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Bij de voorplaat
Op 12 november overleed Evgeny Chazov, een van
de oprichters van IPPNW.

Vanavond is er een vervroegde persconferentie over de coronamaatregelen. Er zijn
grote zorgen in de ziekenhuizen. Mark
Rutte noemde het verhoogd risico op
huiselijk geweld als gevolg van de maatregelen en de actie Orange the World, georganiseerd door UN Women Nederland, de
Zonta en de Soroptimisten. Deze 16-daagse wereldwijde campagne die loopt tot 10
december, tegen geweld tegen vrouwen,
loopt goed in Nederland. Middelbare scholen schaffen lespakketten aan, gemeentelijke
politici nemen het onderwerp mee in hun
beleid, vele steden kleuren oranje, maar in
Istanbul werd deze manifestatie uit elkaar
gedreven door de politie, waarbij geweld
gebruikt werd.
Nu naar deze Nieuwsbrief. Afgelopen
maanden heeft de redactiecommissie
elkaar in vivo gesproken, afdeling Rijnmond
is bij elkaar geweest en heeft A. Béhar, de
voorzitter van de Franse IPPNW-afdeling,
en zijn vrouw ontvangen. Ook hebben
bestuursleden IPPNW-directeur Chuck
Johnson en Angelica Clausen te logeren
gehad. Zie hiervoor het verslag van de ALV
die onlangs gehouden werd, via zoom.
Het bestuur heeft drie jonge artsen verwelkomd: Niloufar Rahim, Dirk
Hoogenkamp en Jeffrie Quarsie. Maar door
de machtsomwenteling in Afghanistan
wordt Niloufar volledig in beslag genomen
door haar organisatie Keihan. Jeffrie specialiseert zich in medische milieukunde en
schrijft in deze nieuwsbrief over zijn
onderzoek in Irak en Congo naar gezondheidseffecten van verarmd uranium.
Afgelopen jaar heeft de IPPNW haar twee
founding fathers verloren. Wil Verheggen, die
Bernard Lown en Evgeny Chazov gekend
heeft, brengt een hommage. Lown overleed
eerder dit jaar, Evgeny Chazov overleed in
november. Hij deed onderzoek naar medische, psychologische en biosferische effecten van een kernoorlog. Hij had toegang
tot de Sovjetleiders en samen met Lown
overtuigde hij Gorbatsjov dat een kernoorlog nooit gevoerd mag worden. Ook in het
woord van de voorzitter veel aandacht
voor Chazov. Tevens deelt Peter Buijs zijn
ervaringen en ontmoetingen met
Clingendael, waaronder een expertmiddag
Rijksbrede Veiligheidsanalyse 2022, en met
een expertmeeting van de RLi, de Raad
voor Leefomgeving en infrastructuur, een
overheidsorgaan dat wil adviseren over
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Herman Spanjaard, oud-voorzitter vat voor
ons 40 jaar geschiedenis samen, met daarin
verweven zijn persoonlijke herinneringen
aan zijn internationale functies bij IPPNW
en de belangrijke rollen van andere leden
en voorzitters. Het is fijn om dit zo allemaal na te lezen, voor mij vooral over de
organisatie en de resultaten van The Hague
Appeal for Peace. De achterpagina eert Edy
Korthals Altes, oud-diplomaat en latere
vredesactivist. Hij is dit jaar gehuldigd door
de coalitie Vredesmissies zonder wapens.
Er is weer een aflevering over track 2
diplomatie, deze keer over Peter Jones, een
diplomaat bekend zowel met officiële
diplomatie als met track 2 en jarenlang
betrokken bij het SIPRI.
Bent u nieuwsgierig naar de migraties van
voorhistorische volkeren, met de daarbij
gepaard gaande golven van geweld en epidemieën? Nieuwe analyses van het teruggevonden menselijk genetisch materiaal
vormen de basis van de archeogenetica en
de paleopathologie. Daarover heeft Hans
van der Dennen opnieuw een inspirerende
boekbespreking geschreven.
Christien Mudde neemt ons mee naar het
museum Raate bij Suomussalmi (Noordoostelijk Fins Karelië) in onze recente
reeks rond musea/tentoonstellingen en
oorlog. In haar tweede artikel schrijft zij
over Mikis Theodorakis, over zijn belang als
politieke activist en als componist. Hij
schreef opera, ballet, liederen, cantates, filmmuziek en meer. De Mauthausen-cyclus
componeerde hij op teksten van Iakovos
Kambanellis. Kambanellis’ teksten komen
voort uit zijn memoires aan zijn 2 jaar
durende gevangenschap in Mauthausen. U
vindt ook verwijzingen naar de beroemdste
vertolkingen op YouTube en CD/DVD
opnamen van deze aangrijpende muziek.
Veel leesplezier.
Mimi Tyssen
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wel/niet (her)invoering van kernenergie.
Het Balieberaad heeft weer productief
samengewerkt, met als initiatieven een
actualisering van de Meibrief aan de informateurs, een kennismaking met de vernieuwde Vaste Kamercommissie Buitenlandse zaken en een webinar op 13 december over de Nederlandse inzet voor een
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Woord van de voorzitter

Peter Buijs
“IPPNW has paid considerable service to mankind by spreading authoritative information and creating
awareness of the catastrophic
atomic warfare consequences (...)
contributing to increasing pressure
of public opposition to proliferation
of nuclear weapons.” (Nobel-PeacePrize-committee, 11-10-1985)
Voor de NVMP-Artsen voor vrede en
haar 60 zusterorganisaties zal 2021 de
geschiedenis ingaan als het jaar van het
overlijden van IPPNW-oprichters
Bernard Lown op 16 februari – bijna
100! – en Evgeny Chazov op 11 november, 92 jaar oud. Op een cardiologencongres (Moskou, 1980), hartje
Koude Oorlog, besloten beiden de handen ineen te slaan vanwege een veel
grotere dreiging dan hartfalen: 60.- à
70.000 kernwapens. Over Stanislav
Petrov, die als hoofd van een waarnemingsstation bij Moskou in 1983 een
kernoorlog voorkwam, is terecht de
film The man who saved the world gemaakt, Chazov en Lown verdienen
zeker ook zo’n film: onverschrokken
zetten ze hun medisch gezag en wetenschappelijke argumenten in vóór en
achter de diplomatieke schermen om
de toenmalige leiders van de superkernmachten, Gorbatsjov en Reagan, te
overtuigen hun krankzinnige kernwapenwedloop om te buigen in een drastische afname, tot uiteindelijk de huidige ca 12.000 kernwapens. Nog veel te
veel natuurlijk, maar kernontwapening
kan dus kennelijk en de IPPNW kreeg
de Nobelprijs voor de Vrede 1985. Ons
bestuurslid en oud-voorzitter Wil
Verheggen, die beiden persoonlijk
heeft gekend, schrijft elders meer over
Chazov, maar in overleg met hem hier

nog het volgende. Enkele uren na het
overlijdensbericht vanuit het IPPNWhoofdkwartier mailde ik onze Russische vriend(inn)en: “A real hero has
gone, another brave Russian ‘who
saved the world’, next to Archipov and
Petrov! Our warm, heartfelt condolences from The Netherlands to his family,
friends and colleagues. A good way to
honour this great man is maybe to
quote from a concluding paragraph
‘Inspiration from a common past’,
from a large article, I was asked for by
the scientific journal of the St Petersburg State University 1.” Enkele citaten, zoals uit Chazovs acceptatierede
bij de Nobelprijs-uitreiking, 10-121985: “Peoples are heedful of physicians, warning them of the danger and
recommend the means of prevention.
From the first days of our movement
we suggested a prescription for survival which envisaged a NW-test ban,
freeze, reduction and eventually elimination of NWs, No-First-Use, ending
the arms race on Earth and preventing
it in outer space, creating an atmosphere of trust between peoples and
countries, and promoting close international cooperation”. Nog steeds
actueel!

Eerder al wisten Chazov en Lown president Gorbatsjov over te halen tot
kernontwapening. Die schreef later in
Peristroika: “What IPPNW-doctors are
doing commands great respect. For
what they say and do is prompted by
accurate knowledge and a passionate
desire to warn humanity about the danger looming over it. In the light of their
arguments and the strictly scientific
data which they possess, there seems
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no room left for politicking. And no
serious politician has the right to disregard their conclusions.” Mijn slotconclusie was: “Giving the dangerous current nuclear weapon-situation,
Chazov’s and Lown’s IPPNWendeavour deserves repetition, e.g. by
a new, urgent Appeal from ‘physicians,
scientists and concerned citizens’ from
both countries to their leaders to finish
the job their predecessors successfully
started, and finally end the permanent
existential threat, posed to all of us by
their nuclear arsenals. The 10th NPTReview Conference, January 2022,
provides an excellent opportunity to
show leadership in fulfilling their
Article 6 NPT-obligations.”

Tientallen andere IPPNW-affiliates
reageerden, met meestal als conclusie:
het beste eerbetoon aan Chazov en
Lown is blijven knokken voor een
kernwapenvrije wereld. Zo inspireerden zij mij tot het High Level RussianAmerican Appeal “… to rediscover the
way to a nuclear weapon-free World”,
waarmee mijn vorige ‘Woord’ eindigde, ondertekend door bijvoorbeeld
oud-minister van Defensie Perry (VS),
Igor Ivanov, minister van Buitenlandse
zaken voor Lavrov en twee Russische
oud-generaals, waarvan één hoofd was
van de hele Russische nucleaire rakettenvloot. Ik heb toen nog IPPNWVicepresident Russia, Olga Miranova
gebeld, of haar grootvader, Evgeny
Chazov, wilde tekenen, maar ze vertelde dat hij zich had teruggetrokken uit
de actuele politiek vanwege z’n gezondheid. Helaas… Maar wat zal hij
blij zijn geweest, dat Poetin en Biden

Vervolg op pagina 4
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de Appeal-punten overnamen: het
mede door hem tot stand gebrachte,
maar onder Trump in het ongerede
geraakte Reagan/Gorbachov-statement
“A nuclear war cannot be won and
should therefore never be fought” verheven tot ‘principle’ (!) en eindelijk
hervatting van serieuze onderhandelingen over Strategic Stability en nucleaire ontwapening: Chazovs en Lowns
doel, dat ook uit zicht was geraakt. En
tenslotte urgency: geen rustige ambtelijke voorbereiding in de zomer, maar
in juli en september al sessies op ministerieel niveau, gevolgd door instelling
van diverse werkgroepen. Ondertussen
pols ik regelmatig mijn mede-initiatiefnemers Batsanov en Countryman over
vervolgstappen, gericht op de Non-proliferatieverdrag-toetsingsconferentie,
januari a.s.

Peter overhandigt onze laatste nieuwsbrief
aan Xanthe Hall
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Ook binnen het door ons geïnitieerde
Balieberaad werd weer productief
samengewerkt. Hier de drie belangrijkste initiatieven:
1. Actualisering van onze Meibrief aan
de informateurs: “‘Dit kabinet zet zich
actief in voor een kernwapenvrije
wereld’. Met deze kernboodschap hebben de nu onderhandelende partijen in
2017 parlementaire geschiedenis
geschreven: nog nooit vermeldde een
Regeerakkoord wat ons land wil doen
aan één van de grootste bedreigingen
van de mensheid: kernwapens.” Op
verzoek van PAX focussen we vervolgens op twee eisen:
* de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet vervangen, zo
mogelijk samen met andere Europese
‘gastlanden’;
* waarnemerschap bij de 1e Meeting of
TPNW-States Parties, net als NAVOlid Noorwegen, op weg naar ondertekening en ratificatie. Na het noemen

van de noodzaak “…het debat te starten over het onhoudbare 20e-eeuwse
concept van geloofwaardige nucleaire
afschrikking” en van vertrouwenwekkende maatregelen (de-targetting, dealerting, no-first-use-verklaringen)
besluiten we met: “Gelukkig bieden de
recente succesvolle Poetin-Biden-top
en de voortvarende vervolgonderhandelingen over Strategische Stabiliteit
en kernontwapening nieuwe hoop en
Nederland meer ruimte voor een actieve rol op het wereldtoneel om de nucleaire dreiging te helpen beëindigen.
Mede omdat veruit de meeste Nederlanders al jaren kernwapens afwijzen
en de 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 het VNkernwapenverbod TPNW.”
2. Mede op grond hiervan kennis maken met de vrijwel geheel vernieuwde
Vaste Kamercommissie Buitenlandse
Zaken. Met de vorige hadden we een
uitstekende relatie opgebouwd.
3. Een Balieberaadwebinar over “De
Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld, de NPV-Toetsingsconferentie en de TPNW”, 13-12-21,
14-15.30 uur. Sprekers: Ingeborg
Denissen (Buitenlandse Zaken) en
Balieberaaddeelnemers Kees
Nieuwerth, vicevoorzitter Raad van
Kerken, en Gregor Rensen, burgemeester van Brielle, voorzitter Burgemeesters voor Vrede. Moderator: Jan Hoekema, voorzitter Pugwash-Nederland.2

Veel moet hier noodgedwongen onbesproken blijven, zoals buitenlands
IPPNW-bezoek: IPPNW-director
Chuck Johnson en z’n vrouw en
Angelika Clausen (IPPNW-Germany)
– enkele dagen gastvrij ondergebracht
bij bestuurslid Marianne Begemann,
terwijl ik hen rondleidde in Amsterdam
en Den Haag, waar ons bestuur hen
een etentje aanbood – alsook Abraham
Behar, voorzitter IPPNW-France, terwijl Xanthe Hall mij ontving op het
jaloersmakend grote Berlijnse IPPNWGermany-hoofdkwartier. Vanwege zgn.
Chattam House-rules kan ik helaas ook
geen verslag doen van mijn forse botsing met Jessica Cox, director NATONuclear Policy Directorate over credi-

s

Als initiatiefnemer heeft de NVMP
hiermee wel indruk gemaakt, zoals
bleek op een Rode Hoed-avond over
Rusland: veel respect van Kysia
Hekster (ex-NOS-correspondent in
Moskou), Iris de Graaf (huidige correspondent), Hubert Smeets (NRC Ruslandspecialist) en Derk Sauer van de
Moscow Times, die er graag op terugkwam. Op een Clingendaelavond hield
ik er een uitnodiging aan over van
Monica Sie, de opvolger van Ko Colijn
als directeur. En ook Buitenlandse
Zaken was blij: toen Jan Hoekema en
ik daar in oktober voor het eerst weer
live waren uitgenodigd door Ingeborg
Denissen en Ana de Velde, werden we
warm welkom geheten door Joost
Flamand, opvolger van Hester Somsen
als afdelingshoofd, terwijl voor een
half uur ook Henk Cor van der Kwast
aanschoof, een door de wol geverfde
diplomaat, die Marjolijn van Deelen is
opgevolgd als vicevoorzitter van de
NPV-toetsingsconferentie.
Ook werd ik verrassend en op zeer

korte termijn op persoonlijke titel uitgenodigd voor een expertmeeting van
de RLi, wat niet direct een bel deed
rinkelen. Het bleek de Raad voor de
Leefomgeving en infrastructuur te zijn,
een overheidsadviesorgaan, dat wil
adviseren over wel/niet (her)invoering
van kernenergie. Ter voorbereiding had
het twee randvoorwaarden geformuleerd: veiligheid van nucleaire installaties en voorkómen van gebruik van
kernwapens. Vanwege dat laatste heb
ik toegezegd en me snel ingelezen,
maar ter plekke werd mij meegedeeld
dat men wilde starten met een tweegesprek over non-proliferatiegevaren:
meteen voor de leeuwen! Gelukkig
kon ik me redelijk redden met de
Regeerakkoordzin over de actieve inzet
voor een kernwapenvrije wereld,
“…gezien de risico’s van proliferatie”(!), het recente Aukus-akkoord –
tientallen US-kernonderzeeërs voor
Australië met hoogwaardig opgewerkt
uranium, “voer voor atoombommen” –
en vooral de casus ‘Abdul Khan’, die
bij Urenco-Almelo de geheime opwerkingskennis opdeed, waarmee hij
Pakistan en later Noord-Korea aan
kernbommen hielp. En inmiddels heeft
Clingendael mij uitgenodigd voor een
expertmiddag ‘Rijksbrede Veiligheidsanalyse 2022’, onderdeel dreigingscategorie proliferatie van massavernietigingswapens, begin 2022. Zo kom je
nog eens ergens…

