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Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande die
mij, als eindredacteur van de Nieuwsbrief,
enigszins droevig stemmen. Ik zal er vier
kort toelichten.
(1) In een vorige Nieuwsbrief (37e jaargang,
zomer 2017) heb ik, onder de kop
“Systeemdeterminisme en de Derde
Wereldoorlog (in 2020) of de ‘seismografie’
van oorlog en vrede” een boekbespreking
gewijd aan het opus magnum van Ingo
Piepers, getiteld 2020 WARning. Daarin
betoogt de auteur dat, op grond van deterministische processen binnen de systeemdynamica, de Derde Wereldoorlog in het
jaar 2020 zal uitbreken. Onlangs heeft
Piepers een nieuwe monumentale studie
gepubliceerd (On the Thermodynamics of War
and Social Evolution. Ridderprint, 2019), waarin deze conclusie-annex-voorspelling wordt
bevestigd. Als wetenschapper past mij enige
scepsis, maar als ik in de sociale media de
capriolen van de huidige wereldleiders waarneem slaat mij soms de schrik om het hart.
(2) Een nieuwe vorm van georganiseerde
criminaliteit heeft ook bij de NVMP, en met
name de Nieuwsbrief, toegeslagen: de fotoonderschriftcopyrightcreditsmaffia.Volgens
onze zeer gewaardeerde redacteur-medewerker Hans van Iterson, blijken er tegenwoordig grote en snelle zoekcomputers te
bestaan die het hele internet afgrazen op
zoek naar afwezige credits van afbeeldingen
op websites waarvoor geen geld is betaald,
om vervolgens met torenhoge boetes te
komen. Een ‘georganiseerde criminaliteit’ die
helaas vooralsnog gelegaliseerd is. De geclaimde bedragen van duizenden euro’s gaan
immers alle redelijkheid te boven. Uit voorzorg heeft Hans alle kwetsbare afbeeldingen
van onze website gehaald. Dat betekent ook
dat alle nieuwsbrieven van de site zijn gehaald. Deze vorm van preventieve zelfcensuur baart mij grote zorgen.
(3) Mederedacteur Eduard (Ward) Kusters
heeft onlangs te kennen gegeven zijn redac-

teurschap van de Nieuwsbrief te beëindigen vanwege hoge leeftijd. Een groot verlies voor ons omdat zijn expertise op het
gebied van ioniserende straling, kern- en
chemische wapens onovertroffen was. Ook
zijn doorwrochte en altijd minutieus gerechercheerde serie “Erflaters van de vredesbeweging”, gepubliceerd onder het pseudoniem Nico Vroenhof, oogstte veel lof. Zijn
specifieke visie op de kerntaak van de vredesbeweging (het voorkomen van het intentioneel doden van mensen) bracht soms
enige controverse en dispuut teweeg, in
het bijzonder met zijn opponent dr. Pinus
Sylvestris (34e jaargang, nr. 4, winter 2014).
Maar, “fas et nefas ambulant, pene passu
pari”. Wards vertrek is een slag voor de
redactie.
(4) Een deel van de lezers van de Nieuwsbrief zal dit nummer in digitale vorm ontvangen. Dit is een onvermijdelijke en onherroepelijke ontwikkeling, dat besef ik terdege, maar als ik de notulen lees van de
vergaderingen die in het NVMP-bestuur en
de redactie werden gehouden over de
wenselijkheid en haalbaarheid van een digitale Nieuwsbrief, dan voelde ik me toch op
een of andere manier ontheemd of vervreemd – moeilijk te omschrijven, moeilijk
om uit te leggen, alsof ik geen aansluiting
meer heb met de realiteit. Ik was lid of
bestuurder van enkele wetenschappelijke
verenigingen en las aandachtig hun papieren nieuwsbrieven. Sommige van die verenigingen digitaliseerden hun nieuwsbrieven al vele jaren geleden en helaas moet ik
tot mijn schande bekennen dat ik die computerbestanden vanaf die tijd nauwelijks of
niet meer heb ingekeken. Ik behoor kennelijk tot het uitstervende ras van de papiersnuffelaars. En ik ben bepaald niet de enige.
Ik ben bang dat een digitale Nieuwsbrief
ook een zachte dood zal sterven. Maar
tegen die tijd ben ik hoogstwaarschijnlijk
zelf al aan een overdosis senioriteit bezweken.
Johan van der Dennen
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Woord van de voorzitter
Doet de NVMP ertoe?

afgedwongen door 45.000 handtekeningen, verzameld door het Rode
Kruis, PAX en ASN-bank, geholpen
door de NVMP en Mayors for peace.

Peter Buijs
Deze tekst is ook in grote lijnen gebruikt voor mijn inleiding van het Symposium ’50
jaar NVMP’, waarbij de bijdragen van de huidige voorzitter
en zijn drie voorgangers de
hoofdmoot vormden. Mijn bijdrage beslaat het meest
recente tijdvak, van ca 2014heden
‘Vijftig jaar word je maar één keer, en
dat vieren we, en wel twee keer: vandaag, ietwat ‘onder elkaar’, en op 2611 in internationale kring, in niets minder dan het Vredespaleis. Maar dat veronderstelt wel, dat de NVMP er toe
doet.
Mijn voorgangers kunnen daarover
vertellen uit hun periodes. Terugkijkend op ‘mijn‘ periode vanaf pakweg
2014’, deels als duo-voorzitter samen
met Herman Spanjaard, kan geconcludeerd worden dat we erin zijn geslaagd
om ons een geheel eigen positie te verwerven in het debat over de kernwapens. Ons doel was dat thema weer op
de politieke en publieke agenda te krijgen. Daarvoor moesten we wel eerst
onszelf goed funderen in de medische

Peter Buijs

wereld. Dat deden we met ons medisch
appèl over oude en nieuwe gevaren
van kernwapens. Dat er nog zestienduizend kernwapens wereldwijd zijn
en dat, als het misgaat, elke hulp een
illusie is: slechts eindeloos lijden staat
ons dan te wachten. Er is dus maar één
remedie: preventie.

Het is in de medische wereld helemaal
niet gebruikelijk om stelling te nemen
in politiek getinte zaken. Maar tot onze
verrassing onderschreef het ene na het
andere kopstuk in de zorg ons appèl en
binnen de kortste keren hadden we er
meer dan honderd. In 2016 boden we
dit aan ons parlement aan, aan de vooravond van het 1e debat over kernwapens in de Tweede Kamer sinds jaren,

Onze medisch-humanitaire argumenten
maakten terdege indruk. In de politieke
wandelgangen vernamen we zelfs uit
VVD-hoek dat de politiek hier eigenlijk niet van terug heeft. Dat is in feite
ook ons ‘wapen’: je komt maar weinigen tegen die het met onze argumentatie oneens zijn. En het aanbieden van
ons appèl werd gebruikt als inleiding
voor de motie, waarin Rutte-II gevraagd werd haar sceptische houding
t.o. een verbod op kernwapens te veranderen in een constructieve: mee
onderhandelen in de VN. De motie
werd aangenomen, en minister
Koenders kreeg het voor elkaar dat
Nederland idd. mee onderhandelde,
ondanks oekazes van de NATO. We
deden er dus toe! Dat bleek ook, toen
na de verkiezingen het centrum-rechtse
kabinet Rutte III in haar Regeerakkoord schreef: “Dit kabinet zet zich
actief in voor een kernwapenvrije
wereld.” ‘Dat is wel degelijk het effect
van jullie acties’, aldus de woordvoerders van de twee kleinste coalitiepartners. Een goede stimulans om zo door
te gaan, en dat deden we met een maatschappelijk appèl aan het parlement,
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ondertekend door 111 prominente
Nederlanders. Een motie, opgebouwd
uit vier letterlijke citaten uit dat appèl,
werd vervolgens aangenomen, als aansporing voor minister Blok.

In 2020 bestaat het Non Proliferatie
Verdrag vijftig jaar, artikel VI daaruit
verplicht de kernwapenstaten tot volledige nucleaire ontwapening onder
strikte en effectieve internationale controle. Minister Blok heeft de NPVReview 2020, waarbij Nederland vicevoorzitter is, tot topprioriteit uitgeroepen. En genoemde motie spoort hem
aan om zich in te spannen om de kernwapenstaten nu eindelijk hun belofte te
doen inlossen conform Artikel VI NPV.
Nu we opnieuw merkten dat we er
inderdaad toe doen hebben we besloten
om ter gelegenheid van ons vijftigjarig
jubileum geen ‘cadeaus’ te vragen,
maar er één te geven: een bijeenkomst
in het Vredespaleis op 26 november
aanstaande, met als titel ‘Urgent appeal for a nuclear weapon free world.
Connecting the medical-humanitarian
and political perspective’

Daar willen wij een podium creëren
voor relevante stemmen, nationaal
maar vooral ook internationaal, om de
NPT-Review 2020 tot een succes te
maken als tussenstap naar een kernwapenvrije wereld. BuZa steunt ons
hierbij financieel, diplomatiek en met
minister Blok als spreker. Ook heeft
niemand minder dan Izumi Nakamitsu,
UN Under-Secretary General, en High
representative Nuclear Disarmament
toegezegd, evenals Mary Robinson,
voormalig president van Ierland en nu
voorzitter van de door Nelson Mandela
opgerichte NGO The Elders, a group
of independent global leaders working
together for peace and human rights.

Kennelijk doen we ertoe, als je ziet wie
er op ons Vredespaleis Event wil spreken. En dat bleek ten slotte ook uit wat
er van onze NVMP-inbreng, geleverd
op 30-5-2018, terecht gekomen is in
het advies over Nederland en de toekomst van de kernwapens, van de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) o.l.v. Jaap de Hoop Scheffer
Het gaat hierbij om een existentiële
keuze, gegeven de plannen van de
Verenigde Staten en Rusland ter mo-
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dernisering van hun kernwapenarsenaal. De keus is: óf je berust in het bestaan van kernwapens en moet dus ook
meegaan in een nieuwe nucleaire
wapenwedloop (maar dan, aldus de
experts, is het niet de vraag of maar
wanneer het misloopt) óf, hoe lastig en
ingewikkeld ook, we moeten van die
kernwapens af. En wat staat er in het
advies van de AIV: kernwapens mogen
nooit meer gebruikt worden vanwege
de desastreuze medisch-humanitaire
gevolgen. Maar tegelijkertijd stelt de
AIV dat er een geloofwaardige nucleaire afschrikking moet zijn. En dat kan
natuurlijk alleen als de tegenstander
denkt dat je ze daadwerkelijk wil inzetten. Toen ik AIV-voorzitter Jaap de
Hoop Scheffer met deze paradox confronteerde, zei hij dat dat een soort van
intellectuele twist is, waar je nu eenmaal niet uit komt. Ik antwoordde dat
wij als arts daar ten opzichte van onze
patiënten natuurlijk niet mee weg kunnen komen, en dat wij als mensheid
ook niet mogen berusten in deze paradox, en daarover graag met hem verder
wilde praten.
Kortom uit deze voorbeelden mag blijken dat de NVMP ertoe doet. We
genieten inmiddels het vertrouwen van
de politiek, van VVD t/m SP -, van
Buitenlandse Zaken, van experts als
Ko Colijn en Sico van der Meer en
natuurlijk van de organisaties uit het
maatschappelijk middenveld, het door
ons geïnitieerde Balieberaad.

De uitdaging voor de nabije jaren is
dan ook dat vertrouwen verder om te
zetten in nog meer houtsnijdende activiteiten op weg naar een wereld zonder
kernwapens, met Nederland in een
actieve rol! *

Herman Spanjaard,
voorzitter van 1999-2017

In 1999 gestart als voorzitter
van de NVMP en twee jaar
geleden, in 2017, pas afscheid
genomen. Hoe kan ik die lange
periode voor mezelf en jullie
als publiek inzichtelijk maken?
Ik realiseerde me dat ik feitelijk sinds het vallen van de
Muur, het einde van de Koude
Oorlog, actief ben geweest
voor de NVMP. Wat heb je dan
bereikt?
Een paar minder kernwapens, maar
verder lijken ze eerder gebruikt te gaan
worden dan dat ze zijn opgeruimd.
Waar hebben we de tijd aan besteed?

Mijn start was bij de Hague Appeal for
Peace in 1999, een grote vredesconferentie waar onder meer premier Kok
sprak. Je leert dan wel hoeveel dingen
er af moeten worden gesproken met
AIVD en beveiliging, een hele logistieke operatie waar je als dokter niet
zoveel verstand van hebt.
HAP’99 wekte zoveel indruk dat
IPPNW me vroeg vicepresident van
IPPNW-Europe te worden. Toen ik dat
accepteerde heeft me dat 12 jaar
IPPNW bestuurswerk opgeleverd. Een
belangrijke volgende stap was het werken aan een dialogue with decisionmakers. Het is niet voldoende om als
dokter te waarschuwen voor de gevolgen van kernwapens, je moet de taal
van politici leren spreken. Om duidelijk te maken dat je een wetgeving of
verdrag wil aanpassen moet je die politici helpen de juiste keuzes te maken.
In de praktijk betekende dat je jaarlijks
met een groep dokters een bezoek ging
brengen aan hoofdsteden van kernwapenstaten. Washington, Moskou,
London, Parijs, Beijing, New Delhi,
Islamabad, Jerusalem, Pyongyang om
aldaar te waarschuwen voor de gevolgen van nucleaire wapens.

Je moet wel een beetje gestoord zijn
om dat twintig jaar te blijven doen. Dat
soort mensen waren wel mijn voorbeelden om vol te houden. Kofi Annan
verwoordde dat treffend: My dear
friends and fellow peacekeepers. Don’t
despair. Don’t be discouraged. And
above all, don’t give up.

Amsterdam en jaarlijks terugkerend.
Het Mayors for Peace-secretariaat
Nederland dat wij beheerden en het
bezoek van burgemeester Akiba van
Hiroshima aan Den Haag in 2006.
Cities are not targets startte aldaar als
campagne. Het lokale bestuur moet je
meer betrekken.

Herman Spanjaard

Ik haal hier een paar dingen aan, we
hebben een paar keer in de Tweede
Kamer een seminar over de kernwapenproblematiek gehad onder leiding
van Jan Hoekema en Bert Koenders.
Jan ben ik de afgelopen twintig jaar erg
erkentelijk geweest voor zijn adviezen
vanuit zijn kennis en ervaring binnen
de diplomatieke en politieke wereld.
Andere hoogtepunten: het medisch
onderwijs, met name aan de VU-

Inmiddels zijn er 150 burgemeesters in
Nederland lid van Mayors for Peace.
Studenten in witte jassen die actief
werden met Target X actie waarbij een
groot rood kruis op de grond de inslag
van een kernwapen symboliseerde en
daar dan met voorbijgangers over de
gevolgen praten. Rotterdam,
Amsterdam, Groningen, Nijmegen.

Wat heb ik geleerd?

Besturen. Begrip voor andere culturen,
door intensieve internationale samenwerking. Daardoor in mijn vakgebied,
de bedrijfsgeneeskunde, ook beter
internationaal werken. Verder heb ik
geleerd wat vriendschappen voor het
leven betekenen. Mijn leven is door dit

alles heel sterk beïnvloed. Ik reisde
heel veel hetgeen ook nogal wat financiële consequenties had.

Hoe gaan we nu verder?

