
De wakkere burger
Onlangs verdedigde burgemeester Kelchtermans van Peer de aanwezigheid van 
Amerikaanse kernkoppen 
op de legerbasis Kleine Brogel met het merkwaardige argument dat ze zorgen voor 
werkgelegenheid in de streek (een fout argument, zoals bleek toen Defensie 
verzekerde dat een eventuele stopzetting van de kerntaken de werkgelegenheid niet 
zou verminderen). 

Bomspotting zet zich al meer dan vijf jaar in voor de ontmaskering van de geheim-
doenerij rond de kernwapens in België en voor een open debat in het parlement 
hierover, met als uiteindelijk doel uiteraard de verwijdering van alle kernwapens van 
ons grondgebied. In dit nummer leest u hier meer over en vindt u tevens een op-roep 
om in het najaar actief deel te nemen aan één van de inspecties, waarin vooral artsen 
vertegenwoordigd zullen zijn.

Mayors for Peace is een initiatief van de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki 
en wil wereldwijd zoveel mogelijk burgemeesters aanspreken om druk uit te oefenen 
op de volgende herzieningsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag. In de 
bijdrage hierover wordt u, lezer, aangemaand uw gemeentebestuur en burgervader aan
te sporen tot actieve steun aan deze 
organisatie. Alleen door aanwezigheid van burgemeesters van over heel de wereld 
wordt de stem van de wereldbevolking echt overgebracht.

Netwerk Vlaanderen en het Forum voor Vredesactie wezen in hun campagne ‘Mijn 
Geld, Goed Geweten?’ de bankwereld op haar verantwoordelijkheid in de steun aan 
de wapenproductie. Artsen voor Vrede schreef een brief aan de vijf grootste Belgische
banken om zijn bezorgdheid hierover uit te drukken en op te roepen tot een 
heroriëntatie van deze investeringen. Een verslag hierover en de reacties van de 
banken vindt u ook in deze Nieuwsbrief, alsook een pleidooi aan ieder van u om zijn 
bankinstelling hierover
kritisch te ondervragen.

Beste lezer, voor u ligt een Nieuwsbrief die herhaaldelijk oproept tot actie. De 
besturen van onze verenigingen zijn u zeer dankbaar voor uw volgehouden steun en 
lidmaatschap. Maar u kan méér doen om vooruitgang te boeken. Al gelooft u het niet, 
elke individuele actie heeft effect. 
Wees een wakkere burger. Kom de straat op, kruip in uw pen of spreek politici aan. 
En breng er in deze Nieuwsbrief verslag over uit. U zal ons allen inspireren.
De redactie wenst u veel leesgenoegen.

A.Q. Khan, Urenco en de proliferatie van kernwapentechnologie: 
De symbiotische relatie tussen kernenergie en kernwapens. Overtuigend bewijs voor 
het directe verband tussen kernenergie en kernwapens

Executive summary
Het Khan netwerk 
Het is bekend dat de ‘vader’ van het Pakistaanse kernwapenprogramma, Abdul 
Qadeer (AQ) Khan, zijn wetenschappelijke basis had in Nederland in de jaren zestig 
en zeventig. In die tijd had hij toegang tot topgeheime uraniumverrijkingstechnologie:



het Urenco ultracentrifuge project. Dankzij veiligheidsproblemen en de bewuste en 
onbewuste hulp van vroegere docenten en collega’s, was hij in staat een wereldwijd 
nucleair informatienetwerk en handel op te zetten. Vanuit Pakistan werden 
ultracentrifugetechnologie, kennis en materialen geëxporteerd naar Libië, Iran en 
Noord Korea. Dit was  mogelijk door gebruik te maken van zowel juridische als 
illegale transacties, waarbij zowel zakenlui van over de gehele wereld als hoge 
kringen van de militaire en politieke elite in Paki-stan betrokken waren. Door hun 
handelen vond de proliferatie van nucleaire kennis veel sneller plaats dan zelfs 
ingewijden hadden verwacht.

De Urenco-Connectie 
Urenco, opgericht in 1970, is één van de leidende uraniumverrijkingsbedrijven in de 
wereld. Een Brits/Duits/ Nederlands consortium, Urenco ge-bruikt de ultracentrifuge 
(UC)-methode om het bruikbare splijtbare uranium te scheiden van het niet-splijtbare 
uranium. De geavanceerde ultra-
centrifugetechnologie, ontwikkeld door Urenco, gebruikt veel minder elektriciteit dan 
gasdiffusie, waardoor het gebruik van de ultracentrifuge-methode veel goedkoper is. 
Boven-dien kan een UC-verrijkingsfabriek worden gebouwd in modules, in 
tegenstelling tot gasdiffusiefabrieken, die al snel de grootte hebben van een 
voetbalveld. Gegeven de commerciële voordelen van de UC-methode van verrijking 
boven die van de gas-
diffusiemethode, is het de leidende technologie van uraniumverrijking in de wereld 
aan het worden. Inmiddels zijn elf landen in het bezit van UC- fabrieken.

Na vele jaren van ontkenning hebben het IAEA en de Nederlandse autoriteiten 
onlangs bevestigd dat deze technologie zijn weg lijkt te hebben gevonden naar zowel 
Iran, Libië, Noord-Korea als Pakistan. Bovendien heeft Khan tot zeer onlangs de 
‘Nederlandse tak’ van zijn internationale netwerk van leveranciers en 
tussenpersonen gebruikt voor Pakistans kernprogramma. Er wordt nu een onderzoek 
uitgevoerd naar een Nederlander voor het drijven van handel met één van de andere 
landen.

Het risico van proliferatie
Er zijn twee stappen in de civiele kernketen die het meest kwetsbaar zijn met 
betrekking tot kernproliferatie: de export van technologie voor uraniumverrijking en 
het opwerken van gebruikte kernbrandstof. De kwetsbaarheid van Urenco’s 
veiligheidsmaatregelen is een belangrijke factor in de verklaring hoe belanghebbende 
landen en niet aan staten gerelateerde partijen een kernarsenaal konden verkrijgen via 
de civiele kerntechnologie.

De toekomst? 
De Amerikaanse president Bush ge-bruikt nu de onthullingen over Khan als 
rechtvaardiging voor het verbieden van verdere export van technologie voor 
uraniumverrijking en opwerking van gebruikte kernbrandstof aan landen die deze 
technologie nog niet hebben op een commercieel niveau. Dit zou een belangrijke stap 
kunnen zijn in het verminderen van verdere wereldwijde kernproliferatie. De 
kernwapenstaten en geavanceerde civiele kernstaten bezitten echter al een 
geprivilegieerde positie in het Non-proliferatieverdrag (NPV)-regime vergeleken met 
andere landen. Daar wordt de voorlopige status van vijf kernwapenstaten erkend. 
Deze discriminatie verhoogt het risico van proliferatie, omdat er geen nucleaire 



ontwapening plaatsvindt, zoals dat door artikel 6 van het verdrag is vastgelegd. 
Bovendien wordt de zogenaamde ‘verticale proliferatie’  in de kernwapenstaten niet 
geblokkeerd. 

De huidige ontwikkeling van nieuwe kernwapens in bijvoorbeeld de VS verhoogt het 
risico van een hernieuwde kernwapenwedloop tussen de be-staande kernwapenstaten. 
De wereldwijde afschaffing van uraniumverrijking en opwerking van gebruikte 
kernbrandstof, door een uitgebreid splijtstofmateriaalverdrag is het enige reële 
antwoord om de kans op kernproliferatie te verminderen. Zulke maatregelen moeten 
worden vergezeld door reële stappen naar nucleaire ontwapening.

Boekbespreking

Naar een cultuur van
Vrede en Geweldloosheid
Op 1 juli 1997 verzocht een grote groep winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede 
(overigens zonder IPPNW) de Verenigde Naties om de eerste tien jaar van het nieuwe
millennium te benoemen tot het Decennium voor een Cultuur van Geweldloosheid. Er
was een gevoel van urgentie, door het toenemende geweld in de wereld. De 
Verenigde Naties gaven gehoor aan de oproep, en benoemden de periode van 2001 tot
2010 tot het Decennium voor een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid voor de 
kinderen van de wereld.

Anno 2004, met de dagelijkse journaalbeelden in gedachten, lijken de goede 
voornemens ver te zoeken. Het geweld lijkt eerder toe te nemen dan te verminderen. 
Er is eerder sprake van (alweer) een Decennium van Geweld. Nog steeds wordt 
geweld met geweld bestreden. Geweld is er op alle niveaus van de maatschappij, 
waarbij conflicten eerder op gewelddadige wijze worden beslecht dan een vreedzame 
manier. Het lijkt er op dat de mensen steeds agressiever reageren, steeds minder 
tolerant naar elkaar zijn. Er zijn vele oorlogen gaande, vooral binnen landsgrenzen, 
waarbij de invloed ook ver daarbuiten te voelen is. Bijvoorbeeld in de vele Afrikaanse
landen waar conflicten heersen. Ook zijn er onveranderd genoeg 
massavernietigingswapens om de wereld vele malen te vernietigen.

Evert Huisman heeft een boek ge-schreven waarin hij, voortbordurend op eerdere 
publicaties van zijn hand, de conflicten analyseert, aangeeft wat voor hem en vele 
medestanders cultuur van vrede inhoudt en vervolgens hoe dit te bereiken valt. In het 
boek is telkens op de rechter bladzijde de lopende tekst geplaatst met op de linker 
bladzijde de vele voorbeelden ter illustratie van zijn betoog. Het is een stevige pil 
geworden, die desondanks goed leesbaar is. 

Conflicten
Dit boekdeel is bedoeld om bewustwording bij de lezer teweeg te brengen van al het 
geweld in de wereld en de manier waarop er met conflicten wordt omgegaan. Geweld 
komt voor op alle niveaus in de maatschappij. Geweld komt niet alleen op 
internationale en nationale schaal voor. Het begint al bij de basis in de maatschappij, 
dus in het gezin, school en werk. Internationaal kan het variëren van grof tegengeweld
tot de reacties van de VN en anderen op dit geweld. De activiteiten van het 
Nederlandse leger, inmiddels niet meer ingezet voor defensieve doeleinden, zijn 



steeds vaker voor vredesmissies ge-bruikt, als onderdeel van de interventiemacht van 
de VN. Dit gebeurt bijvoorbeeld in Irak en vele andere landen. Andere internationale 
samenwerkingsverbanden hebben ook tot doel geweld te voorkomen, denk aan de EU,
NAVO en andere verdragen.

Cultuur van vrede en 
geweldloosheid
Er is nu veelal sprake van een cultuur van geweld, waarbij geweld bestreden wordt 
met geweld zodat er een vicieuze cirkel is ontstaan. Conflicten worden vaak gevolgd 
door een geweldsuitbarsting, maar geweld op zich is ook oorzaak voor conflicten. In 
de cultuur van geweld is structureel geweld een van de oorzaken voor conflicten, die 
weer gewelddadig worden opgelost. Een cultuur van structureel geweld is alles wat 
mensen in een verdedigende positie brengt, zoals armoede, rechtsongelijkheid en 
onderdrukking. Voor het decennium is een strak schema opgesteld, om een cultuur 
van vrede en geweldloosheid te bereiken. Na een jaar van voorbereiding 2000 volgen 
nationale informatieverstrekking en consultatie, op scholen wordt het 
onderwijsprogramma geïmplementeerd 2001-2002. Uiterlijk in 2004 moet het 
resulteren in een wetsvoorstel, gericht op kinderen. In 2005 wordt dit in het onderwijs 
geïmplementeerd. In 2006-2007 richt men zich regionaal, dus op de continenten. 
Daarna volgt het internationaal niveau. Via de VN moeten wetten en resoluties leiden 
tot een wereldwijde implementatie van een vredescultuur. 
Onder de actiepunten staan bijvoorbeeld het streven naar een cultuur van vrede door 
opvoeding en onderwijs, gelijke rechten voor man en vrouw, eerbiediging van de 
mensenrechten, duurzame economie en ontwikkeling. In feite gaat het om punten die 
door de VN al vanaf het begin werden ge-noemd, nieuw is de intergratie in een 
programma van vrede en geweldloosheid.

Conflicten horen bij het leven volgens Huisman
Het is niet erg om ergens over in conflict te zijn, zolang het maar op een geweldloze 
manier opgelost wordt. Bekende voorbeelden van het streven naar geweldloze 
conflictoplossingen of een verbetering van de positie van de bevolking zijn Mahatma 
Gandhi en Martin Luther King. Geweldloos-heid is niet alleen voor de grote politieke 
doelen bestemd. Een voorbeeld in het boek is een afsprakenlijstje voor 
geweldloosheid binnen het gezin waarbij elk gezinslid er naar streeft om geweldloos 
en vredelievend te worden. Daarbij worden waarden en doeleinden opgenoemd als 
respect voor onszelf en anderen, beter (op-rechter) communiceren, luisteren, 
vergeven, de natuur respecteren, 
creatief spelen (en vermaak vermijden dat geweld leuk maakt) en moedig zijn in het 
ter discussie stellen van geweld. 

Alternatieven voor geweld
Dit begint bij initiatieven op scholen, waar via onderwijs in vrede en geweldloosheid 
naar een opvoeding in vrede wordt gestreefd. Kinderen leren om bij conflicten 
onderling het probleem met mediation op te lossen. Mediation is een wijze van 
conflictoplossing die de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Mediation wordt 
toegepast bij conflicten die anders door middel van de rechterlijke macht werden 
beslecht, zoals arbeidsconflicten. Voordat een conflict escaleert moet worden 
ingegrepen en een alternatief aangeboden worden. Vredeswerkers zijn vaak actief als 
menselijk schild ter be-scherming van iemand die bedreigd wordt om zijn of haar 
vreedzame ideeën. Je kunt er niet zo maar tussen gaan staan. De vredeswerkers 



krijgen een intensieve training, voor zij ingezet kunnen worden bij dit werk. Een 
ander voorbeeld dat uitgebreid wordt genoemd zijn de International Peace Brigades, 
vaak jonge mensen die als ‘schild’ mensen in gevaarlijke situaties begeleiden. In het 
boek worden meer voorbeelden genoemd. Evert Huisman is actief in de Nederlandse 
tak van IPB.

De schrijver Evert Huisman, is al meer dan dertig jaar actief in de geweldloze 
conflictoplossing in de SVAG: de Stichting voor Actieve Geweldloosheid.
Boek:
Naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid, door Evert Huisman.
ISBN 90-6346-115-1 
Uitgeverij SVAG Zwolle 2003;
Prijs EUR 24,50 (inclusief verzendkosten) te bestellen bij SVAG, Postbus 137, 8000 
AC Zwolle. 
Giro 266551 onder vermelding van de titel van het boek.

