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Bij de voorplaat
Op 16 februari 2021 overleed Bernard Lown, een
van de oprichters van IPPNW. Hij was ook de
uitvinder van de defibrillator.

Veel van onze leden zijn al decennialang
betrokken bij de NVMP en Artsen voor
Vrede (en hun voorlopers). Een paar data:
in 2019 was het vijftig jaar geleden dat de
NVMP werd opgericht. Dit is gevierd met
een symposium in het Vredespaleis, eind
van dat jaar. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat het eerste internationale congres
van IPPNW plaats vond. IPPNW was in
1980 opgericht door Bernard Lown en
Yevgeni Chazov en hun medestanders. Er
waren ook al leden van de NVMP bij aanwezig. Lown is in februari dit jaar overleden, zie het in memoriam. Chazov heeft
inmiddels ook een hoge leeftijd. Ruim vijfendertig jaar geleden, in 1985, werd aan
IPPNW de Nobelprijs voor de Vrede uitgereikt vanwege het vragen van aandacht
voor het gevaar van kernwapens. Een heugelijk feit dat in 2017 werd herhaald met
de Nobelprijs voor ICAN. Zo zijn er natuurlijk veel meer data te noemen, van
allerlei prijzen die IPPNW kreeg voor het
streven naar een kernwapenvrije wereld op
medische gronden.
Andere problemen dan kernwapens en de
dreiging van oorlog ermee krijgen minder
aandacht maar zijn beslist niet onbelangrijk.
De actualiteit: ten tijde van het schrijven
van dit stuk is er enkele dagen eerder een
wapenstilstand afgesproken tussen Israël en
Hamas. Dit nadat de aanvallen over en
weer vooral veel slachtoffers maakten aan
Palestijnse kant. Hopelijk blijft het bestand
nu langer staan, met verbetering van de
leefsituatie in Gaza en de overige Palestijnse gebieden. In deze Nieuwsbrief zult u
geen commentaren vinden over dit conflict, omdat het te actueel is en zo ingewikkeld ligt: ieder commentaar zal maar een
beperkt aantal nuances kunnen bespreken,
en dus in gebreke blijven voor de verschillende partijen.
Wat u wel in de Nieuwsbrief kunt vinden:
veel interessante artikelen. Om enkele te
noemen: een artikel over Käthe Kollwitz en
haar kunstenaarschap. Zij heeft het verlies
van een zoon in de Eerste Wereldoorlog
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Verder zijn er natuurlijk de vaste bijdragen
zoals het woord van de voorzitter en de
column van Marc Cosyns. De achterpagina
gaat deze keer over de brief over kernwapens, die de leden van het Balieberaad
schreven aan de informateur. Maar eerst
onze voorzitter. Die schetst enthousiast
hoe hij een IPPNW-Pugwash-Appeal organiseerde van vooraanstaande Russen en
Amerikanen aan hun leiders, met twee
wensen voor een ommekeer in de sterk
verslechterende kernwapensituatie.
Wensen, die Putin en Biden tijdens hun top
in Genève honoreerden in hun gezamenlijke verklaring over strategische stabiliteit en
“…reducing the risk of armed conflicts and
the threat of nuclear war.” Geheel in de
geest van die al decennia actieve NVMPleden en van Bernard Lown!
Ik wens u allen een vreedzame, mooie
coronavrije zomer, met mooi weer en zonder hittegolf!
Margreet Bakker
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getracht weer te geven in een kunstwerk
dat besproken wordt door Hugo D’aes.
Een en ander naar aanleiding van een tentoonstelling in Antwerpen. Bestuurslid Wil
Verheggen bespreekt het SIPRI-rapport
over de defensie-uitgaven, die alleen maar
stijgen, maar de wereld niet veiliger maken.
Verder een boekbespreking van Hans van
der Dennen over The Goodness Paradox,
door Richard Wrangham. Een pittig stuk,
met veel om te overdenken. De bijdrage
van Christien Mudde gaat over Voices, een
muziekstuk van Marc Richter. Jeffrie
Quarsie heeft begin mei mee een webinar
georgaiseerd over het conflict in Afghanistan. Hij beschrijft zijn indrukken. U vindt in
dit nummer ook het verslag van Bert
Sweerts over de ALV, die tweemaal per jaar
plaats vindt. Deze keer op zaterdag 29 mei.
De ALV werd gevolgd door het middagsymposium, over verdragen die kernwapens verbieden. Met als sprekers Ingeborg
Denissen, Jan Hoekema, Tom Sauer en
Peter Buijs. Hans bericht ook hier over.
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Woord van de voorzitter

Rare push from respected US-Russian voices

Urgent appeal for a nuclear weapon-free
World revisited in Geneva, 16-6-2021
Peter Buijs
Voor de NVMP/AVV begon 2021
met onze Nieuwjaarswens aan
minister Blok over een belangrijk
doel van onze acties: “…dat
Nederland zijn traditionele bruggenbouwerrol voorafgaande en
tijdens de NPV-toetsingsconferentie (opnieuw uitgesteld, tot januari 2022, PB) zo effectief en creatief mogelijk inzet om in VN-verband een zo groot mogelijk politiek en maatschappelijk draagvlak
te creëren om de kernwapenstaten duidelijk te maken, dat zij eindelijk hun deel van de Grand
Bargain uit 1970 dienen in te lossen: onderhandelen over totale
nucleaire ontwapening.
De andere NPV-ondertekenaars hebben
zich tot nu toe gehouden aan hun deel:
non-proliferatie. Maar als de kernwapenstaten geen wezenlijke stappen zetten inzake Artikel VI, kan het NPV pas
echt ondermijnd worden doordat gebeurt waarvoor het Regeerakkoord nadrukkelijk waarschuwt: verdere proliferatie! (…) Het gevaar op een (on)bedoeld nucleair conflict is groter dan
ooit en dringend en doortastend optreden is geboden. Vele ‘Vredespaleissprekers’ hebben hun hoop uitgesproken, dat Nederland deze belangrijke rol
op zich neemt (…), geheel passend binnen het Regeerakkoord, het jarenlange
consistente BuZa-beleid terzake en
bondgenootschappelijke verplichtingen.”

Dit is nog steeds onze hoofdinzet, met
straks een voorbeeld van hoe een klein
land wel degelijk iets kan betekenen op
het wereldtoneel. Hierover zijn we
constructief in gesprek met ‘BuZa’,
waar we veel goodwill ondervinden,
ook vanwege het daarbij betrekken van

Appeal to presidents Biden and Putin on the occasion of
their summit

We look forward with great optimism to your meeting in person as the leaders
of the most powerful nuclear weapon states. We hope that your summit will
help to rebuild mutual respect and cooperation between the United States and
the Russian Federation.

Since the Soviet-US alliance defeated fascism in 1945, courageous Russian
and American leaders have several times channelled the courage to work
together to put an end to the greatest risk facing humanity: a nuclear
apocalypse, intended or unintended, that could end life on our planet. In their
cooperation to create the 1968 Non-proliferation Treaty, your predecessors
limited the spread of the most dangerous weapons ever invented and committed
to their ultimate elimination. Successive bilateral treaties have reduced their
number by more than 85%. And you, President Putin and President Biden,
have shown the same determination by extending New START, the most
significant remaining bilateral arms control treaty.

We appeal to you to show the same courage and sense of urgency again when
you meet in Geneva. Specifically, we urge you to:
• Reaffirm the statement of M. Gorbachev and R. Reagan: “A nuclear war
cannot be won and must never be fought”.
• Commit to a bilateral strategic, regular, frequent, comprehensive and result
oriented dialogue, leading to further reduction of the nuclear risk hanging
over the world and re-discovery of the road to a world free of nuclear
weapons.

Your responsibility extends far beyond your two great nations. The eyes of the
world will be upon you, and we look forward to your success.”
Vredespaleissprekers Thomas Countryman, onder Obama onderminister voor
kernwapenzaken, en Sergey Batsanov,
vanaf 1976 Russisch onderhandelaar
bij diverse (nucleaire) ontwapeningsverdragen. Ingeborg Denissen, hoofd
van de betreffende afdeling, kwam
graag spreken op ons NVMP/AVVSymposium (zie elders) en op een toekomstig Balieberaad-webinar. Later
meer daarover.
Om bovengenoemde Nederlandse rol
verder te stimuleren formuleerde vorige zomer het ‘Balieberaad voor een
kernwapenvrije wereld’ op ons initiatief zes urgente aanbevelingen voor de
verkiezingsprogramma’s, die bij negen
partijen terugkwamen. Gebaseerd op

die programma’s stelden NVMPbestuursleden Dirk Hoogenkamp en
Jeffrie Quarsie een ‘BalieberaadKieskompas Kernwapens’ samen,
waarmee flink aan de verkiezingsweg
getimmerd is. En wat bleek: een meerderheid van partijen in de nieuwe
Tweede Kamer staat ‘aan onze kant’,
met name inzake beëindiging van de
laatste Nederlandse kernwapentaak en
aansluiting bij het VN-kernwapenverbodsverdrag TPNW.

Die twee punten stonden dan ook
bovenaan in de Balieberaadbrief aan
informateur Hamer (zie achterpagina),
naast:
3. een NAVO-debat starten over een

Vervolg op pagina 4
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Vervolg van pagina 3

duurzaam, 21e-eeuws, niet-nucleair
veiligheidsalternatief voor het onhoudbare 20e-eeuwse concept van credible
nuclear deterrence;
4. bij alle negen kernwapenstaten aandringen op vertrouwenwekkende maatregelen als no-first-use-verklaringen,
de-targetting en de-alerting.

Deze nieuwe Balieberaadmijlpaal eindigt met de dringende aanbeveling tot
aanscherping en concretisering van de
vorige Regeerakkoordzin over de actieve kabinetsinzet voor een kernwapenvrije wereld: beëindig de laatste Nederlandse kernwapentaak en sluit aan bij
het VN-kernwapenverbodsverdrag
TPNW.

Het waren trouwens drukke Balieberaadtijden: op 22 januari werd al tijdens een feestelijk webinar geproost op
de Entry-into-force van de TPNW. Diverse beraden volgden, begin juni nog
met Gregor Rensen uit Brielle, opvolger van Geert van Rumund als “Burgemeesters-voor-Vrede”-voorzitter. Dan
internationaal: NVMP-bestuurders
Marianne Begemann en Dirk Hoogenkamp werden verkozen tot resp. Vicepresident-Europe en European Student-representative tijdens de IPPNWInternational Council-meeting. Mijn
herverkiezing als International Boardmember scheelde één stem - voor mij
geen belemmering voor internationale
inzet, zoals hierna beschreven.
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Niet ontevreden mailed ik Batsanov,
die nogal ontnuchterend reageerde:
“Early 2021 this text had been okay,
but the international situation has
severely deteriorated, so we must be
much shorter, more moderate and
sober.” “Will you try?” “Okay!”.
Nieuwe teksten bleven echter uit en de
tijd drong. Dus belde ik na overleg
Vredespaleisspreker Thomas Countryman, mailde mijn concept en tot onze
opluchting stuurde hij binnen enkele
uren een sterk verkorte versie.
Na het nodige mailmatige schaafwerk
konden we tijdens een Zoom op 27

mei de tekst ‘finaliseren’, samen met
een derde Vredespaleisspreker, Ira
Helfand, jarenlang IPPNW-copresident. Dit vanwege mijn suggestie om
ons Appeal te laten uitbrengen door
‘neutrale’ wereldorganisaties als
IPPNW en Pugwash. Die waren bereidwillig, maar hadden geen slagvaardig uitvoeringsbureau, zodat Tom,
tevens ACA-voorzitter (Arms Control
Association), zijn executive director
introduceerde, Daryl Kimball. Dit
leverde een daadkrachtig gezelschap
op, tot mijn vreugde, omdat ik weliswaar initiatiefnemer was, maar organisatorisch compleet afhankelijk van
Russisch en Amerikaans engagement.
Dat bleek volop aanwezig: in no-time
waren daar indrukwekkende ondertekenaars als William Perry, vml. U.S.Defensieminister; Igor Ivanov, vml.
Buitenlandse zakenminister; Dan
Correa, President Federation of
American Scientists; generaal
Vyacheslav Trubnikov, vml. hoofd
International Intelligence Service en
generaal Victor Esin, vml hoofd van de
Russische Strategic Missile Service!

Drie weken na mijn telefoontje aan
Batsanov waren wij klaar, inclusief
persbericht: “High-Level Group
Issues Appeal to Biden and Putin to
Reduce Nuclear Weapons Dangers.
Call for Result-Oriented Dialogue to
Rediscover the Road to a World Free
of Nuclear Weapon - organized by
IPPNW and Pugwash, recipients of the
1985, resp. 1995 Nobel Peace Prize.
(Washington and Moscow)—In advance of the first summit between
Presidents Vladimir Putin and Joseph
Biden in Geneva on June 16, a group
of American and Russian organizations, international nuclear policy
experts, and former senior officials
have issued an appeal to the two
Presidents. It calls upon them, in their
discussions on strategic stability, to
take meaningful steps to reduce the
risk of nuclear war and make further
progress on nuclear arms control and
disarmament. Na Appeal-kernzinnen
en quotes van Sergey en Ira volgen de
belangrijkste namen, beginnend met:
Peter Buijs, M.D, chair IPPNW
Netherlands, who initiated the
Appeal”, en het Appeal zelf (zie box).

Dit genereerde aandacht in Rusland
(Tass, Kommersant) en de VS (AP,

s

Opgelucht terugfietsend na mijn tweede Pfizerprik, 14 mei, belde ik bovengenoemde Batsanov. “Sergey, is Putin
accepting Biden’s invitation for a summit, mid June?” ”Unofficially ‘yes’!”
“Shall we then start working on an
Appeal, we discussed earlier, from
Russian and US-civil society to urge
their leaders for steps towards a nuclear weapon-free world, according to
our ‘Peace Palace message’?” “Okay!
Can you write a first draft?”
Wat een buitenkans, direct schrijven
aan Biden en Putin! Eerst maar eens
mijn gedachten ordenen met als motto:
“Nuclear war cannot be won and must
never be fought” - de GorbatsjovReagan-stelling uit 1985, die Trump
afwees – hoogst verontrustend! Dus:
“We, citizens of the world’s mightiest
nuclear powers, very much welcome
your summit. For years we worry
about growing tensions between our

countries, risking military confrontations and even stumbling into an unintended war. Especially we are worried
about the current 14.000 nuclear weapons, for 93% under your command.”
(…) “Soviet officers Archipov and
Petrov saved the world by NOT launching them, though they were entitled
to do so. You however would have
much less decision time, because of
technological developments like
Artificial Intellingence or hypersonic
rockets. (...) So we urge you to stop this
unacceptable threat to humanity and
free yourself from an unbearable
responsibility: any moment you might
have to decide about billions of lives,
including your loved ones, and even
about mankind itself.” “How different
our views may be, on decisive moments
in history our countries joined forces,
like In 1945, when our armies defeated
fascism. And in 1962, Kruchev and
Kennedy solved the Cuba-Crisis, close
to an all-out nuclear war. Lessons learned, our countries were key regarding
the almost universally supported NonProliferation Treaty (1970). Article VI
obliges our countries to total, verifiable, irreversible nuclear disarmament.” “After 50 years, we think it is
time to finally fulfil that obligation!
You both already saved New Start,
willing to negotiate about more than
this Treaty obliges. Meanwhile you try
to restore the Iran-deal, and hopefully
also Open skies and INF, and finally
Article VI NPT. Then the astronomic
amounts of money reserved for modernizing your nuclear arsenals can be
spent to real global human needs: better health care, social security, housing, infrastructure, preventing new
pandemics. That will make our world
much safer than nuclear weapons!”