In memoriam
Evgeny Chazov (1929-2021)
Op 12 november bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van de co-founder van IPPNW Evgeny Chazov (1929-2021).
In de toenmalige Sovjet-Unie deed hij onderzoek naar de medische, psychologische en biosferische effecten van een kernoorlog.
In die periode woedde de Koude Oorlog tussen het Westen en de
Sovjet-Unie. Contacten tussen Oost en West gingen stroef, maar
bijzonder was dat de wetenschappelijke medische contacten
ongehinderd konden doorgaan. In dat kader ontmoette hij regelmatig Bernard Lown.Tijdens die ontmoetingen groeide het
onderling vertrouwen en groeide het gezamenlijk besef dat een
kernoorlog een ramp op wereldschaal zou zijn en nooit mag
worden gevoerd. Chazov was directeur van het Cardiologisch cenEerste wereldcongres IPPNW, rechts Evgeny Chazov
trum in Moskou, een van de grootste ter wereld met tien afzonderlijke instituten, en had de status van minister van Volksgezondheid. Als cardioloog was hij de lijfarts van de
Kremlintop, hoewel hij die rol meestal badinerend afdeed. Dat gaf hem wel toegang tot de Sovjetleiders. Samen met
Lown wist hij de toenmalige Sovjetleider Gorbatsjov te overtuigen van het feit dat een kernoorlog nooit gevoerd mag
worden, wat later leidde tot een unieke gezamenlijke verklaring van Gorbatsjov en de Amerikaanse president Reagan:
“A nuclear war cannot be won and must never be fought.”
Lown en Chazov richtten in 1980 IPPNW op. Vanuit het Westen kreeg Chazov veel kritiek, veel groepen protesteerden tegen hem en
beweerden dat hij verantwoordelijk was voor een deel van het Sovjetmisbruik van de psychiatrie en voor het lot van Sovjet-dissident
Andrei Sacharov, de Sovjet kerngeleerde, die in ballingschap moest leven in Gorki. Ondanks de Koude Oorlog werd in 1981 in Airlie
House in de Amerikaanse staat Virginia het eerste Internationaal IPPNW-Congres georganiseerd. Vanuit Nederland ben ik er samen met
Emiel Wennen heengegaan. Een bijzondere ervaring als 37-jarige huisarts met een volle praktijk en een gezin met drie jonge kinderen.
Het was de eerste keer dat ik Russen in levenden lijve zag. Het aantal was in balans met het aantal Amerikanen: van ieder 15. De eerste
paar dagen traden de Russen als één blok op, ’s avonds na het diner stonden ze allemaal tegelijk op van tafel en verdwenen.

Bernard Lown en Evgeny Chazov bezorgd over de kernbewapening

Een paar dagen later was het ijs gebroken en waren ze voor mij toegankelijk, zeker bij het slotdiner, waarbij iedere aanwezige nationaliteit
een lied ten gehore bracht. Emiel en ik brachten het niet verder dan twee keer het refrein van de Tulpen uit Amsterdam te zingen, de
Russische delegatie zong het Wolgalied uit volle borst. Ik heb daar Evgeny leren kenen als een openhartige vriendelijke man met gevoel
voor humor. Lown en Chazov polsten me of wij het volgende congres wilden organiseren. Dat hield ik even af, maar die vraag kwam
terug bij het Internationale Congres in Londen een jaar later. Dit tweede IPPNW-congres liep aan het eind helemaal in de soep. Vlak voor
de persconferentie brak de Falklandcrisis uit en was het UK in rep en roer. Geen enkele media-aandacht meer voor IPPNW, geen letter in
de kranten en geen woord over de radio of tv.

Tulpen uit Amsterdam

De vraag om een derde internationaal congres in Nederland te organiseren kreeg een positief antwoord van het NVMP-bestuur. Dus werk
aan de winkel. Ik kreeg een uitnodiging van Chazov om met hem en Lown in Moskou een ontmoeting te hebben. De contouren van het
congres werden besproken, Chazov toonde zich een goed gastheer, en heeft ons rondgeleid in zijn kliniek. De organisatie van het derde
Internationale IPPNW-Congres was een hele klus. Dankzij een geweldige staf onder de hoede van Jos Weerts was de samenwerking met
het IPPNW-bureau in Boston optimaal. Jan Peter Eusman, de secretaris van het NVMP-bestuur, paste op de NVMP-winkel. Het congres
was bijzonder door het grote aantal deelnemers en eminente sprekers, inclusief de toenmalige KNMG-voorzitter, door de ontvangst van
Ed van Thijn, de burgemeester van Amsterdam, in de Rijksmuseumzaal van de Nachtwacht en door het candlelightdiner in de rondvaartboten door Amsterdamse grachten. Toen de Russische delegatie op Schiphol aankwam hebben we die mogen ontvangen en welkom geheten bij de gate. Chazov kwam enthousiast naar ons toe en ik ontving een echte knuffel en een kus, zoals ik al zo vaak op TV zag bij
ontmoetingen van leiders van het Oostblok met de Russiche president. Het spreekt vanzelf dat ik tijdens het congres veel contact had
met Lown en Chazov. Het was een bijzonder genoegen met de beide bijzondere collega’s in die periode samen te werken. Door het
overlijden van Evgeny Chazov, niet veel later dan het overlijden van Bernard Lown, verliest IPPNW haar Founding Fathers, die we veel
dank verschuldigd zijn voor hun inzet. Ze maakten van de dreiging van de kernbewapening een belangrijk medisch issue.

Het derde Internationaal Congres van IPPNW in Amsterdam/Noordwijkerhout

Wil Verheggen

ble nuclear deterrence tijdens een
besloten bijeenkomst, georganiseerd
door de Poolse ambassade, samen met
Clingendael (op de Poolse uitnodigingslijst stonden twee niet-Polen: Jan
Hoekema en ik…). Hier was helaas
ook het laatste publieke optreden van
Sico van der Meer, die wij veel dank
verschuldigd zijn voor zijn talrijke
NVMP- en Balieberaad-optredens!
Later hopelijk wel meer over een besloten NVMP-Zoom-meeting in
december i.s.m. Buitenlandse Zaken,
over de Nederlandse rol tijdens de
NPV-toetsingsconferentie, met sprekers

uit onze Vredespaleisconferentie 2019,
en de vice-chairs en wellicht ook chair
Gustavo Zlauvinen van de NPV-toetsingsconferentie. Last-but-not-least ons
bestuur, inmiddels goed getraind in
Zoom-vergaderen ‘streng doch rechtvaardig’ geleid door penningmeester
Bert Sweerts. Maar in september konden we eindelijk weer eens live bijeenkomen, en 6-11 zelfs een ‘Heidag’
houden, inclusief ‘uiteten’ met dagvoorzitter Rob Leemans, oud-bestuurslid. Maar een echte ALV op 20-11
durfden we toch niet aan. Helaas, want
ook in ons werk is elkaar ontmoeten

van levensbelang… Eén bestuurslid
moeten we daarbij tijdelijk missen: na
eerder onderzoek naar de gevolgen van
verarmd uranium, uit verpulverde
Amerikaanse DU-kogels in Irak die
radioactief stof veroorzaken, doet
Jeffrie Quarsie tot maart onderzoek
naar gezondheidseffecten van uraniummijnbouw in Kongo. Chazov zou
trots op hem zijn, en anders wij wel! *

“How physicians influenced Dutch nuclear
weapon policies: a civil society case-study”.
Komt eind 2021 uit.
2
Zie recente NVMP-Nieuwsflits
1
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Boekbespreking: De reis van onze genen

Archeogenetica en paleopathologie:
oud nieuws?
door Johannes Krause en Thomas Trappe

Van mensen en (andere) pestilentiën

derthalergenen. Over de vraag of er
seksueel contact was tussen de verschillende vormen van de oermens kon
lange tijd alleen maar worden gespeculeerd, maar uiteindelijk zijn de vermoedens toch bevestigd. De anatomisch
moderne mens (AMH, vroeger ook bekend als Cro-Magnon) plantte zich
voort – niet per se geweldloos – met
zowel neanderthalers als denisova’s.

Johan M.G. van der Dennen
Het menselijk genoom (3,3 miljard
basenparen) bevat ongeveer twee procent coderende genen. Van de rest is
ongeveer de helft rommel, met DNAsequenties die voor zover bekend geen
doel dienen (we noemden dat vroeger
junk-DNA). Voor de archeogenetica
zijn die nutteloze genoomdelen goud
waard, want alleen dankzij hen kan de
zogenaamde genetische klok (de accumulatie van mutaties) functioneren
omdat er in dit ‘rommelgedeelte’ van
het genoom nauwelijks positieve of
negatieve selectie plaatsvindt. Hierdoor
kan relatief eenvoudig afgeleid worden
wanneer bijvoorbeeld twee populaties
zich hebben opgesplitst. Sinds de eerste publicatie in 1994 van The History
and Geography of Human Genes van
de grondlegger Luca Cavalli-Sforza en
zijn team, en de inventieve technieken
en methoden van pionier Svante
Pääbo, is deze wetenschapstak explosief gegroeid, en kunnen we nu de turbulente geschiedenis van onze voorouders nauwkeurig reconstrueren uit oud
DNA-materiaal. “Onze genen vertellen
het verhaal van onvoorstelbare migratiebewegingen, verwoestende epidemieën en dodelijke conflicten” (volgens de cover).

Inleiding

De archeogenetica ontrafelt DNA van
onze voorouders en andere organismen
die hen bijstonden of belaagden in hun
overlevingsstrategieën. Het resultaat is
verrassend, verbijsterend soms. Een
mijlpaal voor het ontcijferen van DNA
was de uitvinding van de polymerasekettingreactie in de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Die methode ligt aan de
basis van de huidige sequencers (decodeermachines), die de volgorde van de

De eerste sporen van geweld
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Denisovamens

basen binnen een DNA-molecuul uitlezen. Tegenwoordig kunnen de archeogenetici een biljoen basenparen per dag
ontcijferen.

In 2009 kreeg Krause de top van het
bovenste vingerkootje uit de stoffelijke
resten van een, zo werd later ontdekt,
70.000 jaar geleden overleden meisje
van tussen de 5 en 7 jaar oud. Het oude
botje was afkomstig van de Denisovagrot in het Siberische Altajgebergte.
Met behulp van een paar milligram
beenderstof en een sequencer kon
Krause vaststellen dat het DNA van het
meisje niet correspondeerde met dat
van de moderne mens, maar ook niet
met dat van de neanderthaler. Een
nieuwe mensachtige was herboren: de
denisova-mens (of kortweg denisova).
De tijdlijn van de afsplitsingen in de
menselijke stamboom moest nog even
worden gefatsoeneerd, maar toen kon
worden geconstateerd dat de moderne
mens zich zo’n 600.000 jaar geleden
van de gemeenschappelijke lijn van
neanderthalers en denisova’s had afgesplitst.
In het genoom van iedere Europeaan
zit gemiddeld een paar procent nean-

Toen het neanderthalergenoom in 2010
met dat van de moderne mens werd
vergeleken, bleek het genoom van
Europeanen, Aziaten en Australiërs
voor 2 tot 2,5 procent uit neanderthaler-DNA te bestaan. Het Denisovaonderzoek leverde vergelijkbare inzichten op: de hedendaagse oerbewoners van Papoea-Nieuw Guinea en
Australië hebben 5 procent denisovagenen. Dit bevestigt ook de ‘Out-ofAfrica’-theorie en weerlegt het model
van de multiregionale evolutie. Het
DNA van de huidige Europese mens is
een mix van neanderthalers, vroege
jagers-verzamelaars, vanuit Anatolië
geïmmigreerde akkerbouwers, en steppenomaden.

Ongeveer 40.000 jaar geleden verspreidden de mensen die onze rechtstreekse voorouders zouden worden zich
over Europa en Azië. Met deze eerste
grote immigratiegolf brak in Europa
het tijdperk van het Aurignacien aan.
Het Europese klimaat stevende af op
het “Laatste Glaciale Maximum”, dat
24.000 jaar geleden begon en 18.000
jaar geleden geleidelijk aan afliep. De
laatste neanderthalers leefden ongeveer
39.000 tot 37.000 jaar geleden op het
Iberisch Schiereiland; vanaf dat
moment nam de moderne mens de
alleenheerschappij in Europa over.

Ongeveer 18.000 jaar geleden, aan het
eind van de mega-ijstijd, keerden de
mensen vanaf het Iberisch Schiereiland

terug naar Centraal-Europa, waar ze
andere mensengroepen aantroffen die
vanuit de Balkanregio op weg waren
gegaan. De twee groepen vermengden
zich tot een genetisch relatief homogene groep. Gedurende ettelijke duizenden jaren waren technisch zeer ontwikkelde jagers-verzamelaars met blauwe
ogen en een donkere huid kenmerkend
voor het Europese continent. Toen het
klimaat wat vriendelijker werd, werden
de jagers-verzamelaars akkerbouwers
en veehouders; mobiele mensen werden sedentair. “De jagers-verzamelaarssamenlevingen waren over het
geheel genomen misschien wel de
vreedzaamste die we kennen, maar als
er eenmaal geweld uitbrak dan was dat
wreder dan veel van het geweld uit
latere perioden” (p. 75).

