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Bij de voorplaat
Na afloop van de AV werd er een groepsfoto
gemaakt van de aanwezigen. Het kan haast niet op
toeval berusten dat de centraal aanwezige
‘Doomsday clock’ op 1 minuut voor twaalf stond!

De redactie heeft besloten u, beste lezer,
niet lastig te vallen met de bijzonder dodelijke en destructieve vredesoperaties van
een gemankeerde Tsaar in een naburig
grensland dat tijdens de Stalinistische terreur (Holodomor) en later de beschavingsoffensieven van Nazi-Duitsland ook tot de
‘bloedlanden’ (Timothy Snyder) behoorde.
De redenen daarvoor zijn eenvoudig: er
valt weinig origineels meer over te zeggen,
en alles wat op dit moment actueel is, is al
achterhaald als u deze Nieuwsbrief in handen of voor ogen krijgt.
Als onbevangen wetenschapper (met een
door vele jaren studie van het fenomeen
levensvorm toch ietwat bevangen mens- en
wereldbeeld) viel mij de afgelopen maanden iets op wat mij aanvankelijk ontsnapte
voordat ik het kon benoemen. Ik ‘voelde’
(intuïtie?) dat er achter de algemeen beleden verbijstering over, het afgrijzen, en de
weerzin tegen de Russische inval en verwoesting in Oekraïne nog iets anders stak,
namelijk dat die godvergeten schoft van
een Poetin het gewaagd had ons westers
vooruitgangsgeloof aan te tasten, en onze
overtuiging van onstuitbare progressie naar
het Homo-deus-paradijs, de neoliberale
welvaartstaat en het einde van de geschiedenis en de ideologie, de illusie van eeuwige vrede, de ongebreidelde plasticiteit van
menselijk gedrag en de grenzeloze maakbaarheid van de samenleving had durven te
ondermijnen. Dat was wat ik proefde. Een
buurman bezwoer mij al in het begin van
de invasie: “Laat die Zelenski zich nou maar
overgeven dan zijn we van het gelazer af”.
Want ja, de energieprijzen rijzen de pan uit,
de afhankelijkheid van Russische fossiele
brandstoffen dreigt ons (vooral financieel)
fataal te worden; als alles weer ‘normaal’ is
kunnen we weer zonder vliegschaamte
naar mensenrechtenschendende regimes
en moorddadige vakantielanden.

Rest mij alleen nogmaals mijn favoriete
citaat aan te halen (om uit te knippen en
boven uw bed te hangen): “To achieve
peace, people do not necessarily have to
become admirable, nor do they need to stifle
all their unpleasant instincts and proclivities;
they merely need to abandon the rather
absurd institution of war as a method for
dealing with one another.The abolition of
slavery may have made the world better, but it
certainly did not make it perfect. Similarly,
peace is not an utopian condition; it is merely
better than the alternative. If we stop envisioning it as heaven on earth, it will be easier to
achieve and to maintain” (John Mueller,
1991: 25).
Hans van der Dennen
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Dit brengt mij op mijn laatste observatie
(in mijn messcherpe analyse van het huidige tijdsgewricht): buiten het idee dat alles
een aangeleerde socioculturele constructie
zou zijn wordt alles wat ons onwelgevallig
is, verklaard door ‘machtsongelijkheid’,
bekend van onder andere Thucydides,
Machiavelli, Foucault, Galtung, verscheidene
feministische stromingen, en de #MeToobeweging. Zie de ingezonden bijdrage “We
zijn toe aan een paradigmawisseling” van
Bert Sweerts. Helaas is het opheffen van
machtsongelijkheid, zelfs indien dit mogelijk
zou zijn, geen enkele garantie op vrede. Ik
heb daar speciaal gepensioneerd collega en
deskundoloog Dr. Pinus Sylvestris over
geconsulteerd.

Wat mij ook opviel was dat vooral jonge
mensen mij, in het kielzog van de huidige
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oorlog, vragen waar de menselijke oorlogszucht, wreedheid, bloeddorst toch vandaan
komt, en mij dan aankijken alsof ik door de
goden met waanzin ben geslagen als ik dat
probeer uit te leggen. Ze geloven het niet;
het strookt niet met de ‘culturele constructie’-idiotie en de nog onbenulliger
notie dat alles ‘aangeleerd’ is (ook zo’n
magische mantra), plus de vrome leugen
dat de meeste mensen deugen, waarmee
ze zijn opgegroeid.
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Woord van de voorzitter

Onze missie is urgenter dan ooit

Peter Buijs
‘Thuis lees ik een persbericht van
de Nederlandse Vereniging voor
Medische Polemologie/Artsen
voor Vrede. Een oproep tot de
wereldwijde afbouw van kernwapens, om te voorkomen dat
Poetin ermee kan blijven dreigen:
`Er is geen grotere acute bedreiging van onze aarde dan het
voortbestaan van kernwapens'.
Ook de corona-epidemie is er
niets bij. Een filosofische onderbouwing geven ze niet, maar toch
geef ik hier nu de medici, en niet
de vriend-vijand-denkers, het laatste woord.’ (Slot Trouw-column
‘kernwapens zijn niet het antwoord’ van Marli Huijer, huisarts
en oud-filosoof des Vaderlands,
12-4-2022, na een kritische
bespreking van een filosofische
bijeenkomst over Oekraïne).
Het schrijven van het Woord van de
voorzitter is altijd een groot genoegen,
al was het maar om u deelgenoot te
maken van wat we als NVMP het afgelopen half jaar hebben gedaan of voor
elkaar gekregen. Maar dit keer valt het
me zwaar vanwege het ongehoorde feit
dat we voor het eerst sinds 1945 in
Europa een klassieke oorlog meemaken: in strijd met alle internationale
wetten, VN-handvesten, verdragen,
memoranda etc. is een soeverein land
binnengevallen door een veel grotere
en sterkere buur, die ook nog eens
’s werelds sterkste kernmacht is. En je
hoeft geen gezondheidswerker te zijn
om te beseffen hoeveel medische en
humanitaire ellende - fysiek en mentaal

- en infrastructurele schade dat al heeft
opgeleverd. Dit zal waarschijnlijk
generaties lang doorwerken, ook bij de
miljoenen vluchtelingen, vanwege het
besluit van één man. Zelden heeft mijn
vrouw mij dan ook zo horen vloeken
als op donderdagochtend 24-2-2022,
vooral omdat ik kennelijk zo naïef was
geweest om Poetin te geloven, dat hij
NIET Oekraïne zou binnenvallen, terwijl de troepenopbouw steeds omvangrijker werd. Hoe sterk kan de wens de
vader van de gedachte zijn….
Sindsdien zijn wij opeens vrijwel allemaal niet meer van ná de oorlog, maar
van vóór de oorlog. En vanalles is ongekend gaan schuiven: de 2%-NAVOeis voor defensie-uitgaven werd plotseling algemeen onderschreven, zelfs
door bv. GroenLinks, terwijl in Duitsland de Groenen vooropliepen in een
complete politieke omwenteling, zoals
de 100 miljard extra voor Defensie en
het schrappen van het miljardenproject
Nordstream-II. Zweden en Finland
vroegen het NAVO-lidmaatschap aan
en alle NAVO-landen leveren enorme
hoeveelheden wapens aan Oekraïne, de
VS gaat voor maar liefst 40 miljard
dollar.
Zei Poetin de 24e al dat wie hem tegen
zou werken gevolgen zou ondervinden
die nog niemand eerder had meegemaakt, drie dagen later kwam er een
nog duidelijkere nucleaire vingerwijzing: zijn oekaze om de afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten. Toen

Nucleaire dimensie

sloeg de schrik pas echt toe: “Wordt
het een kernoorlog?”… Ambassadeur
Sjoelgin had er bij Nieuwsuur al fijntjes op gewezen dat Rusland kernwapens bezit, minister van Buitenlandse
Zaken Lavrov en oud-VS-NAVOambassadeur Ivo Daalder spraken
openlijk over een nucleaire dreiging, in
de praatprogramma’s werd de inzet van
tactische kernwapens besproken, en
plots was daar ook het gigantische
Russische ‘Doomsday-vliegtuig’,
bedoeld voor de Russische regering en
legerleiding als het tot een kernoorlog
komt: alleen ramen in de cockpit vanwege de oogverblindende nucleaire
lichtflits….

Kortom: het was menens op ons
NVMP-terrein. En zie daar, de media
bleken ons opeens te kunnen vinden!
Zo belde Medisch Contact maandagochtend, daags na de Poetins nucleaire
aankondiging, voor een NVMP-commentaar. Dat interview stond meteen
on-line, en was één van de vijf artikelen, die de redactie aanprees in de
hard-copy versie, later die week.
Vervolgens reisde ons AB-lid Dirk
Hoogenkamp in alle vroegte af naar de
BNN/VARA-studio voor een interview
van een uur over de medisch-humanitaire gevolgen van een kernoorlog,
samen met Moskou-correspondent van
het 8 uur-Journaal, Geert Groot
Koerkamp. Later verscheen een tweepagina tellend artikel met interviews
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met Danny Pronk (Clingendael), Paul
van ’t Hooft (HCSS), generaal b.d.
Dick Osinga en mij in het Algemeen
Dagblad, de één na grootste krant, als
reactie op een representatieve steekproef onder de bevolking. Daaruit
bleek dat maar liefst 51% een kernoorlog vreest. Sinds de Cubacrisis en de
massale anti-kruisrakettenacties is dit
niet meer zo hoog geweest. Vanwege
dat AD-artikel wilde Ruud de Wild van
Radio-2 mij nog diezelfde dag in zijn
programma, wat een interview van 10
minuten opleverde. En inmiddels heeft
Dirk ook ‘over de grens’ opgetreden,
op een studentenforum in Antwerpen,
met o.a. oud-NAVO-SG Willy Claes.

Ook verder zaten we als NVMP niet
stil. Met talrijke Nieuwsflitsen probeerden we onze leden zo goed mogelijk te
informeren over de mediabelangstelling en andere activiteiten, zoals aanpassing van het aanvankelijke thema
van ons jaarlijkse Symposium – kernwapens en klimaat – aan de nieuwe
actualiteit, vooral bedoeld voor onze
leden en hun zorgen, met als spreker
o.a. Danny Pronk, de opvolger van
Sico van der Meer bij Clingendael (zie
verslag elders). Ook is ons bestuur
5 april apart een avond bijeengekomen
om te bespreken hoe elk van ons hier
‘inzat’ en wat ons te doen stond.

Zo’n overleg hadden we op voorstel
van de Raad van Kerken ook al met de
andere deelnemers aan het Balieberaad
voor een kernwapenvrije wereld. Ook
dat was wennen: het vorige Balieberaad-symposium was nog van vóór
de oorlog, 13-12-2021, over de rol van
de Nederlandse regering bij de
Meeting of State Parties (MSP) van de
Ban Treaty TPNW en bij de NPVToetsingsconferentie, met Ingeborg
Denissen (Buitenlandse Zaken), Kees
Nieuwerth (Raad van Kerken) en
Gregor Rensen (voorzitter Mayors for
Peace-Nederland). Gelukkig kon het
Balieberaad in deze nieuwe realiteit
voortbouwen op haar succesvolle
acties om het onderwerp ‘kernwapens’
ook in het nieuwe, beknoptere regeerakkoord te krijgen. Via contacten met
leden van de vrijwel geheel vernieuwde Vaste KamerCie BuZa oefenen we
voorts al maanden druk uit om de
Nederlandse regering officieel als
observer naar de TPNW-MSP te krijgen in juni in Wenen, samen met een
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parlementaire delegatie. Ook hopen we
binnenkort onze andere Balieberaadpunten met de Commissie te kunnen
bespreken:
* niet vervangen van de verouderde
US-kernbommen op Volkel;
* starten van een debat binnen de
NAVO over een alternatief voor het
onhoudbare 20e-eeuwse concept van
geloofwaardige nucleaire afschrikking;
* bij de kernwapenstaten aandringen
op vertrouwenwekkende maatregelen
(de-targetting, de-alerting, no-first-useverklaringen) om het risico te verkleinen op onbedoelde nucleaire conflicten;

Valt er verder nog iets positiefs te melden op ‘ons dossier’? Toch wel, zoals
Lavrov op de Duitse Tagesschau van
2-5-22: “Russland hat niemals die
Bemühungen aufgegeben, Übereinkommen zu erzielen, die gewährleisten,
dass es nie zu einem Atomkrieg
kommt”. Poetin’s reactie op een
NAVO-lidmaatschap van Zweden en
Finland was verrassend gematigd. Op
de Russische StaatsTV was opeens
harde kritiek van een gerespecteerd
militair analist, Michael Chodarjonok,
op het Oekraïne-beleid. En dan is er
nog de verklaring van 3-1-2022 van de
leiders van de vijf grootste kernwapenstaten – inclusief Poetin – ter voorbereiding op de net weer uitgestelde
NPV-Toetsingsconferentie. Daarin stellen zij, dat “a nuclear war cannot be
won and must never be fought.” en dat
er zelfs een kernwapenvrije wereld
dient te komen, en wel door inlossing
van Artikel VI NPV. En ondertussen
moet er gewerkt worden aan risicoreductie. Direct toegegeven: wat zijn
mooie woorden waard gebleken – uitgesproken of op papier. Maar als we
ons geloof in joint statements, verdragen enz. opgeven, dan rest slechts de
jungle en het recht van de sterkste of
brutaalste. Zover mogen we het niet
laten komen. We moeten maatschappelijke druk blijven uitoefenen op met
name de kernwapenstaten te doen wat
ze verklaard hebben of waarvoor ze
getekend hebben.
Alles overziende kan ik tot geen andere conclusie komen dan op ons
Symposium: onze missie is urgenter en
belangrijker dan ooit, en kan op een
breder gehoor rekenen, getuige de AD-

Onze missie urgenter dan ooit

steekproef. Daar ligt een nieuwe voedingsbodem en uitdaging om de noodzaak voor de afschaffing van kernwapens te bepleiten. En ook vallen er
nieuwe argumenten te ontlenen aan
deze oorlog. Zo hebben de voorstanders van kernwapens altijd beweerd dat
de geloofwaardige nucleaire afschrikking nodig was om de vrede te bewaren. Nu gebruikt echter de grootste
kernwapenstaat nucleaire afschrikking
voor het tegendeel, ongestoord oorlog
voeren – kernwapens als chantage.