In memoriam
Bernard Lown (1921-2021)

Bernard Lown en zijn vrouw Louise

Op 16 februari 2021 is een van de oprichters van
International Physicians for the Prevention of Nuclear War
(IPPNW) overleden. Bernard Lown zou in juni 100 jaar
zijn geworden. Hij was getrouwd met Louise, die hem bij
alle congressen vergezelde. Zij overleed in 2019.
De laatste jaren was hij door zijn hoge leeftijd niet meer
direct betrokken bij het wel en wee van IPPNW.

De cardioloog Bernard Lown was vanaf het begin actief bij Physicians for Social Responsibility (PSR), de Amerikaanse zusterorganisatie van de NVMP en Artsen voor Vrede. Hij was een van de schrijvers van een serie artikelen over kernwapens en de gevolgen
van het gebruik ervan, die in de New England Journal of Medicine werden gepubliceerd. Lown was in 1980 een van de initiatiefnemers
van een internationale beweging van artsen die bezorgd waren over het gevaar van een kernoorlog en dus van de ontwikkeling, productie,
bezit en het dreigen met kernwapens. In eerste instantie waren hierbij vooral Russische en Amerikaanse cardiologen betrokken, die elkaar
al jaren kenden. Later werd de groep aangevuld met artsen uit vele specialismen en uit vele landen in de wereld.

Bernard Lown en de Russische arts Evgeny Chazov waren de eerste co-presidenten van IPPNW. In 1981 was het eerste congres van
IPPNW, in Airlie House. De internationale congressen werden in de eerste twintig jaar jaarlijks gehouden, in 1983 in Nederland.
Later werd de frequentie aangepast, tot om de twee of drie jaar. In 1985 was de IPPNW zo groot dat er 135.000 artsen aangesloten
waren uit ruim zestig landen. Vanwege de urgentie van het gevaar van kernwapens, het was nog in de Koude Oorlog, werd in 1985 de
Nobelprijs voor de Vrede toegekend. Dit ging gepaard met de nodige controverse, de Amerikanen werden in eigen land uitgemaakt voor
communist en de Russen werden beticht van heulen met de vijand. Desondanks ging de uitreiking van de prijs gewoon door. In de
daaropvolgende persconferentie werden kritische vragen gesteld. Een van de aanwezigen, een Russische cameraman, wond zich er zo
over op dat hij een hartaanval kreeg. Hij had het geluk dat een groot deel van de aanwezigen arts was en bovendien waren er veel
cardiologen onder hen. De man werd met succes gereanimeerd en overleefde het na opname in een ziekenhuis in Stockholm.
Naderhand heeft Lown wel eens gezegd dat dit voorval op een bepaalde manier God sent was. Beter kon niet duidelijk gemaakt worden
waar het IPPNW om ging: iedere arts zal zonder aanziens des persoon en conform de artseneed patiënten behandelen. Beter is nog
preventie van ziekte, in dit geval preventie van een oorlog waarin artsen en ander medisch personeel niet of nauwelijks gewonden
zouden kunnen behandelen. Hij heeft het uitgebreid beschreven in zijn boek Prescription for Survival.

In de tijd van Glasnost hadden IPPNW’ers uit het bestuur contact met politieke leiders, zoals Michael Gorbatsjov en andere staatshoofden. Mogelijk hebben deze contacten bijgedragen aan enkele van de ontwapeningsverdragen. Bernard Lown was een hartelijke
man die graag met mensen in contact kwam en de indruk wekte dat hij graag vertelde over zijn ervaringen, zowel in de cardiologie als
in de vredesactiviteiten.

Lown was een internationaal vermaard cardioloog die betrokken was bij onderzoek naar veel behandelingen in de cardiologie die we
nu als vanzelfsprekend ervaren. Hij was eind jaren veertig een van de eerste artsen die hartpatiënten snel mobiliseerden om trombose
en longembolie te voorkomen. In latere jaren was hij betrokken bij het onderzoek naar behandeling van hartritmestoornissen met onder
andere de externe defibrillator. Verder paste hij medicatie toe waarmee hartritmestoornissen op een veilige manier behandeld konden
worden. De behandelingen in de acute fase na een hartinfarct hebben geleid tot het ontstaan van Eerste Harthulp in ziekenhuizen, zoals
nog steeds het geval is.

Bernard Lown heeft vele onderscheidingen gekregen, zowel voor zijn vredeswerk in IPPNW en PSR, alsook voor zijn medische
activiteiten. Er is zelfs een brug naar hem vernoemd in de staat waar hij woonde.
Margreet Bakker

Politico). Intussen wisten Batsanov en
Countryman precies aan welke voorbereidende ambtenaren zij ruim te voren
ons Appèl moesten overhandigen,
zodat beide zijden tijdig dezelfde tekst
hadden. Nu de hamvraag: vond het
Appèl gehoor? “Low expectations with
one possible exception: nuclear arms
control”, aldus hét Amerikaanse politieke blad Politico, daags tevoren. Hun
verklaring? “rare push from respected
US-Russian voices”, met als voorbeeld
ons Appeal+namen+link, oproepend
tot “...a bilateral strategic dialogue”,
gevolgd door de volledige quote t/m
“…nuclear weapon-free world.” Politi-

co citeert vervolgens BuZa-minister
Lavrov, die hoopt dat beide presidenten
“…will determine a strategic policy for
future work in these areas (…) based
on preparatory consultations.” Welnu,
die voorbereidingen waren kennelijk
prima: direct na de top werd een U.S.–
Russia Presidential Joint Statement on
Strategic Stability uitgebracht. Daarin
stellen beide presidenten zelfs in gespannen perioden voortgang te kunnen
boeken “...on our shared goals of ensuring predictability in the strategic
sphere, reducing the risk of armed conflicts and the threat of nuclear war.”,
met New Start als voorbeeld.

En dan: “We reaffirm the principle that
a nuclear war cannot be won and must
never be fought”! “US and Russia will
embark together on an integrated bilateral Strategic Stability Dialogue in the
near future that will be deliberate and
robust. Through this Dialogue, we seek
to lay the groundwork for future arms
control and risk reduction measures.”
Daarmee zijn de twee Appèl-wensen
bijna letterlijk vervuld, en de ReaganGorbachev-quote is zelfs verheven tot
‘principle’! En wat de urgentie betreft:
al in juli zijn vervolggesprekken
gepland. De wereld kan wat opgeluchter adem halen! *
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Boekbespreking

Richard Wrangham: de
Goedheidsparadox

Johan M.G. van der Dennen
Volgens vele van mijn collega-wetenschappers is het bestuderen van “het
Kwaad” (Evil, Le mal, das Böse, Übel,
etc.) een zinloze exercitie, omdat (a)
het Kwaad helemaal niet bestaat; (b)
het Kwaad een ethische categorie is
waarover hooguit verdwaasde filosofen
hun borrelpraat mogen verkopen; (c)
het Kwaad nou net een modelvoorbeeld is van cultureel relativisme en
arbitraire sociale constructies. Al deze
argumenten zijn samen te vatten als:
het begrip het Kwaad heeft geen referenten, en bovendien is datgene waar
het naar zou verwijzen (bijv. homicide,
infanticide, senilicide, verkrachting) in
een of andere cultuur of een of ander
historisch tijdperk niet alleen niet als
kwaad beschouwd maar zelfs als desideratum. Een beetje ridder destijds verkrachtte bijvoorbeeld zijn damsel-indistress zodra hij haar in de gaten
kreeg. Senilicide was gebruikelijk bij
de Inuit. Infanticide was eeuwenlang
de enige manier van geboortebeperking
overal ter wereld. Het onscrupuleus en
gewetenloos afmaken van vijanden
behoorde tot de mores van de meeste
niet-statelijke samenlevingen, en zelfs
‘beschavingen’.

Inleiding

Dergelijke argumenten zijn nauwelijks
te weerleggen – zelfs met het tegenargument dat alle mensen over een soort
evolutionair-gevormde “morele emoties” beschikken en dat alle bekende
culturen een soort universele conceptie
van mala-in-se bezitten (handelingen
die van zichzelf slecht zijn, en niet
alleen omdat ze verboden zijn; zogenaamde mala prohibita). Desondanks
zijn er gelukkig genoeg wetenschappers die zich, ieder vanuit de eigen discipline, bezighouden met de malicieuze kanten van menselijk (en meer algemeen organismisch) gedrag; ik heb er
in voorgaande boekbesprekingen in de
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NVMP-Nieuwsbrief een aantal van
behandeld. Een eminent vertegenwoordiger van deze wetenschappers is
Richard Wrangham.
Richard W. Wrangham, Engelsman van
geboorte, is een briljant primatoloog en
biologisch antropoloog. Hij was een
van de eerste medewerkers van Jane
Goodall, de godmother van de chim-

Wrangham

pansee-research (Gombe National
Park, Tanzania), en hij was de eerste
die opmerkte dat het in het chimpparadijs van Goodall niet helemaal
koosjer was. Het team van Goodall
ontdekte tot hun verbijstering dat
chimpansees infanticidaal en kannibalistisch konden zijn, en zelfs naburige
conspecifieke groepen uitroeiden, in
wat Goodall zelf als “primitieve oorlogsvoering” omschreef. Later zou
Wrangham eenzelfde gedrag waarne-

men in Kibale National Park
(Oeganda), en hij bleef levenslang gefascineerd door het gedrag en de
gedragsecologie van chimpansees,
bonobo’s, en hominiden – en hun
respectievelijke evolutionaire trajecten.
Wrangham was ook een van eerste
wetenschappers die rijkelijk (soms
overvloedig, en meestal controversieel)
theorieën en modellen ontwikkelden
om die oorlogsvoering en andere ‘diabolische’ gedragingen
zoals dodelijk geweld en
seksuele dwang te verklaren, en hij veronderstelde
dat ook de menselijke
‘primitieve’ oorlogsvoering een evolutionaire
achtergrond zou kunnen
hebben – waardoor hij
door de peace-and-harmony mafia en andere
deugdzame antropologen
en waakzame feministen
als de baarlijke duivel
werd beschouwd (zie bijv.
mijn verslag van de
workshop Aggression and
Peacemaking in an
Evolutionary Context in
de NB van 30, 4, 2010).
In de jaren dat ik actief en
enthousiast aan mijn dissertatie over de oorsprong
van oorlog werkte was
Wrangham mijn voorbeeld, mijn mentor, of
inspiratiebron, of hoe je
dat ook maar wilt noemen. In vakkringen is
Wrangham bekend van zijn tientallen
publicaties zoals Evolution of coalitionary killing (Yearbook of Physical
Anthropology, 42, 1999) en, met Luke
Glowacki, War in chimpanzees and
nomadic hunter-gatherers: Evaluating
the chimpanzee model (Human Nature,
23, 2012), maar bij het grote publiek
vooral om zijn boeken als Catching
Fire: How Cooking Made Us Human
(vertaald als “Koken: over de oorsprong van de mens”, Nieuw

Amsterdam, 2009) en, met Dale
Peterson, Demonic Males: Apes and
the Origins of Human Violence (vertaald als “Agressieve mannetjes: over
mensapen en de oorsprong van geweld
bij de mens”, Nieuwezijds, 1998).
Wrangham doceert momenteel biologische antropologie aan de Harvard
Universiteit.
The Goodness Paradox is een moeilijk
boek. Enerzijds door het gortdroge en
humorloze proza en de zakelijke,
wetenschappelijke stijl, en anderzijds
door de complexe materie en de omvattendheid van de onderwerpen die
aan bod komen: van de genetica van
auto-domesticatie en embryologie/anatomie (“neural crest”) tot paleontologie
en voorstatelijke oorlog. Al deze
onderwerpen worden door Wrangham
geduldig en vakkundig uitgelegd, maar
veronderstellen toch een grein aan
basiskennis, en anders wel meer-daneen-minimum aan belangstelling, intellectuele nieuwsgierigheid en vasthoudendheid (eerlijk is eerlijk: niet alles is
even boeiend). Maar laten we gewoon
bij het begin beginnen.

Inhoud

Het centrale thema van het boek is de
paradox (die eigenlijk niet zo heel
paradoxaal is) dat de mens tezelfdertijd
zowel uitzonderlijk tolerant en vredelievend is, voornamelijk in eigen kring,
familie, ingroup, als bijzonder oorlogszuchtig, kwaad- en wreedaardig tegen
outsiders, outgroups, tegenstanders,
vijanden, devianten, vreemden. In
short, a great oddity about humanity is
our moral range, from unspeakable
viciousness to heartbreaking generosity
(p. 4). De oplossing van deze paradox,
de verklaring van dit morele spectrum
van het onuitspreekbaar kwade tot het
zelfopofferend goede is de opdracht
die Wrangham zichzelf stelt.
Een eerste verklaring is het onderscheid tussen reactieve en proactieve
agressie of reactief en proactief geweld
(het verschil tussen agressie en geweld
is in de Amerikaanse literatuur meestal
nauwelijks van belang). Reactieve
agressie is een reactie op een bedreiging, en wordt ook wel impulsieve of
defensieve of affectieve of vijandige
agressie genoemd, of agressie bedreven in “hete woede”, terwijl proactieve
agressie beter bekend is als instrumentele of performatieve, of predatorische

agressie of agressie “met voorbedachten rade” of “in koelen bloede”. Een
voorbeeld ter verduidelijking: wanneer
een voetballer op het veld per ongeluk/expres een formidabele tegenstander koelbloedig zijn scheenbeen kapottrapt teneinde die tegenstander uit te
schakelen, noemen we dat gewoonlijk
proactieve of instrumentele agressie;
als diezelfde voetballer daarna een
hoogoplopende ruzie krijgt met de
scheidsrechter en hem een klap in zijn
gezicht toedient, noemen we dat
gemeenlijk reactieve, heetgebakerde,
of woede-agressie. In de beginjaren
van het agressie/geweldonderzoek
werd in de typologieën en taxonomieën
van agressie, zoals die van Berkowitz
en Moyer, instrumentele agressie
meestal als een restcategorie beschouwd waar de onderzoekers niet
goed raad mee wisten, behalve dan dat
het great cognitive complexity (immers
doel-middel rationaliteit) vereiste –
maar dit terzijde.

