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AmbAssAdeur VAn Vrede

Dit jaar is cabaretier Vincent Bijlo een van de 
Ambassadeurs van Vrede van PAX. Met een 
flinke dosis vrolijk cynisme zet hij zich deze 
Vredesweek graag in voor de vrede. 

nAwrAs uit irAk

Een sjiitische jonge vrouw die zich inzet voor 
bedreigde christelijke Irakezen en andere minder-
heden. Nawras is deze Vredesweek in Nederland 
om te vertellen hoe burgers uit Irak alle moeite 
doen om toch samen in vrede te leven.

Waarom een Vredesweek? Vrede is voor de meeste Nederlanders 
vanzelfsprekend. Dit geldt lang niet overal ter wereld. En zeker niet 
voor de vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten en nu in 
Nederland zijn. Vredesorganisatie PAX roept op om hierbij stil te 
staan. Sinds 1967 doen we dat met de Vredesweek. Ieder jaar  
organiseren lokale groepen in Nederland - Ambassades van Vrede 
- honderden activiteiten die oproepen tot vrede.

De Vredesweek van 2015 roept op tot 
ontmoeting en verbinding. We zoeken 
verbinding met mensen die zich willen 
inzetten voor vrede. In Nederland, maar ook 
ver daarbuiten. Mensen die een brug slaan 
tussen de ander en hen. In deze Vredeskrant 
stellen we moedige bruggenbouwers voor uit 
binnen- en buitenland. Zij organiseren ieder 
op hun eigen manier de positieve tegen-
kracht in hun eigen omgeving. Zij tonen  
de moed om elke dag onder moeilijke 
omstandigheden te gaan voor vrede. 

Hoe kun je hen steunen?
Maak een selfie voor Nawras uit Irak met de 
tekst ‘Wij steunen je vanuit Nederland’. 
Geloof in bisschop Paride Taban uit Zuid-
Soedan en zamel donaties in voor zijn 
vredesdorp. Stuur een kaart naar Olena 
in Oekraïne en laat je betrokkenheid blijken. 
Leer net als Saïd uit Nijmegen open te 
staan voor een ander en organiseer een 
ontmoeting.

Steun bruggenbouwers 
voor vrede

Voor vrede heb je de ander nodig. Mensen 
die naast je staan én mensen die misschien 
niet tot je directe omgeving behoren. Mensen 
die je dagelijks als vreemde op straat tegen-
komt. Die ander is dichtbij maar ook zo ver 
weg. Die ander maakt ons soms zelfs angstig 
waardoor spanningen, ook in onze eigen 
samenleving, kunnen oplopen. We hebben 
een keuze. Trekken we ons onverschillig 
terug en keren we de ander de rug toe of 
organiseren we samen een tegenkracht  
tegen angst en polarisatie?  
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Ton Heerts: “Mijn geschiedenis met PAX gaat ver terug. Ik was 
nog een klein jongetje toen ik op bezoek bij tante Sjaan en 
ome Herman [mede-oprichters van Pax Christi Nederland- red.] 
een pastor tegenkwam. Die man is me altijd bij gebleven.  
Hij sprak veel over vrede en over eerlijk delen. Ook toen ik  

later koos voor een loopbaan bij de marechaussee en niet meer zo’n regel-
matige kerkbezoeker was, heb ik altijd gedacht dat wat ik deed niet alleen 
voor mezelf was. Dus voordat je met je mening komt, moet je wegen en 
overwegen. Er is geen simpel goed en fout. Samen oorlog voorkomen, 
vrede bevorderen, iets voor anderen doen. Ik doe dat in al mijn functies. 
Of ik nu directeur van het vfonds ben, FNV voorzitter of militair. Je bent 
wie je bent, ik ben niet ineens heel anders als ik een andere functie krijg.”

Investeer in vrede
Heerts ziet parellen tussen de tijd waarin zijn ouders opgroeiden en nu. 
“Begin jaren ’40 was het leven erg onvoorspelbaar. De oorlog was uit-
gebroken en niemand wist wat er ging gebeuren. In het jaarverslag van 
het vfonds hebben we op de voorkant een foto van Engelandvaarders 
gezet en op de achterkant vluchtelingen die nu via de Middellandse Zee 
Europa proberen te bereiken. Ze lijken veel op elkaar. Allebei zijn ze op 
weg naar een onbestemd bestaan. Voor mij is de rode draad tussen deze 
foto’s dat we niet moeten denken dat het vanzelf wel goed komt. Die 
vluchtelingenstromen uit Afrika en het Midden-Oosten zouden ons tot 
overwegen moet aanzetten. Wij drijven handel met die continenten. De 
wereld moet duurzamer, eerlijker en vrediger worden. En daar moet je zelf 
een bijdrage aan leveren. Dat is me met de paplepel ingegoten. Ik zag 
aan mijn eigen ouders, zie dat aan mijn tante Sjaan. Als je nu kijkt naar de 
MH17 dan betekent het dat je ook in je handelsrelaties met Rusland het 
over vrede moet hebben. Handel kent ook zijn grenzen. Hier ligt een grote 
verantwoordelijkheid voor politici, maar dat geldt natuurlijk ook voor de 
financiële wereld. Investeer liever in duurzame relaties. Maximale winst 
met een hoop ongelijkheid is niet goed. Investeer liever in vrede. Je kunt 
handel ook inzetten om te verbinden, net als de politiek.” 

Vrede verbindt
Verontwaardigd is Heerts over de bouw van nieuwe muren in de wereld. 
“Nu gaat Hongarije weer een muur bouwen. Vorig jaar zag ik de muur 
tussen Israël en Palestina. En ook tussen Turkije en Syrië wordt op 
bepaalde plekken aan een muur gebouwd. En dat terwijl wij juist mensen 
met elkaar willen verbinden. Cultuur en muziek zijn daar goede middelen 
toe. Kijk ook maar wat MasterPeace daarmee doet of jullie met de Nacht 
van de Vrede. Ik heb mijn hoop op jongeren gevestigd. Zij maken heel 
snel verbinding met elkaar via social media. Ik geloof in de goedheid van 
mensen. Natuurlijk, als het echt fout gaat moet je soms hard kunnen zijn. 
Soms is vredeshandhaving nodig, maar vrede laat zich nooit dwingen. 
Laat het niet alleen van de politiek of economie afhangen, maar zoek zelf 
de verbinding. Op je werk met collega’s, in de kerk of daarbuiten. Reik 
elkaar de hand. Het vermogen te verbinden zit in iedereen.” 

Vfonds over Vrede verbindt

Ton Heerts: 
‘Reik elkaar de hand’

De directeur van het vfonds Ton Heerts is tegenwoordig 
vooral bekend als voorzitter van de vakbond FNV. In zijn 
functie als directeur vfonds, dat staat voor Nationaal Fonds 
voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg verdedigt hij van 
harte de steun van het vfonds voor de Vredesweek. 

Ton Heerts tijdens Veteranendag. Foto: Alex Groothedde, FNV.

Vfonds is hoofdpartner van de Vredesweek. Foto: Daniel Maissan
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in de verwarrende wereld van vandaag lijkt er geen plaats te zijn voor 
hoopvolle gedachten dat er langdurige vrede zal zijn. Dat we iets geleerd 
zouden hebben van het bloedige verleden en volmondig zouden zeggen: 
Nooit meer Auschwitz. Nooit meer discriminatie en vervolging van minder-
heden. Nooit meer raciale politiek en nationalistische superioriteitswaan. 
En uiteindelijk ook….nooit meer oorlog. 
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Vrede 
Verbindt

Die hoop op een betere wereld lijkt weggevaagd te 
worden door een nieuwe militaire escalatie met  
Rusland onder leiding van Poetin. Een escalatie die 
herinneringen oproept aan de donkerste dagen van de 
Koude Oorlog. Aan een tijd van angst en afschrikking, 
van vijanddenken en wapenwedloop. Die hoop op 
duurzame vrede lijkt ook bedreigd te worden door de 
vele falende en repressieve staten in Afrika, waar 
mensen lijden onder de gevolgen van toenemende  
onderdrukking en chronische armoede. Die hoop lijkt 
de bodem in geslagen te worden door de opkomst van 
ISIS in het Midden-Oosten, een regio waar een giftig 
mengsel van politieke grieven, religieuze identiteiten 
en criminele hebzucht mensen en gemeenschappen 
tegen elkaar opzet.

Anders leren kijken
Toch is het mogelijk ons te bevrijden van een wereld-
beeld dat ons machteloos, onverschillig en cynisch 
maakt. We moeten op een andere manier naar de  
wereld kijken. Mensen zijn sociale, relationele en met 
elkaar verbonden wezens die verlangen naar een 
menswaardig bestaan.

