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Inleiding
Ook in 2021 heeft de NVMP, nationaal en internationaal, ondanks coronabelemmeringen,
zichtbare inspanningen geleverd voor een kernwapenvrije wereld, als initiatiefnemer of samen
met anderen. Aanleiding genoeg: de uitgestelde Non-Proliferatie Verdrag-toetsingsconferentie
(NPT-RevCon), de EIF (Entry-into-force) van de UN-ban treaty TPNW, en natuurlijk de Tweede
Kamerverkiezingen.
In onze NVMP-nieuwjaarswens aan minister Blok formuleerden we opnieuw ons hoofdpunt:
‘De actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld uit het Regeerakkoord (…) kan in 2021 een
hoogtepunt beleven door het doen slagen van de NPV-toetsingsconferentie - uw topprioriteit
vanaf 2018 -, vooral als het gaat om de verplichting van de kernwapenstaten om te komen tot
algehele nucleaire ontwapening conform Artikel VI NPV’. Daarbij ‘…lijkt het ons van eminent
belang dat Nederland zijn traditionele bruggenbouwerrol voorafgaande aan en tijdens de NPVtoetsingsconferentie zo effectief en creatief mogelijk inzet om (daarvoor) in VN-verband een
zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek draagvlak te creëren’.
Dankzij onze relatie met het ministerie van Buitenlandse Zaken konden we hieraan zelf ook
bijdragen, zoals in webinars, zoommeetings met ‘Vredespaleissprekers’ uit 2019, onderlinge
overleggen en op onze online Algemene Vergadering, met Ingeborg Denissen (BuZa) als
spreekster. Eveneens online was op 22 januari de viering met het Balieberaad van de
inwerkingtreding van het TPNW. Met dat Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld
organiseerden we eind 2021 opnieuw een publieke zoom, nu over de NPT-RevCon, met
opnieuw Ingeborg Denissen als spreekster.
NPT-RevCon en TPNW kwamen samen in diverse Balieberaad-initiatieven rond de
verkiezingen en formatie, nadat begin 2021 NVMP-bestuurders Dirk Hoogenkamp en Jeffrie
Quarsie een Kieskompas Kernwapens hadden opgesteld aan de hand van de
verkiezingsprogramma’s. Daaruit bleek, dat de dringende Balieberaad-aanbevelingen van
zomer 2020 (Amerikaanse kernwapens weg uit Nederland; aansluiten bij de TPNW) veel
gehoor hadden gevonden. Dat werden dan ook hoofdpunten van Balieberaad-appels aan de
informateurs en (formerende) partijen, waarbij wij een nieuwe Regeerakkoordzin
suggereerden : ‘Dit kabinet intensiveert en concretiseert zijn actieve inzet voor een
kernwapenvrije wereld’.
Hoogtepunt van 2021 was ongetwijfeld het door ons geïnitieerde IPPNW/Pugwash-Appeal aan
de presidenten Putin en Biden vanwege hun topontmoeting in Genève op 16 juni. Dit werd
ondertekend door Russische en Amerikaanse medische en wetenschappelijke
‘zwaargewichten’, en zelfs door generaals en oud-ministers uit beide landen, waaronder het
voormalig hoofd van de Russische nucleaire rakettenvloot. Zij bepleitten herbevestiging van
het Reagan-Gorbachev-statement ‘A nuclear war cannot be won and should therefore never be
fought’ en het met spoed hervatten van kernontwapeningonderhandelingen. En precies deze
punten stonden in het enige Presidential Statement dat die top opleverde.
Tenslotte, in 2021 overleden Bernard Lown en Eugene Chazov, twee medischmaatschappelijke giganten. Hartje Koude Oorlog (1980) besloten zij op een
cardiologencongres in Moskou om International Physicians for the Prevention of Nuclear War op
te richten, onze moederorganisatie. In 1985 mochten beiden voor IPPNW de Nobel
Vredesprijs in ontvangst nemen vanwege ‘… 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’. Helaas
zijn deze woorden 46 jaar later nog steeds toepasselijk. Het is dan ook een eer en noodzaak
hun strijd voort te zetten, ook in 2022.
Peter Buijs, voorzitter
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1. Onze Vereniging
Eind 2021 telde de vereniging op een totaal van 580 personen 278 leden, 228 begunstigers
en 45 vrienden, allen bijeen 16 minder dan eind 2020. We moesten afscheid nemen van 26
mensen door opzegging of omdat ze onvindbaar bleken, en van 3 mensen wegens
overlijden. De overeenkomstige cijfers eind 2020 waren: 334, 194, 36, 24 en 8 (totaal 596).
13 Leden en 9 begunstigers bleven in gebreke hun contributie of bijdrage te betalen (in
2019 7 respectievelijk 9). We zien een beperkte krimp in het totaal aantal betrokkenen,
daarbinnen een afname van het aantal leden ten gunste van het aantal begunstigers en
vrienden.

