
2021
2021

We moesten afscheid nemen van Wouter Hogervorst en Lode Wigersma; Robert Schurink
participeert als kandidaat-bestuurslid.
Peter Buijs is, tijdens het IPPNW-wereldcongres in York, gekozen in het internationale bestuur
van IPPNW.

4. Onze activiteiten
A. Op 26 mei werd onder de titel Hoe voorkomen wij een nieuwe kernwapenwedloop? een
symposium gehouden. Het symposium werd bijgewoond door 29 personen, nog eens 13 hadden
erbij willen zijn maar waren verhinderd. Er werd aan meegewerkt door Tom Sauer, Jan Hoekema
en Peter Buijs als inleiders, terwijl André Knottnerus als moderator optrad. Van het symposium
is een uitvoerig verslag beschikbaar in de Nieuwsbrief zomer 2018 pagina 21-24.
B. Van 4 tot 10 augustus vond in Rotterdam de IFMSA Summer school on Climate change
and disaster medicine plaats.
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Van deze Summer school, van wat eraan vooraf ging en wat de perspectieven zijn, is in de
Nieuwsbrief winter 2018 pagina 10-12, uitvoerig verslag gedaan door Marianne Begemann en
Henk Groenewegen.

C. 25 september: Tweede-Kamerleden nemen een oproep tot een kernwapenvrije
wereld in ontvangst
De oproep werd gedaan door Peter Buijs namens diverse maatschappelijke organisaties
waaronder de NVMP, PAX, Rode Kruis en Burgemeesters voor vrede. Daarbij overhandigde hij
als aansporing voor de Nederlandse inzet voor een wereld zonder kernwapens een
Maatschappelijk Appel aan de Tweede Kamer. Dit Appel wordt getekend door ruim honderd
prominente Nederlanders uit de wereld van de wetenschap, gezondheidszorg,
levensbeschouwing, cultuur, bestuur, beleid, rechtspraak en media. Samen weerspiegelen zij een
breed maatschappelijk en politiek spectrum.
We citeren uitvoerig uit de aanbiedingstoespraak (zie ook Nieuwsbrief winter 2018 pagina 1415):
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Geachte commissieleden,
Uit ernstige verontrusting over recente ontwikkelingen op kernwapengebied roepen wij U op
tot een maximale inspanning om de dreiging van een nieuwe nucleaire wapenwedloop en een
verlaging van de atoomdrempel te helpen ombuigen naar de in het Regeerakkoord
overeengekomen richting en zo bij te dragen aan het voorkómen van een nieuwe Koude Oorlog.
Vorig jaar deed de escalatie ‘VS - Noord-Korea’ de wereld voor het eerst sinds 1989 beseffen,
dat een kernoorlog nog steeds een reëel gevaar is. Begin 2018 waarschuwden experts zelfs, dat
de kans daarop sinds 1953 niet zo groot is als nu. Vervolgens kwamen de VS en Rusland - samen
goed voor 93% van de huidige 15.000 kernwapens - met nieuwe plannen voor modernisering en
uitbreiding van hun kernwapenarsenalen, die weer meer plaats krijgen in beider militaire
doctrines en kunnen leiden tot verlaging van de atoomdrempel. Zo wil de VS voor ruim $
1.000.000.000.000 kernraketten, -onderzeeërs en -bommenwerpers vervangen, kleine
kernbommen ontwikkelen voor gebruik op het slagveld en kernwapens kunnen inzetten bij een
niet-nucleaire aanval. Daarna kwam Rusland met de zware intercontinentale Sarmat-raket met
meervoudige kernkoppen waartegen geen raketschild bestand zou zijn, kruisraketten met
nucleaire aandrijving en onderwaterdrones met kernlading - ter verdediging én om dreigende
conflicten te neutraliseren door beperkte preventieve nucleaire inzet.
De huidige kernwapens zijn al tot honderd keer sterker dan die op Japan in 1945, en door
toegenomen precisie, bundeling en aantal is hun potentiële vernietigingseffect nog veel groter.
Zo’n tweeduizend 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 - nog
afgezien van nieuwe risico’s als cyberaanvallen. Zelfs een beperkt regionaal nucleair conflict heeft
wereldwijd gevolgen: roet in de dampkring zal het zonlicht blokkeren, met als gevolg enorme
misoogsten, tot twee miljard hongerdoden en ongekende vluchtelingenstromen. Het Rode
Kruis, medici, burgemeesters, kerken en NGO’s waarschuwen al vele jaren voor de
onaanvaardbare humanitaire risico’s van een kernaanval en de illusie van adequate medischhumanitaire hulp: er zal slechts onbeschrijfelijk lijden zijn in een verwoeste wereld.