DNA-onderzoek toont aan dat
Anatolische landbouwers en veehouders zich, vanaf ongeveer 8000 jaar
geleden over heel Europa verspreidden. Of de jagers-verzamelaars werden
verdreven of dat de nieuwe mensen
gewoon ver in de meerderheid waren,
is moeilijk te zeggen. Naast kennis
over akkerbouw en veeteelt brachten
de Anatoliërs ook de keramiekproduc-

tie naar Europa. Archeologen hebben
tientallen culturen vernoemd naar de
manier waarop mensen hen keramiek
produceerden. De bandkeramische cultuur (of LBK naar het Duitse Linearbandkeramik), waarvan de vaten herkenbaar zijn aan de bandversieringen,
verspreidde zich binnen een paar eeuwen over heel Centraal-Europa. Jagersverzamelaars en akkerbouwers bleven
nog 2000 jaar naast elkaar bestaan, tot
de akkerbouw Europa definitief veroverde. De leden van beide groepen
konden het af en toe kennelijk goed
met elkaar vinden, maar de mannelijke
jagers waren blijkbaar hopeloos inferieur bij de hofmakerij. Zo bevond zich
in de beenderen van de gemeenschappelijke nakomelingen helemaal geen
mitochondriaal DNA (mtDNA) van de
akkerbouwers, maar wel wat van
jagers-verzamelaars. Aangezien de
moeder het mtDNA doorgeeft, moeten
vrouwelijke verzamelaars zich wel met
akkerbouwers hebben ingelaten, maar
vrouwelijke akkerbouwers niet met
jagers (p. 95) – een patroon dat we nog
vaker zullen tegenkomen.

De eerste neolithische nederzettingen
waren nog niet omheind, maar de daar-

opvolgende generaties gingen ertoe
over om hun bezit met fortificaties
tegen indringers te verdedigen. Overal
in Midden-Europa zijn uit de begintijd
van de landbouw al massagraven te
vinden die op gewelddadige conflicten
wijzen. In Talheim (Baden-Württemberg) is een graf gevonden waarin
ongeveer 7000 jaar geleden meer dan
dertig mensen werden begraven. Hun
tegenstanders hadden hen geveld met
stenen bijlen en stompe voorwerpen. In
het Oostenrijkse Asparn an der Zaya
werden in dezelfde periode bijna tweehonderd mensen geëxecuteerd of tijdens hun vlucht gedood. Kennelijk
werd niemand gespaard bij zulke
slachtpartijen, die doorgaans worden
geïnterpreteerd als een strijd om
schaarse landbouwgrond.

Aan het begin van het neolithicum
werden gewelddadige conflicten een
vast onderdeel van de beschaving, ook
al bestonden er nog geen legers of
georganiseerde veldtochten (p. 99). Uit
het samenspel met de akkerbouwers
ontstond ongeveer 6200 jaar geleden,
dus lang na het begin van het neolithicum in Centraal-Europa, de zogenaamde trechterbekercultuur, genoemd naar
de typische keramische drinkbekers die
naar onderen spits toelopen.
In het neolithicum gingen niet alleen
de mensen dichter bij elkaar wonen.
Ook huisdieren werden een vanzelfsprekend onderdeel van de boerenhuishouding – en men leefde met hen
onder één dak. Hygiëne was destijds
nog onbekend. De huisdieren zelf
vormden misschien nog het minste
probleem, ook al gingen wormziekten
een steeds grotere rol spelen naarmate
de dieren meer als vleesleveranciers
(i.p.v. melk) gingen dienen. Maar in de
nederzettingen lagen levensmiddelenvoorraden opgeslagen, vooral graan en
melkproducten, waar knaagdieren op
afkwamen, samen met hun parasieten:
vlooien en luizen. Allerlei soorten bacteriën en virussen hadden er vrij spel,
en infectieziekten werden steeds vaker
van dier op mens overgedragen. Als
zo’n ziekteverwekker overspringt van
dier op mens dan wordt gesproken van
een zoönose.

Zoönosen: het begin

Vaatwerk uit de touwbekercultuur

Vervolg op pagina 8
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Een nomadisch steppevolk met
strijdbijlen

4800 jaar geleden doken ze opeens op
in de botten van vroege Europeanen:
de genen van een steppevolk met paarden, strijdbijlen, en imposante gestalten; en niet geleidelijk, maar massaal
en abrupt. Tegelijkertijd verdwenen de
genetische componenten van de akkerbouwers en de jagers-verzamelaars
praktisch helemaal (p. 112). Uit de
genetische analyses bleek ook dat het
DNA van die nieuwkomers afkomstig
was van de Pontische Steppe, in het
zuiden van Rusland, ten noorden van
de Zwarte en Kaspische Zee. Vertrekpunt van de grote migratie uit het oosten was de jamnacultuur (ook bekend
als Yamnaya), die ongeveer 5600 jaar
geleden in de Pontisch-Kaspische
Steppe ontstond. De jamnacultuur produceerde niet alleen allerlei soorten
keramische bekers, maar ook messen
en dolken die vaak al van brons werden gemaakt, en gigantische grafheuvels (tumuli, koergans). Er werd gespeculeerd dat de yamnaya’s de bestaande
populatie in Europa zouden hebben uitgeroeid, maar volgens Krause zijn er
veel aanwijzingen voor een gigantische
epidemie die maar weinig mensen
overleefden. In elk geval komen de
oudste ontcijferde pestgenomen ook uit
deze tijd. Natuurlijk kunnen er ook gewelddadige conflicten tussen de nomaden uit de steppe en de akkerbouwers
hebben plaatsgevonden. Maar ook in
dat geval zou de bevolking in CentraalEuropa al vóór de inval vanuit het oosten sterk gedecimeerd moeten zijn,
anders zouden er uit de periode van
5000 jaar geleden sporen moeten zijn
van gedode mensen met neolithisch
DNA, bijvoorbeeld in massagraven of
op slagvelden. Maar die zijn er niet (p.
118). De steppegenen verspreidden
zich in een tempo dat bij eerdere
migratiebewegingen in de verste verte
niet was gehaald. Dat was mede te
danken aan een revolutionair nieuw
transportmiddel: het paard. Talloze
archeologische vindplaatsen getuigen
van gewelddadige conflicten tussen de
oorspronkelijke boeren en de nieuwkomers. De jamnacultuur wordt in oostelijke contreien ook wel de touwbekercultuur genoemd, naar de kenmerkende
touwpatronen op de keramische bekers
uit die tijd. In het westen van het continent overheerste in dezelfde tijd de
klokbekercultuur.
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Met de yamnaya-expansie kwamen
eveneens socio-economische ongelijkheid, grotere machtsverschillen en
seks-bias. De yamnaya-mannen waren
ook genereuze zaadverspreiders
(wederom niet per se vreedzaam),
zoals blijkt uit het feit dat het aandeel
Y-chromosomen van de steppemannen
in westelijk Europa veel groter is dan
de proportie genen van steppe-oorsprong in de rest van het genoom. Dit
overwicht van mannelijke steppevoor-

ouders betekent dat de yamnaya-mannen meer succes hadden dan de lokale
mannen in de competitie om sekspartners. Aan onze vrouwelijke voorouders
werd waarschijnlijk niets gevraagd.
De oorspronkelijke mannen zullen niet
bepaald blij zijn geweest met de concurrentie van al die krijgshaftige ruiters. Het kwam tot gevechten en gewelddadigheden. De immigranten uit
het oosten waren ook koeienhoeders op
grote schaal. De landbouw/veeteelt in
Europa veranderde ingrijpend en daarmee ook de voeding. Met de toenemende beschikbaarheid van melk verspreidde zich de gunstige mutatie van
de lactosetolerantie. Ook de verspreiding van de Indo-Europese taalfamilie
wordt op het conto van de yamanya’s
geschreven.

Toen brak 4200 jaar geleden de bronstijd aan en kwamen er in MiddenEuropa culturele veranderingen die dat
deel van de wereld een nieuw tijdperk
in katapulteerden. De overgang naar
een wereld van eigendom, hiërarchie
en het patriarchaat is ook genetisch aan
te tonen (p. 155-56). Dankzij het brons
konden mensen niet alleen beter doden, maar zichzelf ook effectiever verdedigen. Haast onvermijdelijk kwam er
een wapenwedloop op
gang. Gewelddadige conflicten kwamen steeds
vaker voor; er viel immers
ook meer te veroveren en te
verdedigen. Militaire structuren – gehoorzaamheid
en discipline – kwamen op,
en de individuele krijgers
werden opgevolgd door
voetsoldaten gewapend met
bijl en lans. Er tekende zich
een eerste statelijk
geweldsmonopolie af (p.
162-63).

Bronstijdculturen

Dankzij de razendsnelle
technische vooruitgang
werd het derde millennium
v.Chr. niet alleen een tijdperk van mobiliteit en ruil,
maar ook van gewelddadige conflicten die dankzij de
nieuwe wapens met een
ongekend dodelijke efficiëntie werden uitgevochten. In het Nabije Oosten
zorgde klimaatverandering
voor politieke verschuivingen en de ineenstorting van complexe
samenlevingen, zoals het Akkadische
Rijk en de Soemerische beschaving. In
het navolgende tweede millennium
v.Chr. werden oorlogen een regulier
machtsmiddel, met alle bijbehorende
verschijnselen die we ook nu nog kennen. Overwonnen tegenstanders werden gedood of tot slavernij gedwongen, en er werden steeds dodelijker
wapensystemen ontwikkeld. Er was
sprake van deportaties, volkerenmoord,
verkrachtingen, niet alleen in het
Middellandse Zee-gebied maar ook in
bijv. de Tollense vallei in hedendaags
Mecklenburg-Vorpommern (p. 165).

Tot zover het ingekorte, vereenvoudigde en hogelijk gestroomlijnde verhaal
van onze voorouders.

Yersinia pestis en paleopathologie

De pest heeft zijn afgrijselijke reputatie
vooral te danken aan de veertiende
eeuw, toen naar schatting één op de
drie, misschien zelfs één op de twee
Europeanen op gruwelijke wijze stierf
aan de ‘Zwarte Dood’. In de loop van
vele eeuwen teisterde de ziekte Europa
telkens opnieuw en er zijn duizenden
uitbraken gedocumenteerd. De pest
was een gesel voor de mensheid en
verloor pas iets meer dan vijftig jaar
geleden, met de brede toepassing van
antibiotica, zijn afschrikwekkende
karakter. Pas sinds kort weten we
dankzij genetische analyses hoe de pest
naar Europa is gekomen. En in de eerste plaats hebben we ontdekt dat hij
hier al veel vroeger huishield dan tot
nu toe werd aangenomen: hoogstwaarschijnlijk effende een uitbraak in de
steentijd de weg voor de grote immigratie vanuit de Pontische Steppe, met
mogelijk het paard van de nomaden als
vector. In 2011 ontcijferde het team
van Krause voor het allereerst het
genoom van een pestverwekker uit het
verleden. Yersinia [Pasteurella] pestis
splitste zich ongeveer 30.000 jaar geleden af van haar naaste verwant, de in
de bodem levende bacterie Yersinia
[Pasteurella] pseudotuberculosis.
Sommige bacteriën zijn op een bepaald
moment overgesprongen op levende
wezens. Waarschijnlijk zijn dergelijke
zoönosen de oorsprong van de meeste
ziekteverwekkers die we tegenwoordig
bij mensen vinden. Evolutionair be-

gonnen ziekteverwekkers zich pas op
ons te richten toen er meer mensen
kwamen die zich ergens vestigden en
in een klein gebied samenleefden
(p. 175-76).

Om plagen als de Pest van Justinianus
of de Zwarte Dood bij de mens te kunnen veroorzaken, moest de pestbacterie
eerst een instrument zoeken om de
ziekte over te brengen. Dit nam de
vorm aan van een ander organisme, dat
bij het overbrengen van de ziekte zelf
omkomt: de rattenvlo. In de tijd van de
grote pestpandemieën leefden de mensen in Europa onder zeer onhygiënische omstandigheden en krioelde het
werkelijk van de ratten. Dat waren de
gastheren van de pestverwekker.
Noodlottig werd die pestverwekker pas
toen hij na een paar mutaties in staat
was om op een veel effectievere
manier van rat naar mens over te springen, namelijk via de rattenvlo, die, als
hij geen andere keus had, ook mensen
beet. Deze vlo (Xenopsylla cheopis; de
mensenvlo Pulex irritans is geen goede
overbrenger) was onmisbaar voor de
verspreiding van de builenpest (bubonenpest, bubonic plague), door mutaties in de zogenaamde virulentiegenen
die er onder andere voor zorgen dat de
bacterie in de maag van de vlo kan
overleven, en dat de vlo degene die hij
bijt ook daadwerkelijk infecteert.

Dergelijke spectaculaire en verrassende
evolutionaire verhalen zijn er ook te
vertellen over andere ziekteverwekkers

die de mensheid periodiek hebben
geteisterd. Krause en Trappe bespreken
lepra, tyfus, tuberculose en syfilis.
Vooral de omzwervingen van de syfilisbacterie zijn, zelfs voor doorgewinterde evolutionisten, adembenemend.

Voor wie geïnteresseerd mocht zijn in
de archeogenetische wederwaardigheden van de mensheid buiten Europa
kan ik het boek van David Reich (Who
We Are and How We Got Here:
Ancient DNA revolution and the new
science of the human past, 2018) aanbevelen. Het is wel een veel technischer boek, en zwaardere kost dan het
hier besproken werk. William McNeill
(Plagues and Peoples, 1976) en Jared
Diamond (Guns, Germs, and Steel,
1999) presenteerden al handige bibliografieën van de oudere – maar geenszins verouderde – literatuur op het
gebied van epidemische infectieziekten
en pathogenen. Zowel Krause en
Trappe als Reich bespreken ook de
betekenis die de archeogenetica en de
paleopathologie kunnen hebben voor
de toekomst van farmacogenetische
research en geïndividualiseerde genomische therapieën in de medische
praktijk.

*

Johannes Krause & Thomas Trappe. De reis van
onze genen. Onze geschiedenis en die van onze
voorouders. Amsterdam: Uitgeverij Nieuw
Amsterdam, 2020. 285 pagina’s, noten, bronnen,
geen index. Oorspronkelijke Duitse titel: Die
Reise unserer Gene. Eine Geschichtte über uns
und unsere Vorfahren. Berlijn: Ullstein
Buchverlage, 2019. Nederlandse
vertaling Ronnie Boley.

De auteurs

Johannes Krause is archeoloog en directeur van
het Duitse Max Planck Instituut voor de
Geschiedenis van de Mensheid. Hij speelde een
belangrijke rol bij de ontcijfering van het neanderthalergenoom, in het team onder leiding van
Svante Paböö, en was de eerste die het bewijs
leverde voor het bestaan van de denisova, een
vijfde mensachtige.