De wanorde in de wereld is geen bewijs van de  
almacht van autoritaire staten en wetmatigheid van 
economische markten, maar eerder van het tekort-
schieten daarvan. Steeds weer blijkt dat op beslissende 
momenten ménsen het verschil maken door hun  
verlangen naar vrede en hun verbondenheid met  
elkaar en de wereld. We moeten weliswaar de macht 
van regimes niet overschatten, maar tegelijkertijd  
moeten we ook de veerkracht en vitaliteit van mensen 
en gemeenschappen niet onderschatten. Dan zien we 
hoe Nawras, een jonge journaliste in een verdeeld Irak 
haar lot verbindt met minderheden en samen met hen 
strijdt voor een menswaardig bestaan voor iedereen. 
Dan zien we Paride Taban die een vredesdorp start 
midden in het strijdgewoel in Zuid-Soedan en zo laat 
zien dat wat gemeenschappen met elkaar verbindt 
sterker is dan wat hen zo lang verdeeld heeft gehouden. 
Dan zien we Olena Kaskiv die in Oekraine pro-westerse 
en pro-Russiche burgers, legerpriesters en politie-
agenten aan tafel krijgt om te praten over de waarden 

die zij toch blijken te delen. Dan zien we Said Bouharrou 
die in Nijmegen religieuze leiders opriep om samen  
afstand te nemen van discriminatie en rascisme, van 
moslimhaat en jodenhaat. Dan zien we Casper uit 
Rossum die in zijn eentje honderden handtekeningen 
teken kernwapens verzamelde en als een van onze 
ambassadeurs aanwezig was bij de herdenking van  
70 jaar Hiroshima. Dan zien we cabaretier Vincent Bijlo 
die zich als ambassadeur van vrede op vele  
manieren voor PAX inzet. 

Bruggen bouwen
Waar de verbinding verbroken is tussen mensen, kan 
je een brug bouwen. Vrede kan die verbinding weer 
tot stand kan brengen. Dat is lang niet eenvoudig. Die 
vrede begint bij de goedheid van het eigen hart, omdat 
alleen dat ons gevoelig maakt voor hen die lijden. Die 
vrede begint met, en mondt uit in de verbondenheid 
met andere mensen, dichtbij en ver weg. Vredes-
organisatie PAX laat op nationaal en internationaal 
niveau zien waar de verbinding verbroken is en hoe 
vrede die verbinding weer tot stand kan brengen. Als 
we zo naar de wereld kijken zien we ook tekenen van 
hoop. Dan beseffen we hoe belangrijk het is om die 
kleine verhalen van hoop te verbinden met het grote 
verhaal, met die oude maar nog steeds springlevende 
droom van vrede.

Wij zijn allemaal onderdeel van dat verhaal, van die 
droom. Als je actief bent bij een Ambassade van Vrede. 
Als je meeloopt in de Pelgrimage van Gerechtigheid 
en Vrede met de Walk of Peace. Als je bijdraagt aan 
het vredeswerk door een gift, een handtekening of je 
tijd te geven. 

Als we soms in verwarring zijn door de wanorde in het 
mondiale landschap dan is het goed om te beseffen 
dat we verbonden zijn met mensen die ons verlangen 
naar vrede delen. Dan is het goed om te beseffen 
dat het simpele feit dat we samen onderweg zijn een 
begin van vrede is.

‘Vrede verbindt’ is een enorme uitdaging, maar er is 
geen enkel ander alternatief.

Dit is een bewerkte versie van 
de toespraak van Jan Gruiters, 
algemeen directeur PAX tijdens 
de PAX Ambassadeursdag. 



Bruggenbouwers 
uit Irak, Oekraïne 
en Zuid-Soedan

Casper van der Zijde 
wint The Battle

Nawras uit Irak
Een sjiitische jonge vrouw die zich inzet voor bedreigde 
christelijke Irakezen en andere minderheden. Dat is 
nogal ongewoon. Toch is dit precies wat Nawras (30) 
doet. Met deze en andere acties spreekt ze zich uit voor 
vreedzaam samenleven van de meerderheid met de 
diverse minderheden. Zij is een belangrijke spil in een 
netwerk van jongeren dat trainingen, uitwisselingen en 
evenementen organiseert om solidariteit en verzoening 
tussen gemeenschappen te versterken. Dit unieke 
dialoogprogramma genaamd ‘Wij zijn allemaal burgers’ 
(Kulluna Muwatinin) stimuleert Irakese burgers om zich 
eerst inwoner van het land te voelen en dan pas yezidi, 
sjiiet, soenniet, christen of anderszins. 
Nawras zet zich binnen het programma, maar ook via 
haar werk als journaliste, in voor de rechten van minder-
heden. En dat is niet gemakkelijk; het is roeien tegen de 
stroom in. Een van haar doelen is dat opiniemakers, 
maar ook politici, minder ruimte krijgen om religieuze en 
etnische minderheden tegen elkaar uit te spelen. 

Olena uit Oekraïne
Als de mensen in Oekraïne vredig met elkaar willen 
samenleven, moeten ze met elkaar in gesprek gaan 
en blijven. Olena Hantsyak-Kaskiv gelooft hier heilig  
in en laat daarom mensen uit verschillende groepen 
met elkaar kennismaken en in gesprek gaan over 
gemeenschappelijke waarden. Van mensen uit  
protest-bewegingen tot legerpriesters, van leden van 
de oproerpolitie tot bezorgde burgers en van  
pro-Russisch tot pro-Europees.

Paride Taban uit Zuid-Soedan
Kunnen verschillende etnische groepen in vrede 
samenleven in Zuid-Soedan? Het vredesdorp Kuron, 
dat in 2005 is gesticht door bisschop Paride Taban 
(79), bewijst het! Het dorp is een baken van vrede in 
het door conflict geteisterde Zuid-Soedan. Er wonen 
verschillende bevolkingsgroepen vreedzaam samen, 
terwijl geweld in de rest van het land nog steeds de 
boventoon voert. Holy Trinity Peace Village Kuron is 
een voorbeeld voor de omgeving van het dorp. 

dOe iets: Zamel donaties in voor: training 
van kuron-medewerkers in dialoog en  
conflict-bemiddeling; bevoorrading van het 
dorp met levensmiddelen; uitbreiding en het 
onderhoud van de landingsbaan, zodat reguliere 
hulpvluchten er kunnen landen. 
bestel folders over taban en de donatiebox via 
vredesweek@paxvoorvrede.nl of stort geld op 
rekeningnummer nL03triO0390515000 van 
PAX o.v.v. Paride taban.
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Op reis met…

dOe iets: Zeg tegen nawras “Ga zo door!”, 
stuur een selfie met een bemoedigende bood-
schap op de miniposter nawras uit de webshop 
op http://ambassades.paxvoorvrede.nl, 
ga hiermee op de foto en upload je foto via 
www.paxvoorvrede.nl/nawras

dOe iets: Verbind je met Olena, 
stuur haar een kaartje uit de webshop op 
http://ambassades.paxvoorvrede.nl en stuur die 
op naar PAX, Antwoordnummer 3572, 3501 dH 
utrecht. wij zorgen dat het bij Olena komt. 

“Tijdens mijn studie Internationaal Recht heb ik veel buitenlandse vrienden 
gemaakt. Die ontmoetingen, en mijn studie zelf, brachten me in de nodige 
landen: Australië, de VS, Singapore, Japan, Nepal, Zuid-Korea, Turkije. 
Mijn vriendin werkt voor de VN in Khartoum, dus ik zie haar nu vooral 
tijdens vakanties. Tijdens het reizen kom ik het liefst in contact met mensen 
uit het land zelf. Ontmoetingen verruimen je blik. Dat is des te belangrijker 
als je ziet hoe oppervlakkig en eenzijdig de media soms schrijven over 
mensen. Op de luchthaven in Nepal zag ik veel jonge kerels met alleen een 
klein rugzakje inchecken voor vluchten naar het Midden-Oosten, om daar 
te werken in de bouw. Het is algemeen bekend dat ze daar worden 
uitgebuit. De wanhoop van deze jonge mensen om de armoede in eigen 
land te ontvluchten wordt zo ineens tastbaar. 
Ik ga op reis met een open blik en een lege agenda, zonder reisgids. 
Dan is de kans op onverwachte ontmoetingen en verhalen het grootst.” 

