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Deze Nieuwsbrief (eigenlijk het winternummer van 2019) bereikt u wat later dan
gewoonlijk.
Maar… vijftig jaar NVMP, het is niet onopgemerkt voorbijgegaan! In het vorig nummer
brachten we u al het verslag van de feestelijke Algemene Ledenvergadering in mei 2019,
opgeluisterd door de oud-voorzitters. En nu
kunnen we ook met veel voldoening terugblikken op een geslaagd symposium op 26
november 2019 in het Haagse Vredespaleis.
Eminente deskundigen uit de hele wereld
kwamen ons toespreken en gingen met mekaar in dialoog. Met nog een mooie bekroning op het einde van de dag: onze voorzitter werd gehuldigd door de Haagse burgemeester Remkes en benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje-Nassau! Hans van
Iterson en Peter Buijs vertellen u er alles
over op de volgende bladzijden.
“De meeste mensen deugen, verlangen naar
samenwerking en vrede” versus “de meeste
mensen deugen niet, zijn egoïstisch, oorlogszuchtig”… Lijkt het u een oeverloze discussie, een kwestie van geloof in de goede of
slechte inborst van de mens? Het veelbesproken boek van Rutger Bregman vroeg
om een antwoord van onze deskundige ter
zake, Johan van der Dennen. Die is het met
het betoog van Bregman volstrekt oneens
en krijgt in deze nieuwsbrief ruim de gele-

genheid om zijn argumenten uiteen te zetten. Een belangrijk thema waarover onze
redacteur een boekbespreking schreef die
u niet onverschillig zal laten.
En verder zijn we heel blij met de terugkeer van Christien Mudde, na enkele jaren
van afwezigheid. Zij keert terug naar haar
oude liefde, de muziek in het thema oorlog
en vrede, en beschrijft de boeiende
geschiedenis van “Oorlog en Vrede”: niet
alleen de roman van Tolstoj maar ook en
vooral het meesterwerk van Sergej
Prokofjev. Ik verzeker u dat u na lezing zin
krijgt in het boek én in de opera.
Maar Christien Mudde trok ook naar
Wenen. Daar was een bijeenkomst van de
tegenstanders van kernenergie, omdat op
dat moment ook het Internationaal
Atoomagentschap vergaderde om kernenergie te promoten als een van de oplossingen om de CO2-uitstoot te verminderen. U komt hier meer te weten over de
soms verrassende verankering van de civiele en militaire aspecten van de nucleaire
industrie.
De redactie wenst u een boeiend en vredevol 2020, we hopen dat u ook in deze
Nieuwsbrief inspiratie kan vinden!
Hugo D’aes
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Woord van de voorzitter
50-jarig jubileum

considers giving an order to use nuclear weapons, ever again”

Peter Buijs
Waar kan het Woord van de
Voorzitter dit keer anders
over gaan dan over de grandioze afsluiting van ons 50jarig jubileum, op 26 november
in het Vredespaleis onder de
titel: Urgent Appeal for a nuclear weapon free world met zo’n
250 bezoekers en een indrukwekkende line up van eminente sprekers, gezien de inhoud
van hun speeches.

Het officiële verslag is af en zal op
onze website verschijnen: een zeer
lezenswaardige Fundgrube aan relevante gedachten om van de kernwapens af te komen. Elders in dit nummer vindt u een eerste samenvatting.
Maar graag deel ik met u alvast enkele
behartigenswaardige uitspraken die dag
aan ons adres, tegen de achtergrond
van mijn thema tijdens onze viering
‘onder elkaar’, 25 mei in Amersfoort:
Doet de NVMP ertoe? Konden de
sprekers uit de voeten met de doelbewust gekozen ondertitel – Connecting
medical-humanitarian and political
perspectives – en met de medische
structuur van de middag: Diagnose,
Prognose en Therapie? Oud-minister
Donner, thans voorzitter van de Carnegie Stichting, de beheerder van het
Vredespaleis, trapte af: “….There is a
similarity in the way you are connecting people and experts all over the
world (...) to act, and as our founder
Andrew Carnegie once wrote ‘Peace
wins her way not by force, her appeal
is to the reason and the conscience of
men’. We are therefore very honored to
host your conference here today.”

Ook Minister Blok sprak, als gevolg
van het feit dat wij een jaar terug het
Ministerie van BuZa benaderden met
ons idee ons 50-jarig bestaan te vieren
met het creëren van een platform voor
(inter)nationale stemmen/groepen/organisaties die een kernwapenvrije wereld
nastreven. Wij stelden voor een vorm
van samenwerking te zoeken op grond

Peter Buijs

van de Regeerakkoordtekst ‘Dit kabinet zet zich actief in voor een KW-vrije
wereld’. BuZa ging daar op in – resultaat van een in enkele jaren zorgvuldig
opgebouwde constructieve relatie. Ze
steunde ons met 20.000 euro – zonder
dat bedrag hadden we het niet kunnen
doen - , bemiddelde bij sommige sprekers en ‘bezorgde’ ons als openingsspreker de Minister zelf. Die eindigde
met: “So I sincerely hope this meeting
will help us keep our eyes on the prize
(nuclear disarmament, PB). I hope all
of us here in the Peace Palace in The
Hague, will use this momentum to look
for new and innovative solutions. Let’s
look ahead. And pool our different
backgrounds and views, to craft new
ideas. Not just for us. Not just for
Europe. But for all of humanity. So that
no government or political leader ever

Of neem Izumi Nakamitsu, UN underSG and High Representative on
Disarmament, en daarom wellicht wel
de voornaamste gast: ”Let me begin by
thanking NVMP, and Dr. Peter Buijs,
for the invitation to join you to raise
awareness about the catastrophic
humanitarian consequences of nuclear
weapons (…) and to help take us all
along the path to a world free of nuclear weapons. Unfortunately, your dedication and expertise are needed now
more than ever.”

WMA-president Miguel Jorge, een
zeer belangrijke medische bondgenoot,
startte zijn videoboodschap met: “Hi
Peter, dear ladies and gentlemen, it is
an honor for me as president of the
World Medical Association to participate in this meeting. I think this is a
very important issue and the WMA,
representing 10 million physicians
worldwide, has a special policy on this
matter where we consider that it’s the
duty of every physician and responsibility to continue fighting against nuclear
weapons.”

Sergey Batsanov, voormalig USSR and
Russisch onderhandelaar inzake nucleaire ontwapening, begon als volgt:

Vervolg op pagina 4
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“I like to congratulate the organization
NVMP on its fiftieth anniversary. (...)
Initially I thought it was a bit strange
that I was asked to talk about prognoses.(...) But thinking a little bit more I
concluded that there is some truth
about that.(...). There is an element of
treatment, there is an element of
aiming at recovery whatever the disease is. Now what is the disease? That is
also an element of prognosis: how do
we identify the disease? I think we
have more than one disease, but certainly nuclear weapons are a disease
of the world.”

Zijn Amerikaanse tegenvoeter, Thomas
Countryman, onder Obama onderminister met kernwapens in z’n portefeuille, startte met: “It is an undeserved
honor for me to be here with such distinguished women and men, not because they are distinguished, which they
are, but because they are passionate
and active. Dr. Helfand gave us a clear
diagnosis: Nuclear weapons present a
fatal, catastrophic threat to human
civilization. (…) But to be brief, the
prognosis is grim.” En hij eindigde
met: “… let me thank the NVMP and
say that it is the activism of doctors
focused on the health and survival of
the human species (…that …) inspire
each of us to teach individuals, to
motivate society, and to move governments to a more peaceful path.”

there must be a therapy(…): reduction
and elimination of nuclear weapons.
But we have to admit that is not a
short term process. So there is also a
direct danger. I think there are also
options for a smaller therapy for the
short and medium term, that can avert
the direct danger: risk reduction measures.”

Burgemeester Remkes

Meer (Clingendael), was van de partij:
“I always enjoy cooperating with you.
(...). I want to focus on first aid therapy. We have talked about the doctor’s
perspective today: the world is ill and

Mary Robinson, chair of the Elders,
sloot daarbij aan: “It is a pleasure to be
back in the Peace Palace in The
Hague for this fascinating and timely
discussion on how to move to a world
without nuclear weapons. When I received the invitation, I was very pleased to see the title of today’s conference is an “Urgent Appeal” for a nuclear
weapon-free world. I could not agree
more. The NVMP has done a great
amount of valuable work over the past
fifty years on the disastrous medical
and health consequences of nuclear
weapons. Their work remains as relevant today in 2019, as it was at their
founding in 1969. As we have heard
from the varied and impressive speakers earlier today, the threat of nuclear
war remains devastating and an everpresent political and military risk.”
Ook dé Nederlandse kernwapenexpert
en spreker in vorige jaren, Sico van der
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Het ‘organisatiecomité’

En wie had gedacht dat de NVMP nog
eens een vertegenwoordiger van de
NATO zou uitnodigen – op voorstel
van BuZa – en wel omdat ook de
NATO een KW-vrije wereld zegt na te
streven. Dus sprak Ms. Eirini LemosManiati, NATO’s deputy director for
Arms Control, disarmament and nonproliferation: “Congratulations to
NVMP for this remarkable line up of
distinguished speakers. I’m honoured

to take part to today’s conference for
addressing one of the most pressing
issues we face in the international
security area: how to meaningfully
advancing nuclear arms control and
disarmament.”

Ambassador Ilyassov of Kazakhstan
had zichzelf aangemeld, sprekend
namens een land dat zich van zijn
kernwapens heeft ontdaan: “since we
are talking in medical terms from the
very beginning I’d like to say that our
country represents the case where the
patient was heavily, heavily sick but
eventually we managed to heal ourselves. (… We had) the largest nuclear
test side in the former Soviet Union.
About 500 nuclear tests have been carried out for 50 years. This has heavily
polluted an area that is the size of half
of The Netherlands.”

Urgency

Maar één van de belangrijkste uitspraken was die van Marjolijn van Deelen,
hoofd van de afdeling Nucleaire Ontwapening bij BuZa, tevens onze samenwerkingsgesprekspartner en één
van de drie vice-voorzitters tijdens de
belangrijke 2020 Review Conference
over het NPV: ”But what I really took
form the discussions today was the
sense of urgency and off course we are
well aware of that as diplomats. We do
have the intrinsic motivation to go the
extra mile for disarmament. But your
message here today is really a big support for that. It will help us do our jobs
even better it will keep us motivated
and especially because of the voices of
youth that we hear today. (…) I really
liked ambassador Batsanov’s metaphor, when the patient is very, very sick
you use multiple therapies. I think this
is the direction we have taken nationally.” Hier deden we het voor.

De slotspreker, burgemeester Remkes
van Den Haag, formuleerde het als
volgt: “In short, an excellent way to
celebrate the anniversary of your
society which for the past fifty years
has dedicated itself to striving for a
safe and peaceful world. Baruch
Spinoza, who lived out his final years
in The Hague, said: “Peace is not the
absence of war, but a virtue based on
strength of character. And the activities
of your organisation are clearly led by
that virtue!”

Nou, daar kunnen we het voorlopig
wel mee doen. Het was dan ook geen
toeval dat de vele aanwezige NVMP’
ers, zelfs van het eerste uur, met een
grote glimlach van trots rondliepen.
Ook waren er opvallend veel jongeren,
waaronder tal van medische studenten,
met wie we natuurlijk meteen contact
hebben gelegd, ook al vanwege het
optreden van Britt Vegting, medisch
student en zodanig indrukwekkend
spreekster op 26-11, dat Mary
Robinson haar bijna letterlijk het podium op trok om deel te nemen aan de
paneldiscussie.

Er valt nog heel veel meer te zeggen
over deze rijke en gedenkwaardige
dag, zoals de video’s, met als meest
indrukwekkende die van Hiroshimasurvivor Setsuko Thurlow, de presentatie van het Hague Peace Palace
Appeal, prachtig voorgedragen door
Chazia Mourali, de verrassing tijdens
de receptie (zie elders in deze Nieuwsbrief), de bezoeken aan het Ministerie
‘s ochtends en aan de Tweede Kamer
na afloop.

Deze middag was mede een groot succes door de belangeloze inzet van onze
bestuurders, onze adviseurs André
Knottnerus, Gerrit van der Wal en Jan
Hoekema, onze oud-voorzitter Wil
Verheggen, en tal van andere NVMP’
ers op de dag zelf. En natuurlijk de
enorme inzet van ‘onze’ Hans van
Iterson. Dat was de sprekers niet ontgaan. Die hadden al talloze conferenties meegemaakt, maar zelden zo’n
persoonlijke als deze, ook vanwege de
informele bijeenkomsten van de sprekers in het Carlton Hotel de middag en
avond te voren en de ochtend erna. In
de woorden van IPPNW co-president
en spreker Ira Helfand in zijn terugrapportage aan de IPPNW Executive
Board, genotuleerd door Chuck
Johnson: “We got an excellent report
about the conference. Ira was particularly thrilled by it and thought it was
one of the best events he has ever been
involved with. Congratulations!”