Verder is opnieuw duidelijk geworden
hoe zeer de kans op een nucleaire oorlog afhankelijk is van de mentale toestand van een leider. Dat gold al bij
Nixon in zijn final days, dat speelde bij
het aantreden van Trump en nu bij
Poetin: wat doet een kat in het nauw?
Bovendien is proliferatie weer actueel
n.a.v. Zelenski’s verzuchting: “Hadden
we onze kernwapens maar niet ingeleverd indertijd…”. Tenslotte de kwetsbaarheid van kerncentrales in oorlogsgebied, duidelijk aangetoond als nu bij
Tsjernobyl en Zaporizja.

Deze urgente missie geldt natuurlijk
nog veel meer voor Nederland.
Daarom tot besluit het slot van onze
NVMP-Nieuwjaarsbrief aan minister
Hoekstra. “Zoals de Cubacrisis leidde
tot het NPV, zo kan de huidige crisis
leiden tot een nieuwe (Europese) veiligheidsstructuur, met nieuwe nucleaire
ontwapeningsinitiatieven. Wellicht
kunnen het opgezegde INF, maar ook
de Helsinki-akkoorden (1975) daarvoor nuttige bouwstenen leveren. Ook
wijden de P5 belangrijke passages aan
nucleaire ontwapening, waarop ons
land zich kan beroepen bij de andere
grote opgave van 2022: als vice-chair
de NPT RevCon tot een succes maken!
Nu komt het aan op daden, moed en
diplomatieke vaardigheden – een kolfje
naar Nederlands hand.

Onze wens is dan ook, dat Nederland
daaraan een wezenlijke bijdrage levert.
Bij deze en andere uitdagingen op weg
naar een kernwapenvrije wereld kunt u
zich verzekerd weten van maatschappelijke steun, zoals georganiseerd door
onze NVMP.” *

Afscheidslezing Leo van Bergen uitgesproken op de Algemene
Leden-vergadering van NVMP Artsen voor vrede, 14 mei 2022
(samenvatting)

Niet bij kernwapens alleen

Leo van Bergen

In de statuten van de NVMP-AVV
staat dat de vereniging zich bezig
wil houden met alle aspecten
betreffende de medische impact
van oorlog: de medische zorg
voor oorlogsslachtoffers, de overtredingen van het medisch-humanitaire oorlogsrecht, of de helaas
niet altijd even humane rol die de
geneeskunde in tijden van oorlog
heeft gespeeld. Uiteraard speelt
de kernwapenproblematiek daarbij een grote rol, maar van volledige focus was geen sprake. Die is
echter niet minder geworden de
laatste tijd, ook al heeft de strijd
in de Oekraïne wederom laten
zien dat ook zonder kernwapens
oorlogsellende het voorstellingsvermogen te boven kan gaan.
De titel van deze afscheidsspeech, ‘niet
bij kernwapens alleen’, is een variant
op het christelijke ‘niet bij brood
alleen’. Het zijn niet alleen kernwapens
die goddeloos genoemd kunnen worden. Dat geldt ook voor het gifgas van
de Somme; de Stalinorgels van de
Tweede Wereldoorlog; de massaverkrachting als wapen in de maar niet
stoppende oorlog in Congo.

In deze lezing wil ik mijn fascinatie
voor de medische aspecten van de
Eerste Wereldoorlog en mijn liefde
voor de kunstzinnige verbeelding
medische oorlogsellende, combineren
in de hoop zo aan te tonen dat er geen
enkele reden is het woord goddeloos
tot kernwapens te beperken. Dit gebeurt aan de hand van een verhaal uit
mijn bundel fictionele verhalen over de
Eerste Wereldoorlog en mijn bundel
vertaalde gedichten van Eerste
Wereldoorlog-verpleegsters, Een Kap
van Afschuw, gedichten die historica
Sophie de Schaepdrijver onontbeerlijk
noemde voor de kennis over en het
begrip van die oorlog omdat zij inzicht
geven in het meest wezenlijke front
ervan: het front waarin vlees en metaal
elkaar ontmoetten. De gedichten
behandelen diverse thema’s zoals het
geweld waarmee zij werden geconfronteerd en waarvan zij de gevolgen
moesten zien te helen. De bekendste
van deze schrijvende verpleegsters was
Vera Brittain. Die schreef over haar
vakgenoten dat het hospitaal, die ‘grauwe plek waar zij nu uitzichtloos strijden’, tevens de plek was die de gewonden de vrede gaf waar zij in hun gebeden zo vurig wensten. Ook was haar
de discrepantie van de militaire
geneeskunde niet ontgaan. Werden de
zwaargewonden ‘respectvol terzijde
gelegd’, de licht gewonden werden
‘met liefde hersteld’ om weer te kunnen gaan vechten. Volgens Brittain
bewees de oorlog dat er helemaal geen
God was.
Het was de militante suffragette Mary
Borden die het geweld het indringendst
verwoordde, bijvoorbeeld door het
beschrijven van de effecten van een
tank en een vlammenwerper. De
slachtoffers ervan vervloekten de God
in wiens naam dergelijke wapens
waren gezegend; slachtoffers overigens
die haar bij tijd en wijle wanhopig
maakten waardoor zij vluchtte in de
liefde met een nog ongeschonden officier om het werk met de gewonden vol

te kunnen houden. De afschuw van al
de beelden die zij zag, zette zij metaforisch als een kap om zich heen om in
ieder geval even de wereld buiten te
kunnen houden die door de dood werd
geregeerd, een dood die alomtegenwoordig was: letterlijk in de loopgraven, in het niemandsland, in de hospitalen, in het landschap, dat in feite zelf
dood was, en figuurlijk ook in het
hoofd en in het hart. De gedachten
waren dood en de emoties evenzeer.
Dat was al na korte tijd zo en toen
moest de Spaanse Griep nog komen.
Kortom: ik hoop met deze voordracht
te hebben aangetoond dat er geen goddeloze wapens bestaan, omdat dit in
feite betekent dat er ook goddelijke
wapens zijn. Die zijn er niet. De focus
van de NVMP-AVV op het ultieme
geweld van de kernwapens is dan ook
gezien de omvang van de vereniging
logisch, maar desalniettemin in strijd
met waar een vereniging voor medische polemologie voor zou moeten
staan. *

Leo wordt na afloop bedankt door
Marianne Begemann, secretaris NVMP

De volledige tekst van deze lezing is te
vinden op de NVMP-website:
https://www.nvmp.org/wp-content/
uploads/2022/05/Niet-bij-kernwapensalleen-NVMP-AVV-20-11-21.pdf
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Nucleaire dreiging: de stand van
zaken
Margreet Bakker
Al mag het door hem niet zo
genoemd worden, president
Poetin is eind februari begonnen
met een oorlog tegen Oekraïne.
De argumenten die hij hiervoor
gebruikt, zoals het bestrijden van
een naziregime, zijn uitgebreid in
alle nieuwsmedia besproken. De
aanvallen op Oekraïne hebben
vanaf het begin geleid tot enorm
veel menselijk leed en grote schade, die wel in de westerse pers
beschreven wordt maar dankzij
de censuur in Rusland niet. Sinds
het begin van de “speciale operatie” door Rusland hebben vele,
vooral westerse, landen hiertegen
geprotesteerd. Er wordt inmiddels uitgebreide steun verleend
aan Oekraïne, financieel, mentaal
en met steeds grotere wapenleveranties. Er zijn en worden steeds
meer sancties ingesteld tegen
Rusland. In reactie hierop, maar
ook al vanaf het begin van de oorlog op 24 februari, dreigt Poetin
met de mogelijkheid van het
inzetten van kernwapens tegen
Oekraïne, maar ook tegen landen
in het westen. Uiteraard wordt
dit fel bekritiseerd.
Na de val van de muur en het openstellen van de grenzen tussen oost en west
Europa is er een gevoel van veiligheid
ontstaan. Sinds het uiteenvallen van de
Sovjetunie begin jaren 90 zijn de risico’s van het bezit en mogelijk gebruik
van kernwapens door velen niet meer
als zodanig ervaren. Mede daardoor is
de kennis over kernwapens en het inzetten ervan als oorlogshandeling weggezakt bij politici en ons “gewone
mensen”. Verdragen om het aantal
kernwapens te verminderen hebben
wel reductie gebracht in de eerdere vijf
kernwapenstaten (Verenigde Staten,
Sovjetunie/Rusland, China, Frankrijk
en Groot-Brittannië), zowel in omvang
van het arsenaal als in het aantal kiloton of megaton per wapen.
Desondanks is er met het arsenaal van

6

deze landen nog steeds een voorraad
waarmee de wereld meerdere keren
vernietigd kan worden. Echter ondertussen hebben andere staten (India,
Pakistan, Israël, Iran, en Noord-Korea)
kernwapenprogramma’s opgezet, waarbij aangetekend moet worden dat dit in
het algemeen niet de meest stabiele
landen zijn. Zij worden als gevaarlijke
outsiders beschouwd.

Daarnaast zijn door de technische ontwikkelingen de wapens gevaarlijker
geworden. Er zijn nog steeds meer dan
17.000 kernwapens in de wereld, variërend van 0,3 kiloton tot 1.200 kiloton
per wapen. Veertig jaar geleden werd
gesproken over Mutual Assured
Destruction (MAD) omdat bij een
kernoorlog zowel het aanvallende als
het verdedigende land vernietigd worden, en de landen er omheen grote
schade oplopen. Dit is onveranderd
van kracht waar het uitgebreide beschietingen over en weer betreft.
Tot op heden is de kennis over kernwapens en de gevolgen van een nucleaire
explosie vooral gebaseerd op de kernproeven die wereldwijd werden (en
worden, in Noord-Korea) gehouden en
op de inzet van kernwapens in Japan,
op Hiroshima (12,5 kiloton) en
Nagasaki (iets zwaarder kaliber) in
augustus 1945. Naast de technologische ontwikkelingen van de wapens
zelf is er nu veel meer bekend over de
gevolgen voor bijvoorbeeld het klimaat.

In de studie The Rotterdam Blast door
Pax worden de gevolgen beschreven
van een nucleaire explosie van hetzelfde kaliber als de bom op Hiroshima,
plaatsvindend in de haven van
Rotterdam op 14 februari 2014. Dit is
een datum die enige tijd voor de studie
ligt, zodat gegevens over het weer, verkeersdrukte, en o.a. de actuele ziekenhuiscapaciteit meegewogen konden
worden. Het rapport beschrijft de korte
termijneffecten van de explosie en de
onmogelijkheid om hulp te bieden in
de chaos die erdoor ontstaat. In het
scenario komen bijna 8.000 mensen
direct om door straling, hitte en de
luchtdruk van de explosie. Nog eens
60.000 mensen sterven in de uren en
dagen daarna aan opgelopen letsel en
de dodelijke radioactieve straling in de
fall-out die bij de op die datum voorkomende zuidwestenwind tot ver voorbij Utrecht en Amersfoort reikt.

The Rotterdam Blast

Het is voor hulpdiensten onmogelijk
Rotterdam en omgeving te bereiken
vanwege stralingsgevaar, branden en
puin. Het verkeer zit vast op de wegen
die nog begaanbaar zijn. Overheden
sluiten in de wijde omgeving, ook bijvoorbeeld in Antwerpen, de wegen af.
Verder moet een vluchtelingenstroom
van honderdduizenden mensen worden
opgevangen. Nog vele jaren later zal
een groot deel van Rotterdam onbewoonbaar en onbruikbaar zijn, evenals
de landbouwgronden en weidegrond in
de omgeving. De conclusie van het

rapport is dat er geen land is dat een
dergelijke ramp aan kan op korte termijn (de dagen en maanden na de
ramp), ook niet in een rijk en goed
gestructureerd land.

Er zijn in de ziekenhuizen in Nederland en omringende landen onvoldoende mogelijkheden voor behandeling en
verpleging door de grote aantallen
patiënten. Zoals al beschreven in het
scenario hierboven zullen veel mensen
de gevolgen van de hoge doses straling
ondervinden, eerst acuut door stralingsziekte die in uren tot dagen dodelijk is,
en daarna op langere termijn wanneer
door de radioactiviteit de snel delende
cellen in huid, haar, darmen en beenmerg tot forse medische problemen leiden. Op lange termijn kan kanker ontstaan, in de eerste jaren leukemie, later
mogelijk ook andere tumoren. Voor
brandwonden en letsels door rondvliegend puin en dergelijke zijn onvoldoende ziekenhuisbedden, artsen en
verpleegkundigen beschikbaar.
In 2013 publiceerde IPPNW de studie
Nuclear Famine: A (two) billion people at risk?, waaruit blijkt dat na een
explosie van meerdere kernwapens de
gevolgen veel groter zijn dan alleen
lokaal leed en schade. In de studie
werd een nucleaire oorlog tussen India
en Pakistan als voorbeeld gegeven.
Gezien het vrij kleine aantal kernwapens dat door beide landen ingezet zou
kunnen worden, wordt dit een beperkte
kernoorlog genoemd. Uiteraard zullen
in het conflictgebied de gevolgen ernstig zijn, zoals ook beschreven in het
rapport de Rotterdam Blast, maar dan
op veel grotere schaal.