Graag zet ik wat controversiële stellingen neer. Ieder land een nucleair wapen laten ontwikkelen? Waarom ook
niet. Op het moment dat Pakistan een
nucleair wapen had heeft het wel zichzelf beschermd. Noord-Korea heeft het
ontwikkeld en is daarmee veilig geweest voor een invasie. Dus je kan ook
stellen laat ieder land een kernwapen
ontwikkelen en die wij op ons grondgebied hebben staan laten verversen
zodat ze nog werken. Ook een optie is
om net als de NATO een vergelijkbaar
verband ontwikkelen waarbij de landen
rond Pakistan beschermd worden door
Pakistaanse nucleaire wapens (Iran,
Afghanistan, etc). Of: toch doorgaan
op de weg waarop we nu bezig zijn de
Ban Treaty tegen kernwapens, het
NPV artikel VI. Ik heb alle vertrouwen
in Peter en het bestuur daarbij. Dank
jullie wel. *
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Auke van der Heide,
voorzitter van 1995-1999

Het is vandaag een feestelijke
dag. Het is op zich een prestatie om vijftig jaar bezig te zijn
met een permanente dreiging
die in zich heeft de hele mensheid uit te roeien en toch dit
vol te houden ondanks de
tegenwerking van kwade
krachten die het waandenkbeeld hebben dat atoomwapens nuttig zouden kunnen
zijn.

Is dit nu een unieke situatie in de
medische wereld? Geenszins! Ook bij
de bestrijding van infectieziekten is
het voorgekomen dat relevante factoren om duistere redenen werden
verwaarloosd en zelfs ontkend. Dat
deze factoren vele doden hebben veroorzaakt staat vast en in 2019 is het
onvoorstelbaar dat de medische
geschiedenis zich heeft afgespeeld op
de net genoemde wijze. Zou het kunnen zijn dat over vijftig jaar ook over
dit aspect van de geschiedenis zo
gedacht wordt als wij dit doen over
de negentiende eeuw?

1995

In 1995 waren er nog wel de kernproeven op Mururoa op bevel van
president Chirac van Frankrijk en
twee kernproeven van China. Daarna
werd een handtekeningenactie gestart
met als gevolg dat drieduizend handtekeningen uit de medische wereld
aangeboden werden aan de Franse
ambassadeur. Het Non-proliferatieverdrag werd onbeperkt verlengd. De
belofte was dat er harder gewerkt zou
gaan worden aan ontwapening.

De NVMP zelf zat niet stil als organisatie. Refereeravonden werden ingevoerd. De herdruk van Arts en
Oorlog van J.A. Verdoorn werd onder
leiding van Wout Klein Haneveld uitgevoerd en postuum uitgereikt aan
Han Moll, de in 1995 overleden
hoofdredacteur van de NVMPNieuwsbrief. De Verdoornprijs werd
ook aan hem toegekend. Met de
Economen en de Juristen voor de
vrede werd nauwer samengewerkt
zodat de jaarvergaderingen breder
konden worden opgezet. Ook was de
NVMP betrokken bij de opzet van het
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1997-1999

De campagne tegen landmijnen raakte
in een stroomversnelling. Door meer
dan honderd landen werd in Ottawa
een verdrag ondertekend. De Nobelprijs voor de vrede ging naar de
Campaign to Ban Landmines van Jody
Williams.

Auke van der Heide

Anti-Oorlogsmuseum, het huidige
museum voor Vrede en Geweldloosheid. In februari 1995 werd mede
door de IPPNW de actie Abolition
2000 gestart. Dit zou leiden tot een
enorme bijeenkomst in Den Haag The
Hague Appeal for Peace 1999 (HAP).

1996

De NVMP bruiste van de activiteiten.
De orthopeden en revalidatieartsen
werden aangeschreven in het kader
van de campagne tegen landmijnen.
Ruim 20% van de collegae betuigden
steun aan deze actie. Minister
Voorhoeve verbood het gebruik van
landmijnen door het Nederlandse
leger en stelde een exportverbod
voor. De Kamer wilde elke vorm van
productie verbieden.

In maart kwamen de MVPA (de
Vlaamse Medische Vereniging voor
de Preventie van een Atoomoorlog,
de latere Artsen voor Vrede) en de
NVMP in Schijndel bij elkaar. Dit
was het begin van een vruchtbare en
uiterst aangename Vlaams-Nederlandse samenwerking die verder werd
bevestigd op de volgende ALV in mei
waar een verklaring van intentie werd
ondertekend. Gestreefd werd naar het
opzetten van gezamenlijke activiteiten en een verregaande samenwerking
tussen de nieuwsbrieven.

Op 8 juli deed het Internationaal gerechtshof in Den Haag een uitspraak
over de wettigheid van kernwapens.
De conclusie was dat deze in het
algemeen strijdig zijn met het internationale recht. Helaas werd het dilemma van het gebruik van deze wapens
in geval van gevaar van het voortbestaan van een staat niet opgelost.

Op 26 november 1998 aanvaardde prof
Dr. Victor Sidel het bijzonder hoogleraarschap voor het jaar 1998-1999
aan de Cleveringa-leerstoel van de
Rijksuniversiteit Leiden. De commissie
Wetenschap en Onderwijs had zich
hiervoor succesvol ingezet in samenwerking met professor Annemiek
Richters.
1999 is het jaar dat ik weer aftrad als
voorzitter. Het hoogtepunt voor mij in
dat jaar was de Hague Appeal for
Peace dat van start ging op 11 mei na
een tweejaar durende intensieve voorbereiding. Tienduizend gasten uit honderd landen namens duizend organisaties bezochten Den Haag. ‘When we
dream alone , it’s just a dream. But
when we dream together, it becomes
reality’. Een citaat van Kofi Annan.

Wanneer je de gebeurtenissen van de
afgelopen jaren de revue laat passeren,
merk je dat de NVMP zelf, hoewel
actief op velerlei terreinen, toch zoekende is geweest naar de vraag hoe we
onze vredesactiviteiten op een zinvolle
manier in de toekomst vorm konden
geven. Er was heel veel ten goede veranderd in de wereld en we moesten
enigszins bekomen van alle overrompelende gebeurtenissen van de
afgelopen tien jaar. Uiteindelijk werd
toch duidelijk dat we ons het beste
konden houden aan de oorspronkelijke
doelstellingen namelijk het gevecht
tegen atoomwapens voortzetten omdat
deze wapens het einde van de mensheid kunnen veroorzaken.
Ook vandaag blijft die boodschap
actueel. De jongere generatie weet
alleen uit overlevering van de brede
anti-atoomwapen beweging van de
jaren tachtig. Wij moeten steeds weer
hameren op de onvoorstelbare bedreiging die hiervan uitgaat. *

Wil Verheggen, voorzitter van
1982-1989

In 1965 publiceerde de Groningse hoogleraar polemologie
Röling in het protestantschristelijk artsenblad Soteria
een artikel waarin hij zich afvroeg waar de stem van de
artsen bleef in de discussie
over oorlog en vrede. Dat leidde er toe dat op 5 oktober
1969 de NVMP werd opgericht
onder aanvoering van Jo
Verdoorn, als voorzitter.

Belangrijke namen waren in die periode Eppo Meursing, Jitze Verhoef en
Emiel Wennen. De club had een bescheiden omvang totdat in navolging
van de Amerikaanse zustervereniging,
de NVMP op 30 december 1980 een
paginagrote advertentie plaatste in de
landelijke dagbladen waarin werd
gewaarschuwd tegen de gevolgen van
een atoomoorlog, ondertekend door
zo’n twaalfhonderd artsen, waaronder
bijna alle medische hoogleraren. De
Hollanditis kreeg een duw in de rug uit
medische hoek. In juni 1983 werd door
de NVMP het derde internationaal congres van IPPNW georganiseerd in Amsterdam/ Noordwijkerhout met 350
deelnemers uit een vijftigtal landen.
Dat congres was een belangrijke opsteker voor IPPNW en haar nationale afdelingen. Deze waardering bleek bij de
uitreiking van de Nobelprijs voor de
Vrede in 1985, toen bij het feestelijk
diner de NVMP uitgebreid werd genoemd. Er werden drie oorkondes uitgereikt, waarvan een aan mij, als uw
toenmalige voorzitter. De NVMP groeide, afdelingen ontstonden en waren actief. De Nieuwsbrief werd een belangrijk NVMP-medium. De NVMP deed
ertoe binnen de vredesbeweging. Na
1989 heb ik de verrichtingen van de
NVMP met meer afstand gevolgd.
Maar met grote instemming nam ik
waar dat de activiteiten doorgingen.
Zeer gewaardeerde bestuurders en
actieve leden kwamen en gingen.

Effect?

Maar, heeft het effect gehad?? Het aantal kernwapens is verminderd, maar er
zijn er nog steeds 15.000! Het aantal
kernwapenstaten groeit. Modernisering
van kernbewapening gaat gewoon
door. Raketsystemen komen in het

Wil Verheggen

bezit van steeds meer landen. Hypersone kruisvluchtwapens en raketten zijn
en worden verder ontwikkeld. Robotisering van wapensystemen is een
alarmerende ontwikkeling waarbij de
mens buiten spel staat.

Militair Industrieel Complex

Het zijn de rotte vruchten van het
Militair Industrieel Complex. Het
Militair Industriële Complex is een niet
te stoppen geldverslindende moloch
geworden. Het is bizar te moeten constateren dat honderden miljarden dollars worden betaald voor onze eigen
vernietiging. De defensie-uitgaven zijn
momenteel nog hoger dan tijdens de
Koude Oorlog. Dat betekent ook een
enorme verspilling van menselijk talent, talent dat beter kan worden gebruikt voor de civiele sector, waarbij ik
vooral denk aan urgente acties om de
klimaatverandering tegen te gaan.

Bedreiging wereldecosysteem

De kernbewapening is een levensgrote
bedreiging van de mensheid, maar de
klimaatverandering en de vernietiging
van het milieu op aarde lijkt op zijn
minst een even grote bedreiging, die in
ernst de bedreiging van kernwapens
dreigt in te halen. Klimaatverandering,
daar moet ik toch even op ingaan.
De planeet aarde is een zieke patiënt
geworden, het heeft verhoging en als er
niets gebeurt, dreigt er koorts te ontstaan die niet meer reversibel is. De tak
van de VN die over milieu gaat, de
UNEP (United Nations Environment
Programme), waarschuwde recent
wederom voor de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatverandering
bedreigt in toenemende mate het
milieu, het hele ecosysteem, de biodiversiteit vermindert snel, en grote ge-

bieden op aarde dreigen nog meer dan
nu onleefbaar te worden. Een kwart
van de ziektes en doodsoorzaken bij
mensen is gerelateerd aan het milieu.
Ruim 24 miljoen mensen uit ongeveer
honderd landen zijn momenteel klimaatvluchteling en raakten op drift.
Voedselvoorziening voor vele volkeren
loopt gevaar vanwege droogte, orkanen
en overstromingen. Vele miljoenen
nieuwe klimaatvluchtelingen zullen
elders hun heil zoeken. Staten zullen
destabiliseren, machtsverhoudingen
verschuiven. Nieuwe conflicten tussen
staten ontstaan. Dat zal voor het rijke
westen geen ver van mijn bed show
worden, en zal ons gaan raken.

Wat moet je doen?

- Wat zou je eraan moeten doen wanneer de hoopgevende reële traditionele
aanpak van problemen zoals voorgesteld in het rapport van de Adviesraad
Internationale Veiligheid en door de
Brundtland commissie totaal niet werken?
- Wat moet je doen om de dreiging van
de vernietiging van de aarde door kernwapens en klimaatproblemen het hoofd
te bieden?
- Wat moet je doen om de wereld voor
toekomstige generaties te redden?
- Wat moet je doen om regeringen te
dwingen het militair industrieel complex en de systematische vernietiging
van het wereldecosysteem terug te
dringen?

Tweede spoor, onorthodox

Doorgaan op de huidige weg van beïnvloeding van politiek. Maar dat is te
weinig. Een tweede spoor moet worden gevolgd. Dat vraagt om een onorthodoxe aanpak van problemen. Dat
vraagt om offensieve acties en maatregelen. Dat vraagt om acties van de
VN ondersteund door internationaal
georiënteerde NGO’s om van bovenaf
regeringen niet meer vrijblijvend te
beïnvloeden. Laat IPPNW daar een rol
in spelen. Dat vraagt om een massale
mobilisatie van alle wereldburgers om
van onderaf hun regeringsleiders te
dwingen effectieve maatregelen te
nemen. Jaag daarom de dialoog over
kernwapens aan, jaag de dialoog over
de vernietiging van het wereldecosysteem en opwarming van de aarde
aan. Laat regeringen niet wachten tot
andere regeringen pas iets gaan doen,
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desorganisaties bij uitstek de taak hebben om de wereld toch wakker te houden met het reële risico van het gebruik
van een kernwapens. Dat is niet meetbaar maar de beroemde Doomsday
clock staat nu wel op twee voor twaalf.

Jan Hoekema

Hartelijk dank dat ik hier voor
u mag spreken, ik ben voormalig voorzitter van Mayors
for Peace maar nu destijds
gevraagd als extern adviseur
van de NVMP.

Ik ben al heel lang betrokken bij de
kernwapenproblematiek, als diplomaat
bij de nucleaire ontwapening, als
Kamerlid bij vrede- en veiligheidsvraagstukken. De verhalen van de drie
oud-voorzitters van de NVMP vond ik
bijzonder interessant om te horen. Ze
geven eens temeer aan dat de feitelijke
argumentatie tegen kernwapens uit de
medische-humanitaire hoek komt. Toen
ik terugdacht aan mijn eigen tijd als
directeur op Buitenlandse Zaken op het
terrein van de Verenigde Naties waaronder de nucleaire ontwapening realiseerde ik mij dat ik op dat ogenblik
eigenlijk heel weinig wist of te maken
had met de NVMP maar veel meer met
andere maatschappelijke bewegingen
als Pax Christi, het IKV, Vrouwen voor
Vrede, Juristen voor de Vrede en de
polemologen van Röling, die hadden
op het ministerie destijds veel invloed.
Op een of andere manier heb ik lang
een blinde vlek gehad voor de essentiële rol van de artsen met hun Nobelprijs in 1985, de invloed die zij toen
hebben gehad op de wereldleiders van
toen. Pas als Kamerlid ben ik meer
betrokken geraakt bij het werk van de
NVMP en de internationale tak daarvan, de IPPNW.
De wereld staat er niet zo heel erg goed
voor. Peter en ik waren onlangs bij de
Vervolg van pagina 7

en zeker niet onze eigen regering.
Onze regering wil enerzijds vasthouden aan de afschrikking door kernwapens en anderzijds zegt ze voorstander
te zijn van de terugdringing van kernwapens. Nederland gedraagt zich als
de brandweerman die bij brand geen
brand wil blussen! Kortom: we zouden
met een nieuwe Hollanditis alle
wereldburgers moeten infecteren.
Leden van de NVMP, gebruik je positie om nationaal en internationaal de
kat de bel aan te binden, er blijft veel
werk aan de winkel. Ik wens u succes
toe voor de komende jaren. *
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Jan Hoekema

toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag in New York. Daar was
de stemming tamelijk gelaten en somber. De taal was gematigd, landen gingen fatsoenlijk met elkaar om. Wat heel
duidelijk is dat de situatie rond de nucleaire ontwapening tot somberheid
stemt. Een aantal dingen zijn al genoemd, de regionale situaties India-Pakistan en Noord-Korea, Iran, ze geven
reden tot zorg. De verhoudingen tussen
Washington en Moskou zijn slecht. Er
is sprake van herbewapening aan beide
kanten, er is sprake van nucleaire modernisering, ook in Nederland, de
nucleaire taak voor de JSF. Kortom het
kernwapen lijkt weer de weg omhoog
te hebben gevonden. De nucleaire ontwapeningsverdragen worden opgezegd
of staan onder zware druk.

