
Tussen Groningen en Bunnik

Het in het vorige nummer aangekondigde Groningse symposium 'ARts en
oorlog'  werd  een  groot  succes.  Hierbij  en  commentaar  van
Nieuwsbriefredacteur Piet Rot en een kort verslag van het symposium van
de hand van  de Groningse medische  studenten  Welmoed van  Belle  en
Danny Jagernath. Piet Rot besluit zijn commentaar met 'Driehonderdvijftig
deelnemers een opkomst om jaloers op te worden. Hoe zal dat in Bunnik
zijn?' Een poging tot koffiedik kijken wat betreft de belangstelling voor het
op 9 december in Bunnik te houden jubileumcongres van de NVMP. Als het
antwoord  op  Piet  Rots'  vraag  zal  blijken  te  luiden:  hoge  opkomst  dan
zeggen  eensgezind:  tevreden.  Valt  de  belangstelling  tegen,  dan  zullen
sommigen  zeggen:  Bunnik  is  geen  aantrekkelijke  plaats  voor  zo'n
bijeenkomst.  Anderen  zullen  zeggen:  zou  het  misschien  aan  het
programma gelegen kunnen hebben? Weer anderen: zou er misschien een
daling  hebben  plaatsgevonden  van  het  ledenbindend  en  ledenwervend
vermogen  van  de  NVMP,  en  waaraan  zou  dit  kunnen  liggen?  Als  de
voortekenen  niet  bedriegen,  dan  hoeven  we  deze  laatste  vrij
gecompliceerde  vragen  niet  te  stellen;  dan  wordt  het  hoge  opkomst,
tevreden. Maar pas op. We weten dat opinieonderzoek voorafgaand aan
verkiezingen de uitslag beïnvloedt.

Red.

Elf oktober, het symposium over 'Arts en Oorlog' in Groningen. Gezien de
aantrekkelijke aankondiging hierover in de Nieuwsbrief, schreef ik hiervoor
in. Resultaat: een ongedachte 'opsteker'. Want wat bleek? Er hadden zich
350 deelnemers opgegeven. Terwijl de vorige jaren voor het keuzeproject
'medische polemologie'  er hooguit  20 deelnemers waren, nu deze grote
opkomst.  Vanwaar  die  opleving?  Waarschijnlijk  omdat  in  plaats  van  de
dreiging van een oorlog met kernwapens, wij nu dagelijks geconfronteerd
worden  met  de  afschuwelijke  gevolgen  van  etnische  en  religieuze
conflicten.  Dezer  dagen  'scoort'  Artsen  zonder  Grenzen  mijns  inziens
terecht zeer hoog. Ik vond het hartverwarmend om zo veel jonge mensen
geboeid bezig te zien met de gevolgen van wapengeweld. Twee medische
studenten schreven op mijn  verzoek een verslagje  over  het  symposium
voor de Nieuwsbrief. Inhoudelijk ga ik hier dus niet verder op in. Maar mij
werd zo wel weer duidelijk gedemonstreerd, dat onze NVMP er niet voor
niets is. In plaats van de Artsen tegen Kernwapens, uit de begintijd, gaat
het nu veel meer om onze verantwoordelijkheid als medici in verband met
oorlogen  en  gewapende  conflicten,  waarbij  inzicht  in  de  oorzaken,
bemiddelingswerk  en  preventie  essentieel  zijn.  350  deelnemers.  een
opkomst om jaloers op te worden. Hoe zal dat op 9 december in Bunnik
zijn?

P.R.

Bij  de  inschrijving  voor  'Arts  en  Oorlog'  was  het  erg  druk.  Dit  is  geen
wonder, want er kwamen naar schatting 350 tot 400 inschrijvingen. Dit was
vooral voor NVMP-leden een grot verrassing, ze waren hier erg blij mee.



Zoals gewoonlijk begon ook dit symposium ongeveer tien minuten t
laat.  Na een kort  openingswoord van Betty Meyboom,  de dagvoorzitter,
kregen we een inleidende lezing van Hylke Tromp. Deze duidelijke, goed
gebrachte  lezing  over  actuele  brandhaarden  en beleid  ten  aanzien  van
deze brandhaarden  werd door  iedereen gezien als  een goed begin van
deze dag. Vervolgens kregen we een inleiding in de medische polemologie
van Auke van der Heide. Deze interessante lezing over oplossingen die een
arts kan beiden was erg verhelderend. Jammer dat hij nogal aan zijn papier
gebonden was.

Na de pauze, waarin men allerlei stands kon bekijken onder andere
één van de NVMP, vertelde dokter Elezovic uit het voormalig Joegoslavië
over  zijn  ervaringen  in  de  daar  nog  steeds  voortdurende  oorlog.  Zijn
indringende verhaal heeft waarschijnlijk de meeste indruk gemaakt van alle
lezingen van de dag. De zaal was doodstil.

Hierna kwam een toch wat theoretisch verhaal over conflictbeheersing
in Joegoslavië door mw. Tromp-Vrkic. Dit was na het vorige verhaal een
anticlimax, omdat het volgens velen nogal warrig was en het doel van haar
verhaal pas an het eind naar voren kwam.

Weer  een  pauze  met  stands,  waarna  de  parallelsessies  begonnen.
Deze hebben wij natuurlijk niet allemaal kunnen volgen, daarom hebben wij
geprobeerd  in  dit  verslag er  meningen van anderen bij  te  halen.  Soms
waren deze lezingen theoretischer dan gehoopt, ook hebben w wel gehoord
dat er dingen verteld waren die men eigenlijk wel wist. Maar desondanks
waren ook de parallelsessies erg interessant. Wij hebben geluisterd naar
Lawant over oorlogspsychiatrie. Dit was zoals veracht zeer boeiend.

Verder hebben wij geluisterd naar dhr. W.M.A.A. van der Heyden. Hij
vertelde over oorlogschirurgie. Zijn verhaal was goed alleen jammer dat de
technicus  op  de  tijd  stond  en  zijn  verhaal,afbrak  nadat  hij  de  triage
behandeld had en praktijk plaatjes zou laten zien. Wij hebben de sessies
afgerond met het verhaal  van E. van Royen over kernwapens. Hij  heeft
deze lezing ontzettend boeiend gebracht en ondanks het onderwerp werd
er heel wat afgelachen.

Na een recapitulatie  van  Joost  Meyboom werd  het  laatste  half  uur
benut met vragen en discussie. Tot grote spijt van de commissie is er geen
heftige discussie met de legerarts ontstaan.

Natuurlijk was er gezellige borrel als afsluiting.

Samenvattend komt het er op neer dat iedereen een boeiend symposium
heeft  meegemaakt  en daarbij  aan het  denken is gezet  over  de rol  van
artsen in oorlog en vrede

Welmoed van Belle en 
Danny Jagernath



Vredesweek

Léon Wecke
Hebt u het wel gemerkt? Hebt u er iets aan gedaan? Of is het ongemerkt
aan u voorbij gegaan? En dan bedoel ik, niet de troonrede of de verregende
tocht van de majesteit in de gouden koets maar dan heb ik het over de
vredesweek.  De  door  het  Interkerkelijk  Vredesberaad  en  andere
organisaties georganiseerde bezinning op wat te doen ten einde de vrede
te  verwezenlijken.  Niet  lang  geleden,  in  de  tijd  van  de  dreigend
positionering  van  kruisraketten  was  die  vredesweek  een  nationaal
gebeuren, waarbij honderden zo niet duizenden bijeenkomsten gehouden
werden,  acties  beraamd  en  de  politiek  onder  druk  gezet.  Maar  dat  is
verleden  tijd.  De  tijd  is  voorbij  dat  de  vredesbeweging  een  duidelijke
boodschap  had,  zoals  geen  kruisraketten  en  ook  een  aansprekende
oplossing,  namelijk  die  dingen  niet  neer  zetten.  Nu ligt  dat  anders.  De
koude oorlog is voorbij en het geweld dat tot ons komt heeft de gedaante
van ingewikkelde burgeroorlogen, die eenmaal uitgebroken praktisch niet
van buiten te beïnvloeden zijn,  waarvoor  de oplossing zich niet  tot  een
korte boodschap laat comprimeren.  Iedere burgeroorlog heeft  zijn eigen
geheel aan diverse oorzaken, betreft een complex conflictproces dat ook
nog tal van meer of minder moeilijk in beeld te brengen functies vervuld.
Het  IKV  kan  uiteraard  nadrukkelijk  meedelen  tegen  burgeroorlogen  en
soms daarbij behorend volkerenmoord te zijn, maar wat is de oplossing die
zij aan die boodschap moet hechten. Het thema van deze vredesweek was;
"Europa  belooft  wat..."  en de  suggestie  erbij  was dat  Europa niet  waar
maakt  wat  het  belooft.  Een  klein  probleem  bij  dat  alles  is  echter  dat,
althans  in  politieke  zin,  ondanks  de  Europese  Unie,  Europa  niet  echt
bestaat.  En  iets  dat  niet  bestaat  kan  ook  niets  beloven.  Natuurlijk,  de
Europese  Unie  is  er,  en  heeft  ook  geprobeerd  door  middel  van
onderhandelingen in den beginne iets aan de Joegoslavische burgeroorlog
te doen. Vervolgens heeft dat Europa door het erkennen van Kroatië en
vooral Bosnië - een land zonder eigen identiteit en op een moment dat de
regering geen feitelijke controle over haar grondgebied had - bijgedragen
tot de verheviging van de strijd. Maar een belofte van "Europa" om iets te
doen, een belofte  die vervolgens door dat Europa niet is nagekomen, is
toch  moeilijk  te  vinden.  Maat  her  IKV  zal  het  ook  wel  niet  zo  letterlijk
bedoelen.  Waar  het  kennelijk  om gaat  is  dat  politici  in  Europa  en  ook
daarbuiten,  met  name  in  het  kader  van  de  VN,  bijvoorbeeld  etnische
zuiveringen  veroordeeld  hebben,  zogenaamd  beschermde  gebieden
hebben ingesteld en dat tot op de dag van vandaag etnische zuiveringen
door  gaan  en beschermde gebieden  beschoten worden.  Toch is  het  de
vraag hoe zwaar die belofte moet wegen en al helemaal of je bijvoorbeeld
voortgaand  etnische   zuiveringen  en  oorlogshandelingen  vooral  de
Europese  burgers  kunt  aanspreken.  Natuurlijk  heeft  alles  met  alles  te
maken en hebben wij met onze subsidiëring van echt arbeiderszelfbestuur
in Joegoslavië ten tijde van de Koude Oorlog mede schuld aan de economi-
sche en politieke problemen die in etnisch geweld geresulteerd hebben.
Wat precies de oplossing is, weet het IKV niet. En dat is haar niet kwalijk te
nemen.  Waarom  dan  maar  een  schampere  kreet  te  slaken  te  weten
"Europa belooft  wat.." lijkt mij  niet al te gelukkig.  Het motto waaronder



tegenstanders van het IKV kunnen opperen, luidt dan: "Het IKV zegt wat".
Misschien kun je dan beter met de secretaris van het IKV Mient Jan Faber
zeggen  alle  volkerenmoord  de  wereld  uit  door  middel  van  een  snel
inzetbare humanitaire krijgsmacht. Dat is voorlopig niet te realiseren, maar
het is wel duidelijker.

Toen indertijd het reëel bestaand communisme verdween, wilde dat
ook niet zeggen dat daarmee het kapitalisme het beste systeem was. Als
twee boksers in de ring treden en één overlijdt ter plekke an de gevolgen
van en hartaanval, wil dat nog niets zeggen over de kwaliteit van degene
die overeind blijft.

Onderhandelen

door Léon Wecke
Een  probleem  met  ons  mensen  is  dat  we  de  werkelijkheid  en  ook  de
politieke  werkelijkheid  niet  kunnen  kennen.  We  nemen  waar  met  de
zintuigen, met oog en oor wat om ons heen gebeurt en het plaatje dat we
dan  zo  binnen  krijgen  noemen  we  de  werkelijkheid.  Helaas  blijkt  dat
hetgeen we voor de werkelijkheid verslijten dikwijls niet de werkelijkheid of
de  feitelijkheid  is,  maar  een  soms  ver  van  de  werkel_kheid  verwijderd
beeld. Zo zijn we in onderhandelingen met de Serven er van den beginnen
af aan van uit gegaan dat conflicten door middel van praten en vervolgens
een compromis kunnen worden opgelost.  In West-Europa, althans na de
Tweede  Wereldoorlog,  was  immers  geen  plaats  meer  voor  onderlinge
oorlogen en we moesten wel met praten tot een vergelijk komen. Dat beeld
van  conflict  oplossen  hebben  we  ook  gehanteerd  in  de  Joegoslavische
kwestie. Indertijd kwam Van den Broek als voorzitter van de EG-trojka al
spoedig na een overleg met de conflicterende partijen in ex-Joegoslavië,
verheugd terug met de mededeling dat de heren aan tafel zaten, waarmee
onder meer ook de onderhandelingstafel bedoeld was. Echter, leiders die
hun  opleiding  genoten  hebben  in  een  totalitair  land,  hebben  van  hun
leermeesters  een andere  manier  van conflict  oplossen meegekregen.  Je
lost een conflict niet op door praten tot er een compromis volgt, maar door
uit te vinden wie de sterkste is en de sterkste bepaalt dan de regeling van
het conflict. Natuurlijk wil men wel, als het goed uit komt aan tafel plaats
nemen en afspraken maken, maar aan die  afspraken zal men zich niet
houden.  Ze  zijn  immers  ondergeschikt  aan  de  eigen  onderhandelings-
methodiek en dat is de wet van de sterkste. En de Serven zijn tot op heden
de sterkste gebleken. Alleen het tij kan keren: de Moslims zijn doende met
eigen gefabriceerd geschut en munitie hun krijgsmacht, die meer soldaten
dan  het  Bosnisch-Servisch  leger  heeft,  te  reorganiseren  en  voor  een
offensief in gereedheid te brengen. Ook de Moslims zijn niet gebaat bij een
echte  vrede  in  heel  Joegoslavië.  Hun  Nieuw  ontloken  verbond  met  de
Kroaten moet de Serven ook voor de toekomst niet alleen met positieve
gedachten vervullen. Het recente Servische offensief lijkt nadelig voor de
Serven uit te pakken, maat dat is nog de vraag. Wat de VN, het Westen wil
i zo snel mogelijk vrede en zich niet moeten begeven in ene uitzichtloze
oorlog.  De  Russen,  ofschoon  nu  een  beetje  boos  over  de  Servische
onbetrouwbaarheid,  zullen  straks  weer  een  diplomatiek  succes  kunnen
halen als eventueel na een onverhoopte NAVO-luchtaanval, de Serven weer



voorlopig een regeling accepteren, waarmee zij beter af zijn dan wanneer
zij  hun  agressiviteit  hadden  ingetoomd.  Het  beeld  dat  we  hebben  dat
eventuele luchtaanvallen die Serven wel eens mores zullen leren, kon wel
eens helemaal verkeerd zijn. De werkelijkheid zal inhouden dat als gevolg
daarvan  opnieuw  gepraat  wordt.  Overigens  het  gaat  immers  bij  die
luchtaanvallen alleen om het beschermen van VN-personeel en burgers in
de veilige gebieden en niet om het terug nemen van het gebied dat door
middel van geweld anderen ontnomen is. Wij hebben wellicht een verkeerd
beeld, niet alleen van de manier waarop de Serven onderhandelen, maar
ook van het effect van luchtaanvallen. Voor ons valt echter vrezen dat de
Serven wel een werkelijkheidsgetrouw beeld van NAVO en VN hebben.