De zwarte dood

Thomas Trappe is journalist en schrijft over
wetenschap en politiek. Hij schrijft onder meer
voor Die Zeit, de Süddeutsche Zeitung en de
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hij is verantwoordelijk voor het leesbare proza van deze nietalledaagse materie.
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30 November 1939 - 13 maart 1940

De Finse Winteroorlog

Museum Raate bij Suomussalmi (Noord-Oostelijk Fins Karelië)
Christien Mudde
In de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog sluiten NaziDuitsland en de Sovjetunie op 23
augustus 1939 een geheim nietaanvalsverdrag (het RibbentropMolotovpact), waarbij o.a. Finland
onder de invloed van de Sovjets
zou komen te staan. Op 9 oktober reist de Finse parlementariër
(latere Finse president) Paasikivi
op verzoek van de Russen naar
Moskou, waar de Sovjets voor
Finland totaal onacceptabele
eisen over grondgebiedruil op
tafel leggen. Een van de betwiste
gebieden is de Karelische landengte, waaruit op 7 oktober de
evacuatie van burgers begint.
Op 30 november valt de
Sovjetunie Finland aan, zonder
oorlogsverklaring.
Al direct op de eerste dag van de oorlog trokken de Russen de grens bij
Raate over (19 km. oostelijk van het
dorp Suomussalmi in oostelijk NoordKarelië, Finland): de bedoeling was na
inname van Suomussalmi door te
stoten naar Oulu (aan de Botnische
Golf) en zo Finland op z’n smalste
breedte in tweeën (Noord en Zuid) te
verdelen. Een opzet, die bijna was geslaagd.

De gevechten verliepen aanvankelijk –
door de sterke overmacht van de
Sovjets – in het voordeel van de
Russen. Zij wisten op 7 december het
kerkdorp* van Suomussalmi te veroveren. Hieruit was tevoren de gehele bevolking geëvacueerd (voor de andere
inwoners van het gebied zat er niets
anders op dan te vluchten) en het dorp
was in brand gestoken, zodat de
Russen daar geen echte basis zouden
kunnen vestigen. De Finnen hergroepeerden zich aan de zuidelijke
oever van het Kiantameer, waaraan
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Finse soldaten

Suomussalmi ligt, om zo het Kiantameer-kanaal te verdedigen. Echter ook
dat werd tenslotte door de Sovjets
veroverd. Maar op 11 december zetten
de Finnen de tegenaanval op
Suomussalmi in, twee weken later gaven de Russen het op en trokken zich
terug. De legendarische commandant
van de Finse troepen rond
Suomussalmi, was Hjalmar Siilasvuo.
Hij bedacht dat het allerbelangrijkste
nu was om de toevoer over de Raateweg vanuit Rusland onmogelijk te
maken. De operatie begon vanaf de
grens, om de Russische troepen op de
weg in “motti’s” op te delen (een motti
is een touw waarmee een partij haardhoutblokken wordt samengebonden,
staat in dit geval dus voor omsingeling), hen van elkaar te isoleren en dan
stuk voor stuk uit te schakelen. Was
een tank eenmaal uitgeschakeld, dan
kon er ook niets meer langs, omdat de
weg maar heel smal was. En zo geschiedde, ofschoon de Finnen numeriek en qua wapentuig sterk in de minderheid waren. Om de Finse troepen te
verplaatsen, werd over het bevroren
meer parallel aan de Raateweg een ijsweg aangelegd, d.w.z. van sneeuw
schoongeveegd. Het was trouwens een
extreem koude winter met temperaturen tot -40°. Op 5 januari 1940

begon de beslissende aanval vlakbij de
Russische grens en al op 7 januari
waren alle Russische “motti’s” vernietigd. Op 10 januari was het hele
gebied rond Suomussalmi van Russen
bevrijd en de Russische poging om
Finland in tweeën te delen verijdeld.
Hoe hevig de strijd rond Suomussalmi
en op de Raateweg is geweest, blijkt
wel uit de volgende cijfers van verliezen: in totaal lieten aan Finse kant
ca. 900 mannen het leven, aan
Russische kant ca. 14.000, en ca. 2000
burgers. De materiële verliezen waren
eveneens gigantisch: de hele weg was
uiteindelijk bezaaid met ruim 5.800
kapotte voertuigen, tanks, en 3.170
dode paarden…

Ook in het ca. 50 km zuidelijker gelegen Kuhmo werd een vergelijkbare
strijd gevoerd. Daar stonden aanvankelijk 1.700 man Finse troepen tegenover
18.000 Sovjetsoldaten met zware
bewapening, o.a. 65 tanks. Er kwam
wat hulp uit Oulu, maar dit was niet
voldoende. Wel lukte het ook hier met
de “motti-methode” de vijand deels uit
te schakelen, deels te dwingen zich in
te graven. Daar overleefden uiteindelijk 1.000 Russen. En ook van een
later van Sovjet-kant ingezette skibrigade (1.800 man) overleefde maar

110 man. Tegenover 1.350 Finse
slachtoffers stonden 10.500 Russen.
Als je deze cijfers tot je laat doordringen... hoe was het mogelijk? Hoe
speelden de Finnen dat klaar? Het was
echt David tegenover Goliath. En hoe
kennelijk slecht voorbereid begonnen
de Sovjets aan dit avontuur, hoe weinig
gaf men om mensenlevens… De soldaten waren slecht getraind, niet voorbereid, slecht gekleed voor de kou van
de Finse winter. Ze kregen nieuwe geweren, waarmee ze nog nooit geschoten hadden, de olie was niet bestand
tegen de lage temperatuur, dus ze konden er sowieso niet eens mee schieten.
Velen stierven niet door vijandelijk
geweervuur, maar van kou, honger en
uitputting. Ook in Kuhmo is een
(kleiner) Winteroorlog-museum.

Het Raate-museum bestaat uit een binnengedeelte met o.a. een filmzaal
waarin de hele geschiedenis wordt verbeeld, en een buitengedeelte dat ook
langs de Raateweg (ca. 19 km) doorloopt, met hier en daar nog achtergelaten stille getuigen van de strijd. Zeer
indrukwekkend is het stenenveld, waar
op een ruimte van drie hectare 17.000
stenen liggen: een voor elk slachtoffer
van de strijd, zowel Finnen als Russen
als Oekraïners, die aan Russische zijde

Raate winter war monument in het stenenveld

meevochten. In het midden staat een
sculptuur die z’n vier armen als het
ware beschuttend naar de vier windstreken uitstrekt met tussen de armen
105 (het aantal dagen van de Winteroorlog) klokjes, die in de wind hun tere
geluid over de vlakte verspreiden en de
bezoeker herinneren aan de absurditeit
van oorlog. Op de voet staat de tekst:
“Hoewel de mens sterft, denk eraan te
leven.”

Uiteindelijk woedde de oorlog op veel
andere plaatsen voort tot 13 maart
1940 en was het Finse leger niet meer
bestand tegen de enorme overmacht
van Russische zijde. De uiteindelijke
uitkomst voor de Finnen was een zeer
ongunstige vredesovereenkomst (opgelegd door Moskou), waarbij met name
de hele Karelische landengte (met de
stad Viipuri - nu Viborg) moest worden
afgestaan evenals belangrijke grensgebieden in het noorden, maar de grens
bij Raate hield z’n oorspronkelijke
vorm! Uit de Karelische Isthmus
vluchtten nog eens een half miljoen
Finnen naar hun vaderland. De
Sovjetunie zette opnieuw druk op
Finland vanwege territorium, geen
wonder dat Finland zich toen voor hulp
tot Nazi-Duitsland wendde (de andere
Noordelijke landen hadden al eerder te

verstaan gegeven dat ze Finland niet te
hulp zouden komen). Na de inval van
Duitsland in Rusland probeerden de
Finnen het Karelisch gebied terug te
veroveren. Duitse troepen waren op
Finse bodem en zo startte de “Vervolgoorlog”, zoals die periode van de
Tweede Wereldoorlog in Finland wordt
genoemd. En ook in Lapland brak oorlog uit. Maar dit is weer een hoofdstuk
apart. Uiteindelijk kwam bij het
Verdrag van Parijs (Februari 1947) de
Karelische Landengte toch weer bij de
Sovjetunie, wat voor veel Finnen ook
nu nog moeilijk te accepteren is.
Maar wat de Suomussalmi- en Raateweggevechten lieten zien, was dat de
technische superioriteit (van de
Russen) niet per se de overwinning
garandeerde. Er stonden 6.000 Finse
soldaten tegenover ca. 14-25.000
Russen. De beslissende factor was de
gewone infanteriesoldaat en zijn bekendheid met de oorlogsvoering in het
winterbos. En “sisu” (een Fins woord,
dat zowel kracht, taaie volharding als
verbetenheid betekent) waarmee de Fin
zijn pas in 1917 voor het eerst verwonnen onafhankelijkheid verdedigde. *
* In Finland omvat een dorp vaak een heel groot
grondgebied, maar de kern, waar dan ook de
kerk staat, het centrum dus, heet het kerkdorp.
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Geboortedefecten in Irak en Congo

Jeffrie Quarsie
Wat hebben Irak en Congo met
elkaar gemeen? Niet veel zou ik
zeggen - nu ik recent beide landen heb leren kennen. Ze verschillen cultureel als dag en
nacht. Maar er lijkt toch een
overeenkomst te zijn: in beide
landen wordt de laatste tijd een
buitengewoon hoog aantal
geboorteafwijkingen gevonden.
De oorzaken zijn nog niet goed
opgehelderd, maar in beide gevallen is uranium de hoofdverdachte. Als milieuarts in opleiding
houd ik mij bezig met de relatie
tussen milieu en gezondheid en
vind ik onderzoek doen naar
vraagstukken hieromtrent erg
interessant.Toen ik dit vraagstuk
op het spoor kwam, wilde ik hier
graag dieper onderzoek naar
doen en ben ik vorige maand
twee weken in Irak geweest en nu
drie maanden in Lubumbashi,
Democratische Republiek Congo.
Uranium is een buitengewoon zwaar
metaal en bestaat uit drie isotopen.
99,2% van het natuurlijk uranium komt
voor als U238, 0,7% als U235 en
0,006% als U234. Met name U235 is
erg gewild omdat deze isotoop het
meest radioactief is en gebruikt kan
worden voor kernenergie of kernwapens. Het is echter maar in kleine
kwantiteit beschikbaar en daarom
wordt geprobeerd om het percentage
U235 te verhogen. Dit heet verrijkt
uranium. Het bijproduct van het proces
van uraniumverrijking is verarmd uranium. Dat is dus uranium met een veel
lager percentage dan 0,7% U235. Het
is niet bruikbaar om kernwapens of
kernenergie van te maken, maar men
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ontdekte dat het wel andere eigenschappen bezit. Verarmd uranium is
chemotoxisch, zwak radioactief, zeer
doordringend en erg snel brandbaar.
Deze eigenschappen maken het metaal
ideaal om militair ingezet te worden ter
bepantsering van tanks, voor het lakken van kogels en in bommen. Zo kunnen zelfs zware voorwerpen relatief
makkelijk worden doordrongen en leidt
militair gebruik tot brandende explosies en stofwolken. Volgens de VN is
er door de VS 2 miljoen kg verarmd
uranium gebruikt in de Irak-oorlog van
2003. Vooral de stad Falluja was een
doelwit van militair, verarmd uranium.

In Irak vindt men sinds de oorlog en
met name in de stad Falluja de hoogste
incidenties geboorteafwijkingen ter
wereld. Het gehele spectrum aan neonaten met anencephalie, hydrocephalus
tot aan spina bifida wordt door Irakese
artsen in het ziekenhuis opgemerkt. Er
zijn eerder epidemiologische studies
gedaan, maar kwalitatief goed onderzoek in deze zeer moeilijke conflictsituatie is lastig. Zo zijn veel van de
ziekenhuizen gebombardeerd en zijn
de registers die de afwijkingen bijhielden, verwoest. Inmiddels is de oorlog over en krijgt het land langzaam
maar zeker een betere onderzoekscontext. Ik heb contact gelegd met de
Irakese artsen in Falluja en heb twee
weken meegedaan aan een nieuw
onderzoek dat door middel van vragenlijsten de blootstelling in kaart probeert
te brengen van de ouders met kinderen
met geboortedefecten. Zo zou mogelijk
een cluster in bepaalde steden en

Verarmd uranium

wijken gevonden kunnen worden, die
gerelateerd kan worden aan de plek
van de bombardementen. Tegelijkertijd
zou het veel beter zijn om de metalen
via biomonitoring te meten in urine of
haar. Maar hier zijn weinig middelen
voor.

In de mijnhoofdstad van DR Congo
wordt de laatste twee decennia eveneens een stijging gezien van het aantal geboorteafwijkingen, sinds de intensivering van mijnbouw van duurzame
metalen. Eerdere onderzoeken laten
zien dat er relatief meer uranium wordt
gevonden in de urine van ouders met
kinderen die geboortedefecten hebben,
dan van ouders met gezonde kinderen.
Eveneens ziet men een stijging van
geboorteafwijkingen, hoe dichter men
bij de mijnen woont. Maar hier wordt
wel biomonitoring gedaan: het onderzoek is van hoge kwaliteit vanwege de
hulp van Belgische onderzoeksteams.
Het is dan ook vanuit de KU Leuven
dat ik deze onderzoeksstage volg,
bestaande uit het meten van radioactiviteit in deze mijnen en het meten van
de DNA-schade bij de mijnwerkers en
bevolking in de buurt. Zo hopen we
het mechanisme beter te begrijpen en
te ontdekken of radioactiviteit een rol
speelt bij de gevonden afwijkingen.
Het mooie is dat er nu ook een Iraakse
onderzoeker ons in DR Congo gaat
bezoeken, om zo kennis uit te wisselen. Het is mijn wens dat dit nu al lang
bestaande mysterie rondom geboortedefecten door goed onderzoek wordt
opgehelderd. En hopelijk kan deze
studie hieraan bijdragen. *