2. Onze Algemene Vergaderingen
De algemene vergaderingen vonden vanwege de coronamaatregelen beide digitaal plaats.
Die op 29 mei werd gevolgd door 31 en die op 20 november door 20 personen.
Op 29 mei werd de jaarrekening 2020 goedgekeurd. Van de kascommissie voor het jaar
2021 maken deel uit: Henk Groenewegen, Cornella Visser en Henriëtte van der Horst.
Peter Buijs is aftredend bestuurslid maar geeft te kennen nog graag een termijn door te
gaan.
Op 20 november wordt de begroting 2022 goedgekeurd. Voor de aftredende
penningmeester Bert Sweerts wordt Willem Hubregtse voorgedragen. Hij alsmede
Niloufar Rahim worden door de vergadering als bestuurslid benoemd. Ook is er een
werkgroep Fonds- en ledenwerving van de grond gekomen.

3. Ons Bestuur en beleid
Het Algemeen Bestuur vergaderde het afgelopen jaar negen maal: achtmaal via Skype en
eenmaal live.
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2021
Marianne Begemann, secretaris en RVP-Europe
Peter Buijs, voorzitter
Hugo D’aes, vaste adviseur
Dirk Hoogenkamp
Willem Hubregtse, penningmeester
Jeffrie Quarsie
Niloufar Rahim
Wil Verheggen, externe publiciteit

Einde termijn
2024
2025
2025
2024
2025
2024
2025
2024

Gezien de veranderde samenstelling van het
bestuur en de nieuwe uitdagingen zowel mondiaal
als voor de vereniging vond in november in
Amersfoort een heidag plaats onder leiding van
Rob Leemans en Dick Ratering. Besloten werd
daaraan in februari 2022 een vervolg te geven.

3

4. Onze activiteiten
A. Internationale IPPNW-activiteiten
Eind maart 2021 werd ik verkozen tot duo IPPNW- Vice President Europe samen met de Duitse
Angelika Claussen die reeds Regional Vice President Europe (RVP) was. Er is frequent en
structureel overleg tussen ons beiden.
Afgelopen jaar stonden de volgende punten op de Europese Agenda:
De voorbereiding van de verschillende Europese activiteiten samenhangend met de inmiddels
naar augustus 2022 verplaatste NPT RevCon in New York en de daaraan gekoppelde TPNWfirst Meeting of States Parties (1MSP), de bijeenkomst in Wenen van het één jaar oude VNverdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) die inmiddels ook verschoven is naar juli
2022. Als voorbereiding voor de MSP hebben we het afgelopen jaar tweemaal het webinar: A
Roadmap to end Nuclear Sharing in Europe georganiseerd. We zijn daarnaast bezig om samen
met het IPPNW-Central Office en ICAN activiteiten (side events) te organiseren in Wenen:
zowel live’ als virtueel om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen. De druk van
maatschappelijke organisaties als IPPNW en ICAN heeft zeker effect gesorteerd, zo zijn
NAVO-landen Noorwegen en Duitsland inmiddels bereid om als waarnemer bij de MSP
aanwezig te zijn. Helaas is Nederland nog niet zo ver.
Een ander speerpunt is het opzetten van een Europees Summer school project. Met als missie
om de Oost- en Westeuropese landen meer met elkaar te verbinden met een focus op de
komende generaties. Het opbouwen van een netwerk van Young Professionals in Europa is van
groot belang nu er wereldwijd cruciale beslissingen genomen moeten worden die de toekomst
bepalen van de toekomstige generaties met de dreiging van de gevolgen van klimaatverandering
en de directe dreiging van het nog steeds op scherp staan van nucleaire wapens. Vanuit het
secretariaat in Boston wordt ook gewerkt aan het opbouwen van een netwerk van medische
studenten die aangesloten zijn bij IPPNW overal ter wereld door middel van het organiseren
van webinars, gecoördineerde acties in de verschillende landen, het voorbereiden van acties
voor de MSP. Dirk Hoogekamp is daar nauw bij betrokken. Het blijkt lastig om hier financiële
ondersteuning voor te vinden. Er ligt nu een aanvraag bij een Amerikaanse Ploughshare
Foundation.
Begin november 2021 was Chuck Johnson, secretaris van
het IPPNW-hoofdbureau in Boston op rondreis langs de
Europese affiliates met Nederland als eindpunt. Mijn huis
diende een kleine week als hotel en conferentiecentrum
waar mijn collega duo RVP Angelika Claussen ook
uitgenodigd was. Tijdens ons overleg kwam Chuck Johnson
met het idee om een tweede IPPNW bureau/dépendance in
Genève op te zetten. Dichter bij organisaties als de WHO,
WMA, ICAN en de Europese affiliates. Dat betekent dat
IPPNW kortere lijnen heeft naar genoemde organisaties om samen te werken en ook meer
secretariële ondersteuning kan gaan geven aan het Europese werk van IPPNW. Inmiddels is er
een akkoord vanuit het IPPNW bestuur. De streefdatum om het bureau te openen, is januari
2023. Marianne Begemann, secretaris NVMP en Regional Vice President Europe
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B. Webinar: TPNW-kernwapenverdrag van kracht
22 januari 2021 was een historische datum in de strijd voor een kernwapenvrije wereld. Toen
namelijk trad het VN-verdrag Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) in werking.
Daarmee is het de eerste juridisch bindende, internationale overeenkomst die het
ontwikkelen, opslaan, dreigen met – en inzetten van kernwapens alomvattend verbiedt, met
als doel de totale eliminatie ervan te bevorderen.
Om dit voorlopige hoogtepunt van deze bottom-up ontwikkeling te vieren nodigden de
organisaties verenigd in het Balieberaad (Raad van Kerken, Greenpeace, Pugwash, Rode Kruis,
Humanistisch Verbond, Mayors for Peace, IALANA, PAX, NVMP) hun achterbannen uit voor
een onlinebijeenkomst over het belang van TPNW. Kan dit verdrag daadwerkelijk een nieuwe
impuls geven aan multilaterale nucleaire ontwapening en welke rol kan Nederland daarin
spelen?
In dit webinar werd daarop dieper ingegaan door de volgende sprekers:
* Tom Sauer, professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen;
* Sico van der Meer, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale
Betrekkingen Clingendael;
* Ingeborg Denissen, hoofd Non-proliferatie, Wapenbeheersing en Nucleair Zaken, ministerie
van Buitenlandse Zaken.
Meer informatie vindt u op: https://www.nvmp.org/webinar-kernwapenverdrag-on-line/
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C. Balieberaad Kieswijzer kernwapens