Onder de indruk
In augustus reisde Casper als ambassadeur van PAX naar het Japanse 
Hiroshima om de zeventigste herdenking van de atoombom op deze stad 
mee te maken. Casper zamelde de meeste handtekeningen in voor het 
burgerinitiatief Teken tegen Kernwapens en won daarmee ‘The Battle’, 
met als hoofdprijs een ticket naar Japan. Casper: “Als klein ventje was ik 
al onder de indruk van de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Op de 
middelbare school hield ik een presentatie over atoombommen, later 
schreef ik mijn afstudeerscriptie over nucleaire ontwapening. Als je ziet 
dat de meeste slachtoffers van die bommen vallen door mensen die het 
minst met oorlog te maken hebben, is het voor mij ondenkbaar om me 
daar niét druk om te maken. Kernbommen zijn nu voor veel mensen 
abstract omdat we ze niet zien. Maar de cultuur van geweld waaruit ze 
zijn voortgekomen, is nog wél tastbaar. Ik ben vastbesloten om me te 
blijven inzetten voor nucleaire ontwapening totdat alle kernwapens de 
wereld uit zijn. Ook na de reis, bijvoorbeeld wanneer het burgerinitiatief in 
de Tweede Kamer wordt behandeld.”

Gezond verstand
Een jaar eerder bezocht Casper Hiroshima ook, lang voor het burgerinitiatief 
en The Battle. Casper: ”Meteen na aankomst ben ik toen naar de Atomic 
Bomb Dome gegaan, een van de weinige gebouwen die bewaard zijn 
gebleven en nu een herinneringsmonument. In het donker, door de 
stromende regen liep ik er naar toe, geen mens om me heen. Het besef 
dat in een flits deze hele stad was weggevaagd, maakte enorm veel 
indruk op me. Toen werd me ook echt duidelijk dat nucleaire ontwapening 
puur gezond verstand is. Wie hieraan twijfelt, moet zelf maar eens naar 
Hiroshima gaan.”

Wil je lezen hoe het Casper verging, lees dan zijn blog op de website 
nonukes.nl. 

door: Suzanne van den Eynden

 Paspoort

 
Naam: Casper van der Zijde
Leeftijd: 28 jaar
Burg staat: Heeft een vriendin
Nationaliteit: Nederlands
Geboorteplaats: Delft
Woonplaats: Rossum (Gld)
Gewoond in: Delft, Sydney 
(Australië), Arlington (VS), Vught 

Reist met: rugzak of koffer
Neemt altijd mee: mobiel, 
paspoort, creditcard
Onafscheidelijke reisgenoot: 
natuur, lokale bevolking en 
vriendin

Ik geef mijn tijd: Marie-Anne 
Hoe ben je betrokken geraakt? 
Er was een minister, Rita Verdonk, die op een zeer nare toon over migranten sprak.  
Er moest een landelijke gedragscode komen en iedereen zou verplicht moeten worden om 
op straat alleen Nederlands te spreken. In een internationale stad als Den Haag is dat echt 
een illusie. Ik begon me te schamen voor mijn Nederlanderschap. Ik kon twee dingen doen: 
niets doen, of het roer omgooien. Ik heb voor dat laatste gekozen. Dat klinkt misschien 
stoer, maar ik had ook de financiële mogelijkheid om voor vrijwilligerswerk te kiezen. 

Wat doe je?
Ik begon met taallessen Nederlands, maar al snel pakte ik ook andere taken op bij het  
Multicultureel Ontmoetingscentrum Schilderswijk. Nu coördineer ik de tientallen vrijwilligers 
en zorg ik samen met hen dat de boel draaiend blijft. We hebben per jaar wel zo’n 1500  
bezoekers die gebruik maken van ons centrum. Het centrum is in 2007 opgezet vanuit de 
Heilig Hartkerk, onderdeel van de Willibrordparochie in Den Haag. We werken in de  
Schilderswijk, Transvaal en Stationsbuurt. Wij werken aan onderwijs, ondersteuning en  
ontmoeting. Het sociaal restaurant is hier een mooi voorbeeld van. We nodigen buurtgenoten, 
van arm tot rijk, uit om samen te eten, om te leren van elkaar. 

Wat geeft je inspiratie?
Heel resoluut: De mensen. De mensen afkomstig uit 55 culturen die wekelijks bij ons over 
de vloer komen. Door naar hen te luisteren en met ze te praten realiseer ik me elke weer 
hoe goed wij het hebben in het westen. Onbekend maakt onbemind. Ga met elkaar in  
gesprek. Hier kun je verschil mee maken. Luister oprecht naar elkaar. Daar geloof ik echt in. 
Dat kan al in vijf minuten. 

Doe je dit over tien jaar nog? 
Ik heb geen haast, ik blijf hier zeker nog even hangen. Hoewel 10 jaar een lange tijd is. 
Maar je bent nooit klaar. Als je je doel bijna bereikt hebt, kijk je alweer naar de volgende 
stap. Het gebouw en de meubels zijn oud, maar we willen het geld vooral besteden aan de 
mensen die hier komen. Die moeten we blijven helpen.

Waarom is het centrum een Ambassade van Vrede?
Samen kun je een statement maken, samen zijn we in staat om een krachtig geluid te  
laten horen.

Ik geef mijn handtekening: Werner
Hoe ben je betrokken geraakt? 
Via Facebook. Ik zit op salsales en een danspartner van me had een Facebook berichtje 
gepost waarin ze vrijwilligers zocht voor het verzamelen van handtekeningen voor het 
burgerinitiatief tegen kernwapens. 

Wat doe je?
Ik ben naar het Counter Culture Festival in het Julianapark in Utrecht gegaan om hand-
tekeningen op te halen. Ik vond het een mooi initiatief waarbij ik veel interessante mensen 
kon ontmoeten en mijn bijdrage kon leveren aan een mooiere vreedzamere wereld. Ik geef 
normaal gesproken zelf ook echt niet zo maar mijn handtekening. Alleen als ik het vertrouw 
en als ik er verder geen last meer van heb [haha]. 

Wat geeft je inspiratie?
Als ik lekker eten krijg op zo’n festival! (lacht) Serieus: In dit geval was er direct een goed 
gevoel bij de mensen van PAX. Ik geloof niet dat kernwapens leiden tot een vreedzamere 
wereld. We moeten het wel samen doen. Het is namelijk een collectief bewustzijn dat moet 
veranderen. Ik ben dankbaar voor wat ik nu heb in mijn leven. Ik vertrouw erop dat de hoge 
heren ervoor zorgen dat iedereen zich ontdoet van kernwapens.

Doe je dit over tien jaar nog? 
Over tien jaar zijn er geen kernwapens meer. Als wij echt allemaal ons steentje bijdragen, al 
is het maar naar je buren toe, bijvoorbeeld elke dag iets liefs doen voor elkaar, dan komen 
we veel dichterbij een vreedzamere wereld. 
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Naam: Marie-Anne van Erp
Leeftijd: 59 jaar
Geboorteplaats: Den Haag
Opleiding: linguïst (Frans) en 
mediëvist
Werk: vrijwilliger bij Multi-
cultureel Ontmoetingscentrum 

Schilderswijk sinds 2007
Betrokken bij PAX: september 
2014
 

Naam: Werner Thörig
Leeftijd: 38 jaar
Geboorteplaats: Utrecht
Opleiding: Milieukunde 
Werk: Bouwinspecteur bij een 
gemeente
Betrokken bij PAX: april 2015
 



PAX riep saïd bouharrou, vice-voorzitter van de nijmeegse Al-moslimin moskee, tot brug-
genbouwer uit. Dat was vooral te danken aan Saïds inspanningen die resulteerden in een breed 
gedragen vredesverklaring: een oproep om geen geweld uit naam van een religie te plegen of goed 
te praten. Alle religieuze vertegenwoordigers uit de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies 
Nijmegen zetten er hun handtekening onder. Hij ontving er samen met Piet Muller de burgemeester 
Dalesprijs voor. Een prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan een Nijmegenaar die zich uitzonderlijk 
heeft ingezet tegen discriminatie en racisme. Wie is Saïd en wat doet hij zoal? PAX ging een dag op 
stap met hem. 

Bruggen bouwen 
tussen mensen

We spreken  
elkaar net voor 
het begin van 
de Nijmeegse 
Vierdaagse.  

De ramadan loopt ten einde en de 
agenda van Saïd ziet er in augustus 
eindelijk eens leeg uit. Dan is hij 
op vakantie met gezin, voor het 
eerst sinds jaren weer in Marokko. 
Maar voor die tijd is zijn agenda 
nog gevuld. Er staan afspraken in 
met het bureau ‘Iedereen Gelijk’, 
met ‘de Walk of Wisdom’ en het 
Museum Orientalis. 

