
De	vierde	Nieuwsbrief	van	Onkruit	vergaat	niet.
Je	moet	ons	toevoegen	als	veilige	afzender	om	de
afbeeldingen	te	zien!

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief
van	Onkruit	Vergaat	Niet

Tentoonstelling,	film,	debat,	Nie
wieder	Krieg!
Graag	wilen	wij	jullie	uitnodigen	de	tentoonstelling	te
bezoeken.	Daar	zullen	de	film	en	de	portretten	getoond
worden.	De	tentoonstelling	wordt	gehouden	in	de	middag
(13:00	-	17:00	uur)	van	19	tot	30	september	(niet	op
zondag	25	sept)	in	de	Lutherse	Kerk	aan	de	Prins
Hendrikstraat	79	in	Nijmegen.	Op	zaterdag	24	september	is
de	tentoonstelling	van	10:00	tot	17:00	uur	geopend.	Je	kunt
vrij	binnenlopen.

Ook	ben	je	van	harte	welkom	op	de	debatavond.	Die	wordt
gehouden	op	23	september	19:30	uur	in	de	Thiemeloods
in	Nijmegen.	Ook	daar	zal	de	film	gedraaid	worden	op	een
groot	scherm.	Speciale	aandacht	vragen	we	voor	het
liederenconcert	'Nie	Weder	Krieg'	met	Eric	van	Grootel	en
Frank	van	Merwijk	op	vrijdagavond	30	september	20:00
uur	in	de	Lutherse	Kerk.

Voor	meer	gedetailleerde	informatie	zie	de	info	op	de
hieronder	afgebeelde	poster	(klik	op	de	poster	om	deze	te
downloaden).	Klik	hier	voor	het	persbericht.

Aanmelden

Je	kunt	je	hier	aanmelden	voor	de	debatavond	(we	vragen
€10	entree)..
Aanmelden	voor	Nie	wieder	Krieg	kan	hier.

In	Memoriam	Jan	van	Eerd
Op	28	juli	2022	is	onze	aimabele	vriend	en	mede-
totaalweigeraar	(lid	van	het	Politiek	Dienstweiger	Kollektief)
overleden.	Jan	was	vanaf	het	begin	actief	betrokken	bij	de
plannen	voor	de	film,	de	tentoonstelling	en	debatten.	Hij
hield	zich	vooral	bezig	met	de	film	en	portretten	van
totaalweigeraars	en	oud-actievoerders.	Ondanks	dat	zijn
gezondheid	niet	zo	goed	was,	deed	hij	dat	vol	overgave	en
nam	geen	genoegen	met	prutswerk.	Zes	weken	voor	zijn
overlijden	kreeg	hij	de	uitslag	van	een	scan:	hij	had
uitgezaaide	en	ongeneeslijke	longkanker.	Jan	wilde	zich
niet	laten	behandelen.	Hij	zag	zichzelf	opnieuw	als	een
totaalweigeraar	maar	dit	maal	van	iedere	medische
behandeling.	Hij	nam	ons	allen	mee	in	de	aanloop	naar	zijn
zelfgekozen	tijdstip	van	overlijden.	Tot	op	het	laatst	was
Jan	betrokken	bij	ons	project.	Zijn	laatste	woorden:	"Zorg
goed	voor	elkaar	en	voor	de	aarde".

Verzet	tegen	kernwapens

Kernwapens	zijn	illegaal!
Voor	een	regering	zou	het	een	belangrijk	principe	moeten
zijn,	dat	je	je	aan	je	eigen	regels	houdt.	In	de	Algemene
vergadering	van	de	Verenigde	Naties	is	in	2017	een
juridisch	rechtsgeldig	besluit	aangenomen,	dat	kernwapens
illegaal	zijn.	Desondanks	faciliteert	Nederland	dat	de
Amerikanen	op	ons	grondgebied	kernwapens	kunnen
moderniseren	en	schaft	veel	te	dure	Amerikaanse
gevechtsvliegtuigen	aan.	Gepaard	aan	de	komst	van	F-35
gevechtsvliegtuigen,	worden	de	op	Vliegbasis	Volkel
gestationeerde	B61	kernbommen	opgewaardeerd	naar
preciese	kernbommem.	De	'bruikbaarheid'	van	de
voorheen	'domme	vrijeval	bommen'	kan	betekenen	dat	de
Amerikanen	deze	kernwapens	gemakkelijker	zullen
inzetten.	Lees	er	alles	over	op	de	pagina	"Verzet	tegen
kernwapens".

