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DOMUS MEDICA LEZING 2022 
Joris Voorhoeve, Kwetsbaarheid voor oorlogen en rampen 
 
Op een kruispunt van internationale verbindingen, is Nederland erg 
kwetsbaar voor verstoringen. De bevolking verwacht dat het hoge 
verzorgingsniveau en de vrede steeds worden gewaarborgd door de 
overheid, sociale instellingen en bedrijven. Maar kunnen zij dat 
blijven doen in een tijd van oorlog in en om Europa heen, en diverse 
andere crises? Het is al bijna 77 jaar vrede in West-Europa; voor 
West-Europa een zegen, na twee vernietigende wereldoorlogen. De 
recente oorlogen in de Balkan, het Midden-Oosten en nu in Oost-
Europa hebben nog geen diepe sporen in het leven van veel 
Nederlanders getrokken.  
In de coronapandemie bleek opnieuw welke bizarre contrasten er in 
de wereld zijn. Een televisiejournaal begon met een oude man in 
India, die stond te  huilen omdat zijn vrouw aan corona was 
gestorven en hij geen geld had haar de Indiase begrafenis te geven. 
Haar lichaam lag aan de oever van een rivier. De honden kwamen er 
op af.  Het volgende nieuwsitem was:  hossende jonge Nederlanders 
die luidkeels van de regering eisten dat zij die week weer zouden 
mogen feesten. 
Kan de meestal goed verzorgde bevolking wel grote rampen aan, 
zoals die steeds in de geschiedenis terugkeren? Het gaat zowel om 
natuurrampen als om door de mens zelf mede-veroorzaakte rampen, 
zoals oorlog, pandemieën, ontwrichtend grote migratie, en de 
onderschatte gevolgen van klimaatverandering. Hoe zullen grote 
groepen reageren als dringende nood dicteert dat niet alle rechten 
van de mens steeds centraal kunnen staan, maar juist een beroep 
moet worden gedaan op de plichten van een ieder om  elkaar te 
helpen grote uitdagingen te doorstaan en op te komen voor de 
kwetsbaarste mensen? 
Velen denken dat grote rampen door de vooruitgang van techniek en 
wetenschap wel voorkomen of beperkt kunnen worden. Maar 
technologie lost de essentiële ethisch-bestuurlijke vraagstukken van 
het samenleven niet op. Technologie is geen vervanging van ethisch 
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verantwoord beleid.  Technologie vermenigvuldigt de gevolgen van 
menselijk handelen, zowel de goede als de slechte. Zo neemt de  
ongelijkheid in welvaart en welzijn overal in de wereld toe, mede 
door de technologie die vooral de koopkrachtige vraag bedient.  
Het dreigen met massaal geweld, en de toepassing daarvan tegen de 
eigen bevolking en die van andere landen, groeit sterk, mede door de 
technologische mogelijkheden. Ook van de plechtig beloofde 
duurzame millenniumdoelen voor ieder komt in veel landen weinig 
terecht.i Het aantal mensen in de wereld dat langdurig ernstige 
honger lijdt en daardoor ook aan vermijdbare ziekten, is nu drie maal 
zo hoog als toen ik in 1964 in Wageningen tropische landbouw en 
ontwikkelingskunde ging studeren. Het aantal obesitas-patiënten is 
nu overigens nog hoger dan het aantal hongerenden. De meest 
onthullende statistiek over het welzijn van de mensheid is een ander 
medisch gegeven: de kindersterfte. In ons land is deze iets hoger dan 
1 op de duizend. In de slechtst georganiseerde  hoger dan 100.  
Onze planeet wordt vanouds bizar slecht bestuurd. Sommige 
regeringen exploiteren,  misleiden en terroriseren zowel hun eigen 
bevolking als hun buurlanden, en ontwrichten opzettelijk de na 1945 
opgebouwde internationale samenwerking,  met waandenkbeelden 
over hun politieke macht en capaciteiten, denkbeelden die eigenlijk 
een grondige psychiatrische behandeling in een gesloten inrichting 
vereisen. 
De Europese Unie is een mooi vredesproject maar deint tamelijk 
machteloos op de golven van de competitie tussen militaire 
supermachten. De EU kan zelf door de verdeeldheid geen militaire 
supermacht zijn, ook al worden holle woorden zoals “strategische 
autonomie” in Brussel gebruikt. Alleen de NAVO heeft die 
enigermate. In de confrontatie tussen grote mogendheden speelt 
West Europa geen grote eigen rol. Die speelt zij wel in de 
internationale handel, maar niet in de meest dringende 
vredesvraagstukken. Nederland deint met de EU mee op de golven 
van de internationale politiek die door de militair schijnbaar sterkste 
staten wordt beheerst.  