Op 4 maart, kort voor de TweedeKamerverkiezingen, bracht op initiatief van de
NVMP het Balieberaad de ‘Kieswijzer
kernwapens’ uit, voor een actieve, urgente
Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije
wereld.
De verkiezingscampagne ging amper over het
buitenland en de internationale veiligheid, laat
staan over kernwapens, terwijl deskundigen
waarschuwen dat het risico op een vernietigend
nucleair conflict groter is dan ooit, bedoeld of
onbedoeld. Daarom stuurden organisaties,
samenwerkend in het Balieberaad voor een
kernwapenvrije wereld eerder zes urgente
aanbevelingen aan de politieke partijen om de
Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije
wereld te intensiveren.
Nagegaan werd wat daarvan in hun
verkiezingsprogramma’s was terecht gekomen,
en dat bleek heel wat te zijn, al lieten sommigen
het lelijk afweten.
Vervolgens hebben we de standpunten zo
overzichtelijk mogelijk samengevat In de
Kieswijzer kernwapens.

Meer informatie vindt u op:
https://www.nvmp.org/kieskompas-kernwapens/
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D. Webinar: Oorlog in Afghanistan
Oorlog in Afghanistan: het medisch-humanitaire perspectief

Op dinsdag 11 mei vond het door bestuursleden Jeffrie Quarsie en Dirk Hoogenkamp
georganiseerde webinar Oorlog in Afghanistan: een medisch-humanitair perspectief plaats.
Ongeveer veertig deelnemers waren aanwezig, van wie een flink deel medisch studenten die
nog niet eerder aan onze events hadden meegedaan.
Drie topsprekers lieten hun licht schijnen over de langste oorlog uit de Amerikaanse
geschiedenis waarnaar ook Nederland militairen heeft uitgezonden. Welke belangen spelen er
en wie zijn de actoren in de oorlog? Wat is de impact geweest op de bevolking?

Jorrit Kamminga opende de avond vanuit zijn expertise als politiek wetenschapper bij
Clingendael. Hij was kritisch over de rol van Nederland in de oorlog en over onze ambities
om in een vreemd land met verkeerde middelen te proberen een democratie op te bouwen.
Hij wierp de vraag op of een militaire missie wel de juiste inzet was. Ook gaf hij ons meer
inzicht in hoe de opiumeconomie er werkt. Daarna volgde huisarts in opleiding Niloufar Rahim,
die de kwestie van een andere kant bekeek met haar treffende verhaal over de bewogen
geschiedenis van Afghanistan, de geopolitieke belangen en de indrukken tijdens haar medische
missies en trainingen van geneeskundestudenten in het land. Er was een afsluitende bijdrage
van oorlogschirurg Rob Leemans die ons een onverbloemd rauwe indruk wist te bieden van
het geweld en de trauma’s die de oorlog veroorzaakte.
Meer informatie in onze Nieuwsbrief:
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2021/06/nwsbrf2101.pdf
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E. Brieven aan de informateurs
Op 11 mei stuurde, op initiatief van de NVMP, het Balieberaad voor een kernwapenvrije wereld een
brief aan kabinetsinformateur Mariëtte Hamer waarin het vroeg, ten behoeve van het nieuwe
regeerakkoord, de ‘actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld’, zoals verwoord in het
regeerakkoord uit 2017, ’verder te intensiveren en te concretiseren’. Vier adviezen werden gedaan:
* de verouderde Amerikaanse kernbommen op Volkel niet te vervangen, zo mogelijk samen met andere
Europese ‘gastlanden’. Dat zou sporen met het uitgangspunt van het derde kabinet-Rutte: ‘Inzet blijft
dat Nederland geen nucleaire taak meer zou hoeven te vervullen als de F-16 definitief wordt vervangen
door de F-35’;
* de First Meeting of States Parties van het VN-kernwapenverbod TPNW bij te wonen als waarnemer,
ter voorbereiding op ondertekening en ratificatie, en anderen daartoe op te roepen;
* het debat te starten over de vervanging van het onhoudbare twintigste-eeuwse concept van credible
nuclear deterrence door een duurzaam, eenentwintigste-eeuws, niet-nucleair veiligheidsalternatief;
* bij alle negen kernwapenstaten aan te dringen op vertrouwenwekkende maatregelen om zo veilig
mogelijk te kunnen werken aan een kernwapenvrije wereld, zoals no-first-use-verklaringen, de-targetting
en de-alerting.
Concreet resulteerde dat in de volgende zin voor een nieuw Regeerakkoord: ‘Dit kabinet intensiveert
en concretiseert zijn actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld, met name door de laatste
Nederlandse nucleaire taak af te stoten en aansluiting te zoeken bij de TPNW’.
Meer informatie op: https://www.nvmp.org/brief-aan-informateur-mariette-hamer/

