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 Met groot verdriet vernamen we het overlijden van Dirk Panhuis. Hij 
heeft lange tijd de kar van VRAK getrokken. Zijn overlijden is dan ook een 
groot verlies voor onze organisatie, ook al draaide de Aktie Vredesbelasting 
de laatste jaren reeds op een laag toerental. 
 Wat Dirk voor VRAK, CPTI en als persoon betekende, kan u lezen in de 
volgende getuigenissen en bijdragen, of gedeelten ervan, van mensen die 
hem goed gekend hebben of met hem samenwerkten. Onze oprechte 
deelneming gaat uit naar de familie van Dirk. 

 

 
 
 
 

Geen geld voor geweld 



Dirk, dertig jaar actief in VRAK 
 
 
 De naam Dirk Panhuis duikt voor het eerst op in de VRAK-info van 
november 1986. In mei scheef hij met de Leuvense werkgroep van VRAK een 
brief aan de negen volksvertegenwoordigers en de zes senatoren van het 
kiesarrondissement Leuven om hun steun te vragen voor het wetsvoorstel van 
VRAK. Van senator Geens kregen ze een negatief antwoord en daarop schreef 
Dirk een uitgebreid antwoord aan Dhr. Geens. 
 
 In datzelfde nummer lezen we ook dat Dirk aanwezig was op de eerste 
internationale conferentie over belastingweigeren in Tübingen, West-Duitsland 
van 18 tot 21 september 1986. Ik vermoed dat hij kort daarvoor lid geworden is 
van de Raad van Beheer van VRAK en zo een dertigtal jaar heel actief geweest 
is binnen VRAK. Hij bereidde de vergaderingen voor en leidde ze. Hij vertaalde 
heel wat teksten uit buitenlandse tijdschriften voor de VRAK-info en schreef er 
zelf ook heel wat.  
 

 
 
 Dirk schrikte er ook niet voor terug om actie te voeren. In juni 1990 werd 
een deel van zijn inboedel verkocht wegens 500 BEF (ongeveer 12,50 €) 
belastingschuld. Dit was het symbolisch bedrag dat toen volgens het 
actiemodel van VRAK werd achtergehouden en gestort op het voorlopig 
vredesfonds van VRAK. Deze openbare verkoop groeide uit tot een grote 
manifestatie met veel aandacht in de media en veel publiciteit voor VRAK. 
 
 VRAK heeft op veel feesten en markten rond Derde Wereld, vrede, e.d. 
gestaan met een stand om ons gewetensbezwaar kenbaar te maken en Dirk 
was daar meestal ook aanwezig. Hij hield ervan om met de mensen in 
discussie te gaan. 
 
 Dirk was ook jarenlang secretaris van Conscience and Peace Tax 
International (CPTI), een internationale vzw die werd opgericht om bij Europese 
en internationale instanties het recht op gewetensbezwaren tegen het 
meebetalen voor militaire verdediging erkend te krijgen. 
 
 Het overlijden van Dirk is dan ook een groot verlies voor VRAK en de hele 
vredesbeweging. 
 

Bob De Baecke, voormalig lid van de Raad van Bestuur van VRAK 
 en nog steeds onze lay-out-man 



Gandhiaanse traditie 
 
 
 Ik ken Dirk sinds 1989, toen ik bij VRAK kwam op het moment dat ik mijn 
burgerdienst begon bij IOT - Forum voor Vredesaktie. Op de driewekelijkse 
VRAK-vergaderingen vond ik een klein maar vastberaden groepje 
medegewetensbezwaarden… Ik heb het boedelbeslag bij Dirk en Emilia thuis 
spijtig genoeg niet zelf meegemaakt. 
 