Symposium
AVV en NVMP

Desinformatie en propaganda: oude wapens in een moderne oorlog

Zaterdag 11 december,
van 11.00-15.30 uur.
Vlaams Parlement Brussel
Sprekers: prof. Rik Coolsaet en 
Dr. Mark Lamotte

Dankzij de snel toenemende communicatiemogelijkheden kunnen we schijnbaar snel 
en accuraat te weten komen wat er in de wereld gebeurt. Eenzijdige interpretatie van 
de feiten blijft echter mogelijk en wordt systematisch toegepast om de juiste toedracht
te verdraaien. Alleen het ontwikkelen van de kritische zin en van de belangstelling 
voor algemene probleembenadering kan deze desinformatie tegengaan. De manier 
waarop de VS en Groot-Brittannië de huidige oorlog in Irak hebben aangepraat, de 
informatie die ze doorgaven om hun militair optreden te verantwoorden, heeft ons nog
eens geconfronteerd met een propagandamethode die we in ontwikkelde landen met 
hun vele informatiebronnen, met hun vrij kritische burgers, niet meer voor mogelijk 
hielden. 

In een eerste deel zal politicoloog prof. Rik Coolsaet de propaganda-strijd belichten 
zoals hij gevoerd werd en wordt voor en na de tweede Golf-oorlog. De al dan niet 
reële dreiging van Al Kaida wordt kritisch belicht.

Een schoolvoorbeeld van propagandaoorlog is Cuba: vanuit Westers oogpunt een 
voorbeeld van de mislukking van het communisme met armoede, censuur en corruptie
en tevens al decennia lang een belangrijk thema in de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. Voor aanhangers van het Castro-regime is Cuba dé triomf van
het communistisch model, met uitstekende resultaten in de sociale zekerheid, 
gezondheidszorg en onderwijs, dit ondanks de langdurige economische boycot. Dr. 



Mark Lamotte, cardioloog, gezondheidseconoom én voorzitter van de VZW Vrienden
van Cuba zal alles tot de juiste proporties herleiden in zijn bijdrage aan dit 
symposium.

De grenzen van de macht verkennen is gemakkelijk. Probeer maar eens iemand te 
dreigen die niets te verliezen heeft

Het machtigste land ter wereld?
Een rampzalig axioma ligt aan de basis van de buitenlandse politiek van de Bush-
regering. Het is duidelijk verwoord in de openingszin van de National Security 
Strategy: ‘De Verenigde Staten bezitten een nooit eerder geziene, ongeëvenaarde 
macht en invloed in de wereld’. De ineenstorting van de Sovjet-unie betekende voor 
de Verenig-de Staten wat sommige theoretici beschrijven als een ‘unipolair moment’. 
Om deze situatie op-timaal te benutten, zeggen ze, mogen de Verenigde Staten zich 
geen enkele beperking opleggen bij de eenzijdige uitoefening van hun macht. 
De redenering werd helder uiteengezet door Robert Kagan, een belangrijke 
‘unipolaire’ theoreticus en een van de denkers die het beleid van de Bush-regering 
bepaalden. Kagan argumenteerde in het tijdschrift Policy Review (juni 2002) dat de 
Verenigde Staten, uit hoofde van hun enorme macht, op een andere manier moeten 
reageren op bedreigingen dan landen met minder macht. Kagan gaf het voorbeeld van 
een man in de wildernis wiens bestaan door een beer wordt bedreigd. Indien de man 
een geweer bezit zal hij de dreiging aanpakken door op de beer te jagen en hem neer 
te schieten. Indien hij geen wapen bezit dan zal hij de dreiging oplossen door uit de 
buurt van de beer te blijven. Kagan argumenteerde verder: omdat de Verenigde 
Staten, anders dan Europa, de mogelijkheid hebben hun dreigementen uit te voeren, 
moeten en zullen ze een buitenlandse politiek voeren die kwalitatief verschilt van 
Europa of van enig ander land in de wereld. De argumentatie heeft de verdienste goed
verstaanbaar te zijn voor het grote pu-bliek. Het is een simplistische kijk op 
internationale betrekkingen en is ge-baseerd op de veronderstelling dat militaire 
slagkracht, de mogelijkheid om gebouwen te verwoesten en mensen te doden, de 
voornaamste bron van macht is in deze wereld. Het 
militair sterkere land kan volgens deze theorie zijn wil opleggen aan de zwakkere 
landen, die geen andere keuze hebben dan te gehoorzamen als ze de consequenties 
van een eventuele ongehoorzaamheid juist inschatten. 

Indien het vermogen tot dwang de bron is van macht dan staan de Verenigde Staten 
thans op de hoogste  hiërarchische trap door hun enorm leger en superieure 
wapenuitrusting. En ze zullen, in overeenstemming met de National Security Strategy 
en de denkbeelden van Kagan en zijn soortgenoten, hun macht gebruiken om orde, 
voorspoed en veiligheid te promoten in een gevaarlijke en chaotische wereld. 
Geobsedeerd door deze denkbeelden heeft de Bush-regering zichzelf uitgeroepen tot 
de behoeder van de internationale orde. In naam van deze missie eisen de Verenigde 
Staten voor zichzelf het mandaat op om oorlog te voeren wanneer ze willen, tegen wie
ze willen en om elke reden die ze zelf voldoende achten.

De eenogige krijgsheer
Maar veronderstel eens dat wij de hoeksteen van deze redenering in twijfel trekken. 
Veronderstel dat wij macht niet zien als iets evenredig met militaire sterkte, maar 
meer als de mogelijkheid om iemand iets te laten doen wat hij normalerwijze niet zou 



doen. Hoe komt de Amerikaanse supermacht over in het licht van deze benadering? 
Hier in Pakistan weten wij dit maar al te goed. In de dagen volgend op 11 september 
2001 was de wereld getuige van een verbijsterend schouwspel tussen de president van
de Verenigde Staten, zogezegd de machtigste man ter wereld en Mullah Omar, de 
eenogige hoofdman van een studentenmilitie die nauwelijks leiding kon geven aan 
Afghanistan, het armste en door opeenvolgende oorlogen, het meest verwoeste land in
de wereld. Een grotere ongelijkheid tussen twee mannen is moeilijk denkbaar. 
“Lever Bin Laden uit! Hij heeft een grote misdaad begaan tegenover mijn land”, eiste 
de machtigste man ter wereld. 
“Geef de bewijzen” antwoordde de eenogige krijgsheer.
“Indien jullie hem niet onmiddellijk uitleveren, zullen wij een oorlog 
beginnen en hem zelf komen halen”, dreigde de machtigste man ter wereld.
“Wij zijn er klaar voor”, antwoordde kalm de eenogige krijgsheer.
En hoe hij ook probeerde, hoe hij ook dreigde met zware gevolgen, de machtigste 
man ter wereld kon de eenogige krijgsheer niet overtuigen aan de eis tot uitlevering te
voldoen. 
Om de betekenis van wat hier gebeurde te begrijpen moet men naar het antwoord van 
de heerser in het buurland Pakistan kijken. De Verenigde Staten plaatsten president 
Pervez Musharraf voor een duidelijke keuze: werk met ons samen in de oorlog die wij
voeren tegen uw bondgenoot of deel in zijn lot. In zijn toespraak tot de natie op 15 
september trachtte Musharraf de vernederende keuze te verklaren. Hij maakte 
duidelijk wat de inzet was: de Amerikanen hadden te verstaan gegeven dat bij een 
aanval op Pakistan ‘strategische doelen’ zouden geviseerd worden. De keuze voor 
hem, aldus Musharraf, was ofwel Pakistan redden ten koste van het bondgenootschap 
met de Taliban, ofwel dit bondgenootschap behouden en samen ten onder gaan. 

Hier, in onze regio, toonden de Vere-nigde Staten op éénzelfde moment dat ze de 
mogelijkheid bezaten om Musharraf iets te laten doen wat hij normalerwijze nooit zou
doen en tegelijk het spectaculaire onvermogen om Mullah Omar hun wil op te leggen.
Waarom gaf Musharrraf zo vlug toe terwijl Mullah Omar weerbarstig bleef tot het 
einde? Het lijkt vreemd want de ongelijkheid in sterkte was veel groter tussen de 
Verenigde Staten en de Taliban dan tussen de Verenigde Staten en de kernmacht 
Pakistan. Paradoxaal genoeg bleek de sterkte van Pakistan, zijn nucleair arsenaal met 
zijn enorme vernietigingskracht, politiek gezien zijn zwakke plek, op dat kritische 
ogenblik wanneer het land het hoofd moest bieden aan een dodelijke be-dreiging. Het 
was duidelijk voor Musharraf dat de Verenigde Staten geen ogenblik zouden aarzelen 
deze wapens uit te schakelen als hij de verkeerde keuze zou maken. Afgezien daarvan
had Pakistan heel veel te verliezen bij een confrontatie met de Verenigde Staten en 
zeer veel te winnen bij een alliantie. Het was deze af-weging die werkte in het 
voordeel van de Verenigde Staten bij het op-leggen van hun wil aan Musharraf. 
En wat had Mullah Omar te verliezen? Hij wist dat de Verenigde Staten een 
verschrikkelijke oorlog zouden starten tegen de Taliban. Maar Mullah Omar zou niet 
de man geworden zijn die hij was indien hij zou wijken voor oorlog of dood. Hij was 
opgegroeid in een vluchtelingenkamp en had heel zijn volwassen leven reeds oorlog 
ge-kend. Het volstond om even te luisteren naar zijn woordvoerder in Paki-stan, om te
weten dat hij zich zeer goed bewust was van de situatie. Hij koos voor de uitdaging. 
Het valt nog af te wachten of de Verenigde Staten in deze oorlog al dan niet de 
overwinning hebben behaald. Weinigen in Pakistan geloven dit: niemand wint een 
oorlog in Afghanistan, zelfs de Afghanen niet.



Wat komt er terecht van de Bonn-akkoorden?
Zo brengen de acties van de eenogige krijgsheer ons tot de conclusie dat er iets schort 
aan de visie van het ‘unipolair moment’. Het enorme machtsoverwicht schoot tekort 
bij het uitoefenen van dwang op een allegaartje van de Taliban, terwijl op hetzelfde 
ogenblik de Verenigde Staten wel hun wil konden opleggen aan de kernmogendheid 
Pakistan. Conclusie: dreigen met geweld werkt beter op mensen die iets te verliezen 
hebben. Mensen die vinden dat hun leven nauwelijks het leven waard is, zwichten niet
voor geweld. De mogelijkheid levensvoorwaarden te scheppen met zinvolle 
verwachtingen waarin met redelijke zekerheid geïnvesteerd kan worden in de 
toekomst, geeft uiteindelijk meer macht over hen dan dreiging met materiële schade. 

Dit brengt ons tot een ander inzicht over de aard van macht. Laat ons aannemen dat in
plaats van de mogelijkheid schade toe te brengen, macht de mogelijkheid is het 
eindresultaat te controleren. In een complexe situatie met vele actoren, zal macht de 
dominante speler toelaten de situatie te controleren en haar naar het gewenste 
eindresultaat te leiden. Is het de 
Verenigde Staten gelukt op deze wijze hun macht te gebruiken? De bombardementen 
dwongen de Taliban zich terug te trekken en zich te hergroeperen op veiliger bodem. 
De Verenigde Staten trokken Afghanistan binnen met de belofte er een stabiele, 
seculiere, progressieve en democratische staat te vestigen. De doelstellingen werden 
duidelijk vastgelegd in de akkoorden van Bonn zodat het mogelijk zou zijn de 
vooruitgang te meten. Ze omvatten het ontwerpen van een grondwet, het organiseren 
van een burgerlijke infra-structuur, het ontwapenen van de verschillende krijgsbenden
en het oprichten van een nationaal Afghaans leger. 

In hoe verre zijn de 
Verenigde Staten er na twee jaar in geslaagd om deze 
doelstellingen te bereiken? 
Vraag het Zalmay Khazalid, de nieuwste gezant van de VS, die on-langs zijn mandaat
opnam in Kabul. De arme man moet voorlopig gehuisvest worden in een metalen 
container terwijl aan zijn versterkte woning wordt gewerkt. Of nog beter, vraag het de
chef van het Centrale Commando, Generaal John Abizaid die de gevechtsoperaties in 
Afghani-stan beschreef als ‘even ongenadig en even moeilijk als in Irak’. Of vraag het
misschien aan Generaal Andrew Leslie, afgevaardigd bestuurder van de Internationale
Vredesmacht in Afghanistan: “De veiligheidssituatie in Afghanistan verbetert niet. 
Indien de internationale gemeenschap niets onderneemt zal de toestand nog verder 
verslechteren”. 

Of vraag het de 15 leden tellende missie van de VN-Veiligheidsraad, geleid door 
Gunther Pleuger, Duitse ambassadeur bij de Verenigde Naties, die na onderzoek van 
de toestand in Afghanistan waarschuwde dat “de voorwaarden noodzakelijk voor een 
geloofwaardig politiek hervormingsproces nog niet aanwezig zijn”. Hij zei verder dat 
de afgevaardigden hadden gezien hoe “het gebrek aan veiligheid, sommigen noemen 
het de wet van het geweer, het totale Afghaanse vredesproces aantast”. De krijgsheren
ontwapenen en de Taliban en Al Kaida strijders definitief overwinnen, waren de 
sleutelvoorwaarden om de doelstellingen van de Bonn-akkoorden te bereiken. Zoals 
Lakkar Brahim vroeger verklaarde aan de Verenigde Naties, zijn het herstel van de 
economische structuren en het creëren van nieuwe vooruitzichten in de burgersector 
de sleutelelementen van een succesrijk ontwapeningsplan. Hoe langer de strijd tegen 
de opstandige Taliban/Al Kaida strijdkrachten duurt, hoe langer de essentiële 



doelstellingen achteruit gesteld zullen worden. Maar juist omdat de vele legertjes van 
de krijgsheren nodig zijn om op-standen en guerrilla-aanvallen in de grensstreek te 
bedwingen, verwerven die meer macht in plaats van ontwapend te worden. De 
Verenigde Staten zijn dus geprangd tussen twee tegengestelde doelstellingen: 
vooruitgang maken bij de ene ondermijnt de inspanningen bij de andere. 