Column

(Hoed u voor) loze beloften in een regeerakkoord
Marc Cosyns

Op dinsdag 19 oktober stuurde een
‘breed beraad van maatschappelijke organisaties voor een kernwapenvrije wereld’
een brief aan de Nederlandse informateurs Remkes en Koolmees met de volgende aanbeveling voor het nieuwe
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 het VN-kernwapenverbod TPNW.”
In België is er ondertussen al een tijdje een ‘echte’ regering met een regeerakkoord dat het belang benadrukt van
‘nucleaire ontwapening en non-proliferatie op mondiaal niveau’. Dat gaf hoop
voor januari 2022 wanneer de herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag (NPT) uit 1970 voorzien is: zich
engageren om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan richting nucleaire
ontwapening op eigen grondgebied. Het
zou extra motiverend kunnen werken
voor de Nederlandse collega’s zeker als
de beleidsnota’s van de verantwoordelijke
ministers van Defensie en Buitenlandse
Zaken dit zouden omzetten in concrete
maatregelen. Die waren er op 19 oktober
nog niet, de vraag naar een column van
onze hoofdredacteur, collega Hugo D’aes,
wel.
Ik dacht mijn column voor de winter
’21 te wijden aan een ander thema.
Geweldloze opvoeding bijvoorbeeld. Ik
werd er weer extra mee geconfronteerd
nu ik de kleinkinderen de laatste maanden na de derde covidgolf volop kon zien
en van school halen. In de jaren ’70-’80
van vorige eeuw maakte geweldloze
opvoeding deel uit van de inzet voor een
geweldloze (kern)wapenvrije samenleving.
We kozen bewust voor twee jaar burgerdienst in plaats van een jaar legerdienst.
Ik draag nog steeds het speldje met het
gebroken geweer op mijn kledingstukken
met revers. Onze kinderen namen deel
aan verschillende betogingen in de buggy
of op de schouders. Ik herinner me dat
ze naast ons lagen op de grond in de

Nieuwstraat in Brussel. Het was 19 oktober 1981, dag op dag 40 jaar geleden. Ik
geef toe dat ik de exacte datum niet
meer wist, het heb moeten opzoeken via
foto’s en die datum tot mijn verwondering zag. Met 200.000 waren wij. In Bonn
waren ze met 300.000 een paar dagen
ervoor. De grootste vredesmanifestatie
ooit in West-Duitsland en de eerste in de
rij van massabetogingen tegen de bewapening en de Amerikaanse atoomraketten
die in Europa zouden worden geplaatst.
Op 21 november waren ze met bijna
400.000 in Amsterdam. In de jaren nadien
volgden nog ettelijke betogingen. Op 29
oktober 1983 vond in Den Haag de
grootste demonstratie uit de
Nederlandse geschiedenis plaats, met
ongeveer 550.000 mensen mee. Mijn
twee oudste zoons herinneren zich daar
niets meer van, ook niet als ik hun foto’s
toon. Zij zouden hun kinderen nooit
meegenomen hebben want dit is toch
niet echt geweldloos als je hun mening
niet kunt vragen of ze dat willen? Ik geef
toe dat we nu veel gevoeliger zijn rond
General Data Protection Regulation en zeker
wat betreft foto’s nemen en sociale media
die toen nog niet bestonden. Ik ervaar bij
hen trouwens nog weinig animo wat
betreft acties tegen kernwapens.
Klimaatacties liggen hen nauwer aan het
hart. Ik probeer hen de gelijkenissen en
verbanden aan te tonen. Toen ik in de
Vlaamse pers las: ‘Plots staat Kleine
Brogel weer op de agenda’ stuurde ik hen
meteen het artikel door.1 De inhoud van
mijn column keerde terug naar de actuele
kernwapenproblematiek.
De Belgische ministers van Defensie
en Buitenlandse Zaken hebben ondertussen op 19 november hun beleidsnota's
voorgesteld. ‘Ronduit ontgoochelend’
reageren de vredesbewegingen in
Vlaanderen.2 In plaats van de afgesproken
1,3% van het Bruto Binnenlands Product
(BBP) wil de socialistische defensieminister Dedonder een duidelijke verhoging
van het defensiebudget naar vermoedelijk
1,7% (enkele miljarden extra!). Volgens de

liberale minister van Buitenlandse Zaken
Wilmès is en blijft de NAVO de ‘hoeksteen’ van onze defensie met de noodzaak van nucleaire bewapening. De jaarlijkse militaire kernwapenoefeningen
waaraan ons land deelneemt, de VS-kernbommen in Kleine Brogel die tussen 2022
en 2024 worden vernieuwd en de nucleaire capaciteit van de bestelde Belgische
gevechtsvliegtuigen (F-35) die in de toekomst verantwoordelijk zullen zijn voor
het inzetten van de nieuwe B61-12 kernwapens in oorlogstijd. Ze wil het allemaal.
In de commissie stelde ze zelfs formeel
dat het nucleair verbodsverdrag “niet het
juiste instrument is om onze doelstelling
te bereiken” en ze kondigt aan dat ons
land net als vorig jaar zal tegenstemmen
op een resolutie in de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties die
het TPNW verwelkomt.
Beste Nederlandse collega’s, hoed u
voor loze beloften in een regeerakkoord.
België is geen gidsland in het uitvoeren
van beloftes inzake kernwapens. En toch
blijft er een beetje hoop door het advies
dat het Vlaams Vredesinstituut (VVI) vorige week bezorgde. Het VVI is verbonden
aan het Vlaams Parlement als officieel
adviesorgaan. Het vraagt dat de regering
de aanwezigheid van kernwapens op
Belgisch grondgebied toegeeft en desnoods op zijn eentje afspraken maakt met
de VS om de kernwapens niet meer te
moderniseren en van het grondgebied te
verwijderen. In het VVI zitten vertegenwoordigers van alle Vlaamse politieke partijen. Een aantal partijen zit ook in de
Belgische regering. Kunnen zij daar iets
bewegen of is hun advies ook maar het
resultaat van loze beloften?

1

standaard.be/cnt/dmf20211118_98003411
knack.be/nieuws/belgie/vivaldi-kiest-voormeer-bewapening-en-holle-woorden-rondnucleaire-ontwapening/article-opinion1804453.html?cookie_check=1638186230
2
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Vlaams Vredesinstituut pleit
radicaal voor nucleaire ontwapening
Hugo D’aes
Belangrijk en positief nieuws uit
Vlaanderen: het Vlaams Vredesinstituut pleit in zijn laatste
advies, dat half november verscheen, voor actieve stappen vanwege de Vlaamse en Belgische
regeringen om de nucleaire ontwapening uit het slop te helpen.
Het Vlaams Vredesinstituut is een
paraparlementaire instelling bij
het Vlaams Parlement, waarin
ook de politieke fracties zijn
vertegenwoordigd.
Het Vlaams Vredesinstituut adviseert
aan de Belgische Federale Regering
om:
• transparant te zijn over de aanwezigheid van nucleaire wapens op Belgisch
grondgebied. Deze transparantie is cruciaal om een voldragen maatschappelijk en politiek debat te kunnen voeren
over de aanwezigheid van die wapens
in België;

Op het Belgisch niveau

• als waarnemer deel te nemen aan de
eerste conferentie van verdragspartijen
van het TPNW, dat in maart 2022 zal
plaatsvinden, vanuit de wil om sterker
op te treden als bruggenbouwer tussen
verdrags- en niet-verdragspartijen;

• op termijn het TPNW te ondertekenen en te ratificeren;

• inzake de aanwezigheid van de tactische kernwapens in België werk te
maken van een gezamenlijk initiatief
met de andere zogeheten host nations,
in eerste instantie Duitsland en Nederland, om samen met de Verenigde
Staten tot een akkoord te komen over
de terugtrekking van deze wapens uit
Europa;

• in het geval dat het gezamenlijke
overleg met de andere host nations van
Amerikaanse kernwapens in Europa en
de Verenigde Staten niet leidt tot een
gezamenlijk akkoord, dient België in
overleg met de VS te beslissen deze
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kernwapens van het Belgisch grondgebied te verwijderen en de modaliteiten
van de terugtrekking (waaronder de F35 gevechtsvliegtuigen) te bepalen.

Daarnaast adviseert het Vlaams
Vredesinstituut aan de Belgische
Federale Regering meer algemeen om
een actieve rol als bruggenbouwer op
te nemen binnen de relevante internationale fora – zoals het NPT, TPNW,
de NAVO en de EU – tussen de kernwapenstaten en de niet-kernwapenstaten. Het verminderen van de bestaande
internationale polarisatie, het vergroten
van het internationale vertrouwen
tussen kernwapenstaten en niet-kernwapenstaten en tussen kernwapenstaten
onderling, en het verminderen van de
risico’s op de inzet van nucleaire
wapens dienen hierbij de doelstellingen
te zijn.
Concreet pleit het Vredesinstituut
ervoor dat de Belgische federale
regering:
1. in het kader van het NPT:
• een constructieve houding aanneemt
over het TPNW en dit concreet maakt
in haar stemgedrag;
• tijdens de komende Review
Conference in januari 2022 oproept om
op te houden met het moderniseren van
kernwapens;
• een actieve rol opneemt in de bestaande initiatieven binnen het kader
van het NPT, zoals de verspreiding en
ontwikkeling van risicobeperkende

maatregelen, maatregelen inzake risk
reduction en onderhandelingen inzake
het Fissile Material Cutt-off Treaty;
• pleit voor een No-first-use-beleid.

2. binnen de NAVO met betrekking tot
het gebruik van kernwapens:
• actief pleit voor de opname van een
No-first-use-beleid binnen de nieuwe
nucleaire doctrine van de NAVO;
• op een meer algemeen niveau actief
pleit voor een vermindering van het
belang van kernwapens in de gezamenlijke NAVO-strategie binnen alle relevante fora, zoals in de parlementaire
vergadering, de Noord-Atlantische
Raad (NAC) en de Nucleaire Planning
Groep (NPG).

3. op niveau van de EU als bruggenbouwer fungeert en op zoek gaat naar
punten voor dialoog met het oog op
een gezamenlijke EU-positie inzake
nucleaire ontwapening en hiertoe:
• samen met gelijkgestemde landen
werk te maken van een meer genuanceerde positie ten aanzien van het
TPNW en op dit vlak tot een gezamenlijke Europese positie te komen. De
identificatie van punten waarover reeds
consensus bestaat en van aspecten die
verdere uitwerking verdienen kan hierbij nuttig zijn.
• actief samenwerkt om te komen tot
de ontwikkeling van concrete maatregelen om de risico’s verbonden aan
nucleaire wapens te verminderen.

4. actieve steun voorziet voor bestaande initiatieven met betrekking tot
de verificatie van nucleaire ontwapeningsprogramma’s, zoals het aansluiten
bij het International Partnership for
Nuclear Disarmament Verification
(IPNDV).
Hoewel de meeste directe beslissingen
inzake het Belgische veiligheids- en
defensiebeleid exclusief behoren tot de
bevoegdheden van de federale overheid, bestaat er ook ruimte voor de
Vlaamse Regering en het Vlaams
Parlement om concrete initiatieven te
ondernemen.

Op het Vlaams niveau

Het Vlaams Vredesinstituut adviseert
aan de Vlaamse overheid en het
Vlaamse parlement om:
1. in het Vlaamse parlement een resolutie aan te nemen die:
• oproept om, voortbouwend op de
vorige resoluties, de kernwapens uit
Vlaanderen te verwijderen;
• de Belgische regering oproept om
transparant te zijn over de aanwezigheid van nucleaire wapens in
België en actief werk te maken van
meer internationale transparantie over
kernwapens;
• de Belgische regering oproept om als

waarnemer deel te nemen aan de eerste
conferentie van verdragspartijen van de
TPNW;
• de Belgische regering oproept om in
samenwerking met andere landen de
rol van bruggenbouwer op te nemen
met het oog op verdere nucleaire ontwapening.

2. op het vlak van onderwijs en vredeseducatie in te zetten op een beter
geopolitiek begrip van de wereld en de
problematiek van nucleaire wapens via
specifieke onderwijsprogramma’s en
via uitwisselingsprogramma’s voor
scholieren en studenten;

3. te promoten dat Vlaamse steden en
gemeenten de ‘ICAN cities appeal’belofte afleggen en zo aansluiting vinden bij een wereldwijde beweging
richting een kernwapenvrije wereld;

4. haar bevoegdheden inzake economie
te gebruiken om ethische compliance
te verzekeren inzake nucleaire ontwapening en non-proliferatie.
Dit advies is opvallend en belangrijk,
want het Vlaams Vredesinstituut is een
officiële instelling van het Vlaams
Parlement (zie kaderstukje) waarin alle

Beschouwing

politieke fracties vertegenwoordigd
zijn, naast de vredesbeweging en de
universiteiten. Toch moeten we de
impact van deze tekst ook niet overschatten. Ondanks de regeringsverklaring, waarin het streven naar nucleaire
ontwapening duidelijk stond ingeschreven, heeft de Belgische minister
van Buitenlandse Zaken Wilmes al
verklaard dat het nucleair verbodsverdrag ‘niet het juiste instrument is om
onze doelstelling te bereiken’ en
aangekondigd dat België net als vorig
jaar zal tegenstemmen op een resolutie
in de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties die het TPNW verwelkomt.

Verder hebben we tijdens deze regeerperiode, noch van deze minister noch
van andere regeringsleden, enige
hoopgevende verklaring in die zin
mogen horen. *

Vlaams Vredesinstituut: Advies inzake nucleaire
ontwapening en de opties voor België en
Vlaanderen hiertoe, publicatiedatum 19/11/2021,
www.vlaamsvredesinstituut.eu
Enkele kritische bedenkingen bij het belang en
de mogelijk impact van dit rapport zijn te vinden
o.a. op www.vrede.be.

Wat is het Vlaams Vredesinstituut?
Het Vlaams Vredesinstituut werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement.
Op initiatief van leden van de subcommissie Wapenhandel, werd het decreet ‘houdende de oprichting van
het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie’ op 5 mei 2004 met grote meerderheid goedgekeurd door
de plenaire vergadering van het parlement. In het decreet werd de vierledige opdracht van het instituut
vastgelegd. Voor zijn werking ontvangt het Vredesinstituut een werkingstoelage van het Vlaams Parlement.
De leden van de Raad van Bestuur zijn voorgedragen door de politieke fracties, de SERV (Sociaal Economische
Raad van Vlaanderen), de vredesbewegingen en de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad).
De Raad van Bestuur vertaalde de missie van het Vredesinstituut in een opdrachtverklaring:
Om te werken aan een meer vredevolle samenleving, bij ons en wereldwijd, is het nodig vredesvraagstukken ten
gronde te analyseren en, na een open debat, de nodige maatregelen te nemen.
Het Vredesinstituut staat garant voor het aanleveren van grondige analyses, het informeren en organiseren van het
debat, en het aansturen op maatregelen voor het bevorderen van vrede en geweldpreventie.
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Track 2 diplomatie in theorie en
praktijk, een vervolg
Mimi Tyssen
‘Jongeren hebben genoeg van de
onderlinge haat en het geweld van de
vorige generaties’
Jongeren zijn gevormd door de bloedige strijd. Ze groeien op in een groene
Ierse wijk of een blauwe Britse wijk en
voelen zich geïndoctrineerd door de
oudere generatie. Onder aanmoediging
van hun ouders gooiden ze brandbommen aan beide kanten van de Vredesmuur in Belfast, waarbij 32 agenten
gewond raakten.

Een reportage in de krant over de
effecten van de Brexit op NoordIerland en vooral op die van de jeugd,
bracht me op het lezen van een boek
van Peter Jones, Track Two Diplomacy
in Theory and Practice, met een voorwoord van George P. Shultz.