Foto: Wouter Koolmees (links) en Johan Remkes
Op 19 oktober stuurde het Balieberaad een vervolgbrief aan de informateurs Koolmees en Remkes
waarin onze argumenten werden geactualiseerd aan de hand van de succesvolle Putin-Biden-top in juni
en de voortvarende vervolgonderhandelingen over Strategische stabiliteit en kernontwapening dat
nieuwe hoop en Nederland meer ruimte bood voor een actieve rol op het wereldtoneel om de
nucleaire dreiging te helpen beëindigen.
Meer informatie op: https://www.nvmp.org/brief-aan-informateurs-remkes-en-koolmees/
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F. Het Putin-Biden appeal
Om als civil society in het algemeen en als medische professionals de nationale en
internationale ontwikkelingen te kunnen beïnvloeden heeft de NVMP de afgelopen jaren een
groot (inter)nationaal netwerk opgebouwd waarmee wij serieuze initiatieven kunnen
ontplooien voor verdere stappen op weg naar een kernwapenvrije wereld.
Hierdoor kon NVMP-voorzitter Peter Buijs het initiatief nemen voor een Urgent Appeal to
Presidents Putin and Biden to prevent nuclear war.
Op 14 mei belde hij daarvoor Vredespaleisspreker (26-11-2019) Sergey Batsanov, vanaf 1976
Russisch onderhandelaar bij diverse (nucleaire) ontwapeningsverdragen. ‘Is Putin accepting
Biden’s invitation for a summit, mid June?’. ‘Shall we then start working on an Appeal, we discussed
earlier, from Russian and US civil society to urge their leaders for steps towards a nuclear weaponfree world, according to our “Peace Palace message”?’ Er volgden twee intensieve weken van
concepten en overleg over het Appeal, waarbij Vredespaleissprekers Ira Helfand – vele jaren
IPPNW co-president – en vooral Tom Countryman, - onder Obama onderminister voor
kernontwapening - volop meededen.
Voor het daarop volgende praktische werk haalde Countryman, tevens voorzitter van de
Amerikaanse Arms Control Association ACA, zijn executive director, Daryl Kimball, erbij. Dit
leverde een daadkrachtig gezelschap op, dat in minder dan geen tijd ondertekenaars van naam
verzamelde zoals William J. Perry, voormalig U.S. Defensieminister; Igor Ivanov, voormalig
Russisch minister van Buitenlandse Zaken; Dan Correa, President Federation of American
Scientists; generaal Vyacheslav Trubnikov, voormalig hoofd van de Russische External Intelligence
Service en generaal Victor Esin, voormalig hoofd van de Russische Strategic Missile Service.
Hoofdpunten van het appeal waren:
• Reaffirm the joint statement of Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan: ‘A nuclear war cannot
be won and must never be fought’;
• 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 rediscovery of the road to a world free of nuclear weapons.
De resultaten van dit appeal mochten er zijn: de hoofdpunten werden bijna letterlijk
overgenomen. In hun statement na de top op 16 juni verklaarden Putin en Biden dat: ‘A nuclear
war cannot be won and should therefore never be fought’, en dit werd verheven tot ‘principle’.
Daarnaast werden zij het eens over hervatting van serieuze onderhandelingen over Strategic
Stability en nucleaire ontwapening.
De gehele tekst van het appeal vindt u op: https://www.nvmp.org/appeal-to-biden-and-putin/

9

G. De Nederlandse rol bij de toetsingsconferentie NPV
Ten gevolge van de coronapandemie werd de voor 2020 geplande Toetsingsconferentie van
het Non-Proliferatie Verdrag (tegen onder andere de verspreiding van kernwapens) keer op
keer uitgesteld. Het welslagen van deze toetsingsconferentie is niet alleen voor ons maar ook
voor de Nederlandse regering een topprioriteit. Daarom organiseerde de NVMP dit jaar maar
liefst driemaal een webinar met als thema ‘De Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije
wereld, de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag en de TPNW’.
De eerste keer was dat bij het al eerder vermelde webinar van het Balieberaad op 22 januari
ter gelegenheid van het inwerkingtreden van het TPNW-kernwapenverdrag.
Tijdens het middaggedeelte van onze AV op 29 mei stond dit thema wederom centraal. Een
verslag hiervan vindt u in het eerste nummer van onze nieuwsbrief 2021.
Tenslotte kwam op 13 december een zestigtal geïnteresseerden in een Balieberaad-webinar
bijeen vanwege de op handen zijnde NPV-RevCon in januari 2022.