Wereldwijde gevolgen

The Rotterdam Blast

Echter op langere termijn is voor een
groot deel van de wereld, in gebieden
ver weg die niet rechtstreeks getroffen
zijn, invloed op het leven en de
gezondheid te verwachten. Naast de
fall-out van radioactieve deeltjes, kan
namelijk het gevolg zijn dat wereldwijd door grote hoeveelheden stof
hoog in de atmosfeer sprake is van
snelle afkoeling van de aarde, omdat
deze laag niet door weersinvloeden
wordt afgebroken en de zon er niet
door heen komt. Met tot gevolg dat
oogsten verloren gaan of dat het zelfs
te koud is om gewassen te verbouwen,
leidend tot hongersnood, onderkoeling
en ziekten. Deze gevolgen kunnen
jaren aanhouden en grote instabiliteit in
de wereld veroorzaken.

Klimaatgevolgen door een grote hoeveelheid stof in de atmosfeer zijn in de
19de eeuw waargenomen nadat een
vulkaan in (huidig) Indonesië explodeerde. Daardoor gingen in NoordEuropa de oogsten verloren in de jaren
erna, door de zomers zonder warmte.

Kerncentrales en
Jodiumprofylaxe

Een ander gevaar in Oekraïne is dat
door bombardementen, of door problemen met de werking van kerncentrales
omdat toevoer van energie om de centrale op gang te houden stagneert, een
reactor kan ontregelen met een explosie tot gevolg, met vergelijkbare problemen als in 1986 bij de centrale van
Tsjernobyl. Dan kunnen grote hoeveelheden radioactief materiaal de lucht in
komen en neerdalen in de omgeving of
tot op grotere afstand. Dergelijke zorgen om de kerncentrales waren ar al de
afgelopen tijd, maar tot nu toe is het

gelukkig net goed gegaan. Op voldoende afstand zoals in West-Europa zullen
de gevolgen meevallen, maar lokaal
uiteraard niet.

Radioactieve stoffen die vrijkomen bij
een ongeval met een kerncentrale verschillen van de vrijkomende isotopen
bij een kernwapenexplosie. Vooral op
korte termijn is radioactief jodium van
belang. Deze stof heeft een korte halfwaardetijd maar komt in grote hoeveelheden in de lucht. Na inademing of
inname via voedsel wordt jodium snel
opgenomen in de schildklier. Radioactief jodium kan op termijn schildklierkanker veroorzaken. Tabletten met
niet-radioactief jodium verzadigen na
inname de schildkier zodat minder van
de radioactieve variant wordt opgenomen. Dit werkt alleen wanneer de
tabletten kort voor of in de uren
meteen na blootstelling door een dergelijk ongeval worden ingenomen. Bij
te vroege inname is een groot deel van
het jodium alweer verdwenen uit de
schildklier en bij te late inname is de
schildklier verzadigd met de radioactieve variant. Vanwege de aanwezige
kerncentrales in Nederland zijn aan
alle bewoners (tot 40 jaar) binnen een
straal van 100 kilometer van een kerncentrale tabletten uitgedeeld. Oudere
bewoners krijgen die tabletten niet,
omdat is gebleken dat de werking op
langere termijn geen of weinig effect
heeft op ouderen.

Na een explosie van een kernwapen
heeft dit minder zin, omdat er dan
andere radioactieve elementen vrijkomen en bovendien de prioriteiten
anders zijn dan tabletten opzoeken. *
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Bellingcat
familieleden konden zij een voor een
de namen van de officieren vaststellen.
Satellietbeelden zijn een steeds grotere
rol gaan spelen, vooral dankzij een
expert in beeldinformatie, Imagery
Intelligence (IMINT), die had gewerkt
bij het U.S. National GeospatialIntelligence Agency. Reverse image
search, omgekeerd beeldzoeken, werd
ook heel gewoon. Je stopt een beeld in
een zoekmachine en je ziet waar dat
beeld eerder is gebruikt.

Mimi Tyssen
Bellingcat is een online collectief,
dat over de hele wereld oorlogsmisdaden onderzoekt en misinformatie ontleedt. Het openbronnenonderzoek is transparant
en door iedereen verifieerbaar.
Deze transparantie en de wil om
samen te werken maken de
kracht uit van Bellingcat. De
geschiedenis wordt niet langer
geschreven door de overwinnaars,
maar ook door de verliezers, de
voorbijgangers en de buren. De
naam en de missie is afgeleid van
“de kat de bel aanbinden”. Zo
kunnen de muizen het van de kat
winnen; ze horen haar aankomen.

De voorloper en het begin van
Bellingcat

Vóór Eliot Higgins Bellingcat oprichtte
in 2014, deed hij dit online onderzoek
al enkele jaren onder het pseudoniem
Brown Moses. Geolocatie was een van
de eerste methoden die hij ontwikkelde. Dankzij de smartphones kon precies bepaald worden waar en wanneer
iets gebeurd was. Zijn eerste nauwe
medewerker was een getalenteerde
onlinedetective zonder de minste
achtergrond in de journalistiek. Ze was
een gepensioneerd geschiedenisleraar
die een B&B runde. Ze speelde een
grote rol in het aan de kaak stellen van
de misdrijven van de tabloids, zoals in
2011 de zaak van een dertienjarig
meisje dat in 2002 vermoord was.
Higgins ontdekkingen betreffende de
eerste jaren van de oorlog in Syrië publiceerde hij op een groter platform, de
blog At War van de New York Times.
Brown Moses werd een soort hub, een
doorgeefluik, dat hem verbond met
gevestigde experts en amateuronderzoekers, die vertrouwen hadden in zijn
motieven en benadering.

Bellingcat werd opgericht drie dagen
voor het neerhalen van MH17 op 17
juli 2014. Er kwam een kleine kantoorruimte in Leicester met contacten die
hij in de tijd van Brown Moses had
opgebouwd. Er sloten zich nieuwe
speurders aan. Minder dan een uur na
het neerkomen van MH17 kwamen de
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Gedragscode en ethische code
noodzakelijk

eerste berichten van het Internet
Research Agency, een beruchte fabriek
van trollen in Sint Petersburg, waar
kantoorklerken betaald worden om
grote hoeveelheden desinformatie
online te zetten. Maar er was een
nieuwe speurder voor Bellingcat, een
Fin die voor Microsoft werkte en
dienstplichtige was geweest bij een
luchtafweerregiment dat was uitgerust
met Boekraketinstallaties. Deze leerde
anderen d.m.v. een live-blog hoe je
samen beelden verifieert door een
nieuwe app, Checkdesk, te gebruiken.
Deze app maakt het mogelijk dat
iemand input toevoegt en tegelijkertijd
de discussie blijft volgen, zodat onderzoek transparant blijft en beschikbaar
om later naar te kunnen verwijzen. Een
Nederlandse IT specialist sloot zich
ook aan en werd hoofd-onderzoeker.
Om een definitief bewijs te kunnen
leveren over de plek waar de
Boekraket was afgeschoten werd het
laatste puzzelstukje via crowdfunding
gekocht van Digital Globe, een commerciële producent van satellietbeelden.
Ook zoeken in sociale media is een
onderdeel van onlineonderzoek. Een
andere Nederlandse internetexpert
vond constant manieren om waardevolle aanwijzingen te halen van
Facebook, Twitter en meer. Door de
profielen van soldaten na te gaan en
aanwijzingen te lezen in de posts van

Bellingcat onderzoekers merkten dat
wanneer zij een rapport publiceerden,
de schuldigen vaak hun online sporen
elimineren. Ze besloten dat hun eerste
verantwoordelijkheid die jegens het
slachtoffer was. Ook probeerden ze
degenen te beschermen die wel opdoken in strafbare activiteiten, maar
geen verantwoordelijkheid droegen. Zo
lieten ze bij de publicatie over de 53ste
Brigade geen beelden zien waarop soldaten geïdentificeerd konden worden
die niet direct in verband konden worden gebracht met het neerhalen van
MH17.

Op het kruispunt van onlinespeuren en
de wet wordt een sleutelrol vervuld
door het Human Rights Center van de
universiteit van Californië in Berkeley.
Het centrum ging zich bemoeien met
het onderwerp nadat in 2011 was opgemerkt dat zaken die voor het Internationaal Strafhof werden gebracht, al in
de eerste stadia van vervolging mislukten. De rechters, zo ontdekten ze, vonden dat de aanklagers te veel afgingen
op verslagen van ngo’s en getuigenverklaringen in plaats van zelf bewijs
te vergaren.

In 2019 testte Bellingcat een nieuwe
methodologie tijdens een vierdaagse
bijeenkomst samen met GLAN
(Global Legal Action Network).
Verslaggevers, technologen en juristen
analyseerden daar honderden luchtaanvallen die in het conflict in Jemen hadden plaatsgevonden. Op grond van
deze samenwerking probeerden ze zich
ervan te verzekeren dat het onderzoek
voldeed aan de normen van drievoudig
gebruik: onderzoeksjournalistiek, academisch onderzoek en juridisch onder-

zoek. Ze deelden het werk met
Mnemonic dat was voorgekomen uit
het Yemeni Archive, een stichting gewijd aan het archiveren van digitaal
materiaal dat anders zou verdwijnen.
Mnemonic heeft zich als doel gesteld
ook archieven van andere conflicten bij
te houden.
Samenwerking is bij Bellingcat altijd
essentieel geweest, vanaf het moment
dat hun onlinegemeenschap vorm
kreeg via Twitter, tot de ingewikkeldste
gezamenlijke onderzoeken die ze vandaag de dag uitvoeren. Met Atlantic
Council, een Amerikaanse denktank,
richtte Higgins het Digital Forensic
Lab op, tegenwoordig een toonaangevende kweekkamer van innovatie
van openbronnenonderzoek, met een
jaarlijkse top van Digital Sherlocks
waar online speurders van de hele
wereld elkaar ontmoeten. De relatie
tussen YouTube en openbronnenonderzoekers werd later gecompliceerder,
toen het videoplatform onder druk van
het publiek besloot gewelddadige content, en vooral die waardoor kijkers
konden radicaliseren, te verwijderen.
Toen Higgins begon met online
speuren, was online synoniem met
minder belangrijk en minder geldig.
Sindsdien is het onderscheid tussen
offline en online alleen maar vager
geworden. Online heeft ook duisterder
krachten losgemaakt. De informatieoorlogen waren begonnen. Feiten werden zelf doelwit. Net als Bellingcat.

Samenwerking

De contra- feitelijke gemeenschap

Het bronnenonderzoek liet zien dat er
nog iets sinisters aan de hand was:
namelijk een desinformatiecampagne
zonder leiding, met beweringen die
sprongen van complotdenkers via
staatspropaganda tot alternatieve media
en terug- een ecosysteem dat Higgins
de Contra-feitelijke Gemeenschap
noemt, die eindeloos vragen stelt zonder ooit naar de antwoorden te kijken.

Openbronnenonderzoek doet meer dan
oneerlijkheid van overheden remmen.
Het verzwakt valse verhalen die het
informatiesysteem binnenkomen via
deze contra-feitelijke gemeenschap,
zoals bizarre beschuldigingen ten
aanzien van de OPCW (Organisation
for the Prohibition of Chemical
Weapons) en van de Witte Helmen in
Syrië. Het internet was meer geworden
dan een bewaarplaats van wat in de
samenleving gebeurt; het was een
petrischaal van wat zou komen. Dit
gold vooral voor politieke extremisten.
Onderzoekers van Bellingcat waren al
jarenlang getuige van hun groei op
internet. Het internet dat geholpen had
het extremisme te verspreiden was ook
het instrument voor publiciteit geworden. Duidelijk werd hoe elementen uit
de gamecultuur geïntegreerd werden in
hun praktijken. Livestreaming door een
camera op de helm liet zien wat de
schutter van Christchurch zag en deed;
hij had er ook een zorgvuldig gekozen
soundtrack bij gekozen.

Mensen mobiliseren uit het
publiek

In meer landen dan ooit tevoren worden burgers gemobiliseerd om desinformatie te bestrijden. De Baltische
staten zijn daarin actief. In reactie op
Russische trollen bestrijden vrijwilligers (“de Baltische elfen”) de
online leugens. Finland organiseerde
na de bezetting van de Krim cursussen
over desinformatie. Er kwam lesmateriaal voor kinderen en tieners in o.a.
Zweden en Oekraïne. Tegelijkertijd
zijn er steeds meer fact-checkingprojecten van start gegaan zoals First
Draft News, waarvan Bellingcat een
van de oprichters was. First Draft
probeert verslaggevers en academici te
steunen met verificaties, vooral waar
het gaat om verkiezingen. Toch zijn de
projecten van fact-checking maar klein
als je ziet hoe ver desinformatie werkt.

Het grootste gevaar schuilt in het
getroebleerde individu, iemand die de
heftigste leugens gelooft en besluit dat
de medewerkers uit de weg geruimd
moeten worden. De stafleden krijgen
herhaaldelijk anonieme boodschappen
vol gewelddadige bedreigingen.
Cyberattacks zijn een ander aanhoudend gevaar. Een ander probleem is
de psychische schade die aangericht
wordt door urenlang gewelddadige
beelden online te bestuderen. De ergste
impact komt van het materiaal dat je
onvoorbereid treft.