Samen in Nijmegen
Saïd is op en top Nijmegenaar. In 
het Nijmeegse café LUX waar we 
zitten, komt hij dan ook natuurlijk 
allerlei bekenden tegen. Hij  
ontmoette zijn vrouw Wendy bij de 
Vierdaagse feesten, ieder jaar 
heeft de moskee een open dag net 
voor de Nijmeegse Vierdaagse en 
met andere vrijwilligers uit de mos-
kee nam hij deel aan een geza-
menlijke actie om het Waalstrandje 
schoon te maken. Saïd: “Toen ik 
dat voorstelde in de moskee zei-
den sommige mensen: ‘Ben je van 
Lotje getikt?’ Maar samen iets doen 
voor de stad, de burgemeester die 
er aandacht aan geeft, dat doet de 
mensen goed.” Behalve een beter 
imago van moslims in de stad  
bevordert het ook de integratie, 
want in Nijmegen geven diverse 
vrijwilligersclubs, scholen, bedrijven 
en levensbeschouwelijke of  
religieuze verbanden elkaar de  
opdracht door om een keer per 
maand het zwerfafval op te ruimen. 
Het initiatief hiertoe is genomen 
door de Nijmeegse pelgrimsroute 
de Walk of Wisdom. Dat bruggen 
slaan is dus niet alleen tussen 
moslims, joden en christenen, maar 
ook met de rest van Nijmegen. 

Saïd Bouharrou in de Al-Moslimin moskee, ook bekend als moskee Heseveld. Foto: Maaike van Helmond.

Tijdens de schoonmaakactie van het Waalstrandje. 
Foto: Walk of Wisdom.

PAX Vredeskrant
Vredesweek 19 t/m 27 september 2015 6Hoofdartikel PAX Vredeskrant

Vredesweek 19 t/m 27 september 2015 7Hoofdartikel

door: Helma Maas

Vredesweek
In het vroegere Bijbels Openlucht 
Museum komt een vredestuin met 
Nobelpad voor de Vrede. Dit  
vredespad is een wandeling langs 
een aantal prominente wereld- 
burgers die de Nobelprijs voor de 
Vrede hebben ontvangen. Het  
museum, dat inmiddels aan de drie 
wereldreligies aandacht besteedt, 
is ook een mooie symbolische plek 
om de interreligieuze vredesverkla-
ring tentoon te stellen. Saïd is er al 
een jaar druk mee bezig. Naast die 
laatste voorbereidende bijeenkomst 
bij Orientalis, is hij volop bezig met 
een jongerenuitwisseling met  
joden, moslims en christenen. Dat 
moet net na de Vredesweek gaan 
plaatsvinden. Een programma met 
workshops om elkaar beter te leren 
kennen, samen eten, misschien 
nog wel iets samen doen. Saïd kan 
makkelijk vijftig jongeren uit zijn  
eigen moskee vinden, maar hij wil 
juist ook die moskeeën bereiken 
die nog niet zo open staan voor 
dialoog. Hij wil niet alleen de libe-
rale joden, maar ook de meer  
orthodoxe joden erbij betrekken. 
Antisemitisme en moslimhaat: dat 
moet tegengaan worden. Saïd:  
“Ik vind het verschrikkelijk als er 
verwijten worden gemaakt dat er 
vanuit de moslimgemeenschap  
antisemitische opmerkingen worden 
gemaakt. Daarom wil ik de sleutel-
vertegenwoordigers bij elkaar bren-
gen en een mooi programma  
maken met de jongeren. Wij zijn 
nuchtere Nijmegenaren. Die  
bijeenkomst, dat gaat wel lukken.” 

Hoe ziet zijn dag er nu uit? 
Saïds agenda staat vol van de  
afspraken met mensen die net als 

hij een betere  
wereld willen. Nu hij door PAX 

als bruggenbouwer op het schild is 
gehesen, voelt dat natuurlijk als 
een eer, maar hij voelt zich er ook 
wat verlegen mee. Want, zo bena-
drukt hij telkens weer, hij doet dit 
niet alleen. Een typische dag  
begint om acht uur met ontbijt, nu 
in de ramadan stelt hij het opstaan 
uit tot 9 uur. Dan vast wat bellen en 
emailen voor hij naar zijn kantoor 
gaat. Vroeger plande hij zijn werk-
afspraken overdag en deed hij ’s 
avonds vrijwilligerswerk. Maar  
inmiddels lopen zijn maatschappe-
lijke activiteiten en werkafspraken 
volledig door elkaar heen. Als hij 
thuis is, besteedt hij tijd aan zijn 
kinderen of kijkt wat televisie. Vaak 
is dat het journaal, een documen-
taire of een uitzending van de  
Moslimomroep. Een dag met vier of 
vijf afspraken is geen uitzondering. 
Meestal is hij rond zes uur thuis, 
soms wat later. In de Ramadan tijd 
gaat hij dan als de kinderen  
eenmaal op bed liggen ook zelf 
even een uurtje rusten. Soms heeft 
hij ook nog een avondvergadering. 
Dan rond tien uur de iftar ,de maal-
tijd die het vasten breekt, nuttigen 
samen met familie, om elf uur naar 
de moskee en voor hij op bed ligt 
is het half twee ’s nachts. 

Kom uit je eigen kring
Saïd: “Ik zie meer mensen om me 
heen die veel doen voor de maat-
schappij, vooral ouderen. Het  
individu wordt steeds belangrijker, 
omdat iedereen nu via social media 
een publiek kan krijgen. Mensen 
moeten zichzelf niet onderschatten, 
iedereen kan iets doen voor vrede. 
Soms lijken mensen geen reden te 
hebben om elkaar op te zoeken. 
Dus je moet elkaar wel zien te  

vinden, 
want anders blijf je in je 

eigen kringetje dingen met elkaar 
delen. Als het lukt om buiten je  
eigen kringetje iets te doen, dan 
ben je eigenlijk al een beetje een 
bruggenbouwer. Ik merk dat het 
veel brengt, je leert een ander  
kennen, hoe die ander denkt. Vaak 
bereik je samen ook veel meer. 
Mijn ervaring met de joodse  
gemeenschap in Dieren vond ik 
heel onverwacht. De gelijkenis met 
de islam, ik was echt van de kaart. 
De woordkeus, de termen uit de 
Thora, het leek wel Arabisch. De 
verhalen over Abraham, de voedsel- 
en spijswetten. In die kleine joodse 
synagoge waren de mensen echt 
broeders en zusters, ze waren heel 
hecht. Ik voelde heel veel liefde.”

Naam: Saïd Bouharrou
Leeftijd: 36 jaar
Burg.staat: getrouwd met Wendy. Drie kinderen Zara Lee (6), 
Ismael (4) en Nunu Inez (16 maanden)
Nationaliteit: Nederlands en Marokkaans
Religie: Moslim
Opgegroeid in: Nijmegen-Oost (‘Rooie dorp’)
Woonplaats: Nijmegen
Beroep: Projectontwikkelaar
Vrijwilligerswerk: Vice-voorzitter Al-Moslimin Moskee
Opleiding: Atheneum  en Open Universiteit: Rechten
Hobby’s: Lezen, studeren, luisteren naar klassieke muziek



De meeste Nederlanders voelen zich op dit moment veilig in 
hun land. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse meting van de Risico- 
en Crisisbarometer van juni 2015, in opdracht van Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het 
merendeel van de Nederlanders, 85 procent, maakt zich  

weinig tot geen zorgen over hun veiligheid als gevolg van een ramp. Ook 
de zorgen over het conflict met ISIS zijn afgenomen ten opzichte van een 
half jaar eerder, van 30 procent naar 6 procent van de ondervraagden.
Toch is in Nederland het dreigingsniveau voor terrorisme nog altijd ‘sub-
stantieel’, het derde en op een na hoogste niveau. De kans dat er een 
aanslag in Nederland plaatsvindt is reëel, zo staat er te lezen op de site 
van NCTV, de organisatie die in opdracht van het ministerie van Veiligheid 
en Justitie ons land moet beschermen tegen bedreigingen die de maat-
schappij kunnen ontwrichten. Naar schatting zijn er zo’n 200 Nederlanders 
naar strijdgebieden in Syrië en Irak vertrokken, waarvan er 30 zijn  
omgekomen en 35 zijn teruggekeerd naar Nederland. Hoe verweren we 
ons tegen de jihadistische radicalisering? 

Landelijke aanpak
NCTV heeft het actieprogramma ‘Integrale Aanpak Jihadisme’ samen- 
gesteld. Dit programma richt zich op het strafrechtelijk aanpakken van  
uitreizende jihadgangers en van verspreiders en ronselaars. Ook aan bod 
komen het vroegtijdig signaleren en voorkomen van radicalisering, het  
bestrijden van jihadistische uitingen via social media en internet en het  
tegengaan van maatschappelijke spanningen die voedingsbodem kunnen 
zijn voor radicalisering. Naast dit landelijke actieprogramma hebben  
gemeenten hun eigen aanpak om radicalisering tegen te gaan, toegespitst 
op de eigen problematiek, ontwikkelingen en trends. 