Macht: een relatief begrip
Wie controleert uiteindelijk de situatie in Afghanistan? En met welk resultaat? De 
belangen van de Vere-nigde Staten zijn nauw verweven met de heropbouw van het 
land, terwijl hun vijanden baat hebben bij het be-stendigen van de chaos. De immense
militaire macht van de VS, in vergelijking met de andere actoren in de Afghaanse 
regio, lijkt maar van be-perkte betekenis om de Amerikaanse doelstellingen te 
bereiken. De eenogige krijgsheer kan zijn situatie goed inschatten. Maar wie maakt 
het de eenogige Amerikaanse theoreticus duidelijk? Misschien is macht in 
internationale verhoudingen een relatief begrip. Relatief, niet alleen in vergelijking 
met macht van eventuele tegenspelers, maar ook in het licht van de doelstellingen die 
men heeft. 

Voor de opdrachten die Duitsland en Japan zich tot taak stellen is hun macht, relatief 
gezien, aanzienlijk. Voor de opdracht die de Verenigde Staten zichzelf opleggen lijkt 
hun macht dan weer onvoldoende. Een grote mogendheid, zelfgenoegzaam over zijn 
almacht en obstinaat in de arrogantie die dit met zich meebrengt, is iets waar wij 
Pakistanen goed mee vertrouwd zijn. Wij zien dezelfde  dwaasheden bij onze feodale 
land-edelen met hun benden van gewapende vazallen die pachters terroriseren. Wij 
zien het bij straatcriminelen en bij politiekers met banden met de onderwereld, die 
snel beginnen te denken dat er geen grenzen zijn aan hun macht en dat ze zich alles 
kunnen veroorloven. Ook wij bezitten schurken als Rumsfeld en Cheney, charlatans 
als Wolfowitz en Perle en hersenloze bluffers als George W. Bush. 
Het is een ironische speling van het lot dat de oplichters, de hypocrieten en de 
kruipers die thans de Bush- regering bevolken erin geslaagd zijn de Amerikaanse 
buitenlandse politiek zo begrijpelijk te maken voor de gewone mensen in Pakistan.

Khurram Husain is docent aan de Lahore University of Management Science in 
Lahore, Pakistan. Tevens levert hij bijdragen aan de Paki-staanse pers over 
onderwerpen die betrekking hebben op de buiten-landse politiek van de Verenigde 
Staten. Het artikel verscheen in Bulletin of the Atomic Scientists (maart/april 2004) in
een reeks bijdragen waarin internationale corres-pondenten hun visie geven op de 
buitenlandse politiek van de VS.

Kernwapens de wereld uit: om te beginnen uit België en uit de NAVO

Bomspotting
Kernwapens zijn geen relict uit het verleden. Kernwapens zijn helaas terug van (nooit 
echt) weggeweest. Een nieuwe wedloop van massavernietigings-wapens is volop aan 
de gang. Pakistan, India en Noord-Korea hebben kernwapens verworven. Iran is druk 
bezig en Israël, dat zelf al meer dan twintig jaar lang een kernwapenarsenaal heeft 
opgebouwd, dreigt met militaire acties daartegen. 



Ondertussen maken de ‘officiële’ kernwapenstaten, de VS, Rusland, China, Groot-
Brittannië en Frankrijk geen aanstalten om van nucleaire ontwapening werk te maken.
Het Non-proliferatieverdrag, het verdrag dat de verspreiding van kernwapens moet 
tegengaan, staat op springen! (*) De nood om nucleaire ontwapening terug bovenaan 
de politieke agenda te zetten is groot maar nog niet overal doorgedrongen.

Kernwapens zijn ook illegale wapens 
Uit de uitspraak van het Internatio-naal Gerechtshof van 8 juli 1996 valt af te leiden 
dat geen enkele van de huidige kernwapens gebruikt kan worden zonder dat het 
oorlogsrecht zwaar geschonden wordt. Dit maakt dat kernwapens illegale 
massavernietigingswapens zijn. En ze zijn hier even illegaal als elders!

Aan deze situatie kan maar duurzaam iets veranderen als het internationaal recht weer
in zijn belang erkend en nageleefd wordt. Het oorlogsrecht en het internationaal 
strafrecht is niet enkel van toepassing op met machetes zwaaiende Rwandezen of op 
on-bruikbaar geworden dictators. Het dient ook nageleefd te worden door de 
goedgeklede politici en generaals die zich eerder ophouden in de wandelgangen van 
de internationale politiek. Dit internationaal recht is niet enkel een zaak voor 
exotische internationale rechtbanken, maar zou dat ook moeten zijn voor onze eigen 
procureurs en rechtbanken.

Kernwapens zijn illegale wapens. De plaatsing ervan, het ontwerpen van 
aanvalsplannen en het oefenen op het gebruik van kernwapens komt neer op het 
voorbereiden van oorlogsmisdaden. De rechterlijke macht hier ten lande negeert dit en
negeert daarmee ook het oorlogsrecht. Ze gaat ervan uit dat de defensiepolitiek een 
zaak is van de regering en niet voor rechters. Daarmee weigert ze het oorlogsrecht en 
het internationaal strafrecht te handhaven. Toch is dit niet zomaar een luxegoed. Het 
is de erfenis van de excessen in WO II. Enkel door het consequent te handhaven 
kunnen die excessen voorkomen worden. Conse-quent, dat wil zeggen ook tegenover 
de eigen regeringen en militairen.
‘Iedereen die weet heeft van illegale activiteiten en de mogelijkheid heeft hiertegen op
te komen, is volgens de internationale rechtsregels een potentieel misdadiger, tenzij 
die persoon maatregelen neemt om de misdaad te voorkomen.’ (Uit het vonnis van het
Tokyo-tribunaal, waar net als op het Nürnberg-tribunaal, oorlogsmisdadigers uit WO 
II vervolgd werden).

Met de Bomspotting-campagne proberen we daar iets aan te doen. Met acties van 
burgerlijke ongehoorzaamheid trachten we deze voorbereiding van oorlogsmisdaden 
te stoppen. Het is niet omdat de gerechtelijke macht het humanitair recht wenst te 
negeren, dat wij dit ook moeten doen. Integendeel, actie is nodig om de verschillende 
actoren op hun verantwoordelijkheid te wijzen. We hebben als burger alle wettelijke 
instrumenten gebruikt die mogelijk waren om onze opeenvolgende regeringen te 
vragen zich in regel te stellen met het internationaal recht. We hebben een klacht 
ingediend en gevraagd aan ons Belgische gerecht om een onderzoek in te stellen naar 
de illegale kernwapens op Belgische bodem. Ondanks talrijke parlementaire 
initiatieven weigert onze regering zelfs nog maar een debat aan te gaan. Duizenden 
klachten worden door het gerecht systematisch geseponeerd. We kunnen niet anders 
dan zelf onze verantwoordelijkheid opnemen.



De Bomspotting-acties verlopen in alle openheid en eerlijkheid. De deelnemers 
komen openlijk voor hun identiteit en eerlijk voor hun bedoelingen uit. Wij hebben 
niets te verbergen en niets om beschaamd over te zijn. We staan juridisch recht in 
onze schoenen. De Bomspotting-acties verlopen actief geweldloos. Dit betekent dat 
de deelnemers vastberaden, maar zonder fysiek geweld tegenover personen te 
gebruiken, de militaire basis betreden. Ook wanneer ze geprovoceerd worden of 
wanneer er geweld tegenover hen wordt uitgeoefend, beantwoorden de deelnemers dit
niet met tegengeweld. De deelnemers tonen in alle omstandigheden respect voor de 
menselijke waardigheid van mogelijke tegenstanders (Belgische en Amerikaanse 
soldaten, rijkswacht, enz.). Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden, is
zich bewust van de mogelijke gevolgen en is bereid deze desgevallend te dragen. 
Geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid impliceren dat burgers bewust 
en in alle openheid een bepaalde wet overtreden, met als doel een grotere 
onrechtmatigheid aan de kaak te stellen. Hierbij trachten ze zich niet aan eventuele 
gerechtelijke vervolging te onttrekken. Het doel is niet om de rechtstaat te omzeilen of
te ontwrichten, maar om ze rechtvaardiger te maken. Indien een deelnemer 
gedagvaard wordt, zal hij zijn volledige medewerking aan de gerechtelijke procedure 
verlenen. Een eventuele rechtszaak maakt deel uit van het campagnemodel en is een 
manier om kernwapens voor de rechter te brengen.

Politiek leggen we de focus op de NAVO. In Europa liggen in het kader van de 
NAVO nog 150 Amerikaanse kernwapens, waarvan een tiental in België. Een 
denuclearisering van de NAVO, waardoor het aantal landen dat stelt kernwapens 
nodig te hebben gereduceerd wordt tot de eigenlijke (officiële en niet-officiële) 
kernwapenstaten, lijkt ons een eerste haal-bare stap naar hernieuwde nucleaire 
ontwapening te zijn. Zulke stappen zijn nodig om het Non-Proliferatie-verdrag in 
stand te houden en de erin voorziene totale nucleaire ontwapening te verwezenlijken. 
Samen met de feitelijke terugtrekking van deze kernwapens willen we een duidelijke 
wijziging in de NAVO-politiek: een denuclearisering. Enkel dit garandeert dat ze niet 
meer kunnen terugkomen. 
De kans is reëel dat de kernwapens uit Kleine Brogel worden teruggetrokken. Als 
beweging tegen kernwapens moeten we dan feest vieren. 
Onze doelstelling, de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens uit Europa en de 
denuclearisering van de NAVO, is echter nog niet bereikt.

2004
De campagne Bomspotting gaat haar zevende jaar in. Op die zeven jaar hebben we 
kernwapens in België tot een politiek probleem gemaakt en hebben duizenden mensen
aan één van de acties deel genomen. Blikvangers waren de bomspotting-acties in 
Kleine Brogel en op de SHAPE, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen.
De acties van burgerlijke ongehoorzaamheid op deze twee plaatsen maken duidelijk 
waar het in deze campagne om draait: een verwijdering van de kernwapens uit België 
én een denuclearisering van de NAVO-strategie. 

(*) Zie het artikel van Karel Koster in de vorige nieuwsbrief.

De agenda voor het komende jaar

Vanaf oktober 2004
Bomspotting Small



Vanaf het najaar 2004 plannen we een reeks 
kleinere, gespreide en onaangekondigde Bomspottingacties gericht op nucleaire ont-
wapening. Door op verschillende tijdstippen, 
op verschillende plaatsen en onaangekondigd 
actie te voeren, dwingen we de overheid om het kernwapendebat aan te gaan. De 
acties blijven strikt geweldloos. Mensen 
vormen kleine groepen en bereiden zich voor ondersteund door Bomspotting vzw. De 
deelnemers volgen een training geweldloze actie en kiezen zelf het juridische risico 
dat ze willen lopen. De plaats en de datum van de actie, 
de perswerking enz. wordt in overleg met Bomspotting vzw afgesproken.

27 november 2004:
Iedereen bomspotter
Op 27 november stappen honderden mensen naar hun plaatselijke politie-
kantoor om zich aan te geven als medeplichtige aan de bomspottingacties. 
Iedereen kan deelnemen en een brede publieke ondersteuning wordt zicht-
baar. Als voorbereiding op de dag ‘Iedereen bomspotter’ kunnen mensen 
zich in de praktijk reeds medeplichtig maken aan het voorkomen van 
oorlogsmisdaden door het ondertekenen van de ‘medeplichtigheidverklaring’. Door 
het ondertekenen van dit document én het storten van minimum één euro op het 
rekeningnummer van Bomspotting vzw maken mensen en 
organisaties zich juridisch medeplichtig aan de acties van burgerlijke on-
gehoorzaamheid. Met het geld kan Bomspotting vzw de acties financieren. 

16 april 2005: 
Bomspotting XL
Vlak voor de NPT Review Conference (mei 2005) plannen we een groot-
schalige, internationale Bomspotting op de verschillende plaatsen in België die iets 
met de kernwapens te maken hebben: het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, SHAPE in
Bergen en de militaire basis in Kleine Brogel. Op drie plaatsen wordt tegelijk 
massaal, internationaal en geweldloos actie gevoerd. Bomspotting XL maakt 
kernwapens een niet te negeren politiek thema. 

Deze acties worden georganiseerd door Bomspotting vzw en het Forum 
voor Vredesactie.
Meer info is te vinden op www.bomspotting.be of is te verkrijgen op het contactadres:
Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, tel:03/281 68 39
bomspotting@vredesactie.be 

Actie oproep

Ook artsen kunnen aan deze campagne hun steentje bijdragen. Eén van 
de Bomspotting Small-acties hadden we graag met artsen gedaan. Artsen 
hebben hun eigen beroepsmatige bekommernis om het leven. Artsenverenigingen 
zoals Artsen voor Vrede, NVMP en IPPNW hebben 
vanuit deze invalshoek een actieve bijdrage geleverd in de strijd tegen 
kernwapens. In het verleden hebben artsen duidelijk gemaakt wat de 
medische gevolgen van het gebruik van kernwapens zijn en hoe onver-
gelijkbaar deze zijn met de ‘gewone’ oorlogsgruwelen. De kennis hierover 



bij het grote publiek verdween toen het einde van de Koude oorlog 
kernwapens deed lijken op een probleem uit het verleden. 

Om de toon van de campagne te zetten willen we deze invalshoek terug aan bod laten 
komen. In het verleden hebben we samengewerkt met 
schrijvers en acteurs, nu zouden we dit graag met artsen doen.

We zoeken artsen die deel willen nemen aan een Bomspotting Small-actie. Hierbij 
wordt met een groep van ongeveer 20 mensen op geweldloze manier actie gevoerd op 
één van de met kernwapens verbonden sites of crime: de luchtmachtbasis van Kleine 
Brogel, de NAVO in Brussel en 
SHAPE in Mons. 

Wie interesse heeft kan contact opnemen met het Bomspotting-secretariaat:
Patriottenstraat 27, 2600 Berchem, tel:03/281 68 39  
bomspotting@vredesactie.be

Artsen voor Vrede stelt kritische vragen bij investeringen van Belgische grootbanken 
in wapenindustrie

Banken en Wapenindustrie
In het voorjaar van 2004 stelden ‘Netwerk Vlaanderen’ en het ‘Forum voor 
Vredesactie’ enkele rapporten op over de betrokkenheid van de Belgische 
grootbanken bij de wapenindustrie in het algemeen en bij de productie van 
‘massavernietigings-wapens’ in het bijzonder. We citeren uit het tweede rapport: 
“Vijf grote bankgroepen (AXA, DEXIA, FORTIS, ING en KBC) investeren meer dan
1,5 miljard dollar in producenten van vier controversiële wapens. Investeren in 
landmijnen, clusterbommen, kernwapens, en wapens met verarmd uranium lijkt voor 
deze bankgroepen geen probleem te zijn. Bovendien bieden zij alle vijf 
beleggingsfondsen aan in België die investeren in een Singaporese producent van 
antipersoons-
mijnen.”