Vervolg op pagina 10
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Boekbespreking: Bevrijd, door Leo Van Bergen

Concentratiekampsyndroom en LSD

Ter gelegenheid van het afscheid
van Defensie van Prof. dr. Eric
Vermetten, traumapsycholoog,
werd in januari dit jaar Bevrijd van
Leo van Bergen gepresenteerd.
Kort gezegd beschrijft Van
Bergen in een vlotte stijl de
glorietijd en de latere neergang
van Prof. Jan Bastiaans als pleitbezorger van het feit dat mensen
die in de Tweede Wereldoorlog de
verschrikkingen van de concentratiekampen hadden overleefd,
daar later ernstige psychische (en
ook somatische) gevolgen van
konden ondervinden: het concentratiekampsyndroom, ofwel het
KZ-syndroom. Het niet onomstreden gebruik van geestverruimende middelen zoals LSD bij
de behandeling door Bastiaans
van de psychisch getraumatiseerde mensen speelt in dit verhaal een belangrijke rol. Actueel,
aangezien Vermetten opnieuw
het gebruik van dergelijke stoffen
zoals MDMA bepleit bij de behandeling van veteranen met PTSS
ten gevolge van een oorlogstrauma.
Begin jaren ’70 liep ikzelf aan de
Leidse universiteit college bij de hoogBellingcat (vervolg)

• Aanleggen van archieven. Op een dag
kan bewijsmateriaal uit open bronnen
bij de rechtbank terechtkomen. Hiermee hangt de vraag samen: als je aanklager bent in 2035 en je neemt beschuldigingen van oorlogsmisdaden in
Syrië uit 2020 in overweging, waar
moet je dan naar kijken? Je kunt
YouTube of vergelijkbare sites door-

Recente ontwikkelingen
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leraren J.J. Groen en J. Bastiaans. Ik
was bijzonder geïnteresseerd in de psychosomatiek, het expertisegebied van
hoogleraar Groen. Het beeld van de
fragiele figuur van Prof. Groen naast
de fysiek imponerende gestalte van
Bastiaans met zijn zware stem, samen
op een podium college-gevend, staan
me nog helder voor de geest. Mijn
reeds aanwezige belangstelling voor de
oorlog en de medische gevolgen daarvan werd sterk geprikkeld door de colleges van Bastiaans over het KZ-syndroom. We kregen daarbij (in ieder
geval delen van) de documentaire van
Louis van Gasteren Begrijpt u nu
waarom ik huil… te zien, uiteraard met
duiding van Bastiaans. Indrukwekkend! Tijdens mijn co-schappen in de
Jelgersmakliniek solliciteerde ik op een
opleidingsplaats psychiatrie en werd
door de hoogleraar-opleider Bastiaans
streng gewogen en aangenomen. Door
andere keuzes van mijn kant is het er
echter nooit van gekomen, maar mijn
belangstelling voor oorlog en geneeskunde zijn gebleven, mede door wat
we als geneeskundestudenten in Leiden
van Bastiaans hierover hebben
meegekregen.

Prof. dr. Jan Bastiaans moet worden
beschouwd als een van de belangrijkste
grondleggers van de diagnose ‘concentratiekampsyndroom (KZ-syndroom)’.
In de eerste jaren na de oorlog was er
weinig aandacht en begrip voor de

impact op de psychische gezondheid
van mensen die vanwege verzet tegen
de Duitse bezetter in concentratiekampen ernstig hadden geleden. In 1957
verscheen het destijds veelgeprezen
proefschrift van Bastiaans dat de late
gevolgen van trauma’s die kampslachtoffers hadden opgelopen
beschreef. Hij ontwikkelde een behandelingsmethode die in medische en ook
politieke kringen gedurende zijn hele
carrière controversieel is gebleven,
maar die door zijn patiënten als zeer
effectief werd ervaren. Met behulp van
geestverruimende middelen, met name
LSD, liet Bastiaans onder door hem
gecontroleerde omstandigheden de
trauma’s van de oorlog herbeleven.
Een herbeleving, zoals vastgelegd in de
eerder genoemde documentaire
Begrijpt u nu waarom ik huil… in een
veilige en deskundig begeleide situatie,
kon leiden tot een verwerking van het
trauma en de patiënt ‘bevrijden’ van
angstaanvallen, slaapstoornissen, en
andere stress-gerelateerde klachten. De
verhandeling van Leo van Bergen in
Bevrijd gaat niet zozeer over de wetenschappelijke validiteit van Bastiaans’
behandeling met LSD, maar vooral
over de reacties op zijn probleemstelling, diagnose en behandeling door
vakgenoten, politici, oorlogsgetroffenen (in brede zin), het algemene publiek en de media. Hij doet dit aan de
hand van archiefmateriaal, in het bijzonder wat hierover in de algemene

spitten. Maar zal alles wat ooit gepost
is, nog wel beschikbaar zijn? Is het geverifieerd? Zijn de video’s wel te vinden? We hebben de plicht die te bewaren. Er zijn talloze gevallen waarin
onmisbaar materiaal van YouTube en
Twitter verdween; het was zonder
waarschuwing verwijderd omdat de
voorwaarden van de platforms erdoor
geschonden waren. Organisaties voor

burgerrechten houden ook archieven
bij, maar ieder op zijn eigen manier.
Voor de miljoenen verzamelde bestanden, bijvoorbeeld bij het Syrian
Archive, zal kunstmatige intelligentie
ingezet moeten worden bij het verifiëren van die content.
• Bellingcat heeft nu een adres in den
Haag, naast het postadres in Leicester.
Er is een directeur aangenomen, een

t

Henk Groenewegen

pers is verschenen. Deze berichten
bestrijken de periode van 1954 tot
1987 toen Bastiaans noodgedwongen
stopte met zijn werk. Op het gebied
van het KZ-syndroom en de door hem
ontwikkelde behandelingsmethode met
geestverruimende middelen was
Bastiaans echt een pionier. Hij streefde
naar de erkenning van de psychische
problemen waar veel concentratiekampslachtoffers jaren later mee te
maken kregen en die het gevolg waren
van die traumatische ervaringen. Die
erkenning betekende psychiatrische
behandeling en zo nodig eveneens een
uitkering. Werd het aantal slachtoffers
aanvankelijk op enkele duizenden
geschat, allengs ‘meldden’ zich andere
groepen slachtoffers en instanties die
op basis van ervaren trauma’s een
soortgelijke erkenning wilden krijgen.

De eerder genoemde documentaire van
Louis van Gasteren Begrijpt u nu
waarom ik huil…, waarover veel discussie was of deze wel op de TV kon
worden vertoond, de langslepende discussies over de vrijlating van de Drie
van Breda, de Molukse gijzelingen en
de Amerikaanse TV serie Holocaust in
de jaren ’70 brachten het onderwerp
steeds opnieuw onder de aandacht.
Bastiaans werd bij al deze discussies
betrokken, wat hij ook met graagte
deed. In 1972, precies 50 jaar geleden,
werd het Centrum ’45 geopend, een
belangrijk resultaat van de inspanningen van Bastiaans. Maar zijn betrokkenheid bij de leiding van dit centrum
riep al spoedig spanningen en verdeeldheid op. Inmiddels waren de
schattingen met betrekking tot de aantallen personen die in het kader van de
gevolgen van een trauma hulp nodig
hadden opgelopen tot zo’n 200.000.
Van een diagnose KZ-syndroom met
een oorzaak in het kampverleden, wer-

databeheerder en administratieve
stafleden, alles bij elkaar een twintig
mensen.
• Om nog meer van de modernste technieken te promoten, heeft Bellingcat
samen met het Forensic Architecture,
het Syrian Archive en het European
Center for Constitutional and Human
Rights, het ECCHR, in Berlijn een
innovatief lab opgericht.

den de psychische problemen na een
traumatische ervaring in brede zin
(kampoverlevende, gevechtservaring,
gijzeling, tweede generatie, etc.) min
of meer losgekoppeld van de oorzaak
en kwamen de termen Existentieel
Emotioneel Stress Syndroom (EESS)
en later Posttraumatische Stressstoornis
in zwang.

Hoewel Bastiaans tot ver in de jaren
’70 gezien en geraadpleegd werd als
meest deskundige op het gebied van
psychische stoornissen ten gevolge van
verschillende soorten trauma, begon
zijn autoriteit toch langzamerhand te
tanen. De behandeling met LSD begon
steeds meer onder druk te staan en hij
kon zelf moeilijk afscheid nemen van
zijn missie. De wetenschappelijk

onderbouwing van zijn behandelmethode werd meer en meer bekritiseerd. Desondanks concludeert Leo
van Bergen terecht dat Jan Bastiaans
een uitermate belangrijke en historische rol heeft gespeeld met betrekking tot de erkenning dat oorlog en
geweld na jaren nog ernstige psychische klachten tot gevolg kan hebben.
Voor eenieder die geïnteresseerd is in de problematiek van de gevolgen van oorlog en geweld, en hoe daar in de
maatschappij mee wordt
omgegaan, is dit vlot
geschreven en zeer leesbare boek zeker een aanrader. Het geeft tevens
een helder beeld hoe in
de jaren ’60 en ’70 door
media, publiek, belangengroepen en politiek
met deze problematiek
werd omgegaan – een
mooi tijdsbeeld. Hoewel
we inmiddels een halve
eeuw verder zijn, heeft
Van Bergens verhandeling een actueel aspect
als we de politieke en
maatschappelijke
‘worsteling’ zien met
betrekking tot onder
andere de toeslagenaffaire. Hoewel van andere orde, spelen ook
hierbij ontkenning, miskenning, vooroordelen, terechte en valse claims, vertragende tactieken, etc. een rol. Er lijkt
weinig geleerd. *
Bevrijd. Het concentratiekampsyndroom en de
LSD-behandeling van Jan Bastiaans.
Auteur: Leo van Bergen, Uitgever: Quo Vadis,
Nijmegen 2022, ISBN 9789492435187, 415 pp,
€32,50

• Proefopleiding voor studenten journalistiek, datawetenschap en visualisering in Utrecht. Gesteund door de
Nederlandse regering.

afkomstig van stichtingen die allemaal
op de website genoemd worden.
Beschikt sinds 2020 in Nederland over
een ANBI status. *

Bellingcat laat zich door zoveel
mogelijk bronnen financieren, zodat
het nooit iemand iets verschuldigd is.
Het merendeel van de fondsen is

Verder te ‘lezen’: website van Bellingcat,
podcast en het boek van Eliot Higgins:
Wij zijn Bellingcat.

Financiering van Bellingcat
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Boekbespreking

Nederlandse artsen in het verzet in
Wereldoorlog II
malige BN’er het medisch uithangbord
was.

Leo Van Bergen
Na een publicatie over de beruchte kampdirecteur Karl-Peter Berg
is er nu in de serie Geschiedenis
van een Plek (genoemd neem ik
aan naar de Armando-publicatie
en -documentaire uit 1978) een
tweede publicatie verschenen
over het straf- en doorvoerkamp
in Leusden, kortweg ‘Kamp
Amersfoort’ genoemd.
Het gaat over de artsen die er aanwezig
waren – vooral de gedetineerden maar
ook de praktiserenden. Die artsen
waren er terecht gekomen vanwege
hun deelname aan het verzet, en dan
met name aan het grootschalige, georganiseerde artsenverzet genaamd
Medisch Contact. Het was een kamp
waar, om het eufemistisch te zeggen,
medisch wel wat te doen was. De gevangenen kregen te maken met dwangarbeid, mishandeling en honger.
Schurft, difterie, tuberculose en dysenterie tierden welig, zoals dat heet. Van
de gevangenen overleden er zo’n 300.
Daarenboven werden er nog bijna 400
geëxecuteerd.

Een deel van die gevangenen was dus
arts. Enkelen van hen werden in 1942
naar het kamp gebracht. Hun namen
waren bekend. In 1943 volgde de
arrestatie van 360 artsen van wie de
meesten contre coeur naar Amersfoort
togen. Zo’n 25 anderen kwamen
terecht in Haaren, Sint-Michielsgestel,
het Oranjehotel, en mogelijk ook
Kamp Vught. Zij zouden tussen enkele
weken en enkele maanden in het kamp
verblijven, op een vijftigtal na, dat –
tot groot ongenoegen van de leiding
van Medisch Contact – na aankomst
alsnog besloot het protest tegen de
Artsenkamer in te trekken. Het bete-
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kent dat er geen 360 maar rond de 300,
‘minimaal 280’ (p. 80), daadwerkelijk
in gevangenschap terecht zijn gekomen.

Die minimaal 280 Amersfoort-artsen
staan in deze publicatie centraal waarbij vooral het achterhalen van hun aller
identiteit is beoogd, iets wat fiks werd
bemoeilijkt door de vernietiging van
het kamparchief kort voor de bevrijding, zoals de vernietiging van de estafetteberichten van Medisch Contact de
kennisvergaring over het artsenverzet
heeft bemoeilijkt. Uiteindelijk is van
211 artsen van de 1943-groep de naam
achterhaald (zie bijlage III).