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Met het woord supermacht bedoel ik niet, dat een supermacht ook 
werkelijk supermachtig is. De gevaarlijkste supermacht staat op 
lemen voeten, met een kleine economie en slechte strijdkrachten, 
maar een groot aantal massavernietigingswapens. 
Er zijn nog steeds geen instellingen in de wereld  die het 
internationale publiekrecht doeltreffend kunnen handhaven en onze 
planeet tot deugdelijk bestuur kunnen brengen. Het veto van de 
grote vijf in de VN Veiligheidsraad verlamt de VN in zowel de 
vredeshandhaving als het milieu- en klimaatbeleid. 
Wat dan te doen? Het beste is de kwetsbaarheid van Nederland en 
de omliggende staten te helpen beperken. Een land of groep is geen 
organisme, maar het versterken van wat u als medici de 
“homeostase” noemt lijk me verstandige politiek: versterking van het 
herstelvermogen van essentiële functies van de maatschappij, 
inclusief de weerbaarheid tegen oorlogsgeweld en andere grote 
rampsituaties.  
De wereldpolitiek is niet goed te voorspellen, want er zijn teveel 
moeilijk beheersbare, soms onvoorziene of zelfs onpeilbare 
veranderingen en schokkende ontwikkelingen. Het is alsof we in 
dichte mist op een ons onbekende weg rijden. Stoppen en uitstappen 
is niet mogelijk, want de tijd, de technologische  veranderingen en de 
verwevenheid door globalisering van de communicatie jagen ons 
voort. Het gaat er dus om voorzichtig te rijden, en alert op 
verassingen te reageren.  
Zal na de Oekraïense ook de Westerse infrastructuur worden 
aangevallen? Zullen kernwapens tot ontploffing komen?  Gaan éen of 
meer staten de huidige onrust benutten om met geweld hun eigen 
doelen elders in de wereld  na te streven? Men moet zich zo goed 
mogelijk voorbereiden op denkbare, maar ook nog onzichtbare en 
onvoorstelbare rampsituaties. Het is nuttig voorbereid te zijn op 
zwarte scenario’s, en althans in gedachten en handelen te 
verwachten wat men in het algemeen eigenlijk niet verwacht. Het 
boek The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity, van 
de Britse filosoof Toby Ord, geeft een tamelijk volledig inventaris van 
wat allemaal mis kan gaan en wat daartegen te doen is.ii  
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Nederland heeft een beetje invloed in internationale organisaties. De 
sterkste daaronder, die invloed op het oorlogsrisico kan uitoefenen, 
is de NAVO. Veel leden daarvan zijn ook lid van de EU. De EU kan ook 
invloed uitoefenen op andere dan militaire risico’s. De Verenigde 
Naties kan dat ook, maar wordt keer op keer lamgelegd door veto-
houdende mogendheden.  
We dienen de vraag te stellen of onze regels en de voorzieningen 
tegen oorlogen en andere grote rampsituaties wel 
toekomstbestendig zijn. Wetgeving hobbelt meestal achter de feiten 
aan omdat zij weerspiegelt wat al is meegemaakt, en niet wat kan 
gebeuren. Zo moest improviserend worden gereageerd op de covid-
crisis. Een van de lessen is dat de overheid de zorgplicht niet voor 
niets in de grondwet heeft staan en dat noodwetgeving ieder tot de 
orde moet kunnen roepen die anderen schade kan berokkenen door 
een zelfzuchtige opvatting van eigen vrijheid en het geloof in bizarre 
complottheorieën. Vrijheid is niet zomaar kunnen roepen en doen 
wat je wilt, ongeacht de gevolgen. Vrijheid vraagt 
medeverantwoordelijkheid jegens de samenleving voor de gevolgen 
van de keuzes die we maken. Vrijheidsrechten kunnen alleen goed en 
langdurig bestaan zolang er duidelijke nakoming en handhaving is van 
de plichten die het individu jegens anderen heeft. Het is jammer dat 
de VN, die de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens 
heeft opgesteld, niet is toegekomen aan een algemene verklaring van 
de verplichtingen van een ieder. Zonder mensen en instellingen die 
zich verplicht weten om op te komen voor de rechten van de mens, 
dreigen die rechten immers stuk te vallen door agressie, criminaliteit 
en genotzuchtige overconsumptie. 
