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VRIJPLAATS VOOR VREDE

Op Manifeest, het cultureel nachtfestival voor 
vrede komen jongeren in Amsterdam bij elkaar 
die in actie (willen) komen voor vrede.  
We leggen de verbinding met broedplaatsen 
van vrede elders. In het na-oorlogse Libanon 
werkt een jonge generatie aan een nieuwe  
toekomst voor hun land. 

LEN MUNNIK EN DION 
VAN DEN BERG  
OVER DE KRACHT VAN 
VERBEELDING
De een is een prater, de ander een tekenaar. 
Samen bespreken ze hoe verbeelding een 
kracht is voor actie.  

EEN SPOOR VAN 
VREDESDUIFJES
De PAX duif is een blijk van waardering die in 
de Vredesweek uitgereikt wordt. We reizen  
het land door om een spoor van vredesduifjes 
te trekken. Er gebeurt veel in de Vredesweek.  
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AMBASSADES KUNNEN 
DE-POLARISEREN
Ambassades van Vrede kunnen een belangrijke 
rol spelen bij het de-polariseren van het  
maatschappelijk debat: door te organiseren,  
te luisteren en op een verbindende manier te 
communiceren. Een voorpublicatie van het  
onderzoek ‘Nationale Monitor Polarisatie en 
Beeldvorming Vluchtelingen’. 
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Duizenden mensen in het hele land komen tijdens de Vredesweek  
in actie voor vrede, verbinding en saamhorigheid: van Walk of Peace 
tot College Tour, van kunstproject tot debat. Het thema dit jaar is  
‘de kracht van verbeelding’. Voor het eerst reikt PAX, de organisatie  
achter de Vredesweek, PAX Duiven uit aan bijzondere vredesinitiatieven.  
De gedachte achter de Vredesweek is dat iedereen kan bijdragen 
aan vrede. Of je nu dorpsgenoten en vluchtelingen samenbrengt of 
dialoog bevordert in Oekraïne of Irak: werken aan vrede kan in  
verschillende vormen. Wanneer mensen zich organiseren hebben ze 
samen veel kracht om dingen ten goede te veranderen. Natuurlijk is 
er veel verbeeldingskracht nodig om vanuit een oorlogssituatie al te 
werken aan vrede. Maar er zijn talrijke moedige vredesactivisten die 

als ware bruggenbouwers zoeken naar toenadering tussen mensen 
van verschillende etnische en religieuze groepen. Ook in Nederland 
zien we dat mensen zelf de kracht om te veranderen in zich hebben. 
PAX ondersteunt mensen daarin. De Vredesweek is een goed moment 
om te laten zien dat vrede iets is wat durf van ons vraagt, maar  
waar iedereen aan mee kan helpen. Meer dan 75 lokale groepen in 
Nederland – Ambassades van Vrede – doen dit al. Doe jij mee? 

De kracht van

 verbeelding



Dion: Als ik moet uitleggen aan mensen wat 
vredesorganisatie PAX doet, zeg ik altijd: We 
hebben geen wapens, geen noodhulp, we bouwen 
geen ziekenhuizen. Wat doe ik dan wel: je reist, je 
praat en je hoopt dat je wat bereikt bij mensen. Het 

zijn ‘ouwehoer’projecten.
Len: Ik ben ooit eens naar een vergadering van een politieke 
partij geweest waar ik lid van was, ik ben er dezelfde avond 
weer uitgelopen. Mijn kracht ligt in het tekenen, niet in het 
praten. Als jullie mijn tekening nodig hebben dan hoor ik het 
graag. Ik steun de vredesbeweging. Je wilt je ideeën aan de 
man brengen. De kracht van het beeld maakt dat tekenaars 
vaak als eerste de klos zijn als de democratie onder druk staat. 
Verbeelding is dat je laat zien wat er in je hoofd speelt. En 
vrede is dat je met elkaar iets moois hebt. Die ene poster met 
dat hartje vind ik een van de mooiste vredesweekposters. 

Dion: Ik ben actief geworden als vredesactivist met de start van 
de campagne van het IKV ‘Help de kernwapens de wereld uit. 
Om te beginnen in Nederland’ in 1977. Ik zat nog op de middel-
bare school. Een paar jaar na de moord op Allende (Chili) 
(1973), had ik in de gaten dat de wereld niet goed in elkaar zit. 
Dat was mijn omslagpunt. Toen kwam de campagne over kern-
wapens en daar heb jij toen het logo voor getekend. Dat is hét 
beeldmerk van die campagne. Altijd als die button weer tevoor-
schijn komt, zeggen mensen: “Ja, dat herinner ik me nog.” 

Len: Zo’n beeld van mensen die tegen een bom aanduwen is 
heel universeel. In Duitsland, Argentinië, Amerika is het ook als 
button gebruikt. Ik vond het heerlijk om te zien dat die buttons 
werkten. Iedereen was een vriend van me toen. Ik deelde ze bij 
de kerk uit en ik had er de pest in als iemand hem niet aan wil-
de nemen. Medailles en buttons, daar heb ik heel veel mee ge-
daan.

Dion: Dat zijn elementen van identiteit. 
De burger is aan zet. Hoe kunnen wij 
structuren veranderen? Ik vind  
deze tekening zo mooi, een  
generaal naast een  
vredesactivist met allemaal  
buttons. De burger is aan zet. 
Hoe kunnen wij ooit de oorlog 
stoppen in Syrië? Zonder dat je 
een pasklaar antwoord hebt, moet 
je altijd de dingen benoemen die 
burgers kunnen. De val van de muur 
vind ik daarom zo’n mooi moment. Dat 
burgers in staat waren om datgene te doen 
waarvan militairen zeiden dat het voor de burgers te moeilijk 
was. Voor de Vredesweek van september 1989 tekende je de 
Muur die al doorbroken was. Daar zit iets visionairs in. Dat het 
toen al in die poster zat, terwijl niemand toen kon vermoedden 
dat de muur in november zou vallen, vind ik mooi. 

Len: Het mooiste is als de tekening zo simpel mogelijk is, meer 
de Dick Bruna aanpak. Ik krijg het liefste niet voorgeschreven 
wat ik moet doen. De vader van mijn vrouw Anke had een  
drogisterij. Als de etaleur kwam dan werd álles aangedragen, 
maar dat werkt natuurlijk niet. Een poster voor de Vredesweek 
moet hoop geven. Ik heb nu voor de poster van dit jaar de  
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Gratis bestellen  
kan heel eenvoudig
Heb je nog materiaal nodig om wat extra  
bekendheid te geven aan de Vredesweek?  
Dan kun je dat online bestellen via de webshop  
www.vredesweek.nl/winkel-downloads.  
Je betaalt alleen de verzendkosten.

Je kunt hier terecht voor het posterpakket, set ansicht-
kaarten, extra Vredeskranten, collectefolders of een 
handreiking om een mooie vredesviering met behulp 
van het blad PAX Vieren te maken. Verder kun je logo’s 
en de ‘Cartoon van Len Munnik’ zelf downloaden.

Organiseer je zelf iets, maar valt het nog niet genoeg 
op? Hang een poster op en bezoekers vinden sneller 
de plek waar ze moeten zijn. Geregistreerde 
‘Ambassades van Vrede’ hebben bovendien een 
Ambassadepakket gekregen met een vlag, een 
voorbeeld persbericht, folders over de Walk of Peace, 
Lessen in vrede en een lijst met sprekers die je kunt 
uitnodigen. Die lijst is lang en veel sprekers worden 
snel geboekt, dus wees er snel bij. 

Daarnaast kun je de ‘Lesbrief voor het basisonderwijs’ 
downloaden. In de lesbrief wordt het motto van de 
Vredesweek uitgewerkt aan de hand van mooie 
verhalen en creatieve werkvormen, zoals bijvoorbeeld 
cartoons, liedjes en formats voor klasgesprekken. 
Leerlingen onderzoeken onder begeleiding van hun 
docent wat vrede mogelijk maakt en denken na over 
beelden die mensen zich over en weer van elkaar 
vormen. De brief is primair ontwikkeld voor godsdienst- 
lessen op  openbare basisscholen, maar de 
lessuggesties zijn geschikt voor gebruik in het hele 
basisonderwijs. 

Colofon
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In zijn atelier spreken de vaste Vredesweekcartoonist Len Munnik en PAX senior 
beleidsmedewerker Dion van den Berg met elkaar over de ‘kracht van verbeelding’:  
het thema van de Vredesweek 2017.

regenboog gebruikt. Dat was lang een besmet symbool,  
omdat de EO die gebruikte. Zij hadden de slogan ‘er is hoop’, 
maar ik dacht altijd meer aan ‘ja, er is een hoop te doen’.  
Nu denk ik: Hoop en een hoop te doen hoort bij elkaar. 