 Terwijl ik in de daaropvolgende jaren volop mee directe geweldvrije acties 
organiseerde tegen atoomwapens, (Vlaamse) wapenhandel, een hele reeks 
oorlogen en militaire “oplossingen” voor conflicten, was VRAK de groep waar 
we – vergadering na vergadering – bleven doorwerken met het wetsvoorstel. 
We bleven zoeken naar manieren om onze gewetensbezwaren tegen het 
meebetalen aan oorlog via onze belastingen in concrete vormen te gieten. 
Steeds kloppen op dezelfde nagel – geld is de zenuw van de oorlog!  
 
 Het vereist een zeer grote inspanning, discipline, gedrevenheid en 
engagement om dat méér dan 30 jaar vol te kunnen houden! Zo was Dirk. En 
zo waren ook de andere leden van VRAK. Ieder met een aparte 
persoonlijkheid, ieder met zijn eigen gaven en beperkingen – maar met de 
vaste wil om samen te werken en ons gezamenlijk doel te verwezenlijken. 
Geweldloosheid in de beste Gandhiaanse traditie als onverzettelijkheid.  
 

 
 
 In Leuven en ver daarbuiten hebben we op veel (Wereld)feesten en 
evenementen gestaan met de VRAK-infostand om ons gewetensbezwaar aan 
ieder die het horen wilde, uit te leggen. Steeds was Dirk energiek, integer, 
onvermoeibaar, serieus zonder zwaar op de hand te zijn, nobel – een idealist in 
de beste betekenis: gedreven door zijn idealen en bereid om ervoor te werken. 
 
 De vredesbeweging verliest een onvermoeibare medestrijder die vrede hier 
op aarde echt ‘in beweging’ heeft trachten te brengen met alles wat hij had (tijd, 
intellect, reflectie, handelen ..).  
 Ik zal hem missen. 
 
 Tot weerziens, Dirk! 
 
 

Koen Moens, ex-medewerker en vrijwilliger van VRAK 
 



Vredesapostel 
 
 
 Dirk was jarenlang voortrekker en feitelijk voorzitter van VRAK. Ook 
bouwde hij internationale samenwerking op. Verscheidene jaren organiseerde 
hij met VRAK hier in ons land de Internationale Conferentie van 
Vredesbelastingcampagnes en Oorlogsbelastingweigeraars. Hij bewerkstelligde 
ook samenwerking met de Quakersbeweging die een grote internationale 
vredeswerking heeft. 
 
 Onvermoeibaar deed hij aan lobbywerk in de secretariaten van de politieke 
partijen en bij parlementsleden om hun steun voor het wetsvoorstel over 
gewetensbezwaar tegen bewapening te bepleiten. 
 

 
 
 Even vastberaden bemande hij infostands van VRAK op allerlei markten, 
fora en bijeenkomsten. Niets was hem teveel en niets kon hem ontmoedigen. 
Hij scheen de leuze van Willem van Oranje over te nemen: “Je hoeft niet te 
hopen om aan te pakken, je hoeft niet te slagen om vol te houden!”. Maar ik 
denk dat hij veeleer leefde vanuit zijn christelijk geloof in Gods Rijk van Vrede 
en zijn passie voor gewetensvrijheid.  
 
 Hij was en blijft voor mij een hedendaagse vredesapostel, bevlogen en 
gedreven, maar tevens nuchter en zakelijk waar het nodig was. Zijn geest 
moge ons blijven inspireren! 
 

Luc Simoens, lid van de Raad van Bestuur van VRAK 



Compagnon in de vrede 
 
 
 Ik leerde Dirk kennen in 1996, toen ik naar de vergaderingen van de Raad 
van Bestuur van VRAK begon te gaan. Gedurende 19 jaar deden we samen en 
met andere VRAK’tivisten lobbywerk in het parlement, bemanden infostands, 
deden de boekhouding, enz. We schreven ook artikels voor de VRAK-info. Eén 
van beiden legde de basis voor een artikel en de ander werkte daar op verder, 
vulde aan, veranderde en corrigeerde naar hartelust. Het mooie daarbij was dat 
we daar allebei voor open stonden en elkaar aanvulden.  
 