75 jaar na de bommen op Hiroshima
en Nagasaki lijkt de wereld als het ware te vertrouwen op de gedachte dat je
die wapens nu eenmaal hebt maar dat
ze wel nooit meer gebruikt zullen worden. Dat is een heel gevaarlijk redenering van berusting, omdat het al 75 jaar
lang ‘goed’ is gegaan. Er is hiervoor al
gesproken over de relatie tussen de klimaatproblematiek en de kernwapenproblematiek. Daarbij wil ik opmerken dat
voor de klimaatproblematiek heel veel
meer aandacht bestaat en men zich, met
name ook onder jongeren, zich druk
maakt over klimaatverandering. Deze
is ook veel beter voelbaar, tastbaar te
maken. Er zijn gegevens, metingen,
veranderingen te constateren, dieren en
planten die uitsterven. Het lastige met
de kernwapendiscussie is dat het gebruik van kernwapens weliswaar funeste gevolgen zal hebben maar toch lijkt
er een sfeer van berusting te ontstaan.
Ik denk dat de NVMP en andere vre-

Mijn oproep aan de NVMP zou zijn
om alles uit de kast te halen, onder leiding van Peter Buijs, om de Nederlandse publieke en politieke opinie te
mobiliseren. In de media is er bijzonder weinig aandacht over de debatten
over kernwapens en de kernwapenproblematiek. Volgend jaar is het 75
jaar geleden dat kernwapens zijn gebruikt en dat de Verenigde Naties zijn
opgericht. Er zijn slechtere momenten
om indringend aandacht te vragen voor
kernwapens. In de Tweede Kamer is er
in beginsel een meerderheid die stappen wil op dit terrein het ministerie van
Buitenlandse Zaken onder leiding van
minister Blok doet nuttige kleine stappen die zeker gewaardeerd worden.
Nederland bevindt zich in een positie
om dat te doen, het is niet alleen een
trouwe NAVO-bondgenot maar ook
een bruggenbouwer naar andere landen
buiten het NAVO-bondgenootschap.
We hebben nog een jaar om te voorkomen dat de conferentie over het NonProliferatie Verdrag een mislukking
wordt. Het best wat ik er van kan hopen is dat de conferentie enorm herbevestigt dat de kernwapens niet mogen worden gebruikt, dat er nucleaire
ontwapening moet komen, dat kernwapens niet mogen worden verspreid en
dat het alleen maar gaat over het vreedzaam gebruik van het kernwapenmateriaal. Maar het is een levensgroot risico
dat de conferentie een mislukking
wordt. In 2010 werd er nog een heel
concreet stappenplan aangenomen maar
dat zit er voor 2020 niet in. Dus aan u
de dringende oproep om met elkaar
Nederland en vooral de Tweede Kamer
scherp te houden. Ik denk dat dit aan
het bestuur van de NVMP goed is toevertrouwd, op 26 november is er een
belangrijke internationale conferentie
die misschien een tweede Hague
Appeal zou kunnen opleveren. 26 november is Thanksgiving en is ook de
dag dat in 1940 professor Cleveringa
zijn beroemde rede in Leiden uitsprak.
Dus laten we maar aan een beetje symboliek vasthouden en hopen dat het een
succesvolle dag zal worden. Ik dank u
wel. *

Maaike Beenes

Hartelijk dank voor deze uitnodiging om iets te mogen
zeggen bij jullie vijftigjarig
jubileum. Ik werk voor PAX,
voorheen bekend als IKV-Pax
Christi. Wij richten ons op
meerdere onderwerpen maar
kernwapens zijn altijd een
speerpunt voor ons gebleven.
Artsen hebben een belangrijke rol bij
dit dossier door telkens te wijzen op
de medisch-humanitaire gevolgen.
PAX is verbonden met ICAN, de
International Campaign to Abolish
Nuclear weapons, net als IPPNW en
NVMP.

Ook binnen Nederland werken PAX
en NVMP samen om zo aandacht te
vragen voor de gevolgen van kernwapens en om zo de Nederlandse politiek en de burger hierover te informeren. Een van de belangrijkste manieren waarop we dat doen is aandacht
vragen voor de TPNW (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons) dat
in 2017 werd aangenomen en waarbij
Nederland als enige NAVO-land deelnam aan de onderhandelingen. De
reden dat Nederland daadwerkelijk
meedeed aan die onderhandelingen
was toch voor een groot deel het gevolg van de ‘Teken tegen kernwapens-campagne’ die PAX voerde
samen met NVMP, ASN-bank en het
Rode Kruis en die zorgde voor meer
dan veertigduizend handtekeningen.
Nederland zelf heeft tot nu toe niet

Maaike Beenes

het TPNW getekend maar het blijft
belangrijk om aandacht voor dit verdrag te blijven vragen, juist ook omdat dit het enig bestaande verdrag is
dat kernwapens alomvattend verbiedt
en de verschrikkelijke gevolgen van
kernwapens zo duidelijk erkent. Voor
het versterken van de internationale
norm tegen kernwapens speelt dit
verdrag een heel belangrijke rol.

We werken dus graag samen met de
NVMP die ook zelf een aantal mooie
dingen heeft gedaan zoals het al
genoemde Medisch Appèl, maar ook
de summer school over kernwapens
die aan de universiteit van Rotterdam
werd georganiseerd waarbij weer
blijkt dat ook veel studenten interesse
hebben voor dit onderwerp.
Naar de toekomst kijkend lijkt me dat
een van de belangrijkste opgaven die
we allemaal hebben. Jongeren zijn
echt nog wel geïnteresseerd in het
onderwerp. Als we als ICAN bij

Alex Rosen, voorzitter
IPPNW-Duitsland

Bedankt voor de uitnodiging,
ik ben heel vereerd hier te zijn
bij jullie verjaardagsvergadering. Ik zal praten over generaties, over kansen en over
kaarsen. Eens kijken of dat
voor u werkt.
Kijkend naar de vroege jaren ’80, hartje Koude Oorlog, bestond er een zeer
dreigende situatie in de wereld, met
name hier in Europa. Veel mensen beseften dat het zo niet kon doorgaan. Er
was een zeer dringende behoefte aan
actie, de richting die de geschiedenis

Alex Rosen

op ging moest omgebogen worden. En
dit heeft geleid tot de oprichting van al

elkaar komen zijn daar zoveel jonge
mensen die zich willen inzetten op dit
dossier en wier stemmen ook echt
gehoord moeten worden. Dat geldt
ook zeker voor de overlevenden van
Hiroshima en Nagasaki, de overlevenden van de testen in de Pacific.
Ik denk dat de NVMP ook een belangrijke rol kan blijven spelen bij het
vragen van aandacht voor het niet
meer gebruiken van kernwapens. De
Nederlandse regering zegt stappen te
ondernemen maar zou nog veel harder en efficiënter in actie kunnen komen. Niemand kan om de verschrikkelijke gevolgen van kernwapens
heen, artsen hebben een heel belangrijke rol om dat onder de aandacht te
blijven brengen.
Ik hoorde niet lang geleden de directeur van Milieudefensie spreken. Hij
zei, mensen met zoveel privileges als
wij, hoog opgeleid, een goed inkomen en met een belangrijke functie,
met zoveel mogelijkheden om tot
actie te komen, wij hebben een plicht
tot optimisme. Als wij al denken dat
we niets kunnen veranderen, wie gaat
het dan doen? Dat is iets wat ikzelf
ook altijd heb gevoeld, wij hebben
een plicht om vol te blijven houden.
Dat is geen naïeve vorm van optimisme maar een vorm die eigenlijk de
enige realistische keuze is.
Ik hoop dat de NVMP daar ook een
rol bij blijft spelen, PAX kijkt heel
erg uit naar een voortdurende samenwerking met jullie. *

deze verschillende vredesorganisaties
die vervolgens werden verzameld
onder de paraplu van IPPNW en die
leidden tot het zeer belangrijke werk
van Chazov en Lown. Hun waarschuwingen aan het adres van Reagan en
Gorbatsjov leidden tot verdragen zoals
het INF, het START-verdrag, al deze
juridische documenten die probeerden
een nucleaire escalatie te voorkomen.
Dus in de jaren ’80 was er een dreiging, maar er was ook een opening,
een window of opportunity. Een raam
dat verder open ging en werd opengegooid na de val van het ijzeren gordijn
in 1989. Ik denk dat allen die deze tijd
hebben meegemaakt zich deze frisse
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wind, deze kansen herinneren, het optimisme van een nieuwe tijd, een nieuw
tijdperk dat de fouten uit het verleden
achter zich laat om een betere toekomst tegemoet te gaan. Herman vertelde eerder dat dit optimisme misschien naïef lijkt, maar ik denk dat het
in die tijd precies was wat de wereld
nodig had. Ik denk dat het alleen naïef
was om te denken dat dit raam voor
altijd open zou blijven. Wat we de afgelopen twintig jaar hebben gezien, is
iets wat we een vredesdividend kunnen
noemen. Het optimisme dat we de
oost-west kloof kunnen overbruggen,
dat we de wapenwedloop kunnen overwinnen.

Maar deze opening eindigde net rond
de eeuwwisseling toen we ons realiseerden dat dit niet voor altijd door zou
gaan. Er kwamen steeds sterkere
krachten die zich tegen deze ontwikkeling verzetten, die zochten naar meer
confrontatie, naar verdeeldheid. We
hebben de oostelijke uitbreiding van de
NAVO en de EU gezien. En met al het
goede dat het heeft gebracht, zien we
ook dat het conflict tussen Oost en
West, tussen Europa en Rusland sindsdien gestaag is toegenomen. We keren
langzaam terug naar de patronen van
de koude oorlog. In Duitsland zien we
dat heel duidelijk in discussies in de
Bundestag, waarbij de koude oorlogtaal terugkomt: "We hebben altijd
geweten dat de Russen onze vijand
zijn”.. We zien dat de kansen die we
hadden op de duur ook weer verloren
gaan.

Maar zoals altijd, wanneer dingen veranderen, ontstaan er ook weer nieuwe
kansen. We hebben dit gezien aan het
ontstaan van ICAN, door het succes
van de conferenties in Oslo en Wenen,
we hebben dit venster verder zien
opengaan dankzij het humanitaire initiatief, waardoor meer dan twee derde
van de VN-landen het Verdrag tegen
kernwapens (de TPNW) ondertekend
hebben en nu bezig zijn met de ratificatie. Er ontstond belangstelling van
jonge mensen voor de dreiging van een
nucleaire oorlog, voor het onderwerp
klimaatverandering, leidend tot het algemene gevoel dat er iets moet veranderen.
In veel opzichten hebben wij in Duitsland heel veel respect voor de NVMP
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die toch maar een kleine afdeling van
IPPNW vormt. Jullie hebben veel bereikt met het medische en maatschappelijke appèl, door jullie medischhumanitaire argumenten onder de aandacht van politici te brengen. Argumenten waar zij niet omheen kunnen.
Dit heeft ons erg geïnspireerd eenzelfde weg te volgen met onze eigen medische oproep, het publiceren in kranten,
naar radio- en tv-zenders gaan om duidelijk te maken waarom wij als artsen,
als medische professionals een groot
belang hechten aan nucleaire ontwapening en non-proliferatie. Vooral andere
NAVO-landen hebben veel te leren van
dit Nederlandse voorbeeld van hoe een
relatief kleine groep mensen in zo weinig tijd zoveel kan bereiken. Maar nogmaals, het zou naïef zijn om te denken
dat dit raam lang open zal blijven. Ik
denk dat dit iets is dat we ons moeten
realiseren, dat we onder druk staan, nu
is het de tijd dat we iets moeten doen,
want over vijf of tien jaar hebben we
misschien niet dezelfde kans, de frisse
lucht die wordt geblazen via organisaties zoals ICAN met de Nobelprijs
voor de vrede duwt ons nu vooruit
maar voor hoe lang nog?
Het is een speciale tijd vanwege al
deze ontwikkelingen, het is een tijd
van grote verantwoordelijkheid. En die
verantwoordelijkheid is om kaarsen
aan te steken.... Wat bedoel ik met het
aansteken van kaarsen? Wanneer ik
deze zaal vol mensen zie, zie ik veel
licht. Ik zie veel mensen die de samenleving en de vrede in het licht hebben
gebracht. Maar er zijn nog veel mensen die ook moeten worden verlicht.
En wat we in IPPNW heel goed kunnen, is deze kaarsen aansteken en mensen bij onze zaak betrekken. Het werkte in de jaren ’80, toen grote bewegingen, grote demonstraties en honderdduizenden mensen de straat opgingen,
in staat waren om de loop van de geschiedenis daadwerkelijk te veranderen. We hebben het aan het eind van de
jaren tachtig gezien met de val van het
ijzeren gordijn, enorme demonstraties
voor een wereld waar de nucleaire
dreiging geen rol meer speelt.

Ik denk dat we nu een geweldige kans
hebben om kaarsen aan te steken. Maar
hoe steek je kaarsen aan? Een mogelijkheid is om iemand naar een bijeenkomst te laten komen waar de kaarsen

al branden. We kennen dit allemaal,
misschien hebben we dit allemaal wel
meegemaakt, misschien ben je als jongere naar een vergadering geweest
zonder er zelfs maar aan te denken
actief te worden, maar was iedereen
om je heen zo enthousiast dat je er zelf
door aangestoken werd. Je kaars ging
branden door de nabijheid van vele
andere kaarsen.