Nu geldt natuurlijk in hoge mate:
Noblesse oblige!, en denkt het Bestuur
volop na over hoe nu verder. Samen
met onze adviseurs vergaderen we
daarover op 21 januari. Als voorschot
alvast enkele gedachten daarover, vooral gericht op de topprioriteit van

Minister Blok: een succes maken van
de NPV Review Conference. Tal van
sprekers, ook van NAVO-zijde, hebben
ons land nadrukkelijk aangemoedigd
de leiding te nemen, bv. om eindelijk
Artikel VI te ‘revitaliseren’. En de
kabinetsbrief van 18-4-2019 spreekt
daarover heldere taal: “bijdragen aan
het ontwapeningsproces, als bruggenbouwer en aanjager, (…) pragmatisch
kansen identificeren, coalities vormen
en op alle fronten de druk behouden
om stappen naar Global Zero te kunnen zetten.”

Wij zouden hiervoor binnenlands verdere bottom-up steun kunnen winnen,
en ook voor de prijzenswaardige passage uit de regeringsplannen: “De inzet
van het kabinet blijft dat Nederland
geen nucleaire taak meer zou hoeven te
vervullen op het moment dat de F-16
definitief wordt vervangen door de F35.” Dat zou in Balieberaad-verband
kunnen met een nieuw Maatschappelijk Appèl, waarin we Nederland ook
aansporen voor het nemen van verdere
stappen, bijvoorbeeld in NATO-verband aankaarten van de onhoudbaarheid van het Deterence (afschrikkings)
-concept, en de noodzaak dat om te
buigen naar stabilisatiemaatregelen, die
het acute gevaar op een nucleair conflict verminderen kunnen, zoals dealerting, detargeting en vooral No first
Use, zoals China en India hanteren, en
ook Rusland jarenlang. Dan kan pas
veilig gewerkt worden aan Global
Zero.

Internationaal zouden we aan de slag
moeten met het Peace Palace Appeal.
De sprekers worden hierover al
gepolst. In de ‘nazit’ op 27-11 hebben
de sprekers nog meer waardevolle
ideeën geopperd, terwijl van onze kant
werd geopperd om VWS veel meer te
betrekken bij het nucleaire beleid, vanwege de overduidelijke medisch-humanitaire gevolgen van kernwapens. Een
taak die de NVMP op het lijf geschreven lijkt.

Maar voorlopig mogen we nog even
genieten – en bijkomen – van de formidabele prestatie die we met z’n allen
hebben geleverd. Dat geeft ook een
aparte lading als ik u allen het beste
wens voor 2020, het 51e jaar van onze
NVMP. *
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Conferentie Why Nuclear Energy is not helping op 7 en 8 oktober 2019
in Wenen

Waarom kernenergie de klimaatcrisis niet helpt oplossen

Christien Mudde
Vanmorgen (ik heb het over
vrijdag 13-what’s in a date?-12
-2019) lees ik in dagblad
Trouw: “Geld en kernenergie
kleuren klimaatdiscussie in
Brussel” met als kadertje:
“Kernenergie is schone energie, zonder enige uitstoot.
Waarom doen we daar moeilijk over?” en dan denk ik
“Weten ze dan echt helemaal
niks?” Maar het betreft hier
vooral Oost-Europese landen,
die nog sterk op kolenindustrie leunen, en bijvoorbeeld
Frankrijk dat grotendeels
afhankelijk is van kernenergie.
In de West-Europese landen
geeft men (zeker de publieke
opinie) de voorkeur aan hernieuwbare energie. Maar ook
daar, zoals in ons eigen land,
willen sommige politici terug
naar kernenergie.
Van 7 tot 11 oktober hield het IAEA
(Internationaal Atoom Energie Agentschap) in Wenen de conferentie
Climate Change and the Role of
Nuclear Power”, een poging tot come-
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back van haar kernenergie onder de
vlag van een klimaat-positief effect en
een poging om geld uit het Green
Climate Fund te verkrijgen om bestaande kerncentrales te reactiveren,
dan wel meer en nieuwe te bouwen.
Tegelijkertijd hielden kritische organisaties, zoals o.a. GLOBAL 2000, uranium-network.org, WISE, Greenpeace,
zelfs de Russische “Internationale Ekobeschermings Groep”, “Earthlife
Africa” en onze eigen IPPNW hun
eigen “tegen-conferentie”.

Een impressie

De congresdeelnemers aan de overkant
van de straat (IAEA) werden de ochtend van 7 oktober opgewacht door een
groepje demonstranten van hun tegenstrevers in deze materie met spandoeken en leuzen als Don't nuke the future.
Daarna begonnen deze hun eigen besprekingen van zo'n 80-90 deelnemers.
Het brede veld aan sprekers en deelnemers en hun afkomst vanuit de wijde
wereld stonden er garant voor dat de
materie van alle kanten werd belicht.
Het programma omvatte onderwerpen
als: Role of nuclear and climate goals
in IEA, IAEA EN IPCC scenarios,
Small Modular Reactors (SMRs),
Operating a very old fleet of Nuclear
Power Plants, Propaganda versus
reality of a new generation of reactors
(GEN IV) en natuurlijk How nuclear

powers the Bomb door Angelika
Claussen, Europese Vice-President van
onze eigen IPPNW.

Hoe zit dat met het schone van kernenergie? Ja, als een centrale eenmaal
werkt, zit het met de uitstoot van CO2
natuurlijk wel goed, maar kijk verder
dan je neus lang is. Er zijn de bekende
problemen: de ziekteverwekkende
mijnbouw van uranium, de gevaren tijdens transport, ongevallen met kerncentrales, de problematische opslag
van radioactief afval (‘t liefst begraven
in een stabiele aardlaag, die nog niet is
gevonden), terrorisme, relatie met
atoombommen. … Daarnaast zorgt de
huidige opwarming van het klimaat
voor extra gevaren voor kerncentrales
in de vorm van superstormen, tsunami’s, stijging van de zeespiegel, landverschuivingen, zodat centrales in kustgebieden extra gevaar lopen. Ook bosbranden kunnen centrales bedreigen.

Maar denk ook aan het extra koelwatergebruik, omdat het water al een paar
graden warmer is en er dus meer nodig
is om de centrale te koelen. En sowieso
is kernenergie al een zeer ‘dorstige’
industrie. In die daardoor nog extra
opgewarmde rivieren of het zeewater
zullen minder vissen kunnen leven en
dit beïnvloedt weer de hoeveelheid
beschikbaar voedsel.

Relatie kernenergie en de
globale opwarming

Een samenvatting van het World State
Nuclear Industry Status Report(*)
focust op meer dan de CO2 besparing,
namelijk ook op het kostenplaatje en
het tijdpad: door voorstanders van
kernenergie wordt vooral aandacht
besteed aan CO2, maar niet aan de
kosten en aan de tijdsduur voordat een
positief effect wordt bereikt. Je kunt
met hetzelfde geld maar een ding tegelijk kopen: kernenergie, fossiele energie of hernieuwbare energie. Elke euro
die naar kernenergie gaat kan niet naar
de snellere en goedkopere hernieuwbare energie en dus duurt het probleem
langer, met andere woorden de klimaatverandering wordt intussen ernstiger.

Effect Rapportage) verplicht gesteld.
En wat te denken van evacuatieproblemen bij een (groter) ongeval in een
kerncentrale? Zijn er dergelijke plannen, richtlijnen? In het geval van een
grotere kernramp kan het misschien
om miljoenen mensen gaan. Kunnen
we ons kerncentrales eigenlijk wel permitteren? In zijn bijdrage Can we
afford nuclear to save us from global
warming? (**) behandelt prof. em.
Steve Thomas (Greenwich), deze
vraag. Ontwikkeling en bouw van
reactoren kost 5-15 jaar, de kosten zijn
inmiddels met 90 tot 500% gestegen.
Sommige maatschappijen hebben zoveel verlies geleden (bv. Arriva), dat ze

Het op orde brengen van de huidige,
grotendeels verouderde centrales kost
zeker tien jaar en ook de nieuwe Small
Modular Reactors (SMR’s) zullen, ook
als ze in massa-productie komen, veel
duurder uitvallen dan de goedkopere
hernieuwbare-energie-centrales: de
prijs van windenergie per KWh is al
sterk gedaald. En men moet ook de
CO2-uitstoot van winning en transport
van uranium meerekenen. Dan valt het
met de CO2-besparing nog aardig tegen. We kunnen stellen dat kernenergie
eerder contraproductief is in de urgentie van het klimaat, omdat de operationele kosten groter zijn dan die van
andere opties en ze de implementatie
van hernieuwbare energie blokkeert.

En hoe zit het met de
veiligheid?

In een recente studie, de European
Nuclear Power Risk Study (EUNUPRI
2019) werden in 383 bestaande reactoren tot 2016 in totaal 216 grotere en
kleinere incidenten en ongevallen
gemeld. Daarbij kwamen radioactieve
gassen vrij zoals bij het ongeval in
Tsjernobyl (1968): radioactieve partikels werden op grote afstand in de
atmosfeer verspreid, kwamen in water
en bodem terecht en zijn daar nog
steeds niet ‘uit-gestraald’, zoals uit de
meting van een der deelnemers in september op een paddenstoelenmarkt in
Wit-Rusland bleek. Toch lagen deze
producten gewoon te koop... Voor de
bouw van kerncentrales is tot nu toe
ook nooit een EIA-Directive (Environmental Impact Assessment, Milieu

failliet gingen. De kosten per KWh zijn
ongeveer het dubbele van windenergie.

Kernwapens hebben kernenergie nodig

Ik ga nu wat dieper in op de bijdrage
van Angelika Claussen: How Nuclear
facilitates the Bomb. Zie ook het
IPPNW Informationsblatt: Atomenergie - der Treibstoff für die Bombe.
Sinds Fukushima heeft kernenergie terrein verloren aan hernieuwbare energiebronnen. Wereldwijd is momenteel
de energieproductie van de laatste

6 maal zo groot (2.451 GW tov 398
GW).

Is het mogelijk nucleaire wapens te
produceren zonder een bestaande civiele nucleaire industrie? Opvallend is dat
juist in die staten die atoombommen
maken of dat van plan zijn (zoals
China, Rusland, India, Pakistan, Frankrijk, Groot-Brittannië, de USA, maar
nu ook Saoedi-Arabië - als Iran het zou
doen-, de Verenigde Emiraten, Turkije
en Egypte) de roep om nucleaire energie groeiend is. Vooraanstaande mensen in industrie en politiek in de US
zeggen: the entire US nuclear enterprise -weapons, naval propulsion, nonproliferation, enrichment, fuel services
and negotiations
with international
partners…-depends
on a robust civilian
nuclear industry.
Zowel de civiele
nucleaire industrie
als de militaire, vissen uit dezelfde
vijver aan ingenieurs
en specialisten, het
is een militair-industrieel complex.
Nucleair aangedreven onderzeeërs spelen hierin een centrale rol, zoals in het
Trident intercontinentale ballistische
kernwapensysteem.
Voormalig USA
Energy secretary
Ernest Moniz: ”A
strong domestic supply chain is needed
to provide for nuclear navy requirements...with a very
strong overlap with the commercial
nuclear energy”. In het Britse Parlement werd gezegd dat de toekomst van
de Britse afschrikkingspolitiek niet gewaarborgd zou zijn zonder continuïteit
van de civiele kernenergie (30 juni
2006). De Britse belastingbetaler betaalt via het project Hinkley Point C
hieraan mee. Daarvoor moet uranium
wel worden verrijkt van 3-5% voor
civiel gebruik tot 90% voor een kernbom. Het Britse Nuclear skills strategic plan voorzag ook in een toename
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van het aantal werknemers in de nucleaire industrie van 78.000 (2015) tot
111.000 (2021). In Frankrijk klonk het:
“Hoe geloofwaardig nog is ons kernwapenprogramma en onze zetel in de
Veiligheidsraad van de VN als we
Fessenheim en andere kerncentrales
zouden sluiten?” En in Rusland: “Een
voldoende bevoorrading van Ruslands
defensie-capaciteit is de belangrijkste
prioriteit van de kernindustrie van Rusland”.

URENCO is een wereldspeler (10%
van de hele wereldmarkt) voor uranium-verrijking: Gronau (DL), Almelo
(NL), Apanhurst (GB) en Eunice
(USA). RWE en EON zijn de eige-
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naars van Gronau. Urenco
USA ontwikkelt het programma HALEU (verrijking
tot 19,75 %) voor civiele,
vreedzame toepassingen in
bestaande en nieuwe kerncentrales en voor research,
proeven en medische isotopen. Er is een link met
Centrus: belangrijke verrijkings-capaciteit voor de
National Security, het op
peil houden van de nucleaire afschrikking en om de
brandstofbehoefte voor de
US-onderzeeërs op peil te
houden. Dus ook hier een
civiel-militaire link.

Nucleair ongeval: kleine
kans, groot risico

Natuurlijk is voor ons medici een
ander gevaar ook een onderwerp van
zorg: stralingsziekten in geval van een
nucleair ongeval. Bedenk daarbij, dat
de vrijgekomen straling in het geval
van Tsjernobyl in 1986 tweehonderd
maal meer was dan bij de bommen op
Hiroshima en Nagasaki bij elkaar.
IAEA zelf schat de kans op een ongeval in een kerncentrale op ca. 0,8%.