Dit onderscheid tussen reactieve en
proactieve agressie is zo belangrijk,
cruciaal zelfs, in het theoretische
bouwwerk van Wrangham omdat our
social tolerance comes from our
having a relatively low tendency for
reactive aggression, whereas the violence that makes humans deadly is proactive aggression (Voorwoord, p. x).
Oorlog en genocide vormen de meest
extreme en ultieme manifestaties van
lethale proactieve agressie. Waarom is
onze reactieve agressie, in vergelijking
met de andere mensapen, zo gering
(althans in Wrangham’s optiek)? Zijn
antwoord: autodomesticatie.

Domesticatie is, heel kort door de
bocht, het (genetische selectie)proces
dat wilde diersoorten heeft veranderd
in aaibare huisdieren en wilde grassen
in onze huidige voedselgewassen.
Domesticatie gaat meestal gepaard
met, maar is niet hetzelfde als, temmen. Veel soorten laten zich wel temmen, beklemtoont Wrangham, maar
niet domesticeren. (Sommige cynische
kynologen beweren dat Canis lupus
onze voorouders heeft gedomesticeerd.
Of misschien wel wederzijds). Het idee
dat de mens een (zelf)gedomesticeerde
diersoort is heeft een indrukwekkende
geschiedenis. Het werd al geopperd
door de klassieke Griekse filosoof
Theophrastus, en daarna herontdekt

door de Duitse naturalist en antropoloog Johann Friedrich Blumenbach,
door Charles Darwin, Walter Bagehot,
en Konrad Lorenz. (Voor Lorenz was
domesticatie echter een bron van degeneratie.) Ook Margaret Mead en Franz
Boas ontdekten het principe. Man is a
domesticated animal, schreef Mead in
1954.

De kenmerken (of symptomen) van
domesticatie bij dieren zijn divers: ze
worden kleiner van postuur, speelser
(juvenieler) en docieler, gracieler en
minder robuust, met verminderd prognathisme (de snuit of het gezicht wordt
platter), verkleinde kaken en dentitie,
verminderd seksueel dimorfisme door
onder andere feminisering (verminderde ‘mannelijkheid’ in de vorm van
agressie en machogedrag), toename
van seksuele activiteit, en verminderd
hersenvolume zonder cognitieve reductie. Sommige soorten krijgen een krulstaart of gaan kwispelstaarten, krijgen
een bles (witte vlek) op het voorhoofd,
en hangoren (kortom, het “schattige
puppy syndroom”). Het domesticatiesyndroom is gemakkelijk voorstelbaar
als je morfologie en gedrag van gewone chimpansees vergelijkt met bonobo’s.

De Russische genetici Dimitri Beljajev
en Lyoedmila Troet slaagden er, in het
midden van de vorige eeuw, in om een
populatie zilvervossen te domesticeren
door louter op verminderde reactieve
agressie (handelbaarheid, tamheid –
vooral angstbijters) te selecteren.
Vrijwel alle kenmerken van domesticatie kunnen, volgens Wrangham, worden verklaard door het migratiegedrag
van de cellen van de crista neuralis tijdens de embryogenese. Bonobo’s (Pan
paniscus) blijken de zelf-gedomesticeerde, paedomorfe variant van de
evolutionaire voorouder van de chimpansee-achtigen, en contrasteren sterk
in hun agressie en seksueel gedrag met
de gewone chimpansees (Pan troglodytes). Ook de huidige mens (Homo s.
sapiens) is een zelf-gedomesticeerde
variant van de mensachtigen door
reductie van reactieve agressie. Maar
hoe dan? Charles Darwin en
Christopher Boehm suggereerden het
mechanisme: Their proposal accounts
for the emergence of the domestication
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syndrome in Homo sapiens by a reduction of reactive aggression through
punishment of reactive aggression,
imposed by humans on ourselves (p.
127): met andere woorden: door executie van al te tyrannieke mannen in tribale samenlevingen en de doodstraf in
statelijke verbanden.

Publieke executies waren een frequente
realiteit in alle culturen en civilisaties
waarvan we geschreven bronnen hebben, meestal een drukbezocht spektakel van onvoorstelbare wreedheid
waarbij de meest gewelddadige bruten,
misdadigers en malcontenten werden
geëlimineerd – bedoeld als afschuwwekkend voorbeeld en afschrikking
voor het gewone volk, ter bevordering
van gehoorzaamheid, conformiteit en
sociale cohesie. Het idee achter de
“executie hypothese” is dat gedurende
duizenden jaren van prehistorische
generaties de slachtoffers van de doodstraf diegene waren met een disproportioneel hoge neiging tot reactieve
agressie so often that our species evolved a calmer, less aggressive temperament (p. 160). Hier komt de moraal in
het verhaal.

Mensen zullen bij het begrip moraal
vooral denken aan fatsoen, altruïsme,
prosociale emoties en fair play, maar
moraal is een integraal bestanddeel van
al ons doen en laten. Het doet er ook
toe of de personen die wij moreel of
immoreel, fatsoenlijk of onfatsoenlijk
behandelen behoren tot “Ons” (de ingroup) of tot “de Ander” (de outgroup). Dit verontrustend, maar universeel verschijnsel wordt etnocentrisme
genoemd en gaat gewoonlijk gepaard
met xenofobie (angst voor en afkeer
van de vreemdeling). Tegenwoordig
worden ook de termen ‘groupism’ of
‘parochial altruism’ gebezigd voor
ongeveer hetzelfde idee, dat al meer
dan een eeuw geleden door Sumner is
geanalyseerd.

Onze moraliteit is geen dun vernis,
maar een geëvolueerd geheel van emoties en regels dat al bij zuigelingen kan
worden geconstateerd. Het is noch
door utilitaire noch door deontologische principes verklaarbaar. Het was de
angst om uitgestoten te worden, uit de
groep gegooid te worden, door de
groep geëxecuteerd te worden die onze
voorouders mede heeft getemd en ge-
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socialiseerd: Following Chistopher
Boehm, The core idea in this chapter is
that our moral psychology was forged
during a period when being a social
outcast was even more dangerous than
it is for most people today (p. 221).

De centrale stelling van dit bijzonder
rijk-gedetailleerde werk is dat de menselijke reactieve agressie/geweld in de
loop van de evolutie is afgenomen, hetgeen de goedheidskant van de goedheidsparadox verklaart, terwijl de menselijke collectieve proactieve agressie/
geweld, mede door de koude calculaties van onze explosief-gegroeide cognitieve capaciteiten, exponentieel is
toegenomen, hetgeen de slechtheidskant van de slechtheidsparadox verklaart, de andere kant van de medaille.

Proactieve agressie door (voornamelijk
of uitsluitend mannelijke) coalities
bedreven is, aldus Wrangham, verantwoordelijk voor executies, oorlogen,
genocidale massaslachtingen, slavernij,
rituele mensenoffers, martelingen,
lynchpartijen, bendeoorlogen, politieke
zuiveringen en vergelijkbaar machtsmisbruik. Het heeft onze soort sedert
het Pleistoceen geteisterd. Het heeft
ons, in de loop van de evolutie, ons
grote vermogen tot het goede gebracht,
maar ook enorm veel kwaad (p. 246;
eigen vertaling en inkorting). De paradox is opgelost als we beseffen dat de
menselijke natuur een chimaera is:
zowel engelachtig als duivels (p. 273).
Richard Wrangham is ongetwijfeld een
briljante en bevlogen wetenschapper,
en al zijn boeken en artikelen hebben
een hoge informatiedichtheid en zijn
zelfs in hun meanderende exploraties
en expedities de moeite meer dan
waard, maar dat heeft voor zijn vakgenoten niet altijd alleen maar positieve
gevolgen; als mindere goden staan zij
voor de enorme en ondankbare taak
zijn (soms onstuitbare overvloed aan)
theorieën en hypotheses te toetsen, en
– liefst – te verwerpen, want zo werkt
de wetenschap die met negatieve
schreden voorwaarts beweegt. Ook de
Goodness Paradox is een uiterst doorwrochte constructie (met honderden
referenties), maar lijkt in sommige
opzichten toch ietwat labiel. Ik zal proberen enkele zwakke punten aan te
wijzen.

Evaluatie

Richard Wrangham

Wrangham lijkt weinig oog te hebben
voor female choice en wederzijdse seksuele selectie – waarbij vrouwen mannen als partner selecteren op niet al te
gortige gewelddadigheid, en mannen
vrouwen als partner selecteren op niet
al te excessieve promiscuïteit – een
krachtiger en, in elk geval, duurzamer
en aanhoudender proces dan sporadische executies. Seksuele selectie is, na
een eeuw ontkenning, onderhand een
idée reçue; Lisette Thooft heeft daar
een tijd geleden een informatief en
amusant boek over geschreven (De
onverzadigbare vrouw, Balans, 2011).
Ook het meer sociologisch-georiënteerde perspectief van Norbert Elias (Über
den Prozeß der Zivilisation (Het civilisatieproces)), waarbij het internaliseren
van gedragsstandaarden, normen, leefregels, etiquette, decorum, etc., leidt
van Fremdzwang tot Selbstzwang,
wordt niet genoemd, waarschijnlijk
omdat het pas laat in de menselijke
Werdegang (sinds de middeleeuwen)
geacht wordt te hebben plaatsgevonden.

Wrangham onderschat systematisch de
rol van irritatie, woede, haat en rancune (kortom, spontane reactieve agressie) in de menselijke criminele, psycho- en neuropathologische, maar ook
‘normale’, alledaagse huis-tuin-en-keuken agressie. Selectie daartegen door
autodomesticatie is bij onze soort blijkbaar grandioos mislukt. Ik schat in dat
de gemiddelde mens net zo irrationeelemotioneel is als de gemiddelde chimpansee. Als we naar de kille cijfers kijken dan zien we dat niet moord (met
voorbedachten rade) maar doodslag (in

blinde woede bedreven) de hoofdmoot
van het crimineel geweld vormt (en,
naar mijn overtuiging, eveneens het
politieke geweld, hoewel dit motivationeel nauwelijks onderzocht is). Ik heb
deze criminologische literatuur alweer
een tijdje geleden in een Engelstalige
boekbespreking (Homicide Studies, 10,
4, 2006) ooit als volgt samengevat:
“Veel criminologen hebben commentaar geleverd op het gebrek aan premeditatie in hun empirisch materiaal. Katz
(1988), bijvoorbeeld, constateerde:
One feature of the typical homicide,
then, is its character as a self-righteous act undertaken within the form of
defending communal values. The next
feature is its lack of premeditation.
These homicides are not morally selfconscious acts on the order of calculated political assassinations or coldly
executed acts of vengeance. They
emerge quickly, are fiercely impassioned, and are conducted with an indifference to the legal consequences. Thus,
the second feature of this form of homicide is that the attacks are conducted
within the spirit of a quickly developing rage” (cursief in de originele
tekst). Deze plotselinge woede- en
geweldsuitbarstingen ontstaan meestal
in de context van ordinaire ruzies, onbeduidende woordenwisselingen, beledigingen over en weer, waarbij de
gemoederen hoog oplopen (trivial
altercations). Scherpe tongen, hoogoplopende gemoederen, en sterke
drank vormen samen al eeuwenlang
een fatale combinatie, een dodelijke
dynamiek, niet gehinderd door een
besef van de wettelijke consequenties.
De auteurs van een 13-delig rapport
over Amerikaanse geweldsmisdaden
concludeerden eveneens: Altercations
appeared to be the primary motivating
forces both here and in previous studies. Ostensible reasons for disagreements are usually trivial, indicating
that many homicides are spontaneous
acts of passion, not products of a single determination to kill (Mulvihill,
Tumin & Curtis, 1969, vol. 11: 230).
Studies van de geweldscriminaliteit bij
jongeren leidden tot dezelfde niet miste-verstane conclusie: Thus, the majority of juvenile killers does not evidence
‘malice aforethought’.

Het overgrote merendeel van de
geweldscriminaliteit, in het bijzonder
doodslag, wordt derhalve gevormd

door impulsief – ontremd – handelen
en niet door premeditatie (met voorbedachten rade). In hun befaamde studie
over de Subculture of Violence, schrijven Wolfgang & Ferracuti (1969: 189)
dat probably less than 5 per cent of all
known killings are premeditated, planned and intentional. Dit wordt in vele
andere onderzoeken bevestigd: het
overgrote deel van de daders van dodelijk geweld zijn – anders dan Buss
(2005) beweert – niet de moordenaars
die in koelen bloede en met voorbedachten rade doden, maar personen die
tot hun daad komen door impulsieve,
plotselinge, explosieve uitbarstingen
van blind geweld – in veel (een-derde
tot twee-derde) van de gevallen onder
invloed van alcohol of andere drugs, en
ook in vele gevallen in familiale of
intieme sfeer. Gottfredson, medegrondlegger van self-control theory, komt tot
dezelfde conclusie.

Wrangham overdrijft eveneens systematisch het verschil tussen reactieve
(impulsieve) en proactieve (instrumentele, goal-oriented) agressie, bijna alsof
het hier verschillende werelden betreft.
Maar er bestaat geen reactieve agressie
geheel zonder instrumenteel doel (al
was het alleen maar om de bron van
irritatie of frustratie te beëindigen) en
er is geen instrumentele agressie denkbaar geheel zonder emotionele component (reactieve agressie, al was het
alleen maar om de daad uit te kunnen
voeren), tenzij het een robot betreft.
Er is dan ook meermalen in de geschiedenis van de gedragswetenschappen bepleit deze (radicale) onderscheiding van reactieve en proactieve agressie op te heffen (bijv. door Bushman &
Anderson, Tedeschi & Felson, en anderen), in plaats van te benadrukken
zoals Wrangham doet.
Het kapitaliseren op een scherp onderscheid tussen reactieve en proactieve
agressie is niet overtuigend. Vrijwel
alle agressie/geweld in het dagelijkse
leven vertoont beide aspecten, in verschillende combinaties in verschillende
sterkten. Ook op onze door zelfdomesticatie ontstane relatively low
tendency of reactive aggression valt
dus een en ander af te dingen. Veel
relevanter binnen de evolutionaire context en vraagstelling van het boek is,
volgens mij, het onderscheid tussen (de
evolutie van) individueel en collectief

(of coalitionair) geweld, vooral omdat
het meest lethale en destructieve geweld (oorlogen, genocides, massacres,
vervolgingen) een collectieve en, ironisch genoeg, een coöperatieve onderneming is die maar weinig zoogdieren
in hun gedragsrepertoire of zelfs maar
binnen hun bereik hebben (zoals ik in
mijn dissertatie heb geïnventariseerd).
Ook het onderscheid tussen offensieve
en defensieve agressie/geweld (dat
dwars door de besproken typologie
heen loopt) verdient, mijns inziens,
nader onderzoek. Wellicht speelt op de
achtergrond mee de impliciete veronderstelling (al sinds de klassieke
Griekse denkers) dat proactieve, instrumentale agressie als rationeel wordt
beschouwd en reactieve, emotionele
agressie als irrationeel. Nadere analyse
zal uitwijzen dat ook deze opvatting
illusoir is.