Er werden twee actiemodellen vooropgesteld: 
1. Kritische vragen stellen op de Algemene Vergaderingen van de bankgroepen 
2. Een briefschrijfactie naar de voorzitters van de Raad van Bestuur. 

Vanuit het dagelijks bestuur van Artsen voor Vrede (AVV) waren we aanwezig op de 
aandeelhoudersvergadering van de DEXIA groep in Brussel op 12 mei 2004. We 
vuurden, samen met andere vrijwilligers van de vredesbeweging, op een goed ge-
coördineerde manier onze vragen af, maar we kregen alleen ontwijkende 
diplomatische antwoorden. Daarop besloten we op 27 mei naar alle vijf banken 
eenzelfde brief te schrijven, met de volgende inhoud: 
“Als ‘Artsen voor Vrede’, de Vlaam-se afdeling van de International Physicians for 
Prevention of a Nuclear War (IPPNW), ijveren wij al meer dan 20 jaar voor de totale 
af-schaffing van dit soort wapensystemen, omdat ze onevenredig veel 
burgerslachtoffers maken. Gelukkig worden ze door de meeste landen ter wereld als 
illegaal en verwerpelijk beschouwd.  

mailto:bomspotting@vredesactie.be


Wij zijn dan ook onaangenaam verrast dat Uw bank, die beweert ‘uiterst 
terughoudend’ te zijn ten opzichte van wapenproducenten en zelfs te weigeren om in 
anti-persoonsmijnen te investeren, blijkbaar toch nog steeds ons spaargeld in dit soort 
bedrijven investeert.  

Mogen wij U verzoeken om deze investeringen onmiddellijk te heroriënteren, bij 
voorkeur naar sectoren die echt duurzame ontwikkeling na-streven zoals de sociale 
economie, het microkrediet aan boeren in ontwikkelingslanden enz. 

Wij kijken met verwachting uit naar Uw reactie.”
  
Enigszins tot onze verrassing, kregen we drie inhoudelijke reacties

1. Voorzitter Duron van het directiecomité van KBC schreef ons op 
2 juni:
“KBC …legt zichzelf strenge, neergeschreven regels op onder andere wat betreft 
wapens. Toch bleek Netwerk Vlaanderen ons te kunnen wijzen op enige 
inconsistentie waarvoor we hen dankbaar zijn. Er bleek, via een indexfonds op een 
buitenlandse beurs, toch geïnvesteerd in een (verboden) wapenproducent. Ik deel u 
hierbij mee dat meteen ingegrepen werd en kan u nu melden dat bedoelde investering 
geschrapt werd. 
Ook aan kredietzijde heeft Netwerk Vlaanderen ons op een punt terechtgewezen. Ook
hier werd reeds de toestand rechtgezet. U vraagt ons ook onze investeringen enigszins
te heroriënteren, bijvoorbeeld naar sociale economie, mikrokrediet enz. Ook hier 
besliste KBC (al enige tijd en in alle stilte) om, samen met een partner, een fors 
bedrag te investeren in een fonds van waaruit microkredieten gefinancierd worden...”
 
2. Ingrid De Jonge, Head of National Customers Service van de ING bank liet ons op 
18 juni het volgende weten:
"...Wij waren verrast door de beweringen van Netwerk Vlaanderen op onze Algemene
Vergadering van 27 april, dat ING betrokken zou zijn bij de productie van 
antipersoonlandmijnen. Een wapen dat onder internationaal recht verboden is 
(Verdrag van Ottawa). Onze voorzitter reageerde daarop dat hij zich daar niet bewust 
van was en beloofde het te onderzoeken. Het onderzoek loopt nu en we zullen daar te 
zijner tijd verslag van doen aan Netwerk Vlaanderen.
Tot slot maken we u er graag attent op dat wij voor cliënten die bij hun beleggingen 
specifiek milieu of sociale aspecten mee willen laten wegen, duurzame 
beleggingsfondsen aanbieden..."

3. De meest uitgebreide reactie kregen we van Filip Dierickx, gedelegeerd bestuurder,
en Herman Verwilst, voorzitter van het directiecomité van FORTIS op 28 juni: 

“...Fortis wenst als groep niet betrokken te zijn bij de financiering van wat 
gedefinieerd wordt als dirty weapons. Dat is ons streefdoel…
… In een streven naar grotere transparantie, wil Fortis volgende stappen zetten: In de 
eerste plaats willen we onze politiek verfijnen om het beoogde streefdoel te realiseren,
inclusief het afstemmen van alle deelgebieden (o.m. kredieten, beleggingen, 
compliance). Hierbij houden we de mogelijkheid open om selectief verder te gaan dan
wat strikt wettelijke verplichtingen zijn. Daarnaast willen we dit beleid 



communiceren, en zullen we over de opvolging rapporteren op de gepaste manier, 
onder andere via het jaarverslag. 
… Daarnaast zijn er ook op het gebied van beleggingen al heel wat initiatieven inzake
duurzame beleggingen. Bekendste voorbeelden zijn het Krekelsparen, AlterVision en 
het Fortis L Fund Socially Responsable Europe.  Hiervoor wordt samengewerkt met 
sociale organisaties zoals Netwerk Vlaanderen, Alterfin en het Rode Kruis...”

Dat AXA niet reageerde, verwondert ons niet.  Volgens het Netwerk dossier zijn zij 
de grootste investeerders in de wapenindustrie en zij gingen ook helemaal niet in op 
de vragen tijdens de Algemene Vergadering.  DEXIA daarentegen is, weer volgens 
het Netwerk dossier, niet de ergste op het gebied van de wapens, maar toch vonden ze
het blijkbaar niet de moeite om ons te antwoorden. Spijtig, we nemen er acte van en 
blijven met 
vragen zitten over hun ‘duurzame’ investeringen.

Het is wel duidelijk dat in geen van de antwoorden spijkerharde garanties staan, maar 
toch blijkt een gevoeligheid voor het thema. Netwerk blijft intussen de druk opvoeren 
en krijgt ook steeds meer respons. Zie hierover hun website (http://www.netwerk-
vlaanderen.be/). 

Wij vinden het zinvol om deze actie vol te houden. Het is niet genoeg te zeggen dat 
we tegen oorlog en ge-weld zijn, omdat we de medische gevolgen vrezen. We moeten
ook de mechanismen ontrafelen waardoor deze gesel in stand gehouden wordt en dat 
gaat, spijtig genoeg, nog steeds via de investering van onze eigen spaarcenten in de 
winstgevende wapenindustrie. 

Het is zeker nuttig dat ook u als individueel lid van Artsen voor Vrede of van NVMP 
verontruste brieven naar uw bank schrijft en aandringt op een vredevolle, sociaal- en 
milieubewuste investering van uw eigen spaarcenten.  Immers, commerciële 
instellingen zoals de banken zullen hun politiek pas echt veranderen als hun klanten 
hen langs alle kanten vragen stellen.  Een enkele actie of brief wordt gauw weer 
vergeten, maar tientallen brieven zouden indruk maken. We willen u dan ook vragen: 
laat het ons weten als u een brief schrijft en zeker ook wat de reactie was. 

Naschrift
Dagblad Trouw van 2 september meldt: De Belgische bank KBC doet geen zaken 
meer met producenten van clusterbommen. De bank stopt met al haar investeringen in
dit soort bedrijven. KBC een van de grootste banken van België, werd eerder dit jaar 
op haar aandeelhoudersvergadering berispt door de organisatie Netwerk Vlaanderen 
voor haar investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van 
clusterbommen. De wapens, bommen die zich in de lucht openen en daarbij 
honderden submunities loslaten, zijn zeer om-streden, vooral sinds ze vorig jaar veel 
burgerslachtoffers veroorzaakten tijdens de oorlog in Irak. Cluster-bommen zijn niet 
officieel verboden, maar volgens KBC bestaat er ‘Inter-nationale maatschappelijke 
consensus dat de wapens onevenredig veel leed berokkenen’. Netwerk Vlaanderen 
reageert enthousiast en spreekt van een ‘echte ethische keuze’.

Campagne voor de afschaffing van kernwapens



Mayors for Peace
In de jaren ’80 van de vorige eeuw had je in Nederland ‘kernwapenvrije gemeenten’ 
die met de dreigende komst van Ameri-kaanse kruisraketten alvast duidelijk wilden 
maken dat deze niet binnen hun gemeentegrenzen welkom waren. Minder bekend is 
dat in 1982 de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki de organisatie Mayors for 
Peace oprichtten. Doelstel-ling van dit netwerk dat mo-menteel 600 steden omvat is 
alle steden te beschermen tegen nucleaire vernietiging. Het enig probate middel 
daartegen is wereldwijd afschaffen van kernwapens. In mei 2005 vindt de 
vijfjaarlijkse herziening van het Non-Proliferatie Verdrag (tegen verspreiding 
kernwapens) plaats. Door de unilaterale opstelling van Amerika dreigt het NPV ineen 
te storten of op zijn minst veel van haar kracht te verliezen. De burgemeester van 
Hiroshima,  Akiba heeft daarom een actie gestart waarin het de bedoeling is dat 
zoveel mogelijk burgemeesters naar de NPV-review 2005 in New York gaan om de 
afspraken over wereldwijde kernontwapening in het NPV te onderstrepen. U kunt 
helpen het aantal burgemeesters in New York zo groot mogelijk te maken want er is 
ook een grootschalige Nederlandse campagne die deze actie ondersteund.

Non-Proliferatie Verdrag
In 1970 besloten alle landen van de wereld dat kernwapens geëlimineerd moesten 
worden. Landen zonder kernwapens beloofden deze niet aan te schaffen of te 
ontwikkelen en landen met kernwapens kwamen overeen volledig te ontwapenen. Dit 
werd vastgelegd in het Non-Proliferatie Verdrag (NPV). Gedurende de Koude Oorlog 
stelden de kernwapenstaten steeds dat hun nationale veiligheid af-hing van 
kernwapens, zodat die be-loofde ontwapening steeds uitgesteld werd. Tijdens de 
laatste Herzienings-conferentie van het NPV, in 2000, werd in het slotdocument 
wederom besloten dat de kernwapenstaten voortvarend zouden werken aan de 
volledige eliminatie van hun kern-wapenarsenalen. 

De realiteit is echter anders. Wanneer we naar de huidige situatie in de wereld kijken, 
zien we dat de Verenigde Staten, de enige nucleaire supermacht, aangekondigd heeft 
des-noods een eerste pre-emptieve aanval met kernwapens te zullen uitvoeren. 
Daarnaast heeft de VS de intentie uitgesproken nieuwe kleine, inzetbare kernwapens 
(mini-nukes) te ontwikkelen. Noord-Korea is uit het NPV gestapt en is van plan 
kernwapens te bouwen. Door dit soort gedrag ontstaat een extreem gevaarlijke 
situatie. Andere landen en terroristen worden hierdoor gedreven ook op zoek te gaan 
naar kernwapens of deze te gaan ontwikkelen. 

Oproep aan burgemeesters
Tadatoshi Akiba, de huidige burgemeester van Hiroshima, roept burgemeesters uit de 
hele wereld op om in april/mei 2005 naar de herzieningsconferentie van het Non 
Proliferatie Verdrag te komen. Het doel is om  pressie uit te oefenen op de 
kernwapenstaten om hun gedane beloften voor ontwapening in de slotverklaring van 
de NPV-conferentie van 2000 na te komen. Het lijkt in eerste instantie allemaal wat 
oubollig, gemeenten die hun burgemeesters inzetten voor een kernwapenvrije wereld 
en toch is de actie van Mayors for Peace er een met grote actuele waarde. De 
afvaardiging van burgemeesters zal de symbolische vertegenwoordiging van de 
wereldbevolking zijn. In de hiernaast staande brief aan burgemeesters wereldwijd 
geeft Akiba helder weer hoe belangrijk de Mayors for Peace actie is.
Mayors for Peace en de NPT 
emergency campaign



Vandaag wordt u, en burgemeesters over de hele wereld, gevraagd uw stad te 
versterken in het licht van mogelijke terroristische aanslagen met 
massavernietigingswapens. Hoewel steden niet helemaal hulpeloos zijn in het geval 
van een biologische of chemische aanval, is het maar al te duidelijk dat een nucleaire 
explosie alle noodmaatregelen zinloos zou maken: uw stad zal simpelweg ophouden 
te bestaan. Een vuurstorm zal het tot radioactieve as reduceren. De minderheid van 
burgers die niet meteen verdampt zullen zijn, zullen veroordeeld zijn tot tientallen 
jaren lijden onder stralingsziekten. Er is niets hypothetisch aan dit beeld van een hel. 
Het is twee keer gebeurd: in Hiroshima op 6 augustus 1945 en in Nagasaki drie dagen 
later.

Tijdens de 2e Speciale Sessie over Ontwapening van de Verenigde Naties, in 1982, 
hebben de burgemeesters van deze twee steden Mayors for Peace opgericht. De 
centrale doelstelling van dit netwerk, dat nu bestaat uit meer dan zeshonderd steden in
meer dan honderd landen, is het beschermen van alle steden tegen nucleaire 
vernietiging door middel van het enige effectieve middel: de wereld totaal ontdoen 
van kernwapens en de speciale materialen om ze te maken. De eliminatie van 
kernwapens is ook het doel van het Non-Proliferatie Verdrag (NPV). De vijf door dit 
verdrag erkende kernwapenstaten zijn wettelijk gebonden aan het in goed vertrouwen 
nastreven van dit doel. Maar ze hebben nooit, zelfs niet voor één enkele dag, samen 
rond de tafel gezeten om de eliminatie van hun enorme kernwapenarsenalen te 
plannen. Deze nalatigheid is onredelijk, het is tijd voor een eind aan uitvluchten en 
uitstel.

Om de visie van een kernwapenvrije wereld te herbevestigen, heeft Mayors for Peace 
een internationale NPV-campagne gelanceerd, ook wel de ‘2020 Vision campagne’ 
genoemd. De uitdaging aan de regeringen van de wereld is het ontwikkelen van een 
programma voor de eliminatie van kernwapens terwijl er nog steviger wordt 
vastgehouden aan non-proliferatie. Onze eis is dat het werk begint in 2005, dat een 
actieprogramma wordt vastgesteld in 2010 en dat het volledig uitgevoerd is in 2020, 
de vijftigste verjaardag van het NPV.
Deze campagne werd gelanceerd op 27 november 2003 tijdens de tweede 
Internationale Burgerbijeenkomst in Nagasaki. Op 26 februari 2004 werd de 
campagne onderschreven door het Europees Parlement. Op 27 en 28 april 2004 heeft 
een internationale burgemeestersdelegatie de PrepCom van het NPV bijgewoond en 
toegesproken. Mayors for Peace zal een grote vertegenwoordiging hebben bij de 
Herzieningsconferentie van het NPV in 2005 in New York. Met de steun van 
parlementariërs en maatschappelijke leiders zal er een grootse ‘Cities of the World 
Peace Fair’ in New York plaatsvinden, alsmede tientallen demonstraties in 
hoofdsteden en andere grote steden. 

