
 

Over vredesvraagstukken……. 

ANKE POLAK Bibliotheek Almelo 14 september 2019  15.00-17.00 uur. 

Anke heeF een reis gemaakt vanuit Oegstgeest naar Almelo. Ab Gietelink heet haar hartelijk welkom. 
Het HumanisKsch Vredesberaad geeF ook de aanzet tot de vredesweek vanaf 21 september, wanneer 
de vredeswandeling in Almelo van start gaat. 

Anke komt uit het paramedische beroep en heeF zich daarna verdiept in het gezondheidsrecht. In 
2002 is ze het HumanisKsch Vredes Beraad (HVB) als het ware ingerold. Ze realiseert zich dat we wel 
een mooie speech kunnen houden over vrede, maar dat het nou niet goed gaat met het BEHOUD van 
vrede, hoewel vredesgroepen zeer acKef zijn. 

De zin van het HumanisKsch Vredes Beraad is er wel degelijk. Het HVB geeF aan wat er in de 
maatschappij leeF en heeF bij democraKsche controle op de besluitvorming, invloed op het beleid. 
Het HVB is ontstaan als werkgroep, reeds in 1924, met anK-militarisKsche kampeerjongeren die 
oorlog mensonterend vonden. De latere professor humanisKek Jaap van Praag (kernwerk: 
grondslagen van het humanisme), behoorde als jongere tot deze groep. 

Het HVB kende behalve pacifisten, juist ook mensen die voor extra bewapening waren. Er waren zelfs 
twee beslissingsorganen: Bondsbestuur en Vredesberaad. Botsingen tussen links en rechts waren niet 
vreemd. Dat hield verband met de maatschappelijke ontwikkelingen: in 1957 werd het gebruik van 
kernwapens afgekeurd, maar in 1963 mocht het kennelijk wel weer. Jaap van Praag was een groot 
voorstander van de vredesrichKng. Zo werden in het leger geestelijke raadslieden acKef. 

Na 1983 werd de wereld volgebouwd met kernwapens. In 1983 was er een grote demonstraKe op het 
Malieveld waar het HVB acKef was. Een kleine groep met veel invloed. 

Het HV koos veelmeer voor andere themata, zoals omgaan met euthanasie. Het HVB en het HV 
waren het weliswaar niet met elkaar eens over vredesvraagstukken, maar moesten wel weer gaan 
samenwerken. Kernwapens werden een nacht merrie (totdat de bom valt…Doe Maar). Verdragen 
werden met voeten getreden en steeds meer mensen waren tegen het gebruik van kernwapens. 

De media moesten worden beïnvloed om het thema niet uit beeld te laten verdwijnen. Voorzi`er 
Boris van der Ham en directeur Christa Compas van het HV, zeiden dat het HVB en het HV weer 
moesten samenkomen binnen het thema vredeseducaKe. 

Anke grijpt terug naar het gebruik van kernwapens op Japan. In 1942 was dat al mogelijk door het 
gebruik van kernfusie. Was het wel nodig om kernbommen op Japan te werpen in 1944? Japan was al 
gezwicht. 

Ab reageert met het feit dat er ook veel Amerikaanse militairen zijn gesneuveld, dus daar kun je 
verschillend over denken. In ieder geval is het gebruik van kernwapens een zeer kostbaar 
afschrikmiddel. Geld, dat ook construcKef kan worden aangewend. 

De situaKe is wel verwarrend: er zouden afspraken zijn over “first use (wie gooit de bom als eerste…) 
en boven de evenaar zijn er veel landen die kunnen beschikken over de atoombom. 



Onder de evenaar is dat anders. De zaak is zeer onevenwichKg en dat zag je al in de Cubacrsis van 
1962: dat was een dubbeltje op zijn kant, maar door verstandig reageren van zowel de USA als de 
USSR desKjds, is het goed afgelopen. Er kwam een non-proliferaKeverdrag: we verspreiden geen 
kernwapens en vallen niet als eerste aan. Maat in 1983/84 kwamen de midden-lange-afstands-
rake`en toch weer in beeld. In 1987 besloten Ronald Reagan en Michael Gorbatsjov tot een niet-
verspreiding. Kortom: naar demonstraKes tegen kernwapens werd wel geluisterd. 

Wat betekent vrede nu? Kan er een verbod komen op het bezit van kernwapens? Daar zi`en haken 
en ogen aan. Er zit veel geld in….we zijn gebonden aan de NAVO…..maar…toch moeten we een peKKe 
gaan onderschrijven en die werd dan ook uitgedeeld als appèl aan de wereldleiders. 

Het HVB stuurt net als Ab Gietelink ook brieven; ze kunnen niet meer om ons heen! We promoten de 
vredeseducaKe. De resultaten van de door Anke uitgedeelde PETITIE sturen we op naar het HV- 
hoofdbestuur. 

Na de pauze werd de vraag beantwoord wat het HV doet aan vredesberaad. Cobi Noordhoff van PAX 
Almelo gaf aan dat ze de Vredesweek die 3 jaar geleden op de kaart is gezet, wil verbreden met de 
“walk of peace” m.n. voor jongeren. 

Anke geeF vanuit het HVB aan, dat er een apart gevaar gaat ontstaan, nl. de roboKsering van  
wapens, waarbij de menselijke hand onzichtbaar wordt. We zijn de wereld van onze kinderen op deze 
wijze aan het verprutsen, zo luidt haar toevoeging. 

Harry Mondeel zegt dat er vanuit de Raad van Kerken naar verhouding nog te weinig support is. 
Vrede wil verbinden OVER grenzen en dat kan een beweging worden voor jongeren die elkaar 
inspireren. Vanuit zijn ervaring in Roemenië kan hij stellen dat culturele ontmoeKngen van hoge 
waarde zijn en dat moet zo blijven. 

Bram vraagt zich af wat er met het waardevolle werk van polemoloog Bert Röling is gedaan. Hij was 
het die in navolging van raKonele beta-wetenschapers wees op de “overkill” van 17. D.w.z. dat we als 
mensheid de wereld theoreKsch gezien 17 keer kunnen vernieKgen. Dan ben je zeer verkeerd bezig. 

Ab wijst er op dat we t.a.v. Rusland meten met twee maten. Anke is het ermee eens dat Rusland niet 
zo’n boosdoener is als vaak wordt voorgesteld 

Voorts leest Ab de brief voor, die naar Donald Trump zou moeten worden verzonden.  

De vertoning van de You-Tube-vide van bestuurslid Gijs van Aarle, over het bezoek van Dhr. V. 
Naydenov van de Russische Ambassade aan Almelo en de uitreiking van de onderscheiding door Dhr. 
A. Shulgin in Den Haag, werd op prijs gesteld. 

Tot slot blies Dhr. Scheltorst op een authenKeke midwinterhoorn, zoals die ook is aangeboden op de 
Russische Ambassade in augustus in Den Haag. Een melancholiek geluid, waarbij iedere blazer in 
Twente zijn eigen klank heeF, die subKel herkenbaar is voor andere blazers. Ieder apart. 

Slot: ondanks de geringe opkomst was er wel een hoge kwaliteit van de ontmoeKng. 

Bram Theo Steynis 