Tenslotte twee van mijn hoogstpersoonlijke idiosyncrasieën: angst-agressie en de automatische agressie-oorlog
link. Ik ben ervan overtuigd dat veel,
zo niet het merendeel van de menselijke agressie/geweld voortkomt uit
angst, en niet zozeer uit een soort autonome destructiedrift (zoals het meestal
wordt geconcipieerd); en ik ben er
totaal niet van overtuigd dat oorlog een
min or meer normale variant of vorm
van agressie is, zoals die, ook door
Wrangham, gewoonlijk wordt beschouwd. Daarvoor is het, louter evolutionair gezien, een te zeldzaam fenomeen. Maar ook dit geheel terzijde. *

Wrangham, Richard (2019/2020) The Goodness
Paradox: The Strange Relationship Between
Virtue and Violence in Human Evolution / The
Goodness Paradox: How Evolution Made Us
Both More and Less Violent. New York:
Pantheon / London: Profile Books (paperback).
377 pagina’s, noten, bibliografie, en index
(paperback editie). Nederlandse vertaling: De
goedheidsparadox: deugen de meeste mensen
wel? Hollands Diep, 2021.
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Käthe Kollwitz: De treurende
ouders
Hugo D’aes
In het museum De Reede
(Antwerpen) loopt nog enkele
weken de tentoonstelling met
grafisch werk van Käthe Kollwitz.
Deze Duitse kunstenares is in
Vlaanderen bekend om haar
indrukwekkend beeldenpaar “De
treurende ouders”, op het soldatenkerkhof in het WestVlaamse dorp Vladslo. Käthe
Kollwitz maakte het monument
ter ere van haar zoon Peter, die in
oktober 1914 – hij was achttien
jaar - sneuvelde in de buurt van
Diksmuide.
Käthe Kollwitz (1867–1945) werd als
Käthe Schmidt geboren in het OostPruisische Königsberg. Ze begon haar
artistieke opleiding in Berlijn toen ze
achttien jaar was en zette zich meteen
af tegen de conservatieve schilderkunst
van die tijd, die zich focuste op het
leven van de burgerij. Käthe wilde het
dagelijkse leven uitbeelden en de confrontatie met het heden aangaan. Haar
eerste succes boekte ze met de etsenreeks Ein Weberaufstand (1898), een
sociaalkritisch werk dat de verontwaardiging van keizer Wilhelm II opwekte. Die weigerde haar de medaille
toe te kennen waarmee de jury haar
had bekroond. Käthe ging echter
verder op deze weg en oogstte wereldwijd succes, zoals met de serie
Bauernkrieg (1908) over een boerenopstand in de zestiende eeuw.

Maar toen kwam de Eerste Wereldoorlog, een keerpunt in haar leven en
werk. Haar jongste zoon Peter, zeventien jaar, wil zich als vrijwilliger aanmelden bij het leger. In het dagboek
van Käthe lezen we: “Op deze dag was
het ook dat Peter ’s avonds aan Karl
vraagt hem met de lichting van de
Landstorm mee te laten gaan. Karl
verzet zich er met alle macht tegen…
Karl: ‘Het vaderland heeft jou niet
nodig, anders had het je al geroepen.’
Peter, stil maar vastberaden: ‘Het
vaderland heeft mijn jaar nog niet
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Käthe Kollwitz, zelfportret

nodig, maar mij wel.’ Steeds weer
wendt hij zich zwijgend met smekende
blik naar mij, dat ik het voor hem
opneem. (…) Ik sta op en Peter volgt
me, we staan aan de deur en omarmen
en kussen elkaar, en ik herhaal Peters
vraag aan Karl. Dat ene uur. Dat offer,
waarin hij mij meesleurde en waarin
wij Karl meesleurden.” Peter Kollwitz
sneuvelt op 22 oktober 1914, in de
buurt van Diksmuide. Het is een klap
die haar leven overhoop gooit.

Hoewel Käthe en Karl Kollwitz niet
opgingen in de nationalistische roes,

die in 1914 van zovele schrijvers en
kunstenaars vurige patriotten maakte,
voelden ze zich toch in de eerste plaats
Duitsers, die hun vaderland aangevallen en bedreigd zagen. De dood van
hun zoon Peter als oorlogsvrijwilliger
ervaarden ze als een offer, met moeite
en verdriet gebracht, maar wel uit vrije
wil. Uit solidariteit met hun dode zoon
en zijn vrienden bleven ze aanvankelijk geloven in vaderlandsliefde en
trouw aan de staat. Maar na een lang
en moeilijk verwerkingsproces kwam
het inzicht dat de maatschappij van de
toekomst gebouwd moest worden op
pacifisme en internationalisme.

Na een oproep van de dichter Richard
Dehmel voor een laatste oorlogsinspanning in oktober 1918, kwam
Käthe dapper met haar veranderd
standpunt naar buiten in een open
brief: “We hebben grondig bijgeleerd
de laatste jaren. Me dunkt ook met
betrekking tot het begrip ‘eer’ (…). Die
ongetelde duizenden die ook wat te
geven hadden – en wel wat anders dan
hun jonge naakte leven -, is het werkelijk te verantwoorden dat ze in de oorlog gesleurd werden en bij legioenen
stierven, net toen ze zich pas begonnen
te ontplooien? Er is genoeg gestorven!
Niemand mag meer sneuvelen! In mijn

antwoord op Richard Dehmel beroep
ik me op een grotere die zei:
Saatfrüchte sollen nicht vermahlen
werden” (Zaaigoed mag niet vermalen
worden. Het citaat is van Goethe,
wiens werk haar een leven lang
inspireerde).

In persoonlijke brieven reflecteert
Käthe Kollwitz over begrippen als
vaderland en offerdood. Ze wil niet,
kan niet aanvaarden dat de dood van
haar jongste zoon vergeefs was, voor
niets, voor een verkeerde zaak. De
politieke omwenteling in Rusland biedt
haar een nieuw perspectief: Peters
dood verschijnt haar nu als een offer
ten dienste van de hogere ontwikkeling
van de mensheid over nationale grenzen heen. Dit inzicht hielp haar ook uit
haar artistieke verstarring. Het werk
aan het gedenkteken voor haar gesneuvelde zoon Peter en zijn vrienden,
waarmee ze zich sinds 1915 afwisselend probeerde te troosten en kwelde,
legde ze terzijde. Aanvankelijk nog wat
krachteloos en onzeker, begon ze weer
grafisch werk te maken. De eerste
tekeningen ontstonden van wat later de
reeks Krieg zou gaan vormen (1921 –
1922). Het is onder meer rond deze
serie dat de tentoonstelling in het
Antwerpse museum De Reede is opgebouwd. Van de etsen gaat een grote
kracht uit, ze zijn zeer ontroerend.

Het was pas vanaf 1924, na het afwerken van de serie Krieg, dat Käthe

Kollwitz zich ten volle aan het
beeldenpaar kon wijden dat op het soldatenkerkhof zou worden opgesteld.
Een eerste ontwerp bestond uit een
constructie van een man en een vrouw,
knielend bij het lijk van hun gesneuvelde zoon. Maar vanaf nu beperkt de
kunstenares zich tot de ouders.

De zinloosheid van de oorlog, waarvan
ze intussen diep overtuigd is, en de
vertwijfelde rouw van de achtergeblevenen staan centraal. Het offer – de
dode zoon en soldaat – is uit de constructie verdwenen. Het zou nog tot
1932 duren vooraleer Trauerende

Eltern volledig was afgewerkt.
Oorspronkelijk stonden beide beelden
aan weerszijden van de ingang van het
kerkhof in de nabije gemeente
Roggeveld. In de voorstelling van
Käthe Kollwitz liepen de bezoekers bij
het binnentreden tussen de ouderfiguren door en betraden als het ware
samen met hen de begraafplaats, waardoor een identificatie met het treurende
ouderpaar mogelijk werd. Vandaag in
Vladslo staan de beelden aan de overzijde, tegenover de ingang. Doordat de
blik van de toeschouwer al vanuit de
verte naar hen toegezogen wordt, krijgt
het gedenkteken ook iets heel indrukwekkends. En dat is dan weer in tegenspraak met de deemoed die de figuren
eigenlijk uitdrukken. De kunstenares
Käthe Kollwitz had zichzelf bewust
teruggetrokken om de aandacht
volledig te richten op de stenen moeder, in de rouw om haar zoon. *
De tekst is gebaseerd op de uitgebreide toelichting in de catalogus van de tentoonstelling. Die
loopt nog tot 19 juli ’21 in museum De Reede,
Ernest Van Dijckkaai 7, 2000 Antwerpen,
www.museum-dereede.com.
Het kerkhof van Vladslo ligt op 5 km van
Diksmuide en is het hele jaar door toegankelijk.

Wil u ons ook verslag brengen van
een bezoek aan een museum, kerkhof,
monument, ... in het teken van oorlog
en vrede? Uw bijdrage is meer dan
welkom in de Nieuwbrief!
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Componisten, oorlog en vrede

Hymne des nations / Voices

Christien Mudde
Ditmaal twee composities, die
beide te maken hebben met het
75-jarig bestaan van de Verenigde
Naties.
Nous sommes sur la terre tous frères,
des êtres qui doivent s’aimer!
Regardez bien, le monde est immense,
On peut y vivre avec l’espérence,
Et vivre en se tendant les bras,
Sans rancoeur ici bas.

HYMNE DES NATIONS

Op deze uitgestrekte aarde
Verbindt ons de eerbied
Voor andermans waarde
Zo gaan barrières teniet
Ontstaan hoop, genegenheid
En onderlinge solidariteit.

18 April 2021: 75 jaar Internationaal
Gerechtshof
De Hymne des Nations werd in 1913
geschreven ter gelegenheid van de
opening van het Vredespaleis in Den
Haag, speciaal voor het carillon, waarop het toen voor het eerst werd uitgevoerd. De componist was Charles
(Karel) Grelinger (1873-1942) een van
afkomst Joods-Nederlandse componist
die al jong met zijn ouders naar Parijs
was verhuisd. In 1942 werd hij tijdens
zijn transport naar Auschwitz doodgeslagen. Grelinger gaf de muziek in
1924 uit in Parijs. De tekst is een plei-
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Charles Grelinger

dooi voor vrede, tegen oorlog. In het
derde couplet komt de Volkenbond
(voorloper van de Verenigde Naties)
ter sprake die in 1920 was opgericht
als reactie op de Eerste Wereldoorlog.
Dit jubileum van het International
Court of Justice gaat gepaard met een
groot muzikaal project rond de Hymne
pour les Nations, genaamd
#UnitedMusic75. Muziek speelt een
belangrijke rol bij deze herdenking
omdat muziek mensen, landen en culturen verbindt.

Op 18 april 2021 was het 75 jaar geleden dat het Internationale Gerechtshof
(ICJ) werd opgericht. Het ICJ is gevestigd in het Vredespaleis. Dit jubileum
werd niet alleen in Den Haag, Stad van
Vrede en Recht, herdacht, maar
wereldwijd bijvoorbeeld ook in New
York, waar het hoofdkwartier van de
Verenigde Naties zetelt.

Op die datum, zondag
18.4.2021 werd de
Hymne des Nations uitgevoerd, en wereldwijd
gestreamd, door harpiste
Lavinia Meijer en het
Residentieorkest. Het
was een bewerking van
de muziek door componist Jaap Nico Hamburger. De bedoeling van
#UnitedMusic75 is om

musici, beroeps- of amateur, uit te
dagen hun eigen bewerking te maken
van de muziek en zo een wereldwijde
ketting te vormen rond Peace and
Justice, die zal culmineren in een grote
presentatie in april 2022. Het Nationaal
Comité 4 en 5 mei had een speciaal
verzoek gedaan aan de Nederlandse
beiaardiers, om rond zondag 18 april
de originele versie van het Hymne des
Nations te spelen. Veel beiaardiers
gaven gehoor aan dit verzoek. Vanaf
zo’n 40 torens was de Hymne des
Nations te horen. Dankzij hen werd dit
jubileum dus ook lokaal en live herdacht.

VOICES
10 December is de Dag van de
Mensenrechten. Op die dag wordt
herdacht, dat in 1948 door de
Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens werd aangenomen en door
het merendeel van de toen deelnemende landen ondertekend.
Enkele landen (o.a. de voormalige
Sovjetunie) onthielden zich. Het
is een document dat in 30 artikelen een pleidooi schetst voor een
eerlijk menselijk leven. Ondertekening verplicht de ondertekenaar zich hieraan te houden, c.q.
zoveel mogelijk deze idealen in
de eigen grondwetten, het bestuur en de economie van het
land na te streven. Op 10 december 2020 werd op deze dag door
40 radiozenders over de hele
wereld het werk van Max Richter
Voices uitgezonden, waaraan hij
10 jaar had gewerkt. Ik hoorde de
herhaling op 24 februari via NPO
Radio 4.
Het is een in een toegankelijke
muzikale taal (minimal music en filmmuziekstijl) geschreven “onderstreping” van de tekst, namelijk de inhoud
van de Declaratie. Volgens Richter is
het belangrijkste van muziek dat zij de
hoorder bereikt, omdat de tekst dan
beter tot het hart doordringt. Toch
gebruikt hij voor de teksten zelf alleen

de gesproken vorm en wordt de zangstem, soms één enkele stem, soms een
heel koor, alleen instrumentaal gebruikt, als deel van het hele orkest aan
strijkers, piano, harp, orgel, synthesizer
en percussie. In de minimalistische
delen zoomen stemmen en klanken in
en uit en vormen als het ware één grote
stromende rivier.