Verder wordt een schets gegeven van
het medische verzet alsmede van de
wederwaardigheden van de betrokken
artsen in het kamp. Ook wordt gekeken
naar hoe zij zich verhielden tot de artsen die in het kamp werkzaam waren.
Onder hen Nicolaas van
Nieuwenhuysen, die na het kamp zijn
carrière voortzette bij de SS-Oostfrontambulance waarvan Gejus van der
Meulen, tevens oud-doelman van het
Nederlands voetbalteam, als toen-

Medisch Contact was een verzet dat
het grootste deel van de gehele
beroepsgroep omvatte. Daarmee vormde het een aardig contrapunt van de
artsen bij de oosterburen: geen enkele
andere beroepsgroep in Nazi-Duitsland
had procentueel gezien zoveel
NSDAP’ers in de gelederen. Medisch
Contact was opgezet ondermeer door
de Haarlemse arts Jan Roorda, van wie
helaas niet wordt vermeld dat hij in de
jaren dertig al de drijvende kracht achter de medische Commissie inzake
Oorlogsprofylaxis was. Het artsenverzet werd, aldus deze publicatie, in de
hand gewerkt door de extreme rassentheorie en de eugenetische blik op
lichamelijk en geestelijk ‘minderwaardigen’, het Lebensunwertes Leben. Dat
daar nog andere oorzaken bij moeten
worden gezocht is echter duidelijk,
want waarom zouden Nederlandse artsen grotendeels hier fel op tegen zijn
en Duitse artsen voor een zeer groot
deel juist niet? Dat Nederlandse artsen
sinds 1878 de eed van Hippocrates
moesten afleggen is eveneens geen
verklaring. Ook Duitse artsen kenden
die eed. Er wordt ook aangevoerd dat
Nederlandse artsen die eugenetica op
zich nog wel een hart warm toedroegen, afhaakten bij de raciale variant
daarvan. Dit zou blijken uit de reacties
in het NTvG op de Duitse eugenetische
maatregelen in de jaren dertig, het
beruchte T4-programma. Maar die
reacties waren ten eerste zeer gering in
aantal en afkomstig van één arts:
hoofdredacteur Herman Pinkhof. Het
lijkt er dan ook meer op dat het de
bezetting en bepaalde daarna genomen
Duitse medische maatregelen zijn
geweest en niet zozeer de voorafgaande Duitse medische leer en praktijk die
de vlam van het massale medische verzet heeft doen ontwaken. Onder die

maatregelen uiteraard het uitsluiten van
Joodse collega’s, het oprichten van de
Artsenkamer, het beperken van het
beroepsgeheim, het verplicht meewerken aan sterilisaties, de ontruiming van
psychiatrische centra zoals Apeldoorns
Bosch, gevolgd door de dood van
allen, patiënten en medisch personeel,
die op transport waren gesteld. Dat de
toen nog niet-koninklijke NMG met de
oprichting van de Artsenkamer eind
1941 akkoord ging – en daarmee het
eigen doodvonnis tekende – en een
NSB’er, hoofd Medisch Front C.C.A.
Croïn, als ‘adviseur’ aanvaardde,
maakte inderdaad dat menig arts in
woede ontstak, maar betekent ook dat
het medische verzet niet alom ferm en
standvastig was.

Het neemt niet weg dat dat verzet
inderdaad massaal was en dat de
auteurs terecht constateren dat Medisch
Contact ‘een geslaagde poging (was)
om met een nagenoeg voltallige beroepsgroep meerjarig en geweldloos
verzet te bieden en (…) daardoor –
mogelijk zelfs in internationaal opzicht
– als uniek te beschouwen’ is. (p. 41)
Opgelegde boetes werden niet betaald
en het lidmaatschap van de Artsenkamer werd geweigerd, onder meer
door te verklaren geen arts meer te
zijn. De befaamde afplakactie was het
gevolg, gevolgd door de opdracht
medio 1943 om 1700 artsen in arrest te
nemen. Velen doken onder. Van hen
werden de spreekkamers en eventuele
apotheken verzegeld. 360 van hen ontsprongen zoals gezegd de dans niet.
Ondanks het massale protest tegen de

Kamp Amersfoort

Artsenkamer ging die desondanks zo’n
1600 leden tellen. Hierbij moet echter
niet de fout worden gemaakt hen allen
als aanhangers van het nationaalsocialisme te zien. Zij kende bijvoorbeeld
nogal wat Joodse leden die zich om
strategische redenen hadden aangemeld. Zelfs de 210 leden van Medisch
Front werden klaarblijkelijk niet allemaal als vijandig gezien door Medisch
Contact. De lijst van NSB- en anderszins fout geachte artsen, die het opstelde, telde ‘slechts’ 170 namen. Na aankomst in Amersfoort werden de artsen
begroet door een SS’er die hen verzekerde dat zij vanaf dat moment niet
meer als artsen maar, zoals alle anderen, als genummerde gevangenen zouden worden behandeld. Dat was niet
helemaal waar, al was het wel meer
waar voor de groep uit 1943 dan voor
die uit 1942. Wel degelijk genoten artsen een enigszins bevoorrechte positie
in het kamp, al was het maar omdat zij
gemiddeld genomen korter vast hebben
gezeten dan de niet-artsen. Zij werden
allen na enkele weken of maanden
weer vrijgelaten, al was daar dan wel
een excuusbrief en het betalen van een
boete van 50 gulden voor nodig.

De artsen werden ingezet in de ziekenzaal die ruimte bood aan 24 patiënten
en verder een dokterskamer en behandelkamer kende. Ook dat bood voordelen. Er was hierdoor ook interactie met
de kampartsen die daardoor, voor
zover de medische mogelijkheden dat
toelieten, hier en daar in hun falen en
hun tekortschietende kennis konden
worden bijgestuurd, bijvoorbeeld door

de hoogleraar inwendige geneeskunde
Jacobus Borst, die bij de 1942-groep
had gezeten. Uiteraard had die veel
meer kennis van allerlei in het kamp
heersende ziekten en hongerproblematiek dan de chirurg Van Nieuwenhuysen waarmee hij van doen had. Het
neemt niet weg dat een deel van zijn
adviezen domweg door de Amersfoortse arts werd genegeerd. Over Van
Nieuwenhuyzen is overigens een biografie in voorbereiding, onder meer
geschreven door de in NVMP-AVVkringen niet geheel onbekende Adriaan
van Es.

Van Dijk, Rodenburg en de onlangs
overleden Van Amerongen hebben een
mooie publicatie het licht laten zien die
een belangrijke lacune in de kennis
over de medische zorg in de Tweede
Wereldoorlog vult. Wel had de tekst
hier en daar wat zorgvuldiger geformuleerd kunnen worden en is het jammer
dat de verzetsorganisatie De Vonk als
communistisch wordt omschreven. Dat
was zij niet. Zij was humanistischsocialistisch van karakter en doorgaans
genegen tot geweldloos verzet. Zeker,
in het begin van de oorlog waren er
banden met Henk Sneevliets MarxLenin-Luxemburg-front, maar die werden in 1941 verbroken door te hoog
oplopende verschillen in de gewenste
koers. *
Floris van Dijk, Cees Rodenburg (m.m.v. Pieter
van Amerongen), Het Artsenverzet en
Kamp Amersfoort (Nationaal Monument
Kamp Amersfoort: BLKVLD Uitgevers, 2021),
pp. 128, €14,95
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Opinie

We zijn toe aan een paradigmawisseling

Bert Sweerts
Over de doelstellingen van de
NVMP-Artsen voor vrede bestaat
geen discussie: vanuit een medische invalshoek bijdragen aan
preventie van oorlog en de totstandkoming van vrede. De
prioriteit ligt al jarenlang heel
nadrukkelijk, zo niet uitsluitend,
op de inspanningen om kernwapens de wereld uit te helpen.
Een zelfonderzoek.
Het is wrang om te moeten constateren
maar kernwapens zijn wel vóór alles
het gevolg van hoe mensen – dus ook
wij - met elkaar omgaan (al zijn ze
gelukkig niet het enige gevolg). We
kunnen dromen van een harmonieuze
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wereld, maar ontkomen er niet aan dat
het menselijk verkeer in de praktijk in
hoge mate beïnvloed wordt door
machtsongelijkheid. Die is overal aanwezig en doet zich overal gelden: mondiaal, nationaal, op verenigingsniveau,
in ons persoonlijk leven, tussen mannen en vrouwen, in het wetenschappelijk discours, het diplomatiek verkeer, het onderwijs, het bedrijfsleven,
in de publieke discussie, in TV- en
radiocommercials, bij de overheid, op
sociale media. We staan daar niet
buiten, we zitten er tot over onze oren
in, misschien ongewild en onbewust
maar onontkoombaar. Het is goed ons
dat te realiseren, willen we ergens een
effectieve bijdrage kunnen leveren.
Kernwapens, gepresenteerd als de
ultieme garantie voor veiligheid, zijn
het ultieme machtsvertoon. Van macht
over anderen, dus van machtsongelijkheid.

Kernwapens of niet, oorlogen zullen er
altijd zijn. En het is een illusie te
denken dat er nog oorlogen zijn waarin
het oorlogsrecht gerespecteerd wordt
of waar niet van beide kanten oorlogsmisdaden worden gepleegd. Oorlog
dehumaniseert. Alle verschrikkingen
zijn al eens gebeurd en zullen opnieuw
plaats vinden.

Proberen oorlog te voorkomen of je
inzetten om kernwapens te verwijderen
is mooi maar opereert momenteel op
een niveau waarop de kaarten al zijn
geschud. We houden ons bezig met de
gevolgen, maar laten de oorzaken ongemoeid. Ondanks goede bedoelingen,
geloofwaardige argumenten en overtuigend onderzoek zijn we naïef als we
menen alleen vanuit een louter medische invalshoek de bestaande machtsverhoudingen te kunnen wijzigen.
Hoog tijd voor een disclaimer: machtsongelijkheid zal nooit geheel te niet
worden gedaan maar we kunnen wel
bereiken dat die minder schrijnend
wordt. Daarvoor is evenwel een nieuw
paradigma nodig.
Hoe ziet zo’n nieuw paradigma er uit?
Dat is een ander hoofdstuk. Enkele
aanzetten. Het begint met bewustwording: het herkennen van de ongelijke
machtsverdeling op nagenoeg alle
levensterreinen, samen zicht ontwikkelen op de concrete werkelijkheid waarin we leven, met als gevolg een herziening van de uitgangspunten waarop het
mondiale stelsel is gebaseerd. Kort
toegelicht: de immorele en wanstaltige
opeenhoping van geld in de handen
van weinigen vormt de natuurlijke
habitat voor macht. Dat gebeurt overal,
onafhankelijk van politieke systemen.

Bewustwording

Die macht zie je als je naar het
Nonproliferatieverdrag kijkt, waarin
vijf landen alle andere piepelen, al
vijftig jaar lang. En dat wordt gepikt.
Die macht zie je waar in de Veiligheidsraad enkele landen met hun vetorecht alles kunnen voorkomen wat hun
niet bevalt. Die macht zie je overal
waar de onafhankelijke pers monddood
wordt gemaakt of als roeptoeter optreedt van het heersende systeem. Die
macht zie je bij onderhandelingen over
een staakt het vuren waaraan alleen
mannen deelnemen. Die macht zie je
bij de Amazons, de Goldman-Sachsen,
de Pfizers, de Lockheed Martins.

Vanuit welke eigen positie kijken we
naar een probleem? Wiens belangen
zijn in het geding? Een voorbeeld.
Dankzij de geruisloze maar effectieve
lobby van wapenproducenten kunnen
defensiebudgetten plotseling haast zonder debat omhoogschieten. Net als de
aandelenkoersen van deze producenten. Verdediging van onze vrijheid mag
wat kosten. Wiens belangen worden
hier gediend?

Blinde vlekken

Duitse en Franse bedrijven leverden tot
voor kort wapens aan Rusland.
Waarmee Oekraïne platgegooid is, terwijl deze bedrijven hun wapens doodleuk ook blijven leveren aan Duitsland
en Frankrijk zodat die zich beter kunnen verdedigen tegen een dreiging uit
Rusland. Dubbele winst.

Welke belangen hebben we zelf? Zien
we dat we zelf de ongelijke machtsverdeling mede in stand houden? Als je
vrienden en collega’s ook allemaal een
eigen huis of zelfs een tweede huis
bezitten, dan kun je je maar moeilijk
verplaatsen in mensen die met geen
mogelijkheid een eigen woning kunnen
verwerven. Of in mensen die dakloos
zijn. We hebben te doen met mensen
die zijn aangewezen op de voedselbank, maar zijn we ook voorstander
van de herverdeling van vermogens?
Pleiten we als mensen met een riant
vermogen voor een grondige belastingherziening? We maken ons zorgen
over het klimaat maar blijven wel vlees
eten. Hebben we dóór dat de advertenties die ons via radio en TV bereiken
bijna uitsluitend op ons soort mensen

Rectificatie

Bij het in memoriam Evgeny Chazov in de vorige nieuwsbrief (2021,
nummer 2, bladzijde 5) stond een foto waarbij een fout is geslopen in
het onderschrift. Het was een foto van de openingszitting aan de
vooravond van het derde IPPNW International Congress in
Noordwijkerhout (1983), met van links naar rechts Bernard Lown,
Wil Verheggen en Evgeny Chazov.

focussen, de well to do (‘Ook mee
investeren vanaf € 100.000?’,
‘Verzekeringen voor hoogopgeleiden’).
Oorlogen en armoede zijn verschrikkelijk, geen twijfel daarover, maar ‘we
kunnen niet onbeperkt vluchtelingen
blijven opnemen’ en ‘met dwangmaatregelen ondergraaf je het draagvlak’.
Dit soort blinde vlekken binnen de
eigen groep zag ik laatst aangeduid
met de term netwerkcorruptie.
Bedenk: macht wordt nooit eigener
beweging opgegeven, maar moet daartoe worden gedwongen door het
creëren van tegenmacht. Streven naar
machtsevenwicht is denken binnen het
oude paradigma, want machtsevenwicht is niets anders dan een verhullende term voor machtsoverwicht.

Tegenmacht

Het succes van ICAN (International
Campaign to Abolisch Nuclear
Weapons) is een goed voorbeeld van
hoe tegenmacht effectief kan zijn. Het
slaagde erin de wereldwijde spreekbuis
te worden van meerdere belangen en
perspectieven: van de hibakusha’s,

voorstanders van gendergelijkheid,
diplomaten, civil society, gezondheidswerkers, burgemeesters, medici, jongeren en enkele regeringen. Dit leidde
tot aanvaarding in de VN van het
Verdrag tot het verbod van nucleaire
wapens (TPNW), dat de kernwapenstaten hoewel tandenknarsend niet konden tegenhouden.