 Vlak na zijn pensionering organiseerde VRAK voor de tweede maal een 
internationale conferentie. Beter gezegd: Dirk organiseerde die conferentie. 
Alles was tot in de puntjes verzorgd en geregeld. Een jaar inzet bracht 73 
deelnemers uit 13 landen op de been. Pensioneringstijd was goed om nog 
harder te kunnen werken…  
  

 
 
 Naast zijn engagement voor VRAK en CPTI, zijn gezin, kerk, vereniging 
voor leerkrachten oude talen, muziekschool, enz. schreef Dirk ook nog een 
vernieuwende Latijnse spraakkunst die erg gewaardeerd wordt en die hij zelf in 
enkele talen vertaalde of er streng op toekeek als anderen vertaalden. Hij 
schreef met enkele collega’s een handleiding Latijn voor de eerste graad 
secundair onderwijs.  
 
 De diagnose van zijn ziekte dateerde van juli 2014. Op 22 november van 
datzelfde jaar hielden we in Gent een vergadering om VRAK nieuw leven in te 
blazen (zie VRAK-info 2015/1). Dirk zat voor. Geen van de aanwezigen wist 
hoe het met hem gesteld was. Hij is tot op het laatst in zijn genezing blijven 
geloven en is ‘volle bak’ blijven doorgaan met zijn engagementen.  
 
 Ik mis je, compagnon in de vrede. 
 

Jan Hellebaut, ex-medewerker van VRAK, lid van de Raad van Bestuur en vrijwilliger 



Dirk en CPTI 
 

 
 
 We vernamen met diepe spijt dat Dirk Panhuis, onze vroegere secretaris 
van CPTI, op 16 februari 2015 is overleden na een langdurige ziekte. Dirk was 
de belangrijkste persoon die CPTI bij elkaar hield sinds haar oprichting, kundig 
ondersteund op vele manieren door zijn vrouw Emilia. 
 
 Sinds de oprichting van CPTI in Hondarribia, Spanje, op 17 september 
1994 is Dirk de motor geweest die CPTI rijdend hield. In 1996 werd hij de 
secretaris van de organisatie en zorgde hij er voor dat ze als internationale vzw 
erkend werd bij Koninklijk Besluit in België. En zonder twijfel was hij ook 
betrokken bij CPTI’s toekenning van haar "speciale raadgevende status" bij de 
Economische en Sociale Raad (ECOSOC) van de Verenigde Naties in juli 
1999. Dirk nam afscheid van zijn rol in 2013, toen de organisatie werd 
verplaatst naar het Verenigd Koninkrijk. 
 
 Al die jaren waren Emilia en Dirk royale gastdame en gastheer van de 
vergaderingen van de Raad van Bestuur van CPTI bij hen thuis in Leuven. Ze 
zorgden voor de accommodatie en het voeden van de leden van de Raad, en 
hielden ieders aandacht op de agenda. De vergaderingen waren altijd efficiënt 
en er werd telkens een duidelijk verslag gemaakt. 
 
 Als Dirks werk betaald had moeten worden, dan zou CPTI nooit in staat 
geweest zijn om al deze verschillende speciale diensten die hij als vrijwilliger 
deed, te betalen. Hij leerde ons hoe je de vereniging moest stichten, hoe 
erkenning te krijgen en de erkenning te behouden als een goed doel, hoe aan 
alle wettelijke eisen te voldoen en  hoe de boekhouding te doen die ook steeds 
door de Belgische autoriteiten werd aanvaard. Dit was heel andere materie dan 
zijn job als leraar klassieke talen op de middelbare school. Hij verwierf deze 
vaardigheden door zijn eigen ijver. We hebben geprofiteerd van Dirks talent 
voor talen: Nederlands, Engels, Spaans en Frans. Zelfs de Zweedse folder 
corrigeerde hij! Ook Emilia hielp ons als tolk tijdens een aantal conferenties. 
 