4. Chorale
De muziek lijkt als een rommelend
onweer te beginnen, maar wordt steeds
luider. Diep dreunen de grote trommen,
het klinkt als kanonnengebulder, men

Het werk is ingedeeld in 10 “delen”,
die vloeiend in elkaar overgaan. De
taal is Engels, de oorspronkelijke taal
van de Declaration, maar allerlei talen
komen aan bod, gaan in elkaar over,
vermengen zich.

1. All human Beings
Eerst hoor je de Preambule voorgelezen door Eleanor Roosevelt op 10
december 1948. Eén lange toon onderstreept de heldere stem van Eleanor,
die uit de verte van tijd en afstand tot
ons komt. Dan neemt de vertelster het
over: “All human beings are born free
and equal in dignity and rights. They
are endowed with reason and conscience and should act towards one
another in a spirit of community.
Everyone is entitled to all the rights
and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any
kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property,
birth or other status”
“Furthermore, no distinction shall be
made on the basis of the country to
which a person belongs”(art. 1).
De muzikale stroom wordt onderstreept door de lange tonen van de
cello en de stemmen voegen zich
samen tot een groot koor.

2. Origins
Stemmen in verschillende talen, ook
een kinderstem, klinken dooreen. De
piano begeleidt de cello en speelt in
gebroken akkoorden, die lijken te verwijzen naar Bach. “Everyone has the
right to life, liberty and security of person. (art. 3). No one should be held in
slavery (…) in all their forms.” (art. 4).

3. Journey Piece
“No one shall be subjected to torture
or to cruel, inhuman or degrading
treatment” (art.5). “Everyone is equal
to the law, and is entitled without any
discrimination (…).” (art.7). De stemmen in diverse talen lopen dooreen.

sterven. Dan volgt “Everyone is entitled to the economic, social and cultural rights indispensable for their dignity
and the free development of their personality. Everyone has the right to
work” (art. 23.1). “Everyone who
works has the right to fair wages,
ensuring for themselves and their family an existence worthy of human dignity” (art. 23.3).

8. Cartography
Diverse stemmen, Frans, een Duitse
kinderstem, later Russisch en meer.
Flarden van diverse artikelen.
Vioolmuziek met pianobegeleiding.
Vogels mengen zich in het geluid.

Max Richter

waant zich in de loopgraven van de
Eerste Wereldoorlog, een onophoudelijk gebulder dat steeds luider wordt
evenals de menselijk stem, die steeds
hoger klimt. “All human beings are
born free and equal…..” (herhaling art.
1). Dan komen de gebroken akkoorden
terug. Na een nieuwe explosie van
geluid sterft het langzaam weg.

5. Hypocognition
Een harmonieus deel, als een rivier, die
dan weer aanzwelt, dan weer rustig
stroomt met minimal pianomusic, fluisterstemmen, voetstappen. “Everyone of
full age (…) has the right to marry and
to found a family. (…) Marriage shall
be entered into only with the free and
full consent of the intending spouses.
The family is (…) entitled to protection
by society and the State.” (art. 16).
6. Murmuration
“Everyone has the right to freedom of
thought, conscience and religion” (art.
18). “Everyone has the right to freedom of opinion and expression” (art.
19). “Everyone has the right to take
part in the government of their country” (art. 21.1). “The will of the people
shall be the basis of the authority of
government” (art. 21.3). Dan klinkt
opnieuw artikel 1: “All human beings
are born free and equal….”
De muziek wordt luider en hoger,
steeds meer menselijke zangstemmen
voegen zich erbij om daarna weg te

9. Little requiems
“Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance All
children (…) shall enjoy the same
social protection” (art. 25.2). Er klinkt
het volle strijkorkest met de sopraan,
een lange toontrap van c’ naar a’
“Everyone has the right to education.
Education shall be free” (art. 26.1) “It
shall be directed to the full development of the human personality (…)
promote understanding, tolerance and
friendship among all nations, racial or
religious groups (…) for the maintenance of Peace” (art. 26.2). Het geheel
eindigt in een enkelvoudige c.

10. Mercy.
Dit slotdeel is zonder tekst. Zangstem
(sopraan) en piano: Bes-F-Es en
eindigt in een simpel slotakkoord.
Max Richter (geb. 1966, Hamelen) is
een in Duitsland geboren Brits componist. Hij studeerde aan de University
of Edinburgh en de Royal Academy of
Music in Londen en tevens bij Luciano
Berio. Zijn stijlen zijn “post-minimalistisch” en begeven zich tussen klassiek
en alternatieve popstijlen. Hij heeft
muziek voor diverse films gecomponeerd. Zelf speelt hij piano, orgel en
synthesizer (ook bij de opname van
Voices).

Wat mij betreft maakt hij waar dat de
teksten van de Verklaring in deze vorm
een diepere indruk nalaten dan wanneer men ze eenvoudig leest. En al is
hier en daar de tekst in onze tijd wat
aan vernieuwing toe, het is en blijft
staan als een huis. En je realiseert je,
hoever we nog weg zijn van de
ideale wereld… *
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Webinar Oorlog in Afghanistan
Jeffrie Quarsie
Afgelopen 11 mei vond de door
Dirk Hoogenkamp en mij georganiseerde webinar plaats over de
oorlog in Afghanistan. Ongeveer
veertig deelnemers waren aanwezig, van wie een flink deel
medisch studenten die nog niet
eerder aan onze events hadden
meegedaan. Laten we terugblikken op deze avond waar drie topsprekers elkaar aanvulden en
allen een duit in het zakje deden
om ons het conflict beter te laten
begrijpen.
Jorrit Kamminga trapte de avond af
vanuit zijn expertise als politiek wetenschapper bij Clingendael. Hij was kritisch over de rol van Nederland in de
oorlog en over onze ambities om in
een vreemd land met verkeerde middelen te proberen een democratie op te
bouwen. Hij wierp de vraag op of een
militaire missie wel de juiste inzet was.
Ook gaf hij ons meer inzicht in hoe de
opiumeconomie er werkt. Daarna volgde huisarts in opleiding Niloufar
Rahim, die de kwestie van een andere
kant bekeek met haar rakende verhaal
over de bewogen geschiedenis van
Afghanistan, de geo-politieke belangen
en de indrukken tijdens haar medische
missies en trainingen van geneeskundestudenten in het land. Je kon merken
dat ze als Afghaans-Nederlandse persoonlijk zeer betrokken was bij de pijn
én het welzijn van deze natie. Met haar
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organisatie KEIHAN doet ze een
poging hierin verandering te brengen.

De avond zou niet compleet zijn geweest zonder de afsluitende bijdrage
van oorlogschirurg Rob Leemans die
ons een onverbloemd rauwe indruk
wist te bieden van het geweld en de
trauma’s die de oorlog veroorzaakt.
Zoals Peter Buijs het achteraf verwoordde, rood was de bovenliggende
kleur van zijn dia’s. Oorlogsletsels zoals perforaties, letsels aan ogen, thorax,
ledematen en ongebruikelijk extreme
trauma’s passeerden de revue. Het publiek, dat een mix was tussen oudere
gegadigden en jonge studenten, veerde
op naar mate de webinar vorderde en
begon steeds meer vragen te stellen.
Na deze individuele bijdragen was het
tijd voor een gezamenlijke discussie,

waar het academische perspectief van
Jorrit Kamminga aangevuld werd met
de praktische blikken van Niloufar en
Rob uit het veld. De rol van de opiumindustrie in het conflict en de achterliggende motivering van de oorlog
werden besproken. NVMP-Artsen voor
vrede-voorzitter Peter Buijs concludeerde dat ‘Afghanistan’ de zoveelste casus was waaruit blijkt dat oorlog
– waartoe meestal in ‘hoge regionen’
beslist wordt – op de grond vooral leidt
tot veel fysiek en psychisch leed. De
beste therapie én preventiemaatregel is
dan ook ‘vrede’.

Na afloop van de webinar ontvingen
we nog het geweldig bericht dat
Niloufar Rahim, die in het verleden
reeds een tijdje bestuurslid is geweest,
graag met hernieuwde energie weer
aansluit bij Artsen voor Vrede en actief
wil worden in het bestuur. Welkom
Niloufar! Al met al kunnen we dus
terugblikken op een geslaagde avond.
Aangezien een digitaal event een vrij
eenvoudige doch effectieve manier
bleek om bewustzijn over oorlog en
vrede te kweken, had Marianne het
idee om een volgend webinar nog groter aan te pakken. In juni zullen we nu
opnieuw een webinar over de oorlog in
Afghanistan organiseren, maar dan in
Europees verband mede-georganiseerd
door IPPNW-Duitsland en met toevoeging van Duitse sprekers, met een breder internationaal publiek.

Wordt vervolgd!

*

Column

Schrijvend over wat mij na, het kan ook nauw zijn,
aan het hart ligt
Marc Cosyns

Twee dagen in de week engageer ik
mij als ‘medisch operationeel coördinator’
in het Gentse vaccinatiecentrum, in
Nederland te vergelijken met een priklocatie. Mijn taak heet daar ‘verantwoordelijk arts vaccinatie#covid19’. Nederland
en Vlaanderen, één taal, verschillend in
woordgebruik en afkortingen maar ook
vaak een licht andere invulling en verwachting. Schrijvend in een nieuwsbrief
van een Nederlands-Vlaamse vereniging
vind ik dat een uitdaging die me na, het
kan ook nauw zijn, aan het hart ligt.
Voor ik mijn taak in het vaccinatiecentrum aanvang, controleer ik of alles
aanwezig is en correct functioneert in de
EHBO-ruimte. Is de nodige medicatie
aanwezig en aangevuld, de spanning van
de medische zuurstofflessen voldoende,
de AED meteen bruikbaar? EHBO is een
initiaalwoord, waarschijnlijk door iedereen begrepen, van AED zou ik dit niet
durven veronderstellen.
EHBAED, zou dat voor iedereen duidelijk zijn? Toen we opstartten met het
vaccinatiecentrum begin dit jaar kregen
we een opfrissing ‘aangepaste reanimatie
in covidtijden’. De spoedarts gebruikte
het initiaalwoord voor Eerste Hulp Bij
AED-gebruik. Zij benadrukte geen tijd te
verliezen met op zoek gaan naar. Als het
meteen ter beschikking of opgehaald
door derden is, kan het een meerwaarde
zijn bij de essentiële hartmassage, in afwachting van de MUG, een acroniem
waarvoor men in Nederland MMT gebruikt als initiaalwoord, maar met een
iets andere inhoud...
De up-to-date wetenschappelijk
onderbouwde stelling van de spoedarts
bevestigde mijn visie die ik deel met mijn
studenten over het gebruik van AED en
het commerciële lobbywerk om overal te
lande geregistreerde AED’s te plaatsen.
Mocht ik aandelen hebben in hun bedrijf,
ik zou voorstellen om ze te koppelen aan
de elektrische laadpalen. Ook daarin verschillen Nederland en Vlaanderen:
Amsterdam heeft heden meer openbare
laadpalen dan men in heel Vlaanderen kan
tellen. Ik wijk af maar de elektrische auto
ligt me na, het kan ook nauw zijn, aan het
hart.

Lown en zijn defibrillator
Een andere reden waarom ik het
graag met mijn studenten heb over AED
is zijn ‘uitvinder’. Sinds Jef De Loof me als
zijn jonge collega vertelde dat Bernard
Lown niet alleen de gangmaker was van
de reanimatie, als ontwikkelaar van de
gelijkstroomdefibrillator, maar ook de
medestichter van IPPNW kijk ik met
andere ogen naar dit apparaat. Jef de Loof
stierf in 2017, hij was net 90 jaar geworden. Bernard Lown stierf op 16 februari,
dit jaar. Hij zou 100 geworden zijn op
7 juni. We zijn in goed gezelschap wat
betreft ‘het behalen van een gezegende
leeftijd’, met collega’s die zich inzetten
voor én de wetenschap én de mensheid.
Lown stierf niet aan Covid-19 maar aan
hartfalen, meldde zijn kleindochter. In
deze covidtijden krijgen we deze informatie ongevraagd. Journalisten gaan ernaar
op zoek. Is het jou ook al opgevallen dat
informatie over de oorzaak van overlijden
maar vooral over de manier waarop men
sterft tijdgebonden is? Dat iemand overleden is door euthanasie, palliatieve sedatie of gewoon natuurlijk ingeslapen is,
wordt nog nauwelijks vermeld. Wat dat
betreft geen verschil in Nederland en
Vlaanderen, maar ik wijk weer af, alhoewel. Het is triest dat in geen enkele
Nederlandse of Vlaamse krant het overlijden van Lown aandacht krijgt. Gelukkig
zijn er de wetenschappelijke tijdschriften
die het ons melden. Ik las het in The
Lancet. Geboren in Litouwen, geëmigreerd
in 1935 met zijn joodse familie naar de
USA. Litouwen is een land waarmee we
met onze vakgroep een uitwisselingsproject hebben sinds het kon toetreden tot

de Europese Unie in 2004. De universiteit
Vilnius is erin vertegenwoordigd, samen
met Groningen trouwens. Litouwen is nu
het land waar Wit-Russen naartoe emigreren. Svetlana Tichanovskaja, leidster
van het politieke verzet tegen
Loekasjenko, bevindt er zich, nadat ze
dezelfde vlucht nam als de Wit-Russische
opgepakte dissident-journalist Roman
Protasevitsj. Nee, ik wijk niet af. Het is
meer dan verontrustend wat de leiders
van (Wit-)Rusland uitvoeren. Zou een
Russische arts nu nog een mede-initiatief
voor vrede kunnen/mogen nemen zoals
Yevgeny Chazov deed in 1980? Zou het
aanvaard worden door de ‘westerse’
wereld zoals het toen ook al voor sommigen controversieel was? Kan Lown’s
mantra standhouden: We need to take
collective action. What are you doing with
others to change things for the better? Zou
men er in Nederland anders over denken
of op reageren dan in Vlaanderen?
In het vaccinatiecentrum engageert
zich een Nederlandse arts die zowel in
Gent als in Zeeland als anesthesist in een
cardiologisch interventiecentrum werkte.
Hij vertelde mij over het verschil in therapeutische verbetenheid, gebruik van
medicatie en intensieve bewegingsbegeleiding. Allemaal aspecten die Lown sterk
benadrukte sinds hij zijn Lown
Cardiovascular Research Foundation
oprichtte, in 1973! Bij een nieuwe ontmoeting waar AED ter sprake komt, kan
ik het niet laten hem erbij te betrekken.
En wat ik ook niet kan laten is een reisanekdote te vertellen. Houdt me tegen als
ik afwijk door in deze tijden over reizen
te schrijven, maar onderstaande foto ligt
me na, het kan ook nauw zijn, aan het
hart.
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George Shultz (1920-2021)

Diplomatie eerst. De diplomaat als
tuinier

Mimi Tyssen
George Shultz was minister van
Buitenlandse zaken onder president Reagan van 1982 tot 1989
en zette zich in voor het afbouwen van het nucleaire wapenarsenaal en voor non-proliferatie. Hij
had een indrukwekkend productief leven als een van de belangrijkste intellectuelen van de buitenlandse politiek. Hij was econoom, zakenman en diplomaat.
Na zijn laatste ambtstermijn
publiceerde hij samen met collegae politici en wetenschappers.