De hoogste taak van het bestuur van een land en van internationale 
organisaties is te voorkomen dat  massavernietigingswapens tot 
ontploffing komen: nucleaire, chemische en biologische wapens. 
Kernwapens zijn er veel te veel, vooral in handen van de drie grootste 
mogendheden, maar er zijn inmiddels ook nog zes staten met 
kleinere, zeer vernietigende arsenalen. Spoedig  komt er nog 
minstens één bij. Het risico is niet alleen een opzettelijke inzet van 
massavernietigingswapens, maar ook ongelukken en onbedoelde 
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ontploffingen. Het risico daarop neemt denk ik meer dan evenredig 
toe met de toename van het aantal staten dat ze heeft.  
Er is geen effectief verdrag tegen de verspreiding van kernwapens en 
de huidige nucleaire mogendheden wijzen dat af. Er is wel een 
redelijk verdrag tegen chemische wapens, maar de inspectie op de 
naleving bleek in de oorlog in Syrië niet goed genoeg te zijn. Het 
verdrag tegen biologische wapens ontbeert  een contrôle en 
inspectie. De oplossing tegen massavernietigingswapens is strakke, 
alomvattende inspecties op bezit, productie en inzet, maar die zijn 
tot nu toe niet sluitend geweest.  
Als gevolg wordt afschrikkingsbeleid gevoerd: staten die 
massavernietigingswapens inzetten moeten er vanuit gaan dat zij dan 
zelf onaanvaardbare schade oplopen door de reactie van andere 
staten. Maar effectieve afschrikking moet mogelijk zijn met veel 
geringere aantallen wapens. Tot nog toe is de vermindering van de 
aantallen kernwapens na het einde van de Koude Oorlog gering 
geweest. 
Verontrustend is ook de sterk groeiende elektronische 
oorlogsvoering en het militair gebruik van de ruimte. De oorlogen van 
de toekomst worden vooral met de nieuwste wapentechnologie en 
verassingstactieken gevoerd. Oorlog is geen fysieke krachtmeting 
tissen staten maar een mengeling van bedrog, verassing en geweld. 
De scheiding tussen oorlog en vrede is opgeheven door de hybride 
oorlog, waarin de agressor  tracht zonder direct zichtbare agressie de 
tegenstander te ontwrichten door clandestiene acties en valse 
nieuwsberichten. Hybride oorlog is niet op de eerste plaats tegen 
militairen, maar tegen gewone burgers, media en bestuurders 
gericht.  
Er voltrekken zich nu duidelijk een aantal zeer verschillende  crises 
tegelijk: niet alleen de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten, 
de dreiging van oorlog om Taiwan, maar ook de energietransitie, de 
coronacrisis, de toenemende honger, de groeiende twijfel over de 
betrouwbaarheid van onafhankelijk nieuws, de ondermijning van het 
gezag van bestuurders en volksvertegenwoordigers, en aanzwellende 
stromen migranten waar weinig begrip en steun voor is. Ook het 
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twijfel zaaien aan de betrouwbaarheid van wetenschappelijke 
inzichten neemt ondermijnende proporties aan. Nieuwsvervalsing 
door staten zonder kritische vrije media verwisselt wit, grijs en zwart.  
De interferentie van diverse crises en de noodzaak een sterk 
vermogen op te bouwen om de veiligheid van het menselijk leven in 
de samenleving te behouden, doet denken aan de noodzaak, ook in 
bestuur en politiek, de homeostase van de samenleving te 
versterken. Ik gebruik als niet-medicus dit medische woord omdat 
het ziet op het vermogen bij ernstige verstoringen de kritieke 
lichaamsfuncties te herstellen. Een samenleving is weliswaar geen 
organisme, maar het weerstandsvermogen van ingewikkelde  
organismen zoals van dieren en de mens beschikt over een verfijnd,  
breed een geïntegreerd palet aan voorzieningen waar het 
maatschappelijk bestuur een voorbeeld aan kan nemen. Immuniteit 
omvat niet alleen het opsporen van ongezonde binnendringers en 
slecht functionerende eigen cellen, maar ook het herstellen van DNA 
en slijtend weefsel. De overheidsdiensten inzake defensie, 
criminaliteitsbestrijding en allerlei veiligheids- en regelvoorzieningen 
werken minder geïntegreerd dan de homeostase van een vitaal 
organisme. 