Kies bij conflicterende belangen altijd
de kant van de onderliggende partij: de
weggezetten, de armen, de vluchtelingen. Daar ligt het potentieel voor de
tegenmacht. Armen bijvoorbeeld weten
wat het is niet te kunnen beschikken
over (gezond) voedsel, slechte huisvesting te hebben, geen toegang tot
gezondheidszorg, geen kansen op
school. De armen worden uitgebuit en
de natuur uitgeput door geldzucht die
niet ingetoomd wordt.
Uitgaande van dit nieuwe paradigma
kun je ineens potentiële bondgenoten
tegenkomen waar je ze niet zou zoeken
of verwachten: bij activisten binnen de
klimaatbeweging, vluchtelingenorganisaties, bestrijders van rassendiscriminatie, vakbonden. Ook zij zijn er bij
gebaat uit te gaan van hetzelfde nieuwe
paradigma. Want zij kijken allen hetzelfde monster in de bek. Zolang ze dat
niet doen, kunnen ze tegen elkaar worden uitgespeeld ter handhaving van de
status quo.

Een onmogelijke opgave? Ja, maar niet
hopeloos. Zolang we maar niet denken
dat we er alleen voor staan. We zijn
met velen. *

Verantwoording: Bij de totstandkoming van dit
artikel is dankbaar geput uit bijna negentig jaar
levenservaring. Reageren?
bertsweerts1@outlook.com
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NVMP-activiteiten in relatie tot de
oorlog in Oekraïne
Overzicht via de Nieuwsflitsen
NVMP-Nieuwsflits No war in Europe IPPNW-Europe appeal
NVMP-Nieuwsflits Dirk Hoogenkamp geïnterviewd door BNN-VARA
NVMP-Nieuwsflits No Nuclear War over Ukraine
NVMP-Nieuwsflits World Medical Health statement over Ukraine
NVMP-Nieuwsflits The Nuclear Threat
NVMP-Nieuwsflits 12 Nobelprijswinnaars
NVMP-Nieuwsflits Joint Statement Russia and Ukraine physicians
NVMP-Nieuwsflits Voor een duurzame toekomst moeten we af van kernwapens
NVMP-Nieuwsflits Peter Buijs te gast bij Ruud de Wild
NVMP-Nieuwsflits medeondertekenen oproep Nobelprijswinnaars
NVMP-Nieuwsflits: Petitie ‘We reject war and nuclear weapons’ meer dan 1 miljoen keer ondertekend
l

l
l

l
l
l
l
l
l

l

-

-

-

8-feb
28-feb
28-feb
11-mrt
14-mrt
17-mrt
18-mrt
22-mrt
23-mrt
28-mrt
14-apr

8 febr. de oproep van IPPNW No War in Europe! Medical professionals call for diplomacy to avert a humanitarian disaster,
werd ter ondertekening onder NVMP-leden verspreid.
https://www.nvmp.org/nvmp-nieuwsflits-no-war-in-europe-sign-the-appeal/
NVMP-bestuursleden Peter Buijs en Dirk Hoogenkamp geïnterviewd op de radio (28 feb en 23 maart) en NVMP-adviseur
Gerrit van der Wal op NPO Radio 1 (12 febr.)
25 febr. aandacht voor Protect Life and Prevent Harm. Joint Statement of International and European Student
Representatives of the International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW)
https://www.nvmp.org/statement-over-de-invasie-van-oekraine/
28 febr. Oproep aan leden om de IPPNW-petitie ‘No Nuclear War over Ukraine’ te ondertekenen.
8 maart NVMP-persbericht ‘Medische hulp bij een kernoorlog zal een illusie zijn’
https://www.nvmp.org/p-e-r-s-b-e-r-i-c-h-t-medische-hulp-bij-een-kernoorlog-zal-een-illusie-zijn/
11 maart aandacht gevraagd bij leden voor World health statement on Ukraine
https://www.nvmp.org/worldhealth-statment-ukraine/
17 en 28 maart Aandacht voor en Oproep aan leden om de petitie van 12 Nobelprijswinnaars te ondertekenen
18 maart aandacht gevraagd voor het Joint Statement Russia and Ukraine physicians
Opinieartikelen/interviews van: Peter Buijs in Medisch Contact ‘Grote zorgen over nucleaire dreiging’ (1 maart),
’Wil Verheggen, ‘Arts met de rug tegen de muur bijeen kernoorlog’ in Brabants Dagblad (19 maart), Christien Mudde
‘Kernwapens doden iedereen, daar helpen geen jodiumpillen tegen’ in het Rotterdams Dagblad (13 maart),
‘André Knottnerus Opinie Veiligheid Trouw ‘Voor een duurzame toekomst moeten we af van kernwapens’ (22 maart),
‘Beseft Poetin dat je een kernoorlog altijd verliest?’ Peter Buijs en Danny Pronk in het AD (23 maart)
5 april brainstormavond van NVMP-bestuursleden over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne in relatie tot onze missie
voor een kernwapenvrije wereld. Enkele aangescherpte en nieuwe argumenten daaruit te noemen:
Er is een fundamenteel probleem ontstaan voor het concept van de wederzijdse geloofwaardige nucleaire afschrikking. Nu
hanteert Rusland de nucleaire dreiging om ongestoord oorlog te voeren, terwijl de rest van de wereld machteloos toekijkt.
We zijn overgeleverd aan de mentale gesteldheid van de leider van een kernwapenstaat als het gaat om de inzet van
kernwapens.
Er dreigt nieuw proliferatiegevaar: Zelenski zei bij gebrek aan afdoende militaire hulp uit het Westen geen andere keus te
hebben dan zelf kernwapens te ontwikkelen. Denk eveneens aan Noord-Korea of aan Wit-Rusland dat zijn ‘niet-nucleaire
status’ uit de grondwet heeft geschrapt.
Kerncentrales in een oorlogsgebied leveren levensgevaarlijke situaties op.
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Onze lijn is geweest: aansluiten bij breed gedragen IPPNW-geluid tegen de oorlog en wijzen op en waarschuwen voor medisch-humanitaire gevolgen van kernwapeninzet waarbij medische hulp een illusie is. De recente, acute nucleaire
dreiging heeft aangetoond dat we hoe dan ook van deze wapens af moeten.
Daarvoor is aansluiten bij TPNW belangrijk en moet de focus nu liggen op
realiseren van een Nederlandse waarnemersstatus bij de TPNW. Maar daarnaast
ook stappen zetten richting de NPT-Revcon, vooralsnog het enige world-wide
overeengekomen verdrag en podium waarop ook kernwapenstaten acteren. *

Column

Krimlinde

Marc Cosyns

‘Wat zou Frankrijk doen als België het
Frans zou verbieden? Wat zou de Franse
president Macron doen? Zou hij gewoon
naar de stembus gaan en zijn kiezers vragen om het zomaar te accepteren? Ik
betwijfel het…’, aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken. Sergej Lavrov
tracht in een interview met TF1 op 29 mei
’22 nog eens duidelijk te maken wat het
doel is van de “Russische missie” in
Oekraïne, namelijk “de Russische taal en
cultuur” beschermen.
Die uitspraken over de bescherming
van taal en cultuur laten me niet los als ik
mijn ochtendbewegingstraject door het
Citadelpark maak. In het voorjaar gaf ik
een boek* uit over dit park en liet de 101
bomen die een naamzuiltje hebben hun
verhaal vertellen. Sinds 24 februari sta ik
iedere dag even stil bij de krimlinde. De
enige boom van deze soort in het park. Ik
liet hem in mijn boek vertellen waarom hij
bezwaard leek, met zijn takken omlaag, des
te meer opvallend in de winter van 2021.
Hij vertelde toen waarom men hem Krim
noemde, geschreven op zijn Oekraïens en
niet op zijn Russisch en dat dit taalverschil
sinds 2014 sterk aan belang had gewonnen
in het nationalistisch identiteitsdenken. Hij
maakte zich bezorgd over de toekomst in
het voorjaar ’22. Ik begreep hem toen niet
goed en wuifde zijn bezorgdheid weg met
mijn verhaal over de geschiedenis van het
park waar hij nu kon groeien en bloeien tot
geurend plezier van bijen en wandelaars.
Het citadelpark in Gent werd aangelegd op de terreinen van de Hollandse
Citadel. Toenmalig Koning Willem I van de
Verenigde Nederlanden wou na zijn aanstelling, bevestigd in het Congres van
Wenen, in het zuidelijke deel een citadelgordel opwerpen tegen de blijvende Franse
dreiging. Gent was voor Willem I een uitverkoren stad waar hij de textielindustrie
deed heropleven, een universiteit liet
oprichten en een kanaal liet graven naar
Terneuzen. De reden waarom hij 200 jaar
later in 2015 postuum nog een standbeeld
kreeg in de stad, vooral onder impuls van
een actiecomité met Groot-Nederlandsgezinde gedachte. Toen Willem I als een
verlicht despoot het Nederlands als officiële taal declareerde, was dit een katalysator
van verzet voor de Franstalige burgerij

maar ook extra bezwarend bij de Fransgezinde katholieke kerk die haar onderwijsopdrachten onder staatscontrole zag
komen. In 1830 brak in Brussel de Belgische Revolutie uit, die onder sterke militaire steun van Frankrijk uitmondde in een
onafhankelijk koninkrijk België met Frans
als voertaal. De door het toenmalige
Franse parlement recent aangestelde
Franse koning zal toen ook gedacht hebben
dat hij de Franse cultuur en taal moest
beschermen… of was het toch iets complexer in de geglobaliseerde koloniale
wereld van toen?
Beste krimlinde, waarom leren we niet
uit de geschiedenis? Ik kijk samen met hem
naar de citadelpoort, het enige overgebleven restant erfgoed van de citadel. NEMO
ME IMPUNE LACESSET staat onder het
front waar de leeuw van de Verenigde
Nederlanden in 1839 vervangen werd door
de Belgische. Dat ‘niemand mij ongestraft
zal lastigvallen’ bleef behouden want voor
beide bevolkingsgroepen bleef deze vijandige levenswijsheid te belangrijk, zoals het
blijkbaar al eeuwen lang als motto prijkt op
allerlei krijgsbanieren en wapenschilden van
militaire regimenten om oorlog in stand te
houden... Ik vertel aan de krimlinde dat de
Secretaris-generaal van de Verenigde Naties
António Guterres bij zijn bezoek aan de
geteisterde zwaar getroffen stadjes in de
buurt van Kiev verklaarde: ‘Een oorlog in
de 21e eeuw is een absurditeit, geen enkele
oorlog is aanvaardbaar in de 21e eeuw. Als
we het hebben over oorlogsmisdaden, kunnen we niet vergeten dat de ergste misdaad oorlog zelf is.’ Guterres benadrukte
ook dat de voortzetting van de oorlog in
Oekraïne moreel onaanvaardbaar is, politiek niet verdedigbaar en militair gezien zinloos. Hij was zichtbaar onder de indruk van

de verwoestingen eind april ’22: ‘Ik stel me
mijn familie voor in een van deze huizen,
die verwoest en zwartgeblakerd zijn. Ik zie
mijn kleindochters in paniek weglopen, een
deel van het gezin komt uiteindelijk om…’
29 mei ’22 zijn de bloemknopjes van
de krimlinde al duidelijk te zien, met hun
schutblad onder de donkergroene scheefhartvormig tot breed-eironde bladeren.
Wanneer je deze column leest eind junibegin juli zullen ze dartel opengesprongen
bloeien en met hun geur vanop grote afstand de bijen naar hen toelokken als nectarleverancier. De wandelaars, de lopers, de
spelers zullen de geur opsnuiven in het
park. De voorspelbaarheid van de natuur,
tenzij een nog onvoorspelbaarder natuurfenomeen zou toeslaan of een oorlog…
In het Museum voor Schone Kunsten
gelegen in dat Citadelpark loopt ondertussen nog een dubbeltentoonstelling samen
met het Amsab-Instituut voor Sociale
Geschiedenis in Gent met de houtsneden
van Frans Masereel. Twee van de thema’s
zijn “Oorlog en vrede” en “Alles heeft een
keerzijde” met de inleidende woorden van
Masereel zelf: ‘Als ik militant ben in mijn
werk, is het voor vrede onder de mensen,
voor rechtvaardigheid en voor menselijke
gerechtigheid. Hoe ik droomde dat men in
plaats van bommen over stad en leger mijn
prenten als strooibiljetten uit de vliegtuigen
naar beneden zou gooien, vlugschriften
zonder woord of taal, beelden die iedereen
zou verstaan: tegen de oorlog!’ *
*Citadelpark, Uitgevrij Snoeck, Gent 2022, 240pp;
ISBN 9789461617217
* “Ik herinner me bijvoorbeeld de oorlog in Transvaal, die op mij een diepe indruk heeft gemaakt.
Hoe oud ik toen was? Tien, twaalf jaar, elf misschien? Op dat moment ben ik begonnen tekeningen tegen de oorlog te maken, kindertekeningen
natuurlijk, en ik denk dat mijn afkeer van oorlogen
uit die tijd dateert.” Bron: Roger Avermaete, Frans
Masereel, uitgeverij Mercatorfonds, Antwerpen
1968, p. 17; ISBN 9789029530255,
Bekend zijn z'n jongenstekeningen over de oorlog,
uit de tijd van zijn jeugd - vol met colonnes, kanonnen en pantserschepen. Het aspect van 'tegen de
oorlog' kwam pas na zijn 20e in zijn werk tevoorschijn - Aanhaling(en): Joris van Parys, Masereel, een
biografie, uitgeverij Houtekiet, Antwerpen 1995,
p. 21; ISBN 90-5240-851-3
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Componisten en oorlog en vrede

De Oekraïnse componist Valentin
Silvestrov (° Kiev, 1937)
Geestelijke gezangen: Mercy of Peace en Prayer for Ukraina (2014)

mentaler wordt gemaakt (denk aan de
Sint-Pietersbasiliek!). Silvestrov zegt
doodmoe te zijn van alle lawaai, ook in
de muziek. Hij componeert vooral rustige, kleinschalige stukken.

