
IMPRESSIE VAN EEN ACTIEWEEK TEGEN KERNWAPENS 
VAN 3 TOT 9 AUGUSTUS 2019 IN EN ROND ENSCHEDE 

 

Op 1 februari 2019 zegde de Amerikaanse president Trump het INF-verdrag op; één dag later gevolgd door zijn 
Russische ambtsgenoot Poetin. Dit verdrag werd in 1987 aan het einde van de Koude Oorlog door hun voorgangers 
Reagan en Gorbatsjov gesloten en gaf in feite gehoor aan het steeds bredere verzet in Europa tegen de kernkop 
dragende kruisraketten. In het verdrag was een bepaling opgenomen dat het pas een half jaar na opzegging buiten 
werking zou treden zodat de opzegging binnen dat halfjaar herroepen kon worden, maar dat is niet gebeurd en zo 
eindigde het verdrag op vrijdag 2 augustus en werd de weg geopend opnieuw nucleaire kruisraketten in Europa te 
plaatsen. Dat was dus vier dagen vóór dinsdag 6 augustus waarop in de hele wereld voor het 74ste jaar de atoombom 
op Hiroshima herdacht werd en precies een week voor vrijdag 9 augustus waarop datzelfde met de atoombom op 
Nagasaki gebeurde. Herdenkingen die een waarschuwing in zich dragen dit niet nog eens te laten gebeuren en een 
protest tegen de ontwikkelingen die dit meer dan ooit steeds waarschijnlijker maken. 
Voor het zesde achtereenvolgende jaar organiseerde de Noordrijn-Westfaalse afdeling van de Deutsche Friedens-
Gesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK NRW) daarom juist in die week van Hiroshima en Naga-
saki een Vredesfietstocht langs militaire en nucleaire objecten die voor een vredesbeweging relevant zijn en waarbij 
dit jaar ook Enschede, tamelijk uitgebreid zelfs: van 6 tot 8 augustus, werd aangedaan. Daarnaast waren de 
maandelijkse wake tegen oorlog en geweld op de eerste zaterdag van de maand (3 augustus) op het Ei van Ko in de 
Enschedese binnenstad en de maandelijkse Sonntagsspaziergang op de eerste zondag van de maand (4 augustus) 
bij Urenco Gronau in het kader van de beëindiging van het INF-verdrag, van de nieuwe kernwapenontwikkelingen 
en de rol van Urenco daarbij en van de herdenkingen van Hiroshima en Nagasaki geplaatst en in het laatste geval 
opgeschaald. Op deze en de volgende pagina’s een impressie met vooral veel foto’s van deze en een paar andere 
activiteiten. 
 

Zaterdag 3 augustus 2019: maandelijkse wake op het Ei van Ko Enschede 
 

 
 

Zondag 4 augustus 2019: opgetuigde Sonntagsspaziergang Urenco Gronau 
 

 



Dinsdag 6 augustus 2019: van Holterbroek (bij Eibergen) naar Enschede 
 

De Vredesfietstocht, die zaterdag 3 augustus in Düsseldorf was gestart, vertrok op dinsdagochtend 6 augustus vanaf 
een kampeerboerderij in Weseke, achter Winterswijk. Vanuit Enschede reden we hen tegemoet om elkaar bij het 
Duits-Nederlandse militaire afluistercentrum Holterbroek (Eibergen) te treffen en samen naar Enschede te fietsen. 

 
De organisatie van de Vredesfietstocht wilde graag op 6 augustus in Enschede zijn, omdat ze hadden gelezen over 
de die-in die we vorig jaar als Hiroshima-herdenking hadden georganiseerd. Dat wilden ze graag met ons meemaken 
en ze zorgden er eigenlijk voor dat het nog beter uit de verf kwam. Na enige tijd “dood” op de grond te hebben 
gelegen stonden we één voor één op met een letter en vormden we de tekst “Hiroshima mahnt!”. Het maakte 
diepe indruk op de aanwezigen op de drukbezette terrassen van de Oude Markt en de flyers vonden gretig aftrek. 

 
Na afloop – het was inmiddels zes uur geworden – hebben we als Duitse, Nederlandse en Witrussische deelnemers 
samen gegeten en nog een informele en publieke uitwisseling over (toekomstige) vredesactiviteiten in Duitsland 
en Nederland gehad in een soort kringgesprek in de Wintertuin van de Wonne. 

 



Woensdag 7 augustus 2019: diverse rondleidingen in en rond Enschede 
 

De middelste dag van de Vredesfietstocht die een ruime week duurt, is traditiegetrouw een rustdag. Deze vond dus 
plaats op woensdag 7 augustus in Enschede. De deelnemers aan de Vredesfietstocht overnachtten overigens in De 
Meene in Buurse en kwamen die ochtend net als de dag ervoor aangefietst op het verzamelpunt op de Oude Markt.  

 
De Duitsland-coördinator van de gemeente Enschede had namelijk lucht gekregen van deze Vredesfietstocht en 
was zo enthousiast dat “de meest Duitse stad van Nederland” in het programma van deze Duitse fietstocht was 
opgenomen, dat hij de deelnemers een gratis stadsrondleiding aanbood. Te voet, dus met de fietsen in de stalling. 

 
In aansluiting op de rondleiding door de binnenstad hebben we ’s middags (op de fiets) de voormalige militaire 
Vliegbasis Twenthe bezocht die een belangrijk deel van haar vorm en omvang te danken heeft aan de Duitse 
bezetter in de jaren 40-45. Zo hebben we een bezoek gebracht aan de restanten van de Gefechtstand vanwaaruit 
een belangrijk deel van het Nederlandse luchtruim werd bestreken en aan de schietbaan waar de boordkanons 
werden ingeschoten. Aan het eind van deze rondleiding hadden we nog een ontmoeting met de veiligheidsdienst. 

 



Donderdag 8 augustus 2019: ontvangst in Gronau en afscheid in Ochtrup 
 

Na een tweede overnachting op De Meene in Buurse scheerde de Vredesfietstocht donderdagochtend rakelings 
langs Enschede naar Gronau. Vanuit Enschede waren we daar ook met een aantal mensen naartoe gefietst om 
samen met hen door de loco-burgemeester van Gronau ontvangen te worden in de Gronause raadszaal. Daar werd 
de burgemeester opgeroepen zich aan te sluiten bij het door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki 
opgerichte netwerk van Burgemeesters voor Vrede die net als het Rode Kruis en verschillende vredesorganisaties 
campagne hebben gevoerd en nog steeds voeren voor het op 7 juli 2017 gesloten VN-kernwapenverbodsverdrag. 

 
Na nog een interview voor de Duitse WDR-televisie ging de fietstocht verder naar de achterzijde van Urenco waar 
we werden bijgepraat over de betrokkenheid van dit bedrijf bij oude en nieuwe kernwapenontwikkelingen. 

 
Na de lunch werden de fietsen weer bestegen richting einddoel van vandaag: de voormalige legerplaats Saerbeck. 
Om de route te verkennen die we op  1 september vanuit Enschede naar het Vredesfeest in Münster moeten nemen 
is een kleine Enschedese delegatie nog meegefietst naar Ochtrup om daar afscheid te nemen van de Vredesfietsers. 

 