Utrechtse saamhorigheid
Het Utrechtse actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ ademt een sfeer van 
saamhorigheid. ‘Het voorkomen van radicalisering in welke vorm dan ook 
vraagt om een samenleving waarin burgers zich met elkaar verbonden 
voelen’, zo staat er te lezen. De gemeente kiest de drieslag hulpverlening 
en repressie, signalering en preventie. Utrecht zet hoog in op preventie 
met als streven een ‘inclusieve samenleving’. Joke Brouwer, manager 
Sport & Samenleving, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling: “Willen we 
op de lange termijn iets veranderen, dan moeten we preventieve maat- 
regelen nemen en mogelijke voedingsbodems, zoals het gevoel van  
uitsluiting en werkeloosheid, wegnemen.” Utrecht investeert in acceptatie 
en integratie, opvoeding, onderwijs, werk en communicatie.
Voor het (vroeg) signaleren van radicalisering traint de gemeente Utrecht 
frontlijnwerkers, zoals jongerenwerkers, maatschappelijk hulpverleners, 
agenten en leraren. Er zijn schema’s per beroepssector gemaakt met om-
schrijvingen van signalen en te nemen acties. Ook voor bewoners is een 
dergelijk schema in de maak. Wanneer er sprake is van een radicaliserend 

persoon volgt een persoongerichte aanpak met casusoverleg door  
betrokken instanties. Michel Kok, senior adviseur Veiligheid: “Het casus-
traject is een samenwerking tussen de gemeente, politie en het Openbaar 
Ministerie, plus de maatschappelijke hulpverlening. Denk aan een straf-
rechtelijke procedure, maar ook bieden we hulp bij traumaverwerking en 
re-integratie. Altijd is het maatwerk.”

Signaleren in Rotterdam
De gemeente Rotterdam richt zich op vergelijkbare pijlers: het tegengaan 
van maatschappelijke spanningen, preventie van radicalisering, signale-
ring en training, en persoonsgerichte aanpak. Veel aandacht krijgt het 
vroegtijdig signaleren. “Met vroegtijdige signalering kan via persoons- 
gerichte maatregelen verdere radicalisering voorkomen worden”, vertelt 
Vera Bauman, projectmanager Radicalisering. Rotterdam heeft een breed 
netwerk van vertrouwenspersonen. Dit netwerk signaleert radicalisering 
en helpt om maatschappelijke spanningen tegen te gaan.
“Gemeenten hebben bij uitstek een preventieve rol, maar zijn ook verant-
woordelijk voor het uitwerken van op maat gemaakte deradicaliserings- 
en resocialisatietrajecten”, zegt Bauman. Ook Rotterdam heeft casus-
overleg voor bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen en 
zorginterventies, en wel in het zogenoemde Veiligheidshuis. “Wanneer  
iemand volledig geradicaliseerd is en bereid is geweld te gebruiken, is het 
moeilijker verandering in gedrag en ideologie te bereiken. In die situaties 
worden vooral bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen genomen.”
Bij het Meld- en Adviespunt Radicalisering kunnen ambtenaren, professi-
onals en burgers terecht met vragen over radicalisering en meldingen 
over (mogelijk) radicaliserende individuen of groepen. 

Hand in eigen boezem
Of vrede verbindt? In de gemeenten Utrecht en Rotterdam zeker. Lokale 
bruggenbouwers zetten zich gezamenlijk en solidair in tegen radicalise-
ring en voor vrede. Brouwer: “Na de aanslagen in Parijs zijn er dialoog- 
bijeenkomsten in Utrechtse wijken geweest, waar zowel autochtone als 
allochtone Utrechters hun zorgen hebben uitgesproken en gedeeld.  
Bovendien hebben het maatschappelijk middenveld en individuele betrok-
kenen bijgedragen aan de ontwikkeling van het Utrechtse actieplan.” 
Wellicht is het vergroten van de weerbaarheid van jongeren de grootste 
uitdaging. “Moslims moeten hun hand in eigen boezem steken”, stelt de 
Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb begin dit jaar die ‘de vinger 
op de zere plek wil leggen’. Want radicalisering is vooral een sociaal- 
cultureel probleem, meent de burgemeester. Rotterdam investeert daarom 
in dialoog, bewustwording en de weerbaarheid van Rotterdammers met 
‘WIJ-bijeenkomsten’ waarin Rotterdammers praten over hun ideale  
samenleving. Aboutaleb op een van de WIJ-bijeenkomsten in februari:  
“Bij het zoeken naar oplossingen moeten we moeilijke vragen durven te 
stellen. Dat geldt ook voor de moslimgemeenschap.”

Nederland kampt nog altijd met een ‘substantiële’ dreiging van terrorisme. Terecht vragen we 
ons af: hoe organiseren we tegenkracht? Wat doen onze gemeenten om zich te weren tegen 
jihadistische radicalisering? Vrede verbindt, zo stelt PAX tijdens de Vredesweek. Maar geldt 
dit ook voor gemeenten? een blik op utrecht en rotterdam.

door: Femke Kazemier-Rongen

Tegen radicalisering

‘Het voorkomen van 
radicalisering in welke 
vorm dan ook vraagt om 
een samenleving waarin 
burgers zich met elkaar 
verbonden voelen’
Gemeente utrecht
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Vincent Bijlo tijdens de Herdenking van 20 jaar Srebrenica in Den Haag.

Ik geef mijn geld: 
Paul
Hoe ben je betrokken geraakt? 
Ik zit in de werkgroep Missie, Ontwikkeling en 
Vrede in mijn kerk en die is weer verbonden aan 
PAX. Wij houden ons bezig met projecten in de 
‘derde wereld’, daarvoor zamelen we geld in. Dat 
doen we onder andere gedurende de weken voor 
Pasen, dan organiseren we een viering en halen 
we geld op bij parochianen. 

Wat doe je?
Tijdens de ‘Vraag een Vriend-actie’ van PAX heb 
ik nieuwe donateurs voor PAX geworven. Toen ik 
het actiepakket toegestuurd kreeg, werd ik  
enthousiast en heb ik de brief naar verschillende 
werkgroepen en ‘losse’ mensen uit mijn parochie 
gestuurd. Ik was heel blij toen ik een paar envelop-
pen met geld binnen kreeg voor deze actie. Mensen 
hebben minder te besteden. Mooi om te merken dat 
ze geven om vrede. 

Wat geeft je inspiratie?
Ik voel een bewogenheid met mensen in moeilijke 
situaties. Elke dag zie ik op televisie of in de krant 
wat er aan de hand is in de wereld. Het raakt me 
en ik vraag me af: kan het beter, kan het verande-
ren? Veel van de situaties die je ziet zijn ingewik-
keld en soms zelfs gevaarlijk. Daar kan ik niet  
direct iets aan veranderen denk ik. Daarom zit ik 
in de werkgroep en proberen we daar dingen te 
doen waar mensen mee geholpen zijn. 

Doe je dit over tien jaar nog? 
Er is voor PAX werk genoeg in de wereld, je hoeft 
maar een krant open te slaan: ISIS, vluchtelingen, 
we zijn nog lang niet klaar. Ik doe wat ik kan en 
daar ga ik zeker mee verder.
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• ENTENTE

• GEDIENSTIG

• GEZELSCHAP

• VOETTOCHT

• WAARHEID

• WERK

De overgebleven letters vormen de oplossing.

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

A D V E R T E N T I E

cadeaukaar t �20

5x

50x

1x

Bel uw 
oplossing door via

0800 -1123
(gratis)

Woordzoeker. De overgebleven letters vormen de oplossing.

Eerste prijs: 
€ 2.500,-
Het zou zomaar kunnen dat u 
binnenkort een mooi bedrag 
rijker bent! Bent ú straks de 
gelukkige winnaar van € 2.500,-? 

Tweede prijs: 
Postcode Loterij 
Reiskoffer t.w.v. € 99,-

Een stevige reiskoffer die u 
overal als handbagage mee 
naartoe kunt nemen. Stijlvol 
en gemakkelijk!

Derde prijs: 
HEMA 
Cadeaukaart 
t.w.v. € 20,-
Met de HEMA Cadeaukaart 
kunt u zelf een keuze maken uit het ruime 
assortiment van de winkels van HEMA.

Los de puzzel op door de afgebeelde woorden in de letterbrij te zoeken en deze te omcirkelen. Als alle 
woorden omcirkeld zijn, blijven er nog enkele letters over die samen de op lossing van de woordzoeker 
vormen. Bel de oplossing door via 0800-1123 (gratis). Op werkdagen van 9-21 uur en op zaterdag van 10-16 uur. 