Om de veiligheid van de maatschappij en haar voortbestaan in 
crisissituaties te garanderen, zijn nieuwe vormen van samen- en 
wisselwerking nodig tussen justitie, politie, diverse controlerende 
instanties , voorlichtingsdiensten, medische diensten en 
opleidingscentra. Er is veel te leren van beleidsevaluaties, en ook van 
andere landen die soms oplossingen bedenken die dwars door de 
bestuurlijke kolommen heengaan en strijdig kunnen zijn met 
gevestigde doctrines, instellingen en belangen.  
Zoals aparte lichaamscellen elk een taak hebben bij de 
instandhouding van het hele organisme,  is ook te denken aan het 
aanleren door mensen van goed burgerschap. Daarbij heb ik het oog 
op een uitbreiding van de leerplicht. Waarom worden alle jongeren 
tussen 15 en 21 niet verrijkt met maatschappelijk stages van 
bijvoorbeeld zes maanden in totaal, met een soort knipkaart voor 
keuzemogelijkheden in de zorg, het onderwijs, de politie, en 
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natuurbeheer om een aantal te noemen. In een periode van bijv. zes 
jaar kan iedere jongere dan aan diverse leer- en werkprogramma’s 
meedoen. Dit kan ingeleid worden met een paar weken 
burgerschapsonderwijs. Die knipkaart kan naar keuze in korte of 
langere periodes bij diverse instanties worden volgemaakt. Waarom 
is er een verplichte burgerschapscursus voor immigranten, en niet 
voor degenen die het voorrecht hadden in Nederland te zijn 
geboren? Dan kan duidelijker aan fakkel-zwaaiende Nederlandse 
jongeren, die vluchtelingen trachten weg te jagen, worden uitgelegd 
hoe blij zij zelf zouden zijn om als vluchteling uit een oorlogsgebied in 
een beschaafd land veiligheid te ontvangen.  
Een dergelijke maatschappelijke dienstplicht vraagt natuurlijk een 
goede voorbereiding en samenwerking van diverse instellingen, bijv. 
geleid door de ministeries van Onderwijs en Binnenlandse zaken. Er is 
ook een defensiecomponent aan toe te voegen. Ik denk dat we 
kunnen leren van de aanpak van Finland en Litouwen.iii Zij maken het 
een mogelijke agressor erg duidelijk dat hun landen  door de 
weerstand van de bevolking lastig te bezetten zullen zijn. Men zou 
het een egel-strategie kunnen noemen: vreedzaam zijn maar stekels 
tonen waardoor het land niet makkelijk internationaal onder druk 
kan worden gezet. Daar is een sterk besef van de waarden van de 
eigen democratie voor nodig, een breed beleid om kwetsbare 
afhankelijkheden te beperken, en voorbereiding tegen diverse 
rampsituaties en oorlogsgevolgen. 
De medische beroepsgroep kan in het versterken van het 
weerstandsvermogen van de maatschappij tegen grote rampsituaties 
en oorlogsgevolgen een stimulerende rol spelen, juist door de 
integrale benadering van de mens, zowel als patiënt, als individu, als 
lid van een gezinsverband, vriendenkring, familie en beroepsgroep.  
Toen ik in de jaren 80 volksvertegenwoordiger was, heb ik veel gehad 
aan korte meeloopstages bij huisartsen en ziekenhuizen. Ik herinner 
me een huisarts in een kleine gemeente die mij toevertrouwde dat 
naar zijn ervaring 2/3 van de medische klachten van zijn patiënten te 
maken hadden met maatschappelijke, gezins- en werkproblemen, en 
dat hij door te luisteren en de juiste vragen te stellen de patiënt vaak 
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op gedachten kon brengen die meer heling tot gevolg hadden dan 
het medicijn dat hij voorschreef. Ik spreek daarom de hoop uit dat uw 
organisatie door advisering veel kan bijdragen aan versterking van de 
homeostase van de Nederlandse samenleving in het Europese 
verband, in deze periode van verscheidene diepe crises. 
Wat ik heb gezegd roept denk ik veel commentaar op. Er is helaas 
geen tijd voor discussie. Maar u kunt mij bereiken via facebook, 
LinkedIn en per email op jjcv01@gmail.com. 
Dank voor uw aandacht. 

 
i Zie:  Fighting Poverty and Violence, Boom 2021 
ii ISBN HB 978-1-5266-0021-9. Dit is veel vollediger dan “Negen Plagen Tegelijk” uit 2011 (Amsterdam, Atlas 
Contact).  
 