Vanuit	het	Jeannette	Noëlhuis	gaat	Frits	ter	Kuile	voorop	in
de	strijd	tegen	de	kernwapens.	Op	deze	pagina	kun	je
lezen	en	kijken	over	de	protesten	in	Volkel.	Frits	laat	zich
niet	weerhouden	door	grenzen.	Van	4	juli	tot	en	met	2
augustus	heeft	Frits	ter	Kuile	in	een	Duitse	gevangenis
vastgezeten,	omdat	hij	in	de	zomer	van	2018	samen	met
anderen	een	Onze	Vader	heeft	gebeden	op	een
atoombunker	op	de	vliegbasis	Büchel.

In	onderstaand	filmpje	legt	Frits	uit	hoe	je	NAVO-
prikkeldraad	kunt	doorknippen,	en	zie	je	hoe	ze	naar	de
atoombunker	gaan,	waarvoor	hij	dus	is	veroordeeld.

Oorlog	in	Oekraïne
Soms	lijkt	de	aandacht	voor	de	oorlog	in	Oekraïne	wat	weg
te	zakken.	Maar	het	wordt	snel	weer	voorpaginanieuws	als
er	zaken	zijn	die	ook	de	andere	landen	in	Europa	kunnen
raken.	We	hebben	het	dan	niet	alleen	over	het	dichtdraaien
van	de	gaskraan	en	de	perikelen	rondom	de
gasleveranties.	Momenteel	houden	vooral	de
gebeurtenissen	rondom	de	kerncentrale	Zaporitzja	de
moederen	bezig,	gezien	het	grote	risico	op	een	kernkamp
die	grote	delen	van	Europa	en	Rusland	kan	raken.	Lees
verder	op	deze	webpagina.	

Russian	troops	out!	Nee	tegen
NAVO-uitbreiding!
Via	PeaceNews.info	werden	we	op	het	spoor	gezet	van
interessante	artikelen	van	Nick	Megoran.	Hij	is	politiek
geograaf	en	is	ook	actief	in	de	vredesbeweging	in
Newcastle.	Nick	Megoran	zit	niet	op	de	lijn	dat	het	Westen
de	schuld	heeft	van	de	Russische	invasie	in	Oekraïne.	Hij
geeft	aan	dat	oorlogen	zelden	veroorzaakt	door	slechts	één
factor.	"Oekraïners	die	kritiek	hebben	op	linkse	westerse
commentaren	die	het	Westen	meer	de	schuld	geven	dan
Rusland,	hebben	gelijk.".Rusland	is	direct	verantwoordelijk
voor	deze	afschuwelijke	oorlog.	
Maar	hij	schetst,	ondersteund	door	uitspraken	van
Amerikaanse	prominenten,	hoe	de	NAVO	(die	net	zoals	het
Warschau	Pact	na	het	einde	van	de	Koude	Oorlog	eigenlijk
geen	bestaansrecht	meer	had)	zich	uiteindelijk	heeft
ontwikkeld	tot	een	door	Amerika	geleid	agressief
bondgenootschap.	
De	slogan	'Russian	troops	out!	Nee	tegen	NAVO-
uitbreiding!'	heeft	een	bepaalde	nuance,	dat	erkend	wordt
dat	Rusland	direct	verantwoordelijk	is	en	er	aan	de	andere
kant	een	indirecte	verantwoordelijkheid	is	van	de	NAVO
met	de	systematische	expansie.	Ook	gaat	hij	in	op	de
'proxy-oorlog':	een	proxy-oorlog	is	een	oorlog	die	gevoerd
wordt	door	een	grootmacht	die	er	zelf	niet	bij	betrokken
raakt.	Waar	het	op	neer	komt:	de	Verenigde	Staten	voeren
hun	oorlog	met	Rusland	uit	op	het	grondgebied	van
Oekraïne.	Je	kunt	hier	verder	lezen,	we	adviseren	om	de
oorspronkelijke	teksten	te	lezen	(zie	de	links	onderaan	de
pagina).