Ik hou erg van tekenen. Ik lees graag wat jij schrijft en dat 
gebruik ik als inspiratie voor mijn tekeningen. Soms slaap ik 
er over, soms kan ik er tijdens het hardlopen over nadenken. 
Ik heb eerst een idee en dan ga ik tekenen. Ik teken niet zo 
maar voor het vaderland weg. Ik schets wat. Op een A4tje.  
Ik probeer het steeds eenvoudiger te krijgen. Soms heb ik 
het heel moeilijk om iets in één tekening te vatten als het 
een complex probleem is. Ik moet voor de krant altijd  
reflecteren op de actualiteit. Mensen moeten het wel snappen. 
Als jullie mij iets vragen gaat het gelijk borrelen. Ik ben  
gewend snel te reflecteren op de actualiteit. Hoe meer tijd ik 
krijg hoe lastiger het is. 
Dion: De vredesduif komt vaak terug in je tekeningen, vaak 
in verschrikte variant. 
Len: De vrede is vaak op een ongelooflijke manier de klos. 
Als ik beelden zie van kapotte steden in oorlogsgebieden, is 
alles grijs, helemaal geen kleur. En de geur van oorlog.  
Ik ben niet jaloers op je. 

Dion: Je mensbeeld wordt er niet vrolijker van als je ziet wat 
mensen elkaar aandoen. Toch zie ik als ik oorlogsgebieden 
bezoek ook mensen die met alternatieven komen. Als je die 
mensen kunt steunen, dan heeft ons werk grote betekenis. 
Het mee overeind houden van mensen die niet zwichten 
voor oorlog en geweld en voor nationalisme. Dat begint bij 
de verbeelding van een alternatief, op allerlei manieren.  
Dat zit ook in kleine dingen.
Len: Dat moet je dan wel oppikken en daar wat mee doen. 
Dion: In 1993 of 1994 kregen we kindertekeningen van een 
basisschool voor de kinderen van Sarajevo. En de kinderen 
in Bosnië werden bemoedigd en gingen tekeningen voor de 
Nederlandse kinderen maken. Het was een hoopvol teken 
van buitenaf wat die Nederlandse basisschoolleerlingen  
hadden gegeven aan hun leeftijdsgenootjes. 
Len: Ik denk dat het heel goed is dat jij daar naar toe gaat. 
Dion: Wij kunnen alleen werken met lokale partners, dus je 
moet altijd contact zoeken met mensen die dingen in hun  
samenleving anders willen. Het gaat niet alleen om het  
afbreken van vijandsbeelden en dat iedereen vrienden moet 
worden. Je moet wel echt de structuren te lijf gaan. Die  
tekening van 1989, die boer moet voren trekken en die duwt 
de structuren aan de kant. 
Len: Op welk niveau praat jij dan?

Dion: Ik praat met mensen die invloed hebben op de gestolde 
religieuze begrippen, politieke ideologieën en economische  
belangen. Die structuren ‘religie’, ‘politiek’ en ‘het grote geld’: 
dat zit ook in jouw tekeningen. En daar omheen moet je  
dingen veranderen. Het functioneren van de Verenigde  
Naties is problematisch, maar dát we een VN hebben is 
vooruitgang. Ook in het Midden-Oosten zullen mensen  
dictaturen niet veel langer accepteren. Het is een  
Echternachse processie: twee stappen vooruit en één  
achteruit. We moeten oog hebben voor de verworvenheden 
en we hebben reden om positief te zijn. Honderd jaar  
geleden was in West-Brabant het analfabetisme wijd verspreid. 
Dus je moet jezelf niet in de put praten.
Len: Ik ben het liefst positief. 
Dion: Verbeelding is cruciaal als je actief wilt zijn. In de tijd 
van de kernwapens wezen de onderzoeken er op dat het 
percentage mensen tegen kernwapens stabiel bleef, maar er 
was wel meer actiebereidheid. Dat was de politieke betekenis 
van die campagnes. Toen waren de burgers bang. Ze  
geloofden de politici niet die beweerden dat ze er met  
onderhandelen wel uit zouden komen. Nu is de situatie  
omgekeerd. De politici zijn uiterst onberekenbaar, de elite 
maakt zich grote zorgen. En de gewone mensen hebben 
nog niet in de gaten hoe veel slechter het is met de  
kernwapens.
Len: De leider van Noord-Korea die gelooft ook dat hij God 
is. De rede is ook zoek. Je kunt er niet mee praten. Dat geldt 
voor Assad uit Syrië ook. 
Dion: Als we denken dat stabiele dictaturen de oplossing 
zijn, zitten we op de verkeerde weg. Dictaturen imploderen 
en dat gaat met een hoop geweld. Als we vluchtelingen tegen 

houden en deals sluiten met dictators dan ondermijnen we 
democratische structuren in onze eigen samenleving. Dus 
we hebben des te meer reden om te blijven knokken.
Len: Als politiek tekenaar geniet ik van deze tijd, er gebeurt 
nog eens wat. Ik had me voorgenomen als het ooit vrede is, 
ga ik kinderboeken tekenen. Maar daar ben ik ondertussen 
maar vast mee begonnen. Ik heb ooit een kinderboek  
geïllustreerd ‘Handbook for dictators’. 
Dion: Kinderboeken staan stijf van de symboliek.
Len: En ja ik blijf natuurlijk gereformeerd, dus het is fijn als 
het nut heeft. In het boekje ‘Dikke knuffel’ gaat het eigenlijk 
over huiselijk geweld. Kinderen durven nee te zeggen als ze 
niet geknuffeld willen worden. Maar politieke tekeningen zijn 
nog steeds mijn core-business. Ik maak drie keer per week 
tekeningen voor dagblad Trouw.

Dion: Sommige conflicten, ik denk bijvoorbeeld aan Israël-
Palestina, zitten helemaal muurvast. 
Len: Wie moet er dan wat aan doen: jij of ik?
Dion: Ik kan niet zo goed tekenen (ha, ha, ha). Maar, het 
gaat er om dat we mensen een visioen op vrede willen  
laten zien. 
Len: We moeten er wat aan doen. Jouw verbeelding hebben 
we nodig. Niet alleen die van mij. 
Dion: In een samenleving waar mensen vast zitten en zich 
bedreigd voelen - of dat nu in Israël is of in de mijnwerkers-
gebieden van Amerika waar ze op Trump gestemd hebben - 
wil je mensen even uit hun vastgeroeste wereldbeeld laten 
stappen. Daarvoor moet je allerlei creatieve bronnen van 
energie aanboren. Hoe kun je gemeenschapszin behouden 
en die vertalen in politieke actie? Daar is PAX mee bezig.  
Je kunt van buitenaf maar een paar dingen doen, het zijn de 
mensen die er wonen die het zelf moeten doen. Je moet  
wel erkennen dat mensen zich aangetast voelen in hun  
bestaansveiligheid. Een goede verbeelding van een nieuw 
perspectief is daarom heel belangrijk. 
Len: Inderdaad, want als je zo boos en chagrijnig blijft, wordt 
alles zo grijs. ◆ 

Len: Verbeelding is dat je laat zien wat er  
in je hoofd speelt

Len: Ik lees graag wat jij schrijft en  
dat gebruik ik als inspiratie voor mijn  
tekeningen  

Dion: Twee stappen vooruit, één achteruit
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PAX kan zich dankzij collectes tijdens de 

Vredesweek blijven inzetten voor vrede in 

binnen- en buitenland. Je kunt bijdragen aan 

een collecte of er zelf eentje organiseren. 

Wil je informatie ontvangen om uit te  

delen en zo het collectedoel nader toe te 

lichten? Bestel collectefolders, posters en 

vredeskranten op:  

www.paxvoorvrede.nl/ambassades 

Je kunt de opbrengst van jouw collecte  

overmaken op NL 03 TRIO 0390 5150 00 

t.n.v. PAX te Utrecht, o.v.v. Vredesweekcollecte 

en de naam van jouw parochie/gemeente. 

Door jouw steun kunnen we samen blijven 

werken aan vrede. Hartelijk dank!

Collecte in  
de Vredesweek

NL03 TRIO 0390 5150 00 
tnv PAX te Utrecht  
ovv Vredesweekcollecte  
3501 DH Utrecht 
Tel 030 - 233 33 46



PAX Vredeskrant
Vredesweek 16 t/m 24 september 2017 4Binnenland PAX Vredeskrant

Vredesweek 16 t/m 24 september 2017 5Binnenland

Hoe ben je betrokken geraakt?
Ik deed als middelbare scholier mee aan 
een Pax Christi-voettocht van Veghel naar 
Den Bosch. Toen ik ging studeren aan de 
katholieke theologische hogeschool werd 
ik actief in een studentengroep van Pax 
Christi. Ik ben in het laatste oorlogsjaar  
geboren in Oldenzaal en de oorlog leefde 
dus wel in de verhalen die ik thuis hoorde. 
Ook nu waardeer ik de katholieke én  
oecumenische achtergrond van PAX. Ook 
de brede visie op vrede van PAX sluit 
nauw aan bij mijn eigen visie op vrede.
 
Wat doe je?
Ik zet me vooral in om de geschiedenis 
van de vredesbeweging te documenteren. 
Ik vind het mooi om vredesactivisten zoals 
Anna B. Eckstein aan de vergetelheid te  
ontrukken. Ik zet me in voor het Museum 
voor Vrede en Geweldloosheid in Gouda 
en ik ben bestuurslid bij het International 
Network of Museums for Peace. Ik  
onderhoud de Facebookpagina, bezoek 
conferenties en promoot het netwerk van 
musea. Ik werk via deze vorm van  
vredeseducatie aan een cultuur van vrede. 