Unilateraal versus multilateraal
In de vorige Nieuwsbrief heeft Karel Koster in het artikel ‘De dreigende ineenstorting
van het Non-Proliferatie Verdrag’ al aangegeven dat buiten het NPV, een van de 
laatste in de multilaterale verdragenwereld, een reeks ontwikkelingen onderweg is die 
in feite deze verdragen ondermijnt, omdat er beleid wordt ontwikkeld buiten de 
verdragenstructuur om. 
Deze maatregelen hebben één kenmerk gemeen: ze bestaan veelal uit 
samenwerkingsverbanden van de kernwapenstaten en hun bondgenoten, waarin regels
worden vastgelegd om de proliferatie van kernwapentechnologie, de cruciale 



grondstoffen dan wel de draagsystemen, aan banden te leggen. Naast de al langer 
bestaande Nuclear Suppliers Group (export van nucleaire technologie), de 'Wassenaar
groep en de Missile Technology Control Regime, is daar sinds vorig jaar ook de 
Proliferation Security Initiative (PSI) bijgekomen. Dat is een groep landen die 
maatregelen wil nemen om het transport van technologie en grondstoffen geschikt 
voor het maken van massavernietigingswapens te verhinderen, bijvoorbeeld door 
schepen in internationale wateren te onderscheppen. Maar er worden nog meer 
unilaterale stappen ondernomen buiten het verdragsstelsel: de 
‘massavernietigingswapens resolutie’ (nr 1540) die op 28 april jl.werd aangenomen in
de Veilig-heidsraad is hier een illustratie van. Deze resolutie legt aan alle staten de 
verplichting op om wetgeving aan te nemen tegen de verspreiding van 
massavernietigingswapenstechnolo-

gie naar mogelijke niet-gouvernementele actoren, zoals terroristische organisaties. Dit
soort ontwikkelingen maakt zonneklaar dat de Verenigde Staten het liefst haar eigen 
beleid en sancties uitstippelt niet gehinderd door wereldwijd gedragen verdragen die 
hen zelf ook beperkingen en voorwaarden opleggen. In het NPV staan heldere 
afspraken over de uiteindelijke eliminatie van kernwapens. De Mayors for Peace 
willen deze met de 2020 Vision Campagne onderstrepen en harde afspraken op papier
krijgen over een vastomlijnd tijdpad die deze eliminatie garandeert. De NPV-review 
in 2005 is het platform waarin de stem van de wereldbevolking gehoord kan worden. 
Laten we geen of weinig tegengeluid horen dan zijn het de kernwapenstaten die door 
middel van door hen opgestelde verdragen zorgen dat wereldwijde kernontwapening 
definitief, voor onbepaalde tijd, uit het zicht verdwijnt.

Nederlandse situatie
Nederland heeft acht gemeenten die zich lidgemeenten mogen noemen van Mayors 
for Peace: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Middelburg, Rotterdam, Tilburg , Utrecht
en Waalwijk. De Emergency Campaign to ban nuclear weapons waar het nu om gaat 
heeft voorlopig alleen de steun van Middelburg. Het is dus zaak om meer 
burgemeesters in deze kwestie te interesseren. De eerste stap die moet worden 
ondernomen is om informele wegen te vinden naar burgemeesters die deze campagne 
willen ondersteunen.

Wat burgemeesters 
kunnen doen
l Aanwezig zijn bij de Herzienings-conferentie van het NPV in mei 2005 in New 
York en het organiseren van of deelnemen aan activiteiten rond deze conferentie in de
eigen regio. Wanneer er niet zelf deelgenomen kan worden, kan een afgevaardigde 
gestuurd 
worden;
l Samenwerken met niet-gouvernementele organisaties en vredesgroepen bij het 
organiseren van activiteiten;
l In het openbaar uitspreken van hun standpunt met betrekking tot kern-wapens;
l Het benoemen van een ambtenaar tot NPV Campagne project manager, die samen 
met vredes- en andere groepen in de gemeente een campagnecomité kan opzetten om 
activiteiten te organiseren;
l Met andere groepen en organisaties samenwerken om geld in te zamelen voor 
activiteiten en het geven van een donatie aan de internationale 
campagne.



Wat burgers kunnen doen
l Burgemeesters oproepen lid te worden van Mayors for Peace, aan de campagne deel 
te nemen en activiteiten te organiseren;
l Lid worden van een lokale vredesgroep om aan de campagne te werken;
l Geven van een donatie aan Mayors for Peace om de internationale campagne te 
financieren;
l Vrienden, kennissen, familieleden en buren bewust maken van de dreiging van 
kernwapens en van de campagne om kernwapens uit te bannen.

Indien u contacten heeft in een van deze gemeenten of u wilt uw eigen burgemeester 
benaderen laat dit dan aan het Landelijk Coördinatiecentrum Mayors for Peace weten.
Adres: Obrechtstraat 43, Utrecht, 
tel. 030-2714376 (Karel Koster, 
e-mail: k.koster@inter.nl.net. 
Want van veel belang is dat de activiteiten gecoördineerd plaatsvinden en niet langs 
elkaar heen lopen.

60 jaar na de bommen
Volgend jaar augustus is de 60e verjaardag van de nucleaire verwoesting van 
Hiroshima en van Nagasaki.
Namens deze steden zullen de burgemeesters een jaar van herinnering en actie voor 
een kernwapenvrije wereld aankondigen in de vredesverklaringen op 6 augustus van 
dat jaar. 
Het doel is de 60e verjaardag van de bommen op Hiroshima en Nagasaki zowel een 
herinnering als een viering te laten zijn, vieren dat de wereld van koers veranderd is, 
weg van de nucleaire ramp en in de richting van een kernwapenvrije toekomst. Alle 
steden zijn uitgenodigd om hierin deel te nemen.
Een goede aanzet werd gegeven door de US conference of Mayors die op 28 juni 
2004 verklaarden dat er in een beschaafde wereld geen ruimte is voor 
massavernietigingswapens en zich volledig achter de 2020 vision campagne 
schaarden. President Bush wordt door hen opgeroepen om tijdens de NPV-review van
2005 een begin te maken met onderhandelingen die daadwerkelijk leiden tot een 
verbod op en afschaffing van kernwapens en daaraan gerelateerde materialen. Deze 
burgemeesters gaan zeker nog van zich laten horen.

Uw columnist is een arts die menselijke communicatie graag zonder geweld ziet 
plaatsvinden. Hij voelt zich betrokkken 
bij de gezondheidszorg in arme landen en beoefent een 
specialisme dat de gevolgen van de activiteiten van andere 
artsen probeert te verzachten. 

Geweld als verslavingsverschijnsel

     De onvolprezen Wellcome Foundation, de stichting die Henry Wellcome oprichtte 
om een deel van de winst van zijn farmaceutische activiteiten aan de samenleving 
terug te geven, organiseerde afgelopen voorjaar in het London Science Museum een 



tentoonstelling over PAIN. Pijn is het deel van de geneeskunst waar ik me 
beroepshalve bovengemiddeld mee bezighoudt. Met pogingen pijn bij patiënten en als
gevolg van behandelingen te verminderen tenminste. De tentoonstelling in Londen 
betrof alle aspecten van het verschijnsel pijn, hoe het teweeggebracht werd, de rol die 
het bij initiatie rites in veel culturen speelt, hoe de kunsten ermee omgegaan zijn en de
moderne biologie van het verschijnsel. Mijn agenda stond geen bezoekje aan de 
eilanden toe, gelukkig bracht een bevriende collega de catalogus (op cd) mee. Na mijn
virtuele bezoek aan de tentoonstelling bekroop me een soortgelijk licht walgend 
gevoel als twee jaar geleden bij een tentoonstelling over marteling, die tot een eerdere
column inspireerde. Dat tot voor kort institutionele pijniging zo structureel en 
genadeloos in onze cultuur zat, doet je schamen voor je komaf, en ook trots zijn op de
democraten die het afschaften. De krant staat dagelijks vol met verhalen over pijn en 
geweld dat mensen elkaar aandoen. De weekbladen peperen het ons nog eens extra in 
(waar zou dat gezegde vandaan komen?).
     Het bracht me op het idee dat in het verleden en ook nu pijniging van anderen een 
psychologisch patroon volgt dat kenmerken draagt van hoe ons lichaam met farmaca 
omgaat. Er treedt tolerantie op, dat wil zeggen er is geleidelijk een steeds sterkere 
prikkel nodig om hetzelfde effect te verkrijgen. Voor sommige effecten worden we 
geheel tolerant, ofwel ongevoelig. Het doet ons niets meer. Misselijkheid ten gevolge 
van opioiden is een goed voorbeeld: na een week heeft bijna niemand er meer last 
van. Onmenselijk geweld op televisie en in de film net zo: we verdragen het 
zonder dat het autonoom zenuwstelsel de tractus digestivus in de achteruit versnelling 
zet. 
     Verder treedt er gewenning op: bij regelmatige inname ervaren we plotseling 
staken lichamelijk en geestelijk als onaangenaam. Opioiden, ethylalcohol, nicotine, en
coffeïne zijn alledaagse voorbeelden. Het fenomeen op zich is niet verwerpelijk; het 
verschil met essentiele nutrienten is zelfs onderwerp voor debat. Ik beweer dat 
gewelddadig handelen bij sommigen eveneens tot gewenning leidt (“I need the kick. I 
did it for kicks...”). 
     Verslaving is de term die het meest gebruikt wordt als duidelijk is dat een stof bij 
iemand de controle overgenomen heeft. Een verslaafde is iemand wiens gedrag 
bepaald wordt door zijn hunkering naar zijn verslavingsmiddel en die zichtbaar zijn 
persoonlijke belangen en die van zijn relaties daaraan ondergeschikt maakt. Een 
meelijwekkende figuur, een junk, maatschappelijk vuilnis, vrijwel therapieresistent. 
Er zijn er nogal wat van in onze samenleving. Kies het middel: opioiden leiden tot 
vrijwel alle kleine criminaliteit (en heel wat grote), overmatig alcohol gebruik is een 
groot maatschappelijk probleem, juist bij de leidinggevenden, nicotinisten worden 
gemarginaliseerd in het dagelijks leven, alleen coffeïne geeft geen problemen (tenzij u
teveel drinkt en plots abstineert...). De psychiater begrijpt het probleem het best, maar 
is vaak niet welkom. Als iemand verslaafd raakt aan geweld op zijn ‘sport’school, bij 
zijn schietclub, motorrijdersclub, of in zijn (seksuele) fantasieën dan hebben we 
maatschappelijk een groot probleem.  Als er weer iemand doodgeschopt is blijkt uit 
het massale protest: dit willen we niet. De daders blijken dan zielige lui met een 
achtergrond en verhaal dat lijkt op dat van verslaafden. 
     Groot geweld, bommen en granaten, en bovenal kernwapens zijn een extrapolatie 
van geweldstoepassing op een buitenmenselijke schaal. Tolerantie, gewenning en 
verslaving lijken daarbij een soortgelijke rol te 
spelen als eerder beschreven. Ik huiver van de taal en de boodschap van een aantal 
woordvoerders van de regering van het grootste en machtigste land momenteel: de 
taal van geweldsverslaafden?!



     Wellicht is het nuttig om geweld, op welke schaal dan ook, te benaderen vanuit 
een farmacologische optiek: welke antagonist kunnen wij verzinnen die mensen weer 
onafhankelijk van geweld en de biopsychosociale gevolgen maakt?

A balanced approach to strengthening systems and protecting people

Terrorism and Public Health
De aanslagen op het WTC en het Pentagon op 11 september 2001 en de antrax-
poederbrieven kort hierna, waren de aanleiding tot het verschijnen in 2003 in de 
Verenigde Staten van Amerika van een lijvig standaardwerk over public health in 
relatie tot terrorisme.

Het is de verdienste van de auteurs  (waarvan we Victor Sidel kennen als IPPNW-
voorzitter, en gastdocent aan de universiteit van Leiden), om een keur van 
deskundigen om zich heen te verzamelen, die elk vanuit hun vakgebied met kennis 
van zaken kunnen spreken over de gang van zaken bij de aanslagen op 11 september 
en mogelijk te verwachten andere aanslagen. Het boek is daarmee een uitputtende 
beschouwing geworden van de verschillende aspecten van de gezondheidszorg welke 
in het geding zijn bij een dergelijke terroristische daad. De sterke en zwakke kanten 
van het ge-zondheidszorgsysteem bij een dergelijke grootschalige ramp worden ge-
analyseerd; verbeterpunten worden besproken; een overzicht wordt gegeven van de 
aard van de mogelijke bedreigingen in de toekomst en hoe hierop gereageerd kan 
worden.   

Deel 1. Samenvatting van de gebeurtenissen in New York in 2001 en de reactie hierop
van het systeem van gezondheidszorg
Vanuit de definitie van terrorisme wordt het belang van een goede organisatie van de 
gezondheidszorg be-schreven. Terrorisme is immers be-wust gekozen geweld, met de 
bedoeling om angst te zaaien bij grotere groepen mensen, welke zo mogelijk verder 
reikt dan de rechtstreeks ge-troffenen. Deze angst kan leiden tot verlamming of 
extreme tegenreactie, welke beide minder heilzaam zijn.  Een rustige en waardige 
reactie door de overheid in samenwerking met de professionele hulpdiensten, welke 
haar ter beschikking staan, leidt daarentegen tot minder overspannen reacties en 
betere verwerking van het aangedane leed. De wijze waarop de be-volking van 
Londen in de Tweede Wereldoorlog omging met aanvallen op hun stad, wordt als 
positief voorbeeld gesteld. Daarnaast is de ervaring die opgedaan is met natuurrampen
en vliegtuigongelukken van voordeel gebleken bij de aanpak van de aanslagen zoals 
deze op 11 september 2001 plaatsvonden. De situatie in New York had als 
bijzonderheid dat in aanvang de communicatiemiddelen via de telefoon beperkt 
waren. Het optreden van de burgemeester via de radio en tv heeft er voor gezorgd dat 
mensen wisten wat ze konden doen of moesten laten. Door de 
gezondheidszorgautoriteiten werden in de eerste uren opvangposten ingericht in 
scholen, ziekenhuizen kregen via faxen informatie over de aanpak van de mo-gelijke 
aanwezigheid van schadelijke stoffen als asbest, dioxine en benzeen, medische 
materialen, persoonlijke beschermingsmiddelen, voedsel en kleding werden in grote 
hoeveelheden aangevoerd en de tracering van doden en gewonden werd 
gecoördineerd. 