Gezien de enorme omvang van de
schade aan leven en gezondheid van de
bevolking - om van overige schade nog
maar niet te spreken, lijkt dit een onaanvaardbaar risico. (En nogmaals: bij

de huidige operationele reactoren is
dus nooit een milieu-effect rapportage
gedaan!) Wheatly S. et al. deden een
statistische analyse van incidenten en
accidenten van kerncentrales. Ook een
schatting van de gezondheidsimpact
van een groter Zwitsers (5 reactoren)
of Frans (4 reactoren) kernongeval (1
ongeval per kerncentrale) moet bijdragen aan de discussie met de autoriteiten van beide landen.

Besluit

De aanbeveling op grond van deze feiten is dan ook: de klimaatbeweging en
de vredesbeweging, ICAN, de antikernenergie- en de anti-kernwapenbeweging moeten het bewustzijn over
deze innige verstrengeling van civiele
en militaire kernindustrie in gezamenlijke campagnes versterken. Samen
tegen fossiele brandstof, kernenergie
en kernwapens! Samen voor het klimaat en ontwapening! *
(*) World State Nuclear Industry Status Report
(WNISR 2018, pages 218-256 van 24 sept.
2019). Door Amory B. Lovins, Co-founder and
Chairman Emeritus van het Rocky Mountains
Institute
(**) Energy Policy PSIRU (www.psiru.org),
Business School University of Greenwich
(***) Wheatly e. a. Of Disasters and Dragon
Kings: A Statistical Analysis of Nuclear Power
Incidents and Accidents (2016), Wiley Online
Library

Peter Buijs, benoemd tot Officier in
de orde van Oranje-Nassau
Uit het Amstelveens Nieuwsblad
De Amstelveense Peter Buijs,
voormalig huisarts en bedrijfsarts en huidig voorzitter van
de NVMP, is benoemd tot
Officier in de Orde van OranjeNassau. De versierselen ontving hij uit handen van burgemeester Remkes van den
Haag, na afloop van het congres Urgent Appeal for a nuclear weapon free world georganiseerd door de NVMP – Artsen voor Vrede in het Vredespaleis op 26 november jl.

Als voorzitter is hij de drijvende kracht
achter de Nederlandse Vereniging voor
Medische Polemologie, de NVMP –
Artsen voor Vrede. De Burgemeester
memoreerde dat Buijs zich al bijna
veertig jaar inzet voor een wereld vrij
van atoomwapens en ook lid is van het
algemeen bestuur van de internationale
moedervereniging van die NVMP. In
deze activiteit onderhoudt hij contact

met een indrukwekkend aantal kamerleden, diplomaten, beleidsambtenaren
en burgemeesters. Hij is een geweldige
lobbyist, zowel op nationaal als internationaal niveau. Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid is niet iets van
de laatste jaren. Tijdens zijn loopbaan
als arts heeft hij blijk gegeven van een
brede allesomvattende visie op gezond-

heid en gezondheidszorg. Na zijn pensionering ging hij meer tijd besteden
aan de NVMP – Artsen voor Vrede, en
legde daarbij een enorme gedrevenheid
aan de dag.

Wat dat betreft lijkt hij op Andrew
Carnegie, de man die den Haag het
Vredespaleis schonk, zo zei Remkes.
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*

Boekbespreking

De Illusionist en het Fabeldier
(of de edele kunst van het verdonkeremanen)

Johan M.G. van der Dennen
Bregman, historicus van origine, betoogt dat de mensheid
‘van nature’, evolutionair
bekeken, geneigd is het goede
te doen, en dus te deugen –
althans de meeste mensen.

De mens is intrinsiek goed. Onze beschaving is géén flinterdun laagje vernis, geen “dunne korst op het kolkende
magma van de menselijke natuur”. Hij
verwerpt deze ‘vernistheorie’ – een
term ontleend aan Frans de Waal – met
verve. De mens is niet zo’n succesvolle
en talrijke diersoort geworden dankzij
zijn hersencapaciteit, zijn vernuft,
kracht, competitie, heerszucht of
bloeddorst, maar door samenwerking
en sociale intelligentie. Deze hypersociale Homo sapiens is door zelfdomesticatie eigenlijk een soort Homo
domesticus cooperativus geworden, of
kortweg een Homo puppy.

Deze visie op de mens is in de loop der
tijden ondergesneeuwd geraakt en nu is
de visie van de aangeboren slechtheid
van de mens een van de meest hardnekkige en schadelijke mythes van
onze tijd. Deze levensgevaarlijke fictie,
aldus Bregman, wordt veroorzaakt en
in stand gehouden door nocebo’s, het
tegenovergestelde van placebo’s, zoals
het nieuws, religie en ons Hobbesiaanse, in plaats van Rousseauiaanse,
mens- en wereldbeeld, een “massale
psychogene ziekte” die ons overtuigt
van onze eigen slechtheid, en waarmee
de Homo puppy wordt voorgelogen,
geïndoctrineerd, gehersenspoeld en
gemanipuleerd. Als we geloven dat de
meeste mensen niet deugen gaan we
elkaar ook zo behandelen en halen we
het slechtste in elkaar naar boven. Het
boek eindigt met de beschrijving van
enkele geslaagde sociale experimenten
gebaseerd op vertrouwen in plaats van
structureel wantrouwen, en “Tien
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Leefregels” (kerkelijke lezers zullen
hierbij een AH-Erlebnis ervaren).
Bregman wil ook op economisch gebied een betere wereld. Hij wil dat
multinationals eindelijk eerlijk belasting betalen. Liefst ziet hij een basisinkomen voor iedereen. Maar waarom
gebeurt dat maar niet? Zijn mensen
soms inhalig en kortzichtig? De meeste
mensen willen toch het beste met de
wereld? De meeste mensen deugen is

een speurtocht naar de wortels van het
kwaad, de oorsprong van de huidige
kloof tussen verspillend rijk en straatarm, de oorzaak van ons zelfdestructieve systeem.

De vele positieve commentaren maken,
naast de welhaast messianistische titel,
enigszins duidelijk waarom het boek
wekenlang op de eerste plaats in de top

tien van meest verkochte boeken heeft
gestaan. Critici noemen Bregman’s
betoog een heilsleer, en zijn beeld van
de vroege egalitaire, protofeministische
en vredelievende ‘oermens’ een fabeldier.

Over het waarheidsgehalte van de titel
zullen we nog uitgebreid terugkomen,
maar de ondertitel (“Een nieuwe geschiedenis van de mens”) is gebaseerd
op een flagrante onwaarheid. Een nieuwe
geschiedenis is het
absoluut, maar dan
ook totaal, niet. Wat
Bregman schetst is het
dominante paradigma
van de menswetenschappen - al minstens
sinds Franz Boas en
zijn Ameri-kaanse
school van antropologen (waarvan
Margaret Mead waarschijnlijk de bekendste
vertegenwoordigster
is): vanaf ongeveer
1900, dus al meer dan
een eeuw. Deze school
hield het, en houdt
nog steeds, voor vanzelfsprekend dat ‘de
mens’ vredelievend,
niet-gewelddadig,
deugdzaam, etc. was
en is, dat agressie en
geweld aangeleerde
eigenschappen zijn,
dat oorlog een culturele uitvinding is, dat de
civilisatie de bron van
alle ellende is, enzovoort. Dit ideologische monopolie werd slechts doorbroken toen (evolutionair-) biologisch
georiënteerde wetenschappers er zich
mee begonnen te bemoeien zoals
Irenäus Eibl-Eibesfeld, Robert
Bigelow, Richard Alexander en
Edward Wilson, in de zestiger en
zeventiger jaren van de vorige eeuw.
Als er een Nobelprijs voor volksver-

lakkerij zou bestaan zou ik Bregman’s
werk onmiddellijk nomineren. Tot
zover het goede nieuws.

Dispositie of situatie?

In Paul van Dongen’s (2019) opus
magnum komt een hoofdstuk voor dat
heet: “Zijn mensen vooral asociaal of
vooral vriendelijk? Of is dit een foute
vraag?” Daarin schrijft de auteur: “Of
mensen zich asociaal of vriendelijk
gedragen, ligt vooral aan de situatie…
De feitelijke situatie heeft vooral invloed op het actuele gedrag. Genen
hebben vooral invloed op eigenschappen van mensen, zoals persoonlijkheid.
Verder blijkt dat persoonlijkheid van
mensen een kleine invloed op gedrag
heeft” (van Dongen, De evolutie van
de aard van de mens, 2019: 441). Van
Dongen schrijft dit zonder enig triomfalisme, maar stelt nuchter vast, waar
Abram de Swaan zich enkele jaren
geleden nog hevig tegen verzette, namelijk dat het zogeheten ‘situationisme’ het voornaamste verklaringsmodel
is geworden in de sociale psychologie.
“Het is niet zo dat ongunstige situaties
de aard van de mens veranderen, maar
het is onderdeel van de aard van de
mens dat veel mensen zich in ongunstige situaties asociaal gedragen” (van
Dongen, 2019: 445).

En dit is precies de zwakke schakel (of
beter één van de zwakke schakels) in
het oeuvre van Bregman: De meeste
mensen deugen is gebaseerd op de aanname/het idee dat er min of meer permanente, constante persoonlijkheidskenmerken zijn die het gedrag van
mensen grotendeels verklaren. Die
kenmerken zijn er ook wel, maar ze
bepalen niet het concrete, actuele gedrag. Dit blijkt telkens weer, in allerlei
wetenschappelijke experimenten en
simulaties. “People often think that
personality traits such as kindness are
fixed. But our research with groups
suggests something quite different: the
tendency to be altruistic or exploitative
may depend heavily on how the social
world is organized… Good people can
do bad things (and vice versa) simply
as a result of the structure of the network in which they are embedded,
regardless of the convictions they hold
or that the group espouses”
(Christakis, Blueprint, 2018: 105-106;
cursief toegevoegd). Wat voor de verklaring van menselijk gedrag van emi-

nent belang is, zijn situaties en menselijke vervlechtingen (netwerken of
figuraties).

In mijn bespreking van Abram de
Swaan’s boek (in een vorig nummer
van de NVMP-Nieuwsbrief) ben ik
dieper ingegaan op deze nog steeds
voortdurende vraag of groepsdynamica
en groepsdruk toch niet een veel grotere, overheersender, rol spelen in het
situatie-versus-dispositie-debat, en in
hoeverre begrippen als compartimentalisering, ontmenselijking (dehumanisatie), rechtvaardige-wereld-denken (blaming the victim), zondebokmechanisme, conformisme, (doods)angst,
empathiegebrek, etc. dadergedrag kunnen verklaren. De vraag of de mens
van nature goed of slecht is eigenlijk
triviaal. Als we menselijk (of dierlijk)
gedrag willen verklaren zonder in morele categorieën te vervallen dan moeten we onderzoeken onder welke voorwaarden dat gedrag zich manifesteert.
Daarbij kan inzicht over het (evolutionaire) waarom van het gedrag, en de
eventuele functie die het heeft bij andere organismen, in elk geval geen
kwaad.

Pacifisten hebben eeuwenlang oorlogszucht bij de mens mordicus ontkend.
Realisten hebben eeuwenlang vredelievendheid bij de mens mordicus ontkend. De opvatting dat de mens zowel
oorlogszuchtig als vredelievend kan
zijn afhankelijk van de omstandigheden is nog niet ‘ingedaald’ zoals dat
tegenwoordig heet. “Het idee dat beide
visies in verschillende situaties juist
zijn, heeft nog weinig aanhangers”
constateert Van Dongen (2019: 443)
terecht.

Is samenwerking een deugd?

Mensen zijn, in de optiek van evolutiebioloog Richard Alexander (en vele
anderen) niet alleen de meest coöperatieve en moralistische organismen die
op deze aarde rondlopen, het zijn
tevens - en om dezelfde redenen - de
meest gevaarlijke en gewelddadige
roofdieren ten opzichte van andere
mensengroepen. De “morele paradox”
van de mens is dat hij zich nooit beter
en moreel meer superieur voelt dan
wanneer hij massaal ‘kwaad’ doet.
Robert Bigelow was een van de eersten
die in zijn boek Dawn Warriors (1969)
deze dynamiek ten volle begreep. “We

are without doubt,” beweerde hij “the
most cooperative and the most ferocious animals that ever inhabited the
earth. Perhaps our cooperation has
something to do with our ferocity”
(1969: p. 3).

Bregman is in feite een feelgood profeet die selectief in de wetenschap
shopt en zijn aanhangers in sprookjes
laat geloven. Het ene moment geeft hij
de wetenschap de schuld van de kapitalistische nachtmerrie, een volgend
moment claimt hij met stelligheid dat
elke eerstejaars student biologie nu
leert dat samenwerking in de natuur
belangrijker is dan strijd en concurrentie. Het is onmiskenbaar waar dat
gedragsbiologen, waaronder Frans de
Waal, meer samenwerking zijn gaan
beklemtonen, maar samenwerking is
natuurlijk net zo goed een wapen in de
strijd om het bestaan als openlijke
competitie. Het idee dat de mens een
succesvolle soort is ten gevolge van
samenwerking is zo oud als Darwin.
Geen enkele bioloog kan echter serieus
verdedigen dat samenwerking belangrijker is dan strijd en concurrentie, om
de eenvoudige reden dat samenwerking in de natuur een manier is om
beter te concurreren. Samenwerking op
zich is dus geen deugd. Oorlogen zijn
de meeste coöperatieve ondernemingen
ter wereld. Coöperatie in de natuur is
ook altijd zelfzuchtig: zodra een van de
betrokken partijen zijn ‘rechtmatig’
aandeel niet zou krijgen is het onmiddellijk en finaal afgelopen met de
samenwerking.