Extra	miljarden	voor	de
wapenindustrie
Na	de	Russische	invasie	in	Oekraïne	in	februari	2022
besloten	veel	Europese	landen	hun	defensiebudgetten
drastisch	te	verhogen.	
Vrijwel	zonder	enig	tegengeluid	van	het	parlement	besloot
de	Nederlandse	regering	om	het	defensiebudget
structureel	met	€5	miljard	te	verhogen.	Lees	en	bekijk	hier
hoe	al	die	extra	miljarden	vooral	ten	gunste	komen	van	de
wapenindustrie.

--	Nr	4	--
6-9-'22

Inleiding

In	deze	Nieuwsbrief
aandacht	voor	onze
activiteiten	in	september,
de	tentoonstelling,	het
debat	(met	mogelijk	een
vervolg	in	Utrecht),	de	film
en	niet	te	vergeten	de
avond	Nie	wieder	Krieg!

Met	het	In	Memoriam
willen	we	‘onze	Jan’	eren.
De	uitgave	‘Hersenen	des
Doods’	is	geheel	door	hem
geschreven,	zelfs	in	eigen
kring	was	dit	voor	velen
onbekend,	omdat	Jan	in	al
zijn	bescheidenheid	vooral
op	de	achtergrond	werkte.
Dat	deed	hij	opnieuw	bij
het	voorbereiden	van	de
activiteiten	in	september,
Jan	werkte	hard	mee	aan
het	project,	vanuit	een
betrokken	en	ook	kritische
houding.	Het	is	verdrietig
dat	hij	er	zelf	niet	meer	bij
kan	zijn.

We	kunnen	de	oorlog	in
Oekraïne	niet
onbesproken	laten.	‘De
media”	worstelen	er	mee
hoe	ze	aandacht	kunnen
(blijven)	besteden	aan
deze	afschuwelijke	oorlog.
We	zien	en	lezen
inmiddels	veel
verslaggeving	met
persoonlijke	verhalen.
Sporadisch	goede
commentaren	en
verklaringsmodellen.	Wij
besteden	in	dit	kader
aandacht	aan	de
kerncentrale	die	nu	als
wapen	in	de	strijd	wordt
ingezet.	Geopolitiek	is	niet
zo	ons	ding,	maar	we
vonden	het	de	moeite
waard	om	aandacht	te
besteden	aan	de	ideeën
van	politiek	geograaf	Nick
Megoran.	Ook	de
Nederlandse	regering	is
zonder	enige	kritische
reflectie	op	de	rol	van	de
NAVO	in	de	kramp
geschoten	van	méér
bewapening.	Een
ontwikkeling	waarvan	met
name	de	wapenindustrie
profiteert	en	die	geen
enkele	bijdrage	levert	aan
een	veiliger	Europa.		
Het	gaat	daarbij	niet	meer
alleen	om	conventionele
wapens.	In	de	jaren	1981
en	1983	vonden	de	grote
antikernwapen-
demonstraties	plaats
tegen	de	kruisraketten.	De
kernwapens	die	in
Nederland	werden
gestationeerd,	waren
vooral	domme	vrijeval
kernbommen.	Die
bommen	worden	nu
geschikt	gemaakt	als
precisie	kernwapens,
hetgeen	de	daadwerkelijke
inzet	ervan	dichterbij
brengt.	Dit	vindt	plaats,
terwijl	kernwapens	door	de
Verenigde	Naties	als
illegaal	worden
bestempeld.	Het	verzet
tegen	kernwapens	blijft	via
de	vele	vredes-	en	anti-
oorlogsgroepen	doorgaan,
maar	heeft	weinig	invloed
op	het	politieke	discours.
Tja,	we	kunnen	niet
allemaal	met	trekkers	en
asbest	in	de	weer.