Ik denk dat elke student die naar een
IPPNW-congres is geweest, weet hoe
het voelt om deze kaars in hem of haar
te laten oplichten en begint te branden
voor een onderwerp. Maar we waren
niet altijd in staat mensen naar onze
bijeenkomsten te laten komen, soms
moeten we hulpmiddelen gebruiken. Ik
denk dat ICAN een van deze tools is,
iets waarnaar mensen online kunnen
googlen, naar video’s kijken, een cursus medical peacework kunnen volgen.
Dit werkt als een aansteker die we
kunnen gebruiken om een kaars aan te
steken, zelfs als we er niet zijn. Wat we
moeten doen is hiermee doorgaan,
jullie groep hoewel klein is heel erg
internationaal aanwezig. Jullie doen
geweldig werk je presenteert het,
schrijft er artikelen over, gaat erover in
gesprek met de politiek. Dit is iets dat
je moet blijven doen omdat het kaarsen
aansteekt. En vandaag is dat misschien
belangrijker is dan ooit tevoren. Dank
u zeer. *

Boekbespreking

Security without Nuclear Deterrence
2nd edition, Robert Green, Nottingham, UK

Henk Groenewegen
De dreiging met nucleaire wapens en de proliferatie ervan is
onverminderd actueel. Het
‘spel’ dat gespeeld wordt door
de machthebbers in de
Verenigde Staten en Noord
Korea, Donald Trump en Kim
Jong-un, in de laatste twee
jaar laat zien dat het bezit van
(enkele of heel veel) kernwapens een vals gevoel van
macht en veiligheid geeft.
Ook de recente spanningen tussen
India en Pakistan laten zien dat het
hebben van kernwapens geen garantie
is voor een vreedzame co-existentie.
Zorgwekkend is dat een land als
Saoedi-Arabië eveneens pogingen
doet, en daartoe ogenschijnlijk de kans
krijgt, kernwapentechnologie te bemachtigen. De inspanningen van de
internationale gemeenschap om de
kernwapens de wereld uit te werken,
onder meer via de recente Nuclear Ban
Treaty van de UN, moeten dan ook
onverminderd worden voortgezet. De
drogredenen dat het bezit van kernwapens een garantie is voor vrede en veiligheid in de wereld omdat iedere natie
het wel uit zijn hoofd zal laten ze te
gebruiken vanwege het afschrikwekkende effect (mutual assured destruction – MAD principe) worden effectief
weersproken in de tweede editie van
het boek van Robert Green, oud commandant van de Britse nucleaire strijdkrachten bij de Royal Navy (19621982) en sindsdien onvermoeibaar
strijder voor een kernwapen-vrije
wereld. De eerste editie verscheen in
2010 en is in 2018 volledig geactualiseerd.
Robert Green’s zeer leesbare overzicht
en analyse van het probleem van de
kernwapens omvat de periode van de
ontwikkeling van deze wapens, hun

eerste gebruik in Hiroshima en
Nagasaki in 1945 tot de recente aanname van het TPNW verdrag (Treaty of
the Prohibition of Nuclear Weapons)
door 127 landen van de Verenigde
Naties in juli 2017. Mede op basis van
deze laatste ontwikkelingen luidt een
zijn conclusies in het slothoofdstuk:
‘We could move from a position of the
threat of nuclear war as security, to
one of verification as security’.

De auteur begint met zijn eigen ervaringen met betrekking tot nucleaire
wapens in de British Royal Navy en
laat zien wat zijn beweegredenen zijn
geweest om zich te keren tegen nucleaire afschrikking (nuclear deterrence).
In de daarop volgende hoofdstukken
beargumenteert hij waarom het dogma
van nucleaire afschrikking niet heeft
geleid tot een veiligere wereld maar
eerder tot een situatie waarin steeds
meer landen in het bezit zijn gekomen
van deze wapens. Een groot deel van
de nucleaire wapens van de Verenigde
Staten en Rusland staan nog steeds op
‘hair trigger alert’, een extreem ge-

vaarlijke situatie. En, zo betoogt
Green, de nucleaire afschrikking heeft
niet voorkomen dat er conventionele
oorlogen zijn uitgebroken, is niet effectief tegen terroristische groeperingen,
zou er toe kunnen leiden dat zulke
groeperingen de hand kunnen leggen
op dergelijke wapens, en blijft maar
leiden tot verdere proliferatie en
modernisering van nucleaire wapens.

Desalniettemin put Robert Green
hoop uit het feit dat in het verleden een aantal landen het bezit
van nucleaire wapens heeft opgegeven (bijv. enkele voormalige
Sovjetstaten, Zuid-Afrika en
enkele andere landen). Bovendien
zijn kernwapenvrije zones gecreëerd, zoals in het Zuidelijk
halfrond en delen van Azie.
Voorts bieden de unanieme conclusies van het International
Court of Justice (1996), namelijk
dat ‘… the unique characteristics
of nuclear weapons [mean that]
the use of such weapons in fact
seems scarcely reconcilable with
such requirements’, een potentiële
basis om het uitgangspunt van de
nucleaire afschrikking juridisch
aan te vechten. Met andere woorden, volgens de auteur is een van
de manieren om druk te zetten op
de nucleaire staten het spelen van
de juridische en morele kaart.
Zijn pleidooi is om onderhandelingen
te starten voor een Nuclear Weapon
Convention (zoals deze er ook zijn
voor chemische en biologische
wapens, cluster munitie en landmijnen). Dit zou wel een complete ommezwaai in de mindset van de nucleaire
wapenstaten moeten bewerkstelligen.
Maar met de steun van de meerderheid
van de niet-nucleaire staten die het
TPNW verdrag onderschrijven en sterke grass root bewegingen zoals ICAN
(Nobelprijs voor de Vrede 2017), is dit
de enige uitweg uit de doodlopende
weg van de nucleaire afschrikking.

Vervolg op pagina 12
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Boekbespreking

Vredesopbouw, Genderkwesties en de VN
Mimi Tyssen
U zal zich ook u wel eens afgevraagd hebben hoe de VN
haar samenwerking met de
burgermaatschappij, de zogenaamde civil society, organiseert. Hoe denkt zij haar project over “Vrouwen, Veiligheid
en Vrede – agenda 2030” te
realiseren? Hoe denkt ze over
gender, macht, politiek empowerment en de burgermaatschappij?

Internationale Relaties aan de UNSW
Sydney, Australië ’s Global University.
Zij heeft diverse artikelen en boeken
op haar naam staan, waaronder Gender
Matters in Global Politics. Zij kijkt
met een verfrissende blik naar de
ideeën of het gebrek eraan, bij de VN
Vredesopbouw, de zogenaamde peacebuilding. Hiertoe heeft zij interviews
en documenten gebundeld die handelen over de UN Peacebuilding
Commission te New York, verder kortweg Commissie genoemd.

WILPF, Women’s International League
for Peace and Freedom attendeerde op
enkele bijzondere publicaties, zoals die
van Laura Shepherd: Gender, UN
Peacebuilding and the politics of
space. Laura Shepherd is hoogleraar
Vervolg van pagina 11

Zoals Green betoogt: ‘… the nuclear
deterrence dogma is about using the
most immoral means imaginable to
achieve allegedly moral ends’.

Voor eenieder die deel uitmaakt van de
anti-nucleaire beweging en goede argumenten zoekt tegen de heersende gedachte dat nucleaire afschrikking de
beste garantie is voor vrede en veiligheid, bevat dit boek een zeer doorwrochte analyse van de beangstigende
zwakte van dit dogma. En Robert
Green is zeer goed geïnformeerd, niet
alleen op basis van zijn vroegere ervaringen bij de British Royal Navy, maar
ook vanwege zijn zeer nauwe betrokkenheid bij projecten als het
International Court of Justice, ICAN
en het meest recente TPNW. Dit boek
zou bovendien door alle politici gelezen moeten worden, niet alleen zij die
zich bezighouden met kernwapen aangelegenheden. *
Spokesman Books, 2018, £14.99 (Hardback),
ISBN 9780 85124 8721
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Unie en het Internationaal Monetair
Fonds.

Het boek van Shepherd beperkt zich
tot de vredesopbouwactiviteiten in zes
Afrikaanse landen: Burundi, Centraal
Afrikaanse Republiek, Guinea, GuineaBissau, Liberia en Sierra Leone. Uit
een overzicht van 2010 blijkt dat veel
niet lukte bij het integreren van het
genderperspectief. Het boek is kritisch
en laat zien dat de manier waarop de
VN naar gender en burgermaatschappij
kijkt de activiteiten van de vredesopbouw ondermijnt. Door haar onderzoek te beperken tot het hoofdkwartier in New York riskeert ze - en ze
weet dit – de oude koloniale machtsdynamieken te herhalen. Deze
machtsdynamieken omvatten
Internationale Relaties, maar ook de
Anglo-Amerikaanse wetenschappelijke disciplines en de politieke praktijk. Zij noemt hierbij de invloed van
Johan Galtung, nestor conflict- en
vredesopbouw studies. Ook het
begrip burgermaatschappij is afkomstig uit het Europese gedachtengoed.

Lineair denken

Deze Commissie van de Verenigde
Naties (VN) werd in 2005 opgericht
om de best practices bij post-conflict
herstel te onderzoeken en te ondersteunen. Het is een intergouvernementeel
advieslichaam van zowel de Algemene
Vergadering als de Veiligheidsraad. De
Commissie wordt door de staten gevraagd om te bemiddelen. Zij bestaat
uit 31 lidstaten. Een aantal zijn geselecteerd door de Veiligheidsraad, een
aantal door de Algemene Vergadering,
andere door de Economische en Sociale Raad en tenslotte enkele vanwege
hun bijdragen aan VN missies of het
VN budget in het algemeen. Toegevoegde partners zijn o.a. de Europese

Na het plaatsen van deze kanttekening, gaat Shepherd uitgebreid in op
de koloniale voorgeschiedenissen van
de genoemde zes landen. Door de
VN werd, aldus Shepherd, vredesopbouw gezien als een lineair proces
waarbij peacekeeping voorafgaat aan
de peacebuilding, zeker in de Veiligheidsraad. Deze manier van benadering
vormt juist een hindernis voor een succesvolle vredesopbouw. Door die lineaire manier van werken bestaat het risico dat in de loop van het vredesopbouw bepaalde groepen gemarginaliseerd worden, wat kan leiden tot heropflakkering van de conflicten, zelfs na
jaren van vredesinspanningen. Toch
overheerst in de documenten van de
VN Commissie deze lineaire visie. Ze
verhindert flexibele en snelle reacties
op bestaande en nieuwe problemen.
Inspanningen lijken soms nutteloos.
Vredesopbouw wordt gezien als een
ingewikkeld proces dat weinig ople-

vert. Dertig procent van de landen duiken opnieuw in een conflict binnen de
vijf jaar na het tekenen van een vredesovereenkomst. Deze complexiteit roept
vragen op over de methodiek en de
competentie van de actoren. De Commissie plaatst zich in de positie van expert en haar deskundigheid wordt voorgesteld als oplossing voor de problemen van complexiteit en inertie. De
Commissie krijgt meer macht dan
andere actoren, ook al is duidelijk dat
de expertise van de andere actoren ook
waardevol is. Voor de VN gaat vredesopbouw in de eerste plaats over de veiligheid van de staat. Maar Peacekeeping omvat meer. Om de vrouwelijke inbreng te benadrukken beloont de
VN jaarlijks een vrouwelijke hoge
militair voor haar inzet met een prijs.
Een natie wordt wel vaker gedefinieerd
als een virtuele politieke gemeenschap.
En zie de uitspraak van Virginia Woolf
en andere feministen: vrouwen zijn
systematisch uitgesloten van de natie
als virtuele gemeenschap. Vrouwen
worden gebruikt als symbolen en mannen als handelende actoren. Mannen
hanteren geweld uit naam van de staat,
vrouwen zijn er om beschermd te worden. Het geweld tegen vrouwen bedreigt de cohesie en de macht van de
staat en is een belediging van de nationale trots en eer. Het laten deelnemen
van vrouwen in subnationale ruimtes
(lokale en traditionele organisaties)
moet een belangrijke doelstelling van
de VN vredesopbouw zijn. Dit traditioneel hiërarchisch denken van de VN
geldt ook voor landen.
Wat bedoelt de VN nu precies met
gender dimensie? Gender is een synoniem voor vrouwen. Resolutie 1325
lijkt geen grote rol te spelen bij vredesopbouw. Er is een zekere weerstand
tegen deze resolutie en de Vrouwen
Vrede en Veiligheid agenda. Daarom
bracht de Secretaris-Generaal in 2010
een rapport uit, met een actieplan voor
verbetering van de actieve deelname
van vrouwen aan vredesactiviteiten.
Het gaat om mediation en deelname
aan het bestuur. Het was duidelijk dat
tot 2015 de gender dimensie weinig
betekende in de vredesopbouw van de
Commissie. Men sprak dan ook wat
spottend over het triple A-syndroom:
apathie, ad hoc praktijken en amnesie.
In de landenverslagen, bijvoorbeeld

van Liberia en Burundi werden de
vrouwen in één zin genoemd als belangrijk én als meest kwetsbaar, arm en
verwaarloosd. Zij dienden beschermd
te worden, ook al omdat zij besmet
waren door HIV/AIDS en niet meer
konden bijdragen aan de voedsel- en
landbouwproductie. Vrouwen werden
in een adem genoemd met jeugd en
‘andere kwetsbare groepen’.
Dan is er het wazige paraplu-begrip
empowerment. Het lijkt politiek veilig
om empowerment te linken aan economisch empowerment d.w.z. aan de bijdrage van vrouwenorganisaties aan het
versterken van de economie. Ook vele
internationale organisaties en wetenschappers gaan er van uit dat economisch empowerment de levenskwaliteit
van vrouwen zal verbeteren en het
geweld tegen hen zal voorkomen.
Shepherd ziet zo vrouwen fungeren in
een rol superheldinnen. Het werk van
vrouwen als lokale actoren geeft hen
alleen invloed op lokaal vlak. Vrouwen
worden geassocieerd met traditie. Dit
is mede te wijten aan een lange en problematische koloniale voorgeschiedenis.

Wat is de civil society?

In een volgend hoofdstuk onderzoekt
Shepherd de aard en organisatie van de
burgermaatschappij. Die is geen ding
op zichzelf, maar een veld van machten. Het is een constructie met een
morele connotatie en ze wordt afgezet
tegen de bestaande politieke constructie. Zij wordt gezien als drager van
specifieke kennis essentieel voor een
succesvolle vredesopbouw. Maar tegelijk wordt deze waarde ondergraven
door de associatie met vrouwen als
lokale zwakke actoren. De ‘identiteit’
van de burgermaatschappij wordt gevormd door de relatie met de staat.
Algemeen gezien lijkt de burgermaatschappij maar een geringe impact te
hebben. Dit blijkt uit de documenten
van de verschillende VN gremia.
Feministische politieke wetenschappers
hebben aangetoond dat toegang tot
besluitvorming en aanwezigheid bij
debatten - hoewel belangrijk - niets
zegt over de betekenis en waarde van
die deelname.

Doorheen de VN organisaties is de vertegenwoordiging van de burgermaatschappij verschillend. Wie vertegen-

woordigen die civil society organisaties
dan wel? Gaat het werkelijk om gewone mensen, betrokken bij de vredesopbouw? Bovendien hebben deze burgermaatschappij-groepen meestal een
hoofdstad als uitvalsbasis en kunnen ze
gemakkelijk naar New York reizen. Dit
maakt duidelijk dat er een scheiding
bestaat tussen burgermaatschappij en
lokale actoren. Ook hier wordt de
expertise van een getrainde buitenlandse interventie hoger geschat dan die
van de lokale vrouwelijke bevolking.
Shepherd stelt zich dan ook de vraag
of die vrouwen-ngo’s niet net dezelfde
politieke dieren worden als de actoren
in andere organisaties en evenzeer hun
eigen prioriteiten nastreven.