Krachtige bekentenis

Christenen tegen martelingen

door Konnie Hebeda
Het  veroorzaakt  een  gevoel  van  macht  maar  ook  van  de  realisatie:
achteroverleunend in een fauteuil, geïsoleerd door de koptelefoon, met een
hand schakelen tussen de heldere stem van de Duitse tolk, haar monotone
Franse  collega  of  een  expressief  Engels  verhaal,  tegelijkertijd  het
schouwspel diep in de zaal van wisselende sprekers te vervolgen. Dit is de
zaal van het Europees Parlement in Straatsburg tijdens de zomervakantie
van 1994. Gedurende twee dagen zijn leden van Action des Chrétiens pour
l'Abolisation de la Torture (ACAT) uit verschillende landen hier bijeen om
het  twintigjarig  bestaan  te  vieren.  ACAT  biedt  voor  de  leden  van  550
Franse  groepen  en  die  in  zevenentwintig  andere  landen  en  specifiek
christelijk  alternatief  voor  Amnesty  International  door  beperking  van de
activiteiten tot de strijd der martelingen. Maar de slotverklaring liegt er niet
om: 'l'Espérance refuse toute passivité et s'exprime en actes. Le silence est
complice'. Dat is ook het gevoel waarmee je naar huis gaat, deelname aan
deze  bijeenkomst,  het  wéten,  verplicht  tot  verspreiding  van  de  bood-
schap:'martelen  in  al  zijn  vormen  is  een  bijzonder  schandelijke  en
onverdedigbare  uiting  van het  kwaad dat  de mens zijn  medemens kan
aandoen.'

De eerste middag wordt geopend door André Jacques, de voorzitter
van ACAT in Frankrijk. Deze bijdrage en de lezingen van de Uruguayaanse
psychiater Maren Vinar over de symbolische betekenis van martelen, vn de
voorzitter van SOS Torture in Genève, Eric Sottas, over de achtergrond van
martelingen  in  de  mondiale  economisch-politieke  situatie  en  van  de
Russische  voorzitter  van  de  organisatie  Controle  door  Burgers,  Boris
Poustintsev, worden gehouden terwijl ik in Parijs de net gemiste trein nog
natreur. De volgende dag heeft echter nog genoeg verrassends te bieden.
De voorzitter van de Internationale Federatie ACAT, Guy Aurenche, stelt de
sprekers voor. Brigalia Bram, secretaris generaal van de Raad van Kerken
in Zuid Afrika, houdt een geëngageerd betoog over de opbouw van een
rechtvaardige maatschappij in haar land en de rol die regering, de kerken
en buitenlandse investeerders daarbij  kunnen spelen. Zij maakt duidelijk
hoe moeilijk het vergeven van het verleden, wat de regering verwacht, te
verenigen is met het recht waarop de bevolking nu wacht.

Maboob Medhi, arts van het Centrum voor de Zorg voor Slachtoffers
van Martelingen in Lahore, Pakistan, laat in een reeks dia's van slachtoffers
de  gevolgen  zien  van  een  maatschappij,  waarin  martelen  door
overheidsorganen  algemeen  geaccepteerd  en  geïnstitutionaliseerd  is.
Alleen  met  een  internationaal  netwerk  van  non-gouvernementele
organisaties  kan  de  regering  onder  druk  gezet  worden  haar
martelpraktijken  op  te  geven.  Charles  Harper  geeft  als  volgend  enkele
voorbeelden  uit  zijn  ervaringen  al  lid  van  de  Oecumenische  Raad  van
Kerken in Genève. Hoe de kerk zich in een aantal landen in Zuid-Amerika
daadwerkelijk heeft ingezet en nog inzet tegen martelingen. Rechter aan
het  Europese  Hof  van  de  Mensenrechten,  Louis  Pettiti,  benadrukt  de
verantwoordelijkheid van zowel staat als individuen bij het voorkomen van



martelingen.  Omdat  democratisering  van  een  maatschappij  niet
automatisch een terugkeer naar de mensenrechten met zich meebrengt,
pleit  hij  voor  het  instellen  van  sancties  en  bestraffing  van  staten  en
individuen. Bestraffing dient dan als noodzakelijk preventiemiddel, niet om
wraak te nemen. Guy Coq vertegenwoordigt mijn beeld van een Franse
filosoof in de roerig jaren'60. Hij is naast filosoof uitgever van het tijdschrift
Esprit. Wat hem duidelijk na een het hart ligt is de rol van onderwijs en de
oefening in democratie voor de preventie van geweld en martelingen. Hij
spreekt makkelijk en met plezier, het kijken en luisteren (met een half oor
naar de Engelse vertaling) levert een uitbundig schouwspel op. Daarbij is
zijn boodschap zeer helder geformuleerd: persoonlijke bewustwording leidt
via anticipatie tot preventie, het weigeren van geweld. Onderwijs alleen is
niet  genoeg,  het  eigen  falen  op  ethisch  gebied  moet  gevoeld  worden,
democratie  moet  geleerd  en geaccepteerd  worden,  voordat  je  jezelf  en
wereldburger kunt voelen en tegen onrecht en voor mensenrechten kunt
vechten. Organisaties als ACAT zijn in dit bewustwordingsproces de derde
dimensie  naast  school  en  gezin,  de  televisie  is  tegenwoordig  dimensie
nummer vier.

Hoogleraar protestantse theologie te Rome, Paolo Ricca, laat een zaal
vol  mensen  van  verschillende  nationaliteiten  en  met  uiteenlopende
achtergrond gezamenlijk door een diep dal van emoties gaan tijdens zijn
krachtige schuldbekentenis  voor  eeuwen van martelingen  en onrecht  in
naam  van  de  kerk.  Hij  waarschuwt  voor  het  vergeten  van  de  eigen
menselijkheid. Pas wie de diepe wanhoop van de slachtoffers van geweld
en  onrecht  gedeeld  heeft,  kan  uiteindelijk  hop  voelen  en  de  strijd
voortzetten. De vrijheid te hopen is ook een beetje revolutionair. En met de
oproep  e  delen  in  de  wanhoop  spreekt  hij  ieder  van  de  aanwezigen
persoonlijk aan. De voelbare nieuwe hoop verbindt ook met de aanwezigen
die niet vanuit een christelijke invalshoek tegen martelingen strijden.

De slotverklaring van de conferentie is een oproep tot engagement,
tot  het  identificeren met de vervolgden,  gemartelden  en de martelaren
waar ook ter wereld. De ondergetekenden verklaren dat zij weigeren zich
bij het bestaan van martelingen neer e leggen en dat zij waakzaam zullen
zijn en actie zullen voeren tegen degenenen die martelingen te staan of
uitlokken. Tot slot volgt er een oproep tegen racisme, het banaliseren van
geweld,  de  wapenhandel  en  het  ongestraft  laten  van  onrecht.  ie
ondertekent zal zich inzetten voor het integreren van informatie en actie
tegen martelingen in het onderwijs en in de opbouw van ene rechtvaardige
en vredige wereld. Dat is de uitdaging die op zondag 4 september in vele
kerken in Frankrijk werd voorgelezen.

Nederlandse afdeling van ACAT: Tel. 020-4202891



NVMP NIEUWSBRIEF

een uitgave van de Nederlandse Vereniging  voor  Medische Polemologie
'Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken',

verschijnt viermaal per jaar

Redactie:  M.Bakker,  A.Botzen-Gramsma,  J.van  der  Dennen,  K.Hebeda,
B.W.Ike (eindredacteur), J.Moll (hoofdredacteur), P.Rot.
Vormgeving: IDS, Groningen.
Druk: Volharding, Groningen.
Redactie-adres: Oudeveense Grindweg 15, 3911 TA Rhenen 08376-16355.

Kopij graag in viervoud met dubbele regelafstand en bij voorkeur tevens op
floppy disk voor PC ,alle formaten behalve 2.88 Mb (virusvrij graag!).

Copyright:Overnemen uit de inhoud van NVMP Nieuwsbrief is toegestaan
mits onder vermelding van de bron.

ISSN 0920-7643

Samensteller van de Engelse synopsis: 
Mw. P.M.Moll-Huber.

DOCUMENTATIECENTRUM NVMP
Bosschastraat  17  3514  HN  Utrecht  030-722940.  Voor  vragen  over  en
bestellen  van  medisch-polemologische  literatuur  (artikelen,  boeken,
documentatiemappen),  audiovisueel  materiaal,  symposiumverslagen  en
eerder verschenen Nieuwsbrieven.
Postrekening bestellingen 5552587.

HET LIDMAATSCHAP van de NVMP staat open voor ieder die zich vanuit de
gezondheidszorg betrokken voelt bij vraagstukken van oorlog en vrede.
BEGUNSTIGER wordt men door overschrijving van een jaarlijkse bijdrage
(tenminste f 40,-).

Leden en begunstigers ontvangen de  NVMP-Nieuwsbrief.

ALLE WIJZIGINGEN betreffende adres en lidmaatschap opgeven aan Bureau
NVMP 
Bosschastraat 17, 3514 HN Utrecht
Tel.: 030-722940 Fax: 030-723173
Opzegging uiterlijk 3 december.

POSTREKENING: 4395340 tnv NVMP.



Vereniging

Dagelijks bestuur

W.J. Klein Haneveld, 03200-28023/41867
voorzitter
C. de Jong van Lier, 05413-51311
secretaris
W. Hubregtse, 04104-93095/74989
penningmeester
J. Gevers Leuven, 071-612676/181818
PR-commissie
A. van der Heide, 050-274248
afdelingen
H.S. Mülder 010-4345364

Werkgroepen

Commissie politiek: 
A.Grit 03417-53731
Werkgroep conflicthantering: 
Mw. M.Tyssen 010-41321153
Werkgroep onderwijs:
F. Lopes da Silva 030-201545
Werkgroep Milieu- en gezondheidsschade
J.Havinga 071-223190
Werkgroep Verpleging:
F. Zoutenbier 030-941431

Afdelingen

Alle berichten over afdelingsactiviteiten s.v.p. aan onze redacteur P. Rot,
05287-1529

Amersfoort contactpersoon L. Onvlee, 033-633887
Amsterdam contactpersoon M. Parunovac, 020-6105551
Friesland contactpersoon Mw. A.J. Koopmans 05130-20561
Groningen-Drente bijeenkomsten elke vierde woensdag van de maand in
het Proathoes van "Licht en Kracht" te Assen. Contactpersoon H. Bottema
05921-41917
Den Haag-Leiden bijeenkomsten  ongeveer  eens  in  de  maand met  de
groep "Gezondheidszorg tegen kernwapens". Contactpersoon A. Stevens,
070-3505555
Lelystad contactpersoon M. van Diggelen 03200-48128. 
Noord-Brabant contactpersoon W. Hubregtse 04104-74989
Noord-Holland contactpersoon Mw. A. Botzen 02208-94797
Nijmegen contactpersoon J. Straat 080-235905
Rijnmond contactpersoon P.R. Dagnelie 010-4525406. Bijeenkomst op 19
januari, Slotlaan 26, Rotterdam.
Twente contactpersoon Mw. M. de Jong van Lier 05413-1311



Utrecht contactpersoon B. Spelberg 02155-25537
Zeeland contactpersoon A.W. Boerwinkel 01180-12244

Bureau-medewerker

H. van Iterson

Het  NVMP-bureau  is  bereikbaar  op  maandag,  dinsdag,  donderdag  en
vrijdag van 9.00 tot 15.30, tel. 030-722940, fax. 030-723173,
E-mail nvmpsecr@antenna.nl



Nederlandse vrouwen en de Tweede Wereldoorlog

De  historisch-sociologe  dr.  J.  Withuis  deed  onderzoek  naar  de  rol  van
Nederlandse vrouwen in  de Tweede Wereldoorlog.  Een verslag hierover
verscheen  in  Icodo-info  van  augustus  1993  aar  aanleiding  van  een
conferentie over de rol, van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog, op 18 en
19 juni 1993 in Stuttgart.

Voor de oorlog bestond in Nederland een strek verzuilde maatschappij.
Binnen de ideologische lijnen van religie  of  levensbeschouwing was het
leven georganiseerd, zowel de sociale contacten met familie, vrienden en
kennissen, als ook b.v. scholen, verenigingen en het culturele leven. Naast
deze  verdeling  was  er  een  sterke  hiërarchische  ordening:  men  was
gezagstrouw en meestal a-politiek. De verschillen tussen stad en platteland
waren aanzienlijk.

Voor vrouwen was het leven beperkter dan voor mannen, zeker voor
gehuwde vrouwen. Zij leefden binnen de ring van gein, familie en kerk.
Gehuwde vrouwen hadden nauwelijks openbare functies,. Slechts 2% had
betaald  werk.  Wel  waren  vrouwen  actief  in  vrouwenorganisaties,  wel
zuilgebonden.  In het midden van de dertiger  jaren werd het Comité ter
Verdediging van de Vrijheid van Arbeid van de Vrouw opgericht. Dit comité
was een zeer breed georganiseerd protest tegen het voornemen van de
regering om betaalde arbeid te verbieden voor getrouwde vrouwen. Tijdens
de oorlog waren dit comité en andere vrouwenorganisaties de basis voor
netwerken die bijvoorbeeld joodse kinderen hielpen onderduiken, dankzij
de contacten buitenshuis.

Tijdens de oorlog was Nederland bezet. In de eerste jaren was er nauwelijks
sprake  van  oorlogshandelingen  waar  Nederlanders  aan  deel  moesten
nemen. Er was geen thuisfront dat het oorlogsfront moest steunen, geen
oorlogsindustrie. Dit in tegenstelling ten opzichte bijvoorbeeld Engeland en
Amerika. Het was dus ook niet vaderlandslievend om te gaan werken voor
vrouwen. Veel industrieën werden ingezet ten behoeve van de bezetter.
Voor vrouwen wier mannen in Duitsland tewerk waren gesteld was er wel
noodzaak om t wreken om inkomsten in het gezin te hebben. Het verzet in
Nederland was vaak een reactie op het beleid van de bezetter. Naarmate
de  vrijheden  afnamen  en  bijvoorbeeld  razzia's  toename,  werd  ook  het
verzet feller.

Ook vrouwen deden er aan mee, hoewel niet in grote getale in het
militante verzet. Dat was meer voorbehouden aan mannen. Ongeveer 10%
was  vrouw.  Deze  verzetsstrijdsters  zijn  als  groep  en  vaak  in  persoon
bekend. Ze waren vaker gereformeerd, vrijzinnig of onkerkelijk dan rooms-
katholiek; meestal jong ongetrouwd en kinderloos; meestal hoger opgeleid
(behalve communistes) ze woonden vaker inde grote steden en hadden
werk (gehad). Dit maakte dat het voor de buurt minder opviel wanneer ze
van huis waren, minder dan bijvoorbeeld voor een huismoeder in een dorp.