Wim	van	der	Grinten
Eindredactie	

Is	jouw
burgemeester
voor	vrede?
Actievoerders	krijgen	vaak
indirect	met	de
burgemeester	te	maken.
Hij	of	zij	gaat	over	de
openbare	orde,	kan
noodverordeningen
uitroepen,	geeft	al	dan	niet
toestemming	voor
demonstratieve	protesten.	
Burgemeesters	over	de
hele	wereld	zijn	inmiddels
betrokken	bij	Mayors	for
Peace.	Hoe	zit	het	met
jouw	burgemeester?	
Meer	lezen.

Vredesweek
2022
Het	thema	van	de
Vredesweek	2022	is:
Generatie	Vrede.	De
oorlog	in	Oekraïne	laat
ons	des	te	meer	beseffen
dat	vrede	geen
vanzelfsprekendheid	is,
maar	een	gezamenlijk
project	waar	élke	dag	aan
moet	worden	gebouwd.
Zeker	in	een	tijd	waarin	de
wereld	om	ons	heen	snel
verandert,	nieuwe
dreigingen	op	ons
afkomen	en	grote
vraagstukken	over
veiligheid	op	tafel
liggen.	Het	is	nu
belangrijker	dan	ooit	dat
de	Generatie	Vrede	van
zich	laat	horen!	

Generatie	Vrede	verenigt
burgers	die	in	actie	willen
komen	voor	vrede,	over
grenzen	en	dwars	door
verschillen	in	huidskleur,
gender	en	klasse	heen.
Van	de	generatie	die	zich
nog	herinnert	hoe	mensen
massaal	de	straat	op
gingen	tegen	kernwapens,
tot	een	nieuwe	generatie
jongeren	die	zich	steeds
meer	zorgen	maken	over
hún	toekomst.	De
vredesbeweging	anno
2022	verbindt	jong	en	oud
in	een	gezamenlijke
missie	voor	een
vreedzame	wereld.

Lees	het
Vredesweekessay	2022.

De	nationale	Vredesweek
2022	loopt	van	17	t/m	25
september,	kijk	hier	voor
de	activiteiten.

De
Nederlands-
Indonesische
dekolonisatie-
oorlog
Het	begon	allemaal	met
een	interview	met	Joop
Hueting,	eerst	in	de
Volkskrant	en	daarna	in
het	tv-programma	Achter
het	Nieuws:	over	de
oorlogsmisdaden	van
Nederlandse	militairen	in
Indonesië	in	de	periode
1945-1949.	

Inmiddels	is	er	heel	wat
over	geschreven.	Stan
Meuwese	geeft	in
Vredesmagazine	2022	nr.
3	een	actuele	leeswijzer.

We	zijn	begonnen	met	een
nieuwe	rubriek:	Lezen
Luisteren	Kijken.	Heb	je
zelf	een	tip?	Mail	ons	op
info@onkruitvergaatniet.nl!

Oproep
De	voorbereidingen	van	het	project	Onkruit	vergaat	niet	zijn	vrijwel	afgerond.	Wel	kunnen	we
met	name	bij	het	opbouwen	van	de	tentoonstelling	nog	hulp	gebruiken.	Als	je	in	(de	buurt	van)
Nijmegen	woont,	meld	je	dan	aan.	Wij	zijn	blij	met	je	hulp.

Namens	Stichting	Onkruit	vergaat	niet

Mari	Beks
info@onkruitvergaatniet.nl																																																																										Onkruit	vergaat	niet

Nieuwsbrief	ontvangen?
Deze	Nieuwsbrief	wordt	verstuurd	naar	iedereen	die	zich	via	de	website	heeft	ingeschreven,
inschrijvingen	van	de	gespreksavond	over	Oekraïne	(7	april	2022)	én	naar	de	(oorspronkelijke)
lijst	contacten.	Indien	je	geen	prijs	stelt	op	toezending	kun	je	je	via	de	link	onderaan	afmelden.
Ken	je	mensen	die	mogelijk	geïnteresseerd	zijn	in	dit	project?	Zij	kunnen	zich	via	deze	link
inschrijven	op	deze	Nieuwsbrief.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@onkruitvergaatniet.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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