Wat geeft je inspiratie? 
Bepaalde bekende mensen zoals  
Mahatma Gandhi, Martin Luther King en 
Dom Helder Camera geven me inspiratie, 
maar ook onbekende vredesactivisten  
zoals de Duits-Amerikaanse pacifiste  
Anna B. Eckstein die veel voorwerk  
verrichtte voor de latere Volkerenbond, de 
voorloper van de Verenigde Naties. En  
natuurlijk teksten uit de Bijbel geven me  
inspiratie, maar ook ontmoetingen met 
mensen uit het netwerk van vredesmusea. 
Zo ontmoette ik in Japan een vrouw die 
me vertelde dat haar vader de atoomaanval 
op Hiroshima had meegemaakt. Goed  
dat PAX haar campagne voor nucleaire  
ontwapening niet opgeeft. 

Doe je dit over tien jaar nog?
Ik hoop dat PAX over tien jaar nog meer 
vredesmusea ondersteunt en dat we  
bijvoorbeeld een verbinding kunnen maken 
tussen de tentoonstellingen zoals die in 
Srebrenica, het Humanity House in  
Den Haag en de musea waar ik contact 
mee heb. 

Naam: Gerard Lössbroek 
Leeftijd: 72 jaar
Opleiding: Theologie met specialisatie 
kerkgeschiedenis 
Woonplaats: Bergeijk
Betrokken bij PAX: Sinds 1964 

Al heel wat jaren klinkt PAX via Pax Christi en IKV mij vriendelijk in de  
oren. Via de bekende voettochten kwam ik begin zeventiger jaren met de 
vredesbeweging in contact. Parochiële en regionale vredesactiviteiten 
spoorden mij aan om Pax Christi en IKV trouw te volgen en mee op te 
bouwen. Heden ten dage is het nog hard nodig dat een christelijk 
geïnspireerde vredesorganisatie sporen uitzet om velen mee te laten lopen. 
Alhoewel ik het jammer vind dat de naam is veranderd in PAX blijf ik van 
mening dat het werk moet worden voortgezet. Financiële steun - ook en  
vooral via een testament - is dan ook van harte aan te bevelen.

Denis Hendrickx o.praem.
Abt van de Norbertijnen van Berne 

Heeft u interesse in ‘PAX opnemen in uw testament’ of heeft u behoefte aan 
persoonlijk advies? Wij staan graag voor u klaar. Vraag de brochure aan of 
bel met nalatenschappenspecialist Sabita Ribai op 030-233 33 46.

Samenwerken  
aan vrede  
is wat ons bindt

Wij geven onze tijd: Ambassade van Vrede

Hoe zijn jullie bij PAX betrokken geraakt? 
Eén van onze leden kende de organisatie al 
wat beter, en voor de Vredesweek 2016  
hebben wij voor een lezing met succes een 
beroep gedaan op de sprekersbank van PAX.  
Dit voorjaar zijn twee van ons bij de 
Ambassadeursdag geweest om inspiratie op te 
doen voor dit jaar.

Wat doen jullie?
Wij organiseren activiteiten binnen en buiten 
onze gemeenschap, om de verbondenheid 
tussen mensen zichtbaar te maken en te 
vergroten. Zo hebben we enkele jaren 
meegedaan aan het weekend voor 
vrijwilligerswerk NL Doet, proberen we met film 
of muziek mensen met elkaar in contact te 

brengen en zoeken we naar mogelijkheden  
tot samenwerking met religieuze en 
maatschappelijke organisaties in de gemeente 
IJmuiden. Dit jaar organiseren we in de 
Vredesweek een Walk of Peace in IJmuiden. 
Onze werkgroep is voor die gelegenheid 
uitgebreid met mensen uit de gemeente, van 
diverse kerken, de moskee, en van Vrouwen 
voor Vrede. Dat geeft een mooi inzicht dat er 
veel mensen zijn die zich willen inzetten voor 
vrede. Het sluit aan bij onze levensinstelling: 
werken aan een menswaardige wereld.

Wat inspireert jullie?
Betrokkenheid en liefde voor medemensen. 
Door simpelweg het gesprek aan te gaan met 
mensen, doe je nieuwe inzichten op. We willen 

steeds onze ogen en oren open houden voor 
wat er leeft en wat de wereld nodig heeft. Met 
die inspiratie willen we iets dóen, te beginnen 
dichtbij huis.

Doen jullie dit over tien jaar nog? 
Ja, maar misschien niet in deze vorm en 
samenstelling. Het blijft nodig om samen met 
anderen aan de vrede te werken. Samen 
activiteiten ondernemen helpt daarbij, maar 
misschien zien onze levens er over tien jaar wel 
heel anders uit. Dat doet er niet toe, want 
mensen die zich betrokken voelen bij anderen, 
zullen altijd een manier vinden om daar uiting 
aan te geven.

Van links naar rechts Cynthia Aarts, Klaas Strooker, Wil de Ruijter, 
Paul de Ruijter, Olga Verhoog, Merel van den Hooff, Mar Buijck.  
Op de foto ontbreken: Cor Wortman en Dirk Onderdelinden 

Hoe ben je betrokken geraakt?
In Zoetermeer maak ik deel uit van het 
InterLevensbeschouwelijk Overleg (ILO), een 
platform van Raad van Kerken, de 
moslimgemeenschap, de Hindoestaanse-, 
Joodse-, Bahá’í- en Humanistische 
gemeenschap. Vanuit het ILO nemen we als 
Ambassade van Vrede deel aan de 
Vredesweek, met als één van de activiteiten de 
Walk of Peace. Wij noemen het Walk for Peace, 
want wij lopen voor de vrede. 

Wat doen jullie?
Het is de tweede keer dat we de Walk for 
Peace organiseren. Vorig jaar zijn we de 
Vredesweek met de wandeling gestart. Nu 
eindigen we ermee. Het is een grootse 
afsluiting, waar we gedurende de week naar toe 
werken. Dit jaar hebben we een element van 

herdenken toegevoegd. Tijdens de wandeling 
staan we stil bij alle omgekomen vluchtelingen. 
Wandelaars dragen oude schoenen met zich 
mee als symbool voor de lange afstand die vele 
vluchtelingen moeten afleggen. Mensen uit 
onze achterban maken handwerkjes die 
zwemvesten voorstellen en we hebben een 
herdenkingsmoment. Ook een grote groep 
Syrische vluchtelingen uit Zoetermeer doet aan 
de wandeling mee. 

Wat inspireert jullie?
Binnen het ILO hebben we verschillende 
levensovertuigingen en dat weten we van 
elkaar. We delen dat we samenleven in 
Zoetermeer. Dat is ons uitgangspunt voor 
verbinding. Persoonlijk vind ik het mooi dat ik 
mensen ontmoet, die ik normaliter niet zo snel 
zou tegenkomen. Dat geeft mij mooie 

momenten en verdieping. In Zoetermeer is wel 
wat onbehagen geweest richting de 
moslimgemeenschap. Ook zijn er wat 
vernielingen geweest en kreeg onze gemeente 
negatieve publiciteit vanwege mensen die naar 
Syrië gingen om te vechten. Samen met de 
moskee hebben we eenzijdige berichtgeving 
kunnen rechtzetten. 

Doe je dit over tien jaar nog?
Tien jaar is nog heel ver weg. Ik ben nu voor de 
tweede keer betrokken bij het Vredesweek-
programma. Ik ben iemand die graag nieuwe 
dingen toevoegt. Als iets te traditioneel wordt, 
gaat voor mij de inspiratie eraf. Ik hoop over 
tien jaar als 73-jarige nog volop in het leven te 
staan, maar ik heb geen idee waar ik dan mee 
bezig zal zijn. 

Wij lopen voor vrede: Flip Bakker en het ILO

Wij zijn: Het InterLevensbeschouwelijk Overleg. 
Wij zijn een Ambassade van Vrede.

Ik geef mijn geld: Gerard

Wij zijn werkgroep Werk in de Wereld van het Apostolisch Genootschap in IJmuiden. Wij zijn een Ambassade van Vrede.
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Beelden van terreuraanslagen en oorlogsvluchtelingen, de 
verruwing van het politieke debat: in kranten en op social 
media overheerst een negatief beeld. PAX wil juist een  
positief geluid laten horen en reist daarom in de Vredesweek 
door het land om PAXduiven uit te reiken. Wie durft echt 
voor vrede te gaan? Wie heeft een blijk van waardering  
verdiend? 

Een spoor van  
vredesduifjes

In alle provincies van Nederland zetten 
mensen zich vrijwillig in voor vrede en 
verbinding in de samenleving. Of je nu de 
onzichtbare drijvende kracht bent achter  
een Ambassade van Vrede, of een bekende  
kunstenaar met een vredesboodschap.  
Of je nu dorpsgenoten en vluchtelingen  
samenbrengt of dialoog bevordert in  
Zuid-Soedan, Oekraïne of Irak: iedereen kan 
iets voor vrede doen. Tijdens de Vredesweek 
toert PAX het land door om de PAX Duif  
uit te reiken aan lokale vredesinitiatieven.  
Daarmee trekt PAX, in de woorden van  
Ambassadeur van Vrede Vincent Bijlo, een 
spoor van vredesduifjes door Nederland. Het 
hoogtepunt van de tour is de Internationale 
Dag van de Vrede op 21 september in  
Amsterdam.

