
Scheidslijn tussen militaire productie en wapenhandel uiterst dun 
 

(Reactie op het standpunt van het Arnhemse Microflown dat het bedrijf 

niet aan wapenhandel doet) 

 
 

Onder de kop Microflown: ‘Helemaal niets met wapenhandel te maken’  protesteert dhr. Hans- 

Elias de Bree, technisch directeur van het Arnhemse bedrijf Microflown AVISA in De Gelderlander 

van 28 januari jl. tegen de beschuldiging van de stichting Stop Wapenhandel dat het bedrijf betrokken 

is bij wapenhandel. 

Microflown is een van de veertien Nederlandse bedrijven die zich presenteren op de IDEX-

wapenbeurs in Abu Dhabi komende maand. Een bezoek aan de website van Microflown leert waarom: 

het bedrijf ontwikkelt hoog-technologische sensoren waarmee pantserwagens, helikopters, onbemande 

vliegtuigen en patrouilleboten kunnen worden uitgerust. Met die sensoren kan de locatie van door de 

vijand afgevuurde granaten exact worden gedetecteerd, waarna effectief tegenvuur kan worden 

gegeven. 

Het bedrijf staat op de wapenbeurs in Abu Dhabi natuurlijk niet om van de zon te genieten, maar om 

zijn spullen te verkopen. Het argument van de technisch directeur dat met zijn producten 

mensenlevens te redden zijn, is natuurlijk onzin. Het gaat om overwicht op het slagveld te krijgen en 

om niets anders. De supergevoelige sensoren zijn dan ook niets anders dan een volgende ronde in de 

wapenwedloop die nu al eeuwen voortduurt. 

Het ontkennen van die verantwoordelijkheid is een mechanisme dat we vaker tegenkomen bij 

bedrijven die in de militaire sector actief zijn. Het doet denken aan de fabrikant van kogels die zich 

niet schuldig acht aan de dood van duizenden mensen want hij maakt immers niet de geweren 

waarmee die kogels worden afgeschoten. Omgekeerd voelt de producent van de geweren zich niet 

schuldig, want hij produceert niet de kogels die al die mensen doden. 

Het wordt hoog tijd dat producenten van militair materieel zich bewust worden van de onveiligheid in 

de wereld die zij met hun producten creëren in plaats van dat ze zich op de borst kloppen over de 

mensenlevens die ze zogenaamd met hun producten sparen. 

 

 

 

Arnhem, 28 januari 2015 

Ed Bruinvis 

(Stichting Doca) 

 