Naarmate het voor mannen moeilijker werd zich op straat te vertonen
werden  vrouwen  belangrijker  binnen  de  verzetsgroepen,  o.a.  als
koerierster.  In het militante verzet hadden de vrouwen naast de directe
acties  vooral  aken  die  in  het  verlengde  van  de traditionele  vrouwenrol
lagen.  Ze vervoerden  pamfletten  in  corsetten  en  kinderwagenmatrasjes



(met een baby er  boven op).  Verder smokkelden ze bijvoorbeeld kleine
kinderen en baby's naar onderduikadressen. Hierbij speelden de netwerken
binnen de vrouwenverenigingen een belangrijke rol.

De meeste  vrouwen  waren  niet  geïnteresseerd  in  politiek  of  oorlog.  Zij
probeerden hun gezin draaiende te houden, ook toen goederen en voedsel
schaars werden en het voor de mannen steeds gevaarlijker werd om zich
op straat  te begeven door  de razzia's.  Tegen wil  en dank werden deze
vrouwen bij de oorlog betrokken. Het maatschappelijk bewustzijn van de
vrouwen groeide hierdoor. Ze werden zelfstandiger in hun optreden naar
buiten.

Een  deel  van  deze  vrouwen  kreeg  en  nam ook  nog  de  zorg  voor
onderduikers op zich. Dit betekende meer moeite bij het verzorgen en het
noodgedwongen contact hebben met een groot netwerk van helpers. Met
daardoor de angst voor verraad.

De slachtoffers zijn vooral uit de statistieken bekend, de joodse vrouwen
die  naar  de  vernietigingskampen  werden  gevoerd.  En  verder  uit  de
informatie van de overlevende vrouwen.

Over vrouwen die collaboreerden of anderszins met de vijand heulden,
is nauwelijks iets bekend. Dit is nog een blinde vlek in de geschiedenis. Na
de oorlog  was ook  de waardering  voor  de verzetsstrijdsters  stereotype:
men vond ze emotioneel,  irrationeel,  roekeloos en moedig, maar wel de
leiding  van  een  man  behoevend,  en  verder  gewaardeerd  om  het
uithoudingsvermogen,  zorgzaamheid  en  troostrijkheid.  Deze
eigenschappen werden uitgelegd typisch vrouwelijk,  en wat de vrouwen
ook gedaan hadden, het kon altijd in dit kader uitgelegd worden.

Van de vrouwen die onderduikers in huis hadden gehad, vond men het heel
normaal en passend binnen de vrouwenrol wat ze gedaan hadden.

Na de oorlog werd van vrouwen verwacht dat ze terugkeerden nar de
traditionele rol van huisvrouw en moeder. De grotere zelfstandigheid werd
niet  gewaardeerd.  Door  de  babyboom  werd  het  gezin  weer  de  kern
waarom het leven draaide. Het beeld werd versterkt door de stereotype
ideeën over vrouwen. Vrouwen deden hier zelf ook aan mee.

Heel geleidelijk is dit veranderd, pas vanaf 1980 is het merkbaar aan
met aantal vrouwen in hogere functies.

De   verzuiling  is  na  de  oorlog  afgenomen,  waardoor  in  algemene
termen het blikveld van de mensen ruimer is geworden. Toch is het de
onderzoekster niet duidelijk geworden waarom de in de oorlog gevormde
rol  voor  vrouwen  niet  volgehouden  kon  worden.  Hiernaar  komt  nog
onderzoek.



De kernwapenwedloop in  de ogen van  een  staflid  van  een
laboratorium voor kernwapenontwikkeling

Hugh E. Dewitt

Navolgend artikel is in vrijwel alle opzichten een produkt van de
koude oorlog. Daardoor is het - zullen sommigen zeggen - "achter-
haald". Vanuit historisch gezichtspunt is het echter, met de zelfde
woorden als zoëven: in vrijwel alle opzichten, hoogst interessant.
Zonder in details  te treden betreffende de veel  bediscussieerde
vraag,  wat is  de betekenis  van de geschiedenis  voor  heden en
toekomst, verdient dit artikel, of moet men inmiddels zeggen: dit
historische document naar de mening van de Nieuwsbriefredactie
hier een plaats.

Sinds begin 1957 heb ik als theoretisch fysicus gewerkt op het Lawrence
Livermore  National  Laboratory,  één  van  de  twee  laboratoria  voor
kernwapenontwikkeling in de VS. Vrijwel mijn hele professionele loopbaan
heeft zich afgespeeld op het terrein van de kernwapens. Ik heb echter nooit
direct te maken gehad met het feitelijke ontwerpen van kernwapens. Mijn
werk  betrof  fysica  van  belang  voor  het  ontwikkelen  van  kernwapens.
Gedurende  mijn  ongeveer  18  jaar  op  het  Livermore  Laboratory  heb  ik
hoofdzakelijk research gedaan van het zelfde type als op de universiteiten.
Vanaf ongeveer midden jaren '70 heeft zich bij mij bezorgdheid ontwikkeld
over  de  bewapeningswedloop  en  de  manier  waarop  het  militaire  esta-
blishment er voor zorg draagt dat hun activiteiten voortgang vinden.
   Van die tijd af heb ik mij ontwikkeld tot een criticus in eigen huis van het
militaire apparaat die voor zijn mening uitkwam en dat is tot op heden zo
gebleven. Dit tweede beroep als criticus in eigen huis is op Livermore niet
met  enthousiasme  ontvangen  en  heeft  mijn  positie  daar  soms  danig
bemoeilijkt.
   Mijn  eerste  onderwerp  in  dit  artikel  is  wat  ik  noemen  wil  de
"apocalyptische" visie op de gevolgen van een onbegrensde kernoorlog.
Deze visie wordt  in brede kring aangehangen door goed geïnformeerde
idealistische mensen in de vredesbeweging in de VS en in Europa. Zij zijn
van  mening  dat  een  kernwapenoorlog  tussen  de  VS  en  de  USSR  een
holocaust  zal  inhouden  die  de  beschaving  zal  verwoesten  en  waarin
mogelijk  de  hele  mensheid  de  dood  zal  vinden.  De  overtuiging  dat  dit
waarschijnlijk is leeft ook bij velen buiten de kring van het wetenschappelijk
onderzoek en die van het defensieapparaat.  Vaak gaat deze overtuiging
gepaard met de mening dat zo'n holocaust vrijwel onvermijdelijk is, gezien
de enorme voorraad kernwapens van de twee tegenover elkaar staande
grootmachten. Dit gezichtspunt werd treffend tot uitdrukking gebracht in
de film "On the beach" van begin jaren '60.
   Deze film was als drama voortreffelijk.  Het verhaal ging over een VS
duikboot onderweg naar Australië nadat een kernoorlog radio-actieve fall-
out had veroorzaakt die op het noordelijk halfrond alle mensen had gedood
en zich nu verspreidde  met levensgevaar  voor  de overlevenden op het
zuidelijk halfrond. Als drama was de film heel overtuigend opgezet maar



het  uitgangspunt  is naar mijn  mening niet  overtuigend.  Ondanks al  het
werk van de wapenindustrie is het nog niet mogelijk de hele mensheid te
doden met het  beschikbare wereldarsenaal  aan kernwapens of  met het
veroorzaken van een maximum aan fall-out. Een verfijndere versie van de
"apocalyptische" visie op een kernoorlog is te vinden in het boek "The fate
of the earth" van Jonathan Schell.
   De publikatie van dit en vergelijkbare boeken vond plaats aan het begin
van  de  Reagan-jaren  toen  officiële  regeringsuitspraken  het  duidelijk
maakten  dat  de  kernwapens  van  de  VS  inderdaad  wapens  waren,
eventueel gebruikt zouden worden en dat wij winnaars zouden zijn.
   Een  kernoorlog  tussen  de  supermachten  is  een  angstaanjagende
gedachte en moet niet in wezen ondenkbaar gemaakt worden door het
afschilderen van de totale vernietiging van de mensheid. Een beperkt deel
van onze voorraad aan kernwapens,  gericht  op Sowjetsteden, kan deze
vernietigen en een dergelijk beperkt deel van hun voorraad kan bij ons een
zelfde effect hebben. De dodentallen kunnen aan beide zijden al direct in
de tientallen miljoenen lopen met nog veel grotere getallen later door fall-
out met de wind mee. Brandende steden kunnen mogelijk zo veel rook in
de  atmosfeer  brengen  dat  een  temperatuurdaling  optreedt,  de  veel
besproken nucleaire winter, en dit kan tot voedselschaarste leiden, gedu-
rende ongeveer een jaar.
   Ingrijpender dan een nucleaire winter zal de vermoedelijk optredende
totale ontregeling van de samenleving zijn en het ontbreken van medische
zorg kan leiden tot de dood van vele overlevenden ten gevolge van honger
en  ziekte.  "Physicians  for  Social  Responsibility"  heeft  uitstekend  werk
gedaan door dit  hier  in de VS gedurende de eerste jaren van Reagan's
presidentschap in brede kring duidelijk te maken aan velen. Mijn mening is
dat ondanks alle verschrikkingen van een kernoorlog de ondergang van het
hele  mensdom  geen  onomstotelijk  gevolg  daarvan  zal  zijn.  Er  zullen
overlevenden zijn die na enige tijd in staat zullen zijn weer een beschaving
op te bouwen.

Het waarom van de kernwapenwedloop

Naar mijn mening is het nuttiger  de aandacht bovenal te richten op de
sociale  en  politieke  factoren  die  geleid  hebben  tot  de  onvoorstelbare
voorraden kernwapens waarover de supermachten nu beschikken, inclusief
de mogelijkheden deze te lanceren. De belangrijkste vraag is wat wij als
mensen kunnen doen om de kans te verminderen dat  kernwapens ooit
gebruikt zullen worden in een oorlog, groot- of kleinschalig.
   De reden waarom de VS en de USSR kernwapens hebben aangemaakt en
nu over arsenalen beschikken van 20 tot 25-duizend kernwapens, is niet
om te pochen op hun vernietigingsvermogen, maar om militaire doelen bij
de  tegenstander  aan  te  vallen.  Bij  militaire  doelen  gaat  het  dan  om
lanceerplaatsen van raketten, vliegvelden, duikbootbases en dergelijke.
   Wanneer  de  ene kant  nieuwe lanceermogelijkheden  tot  ontwikkeling
brengt zoals grote bommenwerpers, intercontinentale ballistische raketten,
raketten  voor  de  middellange  afstand  en kruisraketten,  dan worden  dit
nieuwe doelen. Steden en bewoners zijn niet relevant. De plaatsen van de
honderden  lanceerinrichtingen  van  Sowjetraketten  in  Siberië  zijn  door



satellietwaarnemingen met grote nauwkeurigheid bekend en twee of meer
kernkoppen zijn daarop gericht. Op Amerikaanse lanceerinrichtingen staan
op  de  zelfde  wijze  Sowjetraketten  gericht.  Hoe  meer  de  ene  kant  lan-
ceermethoden ontwikkelt die in principe toch kwetsbaar zijn, des te meer
zal  de  andere  kant  raketten  ontwikkelen  en  opstellen  die  dit  militaire
potentieel van de tegenstander kunnen treffen. Dit is een wedloop zonder
einde, met als resultaat dat de veiligheid van zowel de VS als van de USSR
voortdurend  gedaald  is  gedurende  de  decenniën  sinds  het  einde  van
Wereldoorlog II.
   Er  zijn  echter  goede  gronden  om  te  hopen  dat  deze  excessieve
beiderzijdse  nucleaire  arsenalen  nooit  gebruikt  zullen  worden.  Eén
belangrijk punt is dat een aanzienlijk aantal kernwapens van beide kanten
onkwetsbaar opgesteld is. Dit geldt bijvoorbeeld aan beide kanten voor de
kernwapens aan boord van duikboten. Duikboten kruisende op de oceanen
van  de  aarde  kunnen  tot  op  heden  niet  opgespoord  en  uitgeschakeld
worden door de tegenstander. Hierdoor beschikt de andere partij bij een
massale aanval over wapens waarmee hij kan terugslaan en de aanvaller
kan uitschakelen.  Deze situatie  maakt  de angstaanjagende mogelijkheid
van  een  onverhoedse  nucleaire  aanval  in  toenemende  mate  onwaar-
schijnlijk.
   Het militaire apparaat  bestaat aan beide zijden uit gezond en helder
denkende voorzichtige mensen (Dewitt schreef dit in 1989, red.) die naar
mijn mening een onverhoedse verwoestende aanval op het moment niet
serieus als mogelijkheid overwegen. Echter, ik moet hieraan toevoegen dat
dit  in  vorige  decenniën  bepaald  wel  anders  is  geweest  is.  In  een  TV
programma,  nog  niet  lang  geleden  uitgezonden,  werd  vermeld  dat
generaal Curtis Lemay, hoofd van het Strategic Air Command in de jaren
vijftig, gezegd zou hebben dat wanneer hij over informatie zou beschikken
dat  de  Sowjets  een  aanval  aan  het  voorbereiden  waren,  hij  al  zijn
bommenwerpers  naar  de  Sowjet  Unie  zou  sturen  en  pas  daarna  de
President zou inlichten. Binnen "twee uur zou de Sowjet Unie een rokende,
hoog  radio-actieve  puinhoop  zijn".  We  moeten  ervoor  zorgen  dat  een
dergelijke mentaliteit  geen tweede maal de top van onze strijdkrachten
bereikt.

Verdragen

Mijn  optimisme  heeft  ook  nog  een  andere  achtergrond,  namelijk  het,
weliswaar  tere,  netwerk  van  verdragen  over  de  nucleaire  bewapening,
gegroeid  vanaf  het  Beperkte  Kernstop Verdrag.  Van deze verdragen  en
overeenkomsten, deels wel deels niet geratificeerd, is naar mijn mening
het ABM verdrag (Anti Ballistic Missile Treaty) van 1972 het belangrijkste,
omdat daarin beide partijen erkennen dat defensieve raketten hoe dan ook
opgesteld voor steden van militair belang, van nul en generlei waarde zijn
bij een getalsmatig overwicht van raketten van de tegenstander. Tot nu toe
heeft dit verdrag stand gehouden, ook tegenover aanvallen van de meest
vervente nucleaire strijders in Reagan's kring.
   Reagan's  voorstel  van  1983  voor  een  massaal  nucleair  verdedi-
gingsprogramma, het Strategic Defense Initiative (SDI), beter bekend als
Star Wars, was een directe bedreiging voor het ABM verdrag, en is dit nog



steeds. Reagan kon eenvoudigweg niet begrijpen dat 1. zijn idee van een
beschermend  schild  tegen  ballistische  raketten  van  de  Sowjets  een
hersenschim was, en dat 2. als wij een dergelijk systeem zouden opstellen
de Sowjets  zoveel  offensieve raketten  zouden bouwen dat  het  systeem
daardoor doorbroken zou kunnen worden. Wij zouden het zelfde doen als
de Sowjets een SDI systeem zouden opstellen. Instandhouden van het ABM
verdrag is essentieel voor vrede en stabiliteit  gedurende de rest van de
eeuw.
   Nog weer een andere reden voor optimisme is de weliswaar langzame
voortgang  van  beide  grootmachten  in  de  richting  van  een  kernstop
verdrag, niettegenstaande het feit dat zo'n verdrag er niet binnen enkele
jaren zal komen, als het ooit komt. Wel heeft Gorbatsjov namens de USSR
met nadruk en overtuigend gezegd dat de Sowjets bereid zijn elk redelijk,
wederkerig en verifieerbaar kernstop verdrag te tekenen dat de VS zou
voorstellen. Een kernstop in de vorm of van een volledig verbod als van
een  drempelwaarde,  niet  meer  dan  enkele  kilotonnen,  zou  voor  beide
partijen een bevriezing betekenen van het voortdurend ontwikkelen van
nieuwe kernwapens. 