PAX reikt dit jaar voor het eerst 
de PAX Duif uit 

◆   om bijzondere vredesinitiatieven te  
steunen en in het zonnetje te zetten.

◆  om onze waardering uit te spreken voor  
al die moedige mensen die, zelfs bij  
tegenslag, toch doorgaan.

◆  om het enthousiasme te delen van al die 
mensen bij wie het lukt om met hun project 
of activiteit mensen bij elkaar te brengen. 

De PAX Duif is gemaakt van olijfbomenhout. 
Dit hout wordt geassocieerd met kracht, 
vrede, en een positief toekomstbeeld. In de 
oudheid werden kransen van olijftakken  
gemaakt als hoogste blijk van erkenning. Met 
deze PAX Duif van olijfbomenhout wil PAX 
dan ook haar waardering uitspreken voor al 
die initiatieven die bijdragen aan vrede.

Wat gebeurt er allemaal in de 
Vredesweek in Nederland?

Walk of Peace 
Op bijna twintig plaatsen in Nederland kun je 
voor vrede wandelen. Zo laat je zien dat 
vreedzaam samenleven op zoveel plekken 
gebeurt en heel goed kan.

Uitreiking PAX Duif
Op donderdag 21 september, Internationale 
Dag van de Vrede, reikt PAX de PAX Duif  
uit aan mensen die zich op een bijzondere 
manier voor vrede inzetten. We doen dat in 
het mediacafé van de Westergasfabriek in 
Amsterdam.

Manifeest 
Met Manifeest bieden we jongeren op  
zaterdagavond 23 september een cultureel 
nachtfestival voor vrede in het Volkshotel in 
Amsterdam. Met 50 optredens van  
muzikanten, dj’s, woordkunstenaars en  
andere performers. Alles in het teken van de 
kracht van verbeelding.

PAX College Tour 
Ook deze Vredesweek reizen sprekers  
van PAX door het land. Dit jaar stimuleren 
we voornamelijk studie- en studenten-  
verenigingen om een spreker van PAX uit  
te nodigen voor een lezing of workshop.  
Ook organiseren sommige Ambassades van  
Vrede hun eigen College Tour.

Onze 75 Ambassades van Vrede organiseren tijdens de Vredesweek honderden  
festivals, lezingen, vieringen, wandelingen, debatten en markten.

Kijk op www.vredesweek.nl om de meest actuele informatie te vinden  
of om materialen te downloaden of bestellen. En vergeet niet te doneren op  
NL 03 TRIO 0390515000 tnv PAX, Utrecht o.v.v. Vredesweekcollecte. 

 

VLAARDINGEN

NAALDWIJK

ZOETERMEER

LEEUWARDEN

ALMELO

ENSCHEDE

AMSTERDAM

PAX College Tour met 
Studentenorganisatie AIESEC over 
kernwapens en de relatie tussen 
de USA en Noord-Korea met  
PAX expert Susi Snyder
18 September, 21.00 – 22.00 uur, 
Nieuwe Achtergracht 170,  
Amsterdam

Vredesmarkt met  
‘Streetart for Peace’ tentoonstelling
23 september, Publieksmarkt Stad 
van Compassie
Ambassade van Vrede Nijmegen  
(onderdeel van het 
Vredesweekprogramma 16 - 25 
september)

Dialoogtafel Dromen durven 
delen
19 september, 16.00 – 18.00 uur, 
Blariacumcollege, Ambassade 
Venlo

VENLO

Conferentie ‘Bridge to the future’ 
met o.a. Herman van Rompuy, 
Sheila Sitalsing en Jan Terlouw.
15 september, 14.00 – 17.00 uur, 
Eusebiuskerk,
Ambassade Oosterbeek 

OOSTERBEEK

Tentoonstelling  
‘De kracht van verbeelding’
16 t/m 24 september, dinsdag t/m 
vrijdag 10 tot 17 uur, zaterdag 
12 tot 17 uur, Museum voor 
Vrede en Geweldloosheid en 
Verzetsmuseum, Gouda

GOUDA

Happy Activism Festival  
Op het Happy Activism Festival 
ontdek je hoe activisme, naast 
soms uitdagend en confronterend, 
ook leuk kan zijn en draag je iets 
bij aan gelijkheid, verbinding en 
bewustwording. 
17 september, 13.30 – 18.00 uur, 
Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

UTRECHT

NIJMEGEN

Het Verhaal van een Vluchteling
20 september, 20.00 uur,  
Apostolisch Genootschap,  
Veldkamp 76, Harderwijk

Ontmoeting tussen verschillende 
levensbeschouwingen en religies 
24 september, 16.00 uur,  
Muziekkoepel, Noorderplantsoen, 
Groningen

HARDERWIJK

Onthulling vredesvlammonument
18 september, 19.30 uur, Herberg, 
Bellamypark 151, Ambassade van 
Vrede Vlissingen

Vredesfeest Weleens gedanst op 
z’n Chinees, gezongen met een 
moslim of gelachen met een jood? 
Erg gezellig! Het Vredesfeest leidt 
ieder jaar tot onverwachts mooie 
en speelse ontmoetingen. 
24 september, 13.00 -16.00 uur, 
Stadsklooster, Westeinde 

VLISSINGEN

DEN HAAG

GRONINGEN

Oecumenische vredesdienst op 
Texel t.b.v. PAX project in Oekraïne 
PKN kerken Texel 
17 september, 10.00 uur, 
Molenstraat 34, Den Burg

DEN BURG

Walk of Peace

Manifeest

Uitreiking PAX Duif
Amsterdam

PAX College Tour

Debat

Festival

Tentoonstelling

Markt 

Kerkdienst

Lezing

Door: Anne Hertman     

De op deze landkaart genoemde  
activiteiten zijn slechts enkele van de  

vele activiteiten die tijdens de  
Vredesweek worden georganiseerd.

TILBURG

LOCHEM

IJmuiden
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Met hulp van PAX zijn gewone 
Oekraïners zelf hard aan de slag 
om het wij-zij denken in hun land 
te doorbreken. En dat terwijl de 

oorlog nog iedere dag doorgaat. Hoe 
bijzonder het is om je mening te uiten, wordt 
duidelijk als we met Liuba (45 jaar) praten. 
“Ik was niet gewend om mijn mening te 
geven, zeker als ik vermoedde dat mijn 
gesprekspartner er misschien anders over 
denkt. Wij zijn gewend om gewoon naast 
elkaar te leven, maar eigenlijk leefden we in 
de praktijk langs elkaar heen. Tot dat de 
bom barst. Nu organiseer ik zelfs debatten 
met medebewoners en ik laat 
vertegenwoordigers van de gemeenteraad 
daarbij aansluiten, zodat burgers en 
bestuurders elkaars standpunten kunnen 
horen. Natuurlijk levert dat ook wel 
weerstand op, maar het is een eerste stap  
in het opbouwen van vertrouwen tussen 
mensen.” 

Gevlucht
PAX ondersteunt mensen in de gebieden die 
niet onder het gezag van de overheid in 
Oekraïne vallen. Zoals Maria, een jonge 
meid van begin twintig. Ze komt uit de stad 
Donetsk, maar is gevlucht vanwege de 
oorlog. Ze woont nu met haar ouders in 
Rusland, net over de grens. “Ik heb pas een 
voorstelling gegeven over het leven uit mijn 
geboortestad. Het leverde veel herkenning 
en discussie op, en dat is een stap in de 
goede richting.” Iets soortgelijks deed Iryna 
(48) die ook gevlucht is, maar zij trok de 
andere kant op en is in het westen van 
Oekraïne terecht gekomen. Ook zij wil via 
theater de dialoog op gang houden met 
mensen uit haar geboortestreek. “Ik heb  

met schrijvers en kunstenaars uit mijn ge-
boortestad nu nog contact en wil hen ideeën 
laten uitwisselen met de inwoners van West-
Oekraïne.” 

Gebleven
Diana (begin vijftig) woont nog in Donetsk 
stad, waar de oorlog elke dag nog woedt. 
Voor de oorlog werkte ze met het 
stadsbestuur. Ze heeft met leerkrachten 
gesproken omdat op scholen waar veel 
kinderen van vluchtelingen zitten, veel 
vooroordelen bestaan. “Ik hoor kinderen 
tegen elkaar zeggen: ‘Mijn vader vecht in de 
oorlog terwijl jullie vluchtelingen hier van een 
uitkering komen genieten.’ Hoe gaan de 
leerkrachten daar nu op een goede manier 
mee om?” 
Het werk van mensen als Olena begint 
langzaam aan vruchten af te werpen. Zoals 
Olena zijn er veel vrouwen en mannen die in 
hun eigen omgeving werken aan vrede. 
Sinds kort kunnen Oekraïners zonder visum 
naar de Europese Unie reizen en zich vrij 
bewegen binnen de Schengenzone. Om 
echt stabiel te worden, is het nodig dat 
Oekraïne laat zien een land te zijn waar 
mensen met verschillende meningen niet 
naast maar met elkaar vreedzaam kunnen 
leven. De initiatieven van bruggenbouwers 
van vrede zijn hard nodig.