Een uitgebreid verslag van dit laatste, overkoepelende, webinar kunt u lezen op:
https://www.nvmp.org/wp-content/uploads/2021/12/Verslag-Balieberaad-webinar-13-12-2021-.pdf
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H. Werkgroepen
* De regionale groep Rijnmond
Carien Dagnelie voorzitter, Cornella Visser-Mol, Auke van der Heide, Charles Zuiderweg,
Jannes Mulder, Mimi Tyssen, Aart Stevens, Christien Mudde en Jan Vosters (ⴕ) kijken terug op
zes bijeenkomsten waarvan vier via zoom.
Op 23 januari 2021 blijkt dat wij de lockdown goed hebben doorstaan. Biden’s verkiezing, de
bestorming van het Capitool, Merkel’s vertrek en avondklok passeren de revue. Enig
pessimisme heerst en vandaar dat we op 27 februari stilstaan bij de vraag: Gaat het met Europa
eigenlijk wel goed? Met de nodige kanttekeningen wordt die vraag positief beantwoord. Op
17 april is China aan de beurt. Wat vinden wij van hun nieuwe Zijderoute, de Oeigoeren et
cetera? Neemt door de opkomst van China de kans op oorlog toe?
Onze gast de heer Oey vertelt hoe het Westen langzaam maar zeker aan China moet wennen.
Voor mensenrechten, Taiwan en samenwerking op medisch gebied blijft te weinig tijd over.
Op 2 juni bespreekt Oey de eerste keizer van 221 jaar v.C., Confucius en een eigen kaart van
de Chinese zee. Auke informeert nog naar bestaande problemen (vergrijzing, corruptie en
onderlinge verhoudingen van bevolkingsgroepen) en Mimi naar China’s optreden in Afrika. Het
ene Chinese volk en de unieke Chinese cultuur bemoeilijken onze discussie.
14 september zien we elkaar weer in levenden lijve. Twintig jaar na 9/11 herinnert Mimi zich
hoe op haar AB-vergadering op 11 september 2001 (!) met geen woord is gesproken over wat
er toen net in de VS was gebeurd. Volgens Jannes betwijfelden wij even na 9/11 of er wel een
zwarte bladzijde in de geschiedenis was omgeslagen. Achteraf is dat wel degelijk het geval.
Maar dat heeft meer te maken met de puinhoop die mede door de VS plus bondgenoten in de
War on Terror is ontstaan. Wat betreft de toekomst, delen we een gevoel dat het Westen –
met name na Afghanistan - een stapje terug moet doen. Het brengen van democratie en
universele mensenrechten in de rest van de wereld zal subtieler moeten gebeuren wil het niet
contraproductief uitpakken. We zijn het met Auke eens dat een gevoel van onzekerheid is
toegenomen. Vooral onder jongere generaties die, in vergelijking met toen wij jong waren,
hun ‘baan & bestaan’ als toenemend precair ervaren.
Op 11 oktober ontvangen wij Abraham Behar, voorzitter van de Franse affiliate van IPPNW
en zijn vrouw Francine Cohen, redacteur van het Franse IPPNW-bulletin. Een belangrijk thema
is de erkenning van de slachtoffers van de kernproeven in Niger (tot 1967) en Polynesië (na
die tijd). In Niger hebben de Toeareg nog steeds te maken met de gevolgen van radioactiviteit
in de oases. Zo was het risico op het krijgen van kanker bij ongeboren baby’s viermaal
verhoogd… . Nu, na zes jaar strijd, is eindelijk het benodigde bedrag beschikbaar gesteld:
twintig miljoen euro. Een tweede probleem waar de Franse IPPNW mee kampt is de publieke
opinie in Frankrijk – de meeste Fransen zijn pro-kernwapens. Het imago van Frankrijk hangt
mede hiervan af, dus is men hier niet vanaf te brengen. Behar schat in dat Nederland een
sleutelpositie heeft voor het tot stand brengen van veranderingen in de NAVO. Maar er is wel
een coalitie nodig met anderen, bijvoorbeeld kerkelijke leiders. Een inspirerend bezoek.
Jannes H Mulder
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* De werkgroep Aiming for prevention
Het primaire thema van onze vereniging is: bevorderen van vrede door preventie van
wapengeweld, in het bijzonder van het nucleaire wapen, het meest onzinnige van alle
wapens.
Preventie van gezondheidsschade door andere oorzaken is het aandachtsveld van onze
werkgroep. De werkgroep bestaat inmiddels vier jaar. In de eerste twee jaren ging onze
aandacht vooral uit naar preventie van geweld onder schooljeugd. Dit resulteerde onder
andere in een onderzoek onder schoolartsen, schoolleiders en leiding van buitenschoolse
opvang. Dit leidde tot een rapport, benoemd in het programmaboekje van ons vijftigjarig
jubileum. In het derde jaar is vooral aandacht besteed aan ons preventie thema door de
ideeën van David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg (Vrede kun je leren, 2-17) uit te
werken.
De werkgroep telde op 1 januari 2021 zes leden: Marianne Begemann, Mimi Tyssen, Piet
Jansen, Jolande Schoonenberg, Jan Vosters en Frans Fonville. Begin januari 2022 bereikte ons
het bericht dat Jan Vosters, onze coördinator, plotseling is overleden.
Doordat fysieke vergaderingen lange tijd niet mogelijk waren en de techniek ons bij herhaling
in de steek liet, is deze uitwerking dit jaar niet goed van de grond gekomen. Door het
overlijden van Jan, die de grote stimulator was van het thema Vrede kun je leren, kunnen we
ons eerst herbezinnen.
Piet Jansen
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* De werkgroep Fonds- en ledenwerving
Op initiatief van de Algemene Vergadering kwam een werkgroep Fonds- en
ledenwerving tot stand. Tot gestructureerde activiteiten van de werkgroep
heeft dat om verschillende redenen nog niet geleid.