Geen reden voor meer

Belangrijk is dat de kernwapentechnologie al 25 jaar geleden een plafond
bereikt heeft en dat we nu voorraden hebben van 26 typen kernwapens,
geschikt voor elke denkbare militaire toepassing. De moderne seismische
verificatietechnieken maken het mogelijk ook heel kleine kernexplosies in
de  Sowjet  Unie  vast  te  stellen  en  bedrog  is  daardoor  onmogelijk.  Een
kernstop verdrag zal het aantal kernwapens niet verminderen, maar het zal
aan beide zijden de modernisering van de kernkoppen tot staan brengen.
Ook  zal  het  een  einde  maken  aan  de  ontwikkeling  van  een  gevaarlijk
nucleair wapen voor gebruik in de ruimte, de Röntgen-laser met nucleaire
energievoorziening.

Wie zijn de kernwapenwetenschappers?

Hierna,  mijn  volgende  onderwerp,  de  laboratoria  voor  kernwa-
penontwikkeling, Livermore en Los Alamos, en de gedachtenwereld van de
wetenschappers  en  technici  daar  die  hun  leven  besteden  aan  het
ontwerpen en ontwikkelen van nucleaire wapens. Deze laboratoria zijn heel
grote duurzame instituten. Elk heeft een staf van ongeveer 8.000 personen
en een jaarbudget van bijna duizend miljoen dollar. Dit wijst er op waardoor
de  kernwapenwedloop  gestadig  voortgaat  hoewel  de  bij  de  bewape-
ningsprogramma's  betrokkenen  weten  dat  kernwapens  weinig  of  geen
militair nut  bezitten. Er is een grote stuwkracht van het ambtelijke appa-
raat dat de activiteiten in stand houdt omdat dat banen betekent voor de
werknemers  bij  de  laboratoria  en  aanzien  voor  de  daar  werkzame
managers. 
   Men vraagt mij vaak waarom intelligente en kundige wetenschappers en
technici  vrijwillig  werken   op  een  terrein  dat  volgens  even  intelligente
mensen buiten de laboratoria  beschouwd wordt  als een gevaar voor de
mensheid. Het antwoord dat de meeste van mijn collegae van Livermore



en Los Alamos zullen geven komt neer op: "Wij werken aan de ontwikkeling
van nucleaire wapens met als doel dat deze nooit gebruikt zullen worden".
Zij  zijn  ervan  overtuigd  dat  zolang  als  de  VS voorop  blijft  lopen  bij  de
wapenontwikkeling en dit aan de andere zijde wordt gezien als nucleaire
superioriteit, dit de Sowjet Unie ervan zal weerhouden ons aan te vallen en
zij bij wat voor conflict dan ook geen nucleaire wapens zal gebruiken uit
vrees voor vergelding.
   Wat  ik  hier  beschrijf  is  een  treffend  voorbeeld  van  de  traditionele
afschrikkingstheorie. Op uiteenlopende wijze verdedigen stafleden van de
wapenindustrie deze visie in alle oprechtheid. Voor de meesten van hen is
dit een voldoende rechtvaardiging en ontslaat deze hen van verder denken
over de zin van hun werk ten behoeve van wapenontwikkeling. Hun vak is
het het technische werk te doen dat resulteert in kernwapens van hoge
kwaliteit en daarmee in veiligheid voor de VS en het behoud van de vrede
in de wereld. Dit is in essentie wat de meeste laboratorium medewerkers
zullen zeggen ter rechtvaardiging van hun werk in kernwapenlaboratoria.
   Verder beschouwen de meeste stafleden hun werk op deze laboratoria
als  een  aantrekkelijke  positie.  En  dat  klopt,  voor  de  meeste
wetenschappers  gaat  het  hier  inderdaad  om  één  van  de  meest
aantrekkelijk posities die er in de VS zijn: hoog salaris, vaste aanstellingen,
goede  secundaire  arbeidsvoorwaarden,  aantrekkelijke  feitelijke
werkomstandigheden,  ruime  mogelijkheid  wetenschappelijke  congressen
en conferenties  bij  te  wonen,  goed pensioen  enzovoort.  Verder  zien  de
meeste stafleden op deze laboratoria hun feitelijke wetenschappelijke werk
als een interessant karwei en denken zij hoogstens terloops over de vraag
hoe hun  werk  voor  een  bepaald  soort  kernkop  zijn  plaats  krijgt  in  een
operationeel wapenbestand. Dat beslissen de politici in Washington wel en
het  is  voldoende  dat  de  bewapeningslaboratoria  een  taak  hebben,  hun
toevertrouwd door de volksvertegenwoordiging en de regering, inhoudend
het ontwikkelen van de best denkbare nucleaire explosieven.
   Mijn collegae zullen bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop ik hen
hier beschreef, maar het is bepaald niet ver bezijden de waarheid om velen
van hen te beschrijven als dagloners met een doctorsgraad. Zij zijn mensen
die hun technische opdrachten uitvoeren, zoals opgedragen; zij werken als
leden van een team en houden hun persoonlijke gedachten voor zich.

De topmanagers

Als  men hogerop  in  de  hiërarchie  kijkt,  wordt  het  beeld  anders.  Velen,
vermoedelijk de meeste van de topmanagers zijn haviken wat betreft hun
politieke  attitude.  Medewerkers  die  een  andere  mening  zijn  toegedaan
maken meestal geen promotie tot in de hoogste rangen. Naar mijn mening
ziet  de  topgroep  de  wereld  in  wezen  als  bipolair,  de  VS  en  haar
bondgenoten tegenover de Sowjet Unie en haar satellieten. De Sowjet Unie
wordt  gezien  als  permanente  bedreiging.  Militaire  superioriteit,  bovenal
nucleaire superioriteit garandeert onze "vrijheid". Het meeste uitgesproken
voorbeeld van deze visie is Edward Teller.
   Het is deze kleine topgroep van de beide laboratoria die een hoofdrol
speelt aan de Amerikaanse kant van de kernwapenwedloop. Zij reizen vaak
als  kernwapendeskundigen  voor  hoorzittingen  naar  Washington  en  om



daar  de  topambtenaren  van  Defensie  in  te  lichten  over  de  nieuwste
ontwikkelingen  op  kernwapengebied.  Deze mensen  pleiten  voor  nieuwe
kernwapens bij de volksvertegenwoordiging en de strijdkrachten. Men zegt
vaak cynisch dat zij naar Washington gaan om nieuwe ideeën aangaande
kernwapens te verkopen en om  lucratieve contracten voor hun laboratoria
mee  naar  huis  nemen.  De  laboratoria  voor  kernwapenontwikkeling  zijn
geen  onafhankelijke  ondernemingen  zoals  de  lucht-  en  ruimtevaart
industrieën, maar in sommige opzichten gedragen zij zich wel zo.
   De laboratoriummanagers verzetten zich tegen realistische beperkingen
van kernwapenproeven, en tegen alle wapenbeperkingen die het bij hen
lopende  kernwapenonderzoek  zouden  kunnen  terugdringen.  Hier  moge
eraan herinnerd worden dat het de wapenlaboratoria waren die de leiding
hadden bij het verzet tegen het Beperkte Kernstop Verdrag van 1963 dat
een  einde  maakte  aan  de  bovengrondse  kernproeven.  Uiteindelijk
accepteerden  zij  het  verdrag  aangezien  dit  het  mogelijk  maakte  het
testprogramma ondergronds voort te zetten.
   Op de zelfde wijze waren de laboratoria niet blij met het verdrag van
1976 over begrenzing van de kernproeven tot 150 kiloton, maar zij hadden
daarmee  vrede  omdat  zij  door  konden  gaan  met  het  lopende
ontwikkelingswerk aangaande kernkoppen. Recente voorstellen vanuit de
volksvertegenwoordiging om voor het testen de hele lage bovengrens van
één kiloton vast te leggen leidden tot heftige reacties van de laboratoria.
En de laboratoria  zijn niet  bereid hun lucratieve wapenontwikkelingspro-
gramma's  op  te  geven,  alleen  omdat  Gorbatsjov  een  kernstopverdrag
voorstelt.
   Wat levert het op voor de topmanagers, hun werk voor de ontwikkeling
van nucleaire wapens? Behoorlijke inkomens, maar veel minder dan zij als
vrije ondernemers in de wapenindustrie zouden kunnen verdienen. Het is
mijn indruk dat het vooral macht en prestige is dat hen bindt. Macht in de
zin  van  het  beheren  en  leiden  van  een  bestendige,  omvangrijke  en
complexe organisatie; prestige voortvloeiend uit hun beleving dat zij aan
het  hoofd  staan  van  een  institutie  die  de  VS  beschermt  tegen  een
kwaadwillige buitenlandse tegenstander, de Sowjet Unie.
  Zo lang als de Sowjet Unie haar rol vervulde en zich gedroeg als een
onderdrukkend dictatoriaal  regime  dat  aangrenzende  landen  bedreigde,
was dit scenario voor de managers van de wapenindustrie overtuigend. De
initiatieven  van  Gorbatsjov  gedurende  de  achter  ons  liggende  drie  jaar
hebben deze in tweeën gedeelde wereld van "wij en zij", de rechtvaardiging
van  de  kernwapenwedloop,  grondig  ondermijnd.  Nu  Gorbatsjov
voortdurend  voorstellen  doet  voor  begrenzing  en  vermindering  van  de
bewapening en zegt dat de aandacht van de Sowjet Unie primair gericht is
op haar economisch falen en niet op de verovering van de wereld verliest
de  gebruikelijke  rechtvaardiging  van  het  werk  op  de  bewapenings-
laboratoria aan overtuigingskracht. Wanneer Gorbatsjov een aantal jaren
aan  de  macht  weet  te  blijven  en  zijn  huidige  beleid  van  binnenlandse
hervormingen en democratisering van de Sovjet Unie voortzet worden de
kernbewapeningslaboratoria  mogelijk  tot  dinosauriërs  die  in  een
veranderende moderne wereld hun rol overleefd hebben.
   Ik ben het oneens met de algemene karakterisering van de chefs van de
bewapeningslaboratoria  als  jongens  die  spelen  met  hun  nucleaire



speelgoed, hoewel dit voor sommigen juist is. De meerderheid aan de top
en lager in de hiërarchie ziet het werk ten behoeve van de kernwapens als
een serieuze technische taak en zij willen deze zo goed mogelijk vervullen.
Het kan boeiend en voldoeninggevend zijn een kernwapen te ontwikkelen
dat in een koffer past maar een explosieve kracht heeft van een honderd
kiloton,maar  over  de  consequenties  hiervan  voor  oorlogssituaties  wordt
weinig nagedacht.
   Kernbommen zijn niet gebruikt tegen een vijand sinds de twee bommen
op  Japan  in  1945.  Deze  kleine  en  primitieve  bommen  veroorzaakten
verwoesting  en  dood  met  een  omvang  die  uitzonderlijk  was  voor
Wereldoorlog  II  en  dit  drong  snel  door  tot  de  wetenschappers  van  het
Manhattan Project die de eerste kernbom hadden ontwikkeld. Zoiets is er
niet geweest voor de huidige stafleden van de Livermore en Los Alamos
laboratoria.  De mogelijkheid  dat  de  huidige  kernwapens  gebruikt  zullen
worden in een oorlogssituatie ligt zover van hun gedachtenwereld dat zij
daarvan  niet  wakker  zullen  liggen of  gewetensnood  zullen  ervaren  met
betrekking tot hun werk.
   Zelfs  de  mensen  die  beroepsmatig  met  behulp  van  computerpro-
gramma's de diverse nucleaire strategieën tegen elkaar moeten afwegen,
ervaren hun werk uitsluitend als een technische taak zonder relatie met
wat een nucleaire oorlog in feite zou inhouden.
   Ik ben van mening dat de meeste medewerkers van de laboratoria hun
werk daar voortzetten omdat het werk is waarvoor de regering van de VS
hen gevraagd heeft  om de veiligheid  van hun land te  beschermen.  De
wapenlaboratoria  zullen  het  ontwerpen  en ontwikkelen  van  kernwapens
voortzetten  zolang  als  de  overheid  dit  vraagt  en  de
volksvertegenwoordiging daar geld voor beschikbaar stelt. De mogelijkheid
dit te veranderen vraagt om helder denkende burgers die druk op onze
overheid  uitoefenen  voor  een  heroverweging  van  de  premisse  dat  de
veiligheid  van  de  VS  berust  op  een  quantitatieve  en  kwalitatieve
superioriteit van onze kernwapens.
   Wat we verder nodig hebben is politieke pressie ten behoeve van een
adequaat  antwoord  op  redelijke  voorstellen  voor  het  begrenzen  en
terugdringen  van  de  bewapening  van  onze  vroegere  tegenstander  de
Sowjet  Unie.  Gedurende  het  presidentschap  van  Reagan  heb  ik
gewanhoopt  over  enige  vooruitgang  bij  het  afremmen  van  de
bewapeningswedloop. In het laatste jaar echter (1988, red. Nbr.)  was er
een  wederwoord  van  Amerikaanse  zijde  en  het  INF  accoord  (over
kernwapens  voor  de  middellange  afstand)  was  het  resultaat.  Ik  ben
optimistisch  gestemd dat  er  onder  Bush meer  vooruitgang  geboekt  zal
worden in het sluiten van verstandige overeenkomsten die de wereld een
beetje veiliger zullen maken.
   Als  er  ooit  een  nucleaire  oorlog  uitbreekt  dan  is  het  mijns  inziens
waarschijnlijker (let op! red. Nbr.) dat het daarbij  zal gaan om bommem
ontwikkeld door een klein land, verwikkeld in een regionaal conflict. Tot nu
toe hebben slechts zes landen kernwapens tot ontploffing gebracht, maar
verschillende landen, zoals Pakistan zullen daar spoedig toe in staat zijn.
Het  is  moeilijk  kleine  landen  ervan  te  weerhouden  hun  eigen
kernwapenarsenalen  te  ontwikkelen  zolang  als  de  men  in  de  beide
machtsblokken  doorgaat  met  de  ongebreidelde  kernwapenwedloop.