Op de plaats van de aanslag werden voorlichtingsfolders verspreid over het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen en hoe om te gaan met uitputtings- en 
spanningsklachten. Daarnaast waren adhoc-teams ter plaatse om die hulpverleners aan
te spreken die geneigd waren teveel risico te nemen. Ten aanzien van de 
antraxbrieven bleek een duidelijke krachtdadige aanpak met isolering van de haarden 
en voorlichting aan de bevolking te leiden tot terugkeer van de rust. Ziekenhuizen 
werden via internet ingelicht over het stellen van de diagnose (huidfoto’s, longfoto’s).
De omgang met depressies en posttraumatische stress als gevolg van de aanslagen 
leidde tot een minder eenduidige aanpak. Ook hier bleken maatregelen ter opvang en 
bescherming van getroffenen beperkt te zijn tot wat de stand van de klinische 
wetenschap te bieden heeft. Debriefing en eye-movement-desensitisation, zoals ook 
bij ons toegepast na traumatische gebeurtenissen, zijn nog onvoldoende 
gestandaardiseerd, en bekend is dat ook averechtse reacties kunnen optreden. 
Hierdoor werd afgezien van dergelijke maatregelen, en slechts korte interventies 
aangeboden (what happened?, how are you dealing with it?). De gebeurtenissen in 
New York hebben duidelijk ge-maakt dat de algemene of publieke gezondheidszorg 
bij rampen sterk af-hankelijk is van de stand van de medische wetenschap.

De eerste reacties van 
instellingen voor algemene gezondheidszorg
In het eerste deel van het boek worden de eerste reacties van instellingen voor 
algemene gezondheidszorg, in samenhang met het bestuursapparaat en de 
professionele hulporganisaties zoals brandweer, politie en anderen op de aanslagen 
van 11 september 2001 beschreven. De rol en plaatsbepaling van deze instellingen 
wordt gevormd door de resultaten welke in het verleden geboekt zijn op het ge-bied 
van algemene preventie, zoals vaccinaties, veiligheid van voedsel, water en lucht en 
publiekscampagnes ten aanzien van het voorkomen van hartvaatziekten. Daarnaast is 
de taak van deze instellingen om zodanige maatregelen te nemen, dat verspreiding 
van ziekten voorkomen en paniekreacties tegengegaan worden.  In een apart kader 
wordt nog vermeld dat bestrijding van armoede en on-recht de belangrijkste maatregel
is om de algemene gezondheid te bevorderen, maar deze doelstelling wordt in deze 
studie niet nader uitgewerkt. 

In New York was eind 90-er jaren van de vorige eeuw na eerdere aanslagen, onder 
andere op het WTC-complex, het besef ontstaan dat bij rampen het Department of 
Health (DOH) een taak heeft om de risico’s van morbiditeit en mortaliteit zoveel 
mogelijk te beperken en daartoe voorbereid te zijn. Bij het uitbreken van een epidemie
van het West-Nijl-virus in 1999 was het DOH de leidende organisatie om maatregelen
te nemen en het effect ervan in kaart te brengen. 

De mogelijkheid van verstoring van de millenium-viering door terroristische 
aanslagen of uitval van de stroom was een tweede test-case voor het DOH. Hierbij 
werd een volledig communicatie back-up systeem met 800 megahertz-radio’s 
uitgetest, wel-ke bij de ramp in 2001 van essentieel nut bleek. Een zevental taken 
werden onderscheiden: toezicht, medisch-klinische taken, opvang, milieuaspecten, 
laboratoriumfaciliteiten, operationele taken en management-informatie. Door middel 
van maandelijkse en kwartaalbijeenkomsten werden deze taakgebieden verder 
ingevuld en ge-actualiseerd. In augustus 2001 werd nog een groep van 745 
schoolverpleegkundigen opgeleid om te assisteren bij rampen. 



Na de aanslagen in New York was de eerste doelstelling om posten in te richten in 
scholen voor de opvang en het bieden van onderdak aan de ge-troffenen; daarnaast 
voorzieningen te treffen voor ouderen en zieken welke van voeding en medicijnen 
verstoken zouden raken, het inschakelen van ziekenhuizen en het informeren daarvan 
over de aard van de mogelijke gezondheidsproblemen van de slachtoffers. Voorts het 
opzetten van een registratiesysteem van slachtoffers, waardoor familie en bekenden 
op een adres gegevens kon vragen over de identificering. Voedsel, kleding en 
medische middelen werden in grote hoeveelheden aangevoerd. Hoewel er na de ramp 
een grote hoeveelheid hulpverleners spontaan naar het rampgebied trok, kon deze 
slechts minder dan 10 overlevenden redden. Het merendeel van de overlevenden 
zocht zelf een goed heenkomen naar de in-gerichte posten en opvangcentra. Het 
Emergency-Operation-centre (EOC) werd daartoe binnen 30 minuten na de ramp 
geactiveerd.  Betreffende de geestelijke opvang van slachtoffers, familieleden en 
hulpverleners werd gebruik gemaakt van de expertise van Disaster Psychiatric 
Outreach. Twee maanden na de aanslag meldde 7,5 procent van de inwoners van 
Manhat-tan serieuze posttraumatische stressklachten en 9,7 procent depressieve 
symptomen, terwijl een telefonisch onderzoek enkele dagen na de ramp aantallen tot 
45 procent scoorden. Informatie aan hulpverleners in het rampgebied, ziekenhuizen, 
laboratoria, vaccinatiecentra en infectieverpleegkundigen vond vanaf het begin plaats 
door middel van bulletins wel-ke via fax en email verzonden werden. Ook via de pers 
werd informatie verstrekt betreffende de mate van gezondheidsrisico’s ten gevolge 
van contact met bijvoorbeeld menselijke resten, bloed, in de lucht aanwezige stoffen 
e.d. De behoefte aan ziekenhuisbedden en de opvang van burgers die door de 
luchtvervuiling benauwdheidklachten ontwikkelden, werd centraal gecoördineerd. 
Metingen van de aanwezigheid van asbest, dioxine en benzeen en radio-actieve 
straling vonden vanaf dag 2 na de ramp plaats. De bewaking van de veiligheid van 
werkers in het rampgebied en de identificatie van overleden slachtoffers vond plaats 
door uit het hele land opgeroepen medische-rampenteams. Saillant detail is dat de 
meer dan 130.000 (!) geleverde gelaatsmaskers nauwelijks of niet goed werden 
gebruikt. De kwaliteit van het water en het voedsel in de restaurants, winkels en 
markten werd vanaf dag 3 na de ramp in de wijde omgeving gecontroleerd. Een 
belangrijk onderdeel van het beleid van het DOH was de informatieverschaffing aan 
het publiek, waartoe de grote media als kranten, radio en televisie werden 
ingeschakeld. Door het welbewust gebruikmaken van discussie-programma’s werd 
bereikt dat mensen hun emoties en gevoelens over de gebeurtenissen konden 
herkennen, delen en verwerken.  

Deel II
Deel twee van het boek beschrijft de wapens en middelen waarmee terroristische 
aanvallen gepleegd kunnen worden. Het is een goed overzicht voor wie op de hoogte 
wil zijn van de risico’s en gevolgen van handwapens, explosieven, landmijnen, 
biologische wapens, chemische wapens en nucleaire wapens. Aan het hoofdstuk over 
chemische wapens is meegewerkt door de voorzitter van de NVMP, Herman 
Spanjaard. In dit tijdschrift wordt regelmatig bericht gedaan van de ontwikkelingen 
van deze wapens en middelen, daarom wordt hier binnen deze bespreking niet verder 
op ingegaan.

Laatste deel
In het laatste deel van het boek worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. In 
medische zin, in versterking van de organisatie van de algemene gezondheidszorg en 



de voorbereiding van werkers in de gezondheidszorg bij de hulpverlening bij rampen. 
Betreffende de medische aspecten is dit helaas beperkt tot de verbetering van vaccins, 
antitoxines, antimicrobiële middelen, opsporing en laboratoriumfaciliteiten. Het 
belang van versterking van de organisatie van de algemene gezondheidszorg is on-
omstreden, omdat hier de grootste winst kan worden behaald in het opvangen van 
slachtoffers, de verantwoorde inzet van hulpverleners en het tegengaan van 
onbeheerste en ongewenste reacties. Reacties niet alleen van de kant van burgers, 
maar ook van goedbedoelende hulpverleners, welke averechts kunnen werken. Een 
goed gecoördineerde centraal geleide aanpak met behulp van klaarliggende 
draaiboeken biedt daarvoor het klimaat, waarbinnen een professionele, 
vertrouwenwekkende en waardige aanpak kan leiden tot een sneller herstel van de 
geslagen wonden. 

Uit de bibliotheek van de NVMP.

Barry S. Levy and Victor W. Sidel. 
Edited by: Oxford Press 2003

Terrorisme en repressie

Gijzeldrama in Beslan
Wat bezielt mensen om een school met kinderen te gijzelen en met honderden te 
doden? 
Is dit de uiterste ‘onmenselijke’ gruweldaad die men kan bedenken om de aandacht 
van de wereld te krijgen? Zijn dit niet 
de uitwassen van doorgedraaide terroristen die net als dictators van het kaliber 
Saddam Hoessein en Idi Amin hun macht, ongeremd door grenzen van goed en 
kwaad, misbruiken op de meest weerzinwekkende wijze?

Dat waren mijn eerste gedachten bij het volledig uit de hand gelopen gijzeldrama in 
Beslan. Je neigt je achter president Poetin te scharen: onderhandelen met dit soort 
terroristen? Nooit! 

En toch zo ‘eenvoudig’ is het plaatje niet. Vandaag las ik in mijn krant een stuk over 
de Tsjetsjeense arts Kassan Bajev: ‘De beelden van de gewonde en gedode kinderen 
van Beslan hebben Kassan Bajev vervuld met verdriet en woede en de 
verantwoordelijken verdienen het niet meer mensen te worden genoemd.’ Maar hij 
kende dit soort beelden. Als Tsjetsjeens oorlogs-chirurg heeft hij de gebroken 
lichamen van kinderen behandeld, het meisje dat haar ouders zag uiteenrijten door een
bom, het jongetje dat in één nacht wit haar kreeg, de lichaampjes waaruit honderden 
granaatsplinters moesten worden verwijderd. En overal was bloed. Hij kan de 
mentaliteit van de terrorist niet verklaren, maar hij kan wel de context bieden, waarin 
gewone mensen monsterlijke extremisten worden. Jonge vrouwen met 
bommengordels zijn geen trekpoppen van fundamentalisten. De tien jaar oude oorlog 
met Rusland heeft aan 250.000 mensen het leven gekost, een kwart van de bevolking. 
Onder die doden 42.000 kinderen. 
Het geweld in de Kaukasus speelt al sinds de 18-e eeuw en een groeiend gevoel van 
nationalisme is daarvan het gevolg. President Poetin heeft dan ook geen gelijk als hij 
spreekt over een geval van internationaal terrorisme zonder politieke wortels, ratio of 



rede. Oftewel een stel gekken die ons alleen maar wil aanvallen. Zo’n beeld boezemt 
angst in want het zorgt voor onvoorspelbaarheid, wanneer vindt de volgende nog 
gruwelijker aanslag plaats? Angst die wordt omgezet in een hysterische afkeer van 
hele be-volkingsgroepen. Zo’n angst roept om extreme maatregelen, strenge regels, 
inperking van vrijheden, ge-weld. Precies die reactie die President Bush gaf na 9/11. 
En hier ligt juist het grootste gevaar; in de ontkenning van een politieke achtergrond 
van groeperingen die besloten hebben om terrorisme, als wapen van de zwakkeren, te 
gebruiken. Iemand wordt niet geboren met explosieven in zijn hand en de gedachte 
dat hij/zij Russische kinderen moet doden. De weg naar de rekrutering vindt plaats in 
een politieke context zoals Kassan Bajev die hierboven beschrijft. En dat geldt niet 
minder voor de bezetting van Irak en voor de Israëlische bezettingspolitiek. 
Aanslagen in Irak op Nederlandse troepen worden in ons taalgebruik simpelweg 
gereduceerd tot ‘terroristische aanslagen’. Maar het zijn geen aanslagen van alleen 
maar tegenstanders van het regime en buitenlandse terroristen maar de reflectie van 
een brede afkeer tegen de aanwezigheid van vreemde troepen.  

Wat is nu de conclusie van 
dit alles? 
De nutteloosheid van puur militaire maatregelen in een politieke strijd. De immense 
gevaren van de simplistische generalisaties die het huidige anti-terrorisme beleid 
bepalen. En wat is de realiteit? William Pfaff stelt in de International Herald Tribune 
van 9 september: “Could Putin do anything now other than promise resistance, power,
security, repression? Politically, probably not. Is what he said going to do any good? 
Again, the answer is no. Moscow, and Bush’s Washington and Sharon’s Jerusalem, 
have to prove their ‘resolve’; they can’t be seen as ‘pitiful, helpless giants.’ Yet until 
they tell the truth to themselves, or their countrymen tell it to them, that is just what 
they are.”

Deel II: de verdere ontwikkeling. 
De oprichting van de wereldvredesraad, de Koreaanse oorlog, de strijd tegen Duitse 
herbewapening en het kernstopverdrag

Geschiedenis Nederlandse Vredesraad als 
onderdeel wereldvredesbeweging (1949-1969)
In de eerste aflevering vertelde ik over het ontstaan, de eerste ontwikkelingen van de 
Wereld-vredesbeweging en over haar eerste actie, namelijk de oproep van Stockholm 
tegen de atoombom.  Kenmerkend was het internationale karakter en het feit dat de 
deelnemers uit verschillende groeperingen kwamen waaronder bekende mensen uit 
wetenschappelijke en kunstenaarskringen. Deze waren ook bereid hun naam aan deze 
nieuwe beweging te verbinden.