Dit boek van Laura Shepherd beschrijft
haar genuanceerd onderzoek over de
concepten die achter de door de VN
geleide vredesopbouw schuil gaan. *

Laura J. Shepherd, Gender, UN Peacebuilding
and the politics of space. Oxford University
Press ISBN 978-0-19-998272-1, 2017

Nadere informatie en lectuur:

1. MO* Magazine waarin een artikel van 15 mei
2019 waarin Arne Gillis in een Gents hotel
Leymah Gbowee interviewt. Zij was de aanvoerder van de Women of Liberia Mass Action for
Peace, een geweldloze vrouwenbeweging die
een einde maakte aan een door mannen gedomineerde en uiterst gewelddadige burgeroorlog. In
2011 leverde haar strijd haar een Nobelprijs voor
de Vrede op. Op 15 mei beloonde de Universiteit
Gent haar inzet met een eredoctoraat in het kader
van de VLIR-UOS eredoctoraten voor ontwikkelingssamenwerking.
2. Oliver Richmond, Univ. Manchester,
Department of Politics and Humanitarian and
Conflict Response Institute
3. Stephanie Kappler, Univ. Durham
4. Annika Björdahl, Department Political
Sciences, Peace and Conflict studies, Univ.
Lund.
5. IPI (International Peace Studies) publicatie
mei 2019, Sustaining Peace in Liberia: New
Reforms, New Opportunities? De aanbevelingen
uit dit rapport kunnen aangewend worden in
andere post-conflict situaties.
6. In 2019 publiceert secretaris-generaal António
Guterres zijn interim rapport aangaande deze
materie, in 2020 volgt zijn rapport over de rol
van de VN bij vredesopbouw en duurzame
vrede, waarbij ingegaan wordt op een meer
preventie-georiënteerde VN.
7. https://www.un.org/peacebuilding/
commission.
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De vraag naar onze geloofsbrieven
tion, ook zeggen: zich voor gezondheid
inzetten) maar dan vanuit een nietmedische invalshoek: vredesorganisaties, welzijnsinstellingen, milieuorganisaties, vluchtelingenhulp et cetera.

Tegenbeweging

Bert Sweerts
In het najaar van 2018 heeft
het bestuur van de NVMP zich
bezonnen op de doelstellingen
en de eigenheid van de bijna
vijftigjarige vereniging.
Noodzakelijk want de wereld
om ons heen is aan verandering onderhevig, wij zelf zijn
ouder geworden en de middelen waarover wij kunnen
beschikken zijn maar beperkt.

Wij formuleerden de doelstellingen als
volgt: ‘De NVMP wil (als bundeling
van artsen en andere gezondheidswerkers) een bijdrage leveren aan de preventie van oorlog en aan de totstandkoming van vrede in de wereld. Vrede opgevat niet als de afwezigheid van oorlog maar als de afwezigheid van geweld in welke vorm dan ook. De uiterste vorm van geweld is oorlog en dat is
de grofste en meest gewelddadige
schending van vrede.’ En als onze
speerpunten, onze eigenheid, werden
gezien: de inzet voor een kernwapenvrije wereld en het medisch vredesonderwijs. Het geweldsspectrum vormt
een continuüm waarin pesten, huiselijk
geweld, seksueel misbruik, mensenhandel, misdaad, gewapend conflict en oorlog onderling nauw verweven zijn. De
NVMP kiest voor een beperkte invalshoek aan het eind van dat continuüm,
erkennend dat ook andere gezondheidswerkers daarbinnen vanuit hun eigen
specifieke invalshoek werkzaam zijn:
Artsen zonder Grenzen, Physicians for
Human Rights, Johannes Wierstichting
om maar enkele voorbeelden te noemen. En er zijn daarnaast talloze andere
organisaties die zich eveneens voor
vrede inzetten (je kunt, onder verwijzing naar de World Health Organiza-
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In onze strijd voor een wereld zonder
kernwapens weten we ons expliciet
verzekerd van medische steun (de
World Medical Association) en geven
bepaalde organisaties (beperkte) maatschappelijke rugdekking. Dat betekent
dat het belang van onze inzet door
anderen wordt onderkend, wat het welslagen van onze missie dichterbij kan
brengen, omdat onze stem een stem
van velen wordt. En aangezien we met
veel clubs op een heel basaal niveau
verbonden zijn, ligt het voor de hand
dat wij ook hun strijd kunnen en moeten steunen. Niet uitsluitend uit een
oogpunt van wederkerigheid maar
vooral omdat we daarmee zichtbaar
maken dat we in wezen dezelfde strijd
voeren. We zijn onderdeel van één
grote tegenbeweging. Want de constante in alle vormen van geweld is de
machtsongelijkheid die als instrument
wordt ingezet. Of, met een constante
benaderd vanuit de andere pool: het
tegendeel van vrede is niet oorlog maar
egoïsme. Globaal krijgt de machtsongelijkheid, of anders gezegd het
egoïsme, gestalte in een steeds kleinere
en steeds rijkere elite tegenover een
steeds omvangrijker wereldbevolking.
Armoede, oorlog, migratie en klimaatverandering kunnen, ook in hun
onderlinge samenhang, als directe
gevolgen hiervan worden gezien.

Armoede

Armoede is het meest verbreide en
meest in het oog springende gevolg van
deze ongelijke machtsverdeling. We
denken daarbij snel aan landen in
Afrika of Azië maar in alle rijkere landen zoals de VS en Nederland leven
grote groepen langjarig, zelfs generaties lang, onder het bestaansminimum.
Er worden wereldwijd fabelachtige
bedragen gestopt in (kern)bewapening.
Deze sector zorgt voor werkgelegenheid met twee blijvende effecten:
armoede en rijkdom. Armoede direct
voor hen die met de producten te
maken krijgen (doden, lichamelijke en
psychische trauma’s, verwoesting,

vluchtelingenstromen), indirect voor
allen die de tegenwaarde van deze investeringen in bijvoorbeeld onderwijs
en gezondheidszorg moeten ontberen.
Armoede ook in veel Afrikaanse staten
die van hun grondstoffen (zoals olie,
goud, kobalt, uranium) worden beroofd
en waarmee een kleine en vaak buitenlandse elite zich verrijkt. De wapenindustrie is gebaat bij spanningen en gewapende conflicten omdat ze dan haar
producten kan afzetten en de vraag naar
nieuwe producten stijgt. Kijk naar
Saudi-Arabië in Jemen, Rusland in
Syrië, de VS in Afghanistan. Vandaar
het belang van destabilisering, het aanwakkeren van wantrouwen.

Oorlog vader van de armoede

Armoede voor heel velen, rijkdom voor
enkelen: de producenten. De militaire
sector is zodoende indirect verantwoordelijk voor armoede onder grote delen
van de wereldbevolking. Niet alleen in
Noord-Korea maar evenzeer in de VS,
in de Russische federatie, in Iran,
Pakistan, India. Want geld besteed aan
de wapenwedloop wordt niet op een
andere wijze ingezet. Niet voor klimaatdoelstellingen, niet voor woningbouw, niet voor ziektebestrijding. Want
de wapenwedloop krijgt prioriteit.
Oorlog is de moeder van armoede
wordt wel gezegd; juister zou zijn oorlog de vader, want de verwekker, van
armoede te noemen. Armoede heeft
onder meer ook migratie tot gevolg als
het eigen land geen bestaansmogelijkheden biedt. Van Midden-Amerika naar
Noord-Amerika, van Afrika naar
Europa, van Syrië naar het MiddenOosten, van Oost- naar West-Europa.
Zoals ook klimaatverandering migratie
tot gevolg heeft of tot conflicten leidt
(nomaden en boeren die strijd leveren
om grond en water die als gevolg van
verwoestijning steeds schaarser worden). De arena voor de NVMP is
inmiddels de politiek en de diplomatie.
Zijn we ons er voldoende van bewust
dat deze kringen vaak zelf speelbal zijn
van nog machtiger actoren? Kort gezegd: de wereld van het (grote) geld?
Waar groei heilig is, het vijandbeeld
goed onderhouden wordt, klimaatverandering ontkend of gebagatelliseerd, waar vluchtelingen en migranten
een bedreiging vormen voor onze cultuur. De strijd zal harder worden. Zijn

we daarvoor toegerust? Nodig is in
ieder geval dat, waar anderen ons steunen in de strijd tegen structureel geweld, wij verplicht zijn dat omgekeerd
ook te doen. Dat nalaten is kortzichtig
en contraproductief. Men vraagt ons
naar onze geloofsbrieven. De NVMP is
oorspronkelijk de vrucht van maatschappelijk protest. Als gerespecteerd
maar wat ouder instituut zullen we benieuwd zijn en dus op zoek gaan of we
in het maatschappelijk protest van vandaag eenzelfde inspiratie kunnen
herkennen.

Gevoeligheid voor machtsongelijkheid

‘Medisch vredesonderwijs’ is als tweede speerpunt voor de komende jaren
gekozen. De toevoeging ‘medisch’
geeft al aan dat vredesonderwijs meeromvattend is dan alleen medisch vredesonderwijs. Zoals de term ook duidelijk maakt dat vredesonderwijs in het
medisch curriculum maar een onderdeel vormt van het hele curriculum.
Vanuit de gedachte dat het geweldsspectrum een continuüm vormt, is het
interessant om na te gaan of en hoe er
in de verschillende curricula en opleidingen aandacht is voor de verschijningsvormen, oorzaken, gevolgen, bestrijding en voorkoming van machtsmisbruik. Op individueel en collectief
niveau, in de onderscheiden levensfasen en intergenerationeel, in verschillende sociale klassen, in diverse culturen, tussen meerderheden en minderheden.

Om te beginnen is het van wezenlijk
belang dat beroepskrachten en vrijwilligers de gevoeligheid ontwikkelen
om machtsongelijkheid te onderkennen
en welke gevaren voor machtsmisbruik
dan op de loer liggen. Zoals verpleegkundigen die op consultatiebureaus signalen opvangen van kindermishandeling of ouderengeneeskundigen die ontdekken hoe demente of zieke ouders
door hun kinderen financieel worden
uitgebuit. Voorbeelden van arbeidsmigranten die in een situatie van slavernij
belanden wanneer ze hun paspoort
moeten inleveren, hetzij bij de champignonkweker waar ze te werk gesteld
worden, hetzij bij de eigenaar van het
bordeel. Ongeletterden die altijd op
achterstand staan om hun rechten te

In memoriam
Fernando Lopes da Silva

Op 7 mei j.l. is Prof.dr. Fernando H. Lopes da
Silva in de leeftijd van 84 jaar overleden.
Daarmee verliezen we een zeer betrokken lid
van de NVMP die lange tijd actief deel uitmaakte
van het Algemeen Bestuur van de NVMP.

Fernando, in 1935 geboren in Lissabon, ontvluchtte in de zestiger jaren met zijn vrouw
Carlota het Portugal van Salazar dat in die tijd verwikkeld was in de koloniale oorlogen
in Angola en Mozambique. Als arts-neurofysioloog kwam Fernando via Engeland in
Nederland terecht.Vanaf 1980 was hij als hoogleraar Dierfysiologie verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij was een begenadigd wetenschapper, publiceerde meer
dan 200 artikelen en ontving meerdere eredoctoraten. Bovendien was hij een inspirerend leermeester en docent. Na zijn emeritaat in 2000 bleef Fernando zeer actief in het
onderzoek en was intensief betrokken bij de (re)organisatie van het medisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in zijn geboorteland Portugal. Ik leerde Fernando in
de jaren zeventig kennen via een werkgroep van de toenmalige wetenschappelijke
organisatie ZWO (Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek),
de voorganger van het huidige NWO. We hebben jaren uiterst plezierig en productief
samengewerkt binnen het hersenonderzoek.
Zowel Carlota als Fernando waren maatschappelijk zeer betrokken. Carlota is jarenlang heel actief geweest binnen de WILPF (Women’s International League for Peace and
Freedom), overtuigd van het belang van internationaal vredeswerk. Fernando was lid van
de NVMP en vanaf 1989 tot 2006 lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging.
Vanuit die positie leidde hij de werkgroep Onderwijs en Wetenschap en bracht hij zijn
ideeën over het medisch polemologisch onderwijs naar voren. Fernando enthousiasmeerde mij om te gaan participeren in deze werkgroep. Zijn doel was een modelcurriculum te maken, naar analogie van het modelcurriculum dat door Victor Sidel voor
IPPNW was opgesteld, om daarmee het implementeren van dit onderwijs binnen de
universitaire instellingen te faciliteren. In de faculteit Geneeskunde VU (later VUmc), en
open voor studenten van Universiteit van Amsterdam, heeft ruim 20 jaar een keuzecursus Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken gedraaid die vanuit dit NVMP-initiatief
werd opgezet. Fernando was jaarlijks betrokken, beoordeelde scripties en verzorgde de
colleges over de actuele ethiek van het mensgebonden onderzoek waarbij de verschrikkelijke ontsporingen van artsen in de Tweede Wereldoorlog zijn uitgangspunt vormden.
De wens vanuit de NVMP-werkgroep Onderwijs en Wetenschap om een leerstoel
Medische Polemologie te vestigen, resulteerde in 1999 in de benoeming van Prof.Victor
Sidel op de Cleveringaleerstoel in Leiden. Fernando speelde daarbij een belangrijke rol.
We zijn Fernando dankbaar voor zijn jarenlange bijdrage aan de NVMP in het algemeen
en aan het medisch polemologisch onderwijs in het bijzonder. Zijn bijdrage aan het
Algemeen Bestuur was opbouwend en waardevol. Lang bleef hij een trouw bezoeker
van de Algemene Ledenvergaderingen en tot het laatst bezocht hij de symposia, vaak
vergezeld van Carlota. Treffend was de spreuk op de rouwkaart van Fernando:
‘As árvores morrem de pé’ (vrij vertaald: ‘Dode bomen blijven staan’).
We wensen Carlota, de kinderen en kleinkinderen sterkte met de verwerking van dit
verlies. En ook als NVMP zullen we Fernando’s betrokkenheid en inbreng missen.
Henk Groenewegen

kennen en tot gelding te brengen.
Vrouwen die voor hetzelfde werk structureel minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Waar de gevoeligheid
voor mogelijk machtsmisbruik ten gevolge van machtsongelijkheid groeit,
kunnen alle segmenten van het vredesonderwijs inclusief het medisch vredesonderwijs daarmee effectiever worden.
Het geldt op het microniveau en op het
macroniveau. Wat heeft het medisch
vredesonderwijs te leren van en te leren
aan anderen? Een prikkelende vraag die
een hele toekomst kan openen.

Conclusie

Als conclusie zou geformuleerd kunnen
worden dat zowel de inzet voor een
kernwapenvrije wereld als het medisch
vredesonderwijs gebaat zijn bij een
maximale openheid voor de maatschappelijke omgeving en de problemen die
daar niet alleen gesignaleerd worden
maar onderwerp zijn van diepgaande
discussie. Zo kan de specifieke rol van
de NVMP het best tot haar recht komen.
U kan reageren bij Bert Sweerts:
bertsweerts1@outlook.com
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Premysl Pitter (1895-1976)

Premysl Pitter

Ondertussen was in de herfst van 1944,
toen het einde van de oorlog in zicht
was, het Comité voor Christelijke hulp
opgericht met het doel voor de kinderen te zorgen die na de oorlog uit concentratiekampen teruggekeerden. De
organisatie nam in omvang toe, zeker
toen Premysl Pitter lid werd van het
comité. Zij kwam in een stroomversnelling toen een tyfusepidemie uitbrak
in Theresienstadt. Pitter organiseerde
de evacuatie en opvang van de kinderen die in staat waren om naar toevluchtshuizen (geconfisqueerde kastelen) te reizen. Hij verzorgde en onderwees joodse kinderen die daar konden
herstellen van de concentratiekampen.
Sommige konden achteraf naar huis,
voor anderen werden pleegouders
gezocht.