Concrete en verifieerbare
stappen om non-proliferatie
mogelijk te maken

In 2007, 2008 en 2010 publiceerde hij
in de Wall Street Journal artikelen
samen met Henri Kissinger, William
Perry en Sam Nunn. Kissinger was
minister van buitenlandse zaken van
1973 tot 1977, Perry was minister van
defensie van 1994 tot 1997. Nunn was
voorzitter van het Armed Services
Committee van de Senaat en werkte
lang samen met de natuurkundige
S. Drell rond nucleaire ontwapening.
In 2006 organiseerden zij een conferentie op het Hoover Instituut in
Stanford, Californië, tgv de twintigste
verjaardag van de beroemde Reykjavik
bijeenkomst. Shultz maakte zich duidelijk zorgen over de nucleaire bijnaongelukken. In 2016 werd van hem
Learning from Experience uitgegeven,
waarin hij nog eens duidelijk maakte
dat een wereld met nucleaire wapens
geen wereld was zoals die was minus
de nucleaire wapens. Zo hadden conflicten in Noordoost Azië, Zuid-Azië
en het Midden-Oosten ertoe geleid dat
staten het nodig vonden om zich ook
nucleair te gaan bewapenen.
Shultz werd gewaardeerd om zijn rusti-

Minister van Buitenlandse Zaken
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ge en geduldige aanpak, zijn heldere
oordeel en integere benadering. Over
zaken van persoonlijke en publieke
ethiek was hij onverzettelijk. Zijn tijd
als minister van Arbeid leerde hem het
belang van onderhandelen, waarin hij
volhardend was en waarbij hij zich niet
liet afschrikken door tegenslagen, met
oog voor de lange termijn. Toen hij
aantrad als minister van Buitenlandse
Zaken, realiseerde hij zich dat
Washington anders was dan in het
Nixon-tijdperk. Hij had een scherpzinnig oog voor het bureaucratisch kader
waarin hij moest werken. Er was een
enorm leger van assistenten, er waren
onderlinge conflicten en een cultus van
geheimhouding. Shultz was vastbeslo-

Schultz en Shevardnadze

ten om ervoor te zorgen dat dit hem
niet zou overkomen. Hij had veel respect voor het personeel en zorgde voor
een effectief team op het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Hij begreep ook
dat het belangrijk is om in nauw contact te staan met functionarissen die
moesten omgaan met een enorme
informatiestroom. Hij wilde niet alleen
deskundigen t.a.v. verschillende internationale kwesties, maar ook mensen
met politieke gevoeligheid. De plaatsvervangende minister van Buitenlandse
Zaken moest een politiek benoemde
figuur zijn: Shultz koos een professor
in de rechten maar behield ook een belangrijke adviseur van zijn voorganger
Haig.

Machtsverhoudingen tussen politieke
figuren en militairen spelen nog steeds
een grote rol. De relaties tussen militairen en gekozen functionarissen begonnen niet bij Trump en eindigden niet
bij Joe Biden. Civiele controle over het
leger is diep verankerd in de Amerikaanse grondwet. Maar de afgelopen
drie decennia is de civiele controle
langzaam maar gestaag afgenomen.
Presidenten maken zich zorgen over
militaire oppositie tegen hun beleid. In
1986 verschoven macht en middelen

van civiele leiders naar hun militaire
tegenhangers, iets waar Shultz zich
tegen verzette omdat hij vasthield aan
het primaat van de diplomatie.
De belangrijkste uitdaging voor de
regering Reagan en de belangrijkste
zorg van de Europeanen waren de
betrekkingen en wapenonderhandelingen tussen de VS en de Sovjet-Unie.
Er waren twee reeksen onderhandelingen: de SALT-onderhandelingen, die
betrekking hadden op de intercontinentale raketten, die Reagan hernoemde
als de Strategic Arms Reduction Talks
(START) en de meer dringende INF
(intermediate nuclear forces) onderhandelingen. De sterk anticommunistische Amerikaanse regering verontrustte
velen in Europa. Reagan was aanvankelijk terughoudend in het voeren van
onderhandelingen. Hij wilde wachten
tot zijn verhoogde uitgavenprogramma
de Amerikaanse macht had hersteld.
Hij had dus pas in februari 1983 zijn
eerste ontmoeting met de Sovjetambassadeur, Anatoly Dobrynin, en in
1984 de eerste besprekingen met de
minister van Buitenlandse zaken,
Andrei Gromyko. Shultz wilde het risico op verrassingsaanvallen, misrekening of misverstanden verminderen.
Hij richtte een kleine groep op binnen
de National Security Planning Group
met de taak om nieuwe kanalen te openen met het Kremlin.

Einde van de Koude Oorlog

In september 1984 sprak Reagan de
Algemene Vergadering van de VN toe
met een voorstel voor een nieuw kader
voor de Amerikaans-Sovjetrussische
nucleaire wapenbesprekingen. Kort
daarop sprak hij Gromyko in
Washington, die hard als graniet bleef
en niet bereid was zich te committeren.
De hardliners drongen aan op het aftreden van Shultz en de nationale veiligheidsadviseur Robert Mc Farlene.
Maar na de herverkiezing van Reagan
hervatten de besprekingen. Gorbatsjov
kwam aan de macht en verving
Gromyko als minister van Buitenlandse zaken door Eduard Shevardnadze.
Schultz merkte later op: het contrast
tussen Shevardnadze en Gromyko was
adembenemend. Shevardnadze begreep
dat er meer in de wereld was dan de
VS, de USSR en Europa. Hij kon
lachen, converseren, overtuigen en zich
laten overtuigen; er was nu een echte

diplomatie-competitie. In november
‘85 hielden Gorbatsjov en Reagan
beleefde en vriendelijke gesprekken in
Genève. Hoewel er geen doorbraken
waren op inhoudelijke kwesties, was er
toch een positief resultaat: ze leken
elkaar aardig te vinden en begonnen
elkaar te vertrouwen. Reagan bleef
echter voorzichtig en hield zich aan de
harde lijn. De daaropvolgende 11
maanden hebben zij regelmatig gecorrespondeerd, hun standpunten uiteengezet en soms scherpe woorden uitgewisseld over andere onderwerpen zoals
Nicaragua, Afghanistan en mensenrechten. Gorbatsjov bood aan een concessie te doen en de link tussen SovjetSS-20-’s en Britse en Franse kernwapens te laten vallen. De twee leiders
kwamen dicht bij een overeenstemming om alle ballistische raketten te
verwijderen. Het belangrijkste obstakel
bleef Reagans voortdurende inzet van
SDI, het zogenaamde Raketschild in de
ruimte. In oktober 1986 vond de beroemde top in Reykjavik plaats, enkele
maanden na de Chernobylramp.

Thatcher was verontrust door het vooruitzicht de strategische kernraketten te
elimineren; zij achtte ze fundamenteel
voor vrede en veiligheid. Shultz echter
ondernam een reeks moeizame onderhandelingen met Gorbatsjov en
Shevardnadze alvorens in september
1987 een INF-akkoord te bereiken
waarin middellange afstandswapens uit
Europa werden verwijderd. En zie daar
een van de belangrijkste wapenverdragen van de twintigste eeuw op een top
in Washington: het betrof de geverifi-

Ronald Reagan en George Schultz

eerde vernietiging van alle vanaf de
grond gelanceerde kernraketten met
een bereik van 500 tot 5500 km in
Europa en Azië. Het INF verdrag, snel
geratificeerd door de Amerikaanse
Senaat, zag de vernietiging van 1846
Sovjetkernwapens en 864 Amerikaanse
wapens in de volgende drie jaar.
Gorbatsjov vertelde de VN op 7
december 1988 dat de wereld minder
ideologisch werd en dat geweld en
dreiging met geweld niet langer instrumenten waren van het buitenlands
beleid. Hij zou de conventionele
Sovjettroepen met 500.000 man verminderen. Dit was voor Shultz het
meest indrukwekkende moment van de
onderhandelingen. Hij besefte toen dat
de Koude Oorlog voorbij was.
De samenwerking tussen Reagan en
Shultz had buitengewone resultaten opgeleverd. Reagan wist dat hij een minder gevaarlijke relatie met de SovjetUnie wilde, maar wist niet hoe dit te
bereiken. Shultz bood twee belangrijke
troeven: zijn vasthoudende zoektocht
naar praktische doelen en zijn talent
om de verdeelde Amerikaanse overheden met elkaar te doen samenwerken,
hij was een geduldige onderhandelaar.
Hij werd vergeleken met de schildpad
die de race van de haas won. Shultz
had ook een opmerkelijke samenwerking met Shevardnadze ontwikkeld; de
ontmoetingen verliepen in een warme
vriendschappelijke sfeer, wat een positief effect had op hun eigen delegaties.
Ze hadden hiermee ook invloed op de

Diplomatie
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haviken in hun eigen regeringen.
Shultz’s prestaties zijn des te opmerkelijk omdat hij in een vaak uitdagende
sfeer in Washington moest werken,
maar zijn taak werd vergemakkelijkt
door de verminderde invloed van de
hardliners. Schultz was een begaafde
onderhandelaar, aldus de vaste tolk
Pavel Palazhanko. De tolk vroeg zich
wel af hoeveel Shultz begreep van de
beperkte maneuvreerruimte van
Gorbatsjov en Shevardnadze. Het was
niet duidelijk hoe het Politburo over de
onderhandelingen dacht. Het was wel
een goed teken dat eind 1986 Andrey
Sakharov uit zijn verbanning in Gorky
naar Moskou terugkwam.
De diplomaat als tuinier: Shultz’s
overtuiging was dat afgevaardigden
van supermachten verre hoofdsteden
moesten bezoeken, respect en belangstelling tonen, de leiders leren kennen
en vertrouwen opbouwen, zodat wanneer er toch een crisis uitbreekt, men
kan teruggrijpen op een netwerk van
vrienden en bondgenoten.
Diplomatie eerst: het was zijn overtuiging dat diplomatie een leidende rol
moet spelen in het Amerikaans buitenlands beleid. Hij richtte het Foreign
Service Institute in Virginia op waar
diplomaten getraind werden in talen,
wereldpolitiek, regionale studies,
management en leiderschap. Volgens
hem waren de persoonlijke kenmerken
van een effectieve diplomaat: goed luisteren, een persoonlijke band opbouwen en het belangrijkste: vertrouwen
creëren. *
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Mondiaal stijgen de militaire budgetten,
daarmee ook onze veiligheid?

Een kwaadaardig sprookje
spekt de defensieindustrie

Wil Verheggen, bestuurslid NVMPArtsen voor vrede
Eind april, publiceerde het gezaghebbende SIPRI, het Stockholm
International Peace Research
Institute het Jaarboek 2021.Volgens de gepubliceerde gegevens
zijn de totale wereldwijde militaire uitgaven in 2020 gestegen
tot 1981 miljard USD, een reële
stijging van 2,6 procent ten opzichte van 2019, bij een mondiale
vermindering van het bruto binnenlands product (bbp). Per
wereldbewoner werd er vorig jaar
283 USD aan militaire uitgaven
besteed!
De vijf grootste uitgevers hiervan
in 2020, die samen goed waren
voor 62 procent van de wereldwijde militaire uitgaven, waren de
Verenigde Staten, China, India,
Rusland en het Verenigd Koninkrijk. De militaire uitgaven van
China zijn voor het 26e achtereenvolgende jaar gestegen.
Nederland draagt ook zijn steentje hieraan bij. Nederland zit met zijn defensiebegroting nu op 1,4 procent van het
bbp, nog altijd niet op de 2 procent die
in de NAVO in 2014 is afgesproken.
Over drie jaar moeten alle NAVO-partners op die 2 procent zitten. De vraag
is of het daarbij zal blijven. Ik vrees
dat dit in de nabije toekomst niet te
verwachten is zonder ommekeer in het
veiligheidsdenken.
Het zijn met name de Amerikaanse
bedrijven die groeien. Amerikaanse bedrijven bereiden zich voor op de
nieuwe wapenprogramma’s die in 2017
zijn aangekondigd door president
Trump. Om die reden fuseren veel

bedrijven, zodat ze straks beter in staat
zijn nieuwe wapensystemen te produceren en zo dus meer kans maken op
het binnenslepen van opdrachten van
de overheid. De wapenproducenten
zien een gouden toekomst tegemoet.

De wapenproductie is een autonoom
proces geworden, zonder dat er een
politieke analyse aan ten grondslag ligt
die aangeeft wat nodig is voor de veiligheid. Zo’n proces is nou net waar
VS-president en oud-generaal Dwight
D. Eisenhower in zijn afscheidsspeech
in het Amerikaanse Congres op 17
januari 1961 al voor waarschuwde: de
vervlechting van belangen en de invloed van het militair-industrieel complex, waarbij politiek leiderschap, militair leiderschap en de wapenindustrie
met elkaar zijn verweven.

Als we kijken naar de militaire uitgaven in de wereld zien we grote verschillen. Die landen die ons potentieel
zouden bedreigen, blijken veel minder
uit te geven dan ons eigen NAVOblok. De groei van de wereldwijde
defensie-uitgaven werd in hoge mate
beïnvloed door de uitgaven van de
Verenigde Staten (778 miljard USD) en
China (252 miljard USD), samen goed
voor iets meer dan de helft van het
wereldtotaal. In de wereldrangorde
komt Rusland pas kijken op de vierde
plaats met 65 miljard USD. De defensie-uitgaven van de Europese NAVOlidstaten zijn nu al vier keer hoger dan
de Russen te besteden hebben. Hoe
komt het dan dat we ons nog steeds
bedreigd moeten voelen?

Er zijn inderdaad geopolitieke spanningen met Rusland en China, daar moet
je niet naïef mee omgaan, maar dat
daardoor het defensiebudget omhoog
moet, is een aangepraat kwaadaardig
sprookje, bedoeld om de defensieindustrie te spekken.

Worden we met meer militair
materiaal wel veiliger? Het
antwoord is eenvoudig NEE.