Christien Mudde
Op 20 maart dit jaar zat ik met
m’n net weer niet voltallige
naaste familie (toch weer op ‘t
laatste moment een Coronapatiënt, met wie dus ook de rest
van haar gezin weg moest blijven...) in de Doelen in Rotterdam, om een wegens corona
vorig jaar uitgestelde kroonverjaardag plus het jaartje erbij nog
eens dunnetjes over te doen. Een
prachtig programma met twee
Russische componisten:
Tsjaikovski en Moessorgski.
Gelukkig ging de frustratie over
alles wat Russisch was niet zover,
dat we dat niet meer konden
horen, en hoefden ze voor dit
concert geen vervanger te
zoeken voor de nu eindelijk delaan-uitgestuurde Valeri Gergiev,
want de Russische dirigent
Stanislav Kochanovski hoort niet
tot de coterie van de heer P.
Maar geheel terecht, een kleine maand
na het begin van deze verschrikkelijke
oorlog, die ook ons leven in de rest van
Europa op z’n kop zette, begon het
concert met de Evening Serenade uit
Silent Music II van de Oekraïense
componist Valentin Silvestrov. Een
aangrijpend begin, dat door het publiek
met een gepaste stilte werd beloond
voordat het applaus opklonk.

Al eerder en nog voor de op 24 februari begonnen oorlog was ik deze componist, misschien wel de belangrijkste
componist van Oekraïne, op het spoor
gekomen in m’n zoektocht naar componisten, die iets geschreven hebben
rond het thema Oorlog en Vrede. Op
radio 4 hoorde ik een uitvoering van
een van de Silent Songs: Mercy of
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Valentin Silvestrov

Peace uitgevoerd door het Lets Radiokoor o.l.v. Sigvards Klava. Het greep
me direct. Als uit een bovenaards universum zenden de stemmen pais en
vree in kolommen van klanken naar
ons aardse stervelingen, die zo slecht
weten om te gaan met wat zo simpel
en vanzelfsprekend zou kunnen zijn,
als we niet zo hard schreeuwden, maar
eens echt naar elkaar luisterden. In
deze sublieme uitvoering hoor je zelfs
het gezamenlijke ademen van de
zangers en het eindigt in een verstild
langzaam wegstervend akkoord. Het is
een bijna tot klank gestold licht uit de
hemel.

Silvestrovs muziek is het understatement van het kleine, zonder dat het tot
de minimal music hoort (waarbij kleine
frases met subtiele variaties lange tijd
worden herhaald) maar is opzettelijk
eenvoudig, doorzichtig. Het zet zich af
tegen het monumentalisme, een kunststroming al vanaf de Renaissance,
waarbij alles steeds groter en monu-

Silvestrov, inmiddels 85, volgde oorspronkelijk een opleiding tot bouwkundig ingenieur, maar na lessen aan
de Kiev Avondschool stapte hij over
naar het Conservatorium, waar hij les
kreeg van Boris Ljatosjinski. Hij
ontwikkelde een heel eigen stijl, die
door de Sovjetautoriteiten als avantgarde werd beschouwd. En dus werden
zijn werken niet uitgevoerd en kon hij
niet toetreden tot de Bond van Sovjetcomponisten. Hij werd dwarsgezeten
door dezelfde man, die ook
Sjostakovitsj en andere componisten
dwarszat, Tichon Chrennikov, de
voorzitter van de Bond. Hij bleef een
doorn in het vlees van de Sovjetunie,
maar bleef zichzelf trouw.

Zijn muziek kwam ook in het westen
terecht, al moest hij het soms onder
een pseudoniem inleveren. In 1995
kwam pas zijn eerste album in
Oekraïne uit, inmiddels een onafhankelijk land. De Russische Koessevitski
Stichting bekroonde zijn 3e symfonie.
En voor zijn Hymnen kreeg hij in ons
land in 1970 de Honorary Title ofwel
Ere Prijs van de stichting Gaudeamus.
Zijn vioolmuziek wordt o.a. door
Gidon Kremer graag gespeeld.

Hij schreef op 17 juni 2014, het jaar
van de Euro-Majdan revolutie, ook wel
de Revolutie van de Waardigheid genoemd een Prayer for Ukraina op een
anonieme tekst. De demonstraties
duurden van 24 november 2013 tot in
februari 2014 met als bloedig hoogtepunt 18 februari met 80 doden. In dat
jaar begon ook de oorlog in OostOekraïne en werd de Krim geannexeerd.

Prayer for Ukraina:

God behoede Oekraïne
Geve ons kracht, geloof en hoop.
God behoede Oekraïne
Onze Vader, onze Vader.

Silvestrov ging keer op keer naar het
Majdanplein, waar hij de gebeden en
liederen van de demonstranten hoorde…. en toen de schoten. Hij bevond
zich in het hartje van de storm en
schreef talloze liederen, elegieën, gebeden en requiem-delen. Hij vocht als het
ware met zijn muziek voor zijn land en
heeft een onwankelbaar geloof in de
wortels van zijn cultuur en religie. Hij
groepeerde al deze werken tenslotte tot
een “Majdancyclus”: 15 koorwerken in

4 cycli, die attacca (dwz zonder pauze
in elkaar overgaand) moeten worden
uitgevoerd. Het “Gebed voor
Oekraïne” is nu in druk verschenen.

Ik stel me zo voor, dat hij ook op de
beroemde piano heeft gespeeld, die
daar op het plein stond. Toen ik daar
zelf in de herfst van 2014 rondliep en
alle stille getuigen van de gebeurtenissen nog vers aanwezig waren, en er
ook al een erewand met foto’s en
kransen voor in de Donbass gesneuvelde Oekraïners was opgericht, had ik
niet kunnen vermoeden dat het land,
waarvan ik ook zoveel houd en dat
inderdaad sterk met Oekraïne is verweven, daar nu zo verschrikkelijk
tekeer zou gaan.

Kort na de recente Russische inval in
Oekraïne (februari) werd deze Prayer
door het Nederlands Kamerkoor op TV
uitgevoerd bij het actualiteitenprogramma “M” en later ook bij Podium
Witteman.

Op YouTube in diverse uitvoeringen te
beluisteren, o.a. door het Kyiv koor
o.l.v. Mykola Hobdych. Ook zijn hier
diverse orkestrale bewerkingen van
gemaakt.

In februari 2022 nam Silvestrov voor
TV een standpunt tegen totalitarisme
en geweld op. Hij veroordeelt de
Russische president Vladimir Poetin en
de door hem ontketende oorlog, maar
niet de Russische cultuur. Hij zei
daarin onder meer: “We onderschatten
in normale tijden de waarde
van vrede en beseffen niet, hoe
fragiel vrede is. Nu wordt het
belang van het kleine weer
groter”. Hij spreekt zich uit
tegen het politiek totalitarisme,
het geweld. Hij is een opponent van Poetin en de invasie
van Oekraïne. Poetin is in zijn
ogen duizendmaal gevaarlijker
dan een terrorist als indertijd
Bin Laden en zou op de lijst
van gezochte terroristen
moeten worden gezet en
berecht.
Maar hij is tegen elke boycot
van de Russische cultuur: “De
grote Russische cultuur heeft
de wereld veroverd en is deel
van de Europese cultuur.
Zowel in de tsarentijd als tijdens de Sovjetunie was het
volk als regel tegen de overheersende klasse. Rusland
leverde een grote bijdrage op
het gebied van muziek,
schilderkunst en literatuur.”
Daarom is hij tegen een door
PEN voorgestelde boycot van
Russische schrijvers.

In maart van dit jaar vluchtte
hij met zijn dochter en kleindochter uit Oekraïne naar
Duitsland. Inmiddels kan zijn
muziek in Rusland niet meer
gespeeld worden: bij concerten
met zijn repertoire op het programma valt de politie binnen
en beëindigt het concert. *
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De Algemene vergadering van de
NVMP 14 mei 2022
Hans van Iterson
Peter Buijs heet iedereen
welkom, fijn om elkaar weer persoonlijk te ontmoeten, eigenlijk
weer voor het eerst sinds ons
Vredespaleiscongres in 2019.
Anderzijds overheerst een gevoel
van ongerustheid want wie had
gedacht dat Rusland een ander
soeverein land zou binnenvallen,
in strijd met alle internationale
verdragen, en we opeens zijn
veranderd van ‘mensen van ná de
oorlog’ in ‘mensen van vóór de
oorlog’, zoals die zich vanaf 24/02
voltrekt in Oekraïne.Voor de rest
van de openingswoorden van
Peter over Oekraïne verwijzen
we naar het Woord van de
voorzitter elders in deze
Nieuwsbrief.
Na de vaststelling van de agenda wordt
deze vervolgens in rap tempo afgewerkt. Van het jaarverslag 2021 wordt
kennisgenomen. De conceptnotulen
van de laatste AV (20-11-2021) worden
vastgesteld. Naar aanleiding van de
notulen merkt Marianne Begemann op
dat twee jonge bestuursleden, Niloufar
Rahim en Jeffrie Quarsie, beiden internationaal zo druk zijn dat we ze een
jaartje respijt te geven om na dat jaar te
overwegen of zij hun bestuursfunctie
weer kunnen oppakken. AV is daarmee
akkoord.

Bert Sweerts geeft als uittredend penningmeester nog wel commentaar op
de financiële jaarcijfers van 2021.
Door een misverstand heeft de Kascontrole commissie pas heel laat de
financiële stukken ontvangen. Daar
hebben ze toch een paar foutjes uitgehaald. Zo staat in de balans dat ons
beschikbare eigen vermogen € 59.652,is, maar daar moet het bedrag van
vooruit ontvangen contributies,
€ 3.705, van afgetrokken worden waardoor dit wordt: € 55.947,-.
Cornella Visser-Mol leest vervolgens
het verslag van de Kascontrole commissie voor: Zoals in voorgaande jaren
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heeft de kascommissie in deze overzichten de daadwerkelijke exploitatiegegevens vergeleken met de voor 2021
goedgekeurde begroting. Vanwege de
bijzondere omstandigheden van de
coronapandemie zijn de uitgaven aanzienlijk lager uitgevallen dan begroot.
Hierdoor is het niet nodig geweest het
begrote bedrag van € 7.835 te onttrekken aan het vermogen. Er is zelfs
een bescheiden positief resultaat van
€ 527,- behaald in 2021. De toelichting
op de Jaarrekening is verder consistent
en helder en we complimenteren de
penningmeester met het zorgvuldige
beheer van de financiën van de NVMP.
De leden van de kascontrolecommissie
stellen de vergadering dan ook voor de
penningmeester (en daarmee het bestuur) decharge te verlenen en hem te
danken voor zijn inzet. De Kascontrole
commissie voor volgend jaar zal
bestaan uit Henriette van der Horst,
Cornella Visser-Mol met Ferry
Zoutenbier als extern adviseur. Henk
Groenwegen treedt terug als lid van de
KCC.

Verslag van de IPPNW Regional
vicepresident Europe

Marianne Begemann: samen met mijn
Duitse collega Angelica Claussen ben
ik IPPNW’s vicepresident Europe.
Daar is veel over te vertellen, zeker nu
Europa op zijn grondvesten schudt
door de oorlog in Oekraïne. Hoe hou je
een wereldwijde organisatie als

IPPNW met al zijn verschillende affiliates dan goed bij elkaar en op één
inhoudelijke lijn? Alsof het IPPNWcentral office dit had voorzien komt
van het hoofdkantoor Chuck Johnson
eind dit jaar naar Europa om een
IPPNW-kantoor in Wenen te vestigen
waardoor we dichter bij organisaties
als WMA, WHO en ICAN zitten en zo
ook IPPNW’s Europese netwerk kunnen ondersteunen. Als IPPNW-Europe
proberen we nu zoveel mogelijk landen
over te halen om naar de first meeting
of state parties (MSP) van het TPNWkernwapenverdrag in Wenen te komen.
Duitsland en enkele Scandinavische
landen hebben al toegezegd, nu
Nederland nog.

Vanwege de oorlog in Oekraïne is
IPPNW druk in de weer geweest met
statements en petities. Zo is er een
strategische samenwerking door het
IPPNW-bestuur aangegaan met de
organisatie Avaaz die vooral grasroot
organisaties ondersteunt en nu met
IPPNW optrekt om kernwapens de
wereld uit te krijgen en daarin vooral
ook het klimaat te betrekken in combinatie met het hebben van kernwapens
De petitie ‘to reject war and nuclear
weapons’ is door meer dan 1 miljoen
mensen ondertekend en aan Izumi
Nakamitsu op het VN-hoofdkwartier
aangeboden. Tijdens de MSP-TPNW
in Wenen zal door ICAN een uitgebreid NGO-programma worden georganiseerd. Dirk, Peter en ik zullen daar
aanwezig zijn. Dirk zal daar via de
Youth for TPNW deelnemen aan een
fietstoer/optocht om aandacht te vragen
voor onze zaak. Later zal er in Wenen
ook nog een symposium voor en door
jongeren georganiseerd worden. Op
woensdagavond 22 juni zal er een
IPPNW Europe meeting gehouden
worden.