• ACTIE

• BEMIDDELEN

• BURGER

• COALITIE

• DEELGENOOT

• EERLIJK

• ENTENTE

• GEDIENSTIG

• GEZELSCHAP

• KERK

• OORLOG

• TAKEN

• TOLERANT

• VEILIG

• VERBINDEN

• VOET TOCHT

• WAARHEID

• WERK

Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Als u belt naar 0800-1123 zult u de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij of 
de BankGiro Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de Nationale Postcode Loterij, VriendenLoterij en de BankGiro Loterij zijn uitgesloten van deelname. De looptijd van de actie is van 7 augustus 2015 tot en met 25 november 2015. Alle winnaars ontvangen 
persoonlijk bericht per telefoon en worden vanaf 30 december 2015 gepubliceerd op postcodeloterij.nl/puzzel. Hier vindt u ook de volledige actievoorwaarden. De vergunning voor de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 8787 d.d. 25/11/2014.

Puzzel mee & maak kans op € 2.500,-

Dit jaar is cabaretier Vincent Bijlo een van de Ambassadeurs van Vrede 
van PAX. In zijn theatervoorstellingen en columns raakt hij thema’s aan 
als korte lontjes, wij-zij denken, maar ook Srebrenica of andere politieke 
onderwerpen die raken aan het werk van vredesorganisatie PAX. En  
natuurlijk neemt hij de Nederlanders met een flinke dosis vrolijk cynisme 
op de korrel. Want gelachen wordt er altijd bij hem. 

Vincent zet zich deze Vredesweek graag in voor de vrede. 

Ambassadeur van Vrede:
Vincent Bijlo
Naam: Vincent Robert Bijlo
Geboortedatum: 27 april 1965
Geboorteplaats: Amsterdam
Maten en gewichten: maten onbekend, behalve schoen 46, 
spijkerbroek 34-36, gewicht ca. 85 kg. 
Burg.staat: getrouwd met Mariska Reijmerink
Kinderen:  nee, wel twee parkieten
Opleiding: Na VWO, Nederlands gestudeerd
Beroep: Cabaretier, columnist, muzikant, schrijver
Eerste voorstelling: In 1989 maakte ik ‘Made in braille’. Won een 
jaar eerder de publieks- en persoonlijkheidsprijs van het Leids 
caberet festival. 

Naam: Paul Hendrikx
Leeftijd: 57 jaar
Woonplaats: Westervoort
Opleiding: Archivaris
Werk: Vrijwilligerswerk, o.a. 
bij het Gelders Archief, en 
mantelzorger
Betrokken bij PAX:
meer dan tien jaar

Burgemeester van Rotterdam 
Aboutaleb in gesprek.  
Foto: David Rozing/Hollandse 
Hoogte



De lunchwandeling  
tijdens het werk. Het 
ommetje na het eten. 
De een- of meerdaag-
se wandelingen van 

de NS of Groene Wissel in eigen 
land, of voor de echte liefhebbers: 
de wandelvakanties door meer  
onherbergzaam gebied. Allemaal 
hebben ze in meer of mindere mate 
dezelfde uitwerking: dagelijkse  
sores in het hoofd maken plaats 
voor verse ideeën, problemen  
lijken ineens zo ingewikkeld niet 
meer, de inspiratie borrelt weer, de 
spanning verdwijnt. 
Wandelen biedt een schat aan  
mogelijkheden voor iedereen die op 
zoek is naar verdieping, verbinding 
én vrede. Alle werkelijk grote denk-
beelden worden tijdens het wande-
len gevormd, schreef de filosoof 
Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
Michel de Montaigne (1533-1592) 
sprak: “Mijn geest functioneert niet 
als mijn benen hem niet in bewe-
ging zet.” Van Verlichtingsfilosoof 
Immanuel Kant (1724-1804) is  
bekend dat zijn stadsgenoten hun 
klok gelijk zetten op de dagelijkse 
wandeling van de denker. Over 
wandelen moet dan ook niet licht-
voetig worden gedacht: het opent 
deuren tot gedachten en inzichten, 
doet ons al bewegend stilstaan bij 
wie en waar we zijn. 

Stilstaan
Wandelen komt paradoxaal genoeg 
dichter in de buurt van stilstaan dan 
van sport, schrijft ‘wandelfilosoof’ 
Frédéric Gros (1965-heden) in zijn 
boek ‘Wandelen. Een filosofische 
gids’. Wanneer je loopt, doe je 
niets, schrijft Gros, maar juist dat 
maakt het mogelijk om gewoonweg 
te ‘zijn’, te bestaan; iets wat we 
voor het laatst meemaakten toen 
we kinderen waren. 
Wie wandelt, is even weg uit de  
samenleving. Weg van de manier 
waarop we technologisch voortdu-
rend met anderen verbonden zijn. 
Van de voortdurende veranderin-
gen, de snelheid, het vergankelijke 
naar de verbondenheid met de  
omgeving, het eigen ik en de  
medewandelaars. Want wandelen 
biedt óók kansen voor een nieuwe 
verbondenheid. Het kan je bevrij-
den uit de sociale rollen die je hebt 
opgelegd gekregen, schrijft Frédéric 
Gros. Wanneer mensen lopen in 
een groep, ontstaan er nieuwe  
rollen en een gemeenschap van 
wandelaars. Gros beschouwt dit 
niet als louter positief: liever wandelt 
de filosoof in zijn eentje zodat hij 
het Franse landschap beter tot zich 
kan nemen. 
Maar voor vrede is een gemeen-
schap juist onontbeerlijk. Het is 
vrede dat PAX beoogt. Samen met 
de Raad van Kerken wil PAX vrede 
dichterbij brengen tijdens de Walk 
of Peace op 20 september in Den 
Haag. Een kleine pelgrimage langs 

symbolen in de stad van vrede en 
recht, waarin wandelaars van alle 
geloven en gezindten voor de duur 
van de wandeling een gemeen-
schap vormen. Een gemeenschap 
waarin niet verschillen, maar over-
eenkomsten centraal staan. Waar 
het niet draait om presteren, maar 
om figuurlijk stilstaan, bij elkaar, bij 
vrede, bij gedachten. Waarin al 
langzaam bewegend nieuwe  
gedachten de kans krijgen om naar 
boven te komen drijven. Waarin  
tijdelijk loslaten van het bestaande 
leidt tot een nieuwe vorm van  
verbondenheid. 

Pelgrimeren: alleen met zijn allen
Als Gros alleen uit wandelen gaat, 
herkennen we daarin de pelgrim 
die wandelend in contact met zijn 
omgeving op zich zelf teruggewor-
pen wordt. De pelgrim lukt het te 
genieten van de natuur. Oude  
gedachten worden niet meer vast-
gehouden, maar kunnen worden 
losgelaten. De structuur van de 
omgeving neemt bezit van de eigen 
geest en begint als een frisse bries 
in ons hoofd kronkels schoon te 
blazen. Oude lagen komen ook 
bloot te liggen, allerlei herinneringen 
komen terug en waaien weer weg. 
Wie zo wandelt, komt tot zichzelf. 
We herademen. We hebben er 
weer zin in. 
Maar onderweg komt ook de moeite 
die het kost om de wandeling te 
volbrengen. We balen van ons  
eigen chagrijn, de stijve botten, de 
kramp en we vragen ons af  
waarom we in vredesnaam hier  
lopen. De grote vraag ‘wie ben ik’ 
komt naar boven drijven en ‘dit 
hardnekkig vragen drijft de spot 
met mij’ schrijft de theoloog Dietrich 
Bonhoeffer (1906-1945) in 1944 in 
zijn dodencel. Hij schrijft hoe hij 
een sterke innerlijke verdeeldheid 
ervaart, niet alleen in zijn heen en 
weer schietende emoties, maar 
ook in zijn wezen. Uiteindelijk legt 
hij, als het ware uitgeput, zijn hoofd 
in de handen van God, die hem 
door en door kent. 