I. Publiciteit
Onze leden ontvangen tweemaal per jaar de Nieuwsbrief, tweemaal per jaar een bulletin en
eenmaal per jaar een contributiebrief. Daarnaast zijn we ertoe overgegaan, als daar aanleiding
toe bestaat, zogenaamde nieuwsflitsen digitaal aan onze achterban te versturen. Uit de reacties
blijkt dat deze vorm van communicatie in een behoefte voorziet en op prijs wordt gesteld.

* De Nieuwsbrief
In 2022 brachten we opnieuw twee nummers van de Nieuwsbrief van NVMP-Artsen voor
vrede. Een groot deel van de lezers ontving de nieuwsbrief opnieuw als digitale PDF-versie,
een kleiner aantal gedrukte exemplaren werd nog door de postbode bezorgd.
De redactie bestaat zoals voorheen uit Margreet Bakker, Hugo D’aes, Hans van der Dennen,
Christien Mudde en Mimi Tyssen. Voor de eindcorrectie konden we weer rekenen op de
inspanning van Leo van Bergen, waarvoor bijzondere dank. Hans van Iterson staat nog steeds
in voor de coördinatie, de opmaak van de cover en de illustraties. Hoofdredacteur is
ondergetekende en de eindredactie wordt verzorgd door Hans van der Dennen en Hans van
Iterson.
Peter Buijs brengt uiteraard het Woord van de Voorzitter, dat niet
alleen het reilen en zeilen van de vereniging beschrijft maar ook
aandacht heeft voor de internationale toestand. Onze vaste columnist
Marc Cosyns, Gentse huisarts en universiteitsdocent, bezorgde ons
voor beide nummers weerom een geïnspireerde column. Deze is nu
een vaste waarde, aan beide zijden van de landsgrens geapprecieerd.
2021 stond, helaas, in het teken van het overlijden van onze twee
founding fathers, Bernard Lown en Evgeny Chazov. Hun beider
portretten sierden de covers en bepaalden mee de inhoud van de
twee nieuwsbrieven.
Onze redacteurs hebben zo hun eigen interessegebied en ‘specialisatie’. Christien Mudde vond
muzikale inspiratie in het overlijden van Mikis Theodorakis en in 75 jaar Verenigde Naties.
Mimi Tyssen vervolgde de reeks over mediation met een update over track 2 diplomatie en een
eerbetoon aan George Shultz. Hans van der Dennen heeft opnieuw twee lijvige boeken
gefileerd, met name De Goedheidsparadox (Richard Wrangham) en De reis van onze genen
(Krause & Trappe). We namen het initiatief voor een nieuwe serie, met name over
monumenten of musea die te maken hebben met oorlog en vrede, openend met een stuk over
Käthe Kollwitz en in het tweede nummer het Finse oorlogsmuseum Raate.
In heldere bijdragen bracht Hans van Iterson ons ook verslag van de activiteiten van de
verenigingen, nationaal en internationaal.
Onze dank gaat uit naar alle vaste medewerkers en naar de gelegenheidsauteurs voor de vele
bijdragen. Jeffrie Quarsie en Wil Verheggen schreven voor beide nummers een bijdrage!
Hugo D’aes
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* Nieuwsflitsen
Datum