In een beweging waarvan het internationale karakter een belangrijk kenmerk is, 
worden uiteraard vele bijeenkomsten gehouden. Echter deze samenkomsten, als 
bijvoorbeeld congressen, moesten vaak ondanks veel tegenwerking van diverse 
regeringen georganiseerd worden. Zo zou een congres in 1950 eerst in Genua, daarna 
in Sheffield worden gehouden, maar bij beiden was de overheid niet bereid 
medewerking te verlenen, o.a. door weigering een visum aan een deel van de 
gedelegeerden te verstrek-ken. Het Tweede Wereldvredescongres vond tenslotte in 
november 1950 te Warschau plaats met 1756 gedelegeerden uit 81 landen. In totaal 



waren er 2065 mensen, waaronder 72 geestelijken en verder waren er veel beroepen 
vertegenwoordigd (zoals in Parijs). 

De Nederlandse overheid trad de ac-ties van deze vredesbeweging soms  zeer 
hardhandig tegemoet. De havenarbeiders, die in 1950 in actie kwamen tegen het 
lossen van Amerikaanse wapens werden met ‘blanke sabel’ uit elkaar geslagen en een
aantal demonstranten werden gearresteerd. De leider van de Franse havenarbeiders, 
die de Rotterdamse vergadering bezocht, werd ons land uitgezet.*

Er waren inmiddels grote internationale conflicten. Zo was in juni 1950 een oorlog in 
Korea uitgebroken. Bij de in Potsdam bereikte overeenstemming tussen de Grote Drie
was afgesproken dat Korea door de Sovjet-troepen be-vrijd zou worden van de sinds 
1910 bestaande Japanse bezetting. Deze be-vrijding geschiedde in augustus 1945. De 
Russen vertrokken eind 1948. Amerika besliste na de capitulatie van Japan dat Korea 
in twee bezettingszones zou worden verdeeld. Hierbij zou Amerika het land beneden 
de 38ste breedtegraad bezet houden, de Sovjet Unie het land boven diezelfde 
breedtegraad. Om de eenheid en onafhankelijkheid te herstellen, wat de uitdrukkelijke
wens zou zijn van de bevolking van geheel Korea (in het gehele land waren er 
nationale comité’s) viel Noord Korea op 30 juni 1950 Zuid Korea binnen. Hierna 
bonden de Wes-telijke landen (voornamelijk Ameri-ka) de strijd tegen de Noord 
Koreaan-se troepen aan, daartoe in staat gesteld door een besluit van de VN (De 
Sovjet Unie boycotte deze vergadering omdat de VN communistisch China niet 
erkende). De Chinezen, die in-middels in 1949 de Chinese Volks-
republiek gesticht hadden, kwamen daarna de Noord Koreanen te hulp. Tenslotte 
eindigde de zeer bloedige strijd, waarbij bacteriologische strijdmiddelen** gebruikt 
werden, in 1953. Als grens werd de 38ste breedtegraad vastgesteld.***

Op het congres in Warschau in 1950 werd in een resolutie voor de Verenigde Naties 
op het volgende aangedrongen:
1. vreedzame regeling van de Koreaanse kwestie;
2. verbod van herbewapening van Duitsland en Japan; 
3. onvoorwaardelijk verbod van de atoombom, evenals van andere voor 
massavernietiging bedoelde wapens, zoals chemische, radiologische en biologische 
systemen;
4. afschaffing van de koloniale uitbuiting;
5. bevordering van vredeseconomie.                                                                                

Op dit congres werd de Wereldvredes-raad ingesteld. Zij had 140 leden. Voorzitter 
was weer professor Joliot Curie. Ook werd besloten de Wereld-vredesdag (2 oktober) 
jaarlijks te vieren. De republiek China nam voor het eerst aan deze bijeenkomst te 
Warschau deel.

De beweging voor vrede, die zich in de aangesloten landen ontwikkelde was met zijn 
vele aktiviteiten (vergaderingen, acties en ook met handtekeningenlijsten) dicht bij de 
mensen. Vredesraden waren zowel op landelijk, provinciaal als plaatselijk niveau 
actief in bedrijf, buurt of ander soort verband. Men verspreidde ijverig de ideeën om 
medestanders te vinden. De leiding van de Nederlandse Vredes-raad berustte bij o.a. 
mevrouw Minnaert-Coelingh, mevrouw E. de Smit-Kruyt en de heren Haakon Stotijn,
Guido van Suchtelen en Gerard Maas. Marcus Bakker, die lid van de 
Wereldvredesraad was verrichtte ook een tijdlang veel werk voor de Nederlandse 



Vredesraad, terwijl dominee Hugo van Dalen een bekend spreker was. Opvallend was
het feit dat mensen via hun beroepsgroep acties voerden, o.a. richtten kunstenaars in 
1952 een ‘Nederlands kunstenaars-comité voor vrede’ op en organiseerden mensen uit
het onderwijs (van hoog tot laag) in 1949 een conferentie over ‘Onderwijs en Vrede’. 

De Nederlandse Vredesraad gaf sinds 1950 een weekblad uit: ‘Vrede’ geheten, waarin
acties in Nederland, maar ook van daar ver buiten werden toegelicht, terwijl opvallend
veel foto's, tekeningen, (onder andere spotprenten) en gedichten werden toegevoegd. 
Daarnaast schreven deskundigen artikelen op hun gebied, zoals professor Minnaert, 
lid van de Nederlandse Vredesraad, over Copernicus en de di-rigent Peter van Anrooy
over Dvorak. De oplage bedroeg in 1954 24.000 bladen. In latere jaren werd het blad 
maandelijks uitgegegeven.

De WereldVredesraad deed op 25 fe-bruari 1951 in een zitting te Berlijn een oproep 
voor het sluiten van een Vredespact tussen de Vijf Grote Mogendheden. Hiervoor 
werd een omvangrijke handtekeningenactie opgezet. De oproep was zowel aan de 
Algemene Vergadering van de VN gericht als aan de publieke opinie en aan de 
volkeren van de gehele wereld. Het doel was: het oplossen van conflicten in de wereld
en die op lokaal niveau zoveel mogelijk bespoedigen. De situatie was namelijk zeer 
bedreigend, omdat de oorlog in Korea nog voortduurde, het fascisme zowel in 
Duitsland als in Japan herleefde en er geweld gebruikt werd tegen onafhankelijke 
naties. In november van datzelfde jaar bleek bij een volgende zitting van dit orgaan in 
Wenen dat er al 562 miljoen handtekeningen waren bijeengebracht in 64 landen! 

Op de bijeenkomst in Wenen werd ook een Internationale Culturele Commis-sie 
benoemd om de uitwisseling op velerlei gebied tussen de verschillende volkeren te 
bevorderen. Zo werd aanbevolen om geboortedata van bekende mensen uit het 
verleden te herdenken. Hierbij werden genoemd: Avicenna (980), Leonardo da Vinci 
(1452), Victor Hugo (1802) en Gogol (1809). Ook stelde men voor de uitwisseling 
van vakanties te organiseren, zodat mensen uit Oost en West meer contact met elkaar 
zouden hebben en zich niet zouden laten meeslepen in haatcampagnes. De 
Nederlandse Vredesraad organiseerde nadien groepsreizen naar Tsecho-Slowakije, 
Hongarije en de Harz en Thüringen in Oost Duitsland. Er kwamen ook meer orkesten 
en volksdansgroepen naar Nederland en er werden wederzijds tentoonstellingen van 
volkskunst georganiseerd. Wat de internationale toestand betreft: reeds in de jaren 50 
ontstonden er plannen om een geïntegreerde Europese Defensie Gemeenschap (EDG) 
op te richten. Gezien de vereiste zware militaire in-spanningen die voor de strijd in 
Korea nodig waren drongen vooral de Ame-rikaanse leiders erop aan dat ook 
Duitsland deel zou nemen. Op vele plaatsen in Europa stuitte dat op grote weerstand 
(wat te verwachten was) zodat de EDG een belangrijk actiepunt werd van de 
vredesbeweging. Ook in Nederland was er veel verzet tegen deze toetreding. In deze 
periode werd samengewerkt met een van 1953 tot ’56 actieve groepering ‘Dat nooit 
weer’. De oproep voor een Volkerencongres voor de Vrede, op 
5 december 1952, in Wenen te houden, werd dan ook in Nederland door vele 
intellectuelen en kunstenaars ge-steund. In een oproep werd gepleit voor het 
verenigen van allen, die ‘de geest van onderhandelen willen doen zegevieren over 
oplossingen door ge-weld’. Tot de ondertekenaars behoorden mevrouw Henriëtte 
Roland Holst, prof dr W.F.Wertheim en W.Sandberg, directeur van het Stedelijk 
Museum te Amsterdam en vele anderen. Op dit Congres pleitte professor Joliot Curie 
voor:



l vreedzame regeling van het Duitse vraagstuk;
l het sluiten van een vredesverdrag met Japan;
l einde aan de Koreaanse oorlog;
l een streng gecontroleerd beleid voor verminderering van alle soort bewapening;
l afschaffing van atoom-, chemische en biologische wapens; 
l afsluiting van een vredespact tussen de vijf grote mogendheden (Verenigde Staten, 
Engeland, China, Sovjet-Unie en Frankrijk).

De EDG is tenslotte, zoals bekend, wél tot stand gekomen, waarbij alleen Frankrijk er
buiten bleef. In de Neder-landse Tweede Kamer was er ondanks fel verzet van de 
kleine rechtse partijen en de CPN toch een meerderheid voor. Deze strijd duurde van 
1952 tot 1955. West Duitsland werd later in de NAVO opgenomen, maar kreeg niet 
de beschikking over atoomwapens. 
Op genoemd Wereldvredescongres te Wenen kwam men evenwel tot een andere 
conclusie, namelijk dat er een neutraal en herenigd Duitsland moest komen met 
verkiezingen, die onder toezicht van de Grote Vijf zouden moeten plaatvinden. Het 
was ook in die periode dat de Amerikanen kernproeven verrichtten op het eiland 
Bikini in de Stille Oceaan. Een vissersvaartuig werd door een radioactieve wolk 
bedekt. Éen van de daarbij aanwezige vissers overleed later aan de gevolgen (1954). 
Na die tijd is men meer aandacht gaan schenken aan het stopzetten van kernproeven. 
Er kwamen hiervoor weer grote acties. Bekend is bijvoorbeeld dat meer dan 1100 
geleerden, waarvan 36 winnaars van een Nobelprijs uit 44 landen, onder leiding van 
Linus Pauling, hoogleraar kernfysica waarschuwden tegen het gevaar van 
atoomwapens en aandrongen op stopzetting van proeven (1958). Meer dan 500 
Nederlandse artsen hadden er al in 1956 bij de leden van de Tweede Kamer op 
aangedrongen eenzelfde verzoek bij de Verenig-de Naties in te dienen (zie het bericht 
in het NVMP-blad van 2004, nr. 1).

Tenslotte is na vele acties, waaronder ook een grote manifestatie in Amster-dam, 
bereikt dat atoomproeven niet in de ruimte, in de dampkring en onder water, dus 
alleen ondergronds mogen plaats vinden (het zogenaamde Kern-stopverdrag uit 1963, 
waartoe door de Verenigde Staten, Engeland en de Sovjet-Unie op een vergadering in 
Moskou werd besloten). Vele landen hebben zich bij dit verdrag aangeslo-ten. In 1963
verklaarden sommige landen zich atoomvrij. Deze actie ging uit  van de 
Scandinavische landen, waarbij de Finse president Kekkonen het initiatief nam. Tal 
van andere landen wilden dit voorbeeld volgen, maar stootten op verzet, bijvoorbeeld 
in Italië, waar Amerika onderzeeërs met polarisraketten wilde plaatsen. Zoals bekend 
zijn er grote gebieden, voornamelijk in het Zuidelijk halfrond gelegen, kernwapenvrij 
gebleven.

* Deze stakingen vonden in veel West-Europese havens plaats. In Frankrijk was het 
doel te beletten dat er wapenleveranties voor de strijd in Indo-china zouden 
plaatsvinden. In Nice werden de wapens zelfs in zee gegooid.

** In 1952 verrichtte een internationaal Comité van Juristen een onderzoek naar het 
gebruik van bacteriologische wapens in de Koreaanse oorlog. Hierbij bleek dat 
inderdaad per vliegtuig allerlei soorten besmette insecten in kleine pakketjes boven 
Korea waren uitgeworpen, waarbij pestbacillen 60 mensen hadden gedood (pest was 
in geen jaren daar voorgekomen).



*** De hier beschreven situatie van Korea is ontleend aan gegevens uit ‘Vrede’ van 
1950. In het geraadpleegde leerboek: A History of the Modern World van R.R.Palmer
en Joel Colton  staat vermeld dat de preciese drijfveer voor de invasie niet duidelijk is 
en dat de Sovjet Unie zich buiten de strijd hield. Maar ongetwijfeld speelden bij deze 
oorlog strijd om invloeds-
sferen een grote rol (angst voor te grote invloed van Amerika in Azië enerzijds en 
anderzijds 
verzet tegen de verbreiding van het gehate 
communisme).

ALV en Symposium

‘De afschrikking voorbij’
Op zaterdag 5 juni kwam onze vereniging bijeen voor haar jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering in het UMC-Utrecht. 
's Middags bezochten een kleine 50 aanwezigen het boeiende symposium ‘De 
afschrikking voorbij. Het nieuwe gevaar van kernwapens’. 

Algemene ledenvergadering
Hoewel in de regel de ALV door haar vaste agenda een enigszins saaie bijeenkomst is
was er nu sprake van een stimulerend samenzijn met opbouwende opmerkingen. De 
afdelingen waren goed vertegenwoordigd en deden kort verslag van hun activiteiten. 
Ook verwelkomden wij een nieuwe penningmeester, Wijnand Rutgers neemt de taken
over van Ferry Zoutenbier. Wijnand is internist in het Martinizie-kenhuis in 
Groningen. Nieuw lid van het AB werd Shaniel Tewarie. Shaniel is naast arts ook 
zakelijk ondernemer en heeft een Indiase achtergrond hetgeen zijn betrokkenheid bij 
zaken als de nucleaire spanning tussen India en Pakistan vergroot.