Track 2 is een containerbegrip.
Het laat zich niet makkelijk
definiëren

Degenen die kijken met een operationele blik zouden het liever specifieker
zien. Een eenduidige omschrijving,
aldus Jones, is echter niet mogelijk
omdat er sprake is van zoveel verschillende praktijken, aspecten en situaties.
De verschillende termen zijn niet vast
omlijnd en dezelfde termen kunnen
verschillende dingen inhouden. Zo
houdt Jones het bij Track 2 op onofficiële dialogen tussen strijdende partijen, en vaak gefaciliteerd door een onpartijdige derde partij; de deelnemers
hebben een duidelijke connectie met
hun respectieve officiële gemeenschappen.

Wat zijn de mogelijkheden, wanneer is
ze effectief, wat zijn de beperkingen,
hoe denken daar diplomaten, onderhandelaars en wetenschappers over en
hoe beïnvloeden ze elkaars onderzoeken en overtuigingen?

Ik wilde ook graag weten wat de invloed is van Adam Curle, John Paul
Lederach, Johan Galtung, Vamik
Volkan en Andrea Bartoli, een van de
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oprichters van de lekenvereniging
Sant’Egidio. De eerste vier beoefenaars
en wetenschappers bestudeerden we in
de jaren ’90 in de werkgroep conflicttransformatie van de NVMP. De laatste
fascineerde me door beschrijvingen
van de conflictresolutie in
Mozambique die leidde tot het vredesverdrag van 1992, waarvan ik verslag
deed in deze Nieuwsbrief.

De auteur: een leven in het
teken van de diplomatie

Track 2 diplomatie blijft een belangrijke, zij het niet goed begrepen aanvulling op officiële gouvernementele
onderhandelingen. Peter Jones overbrugt beide werelden. De rol van onpartijdige derde partij was vaak frustrerend. De deelnemersgroep viel uit
elkaar, verschillende landen werden
niet uitgenodigd of wilden niet deelnemen. Jones verliet zijn regeringsfunctie
in 1995 en werd jaren leider van het
Midden-Oosten veiligheids- en wapenbeheersingsproject van het SIPRI
(Stockholm International Peace
Research Institute). Hij wilde hier de
Iraniërs bij betrekken die geen deel
hadden uitgemaakt van de officiële
onderhandelingen. Hij raakte tevens
betrokken bij andere projecten in het
Midden-Oosten en in Azië. In 1999
verliet hij het SIPRI en aanvaardde hij
weer een regeringsfunctie in Canada.
Toch bleef hij betrokken bij Track 2projecten, naast zijn traditionele diplomatieke taken en zijn onderwijsfunctie.
Uiteindelijk verliet hij zijn regerings-

post in 2007 om zich volledig te kunnen concentreren op Track 2-praktijk
en op de faculteit Public and
International Affairs van de universiteit
van Ottawa.
Het werkveld van conflictresolutie ontstond midden vorig eeuw. In de jaren
’60 en ’70, en vooral na het einde van
de Koude Oorlog, werd het uitgebreid
naar een schijnbaar onoplosbare strijd
tussen etnische groepen, los van onderzoek naar conflicten tussen staten, hoewel zulke conflicten vaak verergerden
door conflicten op staat-niveau.
Concepten als maatschappelijke rechtvaardigheid, gender en conflict en goed
bestuur werden steeds beter begrepen
en geanalyseerd. Een sleuteldocument
voor het denken over conflicten is de
welbekende Agenda for Peace, van
VN-Secretaris-Generaal Boutros
Boutros-Gali.

Verschillende concepten

Naast Track 2 zijn ook andere concepten ontstaan zoals de multi track diplomatie, bijvoorbeeld van negen sporen
die een synergetisch systeem vormen.
Deze benaderingen zijn makkelijker te
bestuderen in theorie dan zorgvuldig te
implementeren in de praktijk
(Diamond en Mc Donald).

Susan Nan e.a. ontwikkelden in de
jaren ’90 Track 1,5. Dit verwijst naar
onofficiële dialogen tussen deelnemers
die een officiële functie hebben, meestal met een onofficiële derde partij die

onofficiële gesprekken faciliteert, vaak
strikt in het geheim. Voorbeeld: de
Oslo-gesprekken, geleid door hoogleraar sociale ethiek te Harvard, Herbert
Kelman, gedurende vele jaren over de
Israël-Palestina-kwestie, begonnen met
wat men kan noemen een track 2
waarna track 1,5 mogelijk werd.
Een onderscheid wordt ook gemaakt
tussen harde track 2 en zachte track 2.
De harde refereert meestal aan gesprekken zoals bij track 1,5 en aan
gesprekken met kleinere groepen officials. De zachte Track 2 is gericht op
bredere discussies tussen vertegenwoordigers van de burgermaatschappij.

Tevens is er geregeld sprake van
shuttle diplomatie die onder dit spoor
valt, wanneer er sprake is van lang
bestaande, asymmetrische en gewelddadige conflicten zoals bijv. in
Mozambique, waarbij de derde partij
de enige veilige plek is, de enige die
vertrouwd wordt door beide partijen.
De laatste jaren is er een groeiend
gebied in de wereld van de conflictresolutie dat door sommigen de naam
Track 3 of ‘conflict transformatie’
wordt genoemd. Het zijn leidende
onderzoekers zoals de hierboven
genoemde Lederach, Curle en Galtung,
die de mening zijn toegedaan dat er
vaak teveel aandacht was voor de conflicten van elites, in plaats van het
transformeren van gemeenschappen in
conflicten. Zij vinden dat echte vrede
slechts mogelijk is als die bottom-up
ontstaat.

De methode van de oplossingsgerichte workshop, de interactieve conflict resolutie (ICR)

De interactieve conflictresolutie is een
vorm van oplossingsgerichte discussies
tussen onofficiële vertegenwoordigers
van groepen of staten in gewelddadige
langdurige conflicten. Ze komt voort
uit een sociaalpsychologische benadering van conflictresolutie. Ze maakt
gebruik van de derde partij om te faciliteren. Het uiteindelijke doel is een
diepgaand begrip en acceptatie, erkenning en respect bij beide partijen. De
methode werd ontwikkeld door Ronald
J. Fisher e.a. Deelnemers kunnen zo
leren vanaf een afstand naar zichzelf te
kijken en als het ware de derde partij in
zichzelf ontwikkelen. De methode is
geschikt om voorafgaand aan de eigenlijke onderhandelingen barrières duide-

lijk te krijgen en wordt gebruikt bij
diverse sectoren van de maatschappij.
Het idee van de onpartijdige derde partij heeft zich ontwikkeld via trial en
error; de meesten die deze rol op zich
namen, bereidden zich voor via studie
en vooral d.m.v. langdurig assisteren
van anderen zoals bij het leerlinggezel-meester-principe.

De derde partij

Wie zijn die figuren die zich vastbijten
in het begeleiden van langdurige en
haast onoplosbare gewelddadige conflicten? Zijn ze zo geboren of zijn ze er
enkel in opgeleid?
Track 2 is een relatief recente internationale activiteit en er bestaat geen
transnationale autoriteit die standaarden kan opleggen. Het kan er ook toe
leiden dat partijen hopen de officiële
onderhandelingen te ontlopen, door de
ene na de andere derde partij in te
huren om zo hun doelen te bereiken.
Jones vraagt zich af hoe effectief studies naar deze communicatieprocessen
zijn omdat het meestal gaat om moeizame en vaak langdurige communicatie met veel wantrouwen, waarbij de
partijen tussendoor naar huis gaan.
Kunnen deze omstandigheden gerepli-

ceerd worden in controlegroepen met
doctoraalstudenten? Kunnen vragenlijsten afgenomen tijdens diepgaande
dialogen over die conflicten werkelijk
weergeven waarover het gaat, conflicten die al generaties duren? Velen zoals
hij, voormalige diplomaten, zien het
als een kunst en niet als een wetenschap. Sommige wetenschappers/beoefenaars vinden dat de derde partij
moet bestaan uit een panel van drie tot
vijf mensen. Voor hen is
dat multidisciplinaire panel
cruciaal omdat er zoveel
kennis en ervaring nodig is
en geen enkel individu
daarover in zijn eentje
beschikt. John Paul
Lederach, een beoefenaar
en een wetenschapper op
het gebied van de “transformatie”-georiënteerde
conflictresolutie ziet een
andere set van vaardigheden als belangrijk. Hij lanceerde het concept van the
moral imagination. Hij
meent dat de noodzakelijke intermenselijke begaafdheden aangeleerd
kunnen worden. Zoals:
jezelf kunnen voorstellen
in een web van relaties –
ook met je vijanden –, een
grote nieuwsgierigheid
hebben, een creatieve en
humane instelling zelfs als
er sprake is van veel
geweld. De rol van de
derde partij is de deelnemers hun eigen dialoog te laten voeren.
Interventies en commentaar moeten
spaarzaam gebeuren. Het is veel effectiever dat de deelnemers hun eigen
ideeën en oplossingen delen. Omwegen in de communicatie zijn niet te
voorkomen, zo’n proces heeft tijd
nodig. Tevens wordt van de derde partij veel flexibiliteit en snel aanpassen
van methoden verwacht als de omstandigheden daarom vragen. Naar de
mening van Jones kan iemand zich tot
een effectieve derde partij ontwikkelen
als hij over een aantal innerlijke eigenschappen beschikt die nog aangescherpt worden na verloop van tijd
door te werken met verschillende ervaren collega’s. De bestudering van de
technieken ontwikkeld door academici
is een noodzakelijk element, maar leidt
Vervolg op pagina 18
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Componisten en oorlog en vrede

Mauthausen-cyclus (1965) van
Mikis Theodorakis (1925-2021)

Christien Mudde
Ook: de Mauthausen-Ballade of de
Mauthausen-Cantate.
Op teksten van Iakovos Kambanellis.
Dit jaar overleed op 2 september
op 96-jarige leeftijd de beroemde
Griekse componist Mikis
Theodorakis. Wie kent hem niet
van de film Zorba de Griek? Die
dans, de Sirtaki, ode aan het leven
ondanks armoede en ander
malheur?
Maar hij schreef meer, veel meer, ook
klassieke muziek. Hij was één van de
belangrijkste Griekse componisten van
de twintigste eeuw. Al heel vroeg, opgegroeid met de Griekse volksmuziek
en de Byzantijnse liturgie, componeerde hij. Hij studeerde in Athene en
later Parijs (muziekanalyse bij Olivier
Messiaen) aan het conservatorium.
Zijn ca. 1000 composities behelzen
opera (Kostas Kariotakis), liederen,
ballet, een requiem, cantates, oratoria,
filmmuziek, symfonieën en liederencycli, zoals Odysseia en dus de
Vervolg van pagina 17

niet tot een goede derde partij, het is
vooral de leraar-gezel-constructie die
bijdraagt aan de ontwikkeling van de
derde partij. Dit klinkt heel onbevredigend voor wie er een wetenschap van
wil maken. De beoefenaars ontwikkelen met elkaar een netwerk van mensen
die aan de standaarden voldoen.

Track 2 is een fenomeen met vele kanten, waarvan de praktijk en de theorie
heel moeilijk eenduidig zijn vast te leggen. En toch blijft track 2-diplomatie
niet weg te denken van het internationale veld. Er zijn meer ngo’s, indivi-

Besluit
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Mikis Theodorakis

Mauthausen-cyclus. Zijn belangrijkste
samenwerking op muzikaal gebied was
die met de zangeres Maria Farantouri,
de belangrijkste vertolkster van de
Mauthausen-cyclus, en net als
Theodorakis politicus en parlementslid.

Hij werd meermalen bekroond, o.a.
met de World Soundtrack Award en op
het Internationaal Filmfestival van
Vlaanderen-Gent. Ook is Theodorakis
belangrijk vanwege zijn politieke
activiteiten. Hij was communistisch

duen en wetenschappers bij betrokken
dan enkele jaren geleden. Er is een
rijke literatuur ontstaan die probeert de
theorie en de praktijk te overbruggen.
De academische debatten hebben wel
zeker invloed op de verdere ontwikkeling (vb. International Studies ReviewOxford). Track 2 gaat over de gezamenlijke inspanning om te onderzoeken wat achter de patstelling ligt, gaat
over samenwerking over grenzen heen,
over het bijstellen van vastgeroeste
stellingnames en van het exploreren
van lang bestaande angsten en beeldvorming. Track 2 is de ruimte om
reflectieve dialogen te stimuleren tus-

verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog, parlementariër in de jaren zestig, en tijdens het fascistische kolonelsregime na 1967 zat hij in het ondergrondse verzet, werd gearresteerd en
geïnterneerd in een concentratiekamp.
Alleen dankzij voorspraak van o.a.
Leonard Bernstein en Dmitri
Sjostakovitsj werd dit omgezet in
ballingschap uit Griekenland.

Na de val van het kolonelsregime
keerde hij terug en nam weer zitting in

sen groepen mensen die dat anders niet
zouden kunnen en voor wie starten met
officiële diplomatie nog niet haalbaar
is. *
Verder lezen en kijken

Peter Jones, Track two diplomacy in Theory and
Practice, Stanford University press, political
science/security studies.
ISBN 978-0-8047-9624-8
You tube: prof. Peter Jones
The Rise of New Diplomacy. Ethical Issues of
Track Two. (vijf jaar geleden).
Opgenomen webinar van 7 maanden geleden:
What is the Future for Track Two Diplomacy.

het Griekse parlement. Ook keerde hij
zich tegen de Golfoorlog, schaarde
zich achter Servië in de Balkanoorlog
en tegen de bezetting van de
Gazastrook door Israël. Hij schreef ook
een auto-biografie, waarvoor de
Sovjetunie hem de Internationale
Lenin-Vredesprijs toekende.

Het Kamp Mauthausen bestond al in
1938. Het is opgericht kort na de
Anschluss van Nazi-Duitsland met
Oostenrijk. Daar aan de Donau, in de
buurt van Linz, werd een mannenkamp
opgezet ten behoeve van de oorlogsindustrie. Er was nl. veel graniet dat als
bouwmateriaal gewonnen kon worden.
Onder erbarmelijke omstandigheden,
met honger, ziekte, mishandeling en
executies, moesten de gevangenen een
186-treden diepe trap af naar de
granietgroeve. Kon een mens niet meer
werken, dan liet men hem verhongeren
of doodvriezen of werd hij, b.v. met
fenolinjecties, vermoord. In de Tweede
Wereldoorlog werd het kamp een echt
concentratiekamp voor Joden (ook uit
Nederland, bij razzia’s opgepakt), politieke gevangenen, homoseksuelen,
Jehova-getuigen en andere “a-socialen”. Ook gevangenen van het
Engelandspiel kwamen hier om.
Het kamp had een gaskamer en een
verbrandingsoven. Er werden beruchte
medische proeven gedaan, b.v. met
voeding en ook voor de ontwikkeling
van vaccins tegen cholera en vlektyfus.
In totaal zijn ca. 200.000 personen in
Mauthausen en de “Aussenlager” geweest, waarvan ongeveer de helft is
omgekomen. Het kamp werd op 5 mei
1945 door de Amerikanen bevrijd.