Om veiligheidsredenen zijn de namen van 
Liuba, Iryna, Maria en Diana veranderd.  
De mensen op de foto komen niet op dit  
verhaal voor, maar hebben deelgenomen 
aan een andere training in Oekraïne.

Tilia Maas Geesteranus

In juli werden de resultaten bekend van de ‘Nationale 
Monitor Polarisatie en Beeldvorming Vluchtelingen’. Dit 
onderzoek werd werd uitgevoerd door marktbureau Ipsos, in 
opdracht van Stay Human, een samenwerkingsverband van 
maatschappelijke organisaties mede opgericht door PAX. 

Ben je voor of tegen
Nederland is verdeeld. Vluchtelingen lijkt het thema te zijn 
dat ons misschien wel het meest verdeeld. Jorrit Hoekstra, 
onderzoeker bij Stay Human zegt: “Een goede manier om te 
meten of er sprake is van polarisatie is of je het gevoel hebt 
dat je in het midden kunt blijven staan.“ Bijna tweederde van 
de respondenten was het eens met de stelling ‘in Nederland 
bestaat een sterke druk om stelling te nemen VOOR of 
TEGEN vluchtelingen, je kan geen middenpositie kiezen.’ 
Deze gevoelde druk om te moeten kiezen, voor of tegen, is 
een belangrijke graadmeter van polarisatie. Hoewel minder 
zichtbaar, bestaat de verdeeldheid dus wél. Hoekstra stelt: 
“Het is nu de tijd is om te investeren in sociale cohesie. Zo 
niet, dan zijn we op het moment dat de polarisatie weer 
ontvlamt weer te laat.”

Verder in plaats van dichter bij 
Uit het onderzoek blijkt ook dat vier op de tien Nederlanders 
een of meerdere keren vluchtelingen ontmoet. Dat gebeurt 
via werk, kerk, school en sport. Veel Ambassades van Vrede 
en diaconale werkgroepen in kerkgemeenschappen houden 
zich bezig met vluchtelingen in allerlei maatschappelijke 
activiteiten. Je zou kunnen zeggen dat zij zich openlijk in het 
voor-kamp bevinden. Maar in dezelfde buurten en kerken 
waar zij actief zijn, voelen net zoveel mensen zich bedreigd 
of onzeker ten aanzien van vluchtelingen en nemen ze wel 
of niet openlijk stelling tegen (de komst van) vluchtelingen. 
Het is niet zo eenvoudig om hiermee om te gaan. Immers, 

veel mensen hebben de natuurlijke neiging om bij weerstand 
nog nét even iets harder de andere kant op te gaan. Uit 
idealisme - al dan niet christelijk geïnspireerd - is het 
eigen gelijk heel moeilijk op te geven. En zo kom je steeds 
verder van in plaats van dichter bij elkaar te staan. Grotere 
verdeeldheid dus, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Brandstof
Kerken en Ambassades van Vrede kunnen een belangrijke 
rol spelen in het de-polariseren van dit debat. De 
Vredesweek kan hier een belangrijke opmaat voor zijn. 
Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten die sociale 
cohesie in de buurt bevorderen. Door goed te luisteren naar 
de onzekerheden en onderliggende angsten die onder harde 
uitspraken verborgen zitten. En door kritisch te kijken naar 
de brandstof die wijzelf leveren in de polarisatie, wanneer 
we openlijk uitkomen en strijden vóór het een of tegen het 
ander. Voorwaar een hele opgave. We zijn immers VOOR 
vrede en TEGEN uitsluiting…. Als PAX zullen we dan ook 
zelf kritisch moeten kijken naar onze eigen communicatie en 
een keuze maken in onze strategie. Als we werkelijk willen 
bijdragen aan een meer vreedzame samenleving, zal dit 
voor ons allen een belangrijke uitdaging zijn. 

De komende tijd wil PAX de rol van kerkgemeenschappen 
bij polarisatie verder onderzoeken. PAX doet dit samen 
met Oikos, de kerken en Stay Human. Stay Human is een 
coalitie van ruim 50 maatschappelijke organisaties die 
verdere polarisatie in Nederland wil tegengaan. 

Annemarieke Hollanders

Leestip: Bart Brandsma, Polarisatie. Inzicht in de dynamiek 
van wij-zij denken, BB in media, Schoonrewoerd 2016.

Hoe is het nu met... 

Oekraïne: niet naast maar mét elkaar leven
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Twee jaar geleden zette PAX drie bruggenbouwers voor vrede uit Irak, Oekraïne  
en Zuid-Soedan centraal tijdens de Vredesweek en in de Vredeskrant. Hoe staat het 
inmiddels met de vrede in hun landen?

Voor bruggenbouwer Olena uit Oekraïne waren de afgelopen 
twee jaar een gekkenhuis. Haar organisatie Dignity Space  
die ze na die protesten in 2014 spontaan had opgericht,  
is inmiddels verder geprofessionaliseerd. Met ruim vijftig  
Oekraïense medewerkers is deze tot een kwalitatief  
hoogwaardige organisatie van dialoog-mediators uitgegroeid. 

Polarisatie ligt altijd op de loer, ook binnen gemeenschappen die eensgezind 
lijken. Ambassades van Vrede kunnen een belangrijke rol spelen bij het  
de-polariseren van het maatschappelijk debat: door te organiseren, te luisteren en 
op een verbindende manier te communiceren.

Nasreen Hamo Naif is een jonge 
Yezidi vrouw uit Sinjar. Ze studeert 
aan de universiteit van Dohuk en 
is actief in het vredescomité van 

haar geboortestad. Nasreen: “Ik wil mijn 
mensen - de Yezidi’s - helpen die door ISIS 
bedreigd zijn. Zelf was ik met mijn familie al 
in Dohuk toen ISIS naar Sinjar kwam. Dat 
heeft ons gered. Nu voel ik me eigenlijk zelfs 
schuldig, want ons is niets overkomen. 
Niemand van onze familie is door ISIS 
gedood. Wel is een vriendin van me die naar 
Europa gevlucht is, gestorven. In Bulgarije is 
ze in de sneeuw achtergebleven. Ze had 
problemen met haar nieren en was erg 
verzwakt door de vlucht.” 

Vredescomité
Nasreen: “Onze eerste bijeenkomst van het 

vredescomité ging over geweldloosheid. Ik 
wil laten zien dat wij Yezidi’s niet zijn zoals 
ISIS. Wij zijn een vredig volk. Wraak nemen 
is niet goed. Wat zijn nu met vier vrouwen in 
het vredescomité en we organiseren diverse 
workshops voor vrouwen. Dat kan gaan 
over kleding naaien tot aan het repareren 
van elektrische apparaten. Eigenlijk zijn 
het gelegenheden om vrouwen van diverse 
etnische en religieuze afkomst bij elkaar te 
brengen, zodat er meer begrip en respect 
komt voor elkaar. Want er is lang op ons 
neergekeken, omdat zowel Arabische 
moslims als Koerdische moslims onze religie 
maar gek vinden. Maar sinds de genocide 
op ons volk zijn we nog veel zelfbewuster 
geworden.”

Helma Maas

Irak:  
Zonder wraak toch 
samen verder
De situatie in Irak werd de laatste jaren gekenmerkt door 
een hevige strijd tegen de terreurgroep ISIS. De slag  
om de miljoenenstad Mosul sleepte zich maanden voort  
en nog steeds bestaat het gevaar dat er slapende ISIS-cellen 
in de stad zijn. Het gebrek aan vertrouwen tussen de 
verschillende etnische bevolkingsgroepen is door de 
aanwezigheid van ISIS verergerd. Nasreen zet zich in om  
dit vertrouwen terug te brengen.

Voor bruggenbouwer  
Paride Taban waren het 
teleurstellende maanden.  
De politieke leiders uit  
Zuid-Soedan stortten het land 
nóg verder in het ongeluk.  
De noodtoestand is in grote 
delen van het land van kracht 
en de weg naar democratie is 
zeer moeizaam. 

Ook op de bisschop was er veel 
druk vanuit de politiek om een van 
beide partijen te kiezen. Voor de 
bisschop staat één ding echter  

als een paal boven water. Hij kiest alleen 
partij voor de onderdrukten, de gewone 

mensen en niet voor de hoge politieke heren 
die elkaar de tent uit vechten. 

Vredesdorp
Taban: „Een vredesdorp? Dat bedacht ik, 
toen ik in de gevangenis zat. Een vredesdorp 
als voorbeeld voor mijn land, waar zo lang 
oorlog was. Mijn grote inspirator was de 
Nederlandse missionaris Tjeu Hauman. Die 
had zijn hart aan Soedan gegeven, aan 
Soedan en aan de vrede. Hij vond dat ik al 
die stammen bij elkaar moest brengen, in 
vrede. Geen veediefstallen meer, geen doden.” 

Genomineerd voor een vredesprijs
De bisschop is inmiddels genomineerd voor 
de Four Freedoms Award. De Roosevelt 
Academy in Middelburg reikt deze jaarlijks uit 
aan aan mannen, vrouwen en organisaties 
die op inspirerende wijze invulling geven 
aan de Vier Vrijheden die de Amerikaanse 

president Franklin D. Roosevelt ooit  
verwoordde: Vrijheid van meningsuiting,  
Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek 
en Vrijwaring van vrees. 