De verhoudingen tussen de grote
wereldmachten zijn ronduit slecht, vol
wantrouwen naar elkaar, de communicatie is tot het vriespunt gedaald. Kernwapens worden steeds “gebruiksvriendelijker” vergeleken met de stand van
kernbewapening in de jaren tachtig van
de vorige eeuw. Ontwikkelingen op het
gebied van digitale en elektronische
oorlogvoering, raketaandrijving, hypersonische projectielen, militarisering
van de ruimte, en kunstmatige intelligentie zorgen slechts voor een verontrustende schijnveiligheid. En met het
niet nakomen van VN-kernwapenverdragen wordt de wereld er alleen maar
onveiliger op. Doorgaan op deze geldverslindende weg moet worden gestopt.
De wereld kent heden ten dage grote
existentiële bedreigingen: de dreiging
van een kernoorlog, de klimaatcrisis en
niet te vergeten de coronacrisis. De blik
moet gericht gaan worden op een mondiale aanpak van deze existentiële
dreiging voor de mensheid.

Wat is daarvoor noodzakelijk? Investeren in vertrouwenwekkende maatregelen tussen staten, investeren in het behalen van de klimaatdoelen van Parijs,
investeren in een wereldwijde vaccinatiecampagne tegen het Covid-19

virus, want van dit virus zijn we voorlopig nog niet af. Het is noodzakelijk
daarin te investeren in plaats van geld
te pompen in onze eigen vernietiging.
Nogmaals: STOP die groei, als eerste

stap om bovengenoemde investeringen
te kunnen doen. *
Dit opiniestuk verscheen ook in het Brabants
Dagblad van 3 mei ’21
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De algemene vergadering van de
NVMP 29 mei 2021
samen met enkele anderen een actie
voor om mensen van naam aan onze
club te binden, daarnaast kan de persoonlijke benadering van familie,
vrienden en kennissen effectief zijn.
Kees Geelen ziet een grote discrepantie
tussen wat we betekenen versus het
geringe aantal leden. Hij wil wel een
voorstel schrijven hoe het aantal leden
vergroot zou kunnen worden.

Bert Sweerts
Volgens de tijdelijke wet Justitie
en veiligheid artikel 5 mogen
online vergaderingen gedurende
de Coronapandemie dan rechtsgeldig zijn, leuk is anders. We
maken er het beste van in
afwachting van betere tijden.
Erelid Herman Spanjaard moest op het
laatste ogenblik verstek laten gaan
maar mailde ons die zaterdagmorgen
om 7:58 uur de volgende boodschap:
Door omstandigheden gaat het mij niet
lukken deel te nemen aan de vergadering, mogelijk kan ik later nog aanhaken bij het symposium, maar dat is
twijfelachtig. Ik voel het aan mijn titel
als erelid uiteraard verplicht wèl in
geest en ziel aanwezig te zijn. Ik heb
slechts bewondering en respect voor
het gevoerde beleid. Peter als voorzitter met niet aflatende energie en Hans
als zijn dagelijkse en avondlijke steun,
Marianne als trouwe secretaris en Bert
als hardwerkende kracht en voorzitter
van de AB’s. En ondanks deze geringe
bezetting toch klinkende resultaten en
(zoals in het verslag van de kascommissie en het jaarverslag vermeld)
zichtbare resultaten. Ik vind het erg
knap (krijg dagelijks van Hans en Jan
(Hoekema, red.)) regelmatig mails
door waarin ik naast de officiële verslaglegging kan toetsen en sta dan altijd weer verbaasd over de dadendrang
en ondanks frustraties van non-publicaties toch volharding waarmee geacteerd wordt. Jaarverslag geen aanvullingen. Penningmeester bedankt voor
het door de kascommissie met lof omgeven gevoerde beleid! En dank voor
vele jaren inzet want ik begrijp dat
Bert (nu al...) gaat stoppen. Het is je
gegund Bert. Ik hoop als restaurants
op enig moment weer open zijn dat we
dat nog een keer bescheiden gezamenlijk mogen vieren. Ik zou dat leuk vinden. Verder ziet de toekomst met zo
vele betrokken prominenten er gezond
uit en spreek ik de wens uit dat studenten en jonge artsen ons blijven komen
versterken. Ik wens u sterkte met het te
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voeren beleid, wens u een goed symposium en ben zoals altijd bereid (met
name achter de schermen, maar desnoods op een podium) voor NVMP (en
uiteraard IPPNW) mee te denken en
mee te acteren.

Voor het openingswoord van Peter
Buijs zij hier verwezen naar het Woord
van de voorzitter vóór in deze Nieuwsbrief. Na de vaststelling van de agenda
wordt deze vervolgens in rap tempo
afgewerkt. De conceptnotulen van de
laatste AV (07-11-2020) worden vastgesteld. Van het jaarverslag 2020 wordt
kennisgenomen, de jaarrekening roept
evenmin vragen op, zij het dat bij de
staat van baten en lasten is verzuimd
ook ter vergelijking de cijfers van de
begroting 2020 op te nemen. De Kascontrolecommissie constateert dat de
exploitatie in 2020 binnen de begroting
is gebleven, maar dat de verklaring
voor het positieve resultaat voor een
deel gezocht moet worden in verminderde activiteiten ten gevolge van de
Coronapandemie. De kascommissie is
van mening dat aan het bestuur en de
penningmeester decharge voor het
financieel beleid kan worden verleend.
Wat vervolgens gebeurt. En dan wordt
de jaarrekening ook goedgekeurd.
Piet Jansen als langst zittend lid treedt
terug uit de kascontrolecommissie
waarna deze voor 2021 bestaat uit
Henk Groenewegen, Cornella VisserMol, Henriëtte van der Horst en Ferry
Zoutenbier als adviseur. Nieuwe leden
zijn belangrijk voor onze slagkracht en
representativiteit. Peter Buijs bereidt

Van twee bestuursleden loopt de termijn af. Peter Buijs laat weten graag
voor een volgende termijn in aanmerking te komen waarmee iedereen gaarne akkoord gaat. Ter vervanging van
Bert Sweerts als penningmeester
hebben zich twee kandidaten gemeld.
Het komend half jaar zullen Willem
Hubregtse als penningmeester en
Niloufar Rahim als algemeen bestuurslid een half jaar binnen het bestuur meelopen. Op onze najaars-AV
zullen ze dan officieel voor benoeming
als bestuurslid worden voorgedragen.
Van het internationale front kon gemeld worden dat Marianne Begemann
in een dubbelfunctie met Angelika
Claussen uit Duitsland is benoemd tot
IPPNW-Vice president Europe en dat
Dirk Hoogenkamp is verkozen tot
European Student Representative. Hij
wil zich in die functie inzetten voor
meer Europese samenwerking onder
geneeskundestudenten binnen IPPNW
en meer zichtbare acties gaan ondernemen zoals in Büchel komende juli, en
fietstochten naar Volkel en KleineBrogel in september. Peter Buijs kwam
voor een herverkiezing in de IPPNWboard één stem tekort om herkozen te
worden, maar dat zal hem niet weerhouden om vooral door te gaan met
zijn internationale werk. De Rondvraag
leverde zichtbaar applaus op en via de
chat opmerkingen als: ‘ben erg onder
de indruk van de enorme energie en
veelheid aan activiteiten die ik hier heb
gehoord.’ (Michael Parunovac), ‘complimenten voor de inzet van iedereen’
(Piet Voskuil), ‘blij te constateren dat
er ook jongeren actief zijn geworden
bij ons werk.’ (Wil Verheggen).

De vergadering was ruim binnen de
gereserveerde tijd ten einde. *

Verslag van het NVMP-symposium

‘Welke rol kan Nederland spelen op
(weg naar) de Toetsingsconferentie
van het Non-Proliferatie Verdrag’

Hans van Iterson
Als invulling van het middaggedeelte vond op 29 mei na de
Algemene Vergadering bovengenoemd symposium plaats onder
leiding van bestuurslid Wil
Verheggen. 38 Aanwezigen beleefden een boeiend webinar met
een inhoudelijk interessante
discussie.

Peter Buijs

Initiatieven van maatschappelijke organisaties

Onze voorzitter Peter Buijs leidde het
thema in door te wijzen op het voortdurende gevaar van een wereld vol
kernwapens die bedoeld of onbedoeld
tot een nucleaire catastrofe kunnen leiden. Als maatschappelijke organisatie
proberen wij de laatste jaren ons steentje bij te dragen om dit onderwerp politiek te agenderen. Dat is zeker succesvol gebleken. Vanuit de coalitie van
Rutte-III kregen we te horen, dat de
quote in het regeerakkoord uit 2017 dat
het kabinet zich actief inzet voor een
kernwapenvrije wereld zeker niet mogelijk was geweest zonder druk van
maatschappelijke organisaties als de
onze. Die organisaties zijn verenigd in
het zogenoemde Balieberaad bestaande

uit de Raad van kerken, het Humanistisch Verbond, Greenpeace, PAX,
Pugwash, Mayors for Peace, IALANA
en de NVMP. Dit beraad formuleerde
vorig jaar zes urgente punten voor de
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Met een daarop gebaseerd Kieskompas, door NVMPbestuurslid Dirk Hoogenkamp ontwikkeld, heeft het Balieberaad daar nog
extra druk op ontwikkeld. Daar heeft
een meerderheid van de partijen die nu
in de Kamer zitten gehoor aan gegeven
in hun verkiezingsprogramma’s door
zich uit te spreken voor beëindiging
van de Nederlandse kernwapentaak en
ondersteuning van het VN-kernwapenverdrag TPNW.

Onlangs stuurden we een brief naar
kabinetsinformateur mevrouw Hamer
waarin we opriepen aandacht te schenken aan een viertal concrete punten:
1. de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen,
zo mogelijk samen met andere
Europese ‘gastlanden’. Dat zou sporen
met het uitgangspunt van het derde
kabinet-Rutte: ‘Inzet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen als de F-16 definitief
wordt vervangen door de F-35’.
2. de First Meeting of States Parties
van het VN-kernwapenverbod TPNW
bij te wonen als waarnemer, ter voorbereiding op ondertekening en ratificatie, en anderen daartoe op te roepen.
3. het debat te starten over de vervanging van het onhoudbare 20ste-eeuwse
concept van credible nuclear deterrence door een duurzaam, 21ste-eeuws,
niet-nucleair veiligheidsalternatief.
4. bij alle negen kernwapenstaten aan
te dringen op vertrouwenwekkende
maatregelen om zo veilig mogelijk te
kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld, zoals no-first-use-verklaringen, de-targetting en de-alerting.
Met name het punt No first use lijkt

binnen de regering Biden kans te maken. Een geval van nuttige symptoombestrijding. Meest recent is een appèl
aan president Biden en Putin dat hen
oproept tot concrete stappen naar een
kernwapenvrije wereld.
Ingeborg is Hoofd afdeling Non-proliferatie, Wapenbeheersing en Nucleaire
Zaken van de Directie Veiligheidszaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ingeborg Denissen

Ingeborg Denissen

Om aan te sluiten bij de hierboven genoemde initiatieven zoals het appèl aan
presidenten Biden en Putin: wij waarderen zeer de actieve betrokkenheid
van maatschappelijke organisaties als
de NVMP bij dit onderwerp. Met Peter
en Jan Hoekema heb ik regelmatig
Zoomsessies over dit onderwerp, soms
ook met enkele buitenlandse ‘Vredespaleis-sprekers’ erbij. Kernbewapening
is een breed en ingewikkeld onderwerp
waarin de overheid een rol kan spelen.
Leidraad voor het ministerie van BuZa
is het regeerakkoord, waarin staat dat
Nederland zich actief inzet voor een
kernwapenvrije wereld. Nucleaire ontwapening staat niet op zichzelf, het is
een veiligheidsdoelstelling van ons
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maar is tegelijkertijd gebonden aan een
politieke, economische en juridische
context. Nucleaire ontwapening kan
alleen op basis van vertrouwen. Dat is
momenteel helaas ver te zoeken. Is
kernbewapening de oorzaak van spanningen, of zijn spanningen de oorzaak
van kernbewapening? De bekende kipen-het-ei discussie. Het streven naar
veiligheid omvat behalve de strategische kernwapens óók de kleinere tactische kernwapens, cyberwar en nieuwe
technologieën. Welke partijen betrek je
daarbij, alleen Rusland en Amerika of
alle kernwapenstaten? ‘Nuclear deterrence’, afschrikking, daarnet al even
genoemd, een concept dat lange tijd
bestaat, dat in de hoofden van spelers
bestaat en daarom ook reëel is. Volgens
sommigen is dit ook een garantie geweest om een grootschalig conflict te
voorkomen. Het nucleaire staat soms
in de schaduw van andere veiligheidsproblemen. Gaat het primair om de
behoefte aan meer bewapening of zijn
het de verhoogde politieke spanningen? Gaat het primair om spanningsreductie of om wapenreductie? Is ontwapening middel of het doel?

Hoeveel vragen er ook zijn, hoeksteen
is en blijft daarbij het Non-Proliferatie
Verdrag (NPV), en dan met name artikel VI daarvan dat oproept tot nucleaire ontwapening. Ondanks positieve
signalen als het net op tijd redden van
New Start en de pogingen de Iran deal
te herstellen is er nog een lange weg te
gaan.

Wat kan Nederland doen? Ons land is
vice-voorzitter van de komende
Toetsingsconferentie van het NPV die
hopelijk over niet al te lange tijd gaat
plaatsvinden. Daarnaast leveren wij
bijdragen aan het Internationaal atoomagentschap (IAEA) en aan de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Test Ban Treaty, het
verbod op kernproeven. Ook zijn we
steeds meer actief op het gebied van
nieuwe technologieën en wapenbeheersing, die bieden kansen op het gebied
van ontwapening als het gaat over verificatie maar ze brengen ook weer risico’s met zich mee en kunnen zorgen
voor potentieel grotere instabiliteit: hoe
interfereren ze met nucleaire wapens?
Nederland werkt in de aanloop van de
NPV Toetsingsconferentie ook samen
met voor- en tegenstanders van de
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TPNW door ons vooral te richten op
het gezamenlijke doel, een wereld zonder kernwapens. We proberen ook gezamenlijk te voorkomen dat we een
discussie krijgen over doelen en middelen. Over de doelen zijn we het eens
alleen over de middelen zitten we niet
helemaal op dezelfde lijn. Het doel bij
de Toetsingsconferentie moet zijn het
zetten van concrete stappen naar nucleaire ontwapening. Het is essentieel dat
NPV-staten zich richten op wat hen
verenigt en dat is: het dichterbij brengen van een wereld zonder kernwapens.

Jan Hoekema

Jan is oud-diplomaat, voormalig
Tweede-Kamerlid voor D66, bekend
van zijn werk voor Mayors for Peace
en Pugwash.