Overzicht Nieuwsflitsen NVMP 2021
NVMP-Nieuwsflits: Mijlpaal: internationaal verbod op kernwapens wordt van
kracht
NVMP-Nieuwsflits: Onze nieuwjaarswens aan minister Stef Blok
Verslag van het webinar over de inwerkingtreding van het kernwapenverdrag
TPNW, 22-01-2021
NVMP-Nieuwsflits: Brochure van Stop Wapenhandel
NVMP-NIeuwsflits: Balieberaad Kieskompas kernwapens
NVMP-Nieuwsflits: webinar: European Roadmap to End the Policy of Nuclear
Sharing
NVMP: Uitnodiging voor Algemene Vergadering, lunch en symposium op 29 mei
2021
De NVMP is op zoek naar een penningmeester
NVMP-Nieuwsflits: Stop met beleggingen pensioengeld zorg in ziekmakende
industrie.
NVMP-Nieuwsflits: webinar Oorlog in Afghanistan
NVMP-Nieuwsflits: Regeerakkoord & actieve inzet voor een kernwapenvrije
wereld
NVMP-Nieuwsflits: ICJ – Advisory Opinion on the Legality of Threat or Use of
Nuclear Weapons 25 jaar
NVMP-Nieuwsflits: webinar: European Roadmap to End the Policy of Nuclear
Sharing
NVMP-Nieuwsflits: Actievoerende arts Peter Buijs: ‘Kernoorlog nog nooit zo
dichtbij’
NVMP-Nieuwsflits: Concretiseer inzet voor een kernwapenvrije wereld in
Regeerakkoord
NVMP-Nieuwsflits: Balieberaad webinar 13-12-2021 De Nederlandse inzet voor
een kernwapenvrije wereld

* NVMP in de media
25-01 Brabants Dagblad, Oped Wil Verheggen
04-02 Nederlands Dagblad, interview met Peter Buijs
20-02 Medisch Contact, In memoriam Bernard Lown door Wil Verheggen
Juli De Linkerwang nr 3, interview met Peter Buijs en Jeffrie Quarsie
27-08 De Bezieling, interview met Peter Buijs
31-08 NPO Radio 1, interview met Gerrit van der Wal
15-11 Amatom 34, artikel Dirk Hoogenkamp
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11 jan
19 jan
26 jan
23 feb
5 mrt
25 mrt
6 apr
8 apr
20 apr
29 apr
11 mei
25 jun
25 jun
31 aug
21 okt
18 nov

J. Ons Netwerk
Binnen het Balieberaad overleggen we met PAX, het Humanistisch Verbond, Juristen voor de
vrede, het Rode Kruis, Mayors for Peace, Pughwash, Greenpeace en de Raad van Kerken in
Nederland. Namens NVMP-Artsen voor vrede participeren hierin Peter Buijs (voorzitter),
Dirk Hoogenkamp en Hans van Iterson (secretaris).
NVMP-Artsen voor vrede (Hans van Iterson en Bert Sweerts) voert het secretariaat van
Burgemeesters voor Vrede in Nederland.
Namens NVMP heeft Ron Aardenburg een zetel in het bestuur van het Museum voor
Geweldloosheid en Vrede.
Marianne Begemann is samen met Angelica Claussen Vice-President Europe van de IPPNW.
Dirk Hoogenkamp is Student Representative Europe binnen IPPNW.

5. Ons Bureau
Het bureau, met Hans van Iterson al jarenlang als enige betaalde medewerker en coördinator,
vormt het administratieve en beleidsondersteunende hart van de vereniging: beheer van het
ledenbestand, in- en externe vraagbaak, verzorging en bewaking van inkomende en uitgaande
informatie, ondersteuning van het Bestuur bij de voorbereiding en uitvoering van beleid en
besluiten. Op het bureau wordt ook de homepage op internet bijgehouden: www.nvmp.org
evenals de NVMP-pagina op Facebook. Bestuursleden Jeffrie Quarsie en Dirk Hoogenkamp
houden het Instagram-account ‘artsenvoorvrede’ bij.
De NVMP-website werkt feilloos maar wordt niet bijzonder vaak geraadpleegd. Wel als er
bijvoorbeeld een Nieuwsflits is uitgegaan met een link naar de website. De Facebookpagina
heeft 133, het Instagram account 121 volgers.
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6. Onze Financiën
Balans per 31 december 2021
Activa
vaste activa
liquide middelen

0
NL36TRIO0379714329
NL03ASNB0943442508

39.571
102.937

teruggave loonbelasting

200

pensioenpremie jan. 2022
huur jan. 2022
huur opslagruimte jan. 2022

199
250
33
143.191

Vooruit ontvangen contributies/bijdragen
Nog te betalen
rente NL03ASNB0943442508
betalingsverkeer okt-dec 2021
loonbelasting dec. 2021
huur opslagruimte
porti NB
bureaucoördinator
reserve Mayors for Peace
reserve studenten
reserve AVV
strategische reserve
beschikbaar eigen vermogen
Totaal Passiva

3.705

nog te ontvangen
vooruit betaald

Totaal Activa
Passiva
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1
76
872
15
213
250
1.727
425
9.960
70.000
55.947
143.191

Staat van baten en lasten

2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Baten
Vaste baten

Exploitatie

Begroting

46.929

46.750

leden
begunstigers
vrienden
Incidentele baten
1.075
voorjaarsactie
vredesweek
overige giften
rente
Symposia
0
Subsidies
0
Te onttrekken aan vermogen
Totaal
48.004
Lasten
Verenigingskosten
3.708
AV
bestuur
ledenadmin. en
werving
bank- en verz.kosten
IPPNW
Bureaukosten
4.954
huur
telefoon
postbus en porti
papier
website en internet
Bureaucoördinator
34.540
Nieuwsbrief
3.958
Symposia
0
Werkgroepen
0
Projecten
0
Mayors for Peace
200
Onvoorzien
118
Totaal
47.478
Resultaat
527