8

Gezien deze dreigende ontwikkelingen is een actieve kabinetsinzet voor een kernwapenvrije
wereld conform het Regeerakkoord meer dan welkom en nodig! Rutte-3 kan zo de
constructieve koers voortzetten die Rutte-2 koos in 2016, als antwoord op maatschappelijke
acties en het daarop volgende parlementaire debat en de aangenomen moties. Daardoor deed
Nederland in 2017 als enig NAVO-lid mee aan de VN-onderhandelingen over een verbod op
kernwapens, wat ons de nodige goodwill opleverde bij de vele betrokken landen, al tekenden
we de Ban Treaty tot nu toe niet.
Een kernwapenvrije wereld wil 85% van onze bevolking, wil ook de NAVO en wil zeker de
wereldgemeenschap: bijna alle landen, ook de kernmachten, ratificeerden het Non-Proliferatie
Verdrag NPV (1970)1. Artikel 6 beoogt te komen tot algehele en complete nucleaire
ontwapening - een proces- en resultaatsverplichting voor élk land - maar is nog altijd niet
uitgevoerd. Uit onvrede daarover kwamen 122 landen op 7 juli 2017 in de VN een
verbodsverdrag overeen voor dit enige nog ‘legale’ massavernietigingswapen. Tot nu toe zijn de
kernmachten en de NAVO tegen dat verdrag en stellen dat het NPV de hoeksteen is voor hun
veiligheids- en ontwapeningsbeleid. Maar dat verplicht hen - en dus ook ons land - dan wel eens
te meer Artikel 6 serieus te nemen, ook om het risico te verkleinen dat landen het NPV verlaten
en eigen kernwapenprogramma’s gaan ontwikkelen.
Gezien dit risico en de ernst van de internationale situatie vragen wij U dan ook dringend
maximaal in te zetten op een internationale dialoog mét de nucleaire machten over
alomvattende, verifieerbare uitbanning van kernwapens, conform Artikel 6 NPV.
Dat past ruim ‘binnen het kader van bondgenootschappelijke verplichtingen’ en bij onze
bruggenbouwerrol. Ons land heeft immers een prima diplomatieke reputatie en krediet in de
VN - ook bij de kernwapenstaten, die cruciaal zijn voor werkelijke ontwapening. Juist met hen
zitten we al aan diverse overlegtafels, dit jaar in de Veiligheidsraad zelfs met de grootste
kernmachten, de vijf permanente leden. In dat kader zou Nederland bijvoorbeeld kunnen pleiten
voor verwijdering van de tactische kernwapens uit Europa.
Zo’n ‘actieve inzet’ kan rekenen op wereldwijde maatschappelijke steun zoals van het Rode
Kruis, de Wereldraad van Kerken, de Paus, Mayors for Peace, PAX, WMA, IPPNW, IALANA en
ICAN, de motor achter het kernwapenverbod en beloond met de Nobelprijs voor de Vrede
2017 - expliciet bedoeld als aansporing voor de kernmachten. Want is het nog wel van deze tijd
om conflicten tussen landen op te lossen met inzetten van of dreigen met zoiets obsoleets, alles
vernietigends als kernwapens?
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!
D. Op 26 september belegden we in het Humanity House samen met een brede coalitie van
maatschappelijke organisaties, zoals artsen, burgemeesters, juristen, kerken, humanisten, het
Rode Kruis en de vredesorganisatie PAX, een discussie over de Nederlandse inzet voor een
kernwapenvrije wereld. Onder de ruim 70 aanwezigen naast een aantal uit de eigen achterban
en diverse vredesorganisaties ook bestuursleden van politieke jongerenpartijen en enkele
kamerleden.
In een drietal videoboodschappen (René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland, Gerard de Korte, bisschop van het rooms-katholiek bisdom van ’s-Hertogenbosch
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en Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn) hoorden we dat ze heel blij zijn dat
dit kabinet zich inzet voor een kernwapenvrije wereld, maar dat het niet bij woorden moet
blijven. Het zal daadwerkelijk de daad bij het woord moeten voegen om die 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.’ om te zetten in internationale actie.