 We willen onze grote dankbaarheid uitdrukken voor de enorme 
inspanningen van Dirk, voor zijn betrouwbaarheid en zijn charme. Onze 
oprechte rouwbetuigingen gaan naar Emilia en hun twee kinderen. 
 

CPTI 
 

 
 
Wie graag de CPTI-nieuwsbrief ontvangt, stuurt een mailtje 
naar Friedrich Heilmann, lid van de Raad van Bestuur van CPTI: 
heilmann@friedenssteuer.de 

 
 



 
Woordje van Dirks kinderen, zijn schoonzoon en zussen 
 

"Als je valt, dan moet je niet 
huilen. Dan moet je opstaan!" 

  
 
 Thuis was papa de voorbeeldige nieuwe man.  Toen ze op trouwen 
stonden, ging mama er van uit dat ze voortaan elke dag zou moeten koken.  
“Ah nee,” zei de papa, “we doen elk ons deel.”  En zo bleek het. Of het nu was 
in de keuken met zijn papa-doet-de-afwas-schort, bij het kuisen of voor de was, 
hij deed meer dan zijn deel, tot achter mama’s rug toe.  
   
 En toen werd hij ziek.  Hij was tijdens de behandeling soms wel wat moe, 
maar werkte toch gewoon door en bleef ook thuis actief.  Hij wou niet als ziek 
persoon gezien worden en zijn diagnose, leukemie, hield hij geheim.   
 Deze laatste weken in het ziekenhuis, ernstig ziek, bleef hij hoopvol en 
wilde hij zo vlug mogelijk weer verder werken aan al zijn projecten. Nu 5 
februari stelde hij zich nog kandidaat voor de stuurgroep van een taalkundig 
project.  Een van de laatste dagen zei hij tegen zijn arts: “Er moet toch altijd 
een toekomst zijn…” 
 
 Op pensioen gaan was voor Dirk eigenlijk (nog) meer kunnen werken, zich 
inzetten op andere terreinen, weer muziekles volgen (blokfluit). Nu staat hij 
vermeld als ‘goed’ in het officiële boekje van januari  2015 van Belgische 
kamermuziekspelers. 
  
 Een telefoongesprek met Dirk ging nooit over koetjes en kalfjes. Dàt kon hij 
niet goed. Er was veel kans dat het eerste dat hij zei, was: “Waarvoor bel je?”  
Het ging al vlug over zinsstructuren, hoe Latijn moet worden aangeleerd. Dan 
zei hij: “Je weet nog wel ‘agens zus’ of ‘rhema/thema zo‘” en dan zei ik maar: 
”Ja hoor!” want ik snapte het altijd… bijna. 
 
 Ik wil nog een anekdote geven, die mama pas vertelde toen zij al oud was. 
Ik was bijna 3 en Dirk dus bijna 5. Ik liep over het grindpad en viel en huilde 
vreselijk. Mama hoorde door het open keukenraam Dirk/Dicky tegen mij 
zeggen: “Als je valt, dan moet je niet huilen, dan moet je opstaan.”  
Dat kan nu niet meer. Ik zal hem missen. 
 
 
 

Irene, Alexis, Filip, Willemina, Antoinette  
 
 
 



Opstand en opstanding 
 
 
 Zijn aandacht en bekommernis ging uit naar het leven hier en nu. Wat voor 
hem telde was het kwetsbare bestaan op deze aardkloot. Dat recht werd 
gedaan aan ont-rechten. Dat aan vrede werd gewerkt in plaats van aan oorlog. 
Dat de wereldrijkdom gelijk werd verdeeld in plaats van dat 1 procent van de 
rijksten bijna de helft ervan bezitten. Dat soort oerhumane en vitale 
bestaanskwesties had zijn vanzelfsprekende aandacht. De dood of wat er na dit 
leven zou komen, was zijn zorg niet. 
 