Symposium
In zijn inleiding benadrukte Herman Spanjaard het gevaar van een nieuwe generatie 
kernwapens die als aanvalswapen kunnen worden ingezet. Dit symposium is bedoeld 
om mensen aan het denken te zetten en bouwstenen aan te reiken waarmee ze in hun 
om-geving iets kunnen doen in een poging deze gevaarlijke ontwikkelingen te keren.
Allereerst gaf Jan Gevers Leuven een uiteenzetting van wat een kernwapen is en 
welke vernietigende werking het heeft. Een helder betoog waarin aan de hand van 
beeldmateriaal de werking van alfa-, bèta- en gammastraling werd uitgelegd. Wat heb 
je nodig om een atoombom te maken, welke rol kan kernenergie daarbij spelen. 
Immers iedereen die zich met kernwapens en non-proliferatie bezighoudt weet maar 
al te goed dat er vergaande ontwikkelingen aan de gang zijn op dit terrein. Na 35 jaar 
moet geconstateerd worden dat er een kernwapen- proliferatieproces op gang is 
gekomen. Naast de vijf erkende kernwapenstaten zijn er drie landen met substantiële 
arsenalen: India, Pakistan en Israël. Een aantal landen met nucleaire installaties en 
voorraden verrijkt uranium of plutonium, zoals Japan of Duitsland, kunnen in enkele 
maanden een kernwapenarsenaal aanleggen. Daarnaast zijn Iran en Noord Korea  
vermoedelijk al bezig met het creëren van de productiebasis voor kernwapens of 
hebben er al een aantal ge-bouwd. Een punt van zorg waar de NVMP zich in het 
verleden al eens over uitsprak is: je moet tegen kernenergie zijn vanuit het oogpunt 
van proliferatie van kernwapens.



Vervolgens gaf Karel Koster een overzicht van kernbewapening en 
ontwapeningsbesprekingen van de afgelopen 50 jaar. Er zijn in de tijd van de Koude 
Oorlog enkele malen kritische situaties geweest. De Cubacrisis in 1962, het incident 
uit 1983 waarin de Sovjet-Unie een oefening in de VS interpreteerde als een aanval en
de procedure tot lancering vergaand werd ingezet. Tenslotte 1995, het incident met 
een Noorse weerraket die als een ‘Tridentkernraket’ werd herkend. Dit zijn slechts de 
bekende incidenten, waarschijnlijk zijn er nog veel meer geweest. Einde Koude 
Oorlog betekende niet het einde van de kernwapens. De NAVO heeft zelfs een 
doctrine aangenomen waarin ze kernwapens als eerste mogen inzetten, ook tegen niet 
kernwapenstaten. De nucleaire paraplu van de NAVO waaronder wij schuilen is wat 
tegenstrijdig met onze afkeer van de proliferatie van kernwapens. Inmiddels hebben 
we het Stock-pile Stewartship programme gekregen dat de bestaande voorraad 
kernwapens ‘onderhoudt’ maar inmiddels is overgegaan tot het ontwerpen van nieuwe
generaties kernwapens: de mini-nukes, bunkerbusters. De Nuclear Posture Review 
heeft voor een flexibelere be-nadering tot de gebruiksmogelijkheden van deze 
kernwapens gezorgd. Een gevaarlijke ontwikkeling waarmee men poogt kernwapens 
‘gewoon’ te maken.

Discussie
De discussiegroepen werden in drieën opgedeeld. Ondergetekende zat in de groep van
Leon Wecke die alle discussievragen wilde doornemen. Hoe krijgen wij kernwapens 
weg? Wij vroegen ons af: kan het überhaupt? Want ook al is het publiek voor dan kan
het po-litieke belang prevaleren? Er ontstonden gedachten dat de democratie wellicht 
van een hogere kwaliteit moest worden. De stem van het volk, een referendum. 
Absoluut nodig daarvoor is meer samenwerking tussen NGO’s en andere 
maatschappelijke organisaties als kerken en vakbonden. Aan-gehaald werd dat de 
oorlog tegen Irak wel veel mensen de straat op krijgt, er moet dus een breed gedragen 
gevoel van ongenoegen zijn voor succes. Acties als Mayors for Peace en brieven 
vanuit Europa naar Amerika zijn deugdelijke speldenprikken die deze zorgwekkende 
ontwikkelingen onder de aandacht houden. Hoe benader je politici? Lastig maar het 
beste benader je ze door aan te sluiten bij zaken die ook voor hen van belang zijn, 
zoals hun herverkiezing ten tijde van verkiezingen. Tera Fopma noemde 2500 
handtekeningen opgehaald bij de laatste Hiroshimaherdenking een mooie aanleiding 
om met politici in contact te komen. De bommen in Volkel? Die werden niet zo van 
belang geacht, de-monstreren in Den Haag lijkt zinvoller dan burgerinspecties in het 
verre Volkel. Wel zorgwekkend dat je zo makkelijk, als terrorist, een basis als Volkel 
kunt binnendringen. Kernener-gie bestrijden? Wij waren sowieso al tegen 
kernenergie, mee doorgaan dus!

Mayors for Peace
Uit de andere groepen kwam naar voren dan men zich vooral had beziggehouden met 
de uitwerking van de concrete actie Mayors for Peace, immers hoewel dit misschien 
maar een gloeiendeplaatdruppel-actie is zal het zeker de nodige publiciteit opleveren 
en is het een inmiddels breed ge-organiseerde actie gericht op de NPV-review in 
2005. Aanleiding voor de Mayors for Peace-actie: het NPV dreigt ineen te storten. De 
burgemeester van Hiroshima,  Akiba heeft daarom een actie gestart waarin het de be-
doeling is dat zoveel mogelijk burgemeesters naar de NPV-review 2005 in New York 
gaan om het belang van het NPV, een wereldwijd gedragen verdrag, te onderstrepen. 
Zij zullen aldaar een symbolische vertegenwoordiging van de wereldbevolking 



vormen. De VS zien het NPV alleen als een middel om kernwapenbezit te beperken 
tot de kernwapenmogendheden en stoort zich niet aan de daarin gemaakte af-spraken 
over kernontwapening. Mayors for Peace wil met de actie 2020-vision een deadline 
waarop kernwapens wereldwijd weg moeten zijn. Karel is Nederlandse coördinator 
van de actie. Afgesproken werd deel te nemen aan de voorbereidende bijeenkomsten 
waarvan de eerste half juni plaatsvond. Op 7 augustus is er dan op de Hiroshimadag te
Amsterdam een vervolgoverleg, in september gevolgd door een coördinerende 
overleg. Al met al werd duidelijk dat deze actie toch het beste instrument is om het 
probleem mee aan te pakken, andere activiteiten zullen veel moeite en uitleg vergen 
en daarvoor is de tijd inmiddels al te kort.

Voor een vreedzame wereld

Kerstkaart
Hij is er weer! Begin jaren ’90 van de vorige eeuw gaf de NVMP een Kerstkaart uit 
met een afbeelding van het IPPNW-vredeskleed (peace-quilt). De kaart vond toen 
gretig aftrek onder de leden en regelmatig wordt er nog gevraagd om exemplaren. 

De kaart toont een afbeelding van een groot vredeskleed dat samengesteld is uit 
patches die IPPNW’s wens tot vrede symboliseren. De delen komen uit verschillende 
Europese landen. Doel van het kleed is dat zij rondreist als vredesboodschap naar 
conflictgebieden. Belgrado, enkele Afrikaanse landen en Kashmir werden aangedaan.

De kaart is herdrukt in een extra grote en zeer fraaie uitvoering van 13 x 18 cm. 
De kosten zijn: 10 stuks €   7,50    

          25 stuks € 15,00 (inclusief verzendkosten)

U kunt de kaarten bestellen door het bedrag over te maken op giro 4395340 t.n.v. 
NVMP te Utrecht o.v.v. Vredeskaart.

San Francisco Chronicle Magazine
8 augustus 2004 door Anna Badkhen

Afghanistan 
Mohammed kruipt tastend met zijn metaaldetector tussen duizenden rood 
beschilderde stenen, die landmijnen aanduiden. Hij werkt voor Roots of Peace (RoP) 
om de Shomali vallei, 64 km ten noorden van Kabul, mijnenvrij te maken voor het 
herplanten van 60 (vroeger ruim 120) variëteiten druiven. 
Het echtpaar Kuhn stichtte RoP in1997 nadat Heidi las over de inzet van wijlen 
prinses Diana tegen de landmijnen, ‘massavernietigingswapens in slow motion’. RoP 
heeft geld om honderdduizenden landmijnen te verwijderen uit Afghanistan, de 
rijstvelden van Cambodja, de kersenboomgaarden van Kroatië en de korenvelden van 
Irak. Het werk is positief ontvangen door de VN: “een inspiratie voor ons allen” (Kofi
Annan dec. ’03). 

Shakar
RoP kan dit werk alleen voortzetten met boeren als Shakar. Zijn 150 druivenstruiken 
vormen het hoofdinkomen voor zijn ge-zin van zes mensen. Het werk eist echter zijn 



tol. Vijf jaar geleden stierf zijn vader door een landmijn. Zijn oudere broer werd gek 
van verdriet. Shakar (toen 25) werkte alleen verder. Twee jaar geleden trapte hij op 
een landmijn, toen hij een kanaal groef om smeltwater uit de bergen naar zijn 
wijngaard te leiden. Hij verloor zijn linkerbeen. Als enige kostwinner moet hij 
doorsappelen. Elke morgen hinkt hij met zijn plastic prothese vanuit zijn woongebied 
langs een kerkhof waar een aan flarden ge-scheurde groene vlag wappert boven zijn 
vaders graf (het symbool voor moslimmartelaren) naar zijn wijngaard. Bij het snoeien
en water geven beweegt hij zich omzichtig tussen de rode stenen, biddend dat hij niet 
op een gemiste mijn zal stappen. 

Een ander mijnenveld
RoP heeft te maken met nog een ‘mijnenveld’: de politieke instabiliteit onder Karzai. 
Het is manoeuvreren tussen machtige krijgsheren, corrupte ministers en de Taliban. 
Nadat VS strijdkrachten in 2001 de Taliban uit de macht verdreven, hebben deze zich 
gehergroepeerd in Zuid Afghanistan en langs de grens met Pakistan. Veel ministers 
zijn tevens krijgsheren, met veel macht, geen enkele kennis en een hoog 
corruptiegehalte. Anwari, een militair die tegen de Taliban vocht, kreeg ‘als beloning’
het ministerie van landbouw. Kuhn: ‘hij weet niets van landbouw; zijn specialisme is 
onteigenen. Zo confisqueerde hij een strook bouwland in de omgeving van Kabul dat 
RoP voor druiven had bestemd.’ De meeste druivenboeren hebben geen auto. Daarom
wil RoP een verzamelcentrum inrichten in de regio, waar de boeren hun prijzen 
kunnen aangeven. Nu hebben truckers het monopolie voor vervoer van wijngaard naar
koper. Ze drukken de prijzen en verkopen de druiven voor veel geld in Kabul. Zo 
gauw het plan bekend werd, kwam de minister van defensie opdagen, een vroegere 
krijgsheer, en claimde het land. Deze man (Fahim) is erger dan Anwari. Als hij iets 
positiefs ruikt, pikt hij het in. Hij besliste dat de hele financiering van ontmijning via 
zijn ministerie moest lopen. Maar Kuhn belette dit ‘afromen’: zij betaalt haar 
ontmijners direct. In een bijeenkomst met de regering dreigde de minister van 
planning dat de reconstructie van Afghanistan de kop ingedrukt zou worden als niet 
alle gelden voor herbouw over de regering zouden lopen. Hij noemde niet-
geautoriseerde buitenlandse hulp een grotere bedreiging voor de regering dan de 
krijgsheren. 

Krijgsheren
De antiterreur coalitie heeft krijgsheren als Fahim nodig om gevluchte Al Kaida- en 
Taliban activisten te pakken. Maar bij deze mensen speelt alleen het eigenbelang, niet 
het uitschakelen van Islamitische extremisten. Al 25 jaar bepalen wapens de macht. 
Een vicieuze cirkel van slecht veiligheidsbeleid, politieke onbalans en corruptie maakt
het werk voor RoP vrijwel onmogelijk. Door schermutselingen kon RoP geen druiven
herplanten in de provincie Faryab (NO Afgha-nistan). In april overstelpten duizenden 
gewapende mannen (Uz-beken) met paarden en trucks de provincie nadat ze hoorden 
dat  Kuhn het gebied wilde verkennen. Deze etnische minderheid is bondgenoot van 
de VS maar tevens een forse spaak in het wiel bij de wederopbouw van Noord 
Afghanistan. De bende dwong de wettelijke gouverneur te vluchten en zorgde voor 
een gewelddadig treffen met een andere etnische groep even buiten Mazar-e-Sharif, 
de op één na grootste stad van Afghanistan. Krijgsheren controleren 100.000 zwaar 
bewapende mannen, een aantal vele malen groter dan dat van het  officiële leger! 
Sommi-gen zitten tevens in het leger.  

De Sovjet-invasie



Begin jaren 70 vormden druiven, noten en ander fruit Afghanistans grootste bron van 
inkomsten. Tot de Sovjet-invasie (1979). Deze ontketende een opeenvolging van 
gewelddadigheden. Vluchte-lingen rooiden de uitgedroogde wortels van de 
wijngaarden voor brandhout.

Hangende tuinen
Boeren ontvluchtten het eeuwenoude irrigatienetwerk, een afspiegeling van de 
legendarische hangende tuinen van Babylon. Strijders en dorpelingen zochten 
bescherming in de schachten en tunnels. De Russische troepen gooiden er dieselolie 
in en staken de zaak in brand. Later ge-bruikten de Noordelijke Alliantie en de 
Taliban dezelfde kanalen als loopgraven en vervolgens plaatsten beide partijen er 
mijnen in.   

Papavers
In 2001 was de jaaropbrengst van fruitexport slechts 6% van die van vóór 1979! 
Heden zorgt opium voor meer dan de helft van het nationale inkomen (VN Drugs and 
Crimes 2003). Dat is dubbel zoveel als de opbrengst van druiven. RoP streeft ernaar 
de druivenoogst per oppervlak te verdubbelen. Maar een wijn-struik draagt pas vrucht
na vijf jaar, een papaverplant na vijf maanden. Boeren, krijgsheren en Al Kaida varen 
allen wel bij de papavers. De krijgsheren controleren de zaken. 

Drugsbestrijding
Washington geeft 73 miljoen voor antidrugs maatregelen in Afghanistan. Maar de 
drugshandelaren zijn Amerika’s bondgenoten! 

Veiligheid
Momenteel zijn krijgsheren minder bedreigend voor Westerse hulpverleners dan de 
Taliban, die een heilige oorlog voeren tegen pro westerse Afghaanse leiders, 
buitenlanders en Afghanen die voor buitenlandse organisaties werken. Reizen is 
onmogelijk zonder konvooi van gehuurde krijgers. Het laatste halfjaar stuurden de 
Taliban drie nightletters aan het ontmijningsbureau van RoP. In deze brieven (op de 
drempel gedeponeerd voor zonsopgang) wordt met de dood gedreigd. 
Toch denkt Kuhn over 5 jaar een wijngebied te kunnen exploiteren van bijna 2 x het 
huidige oppervlak.