Karin van den Broeke, oud-preses Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland,
Gerrit van der Wal, oud inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, Sico van der Meer van
het Instituut Clingendael en Jan Hoekema droegen als moderator, inleider of discussieleider
wezenlijk bij aan deze boeiende avond die afgesloten werd met discussierondes tussen de

politici en de vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties te weten Stijn de
Vreede (JOVD), Friso Ages (Jonge Socialisten), Wouter Ubbink (DWARS) en Aron
Vrieler (Jonge Democraten).
Het volledige verslag is op te vragen bij het NVMP-bureau of te bekijken op onze website
www.nvmp.org
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E. Nieuwsbrief
In 2018 brachten we opnieuw twee nummers van de Nieuwsbrief van Artsen voor Vrede en
NVMP. Er wordt verder nagedacht over de geleidelijke overgang naar een digitale nieuwsbrief.
Als eerste stap zullen we wellicht starten met het verzenden van de PDF-versie.
Onveranderd 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, waarvoor we hem zeer erkentelijk zijn. Hoofdredacteur blijft ondergetekende en de
eindredactie wordt verzorgd door Hans van der Dennen.
Peter Buijs schrijft onveranderd het Woord van de Voorzitter, dat zoals steeds voorafgegaan wordt
door een redactioneel door één van de vijf redacteurs.
Verder zijn de vaste rubrieken de Achterpagina (vredesproblematiek in tijdschriften en op
internet), en Erflaters van de Vredesbeweging (over Comenius en over Hillel). Hans van der
Dennen zette de reeks over De studie van de klassieke bronnen over oorlog en vrede verder. Er
verschenen ook enkele boekbesprekingen.
De meeste aandacht ging in 2018 naar het NVMP-verenigingsleven, met een verslag van de AV
en het symposium van 26 mei. In het tweede nummer volgde een reportage over de meeting
Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld in Humanity House op 26 september. Verder
veel informatie over het lobbywerk van het bestuur bij Buitenlandse Zaken (zoals de aanbieding
van het Maatschappelijk Appel) en het werk in de AIV.
Er werd veel energie gestoken in de Summerschool, waarover ook in de Nieuwsbrief werd
bericht. We bekeken kritisch de nuclear post review van de regering Trump, net zoals de
omstreden beslissing van de Belgische regering om de Amerikaanse F35 aan te kopen. We namen
dit jaar afscheid van Akke Botze, die zo vele jaren onafscheidelijk verbonden is geweest met het
reilen en zeilen van de Nieuwsbrief. Er verscheen ook een eerbetoon aan Vic Seidel.
Onze dank gaat uit naar alle vaste medewerkers en naar de gelegenheidsauteurs voor de vele
bijdragen.
Hugo D’aes
Samenstelling redactie:
Margreet Bakker
Hugo D'aes, hoofdredacteur
Hans M.G. van der Dennen, eindredacteur
Hans van Iterson, beeldmateriaal
Ward Kusters
Mimi D.G. Tyssen
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F. De regionale groep Rijnmond
Rijnmond bestaat uit tien 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. Ons nieuwe lid is Jan Vosters uit Amsterdam, exdirecteur GGD Helmond en betrokken bij Johannes Wierstichting, NVMP, Dokters van de
Wereld, Nederlands Palestina Komitee en sinds kort NVMP-cie Aiming for Prevention. Wij
kwamen vijf maal bij elkaar waarvan één keer bij Auke in combinatie met een maaltijd. Onze gast
die avond was Ineke Palm, epidemioloog en actief binnen de SP en Stichting Kifaia.
Op 23-1 bespreken we Ignatieff’s boek Gewone Deugden; samenhang in een
verdeelde wereld. Ignatieff gaat met zijn collega na in hoeverre de Universele Rechten van de
Mens opgesteld op mondiaal of macroniveau van invloed zijn op microniveau. Daartoe gaan zij