 73 jaar is Dirk geworden. Te vroeg, zoals de dood meestal te vroeg komt. 
Maar toch was Dirk ouder dan ik en velen met mij dachten. Want het was nooit 
zo te merken dat hij al in de zeventig was. Daarvoor was hij te actief, tot op het 
jachtige af, zozeer dat je soms bij hem zocht waar de handrem zat. Hij was een 
energiek trekpaard dat menig jonger veulen links en rechts voorbijstak in 
snelheid en vitaliteit. Hij had, kon je wel zeggen, een vorm van voortdurende 
haast. De nieuwe aarde diende onmiddellijk aan te breken en niet uitgesteld te 
worden. Geduld in het werken aan een betere wereld was niet aan hem 
besteed. Die wereld moest immers hier en nu gerealiseerd worden. 
 
 In maart 1967 trok Dirk ter vervanging van zijn legerdienst naar Kongo, 
toen Zaïre. Hij diende daar twee jaar vol te maken, maar het beviel hem zozeer 
dat hij er acht jaar bleef. 
 
 Dirk was een ras-trekpaard van onze kerkelijk kar. In die rol kon hij soms 
ook eigenwijs zijn. Hij had sterke en weldoordachte ideeën. Maar wat je niet 
van Dirk kon zeggen dat het hem om de positie van het paard te doen was. Of 
om haantje de voorste te zijn. Nee, bij trekpaard Dirk ging het hem niet om de 
positie van het paard, of om dankbaarheid te oogsten, maar om de kar die hij 
trok. Hij voerde nooit de dubbele agenda waarbij hij zichzelf achter de daden en 
initiatieven centraal stelde. Dat maakte het ook zo plezierig om met hem samen 
te werken. Je wist, je voelde steeds: het ging hem niet om zichzelf, maar om de 
zaak, de inhoud, om de weg die we als kerk [of als VRAK, CPTI (noot van de 
redactie)] in de wereld gaan en steeds weer dienen te kiezen. In die zin was 
Dirk een dienaar in de ware zin van het woord. 
 
 Opstanding, daar was het hem om te doen. Opstand tegen de doods-
gestalten en onheilsmachten in deze wereld. Opstanding uit onrecht. Opstand 
tegen het kwaad en de onmenselijkheid op aarde. Opstanding uit lethargie en 
fatalisme. Opstanding tot nieuw leven […]. 
 
 
 

Ernst Veen, Predikant van de Verenigde Protestantse Kerk Leuven 
 

 
 



We geven Dirk graag het laatste woord: 
 

Ben je een dromer? 
Vanzelfsprekend! 

 
 
 Er zijn zo van die dingen die je doet omdat ze op je weg komen en 
vanzelfsprekend zijn. Mijn eerste vredesdaad die ik me herinner, was het 
uitdelen van een kerstboodschap die ik schreef. Op verzoek van de predikant 
moest dit bij de uitgang van de kerk, maar wel buiten het terrein van de kerk, op 
het openbaar trottoir. De kerkenraad wilde namelijk het uitdelen van die 
boodschap bij de kerkdeur niet toestaan, omdat die kerstboodschap te radicaal 
pacifistisch was. Maar door de preken van die predikant heb ik wel mijn bijbelse 
vorming voor gerechtigheid en vrede gekregen. 
 
 Aan de Universiteit van Gent waren in het begin van de jaren 60 de actuele 
thema’s de democratisering van het hoger onderwijs, de oorlog in Vietnam, 
Kennedy en de Russische raketten op Cuba, atoombewapening en anti-
atoommarsen, dekolonisatie en natievorming in de derde wereld. Toen ik werk 
kon krijgen in het hoger onderwijs in de Democratische Republiek Congo heb ik 
mijn legerdienst vanzelfsprekend vervangen door een dienst van drie jaar in de 
derde wereld. Daarvoor was zelfs geen procedure voor erkenning als 
gewetensbezwaarde nodig. Ik heb ruim acht jaar in die boeiende baan gewerkt. 
 