Natuurlijk, de meeste mensen deugen
onder de goede omstandigheden. Als
ze genoeg te eten en een dak boven
hun hoofd hebben. Vooral omdat het
een beetje kuddedieren zijn die graag
geliefd zijn. Onze sociale evolutie
heeft ons tot dikwijls redelijk lieve dieren gemaakt die onder gunstige omstandigheden elkaar voornamelijk op
nette manieren proberen te overtroeven
en te overheersen. De meeste mensen
deugen natuurlijk ook best volgens de
meeste mensen. Misschien is de enige
constante de inventiviteit waarmee
mensen smoesjes en drogredenen verzinnen om te deugen in hun eigen ogen
en die van anderen. Hierbij raken we
aan het probleem van de oorsprong van
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‘het kwaad’. Evolutionair bezien
behoort het kwaad niet tot een andere
realiteit dan waarin Bregmans deugdelijke mensen leven: “Het sociobiologische besef dat de competitie binnen de
soort, en zelfs binnen de families, net
zo groot is als de competitie tussen
soorten, leidt onontkoombaar tot het
inzicht dat het kwaad deel uitmaakt
van de natuur. Een beetje kwaadaardigheid is functioneel als een manier om
de competitie uit te schakelen of af te
zwakken… Dit alles betekent dat het
kwaad geen bijkomstigheid is in de
natuur, maar dat het loont: het is een
talent, geen afwezigheid daarvan”
(Pouwel Slurink, Aap zoekt zin, 2014,
p. 96 – eveneens door mij besproken in
een eerdere Nieuwsbrief).

Indekken, een immuniseringsstrategie
Als de meeste mensen deugen is er
altijd nog een niet-gespecificeerde
minderheid (laten we zeggen 1 to 49%)
van niet-deugers, ondeugden of deugnieten. Bregman is niet onwetend over
niet-deugers. Op verscheidene plaatsen
in zijn boek verwijst hij hiernaar: “In
dit boek zal ik niet betogen dat we van
nature goed zijn. Mensen zijn geen
engelen” (p. 31); “De mens heeft ook
een wrede. kwaadaardige kant”. Hij is
niet alleen buitengewoon sociaal, maar
kan ook uitzonderlijk wreed zijn.
Waarom? Het lijkt erop dat we een
pijnlijke conclusie moeten trekken.
“Het mechanisme dat ons de aardigste
soort maakt… heeft ons ook veranderd
in de wreedste soort op de planeet”
(p. 105). Daarnaast maakt Bregman
zijn critici al bij voorbaat verdacht:
“Wie het opneemt voor de mens, tot
slot, zal om de haverklap worden bespot en beschimpt. Je zou naïef zijn.
Onnozel” (p. 40). De niet-deugers
komen er, wat verklaring (hoe en waarom) betreft, nogal bekaaid van af.
Bregman besteedt er weinig woorden
aan. Maar ook is niet zomaar, ondanks
de vele bladzijden van dit omvangrijke
boek, duidelijk wat maakt dat de weldeugers wel deugen.

Deugen mensen? En wat
betekent dat?

Bregman maakt niet duidelijk wat het
betekent dat de meeste mensen ‘deugen’; waarschijnlijk doelt hij op brave,
gehoorzame, weldenkende, conformistische, fatsoenlijke, godvrezende en
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eerzame burgers. Maar, dat de meeste
mensen (intrinsiek/van nature/in diepste wezen) deugen is net zo’n eenzijdige uitspraak als het woord van de
Heidelbergse Catechismus dat de mens
verdorven is, ganselijk onbekwaam en
geneigd tot alle kwaad. Als ‘de mens’
inderdaad intrinsiek goed zou zijn –
hetgeen Bregman propageert – dan zou
de natuurlijke selectie onmiddellijk
personen gaan bevoordelen die op die
intrinsieke goedheid zouden parasiteren – niet alleen tamelijk onschuldige
oplichters van goedgelovigen, maar
ook psychopaten en seksuele predatoren, die zouden toenemen in de populatie tot er weer een evenwicht is bereikt. Of, in meer technische termen:
noch een populatie van goedzakken
noch een populatie van slechteriken is
een Evolutionair Stabiele Strategie
(ESS).

Nog een voorbeeld uit de evolutionaire
robotica. In een simulatie van het ontstaan en evolutie van communicatie bij
robots ontwikkelde een deelpopulatie
van deze mechanieken misleiding en
ronduit asociale competitieve tactieken
(Floreano, Mitri, Magnenat & Keller,
2007). Natuurlijke selectie begunstigt
alleen allelen of replicatoren die onder
de vigerende condities een hoger reproductief succes opleveren, en controleert niet of dat wel op een deugdzame
manier geschiedt. Deugt een persoon
die zijn/haar buurvrouw verlinkt wegens bijstanduitkeringsfraude bij een
van de vele oergezellige Nederlandse
kliklijnen? ‘Ja’ zullen sommige deugdzame mensen zeggen: hij/zij verschoont de maatschappij van financiële
parasieten; ‘nee’ zullen andere deugdzame mensen zeggen, hij/zij is een
vuige verrader. Wat als het ondergedoken joden tijdens de Tweede Wereldoorlog waren geweest? Je vraagt je af
of Bregman nooit gehoord heeft hoe in
ons eigen landje onderduikers en verzetsmensen regelmatig werden verraden door brave burgers. Deugt iemand
die andere mensen de strot afsnijdt ter
meerdere eer en glorie van zijn godheid?...

Gevaarlijker zijn de normalen

“De meeste mensen zijn normaal” is
een statistische uitspraak. De meeste
personen die binnen een normaalverdeling vallen zijn normaal. Per definitie.
Tautologisch. “De meeste mensen deu-

gen” lijkt op bovenstaande uitspraak,
maar is dat niet. “De meeste mensen
deugen” is een normatieve of morele
uitspraak over personen op een dimensie van goed naar kwaad (hoe ook
gedefinieerd). Bregman is daar, zoals
gezegd, niet erg concreet over. Maar
laten we voor het gemak aannemen dat
Bregman met deugdzame mensen ‘normale’ mensen bedoelt. Zou dat dan
enig soelaas bieden?

Bert Röling vroeg zich af: deugden
mensen omdat ze (intrinsiek) goed
waren of deugden mensen omdat ze te
laf waren om volmondig het slechte te
doen? Ook haalde hij, in zijn Vredeswetenschap (1981), met instemming
citaten aan van denkers die de rol van
de deugende, brave burgers als minder
fraai identificeerden, zoals Arthur
Koestler: “I have repeatedly stressed
that the selfish impulses of man constitute a much lesser danger than his
integrative tendencies” (p. 196); en
C.P. Snow: “When you think of the
long and gloomy history of man, you
will find more hideous crimes have
been committed in the name of obedience than have ever been committed
in the name of rebellion” (p. 198). Voor
wie die boodschap nog niet begrepen
voegde Röling toe: “De oorlogen in
onze wereld hebben hun diepste wortels in de huis-, tuin- en keukeneigenschappen van Jan, Piet en Klaas”. De
meeste mensen deugen. De meeste
mensen zijn hypocriet. De meeste
mensen zijn lafaards. De meeste mensen zijn opportunisten. De meeste
mensen zijn kleine knoeiers en sabbelaars. Misschien heeft het een wel heel
veel met het ander te maken. De meeste mensen zijn zich van geen kwaad
bewust, maar maken wel door hun onverschilligheid, apathie, en bangigheid
de massamoorden van hun niet-deugende medemens mogelijk.

Het aantal psychisch afwijkende personen onder de talloze planners en uitvoerders van de Nazi vernietigingsmachine wordt gewoonlijk op zo’n 5 à 10
procent geschat – in vergelijking met
de situatie in de gewone hedendaagse
maatschappij geen spectaculair hoog
percentage. Omgekeerd betekent dit
dat de overgrote meerderheid van de
daders psychologisch exact beantwoordt aan het beeld dat we van onszelf hebben, namelijk dat we ‘normaal’

zijn. Primo Levi, die de Holocaust
heeft overleefd, constateerde dan ook:
“Je hebt monsters, maar het zijn er te
weinig om echt gevaarlijk te kunnen
worden. Gevaarlijker zijn de normale
mensen” (geciteerd in Harald Welzer,
Daders, 2006: 13). Ook in vrijwel alle
andere literatuur over Hitler-Duitsland
wordt, meestal met enige verwondering, geconstateerd dat de meeste Nazidaders en –meelopers ‘normale’ mensen waren.

Alette Smeulers en Lotte Hoex (2010)
interviewden en analyseerden de motieven van Rwandese genocidairs, en
concludeerden dat, ondanks de “excessive cruelty of the killings” de meeste
“perpetrators who commit their crimes
within a period of collective violence
are ordinary people without mental
deficiencies, a criminal record or a
violent past. Further analysis has
shown that under certain extreme circumstances, ordinary people can gradually transform into perpetrators of
international crimes”. Ik ben in feite
nog geen enkel werk over genocide
en/of massaslachting tegengekomen
waarin niet wordt gestipuleerd dat de
daders anders dan ‘normale’ (jonge)
mannen zijn. In een vrij recent overzichtsartikel “Social psychology and
genocide” (2010) beweert Paul Roth
dat niet alleen daders normale mensen
zijn, maar zelfs dat “Recruiting people
to be perpetrators proves to be alarmingly easy”, daarbij bevestigend dat
de bereidheid tot doden zonder veel
moeite op te wekken is, zoals ook al
tientallen andere onderzoekers hebben
geconstateerd.

Ik wil hier niet de indruk wekken dat
geweld en destructiviteit de alleenheerschappij van mannen zou zijn.
Vrouwen zijn niet altijd alleen maar
toeschouwer of slachtoffer: “As we
have seen, at least half a million
women witnessed and contributed to
the operations and terror of a genocidal war in the eastern territories”
schrijft Wendy Lower (2013: 166) over
Duitse vrouwen in de bloedlanden tijdens de Nazi-periode.

De trukendoos: de omissie als
tactiek
Het begint al bij een van de eerste
hoofdstukken waarin Bregman tracht
aan te tonen dat mensen zich zelfs in

crisis- en panieksituaties als deugd- en
behulpzame burgers blijven gedragen.
Ik vroeg mij onmiddellijk af of
Bregman echt de uitgebreide literatuur
niet kent waarin echte mensen andere
echte mensen echt vertrappen en onder
de voet lopen bij rampen zoals branden
in openbare gebouwen, maritieme catastrofes, etc.; de vele voorbeelden van
rabiate meutes die wanhopig, hysterisch of panisch van angst elkaar of
anderen letterlijk verscheuren, vermorzelen, kannibaliseren. Nynke van
Verschuer (NRC, 26 sept. 2019) is
deze eenzijdige behandeling ook opgevallen: na de deconfiture van William
Golding’s beroemde fictie Lord of the
Flies, zet Bregman er het ‘echte’ Lord
of the Flies tegenover: zes jongens die
in 1967 strandden op een onbewoond
eiland in de Stille Oceaan… Een mooi
verhaal, maar nauwelijks bewijsgrond;
socioloog Nicholas Christakis haalt in
zijn boek Blueprint: The Evolutionary
Origins of a Good Society (2019) twintig gevallen aan waarin schipbreukelingen langer dan twee maanden op een
onbewoond eiland moesten zien te
overleven. Christakis’ cijfers stemmen
minder optimistisch. Schipbreukelingen, merkt Christakis op, zijn vaak
gedoemd om in een wrede Hobbesiaanse natuurtoestand te vervallen.
“The authors [Elinder & Erixson,
2012] observed women had a significant survival disadvantage compared
with men and that passengers had a
significant disadvantage compared to
captains and crew. They also concluded that the best way to describe behavior in maritime disasters was ‘every
man for himself’” (Christakis, 2019:
p. 431, note 34; cursief toegevoegd).

Natuurlijk, denk je vervolgens, zal
Bregman in een eindnoot op deze
omissie, die toch een beetje, of eigenlijk in hoge mate, zijn enthousiaste
exposé weerspreekt, wijzen. Hij zal
toch niet zo kinderachtig zijn om… ?
Maar neen: in het hele notenapparaat is
niets over deze literatuur terug te vinden. En dat is het stramien in het hele
boek: weglaten wat niet gewenst is;
verzwijgen wat weerlegt/falsifiëert/
tegenspreekt. Verdonkeremanen.
Mensen die meestal deugen noemen
dat gemeenlijk “leugens verkopen”.
In het hoofdstuk waarin Bregman de
oorsprong van de oorlog behandelt
komt bijvoorbeeld wel de vredesgoeroe

Douglas Fry aan de orde maar niet de
evolutionair-psychologen, antropologen, paleontologen, biopoliticologen,
en zelfs primatologen, die een minder
geëxalteerde visie hebben op het menselijke krijgsbedrijf. Over deze experts
op het gebied van de evolutie van oorlog en/of oorlogen in kleinschalige
samenlevingen (foragers, jagers/verzamelaars) horen we totaal niets.
Bregman maakt er een karikatuur van,
en speculeert er blijkbaar op dat niemand daarachter komt. De verdwijntruc van Bregman is ook duidelijk bij
de behandeling (in een noot op pag.
489) van Gebel (Jebel) Sahaba en
Naturuk (Nataruk) als archeologische
evidentie van oorlog. Hoe geraffineerd
en eenzijdig Bregman te werk gaat
blijkt uit de subtiele manipulatie van de
referenties waarbij wel de namen en
argumenten van de ontkenners worden
genoemd, maar niet die van de ontdekkers.