in gesprek met burgers van uiteenlopende landen. Auke refereert over Zuid-Afrika, een
aanvankelijk triest makend hoofdstuk: het ANC gecorrumpeerd etc., maar nu wel bijvoorbeeld
gemengd onderwijs; het lijkt alsof elk individu in Zuid-Afrika mee telt. Christien bespreekt
Fukushima. Japanse deugden zijn: tanden op elkaar, geduld, veerkracht en hoop. Charles
beschrijft de situatie in Myanmar: nauwelijks samenwerking tussen de 135 minderheden. De
Verenigde Naties staan ver van de burgers af. Mimi heeft hoofdstuk Bosnië gelezen: Serviërs,
Bosniërs en Kroaten leefden naast elkaar en vervolgens moorden zij elkaar uit. Universele ethiek
lijkt niet aanwezig. Enigszins hoopgevend is dat ieder mens op zijn of haar eigen manier integer
wil zijn. Aart beschrijft Rio de Janeiro: enorme kloof tussen arm en rijk, onuitroeibare corruptie
en cliëntelisme onder elite. In lokale achterbuurten blijken gewone deugden heel belangrijk.
Jannes bespreekt het hoofdstuk over NY en LA: burgers afkomstig uit alle winstreken en van alle
kleuren. In een multiculturele samenleving blijken deugden binnen de groep belangrijk. Onderling
kan het belang van specifieke deugden verschillen.
In de discussie komt aan de orde dat Ignatieff als pleiter voor internationaal recht en
mensenrechten zichzelf bijna verloochent. Soms lijkt het erop dat universele rechten op lokaal
niveau geen rol spelen en ver af staan van het gewone leven. Dat lokale deugden de evolutie
naar universele waarden in de weg staan. Maar gelukkig blijkt ook dat kerndeugden die het belang
van de eigen groep boven die van vreemden stellen, elementen van universele waarden bevatten.
Al met al een inspirerend boek dat veel vragen onbeantwoord laat.
26-3 staat Radicalisering op de agenda.
Daartoe hebben we het huiswerk verdeeld. Auke staat als eerste stil bij radicalisering in
christelijke kringen. Mimi bespreek Beatrice de Graaf en haar visie op het belang van
beeldvorming. Jannes probeert aan de hand van een matrix duidelijk te maken hoe in ons land
radicaal islamisme ontstaat. Het gaat om inculturatie waarbij de meng-verhouding van de cultuur
van de meerderheid en die van minderheden steeds wisselen, fluïde zijn. Zie daarover eventueel
zijn lemma voor ENSIE-encyclopedie. Charles bespreekt zogenoemde constructieve
radicalisering. Dit is met gebruikmaking van het Westerse systeem om de heersende elite van
binnenuit met hedendaagse middelen inclusief internet te veranderen. Uit de discussie komt naar
voren dat het thema radicalisering verdere bestudering nodig heeft. Carien stelt daarom voor
het boek Tegen de Haat van Carolin Emcke te bespreken.
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15-5: Tegen de haat van Carolin Emcke
Uit een kort rondje waarin een ieder zijn of haar indruk van de inhoud van het boek geeft blijkt
grote waardering voor Emcke’s analyse van collectieve haatgevoelens. Velen van ons herkennen
zich in de voorbeelden en de eventuele wijze van aanpak van haat tegen minderheden. In de
discussie proberen we wat systematiek aan te brengen in de wijze van omgaan met - wat door
sommigen - als geconstrueerde collectieve haat wordt geduid. Haat die van oorsprong ontstaat
uit privé gevoelens ten opzichte van bijvoorbeeld een zwarte, homo of islamiet.
Hamvraag blijft: wat eraan te doen? (1) Bezorgdheid van de haatdragende uitzoeken en serieus
nemen. Wij - Zij denken expliciteren door dogma's te analyseren van zowel witte Nederlanders
als van zwarten die bijvoorbeeld spreken van white privilege. Gebruikmaken van Emcke's pleidooi
van perspectiefwisseling (p.208). Linkshandigen die geen expressievrijheid meer krijgen… (2)