 Na nog eens bijna zes jaar studie in de Verenigde Staten, kwam ik in 1981 
terug in België, waar de plaatsing van de kruisraketten in het centrum van de 
belangstelling stond. Met mijn vrouw Emilia en onze peuter nam ik toen 
vanzelfsprekend deel aan de grootste vredesbetogingen die België gekend 
heeft.  

 
 
 
 
 
 
 

Dirk en zoon Alexis  
tijdens betoging in  
Brussel in 1983 

 
 
  



 Tegen die achtergrond ging in 1983 de AKtie VRedesbelasting - VRAK van 
start. Emilia en ik deden vanzelfsprekend mee en niet veel later werd ik als 
vanzelf  actief lid van het bestuur. In 1986 nam ik geëngageerd deel aan de 
eerste internationale conferentie in Tübingen en aan alle 14 tweejaarlijkse 
conferenties (1986-2013). Het spreekt voor zich dat VRAK er  twee in Brussel 
heeft georganiseerd.  
 
 Zelf kregen we meestal geld van de belastingen terug en konden we niet 
veel anders doen dan een brief aan de belastingdienst sturen om ons 
gewetensbezwaar kenbaar te maken. Een eenmalige effectieve weigering van 
een symbolische som van 500 BEF (nu: 12,50 €) leidde in 1990 tot een 
geslaagde boedelverkoop met uitstekende media-aandacht.  
 
 In 1992 vormde de internationale conferentie een comité om het 
gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld op de 
agenda van internationale instellingen te zetten. Vanzelfsprekend deed ik het 
nodige om in 1994 in Hondarribia (Spanje) Conscience and Peace Tax 
International (CPTI) formeel op te richten met zetel in België. Met de hulp van 
anderen en een goede vertegenwoordiger in Genève groeide CPTI uit tot een 
vereniging met consultatieve status bij de UNO. Ze wordt door de 
Commissie/Raad voor de Mensenrechten gewaardeerd omwille van haar 
bijdragen i.v.m. de situatie van gewetensbezwaarden tegen militaire dienst. Ze 
vraagt daarbij ook aandacht voor het gewetensbezwaar tegen de militaire 
bestemming van belastinggeld. 
 
 Ben ik een dromer ? Misschien wel in de ogen van wie aan het huidige 
neoliberaal maatschappijmodel vasthoudt. Maar een wereld die gelooft in de 
status quo en het huidige MIMAC (militair-industrieel-media-academisch 
complex) leidt tot verstarring, verdorring en dood. Een andere wereld in een 
beter Koninkrijk is mogelijk. Daarvoor zijn opstand en opstanding nodig. Daarin 
geloven en daarvan dromen is voor mij de enige weg ten Leven.  
 Dromen zijn verplicht. 
 

Dirk Panhuis 
Gepubliceerd in het Duits in Friedenssteuer Nachrichten,  

Dezember 2013 : “ Bist du ein Spinner? “  
 



 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende personen leverden een bijdrage aan deze VRAK-info: Dirk Panhuis (),  Bob De 
Baecke, Luc Simoens, Jan Hellebaut, CPTI, Irene en Filip, Alexis, Willemina en Antoinette 
Panhuis en Ernst Veen. Dank aan Emilia voor het bezorgen van de benodigde informatie. 
 
Opmaak: Bob De Baecke 
V.u., samenstelling en eindredactie: Jan Hellebaut, Patriottenstraat 27, 2600 Berchem 
 
Wens je de VRAK-info niet meer te ontvangen, stuur dan een bericht naar 
vrak@advalvas.be. 
 

juni 2015 

VRAK – AKtie VRedesbelasting 
Patriottenstraat 27, 2600 Berchem 

 
VRAK-rekening: BE28 0011 2812 1720 

 
Tel.: 03/281 68 39; GSM 0499/138855; Fax: 03/281 68 79;  

E-mail: vrak@advalvas.be; Website: www.vredesbelasting.be  
 
 
 

                            Lid van  
 