Daarom zie ik een kernstopverdrag als een essentiële stap in de richting
van nucleaire gezondheid voor de wereld.
   Het  is  daarom  van  het  grootste  belang  om te  verhinderen  dat  de
kernwapenlaboratoria een kernstopverdrag blokkeren met argumenten van
het  soort  dat  we  moeten  blijven  testen  om  de  bij  ons  aanwezige
wapenexpertise in stand te houden. Gelukkig is er in de wapenlaboratoria
een  kleine  groep  mensen  die  kritisch  kijkt  naar  de  argumenten  pro
voortzetting van het werk aan kernwapens en de volksvertegenwoordigers
wijst  op  de  twijfelachtige  validiteit  van deze argumenten.  Ik  ben ervan
overtuigd  dat  deze  ontwikkeling  zich  zal  voortzetten  en  we  de
kernwapenwedloop onder controle kunnen krijgen zonder de beschaving op
te blazen.

Oorspronkelijke publikatie in SANA Update no.74, juli 1989; ook gepubliceerd in het blad van de
Medical  Association  for  the  Prevention  of  War,  Australië,  Vol.8,  no.1,  voorjaar  1991,  ten
onrechte aangegeven als 1990
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN

Medische ethiek geldt niet voor het leger?  

Nu de NVMP een heruitgave voorbereidt van het boek "Arts en Oorlog" van
één van haar oprichters, wijlen J.A. Verdoorn, ook erelid, past wonderwel
een bespreking van dit artikel,"Changing the rules for desert storm" van
G.J.  Annas. Daarin gaat het om een dilemma dat uitvoerig aan de orde
komt bij Verdoorn: het conflict van de militaire arts tussen zijn medische en
militaire verantwoordelijkheden.

Kort voor het begin van de Golfoorlog, Desert Storm, wilde het Amerikaan-
se  leger,  bevreesd  voor  chemische  en  biologische  oorlogvoering  een
bepaald medicament en een vaccin gaan toedienen aan zijn troepen in de
Perzische Golf. Het ging daarbij om twee stoffen: pyridostigmine-bromide
als  voorbehoedmiddel  tegen  de  gevolgen  van  gifgas  en  een  botulisme
vaccin ter bescherming bij biologische oorlogvoering. Pyridostigmine was
een "approved drug for an unapproved reason", blootstelling aan gifgas;
het botulisme vaccin was niet goedgekeurd. Defensie achtte in een situatie
van (dreigende) oorlog de in de VS algemeen geldende verplichting tot het
verkrijgen van "informed consent" niet haalbaar; de eisen van het gevecht
maken  eventuele  weigeringen  onaanvaardbaar.  Defensie  vroeg  daarom
herfst 1990 toestemming van de Food and Drug Administration, FDA, het
op dit terrein in de VS bevoegde orgaan om zonder "informed consent" de
genoemde stoffen toe te dienen. De FDA verleende de toestemming en
voegde  aan  haar  regels  regel  23(d)  toe  waarbij  de  eis  van  "informed
consent" voor met name te noemen stoffen mag vervallen bij (dreigende)
oorlog.

De rechter

Kort  na  het  bekend  worden  van  deze  uitzondering  op  de  regel  van
"informed consent", vlak voor Desert Storm, vroeg de Public Citizen Health
Research  Group  namens  een  anonieme  soldaat  (John  Doe)  en  zijn
echtgenote  om  een  gerechtelijk  verbod  om  op  grond  van  de  pas
vastgestelde nieuwe regel 23(d) zonder "informed consent" farmaca toe te
dienen aan militairen in het gebied van de Perzische Golf. De rechter achtte
zich niet bevoegd om te oordelen in een militaire aangelegenheid als deze,
maar deed wel een persoonlijke uitspraak, te weten dat hij de onderhavige
inperking  van  de  plicht  tot  het  verkrijgen  van  "informed  consent"  juist
achten gezien het militaire belang daarvan in de situatie die hier in het
geding  was.  De  medisch-ethische  code  van  Neurenberg  werd  door  de
rechter niet genoemd.

Meer rechters

Jon Doe ging in hoger beroep. Op de betreffende hoorzitting  van maart
1991 lag een brief  ter  tafel  van Defensie  aan de FDA "dat  de militaire
noodzaak voor de toediening van de beide stoffen zonder informed consent
niet meer bestond". De oorlog was namelijk inmiddels afgelopen! Defensie



liet de FDA ook weten dat de militaire leiders in het Golfgebied besloten
hadden om het botulisme vaccin op vrijwillige basis te geven. "Waarom"
vraagt Annas? De pyridostigmine tabletten waren wel toegediend zonder
"informed consent". Het Ministerie van Justitie liet  weten dat, gezien de
brief  van  het  Ministerie  van  Defensie  en  gezien  het  feit  dat  de  oorlog
afgelopen was, de zaak geseponeerd diende te worden.

De  in  hoger  beroep  rechtsprekende  rechters  waren  het  hiermee
oneens: een soortgelijke situatie zou zich opnieuw kunnen voordoen; regel
23(d) bleef bestaan. Waar het om ging is niet een militaire aangelegenheid
maar de vraag of de FDA bevoegd is op de verplichting tot het verkrijgen
van  "informed  consent"  een  uitzondering  te  maken.  Ook  de  in  hoger
beroep rechtsprekende rechters noemden de code van Neurenberg niet.

Het standpunt van de auteur

De soldaat moet de standaardmedicatie van het leger accepteren, maar
hoeft  geen  medicatie  of  ingreep  te  ondergaan  die  valt  buiten  wat
gebruikelijk is in de medische professie. De behandeling moet het welzijn
van  de  militair  dienen;  research-  of  militaire  belangen  mogen  niet
prevaleren.  Militairen  mogen  geen  behandeling  weigeren  die  hen  weer
geschikt maakt voor actieve dienst, inclusief het gevecht. 
"Als  de  wapens  spreken,  zwijgen  de wetten"(Cicero).  In  oorlogssituaties
zullen gerechtshoven niet geneigd zijn uitspraken te doen die interfereren
met militaire belangen ("Realpolitik").

De gang van zaken met betrekking tot de stoffen die in het geding
waren en regel 23(d) van de FDA wijzen op onvoldoende aandacht voor het
welzijn  van  de  individuele  soldaat;  hij  wordt  uitsluitend  beschouwd  als
middel tot het bereiken van een militair doel. Dat de bij de zaak betrokken
gerechtshoven  de  code  van  Neurenberg  niet  genoemd  hebben  is  niet
verwonderlijk: de regelrechte overtreding daarvan met regel 23(d) zou als
dit bekend werd, de VS in verlegenheid gebracht hebben.

Moet  een  militair  arts  de  opdracht  een  niet  goedgekeurd  medicament
zonder "informed consent toe te dienen aanvaarden? Alleen als in zijn ogen
het therapeutisch zeer waarschijnlijk en belangrijk is. De auteur zegt verder
nog  dat  er  in  de  VS  geen  schriftelijk  vastgelegd  beleid  of  algemeen
aanvaarde  visie  bestaat  over  de  vraag  of  de  militaire  arts  primair
verantwoordelijk is voor welzijn en gezondheid van "zijn" militairen of dat
hij militaire doelstellingen voorrang moet verlenen.
In het artikel  wordt  er ook nog op gewezen dat  in wet-  en regelgeving
moreel belangrijk geachte grens tussen het experimenteren op mensen en
het toepassen van experimentele therapieën uiterst vaag is.             

                                                                                A.B.
Changing the consent rules for Desert Storm, G.J. Annas, New England Journal of Medicine, Vol.
326(11),p.770-77r, 12 maart 1992 
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Nieuw tijdschrift

Onlangs verscheen het eerste nummer van "Medicine and Global Survival",
uitgegeven  onder  auspiciën  van  IPPNW.  Het  tijdschrift  zal  naast  de
Engelstalige ook een Duitstalige versie publiceren. Van de redacteuren zijn
er  acht  afkomstig  uit  de  VS,  twee  uit  het  Verenigd  Koninkrijk,  één  uit
Australië, één uit Duitsland en één uit Uganda.
   Voor zover het redactioneel (eigenlijk de twee redactionelen, daarover
hierna meer)  een betrouwbare aanwijzing biedt voor wat het blad in de
toekomst zal gaan brengen, heeft het nieuwe tijdschrift een wat bredere
oriëntatie dan zijn oudere zuster "Medicine and War". De titel geeft dat al
aan.  Het  (eerste)  redactioneel  vermeldt  als  aandachtsvelden:  oorlog,
hongersnood,  het  milieu,  ongezondheid.  Het  tijdschrift  wil  "opvoeden,
waarschuwen, en - als de noodzaak daarvoor bestaat - een wegwijzer voor
daadwerkelijke actie". Behalve de hoofdredacteur Jennifer Leaning schreef
ook Till  Bastian,  redacteur  van de Duitstalige uitgave,  een redactioneel.
Daarin  wordt  aan  de koers  voor  het  nieuwe blad  nog  toegevoegd:  het
ontwikkelingsvraagstuk, de groeiende kloof tussen de rijke en arme landen.

Inhoud

Het  omvangrijkste  en  in  de  ogen  van  velen  vermoedelijk  belangrijkste
artikel behandelt "Stralingsonderzoek bij mensen onder auspiciën van de
overheid  in  de  VS  van  1945  tot  1975".  Dit  artikel  is  stellig  van  hoge
kwaliteit  en  het  is  te  hopen  dat  de  redactie  van  "Medicine  and  Global
Survival"  erin  zal  slagen  ook  in  de  toekomst  artikelen  van  deze  hoge
kwaliteit te publiceren. Gezien zijn betekenis rechtvaardigt dit artikel een
uitvoeriger bespreking dan wellicht past voor een aankondiging van een
nieuw  tijdschrift.  Het  artikel  (14  blz.)  bevat  ondermeer  een  tabel
aangaande het stralingsonderzoek bij mensen die gedrukt met kleine letter
en met kleine regelafstand, een gehele pagina beslaat. Het in dit artikel
behandelde  onderzoek  blijkt  allereerst,  zoals  de  grootte  van  de  al
genoemde tabel uitwijst, een aanzienlijke omvang gehad te hebben, voor
een groot deel uitgevoerd te zijn zonder toestemming van de betrokkenen
en zonder dat hun vooraf informatie werd verstrekt. Veel van dit onderzoek
geschiedde verder zonder dat het algemene publiek erover werd ingelicht,
onder geheimhouding zou men kunnen zeggen, maar - paradoxalerwijze -
werd er wel over gepubliceerd in vakspecialistische medische tijdschriften.
Veel lezers van de Nieuwsbrief zullen hierbij denken aan proeven in Hitler-
Duitsland  met  gevangenen  in  concentratiekampen  waarover  soms,  licht
versluierd, eveneens in specialistische medische tijdschriften werd gepubli-
ceerd.
   Volledige geheimhouding was lange tijd van toepassing op medische
gegevens  aangaande  stralingseffecten  bij  personen  werkzaam  bij  de
fabricage  van  kernwapens.  In  1980  echter  publiceerde  het  algemeen-
medische  tijdschrift  JAMA  dat  bij  de  ongeveer  250.000  militairen  die
aanwezig geweest waren bij bovengrondse proefexplosies van kernwapens
het  aantal  leukemie  gevallen  twee  maal  het  onder  normale
omstandigheden te verwachten aantal bedroeg.
   Eén van de conclusies van de auteurs van dit artikel is dat de verrichtte



proeven  geheel  of  gedeeltelijk  in  strijd  zijn  geweest  met  ethische
standaarden, maar toch niet vergeleken mogen worden met de proeven in
de Duitse concentratiekampen. Wel waren ze vergelijkbaar in zoverre als in
beide omstandigheden de belangen van de staat of de overheid boven die
van individuele personen geplaatst werden.
   Het artikel  besluit  met een interessante beschouwing over "informed
consent"  waarbij  onder  andere  gezegd  wordt  dat  "vrijwilligers"  nooit
gerecruteerd  mogen  worden  in  gevangenissen,  verpleeghuizen  en
verzorgingshuizen voor mensen met geestelijke handicaps.

Verder

Ten einde het beeld van dit nieuwe tijdschrift, althans zoals het zich in het
eerste nummer presenteert, te completeren in minder detail ook nog iets
over de verdere inhoud.
   Een  artikel  van  5  pagina's  is  gewijd  aan  landmijnen.  Voor  trouwe
Nieuwsbrieflezers  biedt  het  weinig  nieuws  over  dit  verschrikkelijke  en
onmenselijke wapen. Wetgeving voor het beëindigen of althans inperken
van het gebruik van landmijnen is hoogst wenselijk maar in oorlogen met
burgeroorlogkarakter,  zoals  de  meeste  huidige  oorlogen,  zijn  er  geen
autoriteiten die men op wettelijke verplichtingen kan aanspreken. Ook in
"brave"  landen  zoals  Nederland  en  Zwitserland  worden  landmijnen
gemaakt,  evenzo in de UK en in  de USA. In dit  laatste land bestaat  er
echter een verbod op de export van landmijnen (zou het effectief zijn?). In
niet minder dan 26 landen loopt men ook als burger de kans het slachtoffer
te worden van landmijnen.
   Een centraal probleem bij pogingen om tot een verbod van landmijnen te
komen is, behalve het al genoemde bij oorlogen met burgeroorlogkarakter,
dat  vanuit  strikt  militair  gezichtspunt  landmijnen  een  uiterst  gunstige
kosten/effect verhouding bezitten. Anderzijds zijn de kosten van opsporing
en  onschadelijk  maken  het  honderdvoudig  van  die  van  aanmaak  en
plaatsing.

Een  artikel  "The  impact  of  energy  use  in  industrialized  countries  upon
global  population  health"  voert  tot  de  conclusie  dat  "To  achieve  global
ecological  sustainability  the  prevailing  consumption  pattern  of  the  rich
industrialized nations will  have to be modified". Deze conclusie zal voor
velen,  bijvoorbeeld  in  Pugwash-kring  (zie  elders  in  dit  nummer)  niet
verrassend  zijn.  Maar  we  krijgen  echter  bitter  weinig  antwoord  op  de
aansluitende  vraag:  langs  welke  weg -  politiek,  maar  stellig  niet  alleen
partijpolitiek van karakter - bereiken we de genoemde doelstelling.

Naast uitvoerige artikelen vinden we in dit eerste nummer van "Medicine
and Global Survival" korte bijdragen in de rubrieken: Forum, Commentary
and Opinion, Letters, Work in Progress, Calendar, Recent Events, Seen in
the  news.  Verder  nog  boekbesprekingen  waarvan  er  één  mogelijk  veel
Nieuwsbrieflezers  zal  treffen.  Daarom een korte  samenvatting  van deze
bespreking. Het gaat om 

  "Peace works, The citizen's role in ending the old war" van  David



Cortright (1993, 288pp., $ 19.95)

De  bespreker  karakteriseert  het  boek  als  "a  critical  contribution  to
understanding  how  organized  citizen  movements  for  peace,  including
physicians, can and do influence policy." En van de auteur wordt gezegd
dat hij " - documents convincingly that the antinuclear movement of the
1980's helped bring about the end of the cold war". Deze paar regels zijn
wellicht al voldoende als smaakmaker voor deze boekbespreking en het
boek zelf. Wel komt de vraag op of er ook niet een boek te schrijven zou
zijn over mislukte pogingen om vanuit wat het algemene publiek heet, de
overheid  te  beïnvloeden en over  het  "waarom" en "waardoor"  daarvan.
Denk bijvoorbeeld aan de brede bewegingen voor het handhaven van de
vrede aan de vooravond van Wereldoorlog I.