Tijdens het uiteenvallen van TsjechoSlowakije en de oprichting van de
Protectoraten Bohemen en Moravië,
werden joodse gezinnen in het geheim
bijgestaan. Een gevolg was dat Pitter
nauwlettend in het oog werd gehouden
door de Gestapo. In 1937 bood het
huis toevlucht aan meer dan 150 kinderen, waaronder kinderen van Duitse
ouders die gedwongen werden te emigreren vanuit Nazi-Duitsland. Vanaf
het begin van de vervolgingen bood
het huis ook onderdak aan Joodse kinderen. Vanaf september 1941 bezocht
hij Joodse families en zond voedselpakketten naar de concentratiekampen.

Na de machtsovername door de communisten in 1948 namen zijn proble-

Nico Vroenhof
De reeks “Erflaters van de
Vredesbeweging” beschrijft
een reeks persoonlijkheden die
door hun ideeën hebben bijgedragen tot het gedachtengoed
van de huidige vredesbewegingen. Iemand die bij ons minder
bekend is is Premysl Pitter,
een Pedagoog, een Humanist
en wat kan omschreven worden als een “Fundamentalistische Pacifist”.

Leven en werk

Premysl Pitter werd geboren in een
christelijke familie. Na de dood van
zijn vader in 1913 nam hij op zeer
jonge leeftijd de familiale drukkerij
over. Het werd geen succes en mede
daardoor meldde hij zich voor het
Oostenrijks-Hongaarse leger. De
gruwelijkheden van de gevechten
brachten hem in verwarring. Hij verliet
zijn regiment en werd ter dood veroordeeld maar door de chaos in het
einde van de oorlogsjaren werd het
vonnis nooit uitgevoerd. Pitter’s “fundamentalisme” had zijn wortels in deze
gebeurtenissen. Hij zag velen van zijn
kameraden vallen en werd haast zelf
door eigen officieren gedood omdat hij
zichzelf onbekwaam achtte om op de
vijand te schieten. Door deze ervaringen werd hij pacifist en Christen. Hij
stelde: “Mijn leven behoort niet langer
mij alleen toe”. Na de oorlog begon hij
Evangelische theologie te studeren in
Praag. Het idee van geweldloosheid
sprak hem aan. Hij zette zich in voor
een internationale beweging van legerdienstweigeraars uit gewetensnood –
War Resisters International (WRI) genoemd. In de jaren 1924-1927 werd hij
zelfs in het bestuur hiervan gekozen.
Tijdens een internationale conferentie
over Verzoening in die tijd leerde hij
Olga Fierz kennen, een lerares uit
Zwitserland. De rest van haar leven
zou zij als medewerkster aan zijn zijde
blijven. Tussen de jaren 1924 en 1941
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was hij uitgever en redacteur van het
tijdschrift Sbratření (Verbroedering)
dat tot doel had het sociale leven te
hernieuwen. Als verantwoordelijke
voor het welzijn van kinderen in Praag
zag hij dagelijks de moeilijke leefomstandigheden van deze kwetsbare kinderen. Met de hulp van vrienden en
vrijwillige collectes bouwde hij in
1924 een opvangtehuis: het Milíč-huis.
Het werd geopend op 24 december
1933. Hier werd aan kinderen een
naschoolse opvang aangeboden met
een verscheidenheid van activiteiten:
zang, kunst en handwerk, dans, tafelspelen, drama, Engels en kooklessen.

Tussen mei 1945 en mei 1947 werden
810 kinderen verzorgd op een viertal
kastelen. Pitter nam later ook Duitse
kinderen op van families die na de oorlog waren verdreven. Hij zou op die
manier ongeveer 400 Duitse kinderen
van de dood hebben gered. Na de oorlog werd het Milíč House opnieuw
geopend. Het bleef in functie tot de
revolutie in 1948, toen het werd
overgenomen door het Centraal Nationaal Comité in Praag. Kennissen vertelden dat mei 1945 misschien wel de
vreselijkste tijd van zijn leven was. De
manier waarop Tsjechen zich gedroegen tegenover Duitsers was barbaars.
Hij was getuige van scènes waar
Duitsers werden gemarteld en levend
verbrand. Bij de aanwezigen zag hij
ouders van kinderen die hij kende. Dit
had hij niet verwacht. Hij voorspelde
dat het een zware erfenis voor de toekomst zou worden. Het was alleszins
het zaad voor de opkomst van het totalitarisme. Omdat Pitter openlijk kritiek
had op de behandeling van Duitsers die
uit het land werden verdreven, werd hij
uit zijn functie als bestuurder gezet van
het Landelijk Comité voor Sociale en
Gezondheidsproblemen.

men toe. In 1950 moest hij zich melden en werd ondervraagd over zijn activiteiten bij pacifistische organisaties.
Hij werd bedreigd met dwangarbeid.
Pitter trachtte Milíč House in Praag opnieuw te laten functioneren maar de
tijdsgeest was tegen zijn religieus idealisme. De autoriteiten maakten zijn
werk extreem moeilijk. In 1951 vluchtte hij uit Tsjecho-Slowakije via WestBerlijn. Hij stelde al vlug vast dat
Duitstalige landgenoten in kampen
onder vreselijke omstandigheden leefden in West-Duitsland. Het ergste
kamp was Valka, nabij Neurenberg.
Een ooggetuige berichtte: Zonder overdrijving is Valka de hel op aarde.
Vluchtelingen uit gans Oost-Europa
worden hier gedumpt met weinig kans
om verder te komen omdat de regering
gestopt is met hulp te bieden.

Pitter deed wat hij voorheen had gedaan. Met de middelen die hij had
trachtte hij de ergste nood te lenigen.
De Wereldraad van Kerken in Genève
benoemde hem tot sociale medewerker
voor het vluchtelingenkamp. Geleidelijk vervulde hij er ook pastorale taken.
Later vestigde hij zich in Zwitserland
en bleef hij zich samen met Olga Fierz
inzetten voor sociale activiteiten. Ze
richtten de Tsjechoslowaakse Society
for Science and Art op en werkten voor

Vaclav Havel in 1991 aan Přemysl
Pitter postuum de T.-G.-Masaryk-Orde
III. Klasse, uit.

Premysl Pittter leefde onder verschillende regeringsvormen. Het Oostenrijkse keizerrijk, de stichting van
Tsjecho-Slowakije, de opkomst van het
Nazisme, de creatie van de Protectoraten Bohemen en Moravië, de val van
het derde Rijk, de onmenselijke behandeling van de Duitssprekenden na
Wereldoorlog II, de bezetting en de
opstanden tegen de Sovjet-Unie. Altijd
had hij problemen, verhief hij zijn stem
en trachtte oplossingen te vinden voor
bestaande misstanden. Was hij enkel
een notoire dwarsligger, iemand die
altijd in de contramine gaat? Of was hij
een heilige zoals sommige hem beschrijven die zijn eigen welzijn opofferde voor een hoger doel? De vele
eretekens van Tsjechië, Duitsland en
Israël tonen toch – zij het soms postuum – een universele erkenning.
Het waarom van zijn handelen blijft
intrigeren. Waarom zichzelf telkens in
moeilijkheden brengen? Geen verklaring maar inzicht biedt misschien een
tekst van Hannah Arendt over een
absoluut tegengestelde persoon:
Eichmann in Jerusalem. A Report on
the Banality of Evil. Zij zegt: “That
such remoteness from reality and such
thoughtlessness can wreak more havoc
than all the evil instincts taken together
which perhaps, are inherent in man –
that was in fact, the lesson one could
learn in Jerusalem. But it was a lesson,
neither an explication of the phenomenon nor a theory about it”. Eichmann

voelde zich niet betrokken. Eichmann
stond mentaal buiten de gebeurtenissen
waaraan hij vorm gaf. Niet empathie of
betrokkenheid op de medemens stond
bij hem primair. Hij trachtte enkel zijn
job goed te doen. Premysl Pitter daarentegen liet zich leiden door humanistische waarden over hoe mensen horen
samen te leven. Empathie maakte integraal deel uit van zijn leven. Hij was
geen Nationalist, wat eigenlijk ongewoon was voor die tijd. Veel Tsjechen
waren tussen de twee wereldoorlogen
principieel anti-Duits. Pitter wees dit
af. Hij voelde dat simpelweg anderen
als schuldigen aanwijzen niet voldoende kon zijn. Volgens hem was het
productiever zich op zijn eigen
geweten te concentreren. Hieraan bleef
hij zijn leven lang trouw.

Het blijft een hypothetische vraag maar
hoe zou hij in deze tijd gereageerd
hebben? Het lijkt onwaarschijnlijk dat
hij de neokoloniale oorlogen in
Palestina, Irak of Syrië zou goedkeuren. Zeker niet de moord op Kadaffi.
Zou hij zich uitgesproken hebben tegen
mogelijke tussenkomsten in Egypte of
Turkije die onder het mom van het
brengen van democratie als aanvaardbaar en zelfs nuttig worden beschouwd? Mogelijks wel. Vredesbewegingen maken deel uit van de bevolking en drijven dus ook mee op de
tijdsgeest en de stemmingen die op dat
ogenblik de overhand hebben. Het
gevaar blijft dat universele waarden op
de achtergrond geraken. Mensen als
Premysl Pitter trachtten alleszins contact te houden met de omgeving met
humanistische waarden als leidraad. *

Het Milič huis

Radio Free Europe. Hij was auteur van
verschillende boeken waaronder een
autobiografie

Nabeschouwing en algemene
bedenkingen
In 1964 verleende de Israëlische
Regering hem een ereteken voor zijn
reddingsacties. Tegelijk werd een gedenksteen onthuld en een boom geplant in de Laan der Gerechtigheid in
Jeruzalem. In 1973 ontving hij van de
Duitse Bondspresident Gustav
Heinemann het Bundesverdienstkreuz
I. Klasse. Tenslotte reikte President
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Deel X

De studie van de klassieke bronnen
over oorlog en vrede
dwingen; ja zelfs hele naties te onderwerpen, toen zij hun zucht tot heersen
[libidinem dominandi] als een motief
voor oorlog begonnen te beschouwen
en gingen geloven dat de grootste roem
gelegen was in de grootste macht, toen
is eerst recht in gevaarvolle ondernemingen gebleken dat in de geest de
oorlog het meest vermag”.

J.M.G. van der Dennen
Ook de Tweede Punische Oorlog was
volgens Livius (XXVII-39-9) een strijd
tussen de twee machtigste en rijkste
steden ter wereld, Carthago en Rome,
om (nog meer) macht en rijkdom.
Volgens Tacitus (Annales, II XLVI)
werd er bij de slag in het Teutoburgerwoud in AD 9 van de zijde der
Cherusken en Langobarden gestreden
om der wille van de oude eer of de
vers verworven onafhankelijkheid, terwijl men van de andere (Romeinse)
zijde vocht om de heerschappij uit te
breiden.
In het tweede hoofdstuk van zijn
Catilina geeft Sallustius in een beschouwing over de vraag of het krijgswezen meer wordt bevorderd door
intellectuele dan wel door lichamelijke
superioriteit zijn visie op het ontstaan
van drie zeer belangrijke oorlogsmotieven: hebzucht, heerszucht of machtswellust (libido dominandi) en het
resultaat van succesvol streven naar
heerschappij: roem. “Bijgevolg gingen
in de vroegste tijden de koningen –
immers op aarde is dit de oudste regeringsvorm geweest – tegenovergestelde
richtingen uit: sommigen hielden de
geest, anderen het lichaam vaardig. In
die dagen leidden de mensen nog een
leven vrij van hebzucht, ieder nam
genoegen met het zijne. Naderhand
echter, toen in Klein Azië Cyrus, in
Griekenland de Lacedaemoniërs en
Atheners waren begonnen steden te
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In de Bellum Iugurthinum (c. 81) laat
Sallustius de Numidische koning
Jugurtha zijn schoonzoon Bocchus,
koning der Gaetuliërs, ophitsen tegen
de Romeinen met de volgende woorden: “De Romeinen zijn onrechtvaardig”, zo sprak hij, “van een peilloze
inhaligheid zijn zij, de gemeenschappelijke vijanden van heel het mensdom.
Dezelfde redenen hebben zij om oorlog
te voeren met U, Bocchus, als met mij
en andere volkeren; en deze reden is:
hun zucht tot heersen – deze lieden,
wie alle koninkrijken een doorn in het
oog zijn. Op dit ogenblik ben ik hun
vijand, kort geleden zijn het de
Carthagers geweest en insgelijk koning
Perseus, later zullen de Romeinen
tegenover een ieder, hoe meer hij in
hun ogen de machtigste en welvarendste is, des te vijandiger staan”. De
Romeinen mogen dan door heers- en
hebzucht geleid worden, voor Jugurtha
geldt dat ook (Sallustius, Bellum
Iugurthinum, c. 20). Ook koning
Mithridates VI van Pontus maakt de
Romeinen dit verwijt (Sallustius,
Fragmenten uit de Historiae, brief van
Mithridates aan Arsaces, koning der
Parthen). (Historiae: 120 63 v.C.). Het
welsprekendst doet Tacitus dat
(Agricola, c. 30) bij monde van het
Caledonische stamhoofd Calgacus
(vide supra). Omgekeerd schrijft
Ammianus Marcellinus (XXII 8 18) de
Amazones hebzucht toe als drijfveer
voor hun rooftochten tegen hun buren
en andere volken, waaronder de
Atheners. Ammianus laat het niet bij
de Amazones: ook de Hunnen treft dit
verwijt (XXXI-2 12). Een bijzonder
geval van hebzucht (‘vulgair

Marxistisch’ avant la lettre) is te vinden bij Suetonius in zijn biografie van
Julius Caesar (c. XLVII): als vermoedelijke oorzaak van Caesars expeditie
naar Britannië ziet Suetonius diens
wens parels te bezitten. Een geval
waarin Romeinen nu eens niet iets te
verwijten viel, is dat van Capua. De
gezanten van deze stad verklaarden
rond 344 v.C. in de Romeinse senaat
dat de Samnieten Capua uit hebzucht
aanvielen (Livius, VII 30-16), Capua
dat op dat moment de rijkste stad van
Italië was (Livius, VII 31 1).

Niet iedereen was gezegend met heersen hebzucht. Tacitus zingt in zijn
Germania, waarin hij beschrijft hoe in
tegenstelling tot de Romeinen de primitieve, nog in de natuurstaat levende
Germanen een deugdzaam leven leiden, de lof van de Oostfriese Chaucii
(c .35): “Vrij van hebzucht, vrij van
heerszucht, rustig en teruggetrokken,
lokken zij geen oorlogen uit, richten zij
geen verwoestingen aan door roof en
plundertochten”. Er was zelfs een
Germaan, n.l. de Batavier Julius
Civilis, die beweerde vrij van heerszucht te zijn: “Niet hierom hebben wij
naar de wapenen gegrepen, opdat
Bataven en Treveri over de volkeren
gaan heersen; zulk een aanmatiging is
verre van ons” (Tacitus, Historiae, IV
LXVI).

De uiterste consequentie van het streven naar machtsuitbreiding is het streven naar de wereldheerschappij, een
streven waarvan de Romeinen herhaaldelijk beschuldigd zijn, bijvoorbeeld
door Antiochus III de Grote van Syrië,
toen hij koning Prusias van Bithynië
naar zijn kant probeerde over te halen:
de Romeinen kwamen om alle koninkrijken te vernietigen, zodat er in de
gehele wereld alleen het Romeinse rijk
zou zijn (Livius, XXXVII 25 5; cf. de
rede van de Schot Calgacus).
Suetonius (Augustus, c. 94) vertelt hoe
in oude tijden een deel van de stadsmuren van Velitrae de stad van her-

komst der Octavii, door de bliksem
werd getroffen. Zieners voorspelden
daarop dat op een zekere dag een man
uit Velitrae de wereld zou regeren.
Vertrouwend op deze voorspelling verklaarde Velitrae Rome onmiddellijk de
oorlog en bleef het vechten tot het
bijna was uitgeroeid. Pas eeuwen later
verscheen de wereldheerser in de persoon van Augustus.