De grote verdwijntruc van de
illusionist

Een tweede truc, na de edele kunst van
het weglaten die we o.a. tegenkwamen
bij de paniekliteratuur, is de grote verdwijntruc. Die verloopt als volgt:
(1) Er is een maatschappelijk probleem
(bijv. waarom laten de meeste mensen
zich door autoriteit verleiden tot buitenproportioneel geweld?);
(2) om die vraag te beantwoorden ontwerpen wetenschappers theorieën,
modellen en experimenten;
(3) die theorieën, modellen, en experimenten (zoals die van Stanley Milgram
en Philip Zimbardo) deugen van geen
kanten volgens Bregman;
(4) waarna het oorspronkelijke probleem klaarblijkelijk ‘opgelost’ is, letterlijk spoorloos verdwenen; er wordt
niet meer over gerept. Illusionisme op
z’n best.

De wetenschappers in witte jassen
(lees gedragswetenschappers, in het
bijzonder sociaal-psychologen) zijn bij
Bregman vooral de gebeten hond.
De kritiek op het Stanford Prison
Experiment (SPE) van Zimbardo was
vanaf het begin niet bepaald mals, culminerend in Thibault Le Texier’s boek
Histoire d’un mensonge (2018; zie ook
Ellen de Bruin, 2019). Thema’s die
herhaaldelijk opdoken waren bijv.
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(1) dat de deelnemers gewoon deden
wat hun gevraagd was te doen. Dit is
waarschijnlijk het belangrijkste en
meest omvattende kritiekpunt; het staat
centraal in de meeste, ook recente, kritische publicaties. De SPE-bewakers
waren tijdens een introductiedag getraind om zich hard (lees: zo sadistisch
mogelijk) op te stellen, schrijft Le
Texier. Verscheidene bewakers en gevangenen zeiden achteraf dat ze hadden willen doen wat goed was voor het
onderzoek, en dat ze maar een rol
speelden;
(2) pogingen om het SPE te herhalen
laten zien dat ‘bewakers’ niet altijd
agressief worden;
(3) de dataverzameling was slordig; en
(4) de ‘gevangenen’ konden écht niet
weg. Het experiment was, volgende de
critici, onethisch.

Het Milgram-Gehoorzaamheid-aanAutoriteit-experiment is nog vele
malen in allerlei gedaanten gerepliceerd (ook in Nederland: de zogenaamde Utrecht-experimenten), zelfs met
andere levende organismen zoals insecten, knaagdieren en jonge hondjes,
waarbij alle denkbare parameters tot in
den treure werden onderzocht, en
waarbij de dimensies legitimiteit en
proximiteit er prominent voor de verklaring uitsprongen. Nog in 2017 is het
experiment in Polen herhaald met even
pessimistische, ontmoedigende (zelfs
nog ontluisterender) resultaten: 90%
i.p.v. 65% van de proefpersonen ging
door tot het bittere einde (Dolinski et
al., 2017). “Een halve eeuw na
Milgram’s onderzoek naar gehoorzaamheid aan autoriteit is een meerderheid nog steeds bereid om een hulpeloos persoon te elektrocuteren” aldus
een van de onderzoekers (Tomasz
Grzyb). Milgram zelf zette zijn bevindingen in een algemenere context:
“… the individual who is commanded
by a legitimate authority ordinarily
obeys. It is a ubiquitous and indispensable feature of social life” (Milgram,
1963: 372). Ook bij de Milgram-experimenten was de methodologische kritiek vrijwel identiek: de proefpersonen
gehoorzaamden slechts omdat ze zich
identificeerden met de onderzoekers,
wilden de onderzoekers slechts ter
wille zijn, “betrokken volgerschap”
heet dat. De leider voorziet de volgers
a.h.w. van een moreel kompas
(Haslam, Reicher & Birney, 2011).
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Anderzijds vonden Caspar,
Christensen, Cleeremans & Haggard
(2016) dat wanneer iemand ons beveelt
iets te doen (en we in de agentic state
treden), we ons minder verantwoordelijk voelen voor onze daden en hun
pijnlijke gevolgen. We verontschuldigen ons met de kreet: “Wij voerden
alleen bevelen uit”. Ondanks de vele
tientallen artikelen met commentaren
en kritieken over de Zimbardo en
Milgram experimenten en hun equivalenten, hier door Bregman als opzienbarende nieuwe desastreuze bevindingen gepresenteerd, ondersteunen die
vermaledijde witte jassen Bregmans
centrale stelling van de deugende mens
niet bepaald.

Geschiedenis als grabbelton

In een recensie van 23 september 2019
wijst Addie Schulte erop dat Bregman
soms te veel in zijn boek lijkt te hebben gestopt, en de geschiedenis als een
grabbelton te gebruiken (een variant
van zijn verdwijntrucs). “Hij bewijst
zowel dat de meeste soldaten in een
oorlog hun wapens niet afvuren, dat
Duitse soldaten keihard vochten uit
Kameradschaft, en dat soldaten in de
Eerste Wereldoorlog niet wilden vechten, zie de Kerstmis-wapenstilstanden.

Maar wat precies wil Bregman nu verklaren? Dat er (vele) soldaten in oorlogen hun wapen niet gebruikten (om
welke reden dan ook) of dat er in twee
wereldoorlogen tientallen miljoenen
doden vielen? Dat laatste lijkt hem
minder belangrijk dan het eerste… Zo
duikt Bregman voortdurend in en uit
de geschiedenis om zaken op te pikken
die in zijn betoog van pas komen. Vaak
is dat de uitzondering: een groot deel
van zijn verhandeling over de Holocaust gaat over hoe de Denen hun
Joodse landgenoten hebben gered.
“Een lichtpunt in een zee van duisternis”, in Bregmans termen. Maar de
‘zee’ blijft grotendeels onverklaard”.
De Denen hadden al weinig Joden
omdat ze hun grenzen voor de oorlog
potdicht hielden. “Bij de waardering
van het hoge reddingspercentage van
Joden in Denemarken dient men voor
ogen te houden dat het om een relatief
zeer kleine groep ging. Door het spijkerharde toelatingsbeleid in de jaren
dertig had het land nauwelijks joodse
vluchtelingen geaccepteerd” (Geert
Mak, In Europa, 2004, deel 2, p. 634).

Maar deze eenvoudige historische – en
ontluisterende – verklaring vermeldt
Bregman dan weer niet.

Nawoord

De vraag die steeds meer bij mij
opkwam naarmate lezing van het boek
vorderde was: waarom vindt Bregman
dat mensen - die zich, volgens hem,
blijkbaar voor het minste of geringste
door politieke of religieuze autoriteiten
laten voorliegen, manipuleren, hersenspoelen en indoctrineren tot ‘het
kwade’ - eigenlijk deugen?

Bregmans evangelie wekt soms de
indruk van een persiflage op de wetenschap door een goedwillende, aandoenlijke dilettant. In het ergste geval associeerde ik Bregmans oeuvre met de
babbeltrucs van een charlatan. Een
ding stoorde me bovenmatig: de
manier waarop antropoloog Napoleon
Chagnon wordt afgeserveerd is beneden alle peil.

Bregman overspeelt geregeld zijn
hand. Ondanks zijn flirt met ‘de evolutie’ lijkt hij daarvan niet veel te begrijpen. Zo lijkt hij te denken dat de
moraal zomaar geëvolueerd is, zonder
prijskaartje. Ook zijn verbijsterende
eenzijdigheid breekt hem regelmatig
op. Zo volgt hij blindelings de door
Frans de Waal verspreidde mythe dat
Richard Dawkins’ The Selfish Gene en
alle biologen uit die tijd alleen maar
een pikzwart determinisme verdedigden.

Mensen zijn, zoals alle organismen,
opportunistische wezens met een goede
neus voor hun eigenbelang, Zolang ze
niet te veel schade, ellende of verdriet
bij hun medemensen aanrichten zou je
best kunnen vinden dat ze deugen.

De meeste mensen deugen. Nu Rutger
nog. *

Dank aan Pouwel Slurink, filosoof,
voor discussie en commentaar.

Bregman, Rutger (2019) De meeste mensen deugen. Een nieuwe geschiedenis van de mens.
Amsterdam: De Correspondent, 521 pagina’s,
bronnen (eindnoten), geen index.

Opera van Sergej Sergejewitz Prokofjev (1891-1953)

Oorlog en Vrede

Christien Mudde
Deze opera was de grootste
schepping van Prokofjev tijdens de Tweede Wereldoorlog
(in Rusland genoemd “de
Grote Vaderlandse Oorlog”) en
de na-oorlogse jaren. De
roman van Tolstoj speelt zich
af ten tijde van de veldtochten
van 1805 en 1812 van
Napoleon (de Vaderlandse
Oorlog) maar bleek tijdens
W.O. II sterke reminiscenties
op te roepen over het lot van
Rusland. “Waarom begon
iedereen in Rusland tijdens de
Grote Vaderlandse Oorlog
ineens weer ‘Oorlog en Vrede’
te lezen?” vroeg de schrijver
Kaverin zich af: “Omdat in dat
boek niet alleen werd beschreven dát, maar ook waaróm wij
altijd weer zullen overwinnen.”

Prokofjev werkte meer dan 10 jaar aan
de opera. Het was een moeilijk werk,
maar ook voor hemzelf buitengewoon
indringend om het epos van Tolstoj tot
een muzikaal-scenische compositie te
bewerken. Het idee ontstond toen zijn
vrouw, de schrijfster Mira Mendelssohn-Prokofjeva, hem de scene voorlas
van de ontmoeting van vorst Andrej
Bolkonski met Natasja, waarop de
componist zei dat hij dat zo'n operaachtige scene vond. Vanaf dat moment
begon hij na te denken over ‘Oorlog en
Vrede’ als opera.

In april 1941 maakten Prokofjev en z'n
vrouw een korte schets voor een libretto, hoewel die opgave op dat moment het begin van de oorlog - welhaast onuitvoerbaar leek. Parallel aan het werken aan het libretto bestudeerde het
echtpaar niet alleen de werken van
Tolstoj zelf, maar ook de herinneringen
aan hem van tijdgenoten, waarvan die
van Maksim Gorki de meeste indruk
maakten. Belangrijk voor Prokofjev
was ook de steun van het Comité van
de Kunsten, dat de opera bestelde.

Leo Tolstoj

Het eerste bedrijf (‘Otradnoe’, het
buitenverblijf van de familie Rostov)
begon Prokofjev op 15 augustus 1941
tijdens zijn evacuatie naar Naljtsjik
(Noord-Kaukasus), toen de Duitsers
voor Stalingrad stonden en al op 13
april 1942 voltooide hij het 11de bedrijf, dus in acht maanden tijd! In april
1943 was de hele partituur klaar. En
ondanks de problemen van de oorlogstijd werd een concertante uitvoering
gegeven in Moskou op 16 oktober
1944. Op advies van dirigent Samoeil
Samosoed voegde Prokofjev er in ’46’47 nog 2 bedrijven aan toe (het bal bij
een hoogwaardigheidsbekleder van
Catharina, scene 2) en de Krijgsraad in
Fili (dorpje ten Westen van Moskou,
scene 10), tot de huidige omvang van
de opera tot 13 bedrijven en veranderde hij ook het slot. Die uitbreidingen
maakten een voorstelling op twee
avonden nodig, maar het is niet zo dat
Prokofjev de opera in twee delen heeft
bedoeld.

De premiére (bedrijven 1 tot 8) vond
plaats op 12 juni 1946 in Leningrad
olv Samosoed. De opera had groot succes en werd beloond met de Stalinprijs.
De andere vijf bedrijven werden echter
tijdens het leven van de componist
nooit uitgevoerd, wat voor hem een
zwaar te verteren last was. Prokofjev
ondervond sterke druk van het Comité
van de Kunsten om het heroïsch-patriottische idee van de opera te versterken. Daar kon men toen moeilijk
tegenin gaan. Maar Prokofjev luisterde
niet alleen naar de gezagshebbers,
maar ook naar de meningen van naaste
vrienden en collega's zoals Eisenstein
en Samosoed. In feite duurde het werk
aan de opera het hele leven van de

componist door (coupures, wijzigingen, toevoegingen). Hij werkte ook aan
varianten, die op twee avonden konden
worden uitgevoerd. Eind 1948 was de
generale repetitie van het tweede deel
(8-13) maar dat werd “formalistisch”
genoemd en verdween enkele jaren
van het repertoire. Formalisme was in
de ogen van de sovjetideologie een te
grote aandacht voor de kunstzinnige
vorm ten nadele van het in de ideologie passende volkskarakter en politieke
engagement. Al deze moeilijkheden
hebben mogelijk bijgedragen aan het
verloop van de ziekte van de componist en zijn einde, notabene op de sterfdag van Stalin, 5 maart 1953, verhaast.
Op 8 november 1957 werd de gehele
opera in 13 delen op één avond uitgevoerd in het Stanislavski Muziektheater te Moskou en op 15 december
1959 in het Bolsjoj Theater met inbegrip van de koor-epigraaf (de laatste
variant, die door de componist kort
vóór z'n dood was bevestigd). Duideijk
is wel dat Prokofjevs leven en werk
sterk zijn beïnvloed door de oorlog.