Duur? Goedkoop?

Een abonnement kost £ 80,-, voor IPPNW-leden £ 40,-, leden van Physicians
for Social Responsibility £ 25,-. Ter vergelijking: Medicine and War kost £
27,-. Medicine and Global Survival kan ook met credit card betaald worden:
American Express, Visa (Barclay Card) en Mastercard.

 Red.        



BIJ HET NVMP-LUSTRUM
EEN GEDACHTENWISSELING

door Jannes Mulder en Han Moll
Binnenkort  viert  de  NVMP  haar  25-jarig  bestaan.  Waarom,  zo
vragen sommige leden zich af, zijn daarbij het Rode Kruis en de
Johannes  Wier Stichting,  voluit:  Johannes  Wier  Stichting  voor
mensenrechten  en  gezondheidszorg,  als  bijzondere  gasten
uitgenodigd? Waarom niet een lustrum in eigen kring waar nog
eens  extra  aandacht  wordt  geschonken  aan  non-proliferatie,
plutonium-handel, de ontwikkelingen binnen IPPNW, de VN en aan
bijvoorbeeld  de  nieuwste  wapens,  zoals  die  met  gebruikmaking
van lasers.
In een gesprek proberen we duidelijk te maken waarom ons inziens
contacten met het Rode Kruis en de Johannes Wierstichting nog
niet genoeg zijn; waarom de luiken en de ramen van de NVMP nog
wijder open moeten. Want voor het lustrum hadden toch ook nog
sprekers uit de kring van bijvoorbeeld Amnesty International en
Artsen zonder Grenzen uitgenodigd kunnen worden? 

HM: Heb je het gevoel  dat Amnesty en Artsen zonder Grenzen nuttiger
bezig zijn dan de NVMP?
JM: Dat denk ik wel eens, maar ik wil eerst toelichten dat Artsen zonder
Grenzen een belangrijk dilemma van de huidige vredesbeweging en ook
van de NVMP zichtbaar maakt.
Deze zomer hoorde ik op de radio een interview met een arts van Artsen
zonder Grenzen die het volstrekt niet meer zag zitten door te gaan met zijn
werk in een vluchtelingenkamp in Rwanda. Zelfs binnen de kampen ging
het etnisch geweld door en hij vroeg zich af, ik zeg het nu in mijn eigen
woorden, of het geen water naar de zee dragen was. Mij deed het denken
aan het werk van het Rode Kruis in de concentratiekampen in Bosnië: hulp
aan slachtoffers bieden maar tegelijkertijd het gevoel hebben dat lieden die
voor geen cent deugen je misbruiken, de hulporganisatie voor hun karretje
spannen. 
HM: Een dergelijk dilemma is er toch voor de NVMP op het moment niet?
De NVMP houdt  zich toch niet  bezig met feitelijker  hulpverlening? Maar
waar wil je heen met het schetsen van problemen bij de feitelijke hulpverle-
ning?
JM: Het gaat mij er om te verduidelijken wat voor keuzes er zijn voor de
vredesbeweging  en  ook  voor  de  NVMP in  situaties  zoals  in  Rwanda  en
Bosnië.  Eén alternatief,  niets doen,  sluit  ik niet  bij  voorbaat  uit.  Etnisch
geweld  bijvoorbeeld  moet  je  misschien  uit  laten  razen  als  een
godsdienstoorlog  of  een  pestepidemie  in  onze  Middeleeuwen.  Zo'n
benadering  lijkt  onbespreekbaar,  maar  waarom  zou  zo'n  policy  niet
mogen?  Wij  hebben in  mei  1945 onze zogenoemde Bijltjesdag  gekend.
Toen rekenden mensen opgekropt oud zeer op een gewelddadige manier
onderling  af.  Waarom  zouden  na  de  val  van  het  communisme  in
Joegoslavië geen Bijltjesjaren mogen volgen? 
HM: Maar de huidige conflicten in Bosnië en Rwanda zijn toch van een heel



andere orde dan wat er indertijd, in 1945, hier gebeurde. Dat was, zeker
vergelijkenderwijs, uiterst zachtaardig, vielen er eigenlijk doden? Het was
kort van duur en zonder etnische component.
JM:  Maar  laat  ik  dan  Bosnië  en  Rwanda  vergelijken  met  de  oorlog  in
Vietnam.  Vietnam was overzichtelijk:  duidelijke legers  die  zich enigszins
aan spelregels hielden.
HM:  Wel heel erg "enigszins" zou ik zeggen, maar ga door.
JM: In Vietnam waren er ideologieën waar je voor of  tegen kon zijn. De
NVMP kon  zich  toen  profileren  als  organisatie  tegen  gebruik  van  ABC-
wapens.  Nu in  de  Balkan  en in  Afrika,  wat  een chaotische toestanden!
Allerlei  duistere bendes onder aanvoering van warlords zorgen voor een
desintegratie van elk gezag. Begeleiders van konvooien met humanitaire
hulpgoederen  zijn  hun leven niet  zeker.  In  plaats  van krijgsgevangenen
zien wij  nu  vluchtelingen.  De hoogvliegende  B 52 bommenwerpers  van
Vietnam zijn vervangen door overal ingegraven landmijnen en de simpele
politieke  indeling  links/rechts  is  vervangen  door  gecompliceerde  breuk-
vlakken gebaseerd op historie en etnische afkomst. Waar moeten we in de
NVMP vòòr zijn en waar tegen?
HM: Met wat je nu zegt ben ik het wel eens, al snap ik nog niet waar je wilt
uitkomen. Ik kan aan je redenatie nog toevoegen dat ook de reactie van de
vredesgroepen  veranderd  is.  De  aandacht  voor  de  politiek  van  de
wereldmachten is gering. Ze spelen ook geen belangrijke rol bij de huidige
burgeroorlogachtige conflicten en grote demonstraties lijken van de baan.
Men  roept  nu  om  interventies  van  wat  ik  wil  noemen  de  afkortingen,
supranationale organisaties als de VN, EU, NAVO en CVSE. In plaats van
een grote mars naar Brussel zitten we nu voor de buis en maken 55 gulden
over voor Rwanda. Waar gaat dit volgens jou naar toe?
JM: Een volgend conflict, in Burundi, het buurland van Rwanda lijkt niet te
vermijden  en  krijgt  daarmee  iets  van  een  natuurramp:  een  naderende
orkaan of vulkaanuitbarsting. Maar let op, het lijkt een zijpaadje: er is nog
een andere soort van natuurramp, anders dan een vulkaanuitbarsting. Zo'n
natuurramp treedt bijvoorbeeld op wanneer een orkaan een modderstroom
veroorzaakt. Het effect van een orkaan in een door mensenhanden ontbost
gebied kan dan desastreus zijn. Wij kregen het hardhout, zij de erosie en
toen de orkaan eroverheen. Er ontstaan modderstromen die niet vallen in
de categorie  "natuurlijke  natuurrampen".  Het  zijn  "man-made disasters"
van  een  soort  dat  IPPNW en  in  zijn  voetspoor  de  NVMP tegenwoordig,
terecht vind ik, ook als terrein van hun verantwoordelijkheid zien op grond
van de relatie tussen aantasting van het milieu en oorlog. Maar ik dwaal
misschien af. Burundi is in ieder geval een naderend "man-made disaster"
waarvan de oorzaken van sociale aard zijn. De vraag daarbij is nu, waar
moeten  de  hulporganisaties  en  de  vredesgroeperingen  met  daarbij  de
NVMP op inhaken? Op directe hulpverlening of  op een meer structurele
aanpak? Dat is voor mij een kernvraag.
HM: Er is natuurlijk een makkelijk antwoord op je vraag: directe hulpver-
lening of een meer structurele aanpak, al vind ik "meer structurele aanpak"
rijkelijk vaag. Directe hulpverlening is nooit een doelstelling van de NVMP
geweest.  Directe  hulpverlening  is  naar  mijn  mening  bij  Artsen  zonder
Grenzen, het Rode Kruis en vergelijkbare organisaties in goede handen,
misschien:  best  denkbare  handen.  De  NVMP  zou  daarbij  wellicht  een



adviserende rol kunnen spelen op grond van haar expertise betreffende
lokale situaties zoals bijvoorbeeld betreffende ex-Joegoslavië, expertise die
al  aanwezig  is  en  voortdurend  aangevuld,  uitgebreid  en,  waar  nodig,
herzien dient te worden.
JM: Met een verzonnen voorbeeld kan ik misschien te weten komen of we
het al dan niet eens zijn. Stel dat er een fax zou binnen komen van onze
IPPNW-vrienden  uit  bijvoorbeeld  ex-Joegoslavië  met  het  verzoek  iets  te
sturen of te zorgen voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbed in Nederland voor
een kind met een zeldzame tumor,  dan zouden wij aan de hand van te
ontwikkelen  criteria  kunnen  nagaan  of  de  NVMP op  zo'n  verzoek  moet
ingaan.  Dat  zou  in  concreto,  jouw  gedachten  volgend,  inhouden  zo'n
verzoek met positief of negatief advies doorgeven aan organisaties die zich
bezighouden met de directe hulpverlening. Voor het geven van zo'n posi-
tief of negatief advies zouden er dus criteria moeten zijn.
HM: Criteria, aan de hand waarvan je nagaat of de NVMP al of niet een
positief advies geeft aan organisaties gericht op directe hulpverlening?
JM: En die criteria moeten ook in veel algemenere zin bruikbaar zijn om na
te gaan of de NVMP iets moet gaan doen. Ik heb vier criteria, aan de hand
waarvan ik zou willen toetsen of de NVMP in een onderwerp energie: geld
en/of aandacht moet steken. Ten eerste de vraag of de actie grote kans op
succes heeft. Daar ga ik nu niet verder op in. Ik koppel dit eerste criterium
direct aan de vraag of de actie een verankering vindt.  Met verankering
bedoel ik een NVMP-actie die tot iets leidt dat beklijft, dat niet als water
verdampt  zodra  de  NVMP  weg  is.  Een  bezoek  van  de  NVMP  aan
bijvoorbeeld collega's in ex-Joegoslavië heeft mijns inziens alleen maar zin
als van het begin af aan bedacht wordt: wat gebeurt er zodra zij en wij
weer thuis zijn? De twee volgende criteria zijn van meer praktische aard: de
NVMP heeft een beperkte menskracht tot haar beschikking. We moeten dus
bescheiden zijn, noodgedwongen, en moeten steeds de vraag stellen: zijn
we  in  staat  een  voorstel  dat  ieders  instemming  heeft  ook,  althans
enigermate te realiseren? Vandaar mijn laatste criterium: leidt de NVMP-
actie tot een verbreding van het draagvlak voor de NVMP? Anders gezegd:
energie  steken in  iets  waar  je  anderen niet  enthousiast  mee maakt  en
waarmee je geen nieuwe leden werft, kun je in het huidige stadium van
beperkte middelen beter achterwege laten.
HM: Bij dit laatste punt kan ik me volstrekt niet aansluiten. Het betekent
dat je het in stand houden van een organisatie als een hoofddoel van die
organisatie  beschouwt.  Daar  kan  ik  het  niet  mee  eens  zijn.  Je  komt
daarmee gevaarlijk dicht in de buurt van de cadeaus die je als lid van een
organisatie krijgt als je een nieuw lid aanbrengt.
JM: Daar moet ik natuurlijk wat op terug zeggen, maar ik wil eerst stilstaan
bij  de vraag waar de NVMP zich meer op zou kunnen richten. Naast de
directe hulpverlening op microniveau - - -
HM: Excuses voor de interruptie. Directe hulpverlening is, zoals ik al zei,
naar mijn mening iets voor andere organisatie en dat moet op praktische
en ideële gronden ook zo blijven. Eens of oneens?
JM: Naast de directe hulpverlening op microniveau, waar jij dus niet voor
voelt, en alle activiteiten op mesoniveau zoals het geven van morele steun,
geld en spullen zou ik willen dat we meer met andere artsenorganisaties
gaan samenwerken. Het geweld in ex-Joegoslavië en Rwanda, het zijn maar



twee voorbeelden, heeft zoveel te maken met schendingen van mensen-
rechten dat het eigenlijk van de zotte is dat de NVMP niet veel meer gaat
zoeken naar coalities met andere organisaties die zich net zoals wij zich
"bemoeien" met conflicten,  geweld,  schendingen van mensenrechten en
aanpalende  zaken.  En  ik  wil  behalve  samenwerking  met  andere
artsenorganisaties- - -
HM: Pardon, gezondheidszorgorganisaties. Ook anderen in de gezondheids-
zorg voelen een speciale, door hun vak gekleurde verplichting aangaande
oorlog en vrede.
JM:  En  ik  wil  behalve  samenwerking  met  andere  organisaties  van
werkenden in de gezondheidszorg die zich richten op vragen van oorlog en
vrede ook een gemeenschappelijke visie ontwikkelen rondom preventie.
Hoe samen met andere werkers in de gezondheidszorg voorkomen dat de
hel uitbreekt in Macedonië of de hel overslaat naar Burundi, het buurland
van Rwanda? Bij preventie van conflicten gaat het in de eerste plaats om
de vroege signalering van potentiële conflicthaarden. De NVMP moet dan
vervolgens niet aankomen met oproepen aan de politiek, dat Den Haag iets
moet  doen:  een  vredesmacht  sturen  naar  Burundi  om  de  vrede   te
handhaven,  zeggen  dat  er  een  wapenembargo  moet  komen,  dat  er
financiële steun naar toe moet etc etc. Dit soort van activiteiten, het aan
politici vragen om dergelijke activiteiten,heeft nauwelijks kans van slagen,
kost  de  NVMP  een  hoop  menskracht  en  zal  ons  draagvlak  binnen  de
professie niet vergroten, ons geen nieuwe leden opleveren.
HM: Graag hoor ik het waarom van wat er allemaal niet moet gebeuren.
Maar ik begrijp dat je wilt dat de NVMP zich richt op gebieden als Macedo-
nië of Burundi, in ieder geval gebieden waar het nog relatief rustig is. Mijn
vraag aan jou is wat kan de NVMP doen om te voorkomen dat daar oorlog
uitbreekt. Ga je gang.
JM:  Samen  met  Rode  Kruis,  Amnesty  International  en  daarvan  dan  de
medische beroepsgroep, met Johannes Wier, met Artsen zonder Grenzen,
en andere organisaties binnen de gezondheidszorg zoeken we contact met
collega's aldaar. Op verzoeken voor CT-apparatuur, couveuses en kanker-
chemotherapeutica zeggen we nee, hanteren we de regel: nee, tenzij. Een
verzoek om boeken over gezondheidsethiek, een reader over de rol van de
medische professie bij martelen of een abonnement op een tijdschrift als
de  British  Medical  Journal  zouden  wij  direct  moeten  honoreren.  Vooral
medische  studenten  vervullen  een  sleutelfunctie  in  de  preventie-
benadering die ik centraal stel. Studenten zouden hier in Nederland stages
moeten kunnen lopen, zij kunnen nu al in hun eigen land een belangrijke
rol  vervullen  in  de  vroegdiagnostiek  van  mensenrechtenschendingen.
Slachtoffers van openbaar geweld komen op een EHBO. Zo moet ook een
medisch student met enige scholing in schendingen van mensenrechten in
staat zijn een maatschappelijke diagnose te stellen.  Dat  alles vanuit  de
gedachte: schendingen van mensenrechten zijn indicatoren voor geweld,
naderende conflicten en uiteindelijk oorlog.
HM: Zie je ook een verbinding met vrouwenorganisaties?
JM: Wat de verkrachting van vrouwen in ex-Joegoslavië en elders betreft
mag het niet meer zo zijn dat organisaties los van elkaar opereren. Ik heb
wel  eens gedacht  aan een "Gezondheidseffect  Rapportage"  waarmee ik
bedoel een consequent vaststellen door middel van onderzoek wat de late