Op weg naar vrede en  
gerechtigheid
Wat Bonhoeffer beschrijft, is herken- 
baar voor de vredeswerker die op 
weg is naar vrede en gerechtigheid. 
Ondanks jarenlange inzet, soms 
met het eigen leven, blijft geweld 
hardnekkig aanwezig in de wereld. 
Houdt dat geweld dan nooit op? 
Wie op weg is naar vrede en  
gerechtigheid en steeds dat pad wil 
bewandelen merkt als Bonhoeffer 
dat hij wankelt, verward is en soms 
‘als een vogel in een kooi, naar 
adem snakkend, alsof iemand hem 
de keel dichtkneep’. De Spaanse 
heilige en mysticus Juan de la Cruz 
(1541-1591) verwoordt in zijn  
‘Donkere nacht van de ziel’ dezelfde 
innerlijke duisternis. Durven we ons 
over te geven aan de onzekerheid 

van de nacht of knippen we zo snel 
mogelijk het licht weer aan? De 
pelgrim, gedreven door de waar-
heid of omdat hij eenvoudig verder 
moet, kan niet anders meer dan 
zich overgeven aan die onzeker-
heid. En dan juist als alles duister 
is, wordt een lichtpuntje zichtbaar. 
Na lange dagen lopen doemt aan 
de horizon een herberg op waar 
een bord bonen en een glimlach de 
hemel op aarde is. Grotere dank-
baarheid hebben we zelden  
gevoeld. Vanaf dat moment ziet de 
wereld er anders uit. We zijn zelf 
kleiner geworden, de ander is  
gegroeid, maar we hebben ons nog 
nooit zo goed gevoeld. Als we  
morgen verder gaan, verwonderen 
we ons opnieuw en weten we dat 
de donkere dagen zich weer zullen 
aandienen. 
Maar het weerhoudt ons niet,  
omdat we op een of andere manier 
ons gedragen weten. Dus loop 
mee, sluit je aan, laat je dragen 
door de vrede zelf en door je  
medewandelaars die net als jij de 
moed hebben om letterlijk voor  
dievrede te gaan.

Walk of Peace: 
Loop mee!
In het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede 
organiseren PAX en de Raad van Kerken, in samenwerking met de 
Haagse Gemeenschap van Kerken en Kerk en Vrede een 
wandeling voor de vrede tijdens de Vredesweek. Ervaar hoe vrede 
verbindt. Ontmoet anderen die zich voor vrede inzetten, bezoek 
verwachte en onverwachte plekken in de stad. Laat je inspireren.

Datum: Zondag 20 september 
Lengte: 6 km. 
Start: Tussen 13.00 en 15.00 uur bij station Hollands Spoor 
Einde: Vredespaleis
Opgave: verplicht via  www.walkofpeace.net 
Kosten: 5 euro (kinderen tot 12 jaar gratis) incl. picknick en 
informatiemagazine

Wandelen voor vrede 
wandelen en vrede: een logische combinatie volgens diverse filosofen, schrijvers en  
dichters. De Walk of Peace die PAX op zondag 20 september organiseert, is dan ook  
van grote symbolische waarde. 
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Meld je aan op www.walkofpeace.net
De Walk of Peace is onderdeel van de Vredesweek en het Just Peace Festival en maakt deel uit 
van de Internationale Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede van de Wereldraad van Kerken.

Ervaar hoe vrede verbindt. Ontmoet anderen die zich voor vrede inzetten. Bezoek verwachte en onverwachte plekken in de stad. Laat je inspireren en doe mee aan activiteiten om zelf bij te dragen aan vrede.

Loop Mee

Zondag 20 septemberDen Haag

door: Edwin Ruigrok en Suzanne van den Eynden

PAX Vredeskrant
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sinds 2008 organiseert PAX jaarlijks de nacht van de Vrede,  
steeds op verschillende locaties in Nederland. Dit jaar wordt het groter  
aangepakt met nieuwe partners, die op initiatief van PAX samen het  
collectief ‘Nacht van de Vrede’ vormen. 

Het manifeest geeft 
vrede een podium
door Frederique Kram en Iris Ruijs

Gezamenlijk zetten zij op zaterdag 
19 september 2015 een gloed-
nieuw evenement neer: Het Mani-
feest. De creatieve programmeur 
van Het Manifeest is Mirik Milan, 
onder meer bekend als Amster-
damse Nachtburgemeester. 
Hij heeft verschillende schrijvers, 
dj’s, kunstenaars en zangers 
enthousiast gemaakt om met hun 
creativiteit de vrede te vieren. Het 
programma leidt de bezoekers 
langs vijftien theaters en andere 
inspirerende locaties in Amsterdam, 
zoals de Stadsschouwburg en 
Tuschinski. Entertainment en 
verdieping wisselen elkaar af of 

smelten samen tijdens een theater-
stuk, balletvoorstelling, literaire 
voordracht, stand-up comedy én 
meer. Tijdens het Manifeest wordt 
op een ongedwongen manier  
stilgestaan bij vrede en worden 
bezoekers uitgedaagd om ook iets 
voor vrede te doen.
Het Manifeest vormt het startsein 
van de landelijke Vredesweek, die 
van 19 tot en met 27 september 
plaatsvindt. 

Programma
Bezoekers kunnen bij inspiratie-
platform Krooks in Stadsschouw-
burg Amsterdam luisteren naar 

een eye opener talk van de contro-
versiële kunstenares TINKEBELL. 
In Compagnietheater is het feest 
met Cirque Excentrique. De Kring 
opent de deuren voor een expo 
van Israëlische kunstenaars en 
geeft nachtegaaltjes de microfoon 
voor een Peace Karaoke. In 
De Nieuwe Liefde kijken bezoekers 
eerst naar dans, waarna ze 
zelf kunnen dansen met artiesten-
collectief Kiss Escort. Kortom; 
Het Manifeest luidt op amuserende 
wijze de vredesklok.

Voor meer informatie en kaarten 
kijk je op www.nachtvandevrede.nl. 

‘Herberg Het Mandela Huisje, 
Waar verbinding wordt gevierd, 
gevoed en hersteld’, dat is de tekst 
op de website van het jongste initi-
atief van MasterPeace. PAX is 
mede-oprichter van MasterPeace.

Toen vorig jaar op de Internationale 
Dag van de Vrede het grootse 
MasterPeace vredesconcert in 
Ziggo Dome Amsterdam plaats-
vond, kreeg de campagne ‘Be a 
Nelson’ veel aandacht. Daar in 
Amsterdam en op veel andere 
plaatsen in de wereld, bracht 
muziek mensen samen. Werd de 
filosofie van Nelson Mandela om 
je vijanden recht in de ogen te 
kijken en de dialoog aan te gaan, 
flink in de schijnwerpers gezet.

De serre van het Mandela huisje 
dient als verzoenkamer, droom-
fabriek of romantische suite waar 
mensen bij elkaar komen voor 
zogeheten respectnachten. 

Je kunt er de verbinding vieren 
met je geliefde, maar ook dromen 
hoe jij – net als Nelson Mandela – 
de wereld kunt verbeteren. Het is 
ook een mooie plek om conflicten 
te bemiddelen. 

Nomineer iemand voor een  
respectnacht
Omdat niet iedereen die aan vrede 
werkt een overnachting of een 
werksessie in het Mandela huis 
kan betalen, is er vanaf volgend 
jaar de kans om gratis een 
‘respectnacht’ te verdienen.

De dapperste mensen werken 
immers vaak in de luwte, onzicht-
baar. Zij ruimen vuilnis op in de 
stromende regen, koesteren een 
verward omaatje dat al weken 
geen bezoek heeft gehad, of  
anders is het wel de onvermoeibare 
leraar die dag in dag uit grote 
groepen jongeren letterlijk van de 
straat houdt. Elk jaar biedt het 
Mandela huisje tien gratis over-
nachtingen aan. Wie iemand daar 
voor wil nomineren kan een mailtje 
sturen naar info@mandelahuisje.
nl. Zet er een motivatie bij. Heeft 
de agent een schietpartij voor zijn 
kiezen gehad? Is er in de klas van 
de juf net een kind overleden? 
Zorgt je buurvrouw volgende 
maand precies tien jaar voor haar 
gehandicapte moeder?

MasterPeace bekijkt alle verhalen 
zorgvuldig en liefdevol en wie 
weet wordt jouw kandidaat wel 
uitgekozen!

“As I walked out the 
door toward the gate 
that would lead to my 
freedom, I knew if I 
didn’t leave my bitter-
ness and hatred behind, 
I’d still be in prison.”  
Nelson Mandela

Eiland van vrede 
en verzoening in Amsterdam

MasterPeace: 
Be a Nelson 

Een sneak preview van een vredeslied dat cabaretière Kiki Schippers 
speciaal voor de Vredesweek van 2015 schreef. Bij het ter perse gaan van 
de Vredeskrant schaafde ze nog druk aan de coupletten. 