Ideologische, magischreligieuze en volkenrechtelijke oorlogsmotieven

Uitsluitend om culturele belangen is
ook in Hellas nooit een oorlog begonnen, laat staan dat enkel en alleen
ideologische tegenstellingen ooit tot
een gewapend conflict hebben geleid
(Loenen, 1953: 109). ‘Vrede’ en ‘vrijheid’ kunnen als min of meer ideologische motieven worden beschouwd.
Een al bij Plato en Aristoteles te vinden
gedachte kreeg bij de Romeinen
Sallustius tot woordvoerder. “Tenslotte,
verstandige staatslieden voeren enkel
oorlog om des vredes wille; de beproevingen verduren zij op hoop van rust”
(Sallustius, Eerste brief aan Caesar,
c. 6). Een illustratie van het motief
vrijheid is eveneens aan te treffen bij
Sallustius (Fragmenten van de
Historiae, rede van Lepidus, c. 2), die
de consul Aemilius Lepidus in een in
78 v.C. gehouden toespraak de volgende woorden in de mond legt. “Want
voor wat anders hebben dezen (de
voorouders) tegen Pyrrhus, tegen
Hannibal, tegen Philippus en tegen
Antiochus op de bres gestaan dan voor
de vrijheid en voor het behoud van
eigen haard en erf, alsmede dat wij aan
niemand anders zouden behoeven te
gehoorzamen, behalve aan de wetten”.
Rome vocht niet alleen voor de eigen
vrijheid, maar, althans volgens Livius,
die enthousiaste Grieken tijdens de
vermaarde Isthmische Spelen van 196
v.C., waar Titus Quinctius Fabius de
Griekse vrijheid, d.w.z. de vrijheid van
alle Grieken die onder Philippus V van
Macedonië hadden gestaan, proclameerde, laat zeggen dat er tenminste
één volk op aarde was dat voor de vrijheid van anderen en niet alleen die van
de naaste buren vocht, dat de zee overstak opdat overal ius, lex en fas zouden
heersen (Livius, XXXIII-33-5/7).
Behalve vrede en vrijheid is er nog een
vaak ter rechtvaardiging aangevoerd

motief, nl. de bevrijding van de wereld.
In een toespraak tot zijn soldaten zegt
Hannibal dat hij en zijn soldaten de
Ebro waren overgestoken omdat zij
verontwaardigd waren over de
Romeinse eis de belegeraars van
Saguntum uit te leveren alsof zij een
misdaad hadden gepleegd, en dat zij nu
de Romeinse naam wilden uitwissen
om de wereld te bevrijden (Livius,
XXI 30 3). Een ‘religieus’ motief dat
meermalen door Livius genoemd
wordt vormt de ontwijding van een
heiligdom. Het eerste door hem gegeven voorbeeld zou plaats gevonden
hebben tijdens de Romeinse koningstijd en wel ten tijde van koning
Tullius Hostilius (672 640 v.C.), die de
oorlog verklaarde aan de Sabijnen, een
volk, dat alleen voor de Etrusken
onderdeed in rijkdom aan mannen en
wapens. Al vóór de Romeinse oorlogsverklaring was er van beide zijden
agressie gepleegd en hadden beide partijen de door de tegenpartij gevraagde
genoegdoening geweigerd. Tullus
Hostilius beklaagde zich er over dat bij
het heiligdom van Feronia op een
drukke markt Romeinse kooplieden
waren opgepakt, de Sabijnen klaagden
dat tevoren al vluchtelingen afkomstig
uit hun land en gevlucht naar het heilig
woud, in Rome werden vastgehouden
(Livius, I 30 4/5).
Aan de historiciteit van het tweede
door Livius gegeven voorbeeld hoeft
niet getwijfeld te worden. Livius
beschrijft een incident dat in de ogen
van de Romeinen een extra rechtvaardiging was voor de oorlog van Rome
tegen Antiochus III de Grote van Syrië
(223 187 v.C.). Micythio van Chalcis,
een bondgenoot van Rome, vertoefde
in 192 v.C. met zijn soldaten in het bos
van de Apollotempel van Delium.
Sommigen bekeken de tempel en het
heilige woud, anderen liepen ongewapend langs de kust, terwijl het grootste
deel over het land zwierf op zoek naar
hout en foerage. Plotseling werden zij
aangevallen door soldaten van
Antiochus, waarop slechts enkelen
levend wisten te ontkomen (Livius,
XXXV-51). In de visie van Livius
vormde de ontwijding van een heiligdom kennelijk wel een extra rechtvaardiging voor een oorlog, maar was zij
op zich zelf niet voldoende reden om
een oorlog te beginnen, zeker als de
ontwijding zonder kwade opzet ge-

schiedde, zoals in het hierna volgende
geval. Wat was er gebeurd? Twee
jonge mannen uit Acarnania, een district in Noord-West Griekenland,
waren naar Eleusis gegaan, waar juist
de mysterieën gevierd werden. Op een
gegeven ogenblik raakten zij verzeild
in de processie, zodat zij na enige tijd
in de tempel van Demeter kwamen,
zonder te weten dat zij heiligschennis
pleegden. Hun domme vragen verriedden hen en hoewel het duidelijk was
dat zij een vergissing gemaakt hadden,
brachten de Atheners hen ter dood. De
Acarnaniërs stelden Philippus V van
Macedonië (221-179 v.C.) op de hoogte. Hij gaf hen hulp en zijn toestemming om Athene aan te vallen, waarna
Aticca verwoest en gebrandschat werd
(Livius, XXXI 14 6/10).

Een bijzonder interessant en geheel op
zich zelf staand geval vormt een in de
Annales (XIII LVII) van Tacitus te vinden passage waarin de strijd om een
gebied in Germanië wordt beschreven
dat in nauw contact stond met de
goden: “In die zelfde zomer kwam het
tussen de Hermunduren en Chatten tot
een grote slag, daar ieder dezer stammen een grensrivier, die zout in overvloed leverde, met geweld binnen
eigen invloedssfeer trachtte te trekken;
nog afgezien van hun hartstocht alles
met de wapenen uit te vechten, werd
hun strijdlust aangewakkerd door een
ingeworteld bijgeloof: ‘dat deze streken het dichtst bij de hemel lagen, en
dat de gebeden der stervelingen nergens van meer nabij werden gehoord.
En dit is wel de reden’ – zo denken zij
– ‘dat er door de gunst der goden in die
stroom en in die wouden zout voorkomt’…”.
Oorlogsverklaringen werden dikwijls
beschouwd als religieuze handelingen,
hetgeen samenhangt met de conceptie
van de ‘rechtvaardige oorlog’. Ook
oorlog om magisch-religieuze redenen
– als represaille voor profanatie, blasfemie, desacralisatie, het schenden van
aloude, heilige gebruiken zoals het uitleveren van de lijken der gevallenen,
ontzien van tempeldomeinen, altaren
en andere gewijde objecten, het sparen
van smekelingen en onschendbaarheid
van gezanten – is een frequent thema
(Momigliano, 1966; Loenen, 1953).

Vervolg op pagina 20
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Interventie van de goden of hogere
machten in het verloop van de strijd
d.m.v. auguren, orakel, omen, visioenen en dromen is een thema dat we bij
bijna alle ‘primitieve’ volken tegenkomen. Volgens Loenen (1953) kent de
Griekse geschiedenis geen heilige of
godsdienstoorlogen in de hedendaagse
betekenis van de woorden, ook al
draagt er een de naam ‘Heilige
Oorlog’, en geen schrijver noemt deze
motieven als geldig voor het ontketenen van een krijg. Expansie-oorlogen
ten bate van een of meer goden zijn
eveneens onbekend. “Dit is begrijpelijk: de Griekse eredienst kende geen
geopenbaarde leer met absoluut geldende geloofswaarheden, noch een
centraal-georganiseerde kerkelijke
gemeenschap of een afzonderlijke
priesterstand. Orthodoxie en ketterij in
onze zin waren de Grieken nagenoeg
vreemd, evenals de drang tot religieuze
expansie, al of niet in dienst der politiek, zoals deze te constateren valt in
de geschiedenis van sommige Oosterse
volken, met name van de Assyriërs, de
Babyloniërs en de Joden”. De vier
Griekse ‘heilige’ oorlogen mogen derhalve niet worden opgevat als godsdienstige of ideologische oorlogen in
de gangbare betekenis van deze termen. Ze ontstonden voornamelijk
door schennis van heiligdommen of
orakels (zoals dat van Delphi). De
Eerste Heilige Oorlog (c. 595 - c. 586
v.C.), bijvoorbeeld, ontstond toen de
Amphictyonische Liga de oorlog verklaarde aan Crisa, omdat de Crisanen
tol hieven op de doortocht over hun
grondgebied van de pelgrims naar
Delphi (Encycl. Brit., 1977: vol. 8:
346). Daarentegen werden de goden
wel als oorzaak van oorlogen beschouwd. Priamus (Homerus, Ilias III,
164 vlg) beschouwt de goden als
bewerkers van de strijd tegen zijn stad;
dezelfde opvatting over de oorzaak van
de Trojaanse oorlog ontmoeten we bij
Hesiodus (O. et D. 11 vlg), Euripides
(Or, 1639 vlg; Hel. 38 vgl; Elec. 1282
vlg), en Aristophanes (Pax 204 vlg)”.
Bij Hesiodus (O. et D. 11 vlg) lezen
wij dat door de raadslagen der onsterfelijken de mensen de zwaardrukkende
Eris eren: een voedingsbodem voor het
ontstaan van de rampzalige oorlog.
Ook al worden de goden hier niet
voorgesteld als directe aanstichters, in
laatste instantie zijn zij het, die de
twistzucht in de mensen hebben ge-
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legd. Wil men dan kan de inhoud van
de aangehaalde mededeling van
Hesiodus gerekend worden als een
voorbeeld van de werking van psychologische factoren.

Volgens de Cypria zou Zeus de
Trojaanse oorlog hebben ontketend en
gebruikt als middel tegen overbevolking. Ook hier kan men spreken van
vermenging der motieven: de dichter
stelt een sociologische oorzaak voor
als een door de goden gewild gevolg
van een door hen aangewakkerde
strijd. Volgens de Cypria deed Zeus dit
uit medelijden: door de overbevolking
leefden de mensen in drukkende nood.
Dat goden partij heetten te kiezen in
een strijd of in te grijpen behoeft nauwelijks door een uitvoerige behandeling van gegevens gestaafd te worden;
een herinnering aan Homerus is in dit
opzicht voldoende (een sprekend geval
vermeldt ook Pausanias IV.17.3). Dat
bepaalde stammen bepaalde goden
vóór of in de strijd te hulp riepen, dat
hen om vrede werd gesmeekt, dat men
zich voor zijn recht wel op goden
beriep, om hun sanctie vroeg voor een
expeditie tegen de vijand, en dat men
de goden soms beschouwde als voltrekkers van straf voor het toepassen
van ongeoorloofde strijdmethoden,
wordt bewezen door verschillende
uitingen in de literatuur. Het komt ook
voor dat goden als vredestichters worden voorgesteld: Zeus heet zelfs de
vrede aan de mensen te hebben gegeven als verzachting van de natuurlijke
staat van oorlog waarin zij verkeerden
(in een Orfisch geschrift: Kurè kosmon: Stob. Ed. I. 41-44) (Loenen,
1953).

Bij de Grieken en Romeinen golden
het schenden van een officiële eed, het
schenden van het gastrecht, en het niet
uitleveren van gesneuvelden als casus
belli (Loenen, 1953: 90) evenals de
moord op gezanten, die in de ogen van
Grieken en Romeinen onder bescherming van de goden stonden. De moord
op een gezant kon daarom een oorlog
van de kant van het land van herkomst
van de vermoorde gezant rechtvaardigen. Aanslagen op en bedreigingen van
gezanten golden als nefas – als inbreuken op het goddelijk recht. Een voorbeeld van een aanslag op een diplomaat is te vinden bij Livius (IV 17
1/2). In 437 v.C. liep de Romeinse

kolonie Fidenae over naar Lars
Tolumnius en de Veinentes. Romeinse
gezanten, die in Fidenae opheldering
kwamen vragen, werden op bevel van
Tolumnius vermoord. Een bittere oorlog tussen Rome enerzijds en Veii en
Fidenae anderzijds volgde, niet alleen
omdat zij buren waren, maar ook
omdat zij de oorlog met een het goddelijk recht schendende daad begonnen
waren.
Er zijn nog meer voorbeelden:
A. De Samnieten waarschuwen in 298
v.C. de Romeinse gezanten dat deze
niet ongedeerd zullen terugkeren.
Hierop verklaart Rome de oorlog
(Livius, X 12 2/3).
B. Oorlog met de Senonische Galliërs
omdat zij Romeinse gezanten hebben
vermoord (Periocha van boek XII van
Livius).
C. Oorlog met de Tarentijnen die de
Romeinse vloot hebben geplunderd, de
bevelvoerende duumvir vermoord en
de Romeinse gezanten, gekomen om
hun beklag daarover te doen, vermoord
(Periocha van boek XII van Livius).
Een ander volkenrechtelijk motief is de
weigering tot uitlevering. In 373 verklaarde om die reden de Romeinse
generaal Theodosius de oorlog aan de
Isaflenses, die weigerden de rebel
Firmus uit te leveren (Ammianus
Marcellinus, XXIX 5-40). Om dezelfde reden dreigden de Britten Rome ten
tijde van keizer Claudius (41 54) de
Romeinse aanval onder Julius Caesar
te zullen wreken omdat de senaat weigerde deserteurs uit te leveren die
onder Caligula in Gallië waren geland
(Suetonius, Claudius, c. 171; nog een
voorbeeld: Livius, XXI-XI-9).
Op de staat rust de plicht zijn onderdanen te beschermen. Wederrechtelijke
behandeling van de onderdanen van
een staat door een andere mogendheid
kan daarom tot een oorlog leiden. (Zie
het voorbeeld van de oorlogsverklaring
van de Romeinse koning Tullus
Hostilius aan de Sabijnen).

Wordt vervolgd...

Verdoornprijs 2019 naar Alex Rosen
Tijdens het jubileumsymposium van de NVMP op zaterdag
25 mei ontving dr. Alex Rosen
de Verdoornprijs die wordt
toegekend door de Stichting
Studiefonds Medische Polemologie (SSMP) uit handen van de
voorzitter van die stichting,
Herman Spanjaard. De
Verdoornprijs wordt iedere
twee jaar uitgereikt en is vernoemd naar dr. J.A. Verdoorn,
een van de oprichters van de
NVMP en auteur van het inmiddels klassieke werk Arts en
Oorlog (1972).

Wie is Alex Rosen en waarom
verdient hij de Verdoornprijs
2019?