schade  is  van  verkrachtingen  in  conflictsituaties,  de  late  effecten  van
systematisch martelen, van het grootschalig gebruik van mijnen en van de
internationale wapenhandel.
HM: Wat is het doel van zo'n Rapportage?
JM:  "Gezondheidseffect  Rapportage"  zou  een  instrument  kunnen  zijn
waarmee  je  het  publiek  en  dus  ook  de  politici  kan  tonen  hoe  wreed
sommige dingen in elkaar steken. Zo geven we in de NVMP mijns inziens te
weinig  aandacht  aan  de  internationale  wapenhandel:  Wie  in  Nederland
doet research ten behoeve van de oorlogsindustrie, welke firma's leveren
wat  en  aan  welk  land,  is  er  sprake  van  een  Nederlandse  rol  in  het
internationale wapenhandel-netwerk? Aan de kaak stellen die handel! 
HM: Even tussen door: wel of geen aandacht blijven schenken aan het Non-
Proliferatie Verdrag tegen de (verdere)  verspreiding van kernwapens en
het  World  Court  Project  ten  behoeve  van  het  onwettig  verklaren  van
kernwapens, twee onderwerpen waar nu veel IPPNW/NVMP-energie in gaat.
JM: Rustig mee doorgaan maar mijn vraag is of het draagvlak van de NVMP
met dat soort  van activiteiten vergroot  wordt.  De club moet groeien en
denkbaar is dat bij voorbeeld het onderwerp proliferatie geen nieuwe leden
aantrekt. 
HM: Hier ga je weer op de toer van een hoofddoel van de NVMP is de NVMP
in stand te houden. Daar kan ik echt niet in meegaan.
JM: Dat heb je al gezegd. Laat mij eerst mijn verhaal afmaken. Voor alle
duidelijkheid:  non-proliferatie  in  de NVMP-betekenis  (non-proliferatie  van
kernwapenbezit)  is  belangrijk  maar  de  proliferatie  van  klein  wapentuig
baart  mij  meer  zorgen.  De  proliferatie  van  mensenrechtenschendingen
vind ik ook van het grootste belang, hoewel dit natuurlijk van een volstrekt
andere  dimensie  is.  Heel  concreet:  ik  vind  mensenrechteneducatie  aan
Nederlandse medische studenten van groter belang dan onderwijs in de
medische polemologie.  Voor een land als Albanië, waar ik uitvoerig met
studenten en collega's gesproken heb, zou het vak neurochirurgie vervan-
gen kunnen worden door een cursus ethiek in de gezondheidszorg. 
HM: Nu dwaal je af. We zitten hier niet om een scholingsprogramma voor
medische studenten in Oost-Europa op te zetten.
JM: Waarom is dat afdwalen? We zouden met andere artsenorganisaties,
met de KNMG en opleidingen op het  terrein  van de organisatie van de
gezondheidszorg geïntegreerde cursussen kunnen opzetten: Waar hebben
zij, in Albanië of ex-Joegoslavië in hun specifieke omstandigheden behoefte
aan? is zo'n scholingsprogramma haalbaar? zal een blijvend effect worden
bereikt  (verankering)?  zal  met  samenwerking  tussen  Nederland  en  het
gastland een wederzijds versterkend effect bereikt kunnen worden en zal
zoiets de Nederlandse medische professie ertoe brengen mee te doen door
bijvoorbeeld donateur te worden voor de realisatie van onderwijsprogram-
ma's zoals ik die in mijn hoofd heb?
HM: Kun je kort samenvatten? Een STERboodschap?
JM: Ten eerste: NVMP doe ramen, luiken en deuren verder open en zoek
actief  samenwerking  met  andere  artsenorganisaties.  Begin  aan  een
gezamenlijke operatie gericht op vroege signalering van mensenrechten-
schendingen en dus op het voorkomen van nog meer geweld. Ten tweede:
Blijf  bij  de medisch professionele "leest" want  dat is de kracht van een
professionele  schoenmaker.  Ontwikkel  zoiets  als  een "Gezondheidseffect



Rapportage" en breng daarmee bijvoorbeeld de gevolgen in kaart van de
internationale wapenhandel. Tot slot: wanneer de NVMP via de politiek iets
wil bereiken dan bij voorkeur samen met mensen van andere disciplines
zoals juristen, ethici en economen, niet alleen.
het navolgende in kleine letter
HM: Ik ben het met je eens. Maar, als de NVMP het met deze benadering
eens is, zullen er bij de uitwerking daarvan nog genoeg problemen rijzen en
ik ken genoeg organisaties die  fraaie  doelstellingen formuleren en daar
vervolgens weinig of niets mee doen.

In kleine letter
J.H. Mulder is arts-internist en lid van het Algemeen Bestuur van de NVMP
H. Moll is emeritus-hoogleraar Humane Biologie en redacteur van de Nieuwsbrief 
2712 woorden, 7 (?) kolom



Vakantielektuur

Vakanties  bieden  gelegenheid  duidelijk  van  Nederland  afwijkende
landschappen te leren kennen, maar ook om kennis te maken met andere
culturen,  ander menselijk gedrag en ook  -  -  andere kranten, kranten
afwijkend van de Nederlandse.  Dat  laatste geldt  zeker voor  Zwitserland
met  zijn  "Neue  Zürcher  Zeitung".  Wat  een  voor  Nederlandse  lezers
onvoorstelbaar  saaie  opmaak,  verwant  met  die  in  het  Nederland  van
decenniën terug. Maar bepaald wel heel lezenswaard. Mijn vakantie is al
lang voorbij, maar de "Neue Zürcher" van zaterdag/zondag 24/25 septem-
ber heb ik nog steeds niet uit. Wat ik pas daarin las is een heel interessant
artikel van Michael Klepsch, mij onbekend, over het anti-oorlogsmanifest
van september 1914 van de Franse schrijver en Nobelprijswinnaar Romain
Rolland (1868 - 1944) die onder andere een romancyclus van tien delen
schreef, "Jean Christophe" en biografieën van Michelangelo en Beethoven.
Enkele punten uit dit artikel lijken mij voor dit NVMPblad vermeldenswaard.
   In de herfst van 1914 beving een oorlogseuforie niet alleen het algemene
publiek en de politici in de landen betrokken bij de pas begonnen oorlog die
de  eerste  wereldoorlog  zou  gaan  heten.  Ook  kunstenaars,  waaronder
schrijvers, waren deelgenoten bij  deze euforie. Sommigen van hen melden
zich vrijwillig voor het leger. Zo de Duitse prozaïst Ernst Toller, de Franse
dichters Charles Peguy en Guillaume Apollinaire,  de Duitse schilder Max
Beckmann en zelfs de zeventigjarige Franse prozaïst Anatole France. De
meeste schrijvers trokken echter slechts met de pen ten strijde. Daarbij
waren onder andere Rudyard Kipling in Engeland, Hugo von Hofmannsthal
in Oostenrijk, Gerhart Hauptmann en Thomas Mann in Duitsland. Gerhart
Hauptmann  verdedigde  de  verwoesting  door  het  Duitse  leger  van  de
Middeleeuwse bibliotheek van Leuven met het argument "Krieg ist Krieg".
   Romain Rolland liet vanuit Zwitserland waar hij toen verbleef een ander
geluid horen, waarbij ik me afvraag in hoeverre zijn verblijf in het neutrale
Zwitserland  mogelijk  er  toe  bijdroeg  dat  hij  zich  niet  aansloot  bij  de
algemene oorlogsverheerlijking.  Hij  schreef  dat  er geen reden was voor
oorlogvoering, dat alleen imperialisme tot de oorlog had geleid en hij laakte
de  intellectuelen  en  geleerden  dat  zij  de  nationalisch  getoonzette  haat
bevorderden.  Hij  zocht via zijn Duitse collega Stefan Zweig contact met
Gerhart  Hauptmann  en  Thomas  Mann en  zocht  hun  steun  voor  een  in
Zwitserland te vestigen "Tribunaal van de geest" dat de mensenrechten
zou dienen te beschermen. Hij vond bij hen hiervoor geen gehoor en zijn
anti-oorlogsgeschriften leidden er toe dat beide partijen in de oorlogvoering
hem als verrader bestempelden; Thomas Mann schaarde zich bij hen.
   Romain  Rolland  stond  oorspronkelijk   alleen  met  zijn  anti-
oorlogsstandpunt. Later sloot onder andere Hermann Hesse, toen ook in
Zwitserland  verblijvende,  zich  bij  hem  aan.  Nogmaals  Zwitserland,
toevallig? Anderen volgden en Rolland kreeg de Nobelprijs voor literatuur
die  toen  als  plaatsvervangend  voor  de  Nobelprijs  voor  de  vrede  werd
beschouwd.     
   De Nobelprijs afkomstig uit het neutrale Zweden en de pleidooien van
Rolland  en  zijn  medestanders  vonden  echter  geen  weerklank  in  de
oorlogvoerende landen en Rolland kwam tot de overtuiging dat alleen een
revolutie  tot  het  einde  van  de  oorlog  zou  leiden.  Het  bericht  van  de



revolutie  in  Rusland  in  februari  1917  begroette  hij  dan  ook  met
instemming. Een uitnodiging van Lenin om naar Rusland te komen sloeg hij
echter af omdat hij daarmee zijn positie als onafhankelijk criticus van de
oorlog zou prijsgeven. Desalniettemin volgde de Franse geheime dienst het
doen en laten van Rolland met grote  zorgvuldigheid,  daartoe  opgewekt
door muiterijen die zich in 1917 in het Franse leger voordeden en waarbij
korte tijd 30.000 tot 40.000 soldaten betrokken waren. Men meende, zoals
gebruikelijk,  dat  daarbij  agitatie  vanuit  het  buitenland  een  rol  moest
spelen. 
   Ongeveer  te  zelfder  tijd  brokkelde  aan  beide  zijden  het  front  van
nationalistische intellectuelen geleidelijk maar volledig af. Daaraan droeg
bij het verschijnen in 1916 in Frankrijk van de anti-oorlogsroman van Henri
Barbusse,"Le  feu".  De  ideeën  van  Roman  Rolland  raakten  algemeen
aanvaard, zo besluit het artikel in de "Neue Zürcher Zeitung". Ik vraag mij
af of een roman als die van Barbusse, appellerend op bij de lezer gewekte
emoties,  de  publieke  opinie  meer  beïnvloedde  dan  de  overwegend
rationele betogen van Rolland en zijn medestanders. Wetend wat televisie
vermag, is het antwoord op deze vraag natuurlijk niet moeilijk. Nog een
andere vraag roept het artikel van de "Neue Zürcher" op:  wat voor facto-
ren hadden ertoe kunnen bijdragen dat de nationale overheden eerder dan
na vier jaar tot het inzicht zouden zijn gekomen dat voortzetting van de
oorlog volstrekt zinneloos was?
  H.M.
728 woorden, 2 kolom? 



NEDERLAND en het WORLDCOURT PROJECT

door Ton van Asseldonk-de Vries
Op 23 september j.l. gaf het Internationaal Gerechtshof (het Worldcourt)
een  persbericht  uit.Daarin  werd  meegedeeld  welke  staten  verklaringen
hebben  ingediend  inzake  de  adviesaanvrage  van  de
Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO)  over  de  rechtmatigheid  van
kernwapengebruik. 

Het zijn de volgende staten:
Australië, Columbia, Costa Rica, de Volksrepubliek Korea, Finland, Frankrijk,
Duitsland, India, Ierland, Iran, Italië, Japan, Kazachstan, Litouwen, Maleisië,
Mexico,  Moldavië,  Nauru,  Nederland,  Nieuw Zeeland,  Noorwegen,  Papua
Nieuw 
Guinea,  de  Filipijnen,  Rusland,  Rwanda,  Samoa,  Saudi  Arabië,   de
Salomonseilanden, Sri Lanka, Zweden, Uganda, Oekraine, Groot Brittannië,
de Verenigde Staten.

In totaal  hebben dus 34 staten,  waaronder  Nederland, gebruik gemaakt
van  het  recht  hun  standpunt  over  kernwapengebruik  (  én  over  de
ontvankelijkheid van de WHO-aanvrage) aan het Hof kenbaar te maken. 

Volgens de regels van het Hof mogen die staten hun verklaringen niet
publiceren. Het Hof stelt alle 34 inzenders op de hoogte van elkaars tekst.
Zij krijgen tot 20 juni 1995 de gelegenheid op elkaar te reageren.

Niettemin: vragen staat vrij. De Nederlandse WCP-werkgroep heeft het
Ministerie  van  Buitenlandse  Zaken  verzocht  de  tekst  te  mogen
ontvangen.Dat is natuurlijk niet gelukt. Wél zond de minister ons een korte
samenvatting van de inhoud.

1.WHO-verzoek ontvankelijk?

Nederland  betwijfelt  of  de  WHO  wel  gerechtigd  is  de  betreffende
adviesaanvrage  te  doen.  Alleen  de  Veiligheidsraad  en  mogelijk  de
Algemene Vergadering van de VN mogen dat volgens Nederland. Dit omdat
uitsluitend deze twee organen beslissingen kunnen nemen over  gebruik
van geweld, dus ook over gebruik van kernwapengeweld. Bovendien vindt
de regering dat de WHO geen speciaal belang heeft bij een uitspraak: zij
zou zo'n uitspraak niet nodig hebben om beter aan haar doelstellingen te
kunnen werken. Nederland meent daarom dat het Hof de aanvraag niet
ontvankelijk dient te verklaren.
      Professor De Waart, hoogleraar internationaal recht aan de VU en lid
van de Wetenschappelijke Raad van IALANA denkt daar anders over in zijn
speech  te  Den  Haag  op  10  juni   j.l.(  de  eerste  vervaldatum voor  het
aanbieden  van  regeringsverklaringen).  Juist  de  WHO,  als  speciaal  VN-
orgaan op het gebied van gezondheid, heeft een specifiek belang bij het
verkrijgen van een uitspraak,vindt hij.Ook het Rode Kruis heeft zo'n belang,
maar dat is niet gerechtigd tot het doen van een aanvraag.