Vredeslied ‘Ik heb 
altijd ruzie’

...hebben ze mij gevraagd om een 
lied te schrijven
over vrede
nou, das best grappig
want ik heb altijd overal met 
iedereen ruzie

je weet pas wie gezegend is
in een land dat vrede heeft
wanneer een vrouw die durft 
te praten
zoveel ruzie overleeft

Kiki treedt op tijdens de College 
Tour die de Ambassade van Vrede 
Vlaardingen op 21 september
organiseert. 
Daar zal ook historicus en filosoof 
Gijsbert van Iterson Scholten,  
onderzoeker aan de Vrije  
Universiteit te zien en horen zijn. 
Hij schreef dit over het lied: “Vraag 
je iemand naar vrede, dan krijg je 
een verhaal over oorlog of in haar 
geval, ruzie. Kiki weet mooi op te 
klimmen van het ontbreken van 
vrede in huiselijke kring, dus van 
het persoonlijke, via vrede in de 
openbare ruimte (maatschappelijke 
vrede) naar politieke vrede.”  



Collecte in de Vredesweek 

PAX kan dankzij uw giften en de collectes waaraan u in de  
Vredesweek bijdraagt of die u zelf organiseert, zich blijven 
inzetten voor vrede in binnen- en buitenland. Wilt u informatie 
bestellen om uit te delen en zo het collectedoel nader toe te lichten? 
Bestel collectefolders, posters en vredeskranten op  
www.paxvoorvrede.nl /ambassades  

U kunt de opbrengst van uw gift of collecte overmaken op:  
NL 03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX te Utrecht, o.v.v. Vredesweekcollecte 
en de naam van uw parochie/gemeente. Door uw steun kunnen we  
samen werken aan vrede. Hartelijk dank!

Leestips

Het boek is enerzijds een biografie 
van de radicalisering en de-radica-
lisering van de Belgische Palestijn 
Montasser, en anderzijds een 
zoektocht naar de drijfveren van de 
Belgische en Hollandse Jihadisten 
in Syrie. Hiervoor gaat Montasser 
naar Syrië toe, hij ontmoet ze en 
portretteert ze op een heel integere 
manier. En passant schetsen de 
auteurs de geschiedenis van de 
`Jihadkaravaan´ - de ontwikkelingen 
en conflicten en tegenstellingen 
binnen de Jihadbeweging. De  
insteek van het boek is uiteindelijk 
om de karavaan te stoppen en 
daarvoor hebben ze een tienpunten- 
plan, een manifest, gemaakt: ‘tien 
kogels van verzoening’.

Het boek is sinds 30 mei  
verkrijgbaar in de boekhandel in 
België en Nederland of online te 
bestellen via www.lannoo.be/ 
de-jihadkaravaan

Minstens 60% van Syriëgangers 
vertrok met psychische problemen
Van minstens zestig procent van 
de Nederlanders die naar Syrië is 
vertrokken, blijkt uit politiedossiers 
dat ze psychische problemen heb-
ben. Vaak waren deze problemen 
er al voordat ze radicaliseerden. 
Een op de vijf Syriëgangers kampt 
met ernstige gedragsproblemen of 
heeft een officieel vastgestelde 
stoornis, zoals schizofrenie of een 
psychose. Dat heeft de Landelijke 
Eenheid van de nationale politie  
laten weten op grond van onderzoek 
naar de politiedossiers van 140  
geradicaliseerde moslimjongeren. 
Volgens de politieonderzoekers is 
het een grote misvatting om te  
denken dat Syriëgangers intelligente 
mensen zijn die worden gedreven 
door ideologie. 

In het boek gaat Berry van Oers in 
op de grondslagen, de doelen en 
de praktijk van dialoog vanuit een 
rooms-katholiek visie.
“Een eerste doel dat de dialoog 
dient, is het bevorderen van het  
samenleven in vrede en harmonie. 
Daarmee levert de dialoog een  
belangrijke en directe dienst aan 
de samenleving. Andere doelen 
van dialoog zijn samenwerking op 
het terrein van gedeelde idealen en 
ethische waarden”, aldus Van 
Oers, die al een kwart eeuw actief 
is op dit terrein in Nederland. De 
Pauselijke Raad voor de Inter- 
religieuze Dialoog te Rome spreekt 
waardering uit voor de publicatie 
en noemt het initiatief tot uitgave 
ervan hoogst belangwekkend en 
wenst het veel succes toe.

Het boek is geschreven in het 
Engels en daarmee hoopt hij dat 
het ook buiten Nederland zijn 
weg kan vinden. Het kost € 10,- 
(exclusief verzendkosten) en is 
te bestellen via bestel@rkk.nl 

Agenda 
Kijk voor alle activiteiten op: 
ambassades.paxvoorvrede.nl/
agenda

Meezingnacht

Zing mee met het Vredeskoor voor één avond. De liederen worden  
ter plekke aangeleerd. Zowel ervaren als beginnende zangers zijn van 
harte welkom. De wens naar vrede en verbinding is diep en wereldwijd 
en klinkt in de vele prachtige liederen over dit thema. Juist binnen  
landen die aanhoudend in conflict zijn is het soms verrassend te  
ontdekken hoe diep de wens naar vrede is. Door deze liederen met  
elkaar te zingen openen we ons voor andere culturen, religies en 
overtuigingen en verbinden we ons met onze medemens.
Kaarten kosten 18 euro, kinderen betalen 7 euro. Informatie en  
aanmelding: www.meezingnacht.nl

Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 // Utrecht // 18 september 
20.00 – 22.30 uur // Ambassade van Vrede Meezingnacht //  
Vredesliederen uit alle regio’s in de wereld. 

Vredesfestival “Acties Voor Vrede”  

Voor jong en oud met (gratis) muziek, theater, dans, clowns enz. 

Onder de Waalbrug bij de Lindenberghaven // 19 en 20 september // 
Ambassade van Vrede Studio 104 // Nijmegen // Vredesfestival 
“Acties Voor Vrede”

Concert voor de Vrede

Het voorprogramma heeft een verhalenverteller en diverse presentaties 
over de Vredesweek, ook aandacht voor de bijzondere muziek die  
uitgevoerd gaat worden. 

The Peacemakers van Karl Jenkins en The Mass of the Children van 
Johtn Rutter zijn twee stukken waarin het belang van actief werken 
aan vrede centraal staat. Het is een ode aan vredestichters zoals 
Mandela, Martin Luther King en Moeder Theresa – en aan hen die dat 
in de toekomst nog kunnen en moeten doen: onze kinderen. Kaarten 
daarvoor kosten 29,50 en zijn te bestellen via http://www.cordavocale.nl

Grote Kerk // Den Haag // zondag 20 september, 11.00 uur gratis 
voorprogramma en 14.30 uur concert // Ambassade van Vrede 
Corda Vocale i.s.m. The Roden Girl Choristers en Promenade  
Orkest Concert voor de Vrede // The Peacemakers en The Mass of 
the Children 

Sint Antonius Kookt

Met elkaar in gesprek over de sociaal armen en armoede in Haarlem. 
‘Wat kan de gemeente doen en wat kunnen wij als geloofsgemeen-
schappen doen aan en voor deze kwetsbare mensen?’ We sluiten af 
met het gezamenlijk nuttigen van een drankje omstreeks 15.30 uur.

Woensdag 23 september lunchen we met iedereen: mensen van de 
straat, arme en rijke mensen, gelovig en ongelovig. Aanmelden kan 
via www.sintantonius kookt.nl of bel: 06-266 48 483

Nieuwe Groenmarkt 22 // Haarlem // 21 september om 11.30 uur 
en 23 september om 13.00 uur // Ambassade van Vrede Haarlem // 
Antonius Kookt op maandag voor alle herders (dominees, pastores, 
diakenen, imams, rabbijnen, burgemeester, wethouders en fractie-
voorzitters) van Haarlem. 

Lezing Nico Koning  

Lezing met auteur Nico Koning die samen met Hans Achterhuis  
‘De kunst van het vreedzaam vechten’ schreef. Een boek over vreed-
zame manieren om hard te botsen. Hoe verschil je op een vreedzame 
manier met elkaar van mening over religie, leefwijze, politiek?

Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer, Zijdstraat 55, 1431 EB  
Aalsmeer // 21 september, 20.00 uur // Ambassade van Vrede 
Aalsmeer

‘de Jihadkaravaan. reis naar 
de wortels van de haat’
Montasser AlDe’emeh en 
Pieter Stockmans 2015. 
Uitgeverij Lannoo 
ISBN: 9789401426060 – 
NUR 740

‘behavioral Problems and 
disorders among radicals in 
Police Files’, artikel in  
Perspectives on Terrorism,  
Volume 9, Issue 2, April 2015 
geschreven door Anton Weenink, 
onderzoeker bij de Landelijke 
Eenheid van de nationale politie. 
ISSN 2334-3745 (Online)

‘in dialogue with people 
of other religions and 
philosophies’
Berry van Oers, juni 2015
uitgave van het SRKK, Utrecht, 
ISBN-EAN 978-90-9029081-2.