Zwart - wit denken tegengaan door elkaar als gelijkwaardige te bevragen en daarbij nuances,
diversiteit en pluriformiteit te koesteren. (3) Elkaar - ook wettelijk - durven aanspreken op
gedrag en taalgebruik. (4) Door resignificantie (p.211) dat zoiets is als ironiseren, nieuwe
betekenis geven aan hoofddoek, vuistgroet etc. Met wat humor haat over en weer reduceren.
29-8: Palestijnse gezondheidszorg, wat te doen?
Tijdens de zeer gezellige maaltijd bij Auke en Christien en na een voorstelronde brengt Jan ons
op de hoogte van zijn ervaringen en activiteiten met betrekking tot Palestijnse gezondheidszorg.
Aed Yaghi van Palestinian Relief Society was onlangs bij Stg. Kifaia op bezoek en noemt desgevraagd
drie punten waarop werkers in de Nederlandse gezondheidszorg zouden kunnen inhaken. (1)
PR dwz bekendmaken wat in Gaza gebeurt (bijv. gebruik van sonic bombs en nieuw type kogel),
(2) BDS (= Boycot, Desinvesteringen en Sancties) van Israël en (3) bezoek brengen op locatie
(WB en Gaza). Jan en Jannes hebben hem gesproken en Jan zelf met zijn wgr Care for Palestine
steekt energie in de BDS. Jan vraagt onze attentie voor de gezondheidsverschillen tussen
Israëliërs en Palestijnen. Ook het Psychiatrie Congres in Israël 2019 vereist aandacht omdat bijv.
PTSS ook Palestijnen betreft. Ineke, onze gast wijst op de belangstelling van burgers in R´dam
voor de Palestijnse zaak en op de enigszins aarzelende houding van medici (´conflict kent
nuances´, angst voor antisemitisme en zo meer).
Op 8-11: Harari's 21 lessen voor de 21ste eeuw.
Auke begint met deel 1 (lessen 1 t/m 4) en Cornella en Jan vullen aan. Sleutelwoorden van Harari
zijn de toekomstige overbodige mensen, Kunstmatige Intelligentie, omscholing en robotisering, Big
Data democratiseren, voorspellende geneeskunde met de voor- en nadelen en zo meer. Mimi
vat deel 3 (lessen 10 t/m 14) samen aangevuld door Aart en Auke. We spreken af vooral les 10
over Terrorisme en les 11 over Oorlog nog een keer door te nemen. De overige lessen gaan
meer over godsdienst, religie, ideologie, levensbeschouwing en geloofsopvatting. Wat precies de
lessen van die hoofdstukken zijn, wordt de eerste keer niet geheel duidelijk. We besluiten aan
Harari's boek begin 2019 een tweede bijeenkomst te wijden.
Jannes H Mulder
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4. Ons Bureau
Het bureau, met Hans van Iterson al jarenlang als enige betaalde medewerker, vormt het
administratieve en beleidsondersteunende hart van de vereniging: beheer van het ledenbestand,
in- en externe vraagbaak, verzorging en bewaking van inkomende en uitgaande informatie,
ondersteuning van het Bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en besluiten. Op
het bureau wordt ook de homepage op internet bijgehouden: www.nvmp.org evenals de NVMPpagina op Facebook.
Het bestaande privacybeleid werd geformaliseerd overeenkomstig de eisen van de AVG en op
de website gezet.
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5. Onze Financiën
Balans per 31 december 2018
Activa
vaste activa
liquide middelen
NL40INGB0004395340
NL75INGB0005591787
NL03ASNB0943442508
nog te ontvangen
rente NL03ASNB0943442508
vooruit betaald
pensioenpremie jan. 2019
Totaal Activa
Passiva
Vooruit ontvangen bijdragen
Nog te betalen
porti Nieuwsbrief nr 2
opmaak Nieuwsbrief nr 2
druk Nieuwsbrief nr 2
teveel geïnde contributie
provider dec.
betalingsverkeer okt-dec 2018
HH 2017
loonbelasting dec. 2018
reservering declaratie project schatting
2017
reservering declaratie project schatting
2018
reservering studenten
overgedragen vermogen AVV
beschikbaar eigen vermogen
Totaal Passiva