2. Onthouding van advies



Mocht  het  Hof  de  WHO-vraag  tóch  ontvankelijk  verklaren,  dan  meent
Nederland dat het Hof desondanks beter af kan zien van een advies. Het
Hof is niet verplicht tot het geven van een adviesuitspraak. Zo'n uitspraak
zou hoe dan ook schadelijk 

zijn voor het Non Proliferatie Verdrag (Niet Spreidings 
Verdrag).  Bedoeld  is:  voor  de  positie  van  de  bestaande  kernmachten
daarin.Die  positie  wordt,verbijsterend  maar  waar,  door  Nederland
ondersteund!

In de komende Extension Conference van april 1995 gaat beslist worden óf
en hoe het Non Proliferatie Verdrag zal worden voortgezet.De bestaande
kernmachten wensen een onvoorwaardelijke en onbeperkte  voortzetting
van het  verdrag.De ontwikkelingslanden vinden dat  het huidige verdrag
discriminerend en voor de toekomst in deze vorm onacceptabel is.Eigenlijk
was  het  een  soort  koehandel.'Als  jullie  ons  niet  nadoet,  belooft  geen
kernwapens  te  verwerven,  dan  krijg  je  van  ons  technologie  voor
kernenergie' was indertijd het voorstel. Daarmee ging men  accoord. Zij het
ook toen niet onvoorwaardelijk! De kernmachten dienden te beloven hun
kernwapenarsenaal  zo  snel  mogelijk   te  reduceren  en vervolgens  af  te
schaffen,  (Art.6).  In  1995  zullen  naar  verwachting  de  meeste  landen
duidelijke en aan termijnen gebonden voorwaarden stellen.Nederland dus
niet. 

3.Niet altijd onrechtmatig

Mocht het Hof tóch besluiten tot een adviserende uitspraak, dan kan die
volgens  Nederland  geen  illegaalverklaring  inhouden,  want
'kernwapengebruik is niet in alle omstandigheden onrechtmatig'! Je zou dat
niet in abstracto kunnen vaststellen. Of er b_v.  onnodig lijden is bij  het
bereiken  van  een  'wettig  militair  doel'  zou  je  alleen  maar  in  concreto
kunnen beoordelen, dus van geval tot geval.  
Het enige 'wettige militaire doel'is zelfverdediging. Na aangevallen te zijn
met kernwapens zou je met zulke wapens terug mogen slaan (reprisal).

Team nog niet ontbinden

Het team van zes experts dat op Buitenlandse Zaken aan de Nederlandse
standpuntverklaring heeft gewerkt kan maar beter nog even bijeen blijven.
Het zit erin dat er binnenkort opnieuw werk aan de winkel is in deze zaak.
Op 6 oktober hebben de NAM-landen (Niet Gebonden Landen) in New York
besloten om hun resolutie van 1993 opnieuw in te dienen bij de Algemene
Vergadering van de VN. Deze resolutie behelst een adviesaanvrage bij het
Internationaal  Hof  over  zowel  gebruik  als  dreigen  met  gebruik  van
kernwapens. Vorig jaar hebben de NAM-landen haar wel ingediend maar,
onder  druk  van  de  kernmachten,  voor  het  tot  stemmen  kwam
teruggenomen.  Zullen  ze  deze  keer  het  been  stijf  weten  te  houden?
Geluiden uit Duitsland willen dat een delegatie van Europese Unielanden
de NAM-hoofdsteden afreist  om het initiatief  wéér in de prullenmand te
krijgen!  Midden  November  zal  in  New  York  gestemd  worden.  Tot  dan



hebben we de tijd  onze regering  te  bewegen niet  mee te  reizen in  de
(vermeende?) EU-delegatie en de resolutie te ondersteunen. 

Mevr. Drs. A. van Asseldonk-de Vries was docente psychologie bij het HBO
Verpleegkunde en is lid van de Nederlandse World Court Project werkgroep
846 woorden, 2 à 3 kolom



als bladvulling, plaatsen of niet plaatsen afhankelijk van plaatsruimte, niet  
plaatsen bij berichten

Ik vond dit in de trein. Mogelijk is het iets voor de Nieuws  brief? Groeten,  
X.Y.  

Het laatste testament van Bertrand Russell

Deze vondst in een trein werd ons toegezonden door een trouwe Nieuws-
brieflezer die al vaker de Nieuwsbrief redactie heel behulpzaam was. De
vondst bestond uit enkele pagina's van de Britse krant "The Observer van
24 november 1993 met daarin het laatste testament van Bertrand Russell (
hij  schreef  er  een  aantal)  uit  1967.  Russell  was  toen  95  en  drie  jaar
verwijderd van zijn dood. Hier het slot van dit testament. Vrijwel elke zin
noodt tot commentaar en tot commentaar van heel uiteenlopende aard.

'"Wat  kunnen  individuen  intussen  doen?  Actie  voeren  en  er  daarbij  op
wijzen waartoe een moderne oorlog kan leiden: de totale vernietiging van
de mensheid; hun medemensen leren mensen die anders zijn niet te haten
of er aanleiding toe te geven zelf gehaat te worden; achten, en anderen te
brengen  tot  het  achten  van  wat  de  Mens  bereikt  heeft  in  kunst  en
wetenschap; erop wijzen hoezeer samenwerking competitie te boven gaat.
   En wat heb ik zelf in dit opzicht gedaan?
Iets wellicht, maar bedroevend weinig in verhouding tot de omvang van het
kwaad. Enkelen in Engeland en de VS heb ik aangemoedigd tegendraadse
gedachten uit te spreken en ik heb hun soms ook angst aangejaagd met
informatie over wat de moderne wapens kunnen uitrichten. Dit is niet veel,
maar als iedereen even veel deed zou de aarde spoedig een paradijs zijn.
Denk na over wat  onze planeet is en wat zij zou kunnen zijn.
   Heden ten dage is er zwoegen en honger, permanent gevaar, meer haat
dan  liefde.  Er  zou  een  gelukkige  wereld  kunnen  zijn  met  meer
samenwerking  dan  competitie,  waar  geestdodend  werk  door  machines
gedaan wordt,  waar wat mooi is in de natuur niet  verwoest wordt  door
lelijke machines die doden als enige taak hebben, waar het bevorderen van
geluk in hoger aanzien staat dan het produceren van bergen van lijken.
Zeg niet dat dit  onmogelijk is, dat is het niet.  Het wachten is alleen op
mensen die dit belangrijker achten dan folteren. Er zit in ieder van ons een
verborgen kunstenaar, laat hem vrijkomen om vreugde te stichten"'.

CORRECTIES EN AANVULLINGEN

In het vorige nummer werd besproken de brochure van Pugwash Nederland
"De  wereld  op  een  splitsing".  De  prijs  daarvan  werd  echter  verkeerd
opgegeven. Deze is fl. 18,50, te storten op giro 1182540 t.n.v. Pugwash
Nederland, Groningen, met vermelding: boek.

Eveneens  werd  in  het  vorige  nummer  geschreven  over  de  Stichting



Steuncomité  Israëlische  Vredesgroepen  en  Mensenrechtenorganisaties
(SIVMO).  Verzuimd  werd  daarbij  het  correspondentieadres  van  deze
stichting te vermelden: Postbus 15823, 1001 NH Amsterdam en wat een
dergelijke organisatie natuurlijk in ieder geval vermeld wenst te zien: Giro
6181625 t.n.v. SIVMO, 1001 NH Amsterdam.

BERICHTEN

Bedankt, Barthold Hengeveld!

Nadat in 1990 Sikke Tillema overleed die vele jaren zorg had gedragen
voor de Engelstalige synopsis van de Nieuwsbrief nam Barthold Hengeveld
een groot deel van zijn werk over. Hij zorgde voor een Nederlandstalige
samenvatting van de Nieuwsbrief die vervolgens door Pettie Moll-Huber in
het Engels vertaald werd. Barthold Hengeveld sprak onlangs de wens uit
om nadat hij in 1992 zijn werk als Nieuwsbriefredacteur had neergelegd, nu
ook deze taak te beëindigen. Pettie Moll-Huber zak van nu of aan alleen
zorg dragen voor de synopsis die velen in het buitenland inlicht over wat er
in de NVMP omgaat.

De Zwitsers

In  Zwitserland  dient  elk  huis  te  beschikken  over  een  schuilkelder  die
bescherming biedt (?? !!) bij een aanval met kernwapens. Nu worden tien
jodiumpillen  per  persoon  uitgedeeld,  in  te  nemen wanneer  de  overheid
daartoe  oproept.  De nucleaire  industrie  dient  tweederde  van de kosten
hiervan  te  betalen.  In  Oostenrijk  zijn  al  eerder  kaliumjodideoillen
uitgedeeld.
Commentaar  op  deze  Zwitserse  actie  is  niet  moeilijk.  Dergelijke  pillen
bieden  bij  een  nucleaire  oorlog  in  hoofdzaak  een  misleidende
schijnbeveiliging  die  de  publieke  opinie  de  gevaren  van  een  nucleaire
oorlog  doet  onderschatten.  Dergelijke  pillen  bieden  enige  bescherming
tegen  schildklierkanker,  maar  bieden  geen  enkele  bescherming  tegen
radio-actief strontium en cesium. Ook zullen zij die door hitte of de drukgolf
omkomen weinig baat ondervinden van deze pillen.

De Johannes Wier Stichting

Twee  met  de  NVMP  verwante  organisaties  zullen  met  sprekers
vertegenwoordigd zijn op het NVMP Jubileumcongres van 9 december a.s.,
het Nederlandse Rode Kruis en de Johannes Wier Stichting. Het Rode Kruis
zal  bij  elke  congresbezoeker  bekend  zijn  en  behoeft  geen  nadere
introductie. Dit geldt mogelijk niet voor de Johannes Wier Stichting. Deze
introduceert hier zichzelf als volgt.
De  acht  jaar  gelden  opgerichte  Johannes  Wier  Stichting voor
mensenrechten  en  gezondheidszorg  is  een  forum  binnen  de  medische,
verpleegkundige  en  para-medische  beroepsgroepen,  waar  de  specifieke
verantwoordelijkheden  inzake  mensenrechten  tot  uitdrukking  kunnen
worden gebracht.



De stichting bevordert  het verlenen van medische expertise bij  het
onderzoek naar mensenrechtenschendingen en komt op voor collega's die
als  gevolg  van hun werk voor  mensenrechten  in  de problemen komen.
Daarnaast stelt de Johannes Wier Stichting de betrokkenheid van artsen bij
mensenrechtenschendingen zoals martelen en lijfstraffen aan de kaak. Er
zijn werkgroepen en activiteiten inzake de medische betrokkenheid bij de
doodstraf, lijfstraffen en bij het afgeven van foute verklaringen van doods-
en geweldsoorzaak.

De  stichting  legt  zich  tevens  toe  op  het  ontwikkelen  van
onderwijsmateriaal  en  het  verzorgen  van  educatie  met  betrekking  tot
mensenrechten voor medische en verpleegkundige opleidingen.

Er is een nauwe samenwerking met ondermeer Amnesty International,
Physicians  for  Human  Rights  en  binnen-  en  buitenlandse
beroepsorganisaties.

De  Johannes  Wier  Stichting  verrichtte  mensenrechtenmissies  naar
Zuid-Afrika,  Namibië,  Marokko,  de  Filipijnen,  Joegoslavië,  Roemenië  en
Albanië.

Johannes Wier was een zestiende eeuwse Nederlandse arts, die zich met
succes tegen de in die tijd gebruikelijke heksenvervolging en verbranding
keerde.

Voor haar werk is de Johannes Wier Stichting grotendeels afhankelijk van
de giften van donateurs. Minimumbedrag  25,-; giro 53353, t.n.v. Johannes
Wier Stichting, Amersfoort.

Sellafield

De  vraag  naar  het  verhoogd  voorkomen  van  leukemie  en  verwante
aandoeningen  bij  kinderen  in  de  omgeving  van  de  nucleaire  opwer-
kingsfabriek  bij  Sellafield  in  Noord-Engeland  aan  de  Ierse  zee  blijft
begrijpelijkerwijze in de belangstelling. Eén vraag hierbij is of er sprake is
speciaal  van  een  verhoogd  voorkomen  van  leukemie  en  non-Hodgkin
lymfoom bij kinderen met vaders werkzaam (geweest) in de opwerkingsfa-
briek. Wat is hierover in de Nieuwsbrief nog niet vermeld?

Er is een onderzoek uitgevoerd waarbij bij kinderen in West-Cumbria,
het gebied waar Sellafield ligt,  de aan- en afwezigheid van leukemie en
non-Hodgkin lymfoom vergeleken werd met de stralingsbelasting waaraan
hun vaders voor hun conceptie blootgesteld waren. Dit onderzoek leverde
slechts  een  uiterst  beperkte  aanwijzing  op  voor  het  verband  tussen
stralingsbelasting en de genoemde aandoeningen.

Echter, het dorp Seascale, 3 km. ten zuiden van de opwerkingsfabriek
liet eem ander beeld zien. Daar lag de incidentie van beide aandoeningen
bij kinderen van vaders, werkzaam (geweest) in de opwerkingsfabriek, ver
boven  het  landelijke  gemiddelde  met  een  duidelijk  verband  tussen  de
hoogte  van  de  stralingsbelasting  en  de  kanker  incidentie.  Maar  de
onderzoekers  tasten  nog  geheel  in  het  duister  omtrent  de  causale
verklaring van hun waarnemingen.

Een niet bij dit onderzoek betrokken onderzoeker vond dat in sommige
gevallen  van leukemie en non-Hodgkin lymfoom in Seascale de kinderen



daar niet geboren waren en hun vaders ook niet in de opwerkingsfabriek
hadden gewerkt.  Hij  oppert  dat er een infectieus agens in het  spel  zou
kunnen zijn dat werkzaam wordt bij immigratie naar een geïsoleerd gebied.

(HSE Investigation of leukemia and other cancers in the children of
male  workers  at  Sellafield,  Health  and  Safety  Executive,  1993,  zie  ook
Science 262 (1993), 648-649)

Een publikatie van februari 1994 gaat nader in op het mogelijke verband
tussen leukemie bij kinderen en stralingsblootstelling van hun vaders en
eindigt met de volgende zinnen:

We concluderen  dat  het  verband  tussen  leukemie  bij  kinderen  en
stralingsblootstelling  van  hun  vaders  geheel  of  grotendeels  op  toeval
berust.  Het  is echter  waarschijnlijk  dat  kleine maar  werkelijk  aanwezige
groepjes van leukemie gevallen zich hebben voorgedaan in de omgeving
van Sellafield maar een alternatieve verklaring (anders dan bestraling van
de zaadcellen van de vaders als oorzaak) dient gezocht te worden.
(R. Doll, H.J. Evans en S.C. Darby, Nature, Vol 367, 24 februari 1994, 678-
680)