Taban’s Kuron Peace Village is een ‘Hof van 
Eden’, een oase in een wrede wereld. Naast 
een combinatie van activiteiten als 
gemeenschapsdialoog, conflictbemiddeling, 
trauma-counseling en culturele evenementen 
worden er gerichte vredes-onderwijs- 
programma’s verzorgd. Deze maken gebruik 
van sport, theater en uitwisseling. De mensen 
in Kuron zijn gebaat bij gemeenschaps- 
dialoog en een uitwisselingsprogramma dat 
mensen uit Zuid-Soedan en buitenlandse 
vrijwilligers samenbrengt. Door de buitenlandse 
aanwezigheid wordt het dorp minder 
kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. 

Edwin Ruigrok

Zuid-Soedan: Taban bouwt stug door 
aan een oase van vrede

Ambassades kunnen de-polariseren
Beeldvorming vluchtelingen

Vraag: 
Ruim twee derde van de Nederlanders ervaart 
Nederland als een verdeeld land. 
‘Welke van deze woorden of uitdrukkingen 
beschrijven volgens u het Nederland van vandaag 
het beste? Selecteer zoveel antwoorden als u wilt.’

Antwoord: 
Verdeeld (69%), Naïef (32%), Angstig (31%), Boos 
(22%), Zwak (20%), Vijandig (17%) Gastvrij (16%), 
Open (15%), Optimistisch (12%), Zelfverzekerd (7%), 
Verenigd (3%). 

Foto: Gerhard Wilts

Foto: Marina Kravchenko

Foto: Helma Maas

69%
verdeeld

3%
verenigd



In 2012 ontving de Europese Unie (EU) de Nobelprijs 
voor de Vrede voor het bevorderen van verzoening, 
democratie en mensenrechten. Het idee van de  
EU als vredesproject past goed bij de manier waarop 
de EU zichzelf graag ziet. Zo sprak de Hoge  

Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken,  Federica 
Mogherini, bij het Europese Defensie Agentschap over een 
‘supermacht’ voor de vrede. Dit idee is wel omstreden.  
Voormalig Nobelprijs-laureaten hebben deze toekenning  
bekritiseerd: “De EU en haar lidstaten vergoelijken veiligheid 
gebaseerd op militaire macht en hebben oorlog gevoerd in 
plaats van vast te houden aan het belang van alternatieve 
benaderingen.” Is deze kritiek terecht? Hoe waardengedreven 
is de militaire veiligheidspolitiek van de EU?  

Elf militaire operaties
Enerzijds stelt het militaire instrument de EU in staat om 
haar ‘vredesproject’ buiten de eigen grenzen te promoten. 
Anderzijds kan het de EU verleiden tot een klassiek  
machtsdenken waarin eigen economische en veiligheids- 
belangen centraal staan. Tot eind jaren ’90 bestond er geen 

EU-beleid voor het gezamenlijk militair optreden. Echter de 
tragedie van de oorlogen in Joegoslavië, die de onmacht 
van de EU blootlegde om met zo’n crisissituatie om te gaan, 
vormde hierbij een belangrijke trigger.
Sinds 2003 voerde de EU elf militaire operaties uit in de Balkan, 
Congo, Tsjaad, Somalië, Mali en de Centraal Afrikaanse  
Republiek. In 2015 werd ook gestart met een militaire  
operatie in de Middellandse Zee om smokkelaarsbootjes 
aan te pakken. De meeste van deze militaire operaties  
hebben doelstellingen die worden onderbouwd op basis van 
een waardengedreven politiek: het beschermen van  
burgers, vredesakkoorden en democratische verkiezingen 
staan bij deze operaties centraal. 

Van waarden naar belangen
Naast deze ‘humanitaire’ operaties zijn er ook operaties 
waar de focus ligt op het beschermen van de grenzen van 
de EU, commerciële handelsroutes en terrorisme. In deze 
operaties dreigt het beschermen van burgers in  
conflictsituaties ondergeschikt te raken aan belangen die 
vooral de EU zelf raken. We zien dus dat de EU als  

veiligheidsactor lijkt te verschuiven van een waardengedreven 
naar een belangengedreven actor. Het ‘pragmatisch  
idealisme’ van de beginjaren van het EU Veiligheids- en  
Defensiebeleid zijn losgelaten. Dat bleek onder andere uit 
een toespraak van de Hoge Vertegenwoordiger Mogherini. 
Het nieuwe toverwoord is ‘principieel pragmatisme’. In deze 
nieuwe benadering zijn waarden niet afwezig, maar  
vervullen zij een aanvullende rol; zij zijn niet leidend voor het 
gezamenlijk militair optreden van de EU.
 
EU kan kiezen voor normen
De EU staat voor grote uitdagingen. Het is onduidelijker wie 
er nu de echte macht bezit. Kleine machten uit politiek of  
bedrijfsleven ontregelen de bestaande orde. Daarnaast  
blijven de grootmachten, zoals Amerika en Rusland, hun 
klassieke geopolitieke strijd met elkaar uitvechten. Juist in 
een tijd waarin de veiligheidsomgeving onzeker is en de  
internationale machtsverhoudingen aan verandering  
onderhevig zijn, blijft een pleidooi voor een waardengedreven 
veiligheidspolitiek van belang. De EU heeft de keuze haar 
handelen te baseren op normatieve principes. ◆

Beperkt aantal plaatsen  
voor lezers  
van de Vredeskrant 
PAX gaat op 11 september in gesprek met diplomaten en 
militairen over Value-driven politics in a time of identity 
crisis. Dit gebeurt in het auditorium van het Nationaal  
Militair Museum in Soesterberg. Deelname aan deze dag  
van de Conference on Christian Approaches to Defense and 
Disarmament is gratis (inclusief lunch), maar het aantal 
plaatsen is beperkt, dus meld je snel aan via  
ruigrok@paxforpeace.nl.  

Deze dag wordt mede-georganiseerd door de Dienst 
Geestelijke Verzorging van de krijgsmacht. De voertaal is 
Engels. Meer informatie vind je op www.paxvoorvrede.nl. 
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Hoe waardengedreven  
is de veiligheidspolitiek  
van de EU?
PAX vroeg Trineke Palm, onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, hoe  
waardengedreven de veiligheidspolitiek van de Europese Unie eigenlijk is.  
Palm schreef haar proefschrift over de normatieve macht van de  
Europese Unie in militaire operaties.

Door: Lisa Stumpel

Ik ben niet de enige die zich 
soms zorgen maakt over 
spanningen in onze samen-
leving. Met PAX Activist Lab 
wil ik die zorgen omzetten in 
daden.

Journalist Rutger Bregman van  
‘De Correspondent’ stelt de vraag hoe mijn 
generatie herinnerd wil worden: ‘Als generatie 
die zichzelf in slaap suste terwijl de planeet 
werd gefrituurd en het fascisme de kop  
opstak?’ of: ‘Als we willen dat het wél goed 
komt, moeten we het nu zelf doen.’ Maar, … 
hoe doe je dat? Hoe kom je op een nieuw  
en creatief idee? Hoe kom je van denken  

en benoemen naar doen? Precies deze  
vragen adresseren we tijdens het PAX Acti-
vist Lab. 

Samen Actief voor Vrede
Ik organiseer namens PAX en met vfonds 
het Activist Lab Nederland: Samen Actief 
voor Vrede. Hiermee ondersteunen we jonge 
activisten (in spe) die op vreedzame manier 
aan verandering in hun samenleving (willen) 
werken.

Hoe werkt het? 
Met een strak geregisseerd proces met  
methodieken uit de wereld van design pakken 
we een maatschappelijke kwestie rond vrede, 
democratie of de rechtstaat aan. We leiden 
je langs de stappen van onderzoek, strategie, 
het bepalen van de doelgroep tot het  

ontwikkelen van creatieve en innovatieve 
ideeën en natuurlijk feedback- en testrondes. 
We willen graag deelnemers die iets kunnen 
brengen. Ben je kunstenaar, ICTer, een  
organisatorisch talent, juist meer een  
inhoudelijk expert of een intuïtieve vredesduif, 
voor ieder talent is er plaats. 

Aanmelden
Ben jij tussen de 18 en 35 jaar en wil jij iets 
doen voor vrede? Kom met ons in actie en 
meld je aan met een onderwerp of meld 
welk talent je wilt delen. We komen samen 
in het najaar of begin 2018 om een weekend 
te experimenteren. Stel je vragen, voorstellen 
of opmerkingen aan mij door me te mailen 
via stumpel@paxforpeace.nl 

Het vfonds zoekt vrienden. Vrienden die Vrede en 
Vrijheid ook belangrijk vinden. Die geïnteresseerd 
zijn in de projecten die wij ondersteunen en die dat 
graag willen delen met hun familie, vrienden en  
bekenden. Want samen maken wij vrede mogelijk!

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Dankzij u.