0
6.606
358
112.852
60
176
120.053

3.680
562
1.060
1.283
12
33
53
250
681
500
500
425
14.081
96.933
120.053

Controle:
na
88.331 correctie
22.622
110.953
120.053
9.100

Vermogen op 31-12-17
Resultaat 2018
Vermogen op 31-12-18 moet zijn
Vermogen op 31-12-18 is
te verklaren verschil is
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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 Rente
9 AV-symposium
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
Te onttrekken aan vermogen
34 Resultaat

begroting

51.069

46.000
1500
5.200

4.810
2.032
370
2.408
2.030
18.621
60
535
907
78.032

1.700
1.700
1.800
60
PM
75
700
1.000
54.535

6.417
35.354
4.979

6.500
36.000
8.050
2.400
272
236
323
620
254
849
25

736
1.403
3.065
1.034
988
0
1.353
0
81
55.410
22.622
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2.400
400
150
600
400
0
1.100
3.000
1.250
1.000
PM
1.500
1.000
250
250
1.250
PM
250
57.300
2.765
0

Toelichting op de jaarrekening 2018
• Toelichting op de Balans
In de balans zijn de financiële middelen van de vereniging zichtbaar, rekening houdend met zowel
de bezittingen en de vorderingen als de verplichtingen en de schulden op 31-12-2018).
Activa
De som van de Liquide middelen is € 119.817 zijnde de optelsom van de saldi van de diverse
NVMP-rekeningen per 31-12-2018.
Hierbij moeten worden opgeteld de vorderingen die op 2017 betrekking hebben maar in 2017
nog niet waren ontvangen, als ook de bedragen die op 2019 betrekking hebben maar al in 2018
zijn betaald.
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 31-12-2018 bedraagt € 97.442 (2017: 87.983 na correctie).
• Aansluiting op de balans van 2017
Op de balans van 2017 zijn na publicatie nog een aantal posten aangepast die tot gevolg hadden
dat het vermogen licht is bijgesteld naar € 97.363.
• Toelichting op de Staat van baten en lasten
Baten
1. De opbrengst aan contributies was een stuk hoger dan begroot. Het aantal opzeggingen en
overlijdens werd meer dan gecompenseerd door een toename van nieuwe leden en
begunstigers, met name uit Vlaanderen. Ook verhoogden diverse leden hun contributie naar de
vastgestelde € 100 als minimum. Tenslotte droeg het monitoren van de betalingen aan deze
meeropbrengst bij.
4. De extra bijdragen gedurende de Vredesweek vielen aanzienlijk lager uit, nu het bulletin waar
mogelijk per mail wordt verstuurd en niet meer per post met een acceptgiro.
6. Van de gemeente Wageningen ontving de NVMP als secretariaat van Mayors for Peace een
subsidie voor de productie van enkele Nieuwsbrieven.
7. De bijeenkomst in het Humanity House werd gesponsord door Stichting Haëlla, de SSMP, het
Fonds Vredesprojecten en de Stichting Tribunaal voor de Vrede. Verder droeg de AVV haar
resterend vermogen, bijna € 14.000, over aan de NVMP.
Lasten
12. De kosten van de Nieuwsbrief lijken lager dan begroot, omdat die van het tweede nummer
bij de jaarafsluiting nog betaald moesten worden (zie Balans).
22. De plannen voor automatisering van de communicatie met de leden, vernieuwing van de
website en het opzetten van een digitale nieuwsbrief zijn nog niet zodanig concreet gemaakt dat
hiervoor kosten gemaakt moesten worden. Met het verzamelen van e-mailadressen is flinke
voortgang geboekt.
23. Onder bestuurskosten worden verantwoord inschrijfkosten Kamer van Koophandel, de
kosten van zaalhuur voor bestuursvergaderingen, door bestuursleden gedeclareerde
(reis)kosten voor vergaderingen. Declaraties worden soms gecompenseerd doordat ze
vervolgens als gift worden teruggestort (zie 5). Doordat er meer via skype wordt vergaderd
vallen de kosten lager uit.
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24. Onder de post AV (Algemene Vergadering) vallen de kosten van vergaderaccommodatie en
catering, reiskosten en attentie voor sprekers op het aansluitende symposium. Met een tweede
AV was in de begroting nog geen rekening gehouden.
25. Hieronder vallen de externe kosten van de bijeenkomst in het Humanity House en de
ondersteuning van Mayors for Peace.
26. Peter Buijs woonde in november als bestuurslid van IPPNW de jaarvergadering in Boston bij
en ontving een tegemoetkoming in de kosten overeenkomstig het daarvoor geldende protocol.
27. De IPPNW-contributie ligt op het standaardtarief van $ 2 per lid.
28. De werkgroepen hebben geen kosten gedeclareerd.
30. Alle drukkosten en porti die betrekking hebben op contributie en zendingen met informatie
zijn hier ondergebracht.
33. Het resultaat over 2018 bedraagt € 22.625, daarin begrepen het resterende en
overgedragen vermogen van AVV (bijna € 14.000). Dit heeft ten dele een bestemmingsreserve,
bijvoorbeeld voor de Nieuwsbrief en voor digitalisering van onze communicatiestructuur. Het
beschikbare eigen vermogen is ongeveer € 97.000.
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Begroting 2019
Baten
1 Contributies
Bijdragen
2 Extra bijdragen
3
voorjaarsactie
4
vredesweek
5
overige giften
6 Mayors for Peace
7 Subsidies
8 Rente
9 AV-symposium
11 Totaal
Lasten
12 Nieuwsbrief
13 Bureaumedewerker
14 Bureaukosten
15
huur
bank- en
16 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
Te onttrekken aan
vermogen
34 Resultaat