44.119
2.620
190
500
0
0
1.084
-9
200
0
7.835
55.335
6.750
100
1.778

2.000
1.000

298
280
1.252

1.000
750
2.000
5.425

3.135
170
464
4
1.182

3.450
625
250
100
1.000
34.975
4.500
850
0
0
200
2.635
55.335
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Toelichting op de jaarrekening 2021
• Toelichting op de Balans
In de balans zijn de financiële middelen van de vereniging zichtbaar, rekening houdend met
zowel de bezittingen plus de vorderingen (activa) als de verplichtingen plus de schulden
(passiva) op 31-12-2021.
Activa
De som van de Liquide middelen is € 142.509, zijnde de optelsom van de saldi van de beide
NVMP-rekeningen per 31-12-2021.
Hierbij moeten worden opgeteld de vordering die op 2021 betrekking heeft maar in 2021 nog
niet was ontvangen, als ook de bedragen die op 2022 betrekking hebben maar al in 2021 zijn
betaald.
Passiva
Deze bestaan uit baten (contributies) die op 2022 betrekking hebben maar al in 2021 waren
ontvangen, daarnaast uit lasten die op 2021 betrekking hebben maar nog niet waren betaald.
Naast de drie bestemmingsreserves - een voor Mayors for Peace, een voor studenten en een
voor de Nieuwsbrief, uit de nalatenschap van AVV – is er een strategische reserve van € 70.000.
Het vrij besteedbaar eigen vermogen per 31-12-2021 bedraagt € 55.947 (2020: € 54.323).
• Toelichting op de Staat van baten en lasten
Baten
Bij het opstellen van de begroting voor 2021 werd rekening gehouden met een tekort van
bijna € 8.000. Door een verhoging van de contributie voor leden van € 100 naar minimaal €
120 kwamen de inkomsten uit op het gewenste, begrote niveau.
Lasten
Doordat activiteiten geheel wegvielen dan wel vanwege corona voornamelijk online
plaatsvonden, zakten de begrote uitgaven met ongeveer € 8.000.
Met name de Verenigingskosten (de posten 17,19 en 21) bleven achter, er waren geen
symposia en nauwelijks onvoorziene kosten.
Resultaat
Het resultaat van dit alles was dat we het jaar met een bescheiden positief resultaat van € 527
konden afsluiten.
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Begroting 2022

Exploitatie
1 Baten
2 Vaste baten
3
leden
4
begunstigers
5
vrienden
6 Incidentele baten
7
voorjaarsactie
8
vredesweek
9
overige giften
10
rente
11 Symposia
12 Subsidies
13 Mayors for Peace
36 Te onttrekken aan vermogen
14 Totaal
15 Lasten
16 Verenigingskosten
17
AV
18
bestuur
19
ledenadmin. en werving
20
bank- en verz.kosten
21
IPPNW
22 Bureaukosten
23
huur
24
telefoon
25
postbus en porti
26
papier
27
website en internet
28 Bureaucoördinator
29 Nieuwsbrief
30 Symposia
31 Werkgroepen
32 Projecten
33 Mayors for Peace
34 Onvoorzien
35 Totaal

Jaar 2022
begroting
48.800
46.100
2.500
200
200
50
50
200
0
500
0
0
6.635
56.135
5.650
2.000
1.000
200
450
2.000
5.650
3.400
400
450
100
1.300
37.500
5.000
1.100
100
0
200
935
56.135
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Toelichting op de begroting 2022
De begroting voor 2022 is door de Algemene Vergadering op 20 november 2021
goedgekeurd.
2. Bij de raming van de vaste baten is de geprognosticeerde opbrengst in 2021 verminderd
met de gederfde inkomsten door de opzeggingen in 2021.
6. De opbrengst uit incidentele baten is per definitie onzeker en dus laag begroot.
11. Bij de inkomsten uit een symposium wordt uitgegaan van twintig deelnemers die elk € 25
betalen.
Bij de Verenigingskosten (16vv) zijn we veiligheidshalve ergens gaan zitten tussen de
vermoedelijke uitgaven in 2021 en de begroting voor 2021 omdat 2021 niet normaal verliep
door de beperkende maatregelen vanwege corona.
Bij de Bureaukosten (22vv) werken porti (25) en het internet (27) kostenverhogend.
28. De kosten van de bureaucoördinator worden jaarlijks 2,5% hoger begroot dan in het
lopende jaar.
30. Er is rekening gehouden met twee symposia met zaalhuur à € 150 en twintig lunches à
20.
34. Voor onvoorziene kosten wordt 5% opgenomen van de lasten minus die van de
bureaucoördinator.
Verwacht resultaat. Uitgaande van deze cijfers zouden we in 2022 € 6.635 aan het
vermogen moeten onttrekken.
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NVMP-Artsen voor vrede
Adres
Postbus 199
4190 CD Geldermalsen
Telefoon
06 – 42009559
E-mail
office@nvmp.org
Internet
https://www.nvmp.org/
IBAN
NL36 TRIO 0379714329
KvK-nummer
40259243
Contact
Hans van Iterson

21