Tenslotte nog ons Europese Summerschool project. Daar ligt de focus nu op
het bijeenbrengen van jonge dokters en
medische studenten en alle soorten
health professionals uit Oost- en WestEuropese landen. Deze summerschool
zal in Polen vlakbij de Russische grens
plaatsvinden. *

V.l.n.r.: Marianne Begemann (secretaris), Peter Buijs (voorzitter), Willem Hubregtse (penningmeester), Wil Verheggen (PR en publiciteit),
Dirk Hoogenkamp (European Student Representative).

Na afloop van de AV werd er een groepsfoto gemaakt van de aanwezigen. Het kan haast niet op toeval berusten dat de centraal aanwezige
‘Doomsday clock’ op 1 minuut voor twaalf stond!
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Verslag Symposium 14 mei Amersfoort

Belemmert nucleaire dreiging onze
strijd voor een kernwapenvrije
wereld?
atie. Tel daarbij op dat de Amerikaanse
president Biden af en toe op fabuleren
betrapt kan worden hetgeen tot risico’s
kan leiden. Ten derde is in de huidige
tijd de kans op technologisch en
menselijk falen toegenomen.

Hans van Iterson
Jan Hoekema heet allen van
harte welkom, opent als moderator het symposium en stelt de
sprekers kort voor. Eerste spreker
is Peter Buijs, voorzitter NVMP.
Peter Buijs, voorzitter NVMP
Oorspronkelijk hadden we hier het
onderwerp klimaatproblematiek en
kernwapens willen behandelen met
onder meer een spreker van
Greenpeace. Maar de actuele situatie
in Oekraïne heeft ertoe geleid dat we
het thema hebben aangepast.

Peter Buijs

De spanningen waren natuurlijk hoog
opgelopen maar wie had verwacht dat
Poetin op 24-02 daadwerkelijk tot ‘een
speciale militaire operatie’, zoals hij
het zelf noemde, zou overgaan? Zijn
dreigende taal dat, als het Westen er
zich mee zou bemoeien, dit zou leiden
tot gevolgen zoals we nog nooit hadden meegemaakt. Kort daarna volgde
de mededeling dat Poetin zijn generaals opdracht gaf om de Russische
afschrikkingstroepen gevechtsklaar te
maken. Het woord kernwapens viel
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Wat moet dan onze agenda zijn? Ik
denk drieledig, allereerst zo snel
mogelijk een wapenstilstand, vrede te
bewerkstelligen en humanitaire hulp te
bieden aan de slachtoffers.

Jan Hoekema

weliswaar niet maar iedereen wist dat
hij daarop doelde en sindsdien hebben
we het woord nog nooit zo vaak gehoord in de media sinds de Cubacrisis.
Voor de rest van Peters woorden verwijzen wij naar het Woord van de
voorzitter elders in deze Nieuwsbrief.

Jan Hoekema, voorzitter Pugwash
De zogenaamde Doomsday clock staat
slechts 100 seconden voor twaalf uur,
een beangstigende situatie. We kunnen
de wereld vergelijken met die ten tijde
van de Cubacrisis in 1962, met die
kanttekening dat de situatie van nu
complexer en daardoor gevaarlijker is.
Destijds was het conflict immers nog
enigszins overzichtelijk tussen twee
kernwapengrootmachten en was er nog
enig rationeel gedrag te vinden bij de
leiders. De situatie nu is onoverzichtelijker en daarmee gecompliceerder. Er
is verschil hoe je het conflict in
Oekraïne noemt, een militaire actie,
een inval, een oorlog? Rusland ziet
daarbij een duidelijke betrokkenheid
van de NAVO, wat van Russische kant
regelmatig wordt aangegrepen om met
het kernwapen te dreigen. Voeg dit bij
de mentale toestand van Poetin dan
heb je een betrekkelijk gevaarlijke situ-

Ten tweede moet de norm tegen het
gebruik van kernwapens worden herbevestigd. Een no first use-verklaring
zou daar behulpzaam bij zijn net als
riskreduction om accidental use te
voorkomen. China heeft tot nu toe de
rol van kleine kernmacht gespeeld en
is te veel onder de radar gebleven.
China speelt echter een steeds agressievere rol in Azië wat tot gevaarlijke
situaties aan het leiden is. Inmiddels is
het ook een land met een groot militair
potentieel.

Ten derde: het opstarten van nucleaire
wapenbeheersing is erg belangrijk, de
bijeenkomst van landen die het TPNWverdrag tegen kernwapens hebben getekend is daarbij in juni de eerste gelegenheid, waar hopelijk Nederland als
waarnemer aan zal deelnemen, gevolgd
door de toetsingsconferentie van het
Non-Proliferatie verdrag in augustus.

Er zal altijd een Rusland blijven in
welke vorm en met welke regering dan
ook. Daarom is het nodig om in
Europa met Rusland tot nieuwe veiligheidsarrangementen, een security
architecture, te komen. Daar is een
precedent voor. In 1975 werd er een
slotakte getekend, het akkoord van
Helsinki, dat bepalingen bevatte over
de vrije keuzes van allianties en het
onschendbaar zijn van grenzen. Het zal
nodig zijn om tot arrangementen te

komen om zo de legitieme veiligheidseisen van Rusland en haar omringende
landen te garanderen. Dat is ook mijn
stelling voor vanmiddag we moeten tot
veiligheidsafspraken nieuwe stijl
komen om deze situatie beheersbaar te
houden.

Danny Pronk, Instituut Clingendael
Danny Pronk begint met een bevestigend antwoord op de titel van dit symposium ‘Belemmert nucleaire dreiging
onze strijd voor een kernwapenvrije
wereld’. De enorme voorraad aan kernwapens is weliswaar teruggebracht
maar wereldwijd zitten we nog steeds
op een aantal van ruim 13.000.
Momenteel is proliferatie een actueel
probleem. Je ziet nu dat Rusland met
zijn kernwapens oorlog kan voeren en
dat Oekraïne zich niet kan verdedigen
omdat ze er niet mee terug kunnen
dreigen. En kijk je naar Noord-Korea
dan lijkt het ondenkbaar dat zij ooit
nog hun kernwapens op zullen geven.
Inmiddels heeft dit land voor alle afstanden een raket ontwikkeld, ook die
het Amerikaanse continent kunnen
bereiken. Daar vinden frequente rakettesten plaats. Ook voor China geldt dat
nu ze haar economische macht aan het
uitbreiden is, daar ook een militaire
expansie bij hoort, je ziet dat aan de
uitbreiding van hun raketten en kernwapenarsenalen.

Kijk je nu naar het conflict in Oekraïne
dan wordt er veelvuldig nucleair gedreigd door Rusland. Dat het in één
klap het Verenigd Koninkrijk of
Ierland in zee kan laten verdwijnen.
Toch ben ik er wel van overtuigd dat
Rusland zich nog steeds committeert
aan de uitspraak dat een nucleaire oorlog nooit gewonnen en dus ook nooit
uitgevochten moet worden. Daarbij
heeft Rusland duidelijk gemaakt dat
een conflict in een nabij gelegen buurstaat geen reden mag zijn om een kernwapen in te zetten. Wel is het zo dat er
op kernwapengebied veel innovatie
plaatsvindt. Rusland is al jaren bezig
met ontwikkeling van overbrengingsmiddelen, snellere, hypersonische
raketten. Poetin schermt regelmatig
met zijn wonderwapens. De Poseidon
intercontinentale raket is daar een
voorbeeld van. Een enorme torpedo die
onder water wordt afgevuurd. Beschikt
over nucleaire lading maar ook over
nucleaire aandrijving zodat zijn bereik

onbeperkt is. Deze raket zou het VK in
zee kunnen laten verdwijnen.

De nucleaire dreiging, wat betekent dat
voor een kernwapenvrije wereld? Dat
de nucleaire geest uit de fles is en
voorlopig niet terug in de fles. We
leven nu met een actuele dreiging
waarbij proliferatie, modernisering en
uitbreiding van kernwapenarsenalen de
boventoon voeren.

Danny Pronk

Jannes Mulder: recent wordt er
gesproken over de mogelijke inzet van
tactische, kleine kernwapens die in
Oekraïne kunnen worden ingezet. Wat
zijn daarvan de consequenties en vragen die niet om een NAVO-reactie?
Danny Pronk: toch een beetje een
artificieel onderscheid. In alle gevallen
gaat het om een kernwapen, of het nu
groot of ‘klein’ is. Zelfs bij een tactisch
kernwapen praat je over een explosieve
kracht die niet te vergelijken is met een
conventioneel wapen. Dan wordt er
ook door kernwapenstaten gesproken

Discussie

over escaleren om te de-escaleren, het
inzetten van een tactisch kernwapen
om een conflict te beëindigen. Dat is
een gevaarlijke redenatie, de drempel
om een kernwapen te gebruiken wordt
daarmee immers verlaagd. En als die
eenmaal is overschreden weet je niet
hoe je tegenstander gaat reageren en
zet je de deur open voor je eigen vernietiging.
Jan Hoekema: als zo’n ‘tactisch kernwapentje’ wordt ingezet dan zal dat
voor veel verwarring zorgen.
Jannes: maar stel het wordt ingezet
hoe moet de NAVO dan reageren?
Danny: vooral eerst goed nadenken en
zeker niet meteen nucleair antwoorden.
Anders zet je de deur open voor weer
een tegenreactie met een nucleair
sneeuwbaleffect.
Jan: gebruik eerst de communicatiekanalen om te zoeken naar een diplomatieke reactie. Mogelijk gaat het om
een ongeluk of miscommunicatie.
André Knottnerus: iedere leider moet
zich verhouden tot zijn eigen burgers.
Hebben we alleen ruzie met Poetin,
zijn bevolking blijft hem toch blijkbaar
in meerderheid steunen. Hij zit er,
zolang hij wordt erkend door zijn
burgers.
Peter Buijs: als deze steun gaat schuiven ten nadele van Poetin, dan kan er
wat gaan gebeuren, maar onderzoek
wijst dat nog niet uit. De demonstraties
in Moskou zijn ook uitgedoofd.
Jan: niemand weet hier eigenlijk het
antwoord op. Je hebt drie groepen:
1) de Russische bevolking, maar die is
apathisch gemaakt; 2) de oppositieleiders en intellectuelen maar die zijn
inmiddels weggewerkt; 3) de
belanghebbende partijen en leger. Die

Vervolg op pagina 24

23

Vervolg van pagina 23

groep is het meest kansrijk maar daar
heerst een sterke samenhang, mocht
daar twijfel ontstaan dan is er nog
hoop.
Danny: het huidige veiligheidsapparaat
controleert de staat, zolang die gelederen gesloten blijven komt er weinig
verandering. Je kunt je ook de vraag
stellen, als er een decentralisatie van de
macht plaatsvindt ‘wat dan’, is dat niet
nog gevaarlijker? Dan krijg je een
kernwapenvoorraad die beheerd wordt
door misschien wel tien verschillende
actoren.

Heleen Boonstra: wat zijn de criteria
voor de inzet van kernwapens door
Rusland?
Danny: dat zijn er vier: 1) als er een
kernwapeninzet is op Russisch grondgebied; 2) als er massavernietigingswapens gebruikt worden tegen de
Russische federatie en haar bondgenoten; 3) als er een decapitatie
(onthoofdings)aanval wordt gepleegd
op het Kremlin, een snelle aanval met
kernwapens door de NAVO; 4) als het
voortbestaan van de Russische staat op
het spel komt te staan. Dat is erg rekbaar, maar zal praktisch toch moeten
inhouden dat de vijandelijke tanks aan
de poorten van Moskou staan.

Dirk Hoogenkamp: is er nog hoop
voor kernwapenverdragen, de meeste
worden immers opgezegd?
Danny: onderhandelingen liggen
momenteel stil, diverse verdragen zijn
inderdaad opgezegd. Mogelijk dat er
over nieuwe wapens zoals de hypersonische overbrengingssystemen wel
afspraken worden gemaakt om
daarover transparantie te betrachten,
dat gaat dus vooral om technologische
afspraken. Als er weer mondiale onderhandelingen beginnen is er de noodzaak om China daarbij te betrekken.

Bert Sweerts: houden de kernwapenstaten elkaar niet in gijzeling? Overal
zie je een enorme toename van de
defensie-uitgaven. Zijn de kaarten al
niet geschud door andere actoren?
Danny: wapenhandel, wapenindustrie
vormen die geen belemmering voor
ontwapening? Bepaalde oorlogen en
conflicten hangen soms samen met toevalligheden, het overvalt je gewoon,
deze oorlog in Oekraïne leek toch een
eenmansbesluit van Poetin.
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Peter: Eisenhower waarschuwde in
1959 al voor het militaire-industrieel
complex. De contracten voor die hele
kernwapenmodernisering zijn notabene
door Obama ondertekend, die contracten lagen al langere tijd vast en daar is
niet onderuit te komen.

Wij moeten onze pijlen zetten op civil
society, dat wij tolereren dat we verdedigd worden door systemen die, als
er iets misgaat, de hele mensheid teloor
doen gaan. Nu is het kernwapenpro-

bleem heel actueel geworden, dat
moeten we gebruiken om straks bij de
toetsingsconferentie van het NPV
nadruk te leggen op artikel 6 waarin
kernwapenstaten zich verplichten tot
kernontwapening te komen. De maatschappelijke druk zal moeten worden
opgebouwd om dit te bereiken.
Er waren 28 aanwezigen; 22 mensen
hadden er eveneens bij willen zijn
maar waren verhinderd. *

Secretaris Marianne Begemann bedankt de sprekers met een attentie