In de roman ‘Oorlog en Vrede’ (Vojna i
Mir) van Lev Tolstoj, één van de
grootste meesterwerken in de wereldliteratuur, wordt het lot van Rusland
beschreven vanuit twee gezichtspunten: enerzijds de oorlog met Napoleon,
waarbij het lot van Rusland aan een
zijden draadje hangt, en anderzijds de
invloed die die oorlog heeft op het
leven in de Mir, dwz. de wereld (zowel
de ‘hogere kringen’ als het ‘lagere’
Russische volk). Mir betekent naast
‘wereld’ ook ‘vrede’ en zo luidt de vertaalde titel van het boek, maar in feite
gaat het vooral over de mir in die
andere betekenis, want de oorlog verandert grondig de verhoudingen in de
Russische maatschappij. Een hele galerij aan personages bevolkt de roman. In
de mir draait het niet alleen om de persoonlijke wederwaardigheden en liefdesgeschiedenissen van de personages
- met als hoofdpersonen Vorst Andrej
Bolkonski en gravin Natasja Rostov maar speelt Graaf Pierre Bezoechow
een sleutelrol, in wiens persoonlijke
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ontwikkeling vooral de veranderingen
in het maatschappelijke denken in
Rusland wordt belichaamd. In de oorlog draait het natuurlijk om de tegenpolen: de Russische opperbevelhebber
Koetoezov, die gedreven is door vaderlandsliefde en die onvoorwaardelijk
gelooft in de geestkracht van het
Russische leger en daarin de zekerheid
vindt van de onvermijdelijke eindoverwinning. Daartegenover staat Keizer
Napoleon, gedreven door eerzucht en
de wens om als onoverwinnelijk veldheer heel Europa te onderwerpen, wat
ook de kosten voor zijn manschappen
zijn.

In de scenes die de gebeurtenissen in
de families van de hoofdpersonen uitbeelden, m.n. scenes 1-7 en 12, overheerst een lyrisch-psychologische lijn.
Te beginnen bij de ontmoeting van
vorst Andrej, die na een ongelukkig
huwelijk en het schuldgevoel na de
dood van zijn vrouw, in de oorlog een
middel zoekt niet alleen om roem te
verwerven, maar ook om voorgoed afstand te nemen van die lege wereld van
bals en verplichte bijeenkomsten. De
liefde tussen Andrej en de onschuldige,
dromerige Natasja is het tweede grote
thema in de opera. Zij raakt gauw in
vervoering, is kinderlijk bijgelovig en
naief, gauw kwetsbaar en geneigd tot
wanhoop. Als de vader van Andrej,
vorst Bolkonski, een koppige oude
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man, van Andrej eist om Natasja een
jaar niet te zien (haar familie is geen
partij voor een vorst Bolkonski), waar
Andrej aan toegeeft, loopt ze op enig
moment bijna weg met de onbetrouwbare Anatol Kuragin. Maar in de voorlaatste scène (12) staat bij de ontmoeting met de dodelijk gewonde Andrej

nog steeds diezelfde
zuivere Natasja, een
ideaalbeeld waarin
iets heel bijzonders
is bewaard gebleven. Andrej kan
haar vergeven. Hij
verenigt in zijn karakter trouw in de
liefde en plicht ten
aanzien van zijn
afkomst, mannelijkheid in de beproevingen en bereidheid tot vergeving. In de acten 813 overheerst de
oorlogslijn met
belangrijke momenten van de Vaderlandse Oorlog in
1812: de strijd bij de
Borodino, die militair gezien onbeslist
eindigde met aan
beide kanten ca.
50.000 gesneuvelde
soldaten, maar die
als een morele overwinning van Rusland werd gezien. De brand van
Moskou, door de burgers zelf aangestoken, nadat Koetoezov met zijn
krijgsraad besloot de stad niet te verdedigen - in een prachtige aria ziet zijn
geestesoog de stralen van het ochtendlicht over het nieuwe Moskou opgaan -

en de verdrijving van de vijand. In die
scenes is de muziek van Prokofjev
totaal anders van coloriet. Er klinkt
strijdmuziek, je hoort trompetten en
tromgeroffel, paardengetrappel en de
stampende voeten van marcherende
soldaten, fluitende kogels en het gedonder van de kanonnen. En soldatenkoren, o.a. een Kozakkenkoor, die
hun liefde tot het moederland en hun
‘vadertje’ Koetoezov bezingen.

Prokofjev koos voor díe gebeurtenissen
die het meest aan een geslaagde muzikale vormgeving zouden beantwoorden. In de openingsscène ‘Otradnoe’
bezingen zowel Andrej als Natasja en
haar nichtje Sonja de onbeschrijfelijke
schoonheid van de Russische natuur.
Het tweede bedrijf, het bal, is een rijk
feest aan balmuziek uit die tijd: polonaise, mazurka's, contradansen en de
wals van Andrej en Natasja, die vooral
haar tederheid, bevalligheid, dromerigheid en verrukking belichaamt. In de
vierde scene klinken twee walsen tijdens het bal bij Hélène Bezoechow,
daarin heersen genotzucht en lichtzinnigheid. Hélène is de beeldschone
maar egoïstische vrouw van Pierre
Bezoechow. Deze laatste is een
sleutelfiguur in de roman van Tolstoj.

Als bastaardzoon van een steenrijke
graaf erft hij na diens dood al diens
bezittingen en weet daarmee, idealist
als hij is, niet goed raad. Aanvankelijk
is hij een bewonderaar van Napoleon
(hij bestaat het om in de Petersburgse
salons te verkondigen dat Rusland wel
wat vrijheid, gelijkheid en broederschap, ja een revolutie kan gebruiken),
maar als hij ziet wat Napoleon ervan
maakt vat hij op enig moment het plan
op Napoleon te doden. Hij worstelt
met zijn bestemming, ontmoet een
Vrijmetselaar, die hem laat zien dat de
waarde van een mens ligt in wat hij
voor anderen betekent. Hij gaat naar
het platteland om de boeren van zijn
landerijen betere landbouwmethodes
bij te brengen en scholen te stichten
voor hun kinderen, een populair thema
in die tijd, waar ook Tolstoj zelf mee
bezig was. Als Napoleon in het brandende Moskou is, doet hij inderdaad
een poging hem om te brengen, komt
in Franse gevangenschap en overleeft
als gelouterd mens. En kan zich dan
zelfs met zijn van ontrouw beschuldigde vrouw Hélène verzoenen.

In totaal bevolken ruim 70 personages
zowel uit de hogere kringen als uit het
gewone volk Tolstoj's roman. “Tolstoj
berijmen is onmogelijk”, zei Prokofjev.
Hij gebruikte originele teksten van
Tolstoj met toevoegingen dan wel inkortingen, die onvermijdelijk waren
voor een operatekst, een werk dat door
de librettisten (Prokofjev en z’n
vrouw) schitterend en scrupuleus is gedaan. Alleen in de lyrische scenes gebruikten ze ook andere teksten: gedichten van andere Russische schrijvers
(Batjoeskov, Zjoekovski, Lomonosov)
en in de krijgsscenes uitroepen, brieven
en artikelen van Koetoezov alsook ‘de
oorlogsnotities’ van Davidov en zinsnedes uit soldatenbrieven uit de tijd
van de Vaderlandse Oorlog van 1812.
De beroemde koor-epigraaf, aan het
begin van scene 8 luidt als volgt: “De
verenigde strijdkrachten van twaalf
Europese volkeren zijn Rusland binnengevallen. De vijand verwoestte
onze steden, plunderde onze huizen,
doodde onze kinderen en ouderen, en
liet duizenden werst verwoest en onbruikbaar land achter. De geest van
verzet nam bezit van het Russische
volk, in heilige toorn verhief het zich
om zijn land te verdedigen. De gesel
van de oorlog van het volk heeft de
vijand verdreven totdat de roofzuchtige

orde verslagen was.
Groot is ons moederland, en ontelbaar het aantal van
haar zonen, die de
onmetelijke ruimte
van het rijk bevolken. Die het wilden
verwoesten hebben
daarvoor duur betaald. Maar nooit
eerder heeft het zich
zo hoog verheven,
en wee degene die
het kapot wilde maken. Groot is ons
Rusland, ons moederland.” Het luisteren naar de muziek van Prokofjev
is geen gemakkelijke opgave, er zit
zoveel in, dat pas bij
herhaald luisteren
duidelijk wordt. Wat
zou het geweldig
zijn om ooit deze
opera in z'n volle
omvang en enscenering te kunnen zien
en horen, maar daarvoor is niet alleen
een groot vakmanschap maar ook een
groot budget nodig. En misschien een
ander politiek klimaat, waarin we meer
begrip kunnen opbrengen voor de trauma's van Rusland van de twee Vaderlandse Oorlogen: de veldtocht van
Napoleon en de inval van de nazi's van
Hitler-Duitsland. Voor mij heeft het
wel de wens om die grote roman van
Tolstoj te gaan herlezen weer sterk
gemaakt! Er is een prachtige vertaling
uit 2006 van Yolanda Bloemen en
Marja Wiebes. Ook is het boek meermalen verfilmd: een Engelse versie
met Audry Hepburn uit 1956, een
schitterende lange sovjet-versie (8 uur)
uit 1967, Oscarwinnaar, onder regie
van Sergei Bordatsjoek en een Engelse
versie uit 2016. Mijn gegevens over
het ontstaan van de opera vond ik in
een Russische monografie over
Prokofiev van I.V. Ochalova. In de
handel is een dvd van een Russische
scenische opvoering in het Kirovtheater in St. Petersburg o.l.v. Valeri
Gergiev. De door mij gehoorde concertante versie van de opera is die op vier
cd's uit 1986 van het het Koor van
Radio France en het Orchestre
National de France o.l.v. Mstislav
Rostropovitsj. *
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Connecting the medical-humanitarian and political perspectives

Urgent appeal for a nuclear
weapon free world

Hans van Iterson
Op 25 mei tijdens het symposium 50 jaar NVMP stelde
voorzitter Peter Buijs de
vraag: ’50 jaar: doet de NVMP
ertoe?’ Dat de NVMP ertoe
doet werd eens te meer duidelijk op dinsdag 26 november.
Toen namelijk hield de NVMP
in het Vredespaleis te Den
Haag de bijeenkomst Urgent
appeal for a nuclear weaponfree world, ter gelegenheid van
haar vijftigste verjaardag.
Zo’n 250 aanwezigen waren
getuige van een zeer goed
georganiseerde en succesvolle
bijeenkomst waarbij prominente diplomaten, experts,
politici en civil society uit binnen- en buitenland de ernst en
urgentie van de huidige kernwapenproblematiek schetsten
en ideeën en suggesties aandroegen hoe Nederland samen
met andere landen betekenisvolle stappen kan zetten naar
een kernwapenvrije wereld.

Voorzitter Peter Buijs heeft in zijn
‘Woord van de voorzitter’ al uitgebreid
stilgestaan bij deze memorabele bijeenkomst. En memorabel was het zeker.
Dit was zonder meer het grootst opgezette NVMP-congres in mijn inmiddels
30-jarige dienstverband bij de NVMP.
Sprekers als minister Stef Blok, voormalig president van Ierland Mary
Robinson, UN Under-SecretaryGeneral Izumi Nakamitsu, Beatrice
Fihn directeur ICAN, burgemeester
Remkes van Den Haag, Bisschop
Gerard de Korte, Piet Hein Donner,
Chazia Mourali, het is een indrukwekkend rijtje namen to say the least.
En dergelijke eminente sprekers krijg
je natuurlijk niet zomaar bij elkaar. De
NVMP heeft de afgelopen jaren haar
sporen in de strijd tegen kernwapens
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Peter Buijs

terdege verdiend en had deze bijeenkomst ruim een jaar lang intensief
voorbereid. Ik zal in dit verslag niet
alle sprekers uitgebreid laten passeren,
daarvoor kunt u het eindverslag raadplegen dat op onze website te vinden is
(op verzoek kan ook een hard-copy
worden toegestuurd), maar vooral
focussen op de resultaten die op deze
dag bereikt werden.