De teksten van Kambanellis komen uit
de memoires aan zijn twee jaar durende gevangenschap in Mauthausen.
In deze teksten stelt hij het witste wit
tegenover het zwartste zwart van de
ellende en de wreedheid van
Mauthausen: de liefde als overwinning
op de dood. Theodorakis volgt dit in de
muziek, die soms vrolijk, maar altijd
met een droeve ondertoon klinkt.

De beroemdste vertolking is die van de
Griekse Maria Farantouri, en in
Nederland door Liesbeth List op vertalingen door Lennaert Nijgh. En ook
Niki Jacobs moet worden genoemd. Zij
zingt tegenwoordig de liederen in een
Jiddische vertaling.

Het eerste lied heet Hooglied: (hier in
een vrije vertaling)

“Hoe mooi is mijn geliefde
met haar doordeweekse jurk
met een kammetje in haar haar.
Niemand wist dat zij zo mooi is.
Meisjes van Mauthausen
Oh meisjes van Dachau
hebben jullie mijn geliefde niet gezien?
We zagen haar op een verre reis
ze had haar jurk niet meer
noch het kammetje in haar haar.
Hoe mooi is mijn geliefde
de door haar moeder geliefkoosde
en door de kussen van haar broer
Niemand wist dat zij zo mooi is.
Meisjes van Mauthausen
meisjes van Belsen
hebben jullie mijn geliefde niet gezien?
Wij zagen haar op het ijskoude plein
met een nummer op haar witte arm
met een gele ster op haar hart.

Bij Lennaert Nijgh begint het aldus:
“O mijn liefde, die zoeter dan honing
is
zoals een bloem het zonlicht het liefste
is
zo lief is hij mij, dat hij mijn koning is
Ik heb hem lief, maar niemand weet,
dat hij mijn liefste is
Ik heb hem lief
Wij hebben hem vandaag voorbij zien
komen
vanwaar hij kwam kan hij nog dromen
maar niemand weet waar hij heen zal
gaan
O mijn liefde, die alles verwarmen kan
zoals mijn hoofd rust in zijn linkerhand
zoals zijn rechter mij omarmen kan
Ik heb hem lief, maar niemand weet,
dat hij mijn liefste is.
Vertel mij toch waar mijn liefste is.enz.

Hooglied

O, meisjes van Mauthausen
o, meisjes van Belsen vertel me toch
enz.
Wij hebben hem een gele ster zien
dragen
hij kreeg hier geen antwoord op zijn
vragen en nooit zal hij antwoord
krijgen

Nijgh verandert dus de bezongen geliefde in een man. Dat had te maken
met de voordracht door Liesbeth List.
Die zou niet over liefde tot een vrouw
mogen zingen, nu nogal onbegrijpelijk... Maar het mooie is wel, dat de
tekst nu uit het Hooglied afkomstig
lijkt, hoewel “Wat is zoeter dan honing, sterker dan een leeuw?” niet uit
het Hooglied komt maar uit Richteren
14. vs 18. Met haar prachtige stem en
onnavolgbare dictie heeft List een echt
monument voor deze muziek opgericht.

In totaal zijn er 10 liederen, zoals dit
over de beruchte trap (je hoort tromgeroffel als dreunende voetstappen):
“Er voert een stenen trap omlaag,
omlaag tussen stenen en doden.
... Ze dragen de stenen op hun rug,
de stenen waaraan ze bezwijken”.
Het gaat over last dragen en solidariteit.

Of dit: de klokken van de Hel:
“O Dood, je maakt me nooit meer
bang, Doodgaan duurt maar heel even,
liefde duurt wel zo lang”

en dit: Vluchteling: hij wil naar huis,
maar: “de SS heeft het laatste woord”

De Nederlandse zangeres Niki Jacobs,
promotor van het Jiddidsche lied, bedt
de liederen in in muziek van voor de
Holocaust en in die van na de oorlog
uit de Joodse diaspora in de VS. Zij
toert ook komend voorjaar met deze
prachtige voorstelling door Nederland.
Het is muziek, die bij de jaarlijkse herdenkingen van de Holocaust blijvend
een plek verdient, juist omdat het geen
haat of vergelding predikt, maar de
helende kracht van de liefde, die elke
misdaad overstijgt en de enige genezing biedt. *
Op YouTube, op CD en DVD en life
kunt u met deze aangrijpende muziek
kennismaken.
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De Algemene vergadering van de
NVMP op 20 november 2021
Hans van Iterson
Hoe zeer we ook hoopten dat we
onze leden weer eens tijdens een
Algemene Vergadering persoonlijk konden ontmoeten, de oplopende Corona besmettingen deden ons besluiten om geen enkel
risico te nemen en een week voor
dato de locatie Amershof te cancelen. En zo kwam een twintigtal
NVMP-leden in de al bijna vertrouwde setting van een ZOOMcall bijeen. Penningmeester Bert
Sweerts leidde de vergadering.

Terugblik 2021 en vooruitblikken
2022

Peter Buijs staat stil bij het overlijden
van Evgeny Chazov, een van de oprichters van IPPNW. Eerder dit jaar
overleed medeoprichter Bernard Lown.
De founding fathers van onze beweging zijn niet meer. Zij zijn er destijds
in geslaagd om hartje Koude Oorlog de
leiders van toen, Reagan en
Gorbatsjov, ervan te overtuigen dat we
van de kernwapens af moeten hetgeen
leidde tot de quote ‘A nuclear war cannot be won and must never be fought’.

Helaas zijn we nog lang niet af van die
kernwapens en hun dreiging, hetgeen
maar weer eens geïllustreerd werd door
de Wit-Russische president
Loekasjenko die onlangs het Westen
dreigend toesprak met ‘Laat ze maar
piepen. Ja die bommenwerpers kunnen
kernwapens dragen…...’ De strijd van
Lown en Chazov is dus nog lang niet
afgelopen.

In juni stuurden IPPNW en Pugwash
gezamenlijk een appeal naar de presidenten Biden en Poetin met de concrete verzoeken:
* Reaffirm the joint statement of
Mikhail Gorbachev and Ronald
Reagan
* Commit to a bilateral strategic dialogue that is regular, frequent, comprehensive and result oriented leading to
further reduction of the nuclear risk
hanging over the world and to the re-
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discovery of the road to a world free of
nuclear weapons.

Onder het appeal kwam een lijst indrukwekkende ondertekenaars, ook
van Russische kant hetgeen zeker het
nodige effect had. Het resulterende
presidential statement waarin de genoemde niet alleen werd herbevestigd
maar tot een ‘principe’ werd verheven.
Daarnaast werd een ‘weloverwogen en
robuuste’ dialoog over kernontwapening toegezegd die al in gang is gezet.
Een buitengewoon positieve ontwikkeling. Uiteraard moet hier een vervolg
aan gegeven worden. Hiervoor is de
komende NPV-toetsingsconferentie de
eerstvolgende gelegenheid.

In Nederland doen we dat vooral
samen met het Balieberaad voor een
kernwapenvrije wereld. We kunnen
daarbij gebruik maken van de zin in
het Regeerakkoord van Rutte III: ‘Dit
kabinet zet zich actief in voor een
kernwapenvrije wereld’. Voor het volgende kabinet hebben wij opgeroepen
tot de volgende zin: ‘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 het VN-kernwapenverbod TPNW’.

Samen met Buitenlandse Zaken zal het
Balieberaad een webinar organiseren
op 13 december over de Nederlandse
inzet voor een kernwapenvrije wereld
en hoe dat zich verhoudt tot de
Toetsingsconferentie van het NPV in
januari en de first meeting of states
parties van de TPNW (maart). Kortom
er is veel aan de hand en we mogen
zeggen dat de NVMP er terdege toe
doet.

Verslag van de IPPNW vice-president Europe
Marianne Begemann deelt het vicepresidentschap samen met Angelika
Claussen uit Duitsland. De Duitsers
hebben een heel groot bureau met een
flink aantal medewerkers. Hierdoor
hebben ze veel meer slagkracht en
worden ze ook aantrekkelijker voor

jongere leden om zich bij aan te
sluiten.

IPPNW is nu ook druk bezig zich voor
te bereiden op de al eerdergenoemde
Toetsingsconferentie van het NPV en
de meeting of states parties van het
TPNW. Toegang hierbij voor NGO’s is
een probleem, daarom is er door ICAN
een petitie georganiseerd om te pleiten
voor de noodzakelijke NGO-aanwezigheid bij de conferenties. Ook hebben
we een poging ondernomen om in navolging van Nederland een, door Peter
geschreven, Europees appeal op te
stellen dat oproept tot een kernwapenvrij Europa. We gaan nu proberen het
te gebruiken als Frankrijk begin volgend jaar voorzitter wordt van de EU.

Er is verder een roos gekweekt die de
naam van hibakusha Setsuko Thurlow
heeft gekregen, bedoeld om als symbool te dienen en te gebruiken als middel voor IPPNW-funding.
Bert licht de cijfers toe: de vaste baten
voor 2021 vallen naar verwachting
ongeveer € 4000,- hoger uit dan begroot. Dat is erg positief en met name
te danken aan de contributieverhoging.
Door de voortdurende beperkingen
door Corona zijn de uitgaven dit jaar
aanzienlijk lager dan voorgaande jaren
waardoor we dit jaar slechts met een
klein tekort afsluiten.

Begroting 2022 (Bert Sweerts)

Kijk je naar de begrotingsaanzet voor
2022, daarbij is uitgegaan van de begrotingscijfers van 2021, dan komen
we uiteindelijk uit op een tekort van
ruim € 6600,- dat moet komen uit onze
financiële reserves.

Cornella Visser-Mol spreekt namens de
kascontrolecommissie haar waardering
uit voor het gevoerde financiële beleid
en adviseert de vergadering in te stemmen met deze begroting. Deze zijn
akkoord.

Dan is er nog de oprichting van de
Werkgroep Fonds- en ledenwerving.
Kees Geelen, Dirk Hoogenkamp en
Jeffrie Quarsie maken daar deel van uit

en Lineke Kleemans wil daar op afstand aan bijdragen. Laatstgenoemde is
al gestart met een leuk initiatief om bij
gelegenheid van haar zeventigste verjaardag haar collega’s voor een jaar een
cadeaulidmaatschap van de NVMP aan
te bieden om ze zo kennis te laten
maken met onze vereniging. Een goed
initiatief, navolging is welkom.
Voorgedragen voor het bestuur zijn
eigenlijk twee ‘oudgedienden’ te weten
Willem Hubregtse en Niloufar Rahim.
Willem is beoogd penningmeester en
opvolger van Bert maar heeft deze
week een medische ingreep ondergaan
en zijn taken zullen tot zijn volledige
herstel worden waargenomen door Bert
en Hans. Niloufar was ook al eerder
AB-lid maar wordt door de machtsomwenteling in Afghanistan volledig
in beslag genomen door het werk voor
de organisatie Keihan die helpt om
vluchtelingen uit Afghanistan te krijgen. We hopen op rustiger tijden.

het secretariaat veel waardering verdienen en dat ook deze een zorgvuldige overdracht vergen maar hoopt
dat Bert deze, deels, wil voortzetten.

Verarmd uranium
(Jeffrie Quarsie)

Samenstelling bestuur

Statutair vereist de benoeming van
bestuursleden een hoofdelijke en
geheime stemming. Omdat we pas een
paar dagen geleden op een digitale vergadering moesten overschakelen

hebben we nog geen digitale poll beschikbaar. Gesteld voor de keuze om
de benoeming aan te houden dan wel
om pragmatische redenen in dit geval
van de statuten af te wijken, kiest de
vergadering voor het laatste. De aanwezigen gaan akkoord met de benoeming van de voorgedragen leden
Willem en Niloufar.

Dan is er het einde van de bestuurstermijn van Bert Sweerts na twee termijnen. Bert zal de taken van Willem
wel waarnemen zolang nodig. Peter
bedankt Bert van harte voor zijn secure
en uitgebreide werk voor de NVMP.
Wat dat betreft zal Bert gemist worden.
Marianne voegt toe dat ook de activiteiten van Bert ter ondersteuning van

Jeffrie specialiseert zich in medische
milieukunde en vertelt over zijn onderzoek in Irak naar verarmd uranium.
Hier is een uitgebreider artikel van zijn
hand over te lezen in deze Nieuwsbrief. Verarmd uranium is een bijproduct van het proces van het verrijken
van uranium en heeft vanwege zijn
grote dichtheid toepassingen als tankbepantsering en in munitie. Bij het
gebruik kan dit uranium verpulveren
waardoor uraniumstof ontstaat dat
chemo-toxisch is en licht radioactief.
Blootstelling door inhalatie is het
grootste gevaar en sinds 2004 is er een
opmerkelijke stijging te constateren
van geboorteafwijkingen die normaal
heel zeldzaam zijn.

Momenteel is Jeffrie in Congo om
onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de uraniummijnbouw
aldaar. Uiteraard zijn wij benieuwd
naar de verdere resultaten van zijn
onderzoek. *
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Terugblik op 40 jaar IPNNW
Herman Spanjaard
Toen ik 25 jaar geleden in het
Bestuur kwam als middendertiger, had ik niet kunnen inschatten welke impact de NVMP
en IPPNW op mijn leven, professioneel en gezin, zouden gaan
hebben. Dat de NVMP toen al
innovatief was, merkte ik doordat
de 20 jaar oudere bestuursleden
vroegen wat mijn e-mailadres
was, want daarmee communiceerden zij.
Wat ons verbond, was de hoop die wij
hadden voor een betere wereld!
Immers, START was geïmplementeerd,
van 65.000 kernwapens waren wij
terug naar 20.000, de Berlijnse muur
was gevallen en het IJzeren Gordijn in
de maanden erna. Ons idealisme kende
geen grenzen en de wereld zou bevrijd
worden van (nucleaire) wapens. De
massademonstraties van de jaren
tachtig hadden effect!