Samen met mensen in conflictgebieden en betrokken Nederlanders werkt PAX al ruim 
60 jaar aan een vreedzame wereld. PAX geeft vluchtelingen hun waardigheid weer terug. 
Als gastdocent op scholen of door een vredestocht te lopen. Zo maakten deze Syriërs, 
die inmiddels in Europa wonen, een tocht ter nagedachtenis aan pater Frans van der 
Lugt. De priester die in Syrië vermoord werd, waar hij jarenlang ongelofelijk veel 
betekende voor iedereen die hulp of aandacht nodig had. 

PAX ontving sinds 2011 een bijdrage van € 6,3 miljoen. Deelnemers van de Postcode 
Loterij: bedankt! Dankzij u kunnen wij PAX en 98 andere organisaties financieel onder-
steunen. En dankzij u heeft de Postcode Loterij sinds 1989 ruim € 5 miljard aan goede 
doelen geschonken. Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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Experimenteren in het Activist Lab

Van denken en  
benoemen naar doen

When the guns  
go silent
Documentaire over het moeilijke  
vredesproces na een halve eeuw gewapende 
strijd tussen de FARC-guerrilla’s en het  
Colombiaanse leger. Vrede is een betere  
optie. Maar hoe bereik je die na een halve 
eeuw gewapende strijd en drie mislukte  
vredesprocessen? 

(2017 - 56 minuten, Nederlands)

https://www.2doc.nl/documentaires/
series/2doc/2017/juli/when-the-guns-go-
silent.html

No place for a rebel
Zestien jaar nadat de Oegandese Opono 
Opondo als kind werd ontvoerd door de 
LRA, het rebellenleger van Joseph Kony, 
keert hij terug naar huis als volwassen  

oorlogscommandant. Hij wist hij te  
ontsnappen en het leger te verlaten. Nu 
moet hij zijn plek in de burgermaatschappij 
zien te vinden. 

(2017 - 76 minuten, Engels of Nederlands 
ondertiteld)

Vanaf oktober bij Movies that Matter on tour: 
www.moviesthatmatter.nl/movies_that_
matter_on_tour 

Last men in Aleppo
Het dagelijks leven, de dood en de strijd 
voor leefbaarheid in Aleppo door de ogen 
van de vrijwillige reddingswerkers van de 
Witte Helmen. Na vijf jaar oorlog maken de 
overgebleven bewoners van Aleppo zich 
klaar om belegerd te worden. Khalid, Subhi 
en Mahmoud zijn de oprichters van de Witte 
Helmen en zijn de eersten die verwoeste  
gebouwen betreden en door het puin zoeken 
naar lichamen of een teken van leven. 

(2017, 104 minuten, Engels ondertiteld).  
Te bestellen via itunes.

Asielzoeka’s
Op Facebook noemen ze zichzelf  
‘asielzoeka’s’: jongeren die als kind naar  
Nederland zijn gevlucht. Hun hele jeugd 
brachten ze door in asielzoekerscentra en 
nu hebben ze heimwee naar die tijd. Terwijl 
er in ons land een kille wind opstak over het 
vreemdelingenbeleid, was het AZC hun 
thuis. Na jaren van onzekerheid zijn ze  
terechtgekomen in een rijtjeshuis of op een 
flatje in Limburg, Noord-Holland of Overijssel. 
Opeens moeten ze ieder hun eigen weg 
zoeken. 

(2014 - 59 minuten, Nederlands) 

https://www.2doc.nl/documentaires/
series/2doc/2015/februari/asielzoekas 
.html 

PAX-medewerkster  
Anke Kluppels zocht uit of 
ze vrede vond in het essay 
‘Vrede kun je leren’.

Na elke aanslag gaan we voor meer  
veiligheid - en hopen we op meer vrede. 
Maar is dat genoeg? Dat vragen de  
Belgische schrijvers Thomas d’Ansembourg, 
therapeut van beroep, en David van  
Reybrouck, cultuurhistoricus en schrijver, 
zich af in hun essay Vrede kun je leren. 
Daarin pleiten ze ervoor dat vaardigheden 
als mindfulness, geweldloze communicatie 
en compassie in de opvoeding en scholing 
van kinderen een even vanzelfsprekende rol 
gaan spelen als lichamelijke en intellectuele 
educatie. Oftewel, zo schrijven de auteurs: 
“Vrede is een wetenschap”. 

“Vrede is een wetenschap” 

In hun betoog verbreden ze het begrip vrede. 
We moeten vrede niet alleen zien als iets 
externs, wat je als burgers kan toevallen, 
maar ook als iets innerlijks, waaraan je zelf 
kunt bijdragen door oefening. Uitgangspunt 
is dat wanneer er geweld oplaait in het hart 
en het geweten van de mens, we met elkaar 
geen duurzame vrede kunnen scheppen 
zonder dat iedereen zijn eigen innerlijke  
vrede cultiveert. Ze schrijven: “Vrede komt 

niet uit de lucht vallen, dient zich niet aan, 
dringt zich niet op. Hoe graag je dat ook zou 
willen, vrede tover je niet uit een hoge hoed. 
Vrede vergt een discipline van leren leven 
en leren samenleven.” Van Reybrouck is  
ons geen onbekende, zo schreef hij onder  
andere het monumentale meesterwerk  
‘Congo, een geschiedenis’, maar ook het 
pamflet tegen verkiezingen waarin hij pleit 
voor meer democratische innovatie. Ik was 
uitermate nieuwsgierig naar dit essay.  
Ik moet toegeven dat ik ook enigszins  
sceptisch was bij het lezen van de  
voorgestelde leermethoden als oplossing 
voor het doemscenario van de chaos van 
terrorisme, haat en polarisatie waarin we 
ons volgens de auteurs bevinden. De auteurs 
provoceren de sceptici door hun betoog te 
doorspekken met verwijzingen naar  
onderzoeken, statistieken en wijsgeren uit 
de neurowetenschappen en de psychologie. 
Bij tijd en wijlen voelen deze verwijzingen 
krampachtig aan en je merkt bij de auteurs 
de angst om alsnog als zweverig of als  
softies weg te worden gezet. Bovendien 
biedt een kort betoog als dit niet de ruimte 
om een en ander wetenschappelijk te  

onderbouwen. De kern van het essay is  
degelijk: er is te weinig aandacht voor  
vredeseducatie, en voor de psychosociale 
gezondheid voor, tijdens en na conflicten. 
Hoewel de auteurs aan het begin van hun 
betoog aangeven dat de sociaaleconomische 
en politieke omstandigheden gunstig zijn, 
gaat het essay wel heel snel voorbij aan  
andere factoren zoals diepgewortelde  
ongelijkheid in de samenleving. En dat voelt 
op momenten ongemakkelijk bij het lezen 
van het stuk. 
Toch wil ik beide auteurs niet afvallig zijn.  
Dit essay moet je lezen als een vurig  
pleidooi, een noodkreet als het ware, voor 
meer aandacht voor de wisselwerking tussen 
individu en samenleving. Meer aandacht 
voor de geestelijke gezondheid van de mens 
en voor de rol die conflicthantering en  
vredeseducatie van jongs kunnen spelen in 
onze samenleving. Dit doen ze vanuit de 
beste intenties en vanuit terechte zorgen. 

Anke Kluppels

Nederlandstalig, 96 pagina’s, Uitgeverij de 
Bezige Bij ISBN 9789023481515, mei 2017.

Leestip

Tunesië:  
Code Oranje Rood
Hoe een veilige vakantiestemming te vinden 
in een wereld geteisterd door terreur? Docu-
mentairemaker Margot de Nooijer vertrouwt 
de tegenstrijdige reisadviezen van het minis-
terie van Buitenlandse Zaken niet en besluit 
om zelf op onderzoek te gaan in het ‘levens-
gevaarlijke’ Tunesië.

https://www.2doc.nl/documentaires/se-
ries/radio-doc/2017/Tunesi-Code-Oranje-
Rood.html

Luistertip

Kijktips
En vergeet ook niet om naar korte filmpjes 
en vlogs op ons eigen YouTube kanaal te  
kijken: https://www.youtube.com/user/
PAXvoorvrede/videos  
Daarop zijn bijvoorbeeld over het thema 
kernwapens interessante vlogs te zien. 

In de Vredesweek is de landelijke collecte 
van de Protestantse Kerk bestemd voor 
het Vredeswerk. De Protestantse Kerk 
steunt het vredeswerk van PAX, zoals het 
werk van Olena Hantsyak in Oekraïne.  
In Myanmar is er steun voor Kerk in Actie 
partner Swe Tha Har, die vriendschap  
tussen verschillende bevolkingsgroepen 
bevordert middels de kracht van het verhaal. 
In Nederland steunt de Protestantse Kerk 
landelijke en lokale initiatieven die het 
contact tussen mensen met een  
verschillende culturele en religieuze  
achtergrond bevorderen, zoals het Overleg 
Joden, Christenen, Moslims.

Met de opbrengst van de collecte worden 
deze en andere vredesprojecten van PAX 
en de Protestantse Kerk gesteund.