Alex Rosen werkt sinds 2013 als kinderarts, vanaf 2017 als chef de clinique
van de Intensive Care Kindergeneeskunde van de universiteitskliniek van
de Charité in Berlijn. Na een continu
actieve bijdrage aan de doelstellingen
van de IPPNW Duitsland werd hij in
2017 verkozen tot voorzitter van deze
affiliate. Hij is al sinds zijn studententijd actief binnen de IPPNW en organiseerde met anderen in die periode de
zogenoemde ‘antinuclear bike tours’
naar de IPPNW wereldcongressen in
Europa en Japan. Herman Spanjaard
ontmoette hem voor het eerst in
Beijing tijdens zo’n congres: Alex met
een energieke uitstraling temidden van
een groep studenten. In zijn dank-

woord bij de uitreiking van de
Verdoornprijs vertelde Alex dat hij zich
die gelegenheid ook nog herinnert en
zich toen wel enigszins geïmponeerd
voelde door de oudere IPPNWers maar
zich tegelijkertijd geïnspireerd voelde
door de activiteiten en discussies tijdens dit congres.
Inmiddels zijn we ruim 15 jaar verder
en heeft Alex Rosen een belangrijke
stem binnen IPPNW en is hij een rolmodel voor jonge dokters en studenten
in het onder de aandacht brengen van
nucleaire issues in relatie tot de humanitaire consequenties en gezondheid.
Afgezien van het feit dat het heel bemoedigend is om te zien hoe iemand
als Alex Rosen zich niet alleen tijdens
zijn studententijd maar ook tijdens en
na zijn specialisatie tot kinderarts heeft
ingezet voor de zaak van IPPNW, hij
heeft tevens op verschillende terreinen
gepubliceerd. In een aantal rapporten
en publicaties in het kader van IPPNW
heeft Rosen gewezen op de onderschatting van de gezondheidseffecten
van de nuclaire ramp in Fukushima
(2011) in de officiële rapporten van
ondermeer de Japanse overheidsinstanties. Verdere publikaties en commentaren van zijn hand betreffen de medische gevolgen van Tsernobyl en, meer
in het algemeen, de gevaren van een
verdere uitbreiding van kernenergie in
het kader van de klimaatcrisis. Naar
aanleiding van een periode tijdens zijn
opleiding in Israel schreef hij in het

IPPNW Peace and Health blog een
stuk getiteld ‘I believe in just peace’,
een afgewogen betoog over het
Israelisch-Palestijns conflict. Tot slot,
in het kader van de Nuclear Ban Treaty
heeft hij in Medicine, Conflict and
Survival onlangs een artikel het licht
doen zien dat de situatie in Duitsland
analyseert ten aanzien van dit verdrag.
Tijdens het jubileumcongres van de
NVMP op 25 mei j.l. gaf hij een in een
gloedvol betoog aan waarom en hoe
we ons nog steeds sterk moeten maken
voor een kernwapenvrije wereld. De
samenvatting hiervan is te vinden
elders in deze Nieuwsbrief. Het bestuur
van de SSMP is verheugd de
Verdoornprijs 2019 te hebben kunnen
uitreiken aan een jonge en inspirerende
dokter die zich zo intensief inzet voor
de vrede. *
Alex Rosen & Xanthe Hall (2019): Promoting
the nuclear ban treaty in Germany - obstacles
and opportunities, Medicine, Conflict and
Survival, DOI: 10.1080/13623699.2019.1571034

Eerdere Verdoornlaureaten

J.A. Verdoorn
W. Verheggen
B. Hengeveld
J. Segall
J. Moll (postuum)
V.W. Sidel
L. van Bergen en J.M.G. van der Dennen
J. De Loof
I. Helfand
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Naar een volgende generatie
oorlogsvoering
In onderstaande neem ik u mee naar
een nieuwe denkwereld.i Rechts de
kolom waarin ik de volgende generatie
oorlogsvoering weergeef, mede op
basis van Latiff. De linker kolom
omvat schematisch mijn huidige denkkader. Ik vraag de lezer steeds van
links naar rechts mee te gaan en uit
eventuele vaste denkpatronen te stappen. Probeer van frame te wisselen.
Anders gezegd: ga ervan uit dat geweld door uitoefening van macht blijft
bestaan. Maar denk als vijftigjarige
Nederlandse Vereniging voor Medische
Polemologie / Artsen voor Vrede
ondertussen na over welke kant wij de
komende vijf jaar gaan. In de onderstaande tabel eindig daarom met de
vraag of wij medeplechtig zijn aan het
ontstaan van de volgende generatie
oorlogsvoering als we ons te veel blijven concentreren op kernwapens. *

Jannes H. Mulder
Opeens werd ik me bewust van mijn
kernwapen-bubbel. Al eerder wist ik
dat het niet klopte. Vorig jaar zag ik
hoe de Doomsday clock van de Atomic
Scientists van methode was veranderd.
Nog steeds staan de wijzers op even
voor twaalf, maar – en daar gaat het
om - de dreigende ondergang wordt al
lang niet meer door nucleaire dreigingen alleen bepaald. Sinds een paar jaar
gaat het om drie zaken: Nuclear Risks
plus Climate Change plus….
Disruptive Techniques. Ik las Future
War van US Air Force Major General
Robert H. Latiff (2018) van A-Z. Over
kernwapens slechts één zin: ‘With the
threat of nuclear attack much diminished ….’. Hoe nu toch?

Fundamentele veranderingen in oorlogsvoering
van 2019 naar 2024
Van Noord-Korea, Syrië, Jemen, Oekraïne et cetera
in 2019 naar:

Cyberwar in 2024?

Van winnen of verliezen naar:

Ontregelen en proberen destructieve wapens inclusief
nucleaire wapens niet te gebruiken.

Van A-, B- en C-wapens naar:

D-wapentechnologie opgebouwd uit digitale technologieën
met een duale functie, ook positief toe te passen (AI, drones).

Van nu nog vierdimensionaal (land, lucht, zee en
stratosfeer) naar:

Vijfdimensionaal (de vier plus de digitale ruimte). Stealth
hypersonische vliegtuigen worden achter de hand gehouden.

Van Militair-industrieel complex naar:

Militair-digitaal complex. Nauwe relaties van Big five
(Google, Microsoft, Apple, Amazon, Facebook) met Defensie.

Van Weapons of Mass Destruction naar:

Weapons of Massive Digital Destruction of Massive
Weapons of Destruction.

Van Kim's kernbom naar:

Digitaal Pearl Harbour of digitaal 9/11.

Van Rogue States naar:

Rogue Persons door democratisering van geweld.Van veel
en simpel (bommen) naar weinig en complex.

Van fysieke (burger)oorlogen naar:

Digitale uitoefening van macht en geweld vanuit
decentrale onbekende locaties.

Van INF-kernwapenverdrag (= land gestationeerde
nucleaire raketten) naar:

Bilaterale afspraken over elkaars kruisvluchtwapens,
te land én ter zee.
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NAVO artikel 5 (wederzijdse bijstand met hard power) naar:

Soft power (embargo’s, boycott, sancties, desinvestment
et cetera).

Van de Doomsday Clock van de Atomic Scientists en
Nuclear Risks naar:

Nuclear Risks plus Climate Change plus Disruptive
Technologies.

Praktische veranderingen tussen 2019 en 2024
Van zichtbaar onderscheid in nucleair / conventioneel,
groot en strategisch / klein en tactisch naar:

Niet te verifiëren en dus onzekere, vaak ondefinieerbare
wapensystemen.

Van mens en ondersteunende technologie naar:

Verslavende, gezaghebbende autonome technologieën.
Mens wordt storende, eventueel vertragende factor van
technologieën.

Van Slagveld naar:

Slagruimte binnen glasvezels en computers.

Van soldaten, mariniers, piloten en burger-militairen naar:

AI met zelflerende systemen, autonome algoritmische besluitvorming, soldaten met exoskeletten, hybride met robots et cetera.

Van verwoestende bommen en precisie geleide raketten naar:

Ontregeling (Stuxnet van Iranese programma in Natanz, verkiezingen). Hoogenergetische chemische lasers, elektro-magnetische
impuls / microwave technologieën, onhoorbaar ondragelijk geluid
(piraten afschrikken), sonic bombs (Gaza), zelfzoekende zeemijnen,
robotica die zowel in de lucht als onder water opereren. Quadcopters robotica die samen optrekken. Wingmans of drones die vlieg
tuig ondersteunen. Zwerm-drones. (Oekraïne).

Van lokaal crimineel geweld naar:

Viraal geweld, ransomware, gijzelsoftware.

Van bovenwereld met overheid, universiteiten en
multinationals naar:

Onderwereld waarbinnen falende veiligheidsdiensten worden
beloond met extra geld van de overheid voor hackers.
Hackers spelen kat en muis, stappen over en weer.

Van PTSS, shellshock,Vietnam-syndroom naar:
Van fysieke gewonden en doden naar:
Van C-wapens (Syrië) naar:

Van Internet als open source en verdediging van vrijheid
van expressie naar:

Van soldaten, opstandelingen, terroristen, vrijheidsstrijders
naar:
Van internationale oorlogsrecht en Geneefse Verdragen naar:

PreTraumatischStressSyndroom = angst voor ondefinieerbaar
cyberterreur. Wroeging over PC bestuurde drones.
Dehumaniseren en anonimiseren.
Ontwrichting, ontregeling, terroriserende effecten van lange
duur met economische schade (handelsbeurs lamleggen).

Active Denials Systems of pijn door hoogenergetisch microwave
dat water in oppervlak van huid verhit zonder verdere schade
toe te brengen. Black Biology of genetisch gemanipuleerde antrax,
pokken en stealth virussen.
Fake news, bubbels en afgeschermde systemen
(Noord-Korea, China).

Nerds in Estland, Bosnië, Nigeria et cetera, die tegen betaling
en voor hun plezier alles doen wat hun gevraagd wordt
(DDos et cetera). Cyber Intifada en iNakba app.
Herformuleringen en bilaterale afspraken. Non-proliferatie
van D-wapentechnologie lijkt onmogelijk.

Van dure conventionele wapens naar:

Goedkope 'D-wapentechnologie' met RI (Remote
Intelligence of AI Zonder Grenzen).

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

Ieders verantwoordelijkheid (omgaan met gijzelsoftware,
nepaccounts, bots, wachtwoorden et cetera) en Defensie
wordt ondersteunend.

Van NVMP en medische gevolgen van kernwapens naar:
Van NVMP-aandacht voor kernwapens naar:

Digitale ontregeling = Maatschappelijke destabilisatie =
Volksgezondheid implosie. Tegen kerncentrales? Preventie
via digitale-weerbaarheid-training (DWT) op scholen?

Medeplichtig zijn aan volgende generatie oorlogsvoering?
Samenwerken met andere disciplines, met Clingendael!

i

Op 5-3-2019 hebben van NVMP Rijnmond, Carien Dagnelie (vz), Auke van der Heide, Charles Zuiderweg, Jan Vosters, Cornella Visser-Mol, Aart Stevens, Mimi Tyssen en Cristien
Mudde per mail (Too Albeda was er niet) en ik over ‘Latiff’ van gedachten gewisseld. Waarvoor dank. Inhoud van bovenstaande blijft vanzelfsprekend mijn verantwoordelijkheid.
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NVMP-artsen voor vrede bestaat 50 jaar en viert dat 26-11-2019 met
een bijzondere middag in het Vredespaleis

Urgent appeal for a nuclear
weapon free world

Therapie: tweeledig, eerst stabilisering
om het acute risico van een (onbedoeld) nucleair conflict af te wenden
(de-alert, de-targeting, no-first use)
gevolgd door de fundamentele oplossing: afschaffing van kernwapens conform artikel VI NPV (preventie).

Connecting the medicalhumanitarian and political
perspective

Op dinsdagmiddag 26 november, 13.00-18.00 uur organiseert de NVMP in het
Vredespaleis te Den Haag,
met medewerking van onder
andere het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, een bijeenkomst onder de titel
‘Urgent appeal for a nuclear
weapon free world’, ter gelegenheid van haar vijftigste
verjaardag.

Deze middag is bedoeld als wake up
call, gezien de grote actuele gevaren:
Noord-Korea versus de VS, India versus Pakistan, INF en het Iran-akkoord
opgezegd, een nieuwe wapenwedloop
tussen de VS en Rusland, de vergeleken met de Koude Oorlog sowieso al
gevaarlijker en instabielere situatie,
met vijftienduizend kernwapens in
negen landen waarvan duizenden op
scherp, met een steeds grotere kans op
een (on)bedoelde kernoorlog. Ook is
het een wake up call om in actie te
komen voor de enige fundamentele
oplossing: eliminatie van alle kernwapens, conform Artikel VI van het door
vrijwel alle landen getekende NonProliferatie Verdrag (1970) - in 2020
eveneens vijftig jaar oud.

Vanaf 2015 heeft de NVMP zich ingezet om de Nederlandse politiek in beweging te krijgen inzake kernwapens,
onder andere met een door haar geïnitieerde maatschappelijke coalitie van
kerken, Rode Kruis, Humanistisch
Verbond, Burgemeester voor Vrede en
PAX. En met succes: Nederland nam
als enig NAVO-lid deel aan de VNonderhandelingen voor een kernwapenverbod, en het huidige kabinet ‘…
zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld’. (Regeerakkoord, pag.
47). In dat kader heeft minister Blok
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het slagen van de Review van het NPV
(Verdrag inzake de niet verspreiding
van kernwapens) in 2020 tot topprioriteit verklaard, en Nederland heeft daar
als vicevoorzitter direct invloed op.

Redenen genoeg om juist in ons land
zo’n wake up call te organiseren, waarbij prominente politici, diplomaten,
experts en de civil society uit binnenen buitenland zich buigen over genoemde problemen, en ideeën en suggesties zullen aandragen hoe Nederland zich samen met andere landen kan
inzetten voor het welslagen van de
NPV Review 2020, als betekenisvolle
stap naar een kernwapenvrije wereld.
Daarbij zal een vertrouwde medische
systematiek worden gevolgd:
Diagnose: de onacceptabele medischhumanitaire gevolgen van een nucleair
conflict: een onafzienbaar lijden zonder hoop op hulp, en zelfs het risico op
het einde van de mensheid;
Prognose: hoe ernstig is de situatie, en
hoe urgent de noodzaak om te handelen voor het te laat is;

Foto Carnegie fonds

Minister Stef Blok zal de conferentie
openen, gevolgd door Izumi
Nakamitsu, Under-Secretary-General
van de VN, tevens High Representative
for Disarmament. Ook zullen spreken:
Mary Robinson, voormalig president
van Ierland, nu voorzitter van The
Elders, independent global leaders
working together for peace and human
rights, Jon Wolfsthal, Director Nuclear
Crisis Group (werkte vijf jaar onder
Obama in het Witte Huis aan nuclear
disarmament) en Sergey Batsanov,
vanaf de Sovjettijd betrokken bij
nucleaire ontwapening. Uit Nederland
spreken o.a. Susi Snyder (PAX/ICAN)
en Sico van der Meer (Clingendael).
De voertaal is Engels. *
De toegangsprijs is € 75,- (studenten
€ 25,-). U kunt zich al aanmelden, bij
voorkeur via deze link:
https://www.nvmp.org/ urgent-callfor-a-nuclear-weapon-free-worldvredespaleis-26-november-2019 en
anders via: office@nvmp.org of
06-42009559. U ontvangt begin september een bevestiging en informatie
over de betalingswijze.