50.000
1.500
2.500
500
500
1.500
pm
5.000
75
600
59.675
5.000
37.000
7.950
2.400
350
200
500
500
250
750
3.000
800
1.350
5.500
1.500
1.000
300
300
600
0
250
61.550
1.875
0
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Toelichting op de begroting 2019
De begroting 2019 is reeds vastgesteld op de AV in november 2018. Wel is toen gezegd dat er
rekening gehouden moet worden met een aanvullende begroting in verband met de viering van
het vijftigjarig bestaan van de NVMP..
Baten
1. Verwacht wordt dat de begrote inkomsten even hoog kunnen zijn als de gerealiseerde in
2018.
2. Nu voor- en najaarsbulletin elektronisch verstuurd worden, lopen de inkomsten uit
voorjaarsactie en vredesweek terug vergeleken bij de toezending per post, vergezeld van een
AC. Daar staat tegenover dat de productie- en verzendkosten ook geringer zijn. (zie 30).
6. Aan Burgemeesters voor vrede wordt een kleine vrijwillige tegemoetkoming gevraagd ter
ondersteuning van het door NVMP gevoerde secretariaat. Daarop komt nauwelijks respons.
Anderzijds is er een reserve voor de productie van de Nieuwsbrief van Burgemeesters voor
vrede.
7. De toegenomen bekendheid van NVMP en de viering van het vijftigjarig bestaan kan het ook
voor andere sponsors dan de gebruikelijke aantrekkelijk maken hun naam aan (activiteiten van
de) NVMP te verbinden. Dat rechtvaardigt voor het eerst in jaren de verwachting van een
positieve opbrengst.
8. De renteopbrengst uit ons vermogen is door de lage rentestand te verwaarlozen.
9. Aanname: twintig aanwezigen betalen voor lunch (€ 15) en dertig deelnemers voor symposium
(€ 10).
11. Het totaal van de verwachte inkomsten is € 59.675 (2018:€ 54.535).
Lasten
12. De kosten van twee gedrukte nummers. In afwachting van een professionele digitale uitgave
naast of in plaats van de gedrukte Nieuwsbrief zal de gedrukte versie van de Nieuwsbrief zoveel
mogelijk per e-mail worden toegezonden. Daarmee worden vooral verzendkosten bespaard.
Een deel van de kosten voor opmaak en druk en de totale kosten voor postale verzending naar
Vlaanderen (samen geschat op € 600) komen ten laste van de bestemmingsreserve in het
vermogen.
13. De loonkostensom van de bureaumedewerker wordt jaarlijks met 2,5% verhoogd.
22. 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 voorjaars-AV zal weer worden gecombineerd met een middagbijeenkomst voor
geïnteresseerden. Dat is niet het geval met de najaars-AV.
25. De externe kosten van projecten moeten worden gedekt door subsidies. Geen gratis
toegang bij manifestaties.
26. De kosten voor de bestuurlijke presentie van NVMP komen gedeeltelijk voor vergoeding in
aanmerking. Het betreft een stelpost.
28. Een stelpost voor de kosten van werkgroepen.
29. Een stelpost voor kosten van de invoering van Ideal om geïnteresseerden een gemakkelijke
mogelijkheid te bieden om de NVMP financieel te steunen.
30. De kosten van ledenadministratie dalen door digitalisering.
31. Deze in eerdere jaren opgebouwde bestemmingsreserve is € 425 groot.
32. Een stelpost om niet begrote, onverwachte maar noodzakelijke uitgaven op te vangen.
33. Het totaal van de verwachte uitgaven is € 61.550 (2018: 57.300).
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Het begrote tekort bedraagt € 1.875 (2018: € 2.765), te onttrekken aan het vermogen. € 600
daarvan komt niet ten laste van het beschikbaar eigen vermogen (zie 12) en een deel daarvan
(zie 22) hoeft niet ten laste gebracht te worden van 2019.

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

Foto’s:

Hans van Iterson

21