Collecte Vredesweek 
Protestantse Kerk



Mirik: “Manifeest is een vrijplaats voor rebellen met een 
vredesideaal. In bredere zin is het een culturele beachparty 
waar we ook de kwetsbaarheid van vrede willen laten zien 
door kunst en cultuur. Solidariteit, inspiratie en creativiteit 
met elkaar kunnen delen.”
Pim: “In Libanon is PAX bezig met het claimen, het veroveren 
en beschermen van die vrijplaats voor jonge mensen. Ik heb 
contact met Kassem Istanbouli die bezig is om in de stad 
Nabatiyeh, Libanon een oude bioscoop op te knappen en 
geschikt te maken voor jongeren. Hij wil dat jongeren een 
plek krijgen waar ze zichzelf kunnen zijn. Dat lijkt erg op wat 
er in Amsterdam gebeurt.”
Mirik: “Wat doe je als de bommen weg zijn, hoe bouw je de 
maatschappij op? Die vraag hadden studenten ook in 
Amsterdam na de Tweede Wereldoorlog. Kriterion is een 
bioscoop gerund door jonge mensen uit het studentenverzet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsomstandigheden 
dwongen hen met hun studie te stoppen. Na de bevrijding 
richtten ze een filmtheater op zodat ze het geld konden 
verdienen om alsnog hun studie te financieren. Korter 
geleden, in Berlijn, lange tijd een verdeelde stad, heb je een 
initiatief als ‘Enter the void’. Dat geeft ruimte aan subculturen, 
dingen die van onderop komen.” 
Pim: “Inmiddels is Kriterion zelf ook internationaal gegaan. 
Roos Boer van PAX stond aan de wieg van een bioscoop in 
Sarajevo, Bosnië. Voor mensen in Sarajevo is Kriterion een 
symbool: voor vernieuwing, voor de kracht van jongeren en 

de kracht van cultuur. Onder de 
naam Young Urban Achievers in 
Sarajevo gaat de uitstraling  
verder van Belgrado in Servië tot 
Mitrovica in Kosovo en Monrovia, 
Liberia.
Mirik: “In Boedapest, Hongarije 
heb ik meegelopen in een  
theaterachtige positieve demon-
stratie om de universiteit open te 
houden. Dat is ook een voorbeeld 
van hoe je op een positieve manier 
aandacht kan vragen. Het is mooi 
als je nationaal en internationaal 
met elkaar kunt verbinden.”
Pim: “Als we Istanbouli de creatief 
leider van Tiro Association of Arts 
uit Libanon uitnodigen voor 
Manifeest, dan kan de bezoeker 
van Manifeest in contact komt  

met iemand van Cinema Stars. In het PAX house op 
Manifeest kan Istanbouli, de grote kracht achter Cinema 
Stars, laten zien hoe hij in Libanon mensen betrekt bij zijn 
straattheater.” 
Mirik: “Als programmeur van Manifeest 2017 Amsterdam wil 
ik graag samenwerken met jongeren in Zuid-Libanon. 
Misschien kunnen we een Manifeest Libanon maken, om 
met de na-oorlogse generatie te werken aan een nieuwe 
toekomst voor hun land.”
Pim: “Geweldig, top, gaan we doen. Ik ga hem gelijk 
uitnodigen.” ◆ 

Manifeest, 23 september, 17.00 – 04.00 uur
Volkshotel (oude Volkskrant gebouw), Wibautstraat 150, 
1091 GR Amsterdam 
Kaarten bestel je via: www.manifeest.nl 
Kijk ook op www.facebook.com/manifeest

Nabatiyeh ligt in Zuid-Libanon. De stad wordt gedomineerd 
door Hezbollah. Veel jonge mannen lopen gevaar om 
ingelijfd te worden om in Syrië samen met Iraanse milities 
voor president Assad te vechten. In de vaak conservatieve 

families is het niet 
vanzelfsprekend om 
tegen de wens van 
ouderen in te gaan. Een 
programma dat zich richt 
op jongeren en hen 
stimuleert zelf actief te 
worden om hun toekomst 
vreedzaam vorm te 
geven, is onderdeel van 
het vredeswerk van PAX.
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Loop mee voor 
vrede
Tijdens de Vredesweek wandelen in twintig steden en 
dorpen mensen voor vrede. Vanuit al deze plaatsen waar 
een ‘Walk of Peace’ wordt gelopen, klinkt het verlangen 
naar verbinding tussen mensen, naar een samenleving 
waar iedereen erbij hoort. Meedoen met een Walk of 
Peace is een mooie manier om je in te zetten voor vrede 
in de eigen buurt én in de wereld.

In Rotterdam loopt de route langs een deel van de  
westelijke brandgrens van het bombardement in de Tweede 
Wereldoorlog in/om de binnenstad, met onderweg  
verschillende bezienswaardigheden Iedere ‘Walk of Peace’ 
is weer anders. In sommige steden is het Vredesweekthema 
‘De kracht van verbeelding’ uitgebreid met een extra oproep. 
Soms wordt er juist in kleine groepjes gewandeld met een 
stadsgids. In Zoetermeer heeft de ‘Walk’ meer het karakter 
van een herdenking voor vluchtelingen die zijn omgekomen. ◆ 

Zin om mee te lopen? Kijk op www.vredesweek.nl/
walk-of-peace-in-nl voor een wandeling bij jou in de 
buurt.

Ook is er een uitgebreide handleiding voor wie een  
Walk of Peace wil organiseren. 

De Walks of Peace worden ondersteund door PAX en  
de Raad van Kerken in Nederland.

Nabatiyeh

Libanon
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Van Nabatiyeh naar Manifeest

Vrijplaats voor vrede

Vrede. Voor velen een gewoonte, voor anderen een droom 
en voor sommigen een geloof. Vrede is vele dingen, maar 
wat als Vrede een persoon zou zijn?
Als Vrede een persoon was hoe zou zij er dan uitzien?  
Zou ze lachend door het leven gaan? Of met schaamrood op 
haar kaken? Zou ze met haar vingers het vredesteken 
opsteken? En met haar woorden altijd vredelievend spre-
ken? Zal zij ontkennen… dat er zonder oorlog geen Vrede 
is? En beamen dat elke missie om Vrede zou moeten gaan? 
Als men roept “wij willen Vrede”, zou ze dan komen? 
Vrede zou een Haagse zijn en in het paleis naast de 
eeuwige vlam wonen. Duiven zouden haar lievelingsdier zijn 
en onderhandelen haar hobby. Ze zou vrienden hebben die 
voor haar vechten en in haar naam leuzen roepen. Vrienden 
die lang en gelukkig leven. 
Als Vrede mijn beste vriend was wat zouden we dan doen? 
We zouden onze mooiste jurk aantrekken en in de kroeg 
relletjes sussen. Bij demonstraties zouden we bloemetjes 
uitdelen en bij een mars voorop lopen. We zouden samen  

op pad gaan om straten veilig te maken en boeven het 
rechte pad te wijzen.
Met Vrede zou ik de hele wereld overreizen. We zouden in 
gesprek gaan met wereldleiders en wapenhandelaren.  
Ze zullen in Vrede geloven en in vredesnaam problemen 
oplossen. We zouden verdragen ondertekenen en  
handhaven. Missverkiezingen en oorlogsgebieden  
bezoeken. Men zou Vrede omhelzen, haar een knuffel geven 
en een zoen. Ze zouden blij zijn dat Vrede hen is komen 
opzoeken en verdrietig als Vrede weer weggaat. Vrede zou 
altijd een stukje van haarzelf achterlaten. In de harten en 
herinneringen van mensen. 
Vrede zou een goede vriendin zijn. We zouden samen  
gelukkig zijn. 

Milene van Arendonk

Milene (31) werkt als social media specialist bij ASN Bank 
en als freelance fotografe. Ze schrijft blogs en haar hobby’s 
en banen hebben één ding gemeen: de wereld een beetje 
beter maken. De ene keer doet ze dat in column vorm voor 
de vrede en de andere keer trapt ze kindhuwelijken de 
wereld uit op de fiets. Haar motto: Er is maar één aarde,  
let’s take care of it.  Op zaterdag 23 september spreekt 
Milene haar column uit tijdens Manifeest, een cultureel 
nachtfestival in Amsterdam waarmee PAX jongeren wil 
uitdagen om zich op creatieve manieren uit te spreken over 
actuele issues. Ze zal net na de workshop ‘Spoken word’ 
haar column uitspreken. 

Afgelopen zomer schreef PAX de columnwedstrijd ‘verbeeld de vrede’ uit. De jury bestond uit columnist en cabaretier 
Vincent Bijlo, nachtburgemeester van Amsterdam Mirik Milan en coördinator Vredesweek Anne Hertman van PAX. Zij kozen 
de column Vrede, mijn beste vriend van Milene van Arendonk (31) tot winnaar. Uit het juryrapport: ‘Milene maakt in  
haar column op een leuke en luchtige manier gebruik van verbeelding. Aan de ene kant wordt vrede iets wat heel dichtbij  
en tastbaar is (een vriend!) terwijl het aan de andere kant ook op afstand en ver weg blijft (we zouden gelukkig zijn).’

Vrede, mijn beste vriend

De kracht van verbeelding is bij uitstek een thema dat 
prima thuishoort op een cultureel nachtfestival voor 
vrede. PAX organiseert met de hulp van Mirik Milan,  
de nachtburgemeester van Amsterdam een Manifeest 
voor vrede. PAX medewerker Pim Gerritsen praat  
erover met hem. 