In die idealistische sfeer was het Bestuur toch ook heel praktisch. Toenmalig voorzitter Auke van der Heiden
vroeg mij om toch eens in Boston te
gaan kijken wat er in het hoofdkwartier
van IPPNW met ons contributiegeld
gedaan werd. Ik werd daarop uitgenodigd als toehoorder op een Board
meeting. Daar werd ook gesproken
over een grote vredesconferentie in
Den Haag, ter herdenking van het
eerste Wereldvrede Congres in 1899,
met koningin Wilhelmina en tsaar
Nicolaas. Samen met Carol de Jong
van Lier werd ik lid van het organiserend comité van The Hague Appeal for
Peace. Drie jaar voorbereiding resulteerde in die conferentie, die een week
duurde en 10.000 deelnemers trok uit
heel de wereld, met als sprekers
diverse staatshoofden en ministers van
BuZa, Kofi Annan als SecretarisGeneraal van de VN, naast kopstukken
uit de vredeswereld zoals Desmond
Tutu. Omdat wij op dat moment een
land in oorlog waren (met Kosovo),
werd Premier Kok met hoon ontvangen. Complex waren ook de onderhandelingen met de BVD en andere (binnen- en buitenlandse) veiligheidsdien-
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2016: Minister Koenders (BuZa) werd ontvangen op het stadhuis van Wassenaar door burgemeester Jan Hoekema, in het kader van samenwerking Mayors for Peace en Buitenlandse
Zaken. Voorzitter Herman Spanjaard overhandigt tevens een slinger van kraanvogels.

sten. Uiteindelijk kwamen we overeen:
buiten het gebouw lag de verantwoordelijkheid bij de regering(en) en het
leger, binnen konden wij onze eigen
“ordedienst” met professionele mediatoren inzetten. Dat was nodig om emoties van bv. de Kosovaren en Serviërs
in goede banen te leiden. De uitkomsten van de conferentie waren o.a.
diverse UN Peace Educational Programmes waar wij als IPPNW mede
aan konden bijdragen, met funding uit
diverse gremia. Het waren tastbare
resultaten om gemotiveerd te blijven.

Dat was overigens ook het Landmine
Treaty dat Nederland ondertekende en
waardoor, dankzij goede contacten met
Kamerleden, minister van Defensie
Frank de Grave geblokkeerd werd om
60.000 bij ons nog op de plank liggen-

de landmijnen in Afrika te verkopen.
Want Nederland was destijds met
Noorwegen de grootste buitenlandse
hulpgever in EU, maar ook een grote
wapenexporteur. Ook nu zijn wij met
Hollands Signaal en Delfts Instruments
nog prominent wapenexporteur, iets
wat de gemiddelde Nederlander niet
weet en de politieke partijen niet graag
in hun programma’s opnemen. Ik maak
in die jaren de keuze ondernemer te
worden en niet meer in loondienst te
zijn, omdat ik voor NVMP/IPPNW
werk onvoldoende vrije dagen kon
hebben in loondienstverband. Het was
een levenskeuze met consequenties.
In 2000 werd ik voor de eerste termijn
van twee jaar gekozen tot vicepresident
Europa én treasurer IPPNW (waardoor
ik automatisch deel ging uitmaken van
het Dagelijks Bestuur IPPNW). Ik reis-

DPRK delegatie 2010: v.l.n.r. Asa Lindström (Zweden), echtgenote Bjorn Hilt, Ilkka Taipale,
Vappu Taipale (beiden Finland, parlementariër en zij ex Minister Sociale Zaken) met tussen
hen in Gunnar Westberg (Zw), Minister van Gezondheidszorg DPRK, Bjorn Hilt
(Noorwegen), Herman Spanjaard, ambtenaar DPRK

de regelmatig door Europa en ging
mee met delegaties naar kernwapenstaten in het kader van ons programma
Dialogue with Decisionmakers. Ik
moest Wereldcongressen organiseren
en als treasurer afwegingen maken ten
aanzien van. reiskosten-declaraties van
met name “armere landen”. Complex,
je maakt er geen vrienden mee. In
Amerika de ontmoetingen met congresleden en senatoren zoals Kerry, om
ook daar te spreken over verdere
nucleaire ontwapening. De conferenties in de Tweede Kamer over het op
de kaart zetten van de nucleaire
wapens in Nederland, wat toen nog
ongekend en ongehoord was, want…
een “Staatsgeheim”. Uiteindelijk konden we via Burgemeesters voor Vrede,
voor wie we het secretariaat voeren, de
discussie in het Parlement en met de
regering, na decennia van “achter gesloten deuren”, naar debatten in de
Kamer voeren (met dank aan Jan
Hoekema, long term-bondgenoot als
Kamerlid en voorzitter van Burgemeesters voor Vrede). Het was een
lange en moeilijke strijd, waar Peter de
vruchten van mocht plukken door de
Nederlandse Minister van Buitenlandse
Zaken in het Vredespaleis te laten
spreken over (uiteindelijk) Nederlandse
nucleaire ontwapening.

Na twee termijnen Vicepresident
Europa werd ik gekozen tot Deputy
Chair International Council en later
Chair International Council, het hoogste orgaan van de IPPNW. Die volgt
het VN-principe: één land, één stem.
Dat heeft als gevolg dat bijvoorbeeld
de GOS-landen een 12-tal stemmen
hebben en dus een “machtsblok” zijn.
Gelobbyd wordt er voor voorstellen,
om subsidies etc. En het is handig om
vóór vergaderingen te weten welke
stemverhoudingen verwacht kunnen
worden, dus voor en tijdens wereldcongressen is dat eindeloos overleggen,
tussen alle inhoudelijke discussies
door. Besturen is leuk en van Cora
Weiss (Vietnamactiviste, feministe en
voorzitter van het Hague Appeal for
Peace) had ik begin van de eeuw al
geleerd niet alles vanuit een white male
perspective te bekijken Dat heeft mij in
dat gremium maar ook in mijn carrière
in veel landen veel positieve resultaten
opgeleverd. De stille kracht van onderhandelen vanuit medisch perspectief
werd duidelijk in een conferentie, toen

Deputy Minister Sergej Rjabkov
(onderminister onder Lavrov) vroeg of
de IPPNW niet een conferentie off the
record in Moskou kon organiseren met
behalve dokters ook sprekers uit de
VS, Rusland en de NAVO. Zodoende
konden de vastgelopen onderhandelingen in de ontwapeningsconferentie in
Genève in de wandelgangen weer vlot
getrokken worden.

Bijzonder waren ook delegaties naar
Noord-Korea, sprekend met de
Minister van Gezondheid, zieken- en
weeshuizen bezoekend, of de delegatie
naar Iran. Door mijn internationale
IPPNW-werk kon ik vanaf de start van
OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, VN-organisatie in Den Haag) daar als medische
adviseur aan verbonden zijn. En na de
Biological en Chemical Weapons
Treaties kon ik gaan werken aan de
Nuclear Weapons Convention, die er
dan nu eindelijk gekomen is. In de delegatie naar Iran bezochten we slachtoffers van de chemische oorlogsvoering van Saddam Hoessein die leden
aan langdurige long-, oog- en huidkwalen. We bekeken de systemen die
voor zulke patiënten ter compensatie

2006: Judge Weeramantry (Internationaal
Gerechtshof), Mayor Akiba van Hiroshima
en Herman Spanjaard op een bijeenkomst
in het Vredespaleis van Mayors for Peace.

gelden. Als bedrijfs- en verzekeringsarts hebben de lange termijn-gezondheidseffecten op je vermogen om inkomen te genereren altijd mijn interesse gehad, en nu ook in dit soort situaties. Door de IPPNW-delegatieervaringen kon ik later gemakkelijker
in de EU twinning projects met regeringen en ministeries onderhandelen
over wetgeving, implementatie van
wetgeving en controle- en verificatiemechanismen. En al die ervaringen
hielpen natuurlijk ook bij de vele
(medische) bestuursfuncties die ik dan
weer in Nederland had.

Hans van Iterson was altijd 24/7 bereikbaar, decennialang en dat hielp de
NVMP te blijven bestaan. Want bestuurders zijn niet allemaal gelijk, individuele dokters met verschillende
achtergronden en drives, zie daar maar
eens een bestuur van bij elkaar te houden, dat gezamenlijk resultaten levert!
Ik ben blij dat het huidig bestuur onder
de bezielende leiding van enkele
coryfeeën (o.a. oud-voorzitter Wil
Verheggen en vicepresident Europe
Marianne Begemann) o.l.v. Peter Buijs
ook jonge artsen kent. Voor jongere
artsen in de NVMP: de IPPNW is een
grote familie met mensen waar ideologie heel diep verankerd zit om onze
maatschappij beter en gezonder te
maken. Het heeft mij veel positiefs opgeleverd. Eerlijk is eerlijk: het kan je
relatie en gezinsleven wel onder druk
zetten dus daar moet je een gezamenlijke weg in vinden. Mijn kinderen die
dertigers zijn hebben hun weg daarin
gevonden. De oudste spendeerde bijvoorbeeld twee keer drie maanden in
Amerika om Obama te helpen verkiezen. Het “vredesvirus” is net zo
besmettelijk als Covid en er is geen
vaccin tegen. *

2002: Ira Helfand, John Pastore (beiden PSR/IPPNW) en Herman Spanjaard spreken met
John Kerry over zijn inzet voor veiligheid en "Armsreduction", sinds zijn tijd in Vietnam.
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Edy Korthals Altes, Vredesheld 2021
Hans van Iterson
Jarenlang werkte Edy Korthals
Altes als diplomaat, later als
Plaatsvervangend Permanent
Vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen. In de jaren
zeventig en tachtig van de vorige
eeuw was hij de Nederlandse
ambassadeur in onder meer
Polen en Spanje. De Koude
Oorlog was in volle gang. Edy
Korthals Altes ging erin mee.
Tot alles anders werd.
Als ambassadeur in Madrid had ik een
prachtig leven. Het was de tijd van de
wapenwedloop in de Koude Oorlog.
Het was 1984, en in de nacht van 29
op 30 september kreeg ik een hele
indringende droom. Nog nooit in mijn
leven had ik zo’n intense en coherente
ervaring gehad. In mijn droom is er
een grote kerk op een heuvel, met veel
mensen. Eerst wil ik daar niet in. Een
oude vrouw pakt me bij de hand en
leidt me naar binnen, naar een plaats
links voor het altaar. Boven het altaar
hangt een groot kruis. Ik zie op dat
moment dat er zaagsel uit het houten
kruis valt. Het volgende ogenblik is er
het gelaat van Christus, die me aankijkt. Ik ervaar intense compassie en in
de levende ogen zie ik één vraag: ‘En
jij? Wat heb jij gedaan, met jouw
mogelijkheden op dit kritieke moment?’ Wat er na die droom gebeurde,
is vrijwel onbeschrijfelijk. Van het ene
op het andere moment was ik een vrij
mens, viel het gewetensconflict over de
wapenwedloop, waarmee ik al maanden worstelde, van me af en wist ik dat
ik stelling moest nemen. Die bewustzijnservaring, zoals ik het nu noem, is
echt wat anders dan een gewone
droom. Een droom is meestal chaotischer en vervaagt snel, maar deze
indringende ervaring heeft mijn leven
voorgoed veranderd. Als ambassadeur
van een NAVO-lidstaat was ik verplicht
tot loyale uitvoering van het NAVObeleid. Mijn ‘bevrijding’ leidde tot een
groot artikel, dat tegen de wil van de
minister, op 31 augustus 1985 in Trouw
gepubliceerd werd. Dit leidde tot mijn
eervol ontslag. Ik ben mij daarna gaan

Bevrijding
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richten op een nieuw denken voor
vrede en veiligheid, de bevordering van
de samenwerking tussen wereldgodsdiensten en geestelijke vernieuwing. Ik
schreef verschillende boeken waaronder het autobiografische ‘Van Havik
tot Vredesduif’, dat in 2017 verscheen.
Op 22 april 2021, om precies 12.00 uur
ontving oud-diplomaat en de latere
vredesactivist Edy Korthals Altes, uit
handen van de burgemeester van Den
Haag Jan van Zanen, de vredesmedaille, waarbij hij werd gehuldigd als
Vredesheld. De burgemeester prees op
waardige wijze zijn verdiensten en gaf
aan dat hij de deugd van de vrede belichaamt, beschikt over de juiste geestkracht en vervuld is van het verlangen
naar die vrede. Dit naar Spinoza. Hij
gaf aan dat Edy Korthals Altes staat in
het voetspoor van voorvechters van
vrede in het verleden, zoals Andrew
Carnegie die het Vredespaleis mogelijk
maakte, Bertha von Suttner, beroemd
om haar roman ‘Die Waffen Nieder’ en
Tobias Asser, de enige Nederlander die
de Nobelprijs voor de Vrede mocht
ontvangen. In zijn ontroerende dankwoord maakte Edy Korthals Altes
korte metten met het aloude adagium
‘Wie vrede wil moet zich voorbereiden
op de oorlog’: We zijn volstrekt verkeerd bezig. Nu is vereist: ‘Wie de
vrede wil moet zich daadwerkelijk op
de vrede voorbereiden.’

Vredesheld 2021

Nieuw denken over vrede en
veiligheid

Uit zijn Rotary lezing later dat jaar: De
wereldwijde militaire uitgaven benaderen de 2.000 miljard dollar, dat is ruim
tweemaal hoger dan in de Koude Oorlog. Nog nooit in de geschiedenis was
er zo’n gigantische voorbereiding op

de mogelijkheid van oorlog. Niet alleen
op de klassieke terreinen van land-,
zee- en luchtmacht, waaronder de
voortgaande nucleaire wapenontwikkeling, maar sedert enkele decennia ook
op die van ruimte, cyber en artificial
intelligence. Voortgaan op deze weg
voert onvermijdelijk tot een catastrofe
op wereldschaal. Nog steeds wordt de
discussie beheerst door de gedachte
dat meer wapens een grotere veiligheid
bieden. Dit is een levensbedreigende
illusie in het nucleaire tijdperk. Het
Romeinse adagium: ‘Wie de vrede wil,
moet zich voorbereiden op oorlog’ is
echt achterhaald door de spectaculaire
ontwikkeling van wetenschap en
wapentechnologie. Deze hebben ons
geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waaraan ons denken over
vrede en veiligheid zich zal moeten
aanpassen. Darwin heeft ons terecht
gewezen op de onherroepelijke ondergang van een levend organisme indien
dat zich niet aanpast aan de gewijzigde
omstandigheden. Van Einstein is de
verzuchting “Het kernwapen heeft
alles veranderd behalve ons denken”.

Het verhaal van Korthals Altes, intussen 97 jaar, is ook anno 2021 relevant.
Dat verhaal verdient het om verteld te
blijven worden. Net als voorgaande
jaren staat de huldiging tot Vredesheld
tevens symbool voor de vele andere
vredeswerkers die zich zonder wapens
inzetten voor vrede en veiligheid, vaak
onopgemerkt en buiten de publiciteit.
Korthals Altes is de twintigste vredesheld die wordt gehuldigd door de
coalitie Vredesmissies Zonder Wapens,
sinds de start in 2015. *

Voor wie meer wil horen is er een indringend
interview met Edy Korthals Altes te bekijken op:
https://youtu.be/jQ-f7B6SzCE