Introductie van het probleem

Peter Buijs schetste in een bondige
introductie het probleem van de middag. De dreiging van een nucleaire
ramp of oorlog is de laatste jaren sterk
toegenomen. De Doomsday clock staat
op een paar minuten voor twaalf: belangrijke kernwapenverdragen worden
opgezegd, een vele miljarden kostende

De sprekers voor het Vredespaleis

modernisering van kernwapenarsenalen is gaande, toenemende spanningen
in de wereld, het gevaar van cyberaanvallen, de opmars van artificial intelligence. Bij deze toenemende nucleaire
dreiging, die tot onvoorstelbaar medisch-humanitaire gevolgen kan leiden,
moet de medische wereld haar stem
laten horen. Niet voor niets hebben we
het hier over een urgent appeal, een
wake up-call. De opbouw van de middag is conform de gekende medische
structuur: Diagnose, Prognose en
Therapie. Therapie = oplossingen aan
de onderhandelingstafel en daarvoor
kun je niet buiten de politiek.

Minister Stef Blok onderschrijft in
zijn bijdrage de penibele situatie waarin we ons bevinden. De twee grootste
kernwapenmachten, de VS en Rusland
zijn bezig met verdere nucleaire bewapening in plaats van ontwapening. Om
het tij te keren vestigt Blok zijn hoop
op de komende toetsingsconferentie
van het Non-Proliferatie Verdrag
(NPV) in april-mei 2020. Deze conferenties zijn het ultieme platform om
druk uit te oefenen op kernwapenstaten
en nieuwe stappen te zetten richting
een wereld zonder kernwapens. Het
NPV moet een succes worden en
Nederland zal alles geven om hier con-

crete resultaten te boeken. Maar naast
hard werken vereist dit ook geduld en
het zorgvuldig smeden van partnerschap en samenwerking. Nucleaire ontwapening is als het lopen van een marathon. En momenteel staat er een
tegenwind, maar juist dan is het belangrijk om te blijven rennen, in de
juiste richting, naar de eindstreep van

Minister Stef Blok

een kernwapenvrije wereld. Blok sluit
af met een citaat van Gorbatsjov: ‘All
nations should declare that nuclear
weapons must be destroyed. This is to
save ourselves, and our planet.’

Izumi Nakamitsu

Izumi Nakamitsu, UN under-Secretary-General, High representative on
Disarmament, onderschrijft het belang
van het NPV als officieel podium om
resultaat te boeken. Daarvoor zijn een
aantal dingen noodzakelijk: toegewijd
leiderschap, maar ook bruggenbouwers
en gesprekpartners die tegenstellingen
kunnen overbruggen en voor consensus zorgen. Hierbij kan Nederland een
belangrijke rol spelen. Het NPV is een
gemeenschappelijke basis voor onze
collectieve veiligheid, failure is no
option in 2020.

Setsuko Thurlow

wat zij op 6 augustus 1945 had meegemaakt. Haar gedetailleerde verslag laat
je die ochtend zelf herbeleven. The
horror we witnessed that day it was
…just evil, totally unacceptable evil.
No human being deserves that, no
human being should ever have to go
through what we went through.

Namens IPPNW schetst co-president
Ira Helfand vervolgens de feitelijke
medisch-humanitaire impact van het
gebruik van kernwapens. Een beperkte
‘regionale’ kernoorlog tussen India en
Pakistan zal, naast vele doden en gewonden, door roetvorming in de atmosfeer het zonlicht blokkeren, met als
gevolg enorme misoogsten, een ongekende hongersnood en vluchtelingenstromen.

Om het probleem nog dichter bij huis
te brengen toont Ira ons de effecten
van een kernbom van 20 megaton op
Amsterdam. Een vuurbal met een
doorsnee van 6 km. In een gebied met
een doorsnee van 50 km. zal alles verbranden. In een gebied nog eens twee
keer zo groot zullen vuurstormen woeden en temperaturen stijgen naar 800
graden Celsius. Niemand zal dat overleven. Dit is niet het scenario voor een
Hollywood-rampenfilm. Het is het gevaar waar we elke dag mee leven zolang we deze wapens laten bestaan.
Het risico van ongelukken met kernwa-

Diagnose: de medisch-humanitaire gevolgen van kernwapens
Om te doorgronden wat de effecten
van een kernexplosie omvatten vertelde Hiroshima-overlevende Setsuko
Thurlow ons in een videoboodschap

Ira Helfand

pens is op zich al veel te groot om hen
te handhaven. Veel te vaak ging het al
bijna mis, hetgeen voormalig USminister van Defensie Robert
McNamara deed verzuchten: "We hadden geluk... Het was geluk dat een
nucleaire oorlog heeft voorkomen"
Het huidige beleid van de negen kernwapenstaten is niets meer dan een
hoop op blijvend geluk, wat een krankzinnige basis is voor het wereldwijde
veiligheidsbeleid.

Prognose: hoe ernstig is de
huidige situatie en het risico
op een (on)bedoelde kernoorlog?

Sergej Batsanov

Met Sergej Batsanov komt een
Russische oud-diplomaat aan het
woord die vanaf 1976 daadwerkelijk
mee onderhandelde over kernwapenverdragen. Zijn taak was het om veiligheid te garanderen. In de huidige
wereld betekent dit dat je niet alleen
met je buren goed overweg moet kunnen maar ook met landen aan het andere eind van de wereld. Kernwapens
zijn eigenlijk obsoleet. Je kunt er geen
oorlog mee voeren want ze zijn allesvernietigend. Maar toch is men in de
loop der jaren minder trouw aan verdragsafspraken. De bereidheid tot
nucleair gebruik is toegenomen. De
dialoog is verdwenen. Toch is hij redelijk optimistisch, om in medische termen te blijven raadt hij een multitherapie aan. Wanneer je probeert een
sterk medicijn te geven tegen een bepaalde ziekte, moet je misschien ook
een ander medicijn of een andere stof
geven om de zieke in leven te houden
en hem te beschermen tegen de effecten van het zeer sterke medicijn dat je
hem in de eerste plaats hebt gegeven.
We moeten meer bescheiden stappen
combineren met een meer radicale
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van Washington en Moskou niet accepteren om hun wettelijke verplichting
tot nucleaire ontwapening niet na te
komen. Als grote mogendheden niet
leiden, moeten anderen dat doen.

Therapie: hoe bereiken wij
een kernwapenvrije wereld?

Thomas Countryman

visie. Daartoe zou er meer discussie
moeten komen tussen voorstanders van
een radicale benadering en die van
meer gematigde en bescheiden maatregelen.

Thomas Countryman, onder president Obama staatssecretaris die zich
bezighoudt met kernwapenproblematiek, benadrukt de toegenomen risico’s.
Net als Ira Helfand ziet hij de gespannen situatie tussen India en Pakistan als
grootste risicofactor. Maar ook tussen
de VS en Rusland zijn de spanningen
nog nooit zo hoog geweest sinds de
Cuba-crisis. Erg verontrustend is dat
deze landen terug zijn gaan denken in
Koude Oorlogstermen, die van een
gelimiteerde en winbare kernoorlog.
Daartoe worden low-yield kernkoppen
ontworpen.
Zij weigeren te ontkennen dat een winbare kernoorlog onmogelijk is. Koppel
hieraan de gevaren van ongelukken,
valse alarmen enerzijds en nieuwe
cyberaanvallen, kunstmatige intelligentie en autonome wapensystemen anderzijds en je hebt een zeer riskante werkelijkheid. Hier ligt een taak voor kleinere landen. Niet-nucleaire staten moeten zich duidelijk uitspreken: dat ze het

Paus Franciscus
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Na een welverdiende pauze werd voor
het tweede deel van de middag de toon
gezet door korte video’s van Paus
Franciscus en Bisschop Gerard de
Korte. Paus Franciscus verklaarde in
een videoboodschap voorafgaand aan
zijn bezoek aan Japan met grote
nadruk: the use of nuclear weapons is
immoral. Bisschop de Korte voegde
daaraan toe dat de inzet van kernwapens op geen enkele manier te rechtvaardigen valt in een oorlog, het onderscheid tussen militairen en burgers is
verdwenen en de aantallen slachtoffers
zijn volstrekt onacceptabel.

Mary Robinson, voormalige en eerste
vrouwelijk president van Ierland en
thans voorzitter van The Elders, een
denktank om globale problemen en
conflicten op te lossen, stelt dat om het
risico op een onleefbare planeet te
voorkomen er rigoureuze stappen nodig zijn. Robinson verwacht geen wonderen van de NPV-conferentie in 2020
als daar niet de volgende speerpunten
aan de orde komen:
- een No first use-verklaring van alle
kernwapenstaten. Het niet als eerste
gebruiken van kernwapens;
- De-alerting van de 2000 kernwapens
die op scherp staan, klaar om binnen
enkele minuten gelanceerd te worden;
- Deployment, door bijvoorbeeld het
scheiden van de kernkoppen van de
raketten, een te groot deel van de kernwapens is nog actief inzetbaar;

- Decreased numbers, het verminderen
van het aantal kernkoppen wereldwijd
van de huidige 15.000 naar 2.000.
Omdat een kernwapenvrije wereld niet
vandaag op morgen realiseerbaar is,
zijn dit de eerste stappen in de goede
richting. Voor het zetten van deze stappen zijn de initiatieven van kleine landen als Nederland, Zweden, Polen en
Ierland essentieel.

Mary Robinson

De volgende spreker, Sico van der
Meer, nucleair expert van Instituut
Clingendael, trekt de lijn van Mary
Robinson door. Hoe kan het directe
risico op een kernwapenramp/conflict
worden verminderd? Laat kernwapenstaten verklaringen uitspreken, niet
alleen no first use maar ook dat men
nooit niet-kernwapenstaten met kernwapens zal aanvallen of de verklaring
van Reagan en Gorbatsjov onderschrijven dat een nucleaire oorlog nooit
gewonnen kan worden en derhalve ook
nooit gevoerd mag worden. Daarnaast
is van groot belang om ‘communicatie
en coöperatie’ te verbeteren. Er moet
vooral dialoog blijven bestaan tussen
kernwapenstaten, infomeer elkaar,
wees transparant. Bouw desnoods
gezamenlijke alarmsystemen, train je
personeel dat achter de knoppen zit en
leer van vroegere ongelukken en incidenten. Zo voorkom je een accidental
nuclear war. Hot lines zoals we die
kennen uit de Koude Oorlog blijven
van levensbelang, zeker in de tegenwoordige tijd waar cyberaanvallen tot
paniek kunnen leiden. Nog zo’n deugdelijke aanpassing is de-targeting van
kernwapens, mochten ze per ongeluk
gelanceerd worden dan vliegen ze niet
naar een wereldstad maar vallen ze in
een oceaan.

Tenslotte, verhoog de drempel voor de
inzet van kernwapens, spreek af dat je
ze in slechts zeer bijzondere omstan-

Sico van der Meer

digheden zult inzetten, verklein hun
rol, een oorlog kun je er immers niet
mee voeren, en leg dat vast in verklaringen. Helaas gebeurt tegenwoordig
eerder het omgekeerde en wordt de
drempel voor inzet juist verlaagd. Om
het tij te keren is politieke bereidheid
een noodzaak. Kleine landen hebben
daarbij terdege een belangrijke rol om
deze bereidheid een zetje in de goede
richting te geven. De geschiedenis
heeft laten zien dat als wereldleiders op
één lijn zitten er snel grote stappen
gezet kunnen worden.

Eirini Lemos-Maniati

Volgende spreker is Eirini LemosManiati, deputy director for Arms
Control NATO, immers ook de NAVO
predikt dat ze een voorstander van een
kernwapenvrije wereld is terwijl ze
tegelijkertijd verkondigt dat zij een
nucleaire alliantie zal blijven zolang er
kernwapens bestaan. Het is een lastig
dilemma zo blijkt. Staten hebben nu
eenmaal kernwapens omdat ze vinden
dat dit hun veiligheid vergroot. Wil je
een wereld zonder kernwapens dan zijn
er tal van controle- en verificatiemechanismen noodzakelijk en alternatieve
veiligheidsgaranties. Allemaal dingen
die overeen zijn gekomen binnen het
Non-Proliferatie Verdrag. En binnen
deze lijntjes wil de NAVO blijven
kleuren. Tot nu toe heeft de NPV niet
veel successen gekend maar afspraken

die de veiligheidsgaranties van een
land aangaan liggen ook uiterst gevoelig. Tegelijkertijd is dat ook waarom er
een NAVO bestaat. Haar bijdrage is in
vergelijking met de voorgaande sprekers een stuk voorzichtiger en minder
uitgesproken. De uiteindelijke sleutel
tot succes blijft toch de politieke wil
van (kernwapen)staten. De rol van
kleine landen als Nederland hierbij
blijft erg belangrijk.