Jan Hoekema

In de eerste plaats moeten we het NonProliferatie Verdrag (NPV), koesteren,
het is een essentieel, kostbaar bezit. We
kunnen kritisch zijn over de inhoud
van het verdrag en het achterblijven
van naleving van artikel VI, maar er
zijn veel landen partij. Als geldende
norm blijft het NPV heel belangrijk.
Daarnaast is er sinds kort een nieuw
verdrag van kracht, de Nuclear Ban
Treaty (TPNW). Dit verdrag vindt ook
brede ondersteuning, maar kernwapenstaten zijn geen partij, geen enkele
NAVO-staat en ook Nederland niet.
Toch is ook dit verdrag normbepalend,
we kunnen er niet omheen dus we
mogen het ook niet onder de grond
schoffelen. Je moet het positief-kritisch-constructief bejegenen. In de slotverklaring van het NPV zou je bijvoorbeeld een positieve verwijzing naar de
TPNW kunnen opnemen. Nog mooier
zou zijn om een verplichting op te
nemen om rond 2030 het doel van de

TPNW ook voor de partijen van de
NPV verwezenlijkt te hebben. Dat is
uiteraard ambitieus en heel moeilijk.

Wat kan Nederland nu zelf concreet
doen? Dan is dat toch allereerst het
afstoten van de nucleaire taak. Met de
beste wil van de wereld is er geen militaire of politieke ratio meer voor het
behoud van die kernwapentaak.
Nederland zou hierover samen met
andere betrokken NAVO-landen als
Duitsland en België een discussie moeten starten binnen de NAVO bij voorkeur in onderhandelingen met Rusland.
Nederland zou daarnaast ook de discussie moeten starten over de nuclear
deterrence strategie. Dat is feitelijk het
omhulsel waarin we het Westerse kernwapen hebben omvat. Natuurlijk moet
je jezelf kunnen verdedigen maar daar
moeten niet per se kernwapens aan te
pas komen.

In de VS speelt momenteel een belangrijke gedachte rond No first use, niet
het ultieme middel om kernwapens de
wereld uit te krijgen maar wel een heel
belangrijke, vertrouwenwekkende tussenstap op weg naar dat einddoel. Het
zou goed zijn als Nederland samen met
andere bondgenoten die discussie ook
binnen de NAVO opstart om zo de
Amerikanen een steuntje in de rug te
geven. Er is geen argument denkbaar
waarom je daar nu niet voor zou zijn.
Tom Sauer is professor internationale
politiek aan de Universiteit Antwerpen.
Hij stelt voor vandaag in voetbaltermen te spreken. Nederland was in
2017 aanwezig bij de onderhandelingen in de VN over het kernwapenverdrag TPNW. Dat is 1-0 voor Nederland, want zij waren het enige NAVOland dat deelnam. Daartegenover staat
het nieuwe Belgische regeerakkoord.
Altijd een belangrijk document, er
wordt lang over onderhandeld maar
alles wat erin komt wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. In dat regeerakkoord staat onder meer: ‘België zal een
proactieve rol spelen in de NPVToetsingsconferentie in 2021 en samen
met de Europese NAVO-bondgenoten
nagaan hoe het multilaterale non-proliferatie kader te versterken en hoe het
VN Verdrag op het Verbod op
Nucleaire Wapens een nieuwe impuls
kan geven aan multilaterale nucleaire

Tom Sauer

Tom Sauer

ontwapening’. Dat nu leidt tot de stand
1-1.

De uitvoering van dat regeerakkoord is
een ander paar mouwen maar een concrete eerste stap zou kunnen zijn deelnemen aan de eerste bijeenkomst van
landen die TPNW al wel ondertekend
hebben, in januari 2022. Dat verplicht
tot niets maar toont wel goodwill ten
opzichte van het verdrag. België zou
daarmee het eerste NAVO-land zijn om
die stap te zetten, andere lidstaten zullen dan zeker volgen. Tactische kernwapens moeten weg uit België ze hebben echt geen militair nut, de NAVO
zal nooit kernwapens inzetten om
Baltische staten te hulp te schieten. Dat
zal alleen maar gebeuren met conventionele wapensystemen.

Tenslotte iets over het Non-Proliferatie
Verdrag, hoe lang moeten we nog
geduld hebben met het NPV en dan
met name de uitvoering van artikel VI?
We hebben het al decennia lang over
verwijdering van die tactische kernwapens maar het gebeurt niet. Spreek niet
over concrete stappen want die zijn er
niet, integendeel de stappen gaan juist
de andere richting op. Alle kernwapenstaten zijn hun arsenaal aan het moderniseren, dat is faliekant tegen de verplichtingen genoemd in artikel VI.
Waarom wordt er dan nog zoveel
geloof gehecht aan het NPV? Bij Tom
is het geduld op.

Dirk Hoogenkamp: vraag aan
mevrouw Denissen. Als Nederland
zich actief wil inzetten voor een kernwapenvrije wereld, zou het dan geen
goede eerste stap zijn van Nederland
om haar eigen kernwapentaak af te stoten en de kernwapens op Volkel weg te
doen?

Ingeborg Denissen: ik denk niet dat
we die taak zo maar af kunnen stoten
alsof het ons niets kost. Het is niet
alleen een bilaterale afspraak met
Amerika maar het gaat ook om solidariteit binnen de NAVO. Daarnaast gaat
het om de veiligheidscontext en die zit
ingewikkeld in elkaar. Het vertrouwen
tussen de NAVO en Rusland bevindt
zich op een dieptepunt; dan is een discussie over kernontwapening moeilijk
te voeren, het onderlinge vertrouwen
ontbreekt. Nederland is voor haar veiligheid afhankelijk van de NAVO en
dat speelt erg mee.
Jan Hoekema: we moeten in eerste
instantie met de Amerikanen gaan praten. Met hen zijn die afspraken gemaakt. Opmerking aan het adres van
Tom Sauer, hij staat heel kritisch
tegenover het NPV maar ik zou zeggen
gooi geen oude schoenen weg voordat
je nieuwe hebt. We moeten het ermee
doen. Probeer de goede punten van het
NPV en TPNW bij elkaar te brengen.
Peter Buijs: de kernwapens op Volkel
zijn hier vanwege een bilateraal verdrag met Amerika, dus geen NAVOafspraak. Er zijn al NAVO-lidstaten die
ons voorgegaan zijn met het terugsturen van kernwapens of het weigeren ze
op hun grondgebied te plaatsen en dat
zijn keurige NAVO-lidstaten als
Canada, Griekenland, Noorwegen,
Spanje en de UK. Het kabinet Rutte III
heeft bovendien in een kamerbrief aangegeven dat Nederland geen kernwapentaak zou moeten hebben voor de
JSF.

Discussie

Dirk Hoogenkamp tijdens een actie bij
Volkel

Gerrit van der Wal: een vraag aan
Tom Sauer over zijn ongeduld met het
NPV-artikel VI. Wat wil je precies, wil
je daar dan uitstappen?
Tom Sauer: allereerst een reactie op
Jan Hoekema. Kunnen we NPV en
TPNW niet samenbrengen, omarmen?
In principe wel, immers TPNW is een
extensie van artikel VI van het NPV.
Wij moeten onderkennen dat NPV opgesteld is door de haves (de P-5) om
macht te kunnen blijven uitoefenen
over de vele have nots. De NPV is van
de Koude Oorlog, van 1968. Anno
2021 is het NPV zeer discriminerend
en bovendien hypocriet omdat India,
Pakistan en Israël niet met het NPV
meedoen en Noord-Korea zich eruit
heeft teruggetrokken. Dus vier van de
negen nucleaire staten vallen niet
onder het NPV. Het Verbodsverdrag /
Treaty on the Prohibition of Nuclear
Weapons (TPNW) of Ban Treaty van
2007 is van de have nots maar de P-5
van de NPV doen niet mee. Ik voorspel dat als er niets gebeurt, vele landen uit het NPV zullen stappen waardoor alle landen gelijk komen te staan.
Elk land dat kernwapens wenst kan die
dan nemen. Dat zou misschien zelfs
een goed signaal zijn, dan zouden de
kernwapenstaten zien dat er een probleem is. Laten we het NPV dan nog
één kans geven, de volgende toetsingsconferentie komen er duidelijke afspraken mét deadlines. Over diepe reducties in de aantallen kernwapens, Nofirst-use, tactische Amerikaanse kernwapens terug naar eigen grondgebied
en stop nucleaire modernisering.
Dan is het NPV gered. Maar de kans
dat deze afspraken gemaakt worden is
zeer gering.
Hans van Iterson: wat me opvalt is
dat de discussie hier nauwelijks gaat
over de derde vraag die genoemd werd
bij dit symposiumthema, namelijk het
zoeken naar een niet-nucleair veiligheidsalternatief. Lubbers zei: ‘Kernwapens zijn politieke wapens, je hebt ze
niet om te gebruiken maar juist om te
voorkomen dat ze gebruikt worden’.
Zijn kernwapens geen erfenis uit de
Koude Oorlog waar je militair gezien
niks mee kunt? Natuurlijk zijn veiligheidsgaranties belangrijk maar kun je
die ook niet bereiken zonder kernwapens? Moet daar ook bij de NPV niet
op ingezet worden?
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Jan Hoekema: kernwapens zouden
eigenlijk in het museum van de Koude
Oorlog thuishoren. Dat is een hele
logische gedachte. Reagerend op Tom,
natuurlijk moet er een sterke slottekst
komen uit de NPV-toetsingsconferentie. Verlengen met een nietszeggende
tekst is in ieder geval uit den boze.
Ingeborg Denissen: No first use is een
actueel debat maar niet elk land is daar
even enthousiast over. Steun je dan je
bondgenoten wel of juist niet als je
zoiets aanneemt? NPV moet je zeker
niet weggooien zolang je niets nieuws
hebt want dan heb je helemaal geen
houvast meer. TPNW helpt wat dat
betreft wel, het geeft een mate van
urgentie aan. Afspraken over kernontwapening moet je in een bredere context van bewapening en nieuwe technologie zien. Het is ook maar de vraag
hoe we over vijftig jaar aankijken
tegen nieuwe technologieën die nu
worden ontwikkeld, die kunnen heel
gevaarlijk blijken. Politieke wil en
onderling vertrouwen is cruciaal voor
ontwapening; als dat er onvoldoende
is, zul je het eerst op moeten bouwen.
Peter Buijs, afsluitend: Ik denk dat we
blij mogen zijn dat ons ministerie van
Buitenlandse Zaken zich zo opstelt om
op dit niveau een open debat te voeren.
Daarvoor zijn wij zeer erkentelijk.
Tijdens de evaluatie van ons samenwerkingsproject ‘vijftig jaar NVMP’ in
het Vredespaleis, 26-11-2021, stelde
BuZa voor de samenwerking voort te
zetten, waarmee wij graag instemden,
met als invulling: zoveel mogelijk
synergie te ontwikkelen tussen wat het
maatschappelijk middenveld kan doen
en wat het ministerie op dit kernwapenthema. Oftewel, maatschappelijk
druk ontwikkelen en regeringen die dit
zo goed mogelijk proberen te vertalen
in diplomatieke stappen lijkt mij de
enige weg om op vreedzame wijze uit
dit gigantische probleem te komen.
Dank aan Ingeborg die ondanks alle
beperkingen die voor ambtenaren gelden, zeker met een demissionair kabinet, hier met open vizier haar medewerking verleend heeft.
Tom Sauer: daar wil ik graag bij aansluiten, in België is het niet mogelijk
om met het ministerie van Buitenlandse Zaken zo in debat te gaan. Wat dat
betreft 2-1 voor Nederland! *
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NVMP schrijft mee aan een
brief aan de informateur
Van: Breed maatschappelijk beraad voor
een kernwapenvrije wereld
Datum: 11-05-2021
Onderwerp: Regeerakkoord & actieve
inzet voor een kernwapenvrije wereld
Geachte mevrouw Hamer,
“Dit kabinet zet zich actief in voor een
kernwapenvrije wereld’. Aldus een kernboodschap uit het Regeerakkoord uit 2017 dat politiek en maatschappelijk breed werd
gesteund. Sindsdien is de internationale situatie helaas danig verslechterd. Belangrijke verdragen (INF, Iran-deal, Open Skies) zijn opgezegd en er is een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland gaande: voor astronomische bedragen moderniseren zij hun kernwapens en ontwikkelen nieuwe. Algehele nucleaire ontwapening conform artikel VI van
het vrijwel universeel getekende NPV (Non-Proliferatie-verdrag) lijkt nog ver weg.
Experts achten de kans op een nucleaire catastrofe groter dan ooit.
Als breed maatschappelijk beraad voor een kernwapenvrije wereld vragen wij daarom
dringend aan een nieuw kabinet om de ingezette koers te intensiveren en te concretiseren. De eerste gelegenheid biedt de a.s. 10e NPV-Toetsingsconferentie, met ons land als
vicevoorzitter. Het slagen ervan moet een topprioriteit voor Nederland zijn, dat immers
een ‘aanjagende, bruggenbouwende rol’ wil spelen. Dat zal hard nodig zijn om wereldwijd
zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke krachten te helpen mobiliseren en bundelen om de kernwapenstaten zover te brengen eindelijk hun verdragsverplichtingen tot
algehele nucleaire ontwapening na te komen.
Natuurlijk dient ons land ook zelf bij te dragen aan die ontwapening. Dat kan door:
1. de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen, zo mogelijk
samen met andere Europese ‘gastlanden’. Dat zou sporen met het uitgangspunt van het
derde kabinet-Rutte. ‘Inzet blijft dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te
vervullen als de F-16 definitief wordt vervangen door de F-35’;
2. de 1e Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW bij te wonen als
waarnemer, ter voorbereiding op ondertekening en ratificatie, en anderen daartoe op te
roepen;
3. het debat te starten over de vervanging van het onhoudbare 20e-eeuwse concept van
credible nuclear deterrence door een duurzaam, 21e-eeuws, niet-nucleair veiligheidsalternatief;
4. bij alle 9 kernwapenstaten aan te dringen op vertrouwenwekkende maatregelen om zo
veilig mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld, zoals no-first-use-verklaringen, de-targetting en de-alerting.
Hoopvolle geluiden uit de VS bieden Nederland extra ruimte voor een actieve rol op het
wereldtoneel om de permanente nucleaire dreiging te helpen beëindigen. Mede omdat
veruit de meeste Nederlanders al jaren kernwapens afwijzen en het VN-verbod TPNW
onderschrijven, bevelen wij U van harte de volgende zin aan voor een nieuw Regeerakkoord: “Dit kabinet intensiveert en concretiseert zijn actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld, met name door de laatste Nederlandse nucleaire taak af te stoten en
aansluiting te zoeken bij de TPNW.”
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