De laatste spreker van het therapie
gedeelte is Beatrice Fihn, uitvoerend
directeur van ICAN, winnaar van de
Nobelprijs voor de Vrede 2017. Deze
Nobelprijs was voor een groot deel te
danken aan de realisatie van het door
122 landen ondertekende Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons
(TPNW) als ‘tegenhanger’ van het
Non-Proliferatieverdrag (NPV).
Beatrice begint met de gedeelde opvatting dat niemand wil branden in een
kernoorlog, of dat het klimaat ons allemaal ombrengt, maar dat als het erop
aankomt om daadwerkelijk wat te doen
dit een stuk lastiger blijkt. We hebben
vandaag een hoop kleine stappen zien
passeren. Op zich prima maar je moet
ook voorkomen dat al die initiatieven
juist een excuus gaan vormen voor
regeringen om feitelijk niets te doen. Je
kunt eindeloos over de verschillende
opties door blijven praten zonder dat er
iets gebeurt. Daar ligt het verschil met
het TPNW: dit verdrag dwingt mensen
om een concreet standpunt in te
nemen.

den op humanitaire gronden. Deze
gaten in het NPV worden door het
TPNW opgevuld. Dit verdrag moet
dan ook vooral als aanvulling op en
versterking van het NPV worden gezien. De kracht is dat het kernwapens,
net als chemische en biologische
wapens illegaal verklaard. Als kernwapens niet meer legitiem zijn vervalt het
bestaansrecht waar kernwapenstaten nu
nog aan vasthouden. Ook Nederland
moet kleur bekennen, het merendeel
van de bevolking wil een kernwapenvrij wereld, daar past geen squadron
F-35’s met een kernwapentaak bij.

Britt Vegting

Tenslotte is er een tot nu toe nog niet
gehoorde stem en dat is die van de
jongste generatie. Medisch student
Britt Vegting vertelt hoe geschokt zij
was toen ze tijdens een Summerschool
hoorde over de omvang van het kernwapengevaar. Een dreiging waar nauwelijks iemand jonger dan 50 jaar het
over heeft, terwijl het juist de jongere
generatie is die op moet staan en haar
stem moeten laten horen tegen deze
permanente dreiging. Een generatie
die, net als de klimaatsverandering,
deze kernwapens niet gewild heeft
maar wel moet leven met de rampzalige gevolgen.

Het voorbeeld van
Kazakhstan

Beatrice Fihn

Beatrice wijst op de tekortkomingen
van het NPV waar het artikel VI
betreft. Hierin verplichten kernwapenstaten zich tot volledige nucleaire ontwapening. Tot nu toe zonder resultaat.
Maar ook waar het gaat om het buitenwettelijk verklaren van kernwapens,
kernwapens die verboden moeten wor-

Voordat de paneldiscussie losbarst
krijgt de ambassadeur van Kazachstan,
Magzhan Ilyassov, kort het woord.
Deze voormalige Sovjetrepubliek was
ten tijde van de ineenstorting van de
Sovjet Unie een van de grootste kernwapenstaten ter wereld met 1.100
kernkoppen. Kazachstan was echter
ook het land waar meer dan 500 kernproeven werden uitgevoerd wat leidde
tot een sterk radioactief vervuild gebied half zo groot als Nederland. De
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Magzhan Ilyassov

regering kwam overeen dat ze zo snel
mogelijk van die kernwapens af wilden. Met behulp van Russische en
Amerikaanse partners was in 1997
alles ontmanteld en opgeruimd.
Kortom, als de politieke wil er is staat
niets een land in de weg om zichzelf te
genezen van de kernwapenziekte.

Jan Hoekema

Paneldiscussie geleid door
Jan Hoekema

Tijdens de paneldiscussie draait het om
twee vragen: wat zijn de meest urgente
stappen die er komend jaar, 2020, gezet moeten worden richting een kernwapenvrije wereld? En wat kan Nederland daaraan bijdragen?
Mary Robinson: in 2020 moeten de
bestaande kernwapenverdragen zoals
START gered worden. Datzelfde geldt
voor het Non Proliferatie Verdrag. Het
andere Ban Treaty verdrag (TPNW)
kan daarbij een grote rol spelen, als dat
geratificeerd is en in werking treedt zal
het een belangrijke morele invloed
hebben op de rest van de wereld. Het
kan het NPV een duw in de goede
richting geven.
En uiteraard blijven we wijzen op de
vier speerpunten, no-first use, de-alerting, deployment, decreased numbers,
die wij als The Elders aandragen.
Ira Helfand: er is gezegd dat we niet
van vandaag op morgen van die kernwapens af geraken, maar ik denk dat
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we geen tijd hebben om daar op te
wachten. We bevinden ons al veel te
lang op dun ijs, er moet snel wat
gebeuren zoals in de tijd dat Reagan en
Gorbatsjov grote aantallen kernwapens
opruimden. Met een nieuwe president
in 2020 hoop ik dat dat mogelijk is.
Britt Vegting: voor mij geldt raise
awareness: de jonge generatie moet
zich gaan roeren en meedenken over
oplossingen. Ook de medische-humanitaire invalshoek is daarbij essentieel,
dat maakt het probleem zoveel tastbaarder.
Eirini Lemos-Maniati: voor de
NAVO is het welslagen van de NPVconferentie 2020 van essentieel belang.
Op dat platform moeten stappen gezet
worden. Maar dat is tegelijkertijd geen
eindpunt, de NAVO zal hard moeten
blijven werken, we hebben een verantwoordelijkheid als NAVO jegens de
rest van de wereld.
Beatrice Fihn: voor ICAN geldt als
speerpunt het in werking treden van de
Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons (TPNW), daarvoor moeten
nog 16 landen het verdrag ratificeren.
In 2020 is het ook 75 jaar geleden dat
de atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki werden gegooid. Dat zullen
educatieve momenten worden waarop
de wereld zich zal realiseren dat we
van die kernwapens af moeten.
Jan Hoekema: toch is het vrij onwaarschijnlijk dat belangrijke landen zoals
de kernwapenstaten het TPNW zullen
onderschrijven.
Beatrice Fihn: belangrijke landen? Ik
vind Afrikaanse landen zeker zo belangrijk, vooral omdat zij het meest
kwetsbaar zijn en de gevolgen van een
nucleaire ramp hen veel harder zullen
treffen dan ons in het Westen. Hun
stem is dus eigenlijk veel belangrijker.
Ik sluit zeker niet uit dat een NAVO-

Marjolijn van Deelen

land het TPNW zal tekenen. Spanje
bijvoorbeeld is al op de goede weg. We
moeten niet eindeloos wachten totdat
de NAVO als geheel gaat tekenen,
sommige landen moeten het voortouw
nemen.

Jan Hoekema: dan nu graag jullie
reactie op de vraag welke rol Nederland kan spelen?
Mary Robinson: Nederland heeft al
goede initiatieven ontplooid om samen
met andere NAVO-landen maar ook
niet-NAVO landen naar oplossingen te
zoeken en ideeën aan te dragen.
Ira Helfand: in Amerika hadden we
een succesvolle campagne tegen alcoholgebruik friends don’t let friends
drive drunk. Een variant voor landen
zou kunnen zijn friends don’t let
friends have nuclear weapons.

Adam Bugasjki

Wij nodigen wij u met veel genoegen uit voor de Algemene Vergadering van de NVMP op:

zaterdagochtend 4 april 10.00 - 12.00 uur, in De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort.
Na een gezamenlijke lunch zal er ’s middags een symposium plaatsvinden, verder informatie hierover volgt nog.

Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Nederland is een trouwe bondgenoot
van Amerika, wij hebben een serieuze
verslaving als het om kernwapens gaat.
Wij hebben een goede vriend nodig die
ons vertelt dat we op de verkeerde weg
zijn, dat nucleaire afschrikking onacceptabel is, dat het niet werkt, dat het
juist de oorzaak is dat we nog steeds
zoveel kernwapens hebben.
Beatrice Fihn: 85% van de Nederlandse bevolking wil van de kernwapens af, zij moeten hun stem meer
laten horen. De politieke druk moet
worden opgevoerd. Benader je parlementsleden, en vertel hoe belangrijk dit
onderwerp is. Benader de burgemeester van je stad, geen enkele stad wil
doelwit zijn van een kernwapen. Klop
aan bij banken en pensioenfondsen die
nog steeds in kernwapens investeren,
en vertel hen dat jouw geld daar niet

naartoe mag gaan. Wij kunnen zelf het
verschil maken.
Mary Robinson: als voorzitter van
The Elders is het onze plicht om altijd
‘hoop’ overeind te houden in de discussie. De eerste voorzitter van The
Elders aartsbisschop Desmond Tutu
werd eens gevraagd ‘Archbishop Tutu
why are you such an optimist?’ He
looked at her and shook his head ‘Oh
no no, I’m not an optimist, I’m a prisoner of hope’. Als je hoop hebt is het
glas nog altijd halfvol, je doet het met
wat je hebt. Hoop geeft je altijd energie
en geloof dat je daadwerkelijk iets kunt
betekenen.

Tenslotte

Adam Bugasjki (Polen) en Marjolijn
van Deelen (Nederland), vice-voorzitters van de NPV-herzieningsconferen-

tie in 2020 benadrukken het belang van
deze bijeenkomst. Er kwamen interessante aspecten en ideeën naar voren
waarmee zeker wat gedaan zal worden
richting de conferentie. “Wat vooral
opviel was het gevoel van urgentie, dat
geeft ons diplomaten de motivatie om
die extra mijl te lopen ten behoeve van
ontwapening.” Zoals Peter al in zijn
‘woord van de voorzitter’ aangaf, dit
was ook de opzet van deze bijeenkomst, en om hieraan nog verder bij te
dragen hadden we een speciale tool
voorbereid - tegelijkertijd een korte
samenvatting van de discussies van de
dag: het Hague Peace Palace Appeal.
De tekst en presentatie daarvan vindt u
verderop in deze nieuwsbrief. Het volledige verslag is te downloaden op:
https://www.nvmp.org/nvmp-congrespeace-palace-26-11-19/ *
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The Hague Peace Palace Appeal
Hans van Iterson
Aan het einde van het NVMPcongres ‘Urgent Appeal for a
nuclear weapon free world’ d.d.
26-11-2019 werd door presentatrice en actrice Chazia
Mourali op indrukwekkende
wijze het Hague Peace Palace
appeal gepresenteerd.

The Hague Peace Palace
Appeal

‘Urgent appeal for a nuclear weaponfree world’

We, Dutch physicians for peace
(NVMP), organizers of the conference
‘Urgent appeal for a nuclear weaponfree world’ in the Hague Peace Palace,
November 26, 2019 are deeply worried
about the unacceptable risks of nuclear
weapons for the global health and
well-being. So it is our medical duty to
raise our voice.
Let’s wake up! There are still 15.000
nuclear weapons around - 93%
Russian or American, up to hundreds
times more powerful than the two
destroying Hiroshima and Nagasaki
(1945), with devastating medicalhumanitarian impact on civilians and
with no help possible. About 2000 are
on high alert, ready to be launched within minutes, and nuclear weapon states
have openly threatened to use them,
risking total annihilation of mankind the Nuclear Winter.

Chazia Mourali

Let’s wake up! Even from a so called
limited regional nuclear war we all will
suffer: huge amounts of soot in the
stratosphere will block the sun, causing
massive crop failure, huge migrant
streams and up to two billion hunger
deaths - the Nuclear Famine.

Let’s wake up! Often we’ve been
close to unintended nuclear attacks by
false alarm, technical or human failure.
Developments like cybercrime, killer
robots and artificial intelligence will
make it even harder to stop an unintended nuclear launch or prevent retaliation.

Let’s wake up! Important international
treaties are in danger or jeopardized
and a new nuclear arms race is imminent. Instead of abolishing their arsenals as promised, Russia and the US
are modernising and upgrading them in
their strategies, even for real use, lowering the nuclear threshold. Trillions of
dollars are involved, not available for
treating diseases or for prevention by
combatting hunger, poverty and inequi-

ty. So mankind is facing an existential
choice: either nuclear weapons are here
to stay - and then, according to the
experts, sooner or later they will go
off, intended or unintended. Or, how
difficult that may be, we have to eliminate them before they eliminate us.
That is why almost all countries, also
the main nuclear powers, signed the
Non-Proliferation Treaty (NPT, 1970),
including Article VI, obliging to eliminate all nuclear weapons. Until now
however the nuclear powers did not
keep their promises. So we must find
ways to urge them to disarm, by mobilizing politics, civil society and public
opinion, by supporting the ban treaty
TPNW as a pressure tool, to help
making the 2020 NPT Review
Conference a success. And it is feasible: in 1985 there were 70,000 nuclear
warheads worldwide, and now 15,000,
thanks to Gorbachev’s and Reagan’s
courage to negotiate. Let’s finish that
job!

Finally, when a great health risk is
imminent, physicians use to take emergency measures to prevent death-atthe-spot. So on short notice we strongly recommend the nuclear powers to
de-alert and de-target their weapons of
mass destruction and to agree to
‘No First Use’, in order to minimize
the acute risks and to be able to realize
the final prevention, in accordance
with the very first UN-resolution
(1946), unanimously supported,
also by the USA and the Soviet Union:
Global Zero! *

It is time to bring resolutions and promises into practice, for the sake of survival!

Daarna werd het Appeal door NVMP-voorzitter Peter Buijs aangeboden aan Mary Robinson, voorzitter van The Elders en voormalig
president van Ierland, en Izumi Nakamitsu, UN under-SecretaryGeneral, High representative on Disarmament.
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En uiteraard mochten de verantwoordelijke politici niet van onze
oproep verstoken blijven en derhalve overhandigde op dinsdag
17 december de NVMP- Artsen voor vrede het Hague Peace Palace
Appeal aan Joël Voordewind (CU), Lilianne Ploumen (PvdA),
Martijn van Helvert (CDA) en Bram van Ojik (Gr. Links), leden van
de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken .

