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Vrede

Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen -
Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,
Over al de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!

Vrede daal gij uit de lichte sferen,
Waarheen gij vluchtet voor deze wereldsmart,
Daal over hen, die u hebben verraden,
En over de dwazen, die op u smaadden,
En over de blinden, die om u baden,
Daal - daal gij weder in ons hart!

Opdat uw liefde daar weder wone,
Opdat uw liefde ons weer genas -
Liefde bove' onze ijdele wenschen,
Liefde over alle ijdele grenzen,
Liefde alleen, van mensch tot menschen,
Die eindelijk leerden wat liefde was!

C. S. Adama van Scheltema

Uit “Zingende stemmen” 1916
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Voorwoord van de voorzitter

Zoals u in onze vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen, vond in 
augustus de 10e Wereld Assemblee van Religies voor Vrede 
plaats, onder de titel ‘Caring for our Common Future’. Ter 
voorbereiding organiseerden wij op 11 mei een intergenerationele
bijeenkomst in Utrecht. De verslagen en aanbevelingen hiervan 
vindt u op onze website www.religiesvoorvrede.nl onder de kop 
Activiteiten. 

Er zijn veel waardevolle suggesties aangedragen, die wij aan de 
organisatie van de Assemblee hebben doorgegeven. Op de 
openingsdag was al merkbaar dat ons verzoek, om op te roepen 
tot een persoonlijke inzet bij onze afspraken, niet aan dovemans 
oren was gericht. Het was een indrukwekkend moment toen de 
900 aanwezigen tezamen onderstaande tekst hardop uitspraken.

Tijdens de Assemblee werd duidelijk dat de aanwezigen het 
erover eens waren dat kernwapens een wereldwijde bedreiging 
voor het leven vormen. Het stimuleren van een internationaal 
verbod op kernwapens is dan ook als belangrijk actiepunt in de 
Slotverklaring opgenomen. Voor een dergelijk verbod hebben de 
Verenigde Naties in 2017 al een nieuwe overeenkomst opgesteld, 
de Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW). 
Nederland, dat 22 kernbommen herbergt, heeft het verdrag 
echter nog niet ondertekend. Samen met andere 
vredesorganisaties willen wij de Tweede Kamer sterken in haar 
opstelling tegen kernwapens, zodat de regering -hoe lastig ook 
als NAVO-land- deze overeenkomst tekent en ratificeert. Wanneer

http://www.religiesvoorvrede.nl/
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50 landen dit laatste hebben gedaan, zal het verdrag in werking 
treden.  

Ook Vredeseducatie stond prominent op de agenda - iets waar wij
tijdens het voorbereidingsproces ook stevig op hadden 
aangedrongen. Het is hard nodig om meer ethisch en moreel 
leiderschap te helpen ontwikkelen dat uitgaat van het welzijn van
allen en gericht is op vrede. Leiderschap met brede 
verantwoordelijkheid dat stimuleert dat staten met elkaar in 
overleg gaan en overeenkomsten sluiten waar zij zich aan 
committeren. Dit, in plaats van uit angst met de meest 
afschrikwekkende wapens te dreigen of, erger nog, te strijden. 

De Sustainable Development Goals, een blauwdruk voor een 
betere en meer duurzame toekomst van iedereen, kregen ook 
alle aandacht tijdens de Assemblee. Wij willen als RvV een 
heldere, begrijpelijke video hierover maken, met hulp van dr. Eric
Ferguson, deskundige op dit vlak en vooraanstaand lid van onze 
Raad van Advies. 
Op de Assemblee is besloten om de bescherming van de tropische
regenwouden, met alle vormen van leven, actief te ondersteunen.
Zie ook https://www.interfaithrainforest.org

Ontroerend waren de verschillende optredens van jongeren 
tijdens de Assemblee, zoals hierna te zien is op de foto’s. 
Natuurlijk weten we als Religies voor Vrede waar we ons 
wereldwijd voor inspannen, maar op momenten dat jongeren ons 
hun werkelijkheid voorhielden werd het haast tastbaar.
          
Tijdens de Assemblee werd in grote dankbaarheid afscheid 
genomen van Dr. William Vendley, 27 jaar Secretaris-Generaal 
van Religions for Peace. 
Voor het eerst bekleedt nu een vrouw, Dr. Azza Kharam, deze 
belangrijke positie. Een prachtige ontwikkeling, omdat tijdens de 
Assemblee ook werd benadrukt dat vrouwen in overleg- en 
besluitvormende platformen een meer prominente rol moeten 
spelen. De invulling van deze toppositie bij RfP door Dr. Azza 
Karam vult dit uitstekend aan. Elders in de Nieuwsbrief vindt u 
meer informatie over haar.

https://www.interfaithrainforest.org/
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Kort na de Assemblee, verscheen het boek De meeste mensen 
deugen van Rutger Bregman. Met feiten onderbouwt Bregman 
hoe ‘grote’ filosofen en later ook psychologen een mensbeeld 
schetsten dat uitging van de mens als egoïstisch wezen, dat 
geneigd is tot het kwade. Een mensbeeld dat ons collectief 
bewustzijn stevig heeft beïnvloed. Onze sociale kant zou slechts 
een vernislaagje zijn. Waarmee angst voor de ander werd 
aangepraat. De ander als vijand. Oorlogen, uit angst en egoïsme 
van enkelen, worden er tot op de dag van vandaag, mee gevoerd 
en goed gepraat.

Terwijl de feiten aantonen dat mensen doorgaans spontaan 
geneigd zijn een ander te helpen. Kijk om je heen in je dagelijks 
leven en je ziet het: anderen zijn zoals wij en, net als de meesten
van ons, deugen ook de meeste mensen. Het is vooral een 
kwestie van kijken met ons hart.

Mirjam Ateş-Snijdewind

De Slotverklaring van de 10e Wereld Assemblee is te lezen op: 
http://www.religiesvoorvrede.nl/uploads/4/9/0/7/49074659/decl
aration-of-the-10th-world-assembly-of-religions-for-peace-
final.pdf

Hartelijk en welgemeend werd op de Assemblee afscheid genomen van 
de Secretaris-Generaal van Religions for Peace, Dr. William F. Vendley, 
die 27 jaar deze functie bekleedde.
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Impressies van de Assemblee in Lindau

“I am growing up in a world that is more and more divided. 
Sikhism teaches us: No one is my enemy, No one is a foreigner, 
With all I am at peace.”

“I am growing up in a world that is far from overcoming injustice 
and oppression. Islam reminds us: Allah commands justice and 
good conduct and doing good to others.”
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Zorg voor Onze Gezamenlijke 
Toekomst

10e Wereld Assemblee van Religions for Peace

In het Zuid-Duitse Lindau vond in augustus de 10e Wereld 
Assemblee plaats van Religies voor Vrede. Iedereen kreeg de 
opdracht om thuis, in eigen land, met het besprokene aan de slag
te gaan, om te werken aan een betere wereld.

Religies voor Vrede is een bijna 50 jaar oude organisatie waarin 
vertegenwoordigers van de verschillende wereldreligies elkaar 
ontmoeten. Met de bijeenkomsten zoals deze assemblee richt 
Religies voor Vrede zich op vijf thema’s: positieve vrede, 
rechtvaardige en harmonieuze samenlevingen, conflictpreventie 
en transformatie, werken aan duurzame en integrale menselijke 
ontwikkeling en bescherming van de aarde.
Dat gebeurde in Lindau onder de samenbindende titel: Zorgen 
voor onze gezamenlijke toekomst. Vanuit 125 landen bogen zo’n 
negenhonderd religieus geïnspireerde mensen en religieuze 
leiders zich over vragen van oorlog en vrede, over 
conflicttransformatie en over het beschermen van de aarde en 
alle levende wezens.
Grote woorden, maar in de dagen van de assemblee was voelbaar
hoe waardevol én hoe diepgaand de vijf thema’s zijn en hoe groot
het verlangen bij alle aanwezigen is naar een betere toekomst 
voor allen. De urgentie om deze zaken te bespreken is groter dan
ooit, want de bedreigingen waar volkeren, individuen zich voor 
geplaatst weten, zijn ook groter dan ooit. De wereld is een dorp 
geworden waar geld en macht boven alles lijken te gaan. Lijken 
te gaan, omdat op deze assemblee ook duidelijk wordt hoeveel 
groter het streven naar harmonie en vrede is. 

Bescherming van de aarde
Veel vragen lijken te groot om te behappen – wat te doen 
bijvoorbeeld tegen de vernietiging van tropische regenwouden? 
Onder de aanwezigen bevonden zich enkele oorspronkelijke 
bewoners die naar Lindau waren getogen om hun grote zorg te 
delen. In die regenwouden groeien veel planten met medicinale 
krachten en is de natuur rijker, grootser en indrukwekkender dan 
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elders in de wereld. Het zijn gebieden, die massaal zuurstof 
leveren voor de aarde en koolstofdioxide (CO2) opnemen. 
Veel volkeren leven er in eenheid met de natuur, met respect en 
dankbaarheid voor wat de natuur hen biedt. Ze zien ‘het grote 
geld’ dagelijks forse oppervlakten land vernietigen om er 
bijvoorbeeld plantages voor palmolie te ontwikkelen. Niet omdat 
deze olie beter is dan palmolie van elders, maar omdat deze op 
regenwoudgronden goedkoper geproduceerd kan worden en dus 
voor multinationals, waaronder Nederlandse, winstgevender is. 
Andere Nederlandse bedrijven werken er ondersteunend aan 
mee, door bijvoorbeeld infrastructuur en havens aan te leggen... 
Zo dichtbij is het opeens, als je je dat realiseert. Inheemse 
volkeren worden ervoor verdreven van hun woonplaats, 
ecosystemen worden vernietigd.

Bewustwording en actie, daar draait het regelmatig om, tijdens 
deze assemblee. De negenhonderd aanwezigen bekrachtigen de 
Faiths for Forests Declaration van het Interfaith Rainforest 
Initiative (IRI), dat uit religieuze overtuiging werkt aan de 
bescherming van de regenwouden van Brazilië, Colombia, Congo,
Indonesië en Peru en zich daarnaast inzet tegen 
klimaatverandering en voor beleid dat de aarde beschermt. 
Bescherming die gebaseerd is op waarden, ethiek en morele 
begeleiding vanuit geloofsgemeenschappen. Terug in ieders eigen
omgeving zal dit worden opgepakt. 

Afschaffing van nucleaire wapens
Een even urgent en nog dreigender probleem is de verwoestende 
kracht van kernwapens. De huidige voorraad is ‘voldoende’ om de
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hele planeet een aantal keren te vernietigen. De geplande 
investeringen in modernisering van kernwapens lijken inmiddels 
de biljoen dollar te overschrijden. 
Religions for Peace verbindt zich als partner van ICAN 
(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) om 
nucleaire wapens af te schaffen en zich in te zetten voor 
wereldwijde ontwapening. Daar hoort automatisch nieuw denken 
bij dat zich nog veel sterker richt op vredesopvoeding dan op dit 
moment het geval is. Wie vrede wil, zal zich actief moeten 
inzetten voor vrede. 
Vredesopvoeding met waarden die door religies en 
levensbeschouwingen gedeeld worden staan voorop: 
rechtvaardigheid, respect, solidariteit, vergeving, compassie en 
liefde. Geschiedenis dient hiervoor te worden herschreven, opdat 
historische wonden geheeld kunnen worden. Er is vraag naar het 
trainen van vaardigheden ter voorkoming van conflicten en naar 
workshops om geweldloos met elkaar te leren communiceren. De 
aanwezigen zullen daarmee in eigen land aan de slag gaan.

Ethisch leiderschap
Ethisch leiderschap in de politiek en in het bedrijfsleven is hard 
nodig. “Tien procent van de wereldbevolking is straatarm. Een 
kleine groep rijken bezit meer dan 4 miljard mensen tezamen... 
70 miljoen mensen hebben geen eigen onderdak meer. 
“Wie een ander verwondt verwondt zichzelf, wie een ander helpt 
helpt zichzelf.” Het gaat om menselijke waardigheid. Om 
werkelijk ‘algemeen welzijn’, waaronder ook het welzijn van de 
aarde, de lucht, het water, de bodem, het gehele ecosysteem 
valt.” “Er is genoeg voor ieders behoefte, maar te weinig voor de 
hebzucht van enkelen.”, zei Gandhi ooit. 

Mannen en vrouwen als partners
Op de assemblee zijn vrouwen uit Afrika en het Midden-Oosten 
die, door het leed dat ze hebben meegemaakt en in hun 
omgeving hebben gezien, voorbeelden van hoe vergeving en 
compassie innerlijke kracht kan doen ontstaan. Zij pleitten luid en
duidelijk voor meer vrouwen in beleid-makende en 
besluitvormende posities. En niet alleen dáár, het is ook nodig dat
veel meer vrouwen een belangrijke, uitleggende rol in religies 
krijgen. 
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De ook aanwezige 81-jarige kleindochter van Mahatma Gandhi, 
Ela Gandhi, was maatschappelijk werkster in Zuid-Afrika, waar zij
zeer betrokken was bij het terugdringen van geweld tegen 
vrouwen. “We hebben te maken met patriarchale samenlevingen.
Mannen en vrouwen moeten partners worden.”

Een vrouw als Secretaris-Generaal
Deze 10e wereld assemblee wordt gekenmerkt door een groter 
aantal aanwezige vrouwen dan voorheen. Van hen wordt 37 
procent gekozen in het nieuwe bestuur en als nieuwe secretaris-
generaal wordt Dr. Azza Karam gekozen. Over haar staat elders 
meer informatie in deze Nieuwsbrief. 

Persoonlijk Commitment
Vrijwel iedere sessie zijn we herinnerd aan onze persoonlijke 
verantwoordelijkheid. Want het besprokene is ook een oproep 
aan ieder om thuis mee aan de slag te gaan. Naast de positieve 
voorbeelden zie zijn gedeeld, kan ook het uitgereikte werkboek 
ondersteuning en inspiratie bieden. Er wordt ondersteuning 
gevraagd bij het organiseren van workshops en trainingen. Er zal 
een portal komen waar vraag en aanbod gekoppeld kunnen 
worden. Werken aan bewustwording is nodig. Fake nieuws leren 
onderscheiden van echt. Het zijn ‘taken’ voor ons allen. Betrek 
anderen bij het zoeken naar verbetering, is onze opdracht. Werk 
samen met andersgelovigen, ook met niet-religieuzen, want 
samen vormen we de samenleving.

Internationale Verklaring van de Plichten van de Mens
Het was een intensieve week, die uitnodigde tot reflectie. Nog 
sterker dan normaal zag ik de (ontwrichtende) invloed van 
westerse landen op samenlevingen elders en het falen van 
internationaal recht. Naast de internationale verklaring van de 
Rechten van de Mens, vraagt deze tijd mijns inziens een 
internationale verklaring van de Plichten van de Mens. Want 
alleen onze rechten opeisen is allang niet meer afdoende. We 
moeten ons ook realiseren dat jouw recht mijn plicht is, en mijn 
recht jouw plicht.

Mirjam Ateş-Snijdewind

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Friesch Dagblad van 31 augustus
2019.
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Tijdens de Assemblee vond er aan de rand van de Bodensee 
naast de Ring for Peace, een spirituele bijeenkomst plaats om stil 
te staan bij het grote thema ‘Caring for Our Common Future’.

De Ring for Peace is een indrukwekkend kunstwerk dat is 
gemaakt door Gisbert Baarmann ter gelegenheid van deze 10e 
Wereld Assemblee. Het bestaat uit vier houten ringen die in 
elkaar gedraaid zijn en de samenwerkende religies en 
levensbeschouwingen symboliseren op de wijze van een 
Möbiusband met een eenzijdig oppervlak.
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Impressie van Alaeddine Touhami  
Jongerenvertegenwoordiger

(Vertaald door Izzy Mansour)

Van maandag 19 tot vrijdag 24 augustus kwamen 900 leiders van
sociale, politieke en religieuze organisaties uit 125 landen samen 
in Lindau voor de World Assembly van Religions for Peace. Dit 
evenement werd o.a. gesponsord door de Duitse Bondsregering. 
Bij de opening van het congres sprak Bondspresident Frank 
Walter Steinmeier. 

De Youth Pre-Assembly, de jongerenbijeenkomst op 19 augustus,
was een stimulerende uitwisseling van ideeën met 
vertegenwoordigers van over de hele wereld. We 
bediscussieerden de belangrijkste vraagstukken van onze tijd 
(o.a. vredeseducatie, duurzaamheid en conflicttransformatie etc.)
vanuit de visie van een gedeelde, gezamenlijke toekomst. 

Mijn missie tijdens dit congres was het promoten van de 
Internationale dag van het Vreedzaam Samenleven en het 
sleutelproject daarbinnen: het opvoeden in en onderwijzen van 
een vredescultuur. Het was voor mij een eer te spreken met 
gedelegeerden van landen uit alle werelddelen. Stuk voor stuk 
mensen met een verantwoordelijkheid voor hun gemeenschap, zij
het academici, religieuze leiders, of vertegenwoordigers uit de 
publieke sector. Ik sprak met activisten, NGO’s, mensen van VN 
organisaties, uit de publieke sector en consultants. Vaak kwamen 
die rollen samen in een persoon. 

Al die ontmoetingen waren belangrijk voor me. Ten eerste omdat 
ik er heel veel van leerde. Ten tweede omdat ons project van het 
Huis van Vrede en de doelstellingen wezenlijk bijdragen aan het 
bouwen van een vredescultuur en het vinden van oplossingen 
voor grote vraagstukken zowel lokaal als internationaal. 

Wat me diep raakte was een ontmoeting met een groep enorm 
moedige vrouwen uit Zanzibar, deel van Tanzania, die me 
vertelden over de lokale cultuur van seksueel misbruik die niet 
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alleen gemeenschappen treft, maar ook diep in families ingrijpt. 
Daardoor kunnen veel moeders hun mannen en zonen niet eens 
vertrouwen met jonge kinderen. Vaak herhaalt dit zich van 
generatie op generatie. Dit ontwricht de gemeenschap op haar 
meest elementaire niveau.

Een andere indrukwekkende ontmoeting was met geestelijk leider
van de Sikh gemeenschap in Birmingham, Bhai Sahib Bhai 
Mohinder Singh, RfP Co-President en initiatiefnemer van het 
Handvest voor Vergeving en Verzoening. (Zie volgende artikel, 
red.) Ik bracht twee uiterst leerzame uren met hem door.

Heel onverwacht was de vriendschap die ik vond in mijn contact 
met de heel verlegen en gereserveerde Noord Koreaanse 
delegatie. Zij kwamen op uitnodiging van een Zuid Koreaanse 
Christen en waren zeer onder de indruk van het vredesproces 
tussen hun beider landen. 
We praten daar lang en diep over door. Toen ze me vroegen hoe 
de wereld hen ziet, vertelde ik hen dat de hele wereld bidt voor 
hun vrede en dat we gelukkig zijn met de voortgang. Het voelt 
als verzoening tussen twee broers. 

Verder was ik betrokken bij een workshop over Vredeseducatie 
met een groep experts, waaronder Ela Gandhi, kleindochter van 
Mahatma, vertegenwoordigers van de universiteiten van Tübingen
en Montreal en leden van de World Ethics Organization, geleid 
door de expertise van Prof. Dr. Lähnemann.  
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Drie junior vertegenwoordigers uit de Centraal Afrikaanse 
Republiek (CAR) van verschillende godsdiensten hebben met ons 
gepraat over hoe de Internationale dag van het vreedzaam 
samenleven hen kon helpen met het verzoeningsproces in hun 
land dat een verwoestende burgeroorlog langs etnische en 
godsdienstige breuklijnen uitvecht. 

Heel boeiend was het gesprek met een Bosnische vrouw over 
emancipatie en de rol van vrouwen in het verzoeningsproces en 
de vrede in haar land, dat nog steeds balanceert op de rand van 
een burgeroorlog. Ze zei “Het zullen vrouwen zijn die de vrede 
bewerkstelligen tussen India en Pakistan, Israël en Palestina en 
de republieken die vroeger Joegoslavië vormden.”
We hebben als laatste ook nog deelgenomen aan een 
documentaire die door de VN samen met het Interfaith Rainforest
Initiative werd gemaakt om de noodzaak van het beschermen van
regenwouden te onderstrepen. 

De Assemblee was een tijd vol hopelijk vruchtdragende, 
ontmoetingen. Ik dank Mirjam Ateş-Snijdewind, de voorzitter van
Religies voor Vrede Nederland, voor haar uitnodiging om deel te 
nemen. 
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Principles of The Peace Charter

1. The Peace Charter for Forgiveness and Reconciliation is the 
founding document of a worldwide movement of people, seeking 
forgiveness, reconciliation, justice and sustainable peace, being 
aware of the oneness of our human family.
2. We seek forgiveness, reconciliation and peace between 
individuals, families, communities, public institutions, states and 
religious traditions. 
3. We believe that forgiveness and reconciliation are needed for 
peace to be sustainable, and to end cycles of violence. 
4. We co-create reconciliation and peace, by seeking and 
receiving forgiveness. Forgiveness is the first step towards a 
deeper reconciliation.
5. We believe to be forgiving and to let-go of past burdens is in 
the hand of each of us. 
6. We believe that forgiveness cannot be demanded from others, 
can only be freely offered and is for the benefit, freedom and 
inner peace of the one who forgives. 
7. We believe forgiveness finds completion in becoming 
unconditional. 
8. We aim to express respect, compassion, mercy, kindness and 
love in all our interactions with others. 
9. We believe that peace is more than the absence of violence, 
and that it includes inner peacefulness as well as peacefulness 
with others and with the environment.
10.We join hands and reach out to others to free ourselves of 
destructive pasts, to heal personal wounds, to overcome conflicts
and wars, in order to create a better future for all. 
11. We draw upon the wisdom of the worlds’ traditions, which 
include religious, spiritual, indigenous, and philosophical 
worldviews, as well as on our intuitive sense of compassion. 
12. We seek cooperation with all interested and like-minded 
people, organizations, public institutions and the UN System, 
bearing in mind the interdependence and unity of humanity. 
13. We affirm the equal rights and responsibilities of all women 
and men, as expressed in the Universal Declaration of Human 
Rights and the Universal Declaration of Human Responsibilities. 
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14. We practise open inclusiveness of all, regardless of gender, 
traditions, affiliations, and ethnicity. 
15. We are committed to non-violence and restorative justice, 
always seeking peaceful resolutions to conflicts and wars, even if 
self-defense may be necessary in some circumstances. 
16. We support all efforts and initiatives of healing, reconciliation
and peacebuilding, and encourage intercultural, interreligious, 
and interethnic dialogue, understanding and cooperation. 
17. We seek to foster harmony within our Earth community and 
unity amongst our human family, valuing the interconnectedness 
of all life. 
18. We welcome as members and supporters all individuals, 
organizations and institutions who subscribe to the Preamble, 
Purpose, and Principles. We will seek affiliation with institutions 
and networks that support the Vision, Purpose, Aims and 
Objectives of the Peace Charter for Forgiveness and 
Reconciliation. 

Paus Franciscus zegent het Handvest tijdens een ontmoeting met Bhai 
Sahib Mohinder Singh in Rome (2 mei 2018, Rome) 
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Kanttekening bij het Handvest 
voor Vergeving

Dit veelomvattende document is een werk van liefde en jaren van
lobbyen en samen verder denken, waar een wereld uit spreekt en
een begin mee gemaakt kan worden aan een betere voor 
iedereen. Met enige aarzeling plaats ik daarom een kleine 
kanttekening bij deze mooie tekst. 

Onder 6 staat:We believe that forgiveness... and is for the 
benefit, freedom and inner peace of the one who forgives. 
Zouden we niet liever zien:
“We believe that forgiveness cannot be demanded from others; 
forgiveness may liberate not only the one who is forgiven, but it 
will also bring freedom and inner peace to the forgiver.” 

Mirjam Ateş
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Impressie van Britt Bakker

Er is een dringende noodzaak om ons stevig in te zetten tegen, 
en voor een aantal zaken. Het regenwoud staat al weken in brand
in o.a. Brazilië, nucleaire wapens zijn nog steeds in omloop, 
miljoenen mensen zijn ontheemd, en oorlogen zijn aan de orde 
van de dag. Wat kunnen mensen hieraan doen? 

Individueel misschien niet heel veel, maar gezamenlijk kunnen 
we onszelf inzetten om een verschil te maken. Dat is wat 
Religions for Peace International probeert te doen op een 
wereldwijde schaal. 
125 landen waren dit jaar vertegenwoordigd op de tiende 
Assembly van Religions for Peace in Lindau, Duitsland. 
Hier mocht ik als vertegenwoordiger Religies voor Vrede 
Nederland samen met de voorzitter van RvV, Mirjam Ates, 
Alaeddine Touhami en Martina Heinrichs bij aanwezig zijn. In dit 
artikel wil ik een aantal ervaringen en actiepunten met jullie 
delen. 

Het delen van “best practices”
Tijdens de conferentie hebben we de kans gehad om met andere 
culturen, religies, gemeenschappen en initiatieven kennis te 
maken. 
Zo leerde ik van een delegaat uit Noorwegen, dat zij een prachtig
boekje hebben ontwikkeld met daarin alle Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), met daarbij passende religieuze 
teksten en gebeden. 
Van de Australische deelname leerde ik over een praktische 
online tool waarbij de culturele en religieuze diversiteit binnen 
bedrijven kan worden gemeten.
Ik ontmoette mensen uit Washington die bezig zijn met conflict 
resolutie door het trainen van religieuze leiders van over de hele 
wereld. 
En, niet te vergeten, van Inheemse bewoners van Brazilië leerde 
ik over het “Interfaith Rainforest Initiative”, IRI, dat zich inzet om
de bewoners van Braziliaanse regenwouden in hun kracht te 
zetten om hun woonplaats en de longen van onze aarde, te 
beschermen. 
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Daarnaast ontmoette ik vrouwen uit Bosnië, Nigeria, Kenia en 
Irak. Al deze vrouwen hebben conflict en geweld overleefd en zijn
bereid om hun ervaringen te delen met anderen. 
Zo deelde een Irakese vrouw met honderden mensen hoe ze 
destijds als Sjiitische oppositie voerde tegen het beleid van 
(Soennitische) Saddam Hoessein, hoe ze is gemarteld en hoe ze 
10 jaar van haar leven in een gevangenis heeft moeten 
doorbrengen voor haar actievoering. Medestanders van haar 
werden vermoord. 
Toch vond ze de kracht, na een leven opgebouwd te hebben in 
Canada, om terug te keren en zich actief in de Iraakse politiek te 
begeven en er te strijden voor gelijkheid en veiligheid. 
Deze moedige vrouw staat hierdoor op als voorbeeld voor andere 
Women of Faith, zoals onze vrouwenorganisatie, die onderdeel 
uitmaakt van Religions for Peace, heet. 

Wat is het probleem?
Als al deze invloedrijke religieuze leiders, vernieuwende 
organisaties en sterke vrouwen zo hard werken aan een betere 
toekomst voor zichzelf en voor anderen, waarom lijkt het dan 
alsof uitdagingen zich blijven opstapelen? 
Hierachter ligt een concrete vraag; wat zijn problemen waar wij 
als Religions for Peace iets aan kunnen doen? 

Tijdens de assemblee hebben we hier uitgebreid over gesproken. 
Hieronder beschrijf ik drie punten die we binnen Religies voor 
Vrede Nederland mee kunnen nemen als food for thought vanuit 
Lindau.
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1. Vrouwen aan tafel graag
Vrouwen moeten zelf het heft in handen nemen wanneer het gaat
om de interpretatie van onze religieuze teksten. Te lang hebben 
vrouwen geleefd naar de uitsluitend patriarchale interpretaties. 
En te lang hebben vrouwen geleden onder onrechtvaardig geweld
dat werd gelegitimeerd met religieuze argumenten. 
Alle vrouwen die ik sprak in Lindau waren het hier over eens: 
zolang vrouwen, en met name ook mannen, geen of onvoldoende
kennis bezitten over de rechten van vrouwen vanuit verschillende
tradities, ziet de toekomst er grauw uit. 

Er zal expertise moeten worden gedeeld met vrouwen van over 
de hele wereld over hoe zij zichzelf kunnen onderwijzen om 
teksten te kunnen interpreteren. Er zullen programma’s moeten 
worden gestart om vrouwen toe te rusten om te leiden, een stem 
in hun gemeenschappen te hebben. En er zullen mannen moeten 
opstaan, die ruimte maken voor capabele vrouwen om hun 
rechtmatige plaats aan de tafel in te nemen. Aan de tafels waar 
besluiten worden genomen bij religies, in de politiek, in het 
bedrijfsleven, overal. Op een ‘bredere’ manier dan vrouwen van 
nu te vaak doen. Namelijk vanuit verantwoordelijkheid voor allen 
en de planeet. 

2. Dienend leiderschap gevraagd
Mijn moeder leerde mij, als je iemands karakter wilt leren 
kennen, geef hem of haar dan macht. In Lindau hebben we 
uitgebreid gesproken over onze verantwoordelijkheid voor de 
leiders die ons vertegenwoordigen. 
Te vaak blijkt dat zodra kansrijke toekomstige beleidsmakers, 
bestuurders of religieus leiders in de dop met eerzame idealen 
hun machtspositie bereiken, de idealen de deur uitgaan. 
We moeten waakzaam zijn op leiders, religieus en niet-religieus, 
die ons vertegenwoordigen; wat hebben zij ons beloofd en wat 
doen zij daadwerkelijk op dit moment? 
Macht mag niet leiden tot zelfzuchtige impulsiviteit, maar zou een
combinatie moeten zijn van verantwoordelijkheid en 
dienstbaarheid. 
Vanuit verschillende landen kwamen we tijdens de assemblee tot 
de conclusie dat deze verantwoordelijkheid tot monitoren niet 
alleen politieke of bedrijfsmatige structuren betreft, maar ook in 
Religions for Peace International zelf moeten we alert blijven, en 
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mogelijk het concept serving leadership, ofwel dienend 
leiderschap (her)introduceren. 

3. Vele handen maken licht werk
Het derde en laatste punt is een concreet en intern punt dat te maken 
heeft met onze leden van Religions for Peace International. Ook 
al zijn we verenigd onder Religions for Peace International, ik 
vraag mij toch ten zeerste af in hoeverre wij daadwerkelijk een 
netwerk zijn. 
Wie kan ik bellen wanneer ik werk aan conflict resolutie in Korea?
Wie heeft mijn expertise nodig op het gebied van verzoening? En 
voor wie kunnen wij als Religies voor Vrede Nederland vanuit 
onze bevoorrechte, westerse, oorlog-vrije context een verschil 
maken? 
Het is essentieel dat we ons binnen en rond Religions for Peace 
daadwerkelijk met elkaar verbinden. We moeten inzichtelijk 
maken welke materialen, kennis, expertise, vaardigheden, 
financiële middelen, leiders of manschappen, op welke plaats 
binnen het Religions for Peace netwerk van pas kunnen komen. 
Samen staan we sterk, maar eens in de vijf jaar samenkomen is 
niet voldoende om effectief te kunnen handelen. Op wat voor manier 
zouden we ons kunnen organiseren om beter gebruik te maken 
van de kracht van dit internationale netwerk? Mochten we binnen 
Religies voor Vrede Nederland hier onze gedachten op los kunnen
laten, dan juich ik dat initiatief toe. We zouden bijvoorbeeld in het
jaarplan verschillende actiepunten kunnen opnemen waarbij we 
de slotverklaring als leidraad gebruiken. 
Zo kunnen we op kleine schaal vanuit Nederland een bijdrage leveren 
aan de globale doelen van Religions for Peace International. Ook 
in mijn dagelijks leven reflecteer ik op wat ik heb mogen 
meenemen vanuit Lindau, en hoop hierdoor effectiever en meer 
dienstbaar te kunnen zijn. 
Op naar de volgende Wereld Assemblee!    
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v.l.n.r. Britt Bakker, Martina Heinrichs en Mirjam Ateş

Women share leadership at RfP 

By Martina Heinrichs 

At the 10th Assembly of Religions for Peace, the World’s largest 
and oldest interfaith network, in Lindau/Bodensee Germany from 
19 to 23 August 2019 women became more visible than ever. In 
the new board they represent 37%. And the next Secretary 
General is a woman. This is for the first time in the history of this 
global peace movement which started in 1970 and grew from 39 
to 125 member countries. 900 to 1000 men and women took part
in the assembly titled “Caring for Our Common Future – 
Advancing Shared Well-Being”. 

RfP has a global and some regional Women of Faith Networks 
which lobbied for these results during preparatory conferences in 
their own region and during the women’s pre-assembly which was
held one day before. About 150 women from all over the world 
and different religious backgrounds came together. From a 
women’s perspective they worked on the five main issues of the 
assembly: positive peace, preventing and transforming conflicts, 
promoting just and harmonious societies, working for sustainable 
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and integral human development, protecting the earth. They 
emphasized the important role of women in the peace building 
process. Many women are activists in the urgent struggle to 
protect our Mother Earth, shoulder to shoulder with indigenous 
people. Just in the days of the assembly the rainforests in Brazil 
were heavily burning. The European women met on Thursday and
closed their meeting by a photo in black clothes, thus connecting 
to the campaign to end all violence against women “Thursdays in 
Black”. https://www.oikoumene.org/en/get-involved/thursdays-
in- black 

Important female speaker and longstanding board member of 
Religions for Peace is Ela Gandhi, 81-year-old granddaughter of 
Mahatma Gandhi. She grew up in South Africa and was as social 
worker very much involved in actions to overcome violence 
against women. She held a strong plea to change the beliefs 
around the role of women depending on her husband. “We have 
to deal with the patriarchal nature of all our societies. Men and 
women should be partners.” 

A delegation of women from the MENA region – Middle East and 
North Africa – had undertaken an impressive trip to Jordan to 
meet with Syrian and Iraqi refugee women and those who help 
them find a better life. They showed an impressive video report of
this encounter – supported by RfP - in solidarity with those 
women, inspiring by the hopefull projects which are set up in this 
region. 
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Mevrouw Ela Gandhi, kleindochter van M.K. “Mahatma” Gandhi.

Among the lightning talks showing concrete and practical 
narratives of peace making among religions was Leila 
Hasandedic, a young muslim woman from post war Bosnia. 
Having grown up in Mostar and having lost several family 
members including her grandmother, she never had crossed the 
famous rebuilt bridge to the other part of the town. A project 
“Two schools under one roof” was set up after the war to 
overcome prejudices among muslim and catholic youth. A catholic
young man of this group is now one of the leading peacebuilders 
in Bosnia. He is the son of a colonel who is most probably 
responsible for the murder of Leila’s grandmother. He asked for 
forgiveness. They started a network and became peacebuilders 
together. 

The assembly emphasized time and again that we should not stay
with beautiful words. They have to been followed by actions on 
different levels. Every plenary was closed with a concrete action 
point to which the assembly members committed themselves: 
reduce or stop eating meat, stop or reduce the use of plastics and
paper. Don’t waste water. Struggle against the injustice of the 
huge richness of some two thousand billionaires in the world over
against the big crowd which has not enough even to survive. Talk
to your governments to encourage them in creating just and fair 
structures. So that we can leave a sustainable world to our 
children and the generations to come. 
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Nieuwe Secretaris-Generaal gekozen

Tijdens de Assemblee werd na 27 jaar met veel respect afscheid 
genomen van Dr. William Vendley als Secretaris-Generaal van 
Religions for Peace. Zijn opvolger is Dr. Azza Kharam, de eerste 
vrouw die deze post bekleedt. Dit is een prachtige ontwikkeling, 
omdat tijdens de Assemblee ook werd benadrukt dat vrouwen in 
diverse platformen en besturen een meer prominente rol moeten 
spelen. 
De Egyptisch-Nederlandse Dr. Azza Karam, de eerste vrouwelijke 
Secretaris-Generaal van Religions for Peace, heeft diverse 
functies bij de Verenigde Naties vervuld, waaronder die van 
senior advisor bij het United Nations Population Fund (UNFPA) 
voor sociale en culturele ontwikkeling wereldwijd. Met steun van 
de Ford Foundation heeft zij het eerste wereldwijde Women of 
Faith Network opgezet voor Religions for Peace. Tevens is zij 
Professor Religie en Ontwikkeling aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam sinds januari 2019. 

v.l.n.r. Britt Bakker, Dr. Azza Karam en Mirjam Ateş
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Van de redacteur

Het laatste half jaar was vol en bovenal druk. Er was de 
consultatie in Utrecht, het wereldcongres in Lindau en de vele 
nevenactiviteiten die we als bestuur er nog eens bij hebben. Het 
was goed, maar ook soms spannend. 

Ik ben in het afgelopen jaar in mijn functie bij het Platform L&R 
gegroeid en dat betekende vooral veel ontmoetingen met goede 
en mooie mensen. 
Tijdens de Ramadan was ik te gast bij 8 verschillende iftars. In 
mijn rol in het project Vredestafels, waar ik in het volgende blad 
uitgebreid verslag van ga doen, zit ik aan tafel met Hindoes, Sikh,
Christenen en Moslims en praat over hoe onze culturen beter 
kunnen samenwerken. 

Uit die ontmoetingen komen steeds dezelfde dingen naar voren: 
We hebben zelden een juist beeld van elkaar. 
We moeten investeren in elkaar begrijpen. 
Zoveel van de problemen zijn politiek, maar door ons op te 
lossen. 

Ik hoor dat ook doorklinken in deze editie. Vrede begint vaak met
onze ideeën opzij te zetten om die ander te kunnen horen. 

Een andere lijn die ik zie is dat oude dingen lang invloed blijven 
hebben, maar door moed uiteindelijk toch aangepakt kunnen 
worden. 

Daarom wens ik ons allen moed. 

Moed om nieuwe dingen te doen. 
Moed om oude dingen te doorbreken
Moed om vrede te leven en licht te zijn in een wereld die soms 
flink duister kan zijn. 

Uw redacteur,

Izzy Mansour
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Zullen we het ooit leren?

Bespreking van: Ghayath Almadoun en Anne Vegter: Ik 
HIER Jij DAAR

‘het begon met grote ontploffingen bij benzinestations in het hele 
land
er werd aan een gecoördineerde actie gedacht
de grenzen in het noorden oosten en zuiden werden gesloten
verbindingswegen in het oosten en zuiden zijn geblokkeerd’

Syrië? Irak? Gaza? Dat is het eerste waar je aan denkt bij deze 
regels. Maar nee, het speelt zich gewoon af in Nederland, want 
waarom zou het hier niet ook eens een keer fout kunnen lopen. 
Het zijn regels uit een prozagedicht van Anne Vegter die onze 
alledaagse werkelijkheid vergelijkt met het pandemonium dat kan
losbarsten als bij ons gebeurt wat anderen al is overkomen. Onze
realiteit is vooralsnog de volgende:

‘ ’s ochtends rijden de forensen op enige afstand van elkaar
over de brede weg die het verkeer de wijk uit leidt
iets later komen de bejaarden naar buiten
ze dragen sportieve kwaliteitsjassen
rood en donkerblauw
ze stappen in hun hoge lage instapauto
ze draaien lang aan het stuur en verlaten de parkeerplaats
ze hebben samen in de spiegels gekeken
ze hebben alles gecontroleerd
de weg is werkelijk veilig ‘

Ja, onze werkelijkheid is saai, dat heeft Anne Vegter heel treffend
weergegeven. Maar als het dan spannend wordt, zoals in het 
eerste fragment, hoop je dat nooit mee te maken.

De bundel (proza) gedichten ‘ik hier jij daar’ verenigt teksten van 
twee dichters uit heel andere culturen, althans uit culturen waarin
de geschiedenis heel andere sporen achterlaat. Ghayath 
Almadoun is een Palestijns-Syrisch-Zweedse vluchteling die in 
Europa een veilige plek heeft gevonden en vanuit zijn ervaringen 
naar Europa kijkt. Bijvoorbeeld in Ieper:
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‘Hoe het ook zij: ik, de Palestijnse vluchteling die niet bestond in 
deze beschaafde wereld, dwaal rond als een archeoloog die met 
een kolonialistische verkenningsmissie vanachter de oceaan is 
gekomen en de halve aardbol heeft afgereisd om de barbaarsheid
van de homo sapiens van nabij te voelen en de euforie te ervaren
van de bevestiging dat Hannah Arendt gelijk had toen ze de 
banaliteit van het kwaad benadrukte.’

De link tussen Ieper en Damascus is het (chloor)gas en beide 
steden zijn oorlogsiconen. Ieper van de herinnering aan een 
gruwelijke oorlog, Damascus van het nog steeds heersende 
oorlogsgeweld. Almadoun leeft inmiddels in Stockholm, een stad 
die al 200 jaar vrij van oorlogsgeweld is. Maar hij ervaart zijn 
verblijf daar als een vorm van gevangenschap, want hij is daar 
onvrijwillig en hij mist de warmte van het Midden-Oosten. Zijn 
ervaringen lijken hem ook verbitterd en pessimistisch te hebben 
gemaakt: ‘Niemand heeft de les geleerd, niemand zal haar leren.’
Ik hoop dat hij ongelijk heeft wat dat laatste betreft.

De (proza)gedichten in deze bundel bestonden al voordat ze in 
deze bundel werden samengevoegd. Ze vormen wel een boeiend 
en confronterend geheel, ze passen goed bij elkaar, vullen elkaar 
goed aan. Twee belevingswerelden die meestal gescheiden 
blijven, maar elkaar hier doordringen.

Harry Overmeijer

Ghayath Almadhoun en Anne
Vegter: Ik HIER Jij DAAR; 
Gedichten 

Uitgeverij Jurgen Maas,
Amsterdam 
2017 ISBN: 978 94   9192 134 6
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De moed van Paus Franciscus

Vrede heeft vele definities en vele vormen om zich te 
manifesteren. In de afgelopen maanden zijn een aantal daarvan 
belicht in de consultatie die we in Utrecht hielden en het daarop-
volgende wereldcongres in Lindau. In dit stuk wil ik een moedige 
vorm van vrede belichten vanuit een onverwachte hoek. 

Verzoening is een vredesvorm die de waardigheid van alle 
betrokkenen herstelt en tegelijkertijd een nieuwe weg baant naar 
een gezamenlijke toekomst. Mensen die tot verzoening bereid zijn
stappen uit de loopgraven van de ingenomen posities en 
gekwetste gevoelens en zijn bereid om de consequenties van de 
minste zijn te nemen, waardoor een conflict beëindigd of 
voorkomen kan worden. Verzoening betekent praktisch dat we 
weer samen aan tafel kunnen zonder minstens twee extra stoelen
nodig te hebben voor onze gekwetste gevoelens en het beeld van
de ander.

Verzoening speelt zich meestal tussen personen af, maar op een 
grotere schaal kun je ook denken aan het proces van transitie na 
de Apartheid in Zuid-Afrika of de hereniging van Duitsland. Die 
laatste twee laten meteen ook zien hoe moeilijk dat is op 
nationaal niveau en hoe groot de kans op mislukking is.  

In Zuid-Afrika en Duitsland ging het vooral over wat er in de loop 
van ongeveer honderd jaar misging en soms nog gaat. Er zijn 
verzoeningspogingen die dieper graven. Het proces dat op dit 
moment in Bosnië Herzegovina loopt grijpt terug op dingen die 
soms wel tot in de 14e eeuw wortelen. De poging om Israël en 
Palestina op dezelfde heilige postzegel te laten samenleven in de 
een of andere vorm van harmonie boort door zes lagen 
beschaving en gebruikt ideeën uit vier verschillende culturen die 
in dit conflict samen komen. 

Een poging die onderbelicht is gebleven in de nieuwsstroom van 
de afgelopen jaren, en vaak ook verwrongen wordt 
gerapporteerd, wordt ondernomen door Paus Franciscus. Zijn 
voorgangers hebben in de laatste 200 jaar voorzichtig geprobeerd
om de breuk tussen Katholiek en Orthodox (1054!) te lijmen. Tot 
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nu toe met nog maar weinig resultaat. Veel van de verschillen 
staan nog fier overeind en zorgen voor spraakverwarringen. 

Franciscus doet dingen alleen heel anders dan zijn voorgangers. 
Zijn verleden in Argentinië heeft hem vertrouwd gemaakt met het
oplossen van onmogelijke conflicten. Hij heeft daar geleerd om 
zich in de andere partij te verplaatsen. In tegenstelling tot zijn 
voorgangers weet hij een manier te vinden om iedereen terug 
aan de onderhandelingstafel te krijgen. Vaak is dat er een van 
kleine woordjes met grote gevolgen, waardoor beide partijen het 
gesprek kunnen hervatten waar het fout liep. De breuk is er nog, 
maar het prikkeldraad is opgerold en de loopgraven gedicht. 

In de afgelopen jaren heeft hij meerdere metropolieten ontmoet 
en aan boord gekregen om onder eenheid in verscheidenheid 
verder te denken over de vragen die hen bijna 1000 jaar verdeeld
hebben. 
De meeste van die vragen zijn machtskwesties. Vragen als: “Wie 
is de baas en wie mag als eerste spreken? Die vragen zijn door 
hem naar de achtergrond geschoven voor latere discussie. De 
vragen die wel besproken worden zijn de inhoudelijke die eronder
lagen. Hoe lezen we de geloofsbelijdenis van Nicea? Wat doen we
met de Avondmaalsviering? Beide zijn mijnenvelden waar een 
komma al een wereld van verschil maakt. 

Franciscus is tegelijkertijd ook aan het werk aan een nog oudere 
puzzel met een veel dieper conflict erachter. De paus is het 
gesprek aan gegaan met de Oud orthodoxe Kerk, de cluster 
kerken die in de 5e en 6e eeuw afsplitsten als gevolg van de 
zogeheten Miafysitische kwestie. 

Die kwestie wil ik wat verder uitpakken om de eerdere te kunnen 
belichten. Alle schisma's, ook die tussen Katholiek en Protestant, 
gaan over twee kernvragen. Wie is/was Jezus? En hoe 
beschrijven we zijn relatie tot G.D? 

Wat er in Jeruzalem gebeurde rond het jaar 29 was zo ingrijpend 
en onbevattelijk, dat de Christenen collectief eerst 100 jaar in 
verwondering hebben rondgekeken en geprobeerd om de 
overleveringen met elkaar te rijmen. 
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Daar is het Nieuwe Testament uit gekomen. Er was duidelijk iets 
nieuws gebeurd dat alle oude dingen op een nieuwe manier 
uitlegde. Het Nieuwe Testament roept alleen een hoop vragen op 
waar we tot op de dag van vandaag mee stoeien. 

De belangrijkste daarvan draaien rond Wie en Wat Jezus was. 
Daar zijn in de 4e en 5e eeuw een aantal Concilies aan gewijd. 
Zoals altijd wanneer er afstand is tussen wat er gebeurd is en hoe
het uitgelegd wordt, is daar ruzie over ontstaan. De Oud 
orthodoxe kerk, de kerk van Alexandrië en de kerken die het met 
hen eens waren, stapten als eerste uit de communie, de band 
tussen de verschillende kerken. Zo’n 500 jaar later stapte ook de 
Oosters Orthodoxe kerk, de kerk van Constantinopel, alsnog op 
uit onvrede over hetzelfde vraagstuk, maar dan anders verwoord.

Het moedige van Franciscus, en daarmee ook het breekpunt waar
het fout kan gaan, is dat hij niet met de machtsspelletjes in 
gesprek gaat. Hij zegt in feite: 
“Ik weet niet wie er gelijk heeft, maar ik mis je gezelschap. We 
zijn zo lang alleen geweest terwijl we eigenlijk samen hadden na 
moeten denken. “

Dat gaat niet tot spectaculaire vredesverdragen leiden of tot 
veranderingen in de kerkstructuren. Het zal wel het wantrouwen 
laten afnemen tussen groepen die dezelfde geschiedenis anders 
zien. Kerken die Kerstmis ondergeschikt aan Pasen vinden en 
andere kerken die drie of twee vingers gebruiken om een kruis te 
slaan. Kerken die ruziën over de datum van Pasen en over de 
vraag hoe je die bepaalt. Kerken die waarschijnlijk nog een 
eeuwigheid over details zullen kibbelen. 
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En daarmee zijn we terug bij mijn inleiding. Wanneer het 
Franciscus lukt om 1500 jaar conflict te overbruggen met 
wisselend succes, dan geeft dat hoop voor Bosnië waar we dat 
met 650 jaar proberen en voor het Beroofde/Beloofde Land waar 
we überhaupt nog niet onder ogen willen zien hoe de gevolgen 
van de verdeling van het Ottomaanse Rijk tussen Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk onrecht doen aan de mensen die dagelijks 
nog worstelen met de consequenties van die elkaar uitsluitende 
politieke, godsdienstige en etnische narratieven.

Soms zijn het de saaie, verkeerd begrepen en daardoor ook 
verkeerd gerapporteerde stappen die werkelijk de verandering 
brengen. Verzoening begint bij elkaar minder wantrouwen. Laten 
we hopen dat we daar meer van gaan zien in deze vermoeide, 
achterdochtige wereld. Ze is daar heel hongerig naar. Moge er 
meer moedige, hardnekkige en inventieve mensen opstaan als 
Paus Franciscus. 

Izzy Mansour

Paus Franciscus op bezoek bij de patriarch van Alexandrië, Tawadros II, 
in 2017
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De Prinsjesdagviering 

Een veelkleurig moment van bezinning vanuit verschillende 
religies en levensbeschouwingen over vrede, vertrouwen, een 
betere wereld.

Dinsdagochtend 17 september, de jaarlijkse Prinsjesdagviering 
ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar, had 
dit jaar als thema: ‘Zorg nu voor wie dan leeft’.

 

Dit was de 20e keer dat deze inter-levensbeschouwelijke 
bezinningsbijeenkomst werd gehouden. 

Al vroeg stroomde de Grote Kerk in Den Haag vol met mensen uit
stad en land, jong (schoolklassen!) en oud, vanuit kabinet en 
parlement, van diverse ambassades en vanuit allerlei 
achtergronden. 
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Om half elf werd de bijeenkomst geopend door de heer Ad van 
der Helm, de nieuwe voorzitter van de stichting 
Prinsjesdagviering. In zijn welkomstwoord benadrukte hij dat we 
vanuit religies en levensbeschouwingen een breder perspectief op
de toekomst kunnen bieden. We kunnen ons in deze tijd geen 
afwachtende houding veroorloven als het gaat over onze 
leefomgeving en het klimaat. Dit heeft alles te maken met een 
leefbare toekomst voor ieder.  In de ogen van een kind is de 
toekomst concreet. Onze beslissingen of ons gebrek aan 
beslissingen raken hun leefwereld. Als wij nu zorgen, kunnen zij 
straks leven. 

Daarom is er dit jaar gekozen vooral jonge mensen in deze 
bijeenkomst aan het woord te laten. Zij hebben de afgelopen tijd 
op allerlei podia hun stem laten horen aan besluitvormers van 
vandaag, omdat zij bezorgd zijn om hun wereld van morgen.  Zo 
verbinden we vandaag vanuit de levensbeschouwingen in 
Nederland de stemmen van de toekomst aan de stemmen van 
hen die nu verantwoordelijkheid dragen. Want alle generaties, 
alle lagen van de bevolking; alle groepen en talen en culturen die 
in ons land leven, delen in de verantwoordelijkheid voor deze 
aarde, onze wereld. 
Hij sprak de wens uit dat deze ontmoeting in de kerk tussen 
generaties en levensbeschouwelijke groepen een teken van hoop 
mag zijn en een oproep om samen aan een leefbare en 
saamhorige toekomst gestalte te geven, zowel in ons land als 
wereldwijd. 

De hoofdtoespraak werd dit jaar gehouden door Namara van 
Bekkum, 16 jaar oud, namens de Bahai-gemeenschap Nederland.
Zij deed dit op een inspirerende manier en ging in op het thema: 
zorg nu voor wie dan leeft en met name het klimaat en de rol van
jongeren. 

Zij pleitte voor eenheid tussen volkeren en generaties, waarbij 
het eigenbelang een grote valkuil is.  Jongeren hebben een 
cruciale rol in het belang van de hele mensheid, waarbij 
problemen samen moeten worden opgelost, maar je als individu 
bij jezelf moet beginnen.  
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Een jongerenkoor zong daarna ‘This we know’, een verwoording 
van de aan Chief Seattle toegeschreven tekst. Die waarschuwing 
is in deze tijd zo actueel! (de tekst is verderop in dit blad 
ingevoegd)

Vanuit de diverse eigen tradities werd via zang, muziek, stilte, 
creatieve bijdragen en gebeden bij het thema stilgestaan en 
hoopvolle perspectieven geboden op de toekomst van iedereen. 
Michal Oppenheim zong een prachtig lied, samen met haar jonge 
kinderen. 
Om half twaalf werd de inspirerende en bemoedigende 
bijeenkomst afgesloten met het gezamenlijk zingen van het 
Wilhelmus en een langdurig applaus! 
Volgend jaar hoopt de stichting Prinsjesdagviering voor de 21e 
keer deze bezinningsbijeenkomst te houden. De stichting wordt 
gedragen door 20 lokale en landelijke organisaties vanuit diverse 
religies en levensbeschouwingen. De bijeenkomsten zijn openbaar
en ieder is van harte welkom. Wellicht goed om het nu al in de 
agenda-2020 op te nemen (de derde dinsdag van september!).
Zie voor verdere informatie: www.prinsjesdagviering.nl , op 
welke website ook de livestream van de bijeenkomst nog is te 
zien en horen: van harte aanbevolen!

Janny Vellekoop

http://www.prinsjesdagviering.nl/
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This we know

This we know
The earth does not belong to us,
we belong to the earth.

This we know.
All things are connected
like the blood which unites one family.
All things are connected.

Whatever befalls the earth
befalls the sons and daughters of the earth.
We did not weave the web of life,
we are merely a strand of it.
Whatever we do to the web,
we do to ourselves…

Chief Seattle  
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Op weg naar een Vredesverbond?

In de tijd waarin we nu leven kunnen we heel gemakkelijk 
kennismaken met andere geloven, op tv, internet en als we op 
reis gaan. We kunnen ons wel of niet herkennen in verhalen van 
andersgelovigen, en we kunnen ons er ook door laten inspireren. 
Zo is onder andere, op initiatief van Manuela Kalsky van het 
Dominicaans Studiecentrum in Amsterdam, een Nieuw Wij 
ontstaan, dat onderzoek doet naar deze ontwikkelingen.
Wat is tot nu toe de rol van religie als het gaat om het vreedzaam
naast elkaar bestaan van verschillende religies? Nog steeds 
proberen IS-aanhangers, in naam van Allah, de wereld met 
agressie en geweld tot een fundamentalistisch opgevatte Islam te
bekeren. Ook christenen hebben andere volkeren en andere 
religies, dikwijls bestreden: uit naam van God werden oorlogen 
gevoerd en vonden kruistochten plaats. De kerk stelde de 
inquisitie in en ketters werden omgebracht.

Onze samenleving is een multiculturele samenleving geworden, 
en omdat de tijd van de verzorgingsstaat voorbij is, zal onze 
samenleving een participatiesamenleving moeten worden waarin 
wij meer voor elkaar zorgen. Om ook binnen een zorgzame 
participatie-samenleving aan vrede ‘door en voor allen’ te kunnen
werken, is het niet langer voldoende om als mensen met 
verschillende religies en culturen vreedzaam naast elkaar te 
leven, verdraagzaam te zijn en respect voor elkaar te hebben. We
zullen meer over eigen culturele en religieuze grenzen heen 
moeten reiken en van ‘tolerantie en verdraagzaamheid ten 
opzichte van elkaar’ moeten komen tot een ‘gezamenlijk 
optrekken ten behoeve van vrede in de wereld en om ons heen’, 
omdat die vrede ons allen ter harte gaat.

Broederlijkheid voor wereldvrede en samenleven
Laten we onze religieuze leiders volgen! Op 4 en 5 februari 2019 
bezocht paus Franciscus Abu Dhabi, onderdeel van de Verenigde 
Arabische Emiraten, een staat aan de Perzische Golf, die diep 
verwikkeld is in een rampzalige oorlog in Jemen. De paus en de 
Grootimam Ahmad Al-Tayyeb stelden een gezamenlijke verklaring
op met de titel ‘Menselijke broederlijkheid voor wereldvrede en 
samenleven’. Een eindzin uit deze verklaring luidt: “In naam van 
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God en van alles wat tot nu toe gezegd is, verklaren Al Azhar al-
Sharif en de moslims van Oost en West, samen met de katholieke
Kerk en de katholieken van Oost en West, hierbij te kiezen voor 
de cultuur van de dialoog als weg, voor gemeenschappelijke 
samenwerking als gedragsregel en voor wederzijds begrip als 
methode en norm.” Als we kiezen voor de weg die de genoemde 
religieuze leiders ons voorhouden, kunnen we realiseren wat voor
vrede nodig is: veelheid zonder verdeeldheid.

In het Nieuwe Testament lezen we hoe belangrijk de vrede is 
voor God en voor Jezus. Bij zijn geboorte (Lc 2,14) zingen de 
engelen: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde aan de 
mensen die Hij liefheeft. Tot de zondige vrouw in het huis van de 
farizeeër zegt Jezus: Uw zonden zijn u vergeven. Uw geloof heeft 
u gered; ga in vrede’ (Lc 7,50). En tot de vrouw die zijn kleren 
had aangeraakt en van haar bloedingen genas, zegt hij: ‘Mijn 
dochter, uw vertrouwen is uw redding; ga in vrede, en blijf van 
uw kwaal verlost.’ (Mc 5, 33-34). In de Bergrede, de 
Zaligsprekingen (Matt 5,9) zegt Jezus: ‘Zalig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd’. Als Jezus zijn
leerlingen voorbereidt op zijn afscheid zegt hij:  ‘Vrede laat Ik 
jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de 
wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten 
en de moed niet verliezen (Joh 14, 24-28). Later zegt hij: Ik 
heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het 
zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb 
de wereld overwonnen’ (Joh 16, 33). En het eerste dat Jezus 
zegt als hij ná zijn dood aan zijn leerlingen verschijnt, is: ‘Vrede 
zij u’ (Joh 20,19-20). In de Evangelieverhalen komt het woord 
‘vrede’ 22 keer voor, en in het Oude Testament maar liefst 157 
keer !

Verwacht Jezus van ons en van onze religieuze leiders dat wij 
samen en in verbondenheid met andersgelovigen en 
anderstaligen, werken aan een wereld waarin vrede mogelijk is? 
Is voor christenen, joden en islamieten, nu wellicht de tijd 
gekomen om met elkaar samen en met God een nieuw Verbond 
te sluiten: een ‘Vredesverbond’?

Julia van Wel
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Koken met Overtuiging 2019

Op zaterdag 28 september organiseerde het Platform L&R, de 
overkoepelende interreligieuze organisatie in Rotterdam, voor de 
vijfde keer Koken met Overtuiging. Dit is een dag die de 100 
kleuren in Rotterdam bij elkaar brengt op basis van de 
eetculturen in de stad.

Dit jaar was de Laurenskerk voor de tweede keer de gastlocatie. 
Dat bleek een uitstekende keus. De monumentale kerk kwam 
volledig tot zijn recht in het levendige tapijt van culturen en 
opvattingen rond eten. 

Na het welkomstwoord van Dorine Cleton, de voorzitter van 
Platform L&R, opende loco-burgemeester Bert Wiijbenga het 
evenement door Joany Muskiet aan te kondigen. Zij zong 
“Amazing Grace” in een nieuw arrangement. Het 
openingsprogramma werd afgesloten met een Tamildans door 
Nitai Atipriya  

Er waren 20 organisaties present die in totaal bijna 7500 hapjes 
uitgaven aan 1360 bezoekers. De meeste vertegenwoordigden 
een godsdienst of levensbeschouwing, maar er was ook een flink 
aantal organisaties die vormgeven aan duurzaamheid. 

In het koorgedeelte van de kerk spraken leiders over gastvrijheid 
in hun traditie. Ietsje verderop was er een Bahai verteller die 
mensen boeide en tot denken bracht. Voorin de kerk onder het 
orgel was een podium waar dans uit India, de Filipijnen, Bolivia 
en Paraguay te zien was en een aantal jonge rappers. 
Het was al met al een meer dan geslaagde dag vol mooie mensen
in alle kleuren die G.D bedacht.

De volgende editie van Koken met Overtuiging is op 26 
september 2020

Izzy Mansour
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Vredespaleis wil vriendschapspact religies

Twee organisaties binnen het Vredespaleis in Den Haag werken 
aan een historisch vriendschapsverdrag tussen de belangrijkste 
wereldreligies. Het is de bedoeling dat de religieuze wereldleiders 
als de paus, de grootmufti en de dalai lama in juni 2020 naar 
het Vredespaleis komen om de ‘declaration of friendship’ te 
ondertekenen.

Dit kondigden The Carnegie Foundation en Elijah Interfaith 
Institute in een gezamenlijke verklaring aan. Beide werken aan 
het bevorderen van de wereldvrede. Het verdrag moet leiden tot 
meer verdraagzaamheid en tolerantie onder mensen van 
verschillende geloofsgemeenschappen.

Het idee is dat de spirituele wereldleiders verbondenheid tussen 
religies meer gaan uitdragen. “Dat is ook in lijn met hun religie”, 
zegt directeur Erik de Baedts van The Carnegie Foundation. “Als 
de religieuze leiders verklaren dat je vreedzaam met elkaar kunt 
omgaan, hopen wij dat bij mensen het besef doordringt dat je in 
elk geval niet in religieuze opvattingen tegenover elkaar hoeft te 
staan.”

Bij het opstellen van het verdrag zijn verschillende organisaties 
en landen betrokken. Ook hebben verschillende organisaties en 
landen geld toegezegd om de historische top te kunnen 
organiseren. Het zou voor het eerst zijn dat de religieuze leiders, 
met als doel een vriendschapsverdrag te sluiten, in zo’n iconische
setting bij elkaar komen. “Het is gecompliceerd en delicaat om tot
zo’n verdrag te komen”, aldus De Baedts.

De religieuze leiders van de Moslims, Joden, Christenen, 
Boeddhisten, Hindoes en Sikhs hebben positief gereageerd op het
initiatief. Zij schaarden zich eerder al achter een 
vriendschapsinitiatief van reclamemaker Mark Woerde, ‘Make 
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Friends across religions’. Hij is de grondlegger van het idee dat nu
is overgenomen door de twee organisaties.

De Haarlemmer kreeg het eerder voor elkaar om in een 
videoboodschap 22 leiders van verschillende religies een oproep 
tot vriendschap tussen godsdiensten te laten doen. Hiervoor 
kreeg hij in maart in Zuid-Korea, uit handen van de vroegere 
secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon, een vredesmedaille 
van de Verenigde Naties.

Woerde zegt dankbaar te zijn dat zijn initiatief nu een vervolg 
krijgt in een vriendschapsverdrag. “Mijn droom is dat wij als 
mensen Compassie als familienaam krijgen. Dit nieuwe initiatief 
kan dat idee verwezenlijken.”
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Feestdagenkalender Let’s celebrate together

Zoals ondertussen traditie is werd op Prinsjesdag in Den Haag de 
jaarlijkse feestdagenkalender weer uitgegeven. Een overzicht van
alle feest en gedenkdagen tussen Prinsjesdag en Prinsjesdag. 

Dit jaar staan er meer dan 70 van deze dagen op de kalender. 
Dagen die door inwoners van Den Haag en Nederland daarbuiten 
gevierd worden als deel van hun achtergrondcultuur of 
godsdienstkeuze. Zo ontstaat een levend verslag van de 
veelkleurigheid van de Haagse samenleving en wat de stad viert. 
Bij iedere feestdag wordt een korte omschrijving gegeven en de 
herkomst vermeld. 

Naast de feesten van ver weg of anders geloven staan er ook 
twee typisch Haagse dagen op: Prinsjesdag en Vlaggetjesdag in 
Scheveningen. Een teken dat in de veelkleurigheid eigenheid 
centraal staat.

Het motto van de kalender is: ‘Let’s celebrate together’. 
Voor meer informatie: www.haagsefeesten.nl  

Janny Vellekoop

http://www.haagsefeesten.nl/
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Wat is Religies voor Vrede?

Religions for Peace is de grootste en meest representatieve 
multireligieuze coalitie ter wereld en begon in 1970 als World 
Conference on Religion and Peace (WCRP). Het streven is een 
gemeenschappelijke aanpak voor vrede vanuit een multireligieuze
consensus. Daarbij gaat het om concrete acties en inzet voor 
conflictpreventie, verzoening, kernwapens ontmantelen en een 
wereldwijde overeenkomst sluiten tegen nucleaire wapens, 
extreme armoede te verbannen en de aarde te beschermen.

Na de Tweede Wereldoorlog was er een algemeen besef dat de 
verschrikkingen van de oorlogsjaren en in het bijzonder de 
kernbommen op Nagasaki en Hiroshima nooit meer herhaald 
mochten worden. Religieuze leiders in Zuidoost-Azië maakten zich
echter grote zorgen over de koude oorlogsdreiging die in de jaren
60 opkwam en de Vietnamoorlog die steeds gruwelijker vormen 
aannam. Daarom ontstond de behoefte om met andere religieuze 
leiders van gedachten te wisselen over vrede en hoe daar naar 
toe te werken voor toekomstige generaties. 
In 1970 werd in Kyoto (Japan) een conferentie georganiseerd 
voor religieuze leiders van over de hele wereld, die een antwoord 
zochten op de vraag hoe religies konden bijdragen aan vrede. 

Om het ontstane ‘vredesvuur’ niet te laten uitdoven ontstonden 
op diverse plaatsen groepen die doorgingen met het 
gedachtengoed van Kyoto. Zo ontstond in tamelijk korte tijd een 
organisatie onder de naam WCRP, die intussen in zo’n 100 landen
is vertegenwoordigd middels landelijke afdelingen en religieuze 
platformen. Ook is er een Global Women of Faith Network, en een
Global Interfaith Youth Network
De hoofdzetel bevindt zich in New York. 
De organisatie heeft als NGO een adviserende status bij de VN en
werkt samen met verschillende afdelingen daarvan (zoals 
UNESCO) aan de bevordering van vrede. 

De Nederlandse afdeling van Religies voor Vrede bestaat sinds 
1988. Ze heeft tot doel met mensen van verschillende religies en 
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levensbeschouwingen samen te werken voor vrede, gerechtigheid
en menselijke waardigheid. 
Ze organiseert, al dan niet samen met anderen, interreligieuze en
intergenerationele bijeenkomsten en symposia over religies en 
vrede en houdt zich bezig met specifieke onderwerpen op dit 
vlak. 

Tweemaal per jaar wordt een Nieuwsbrief uitgegeven.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit Mirjam Ateş-Snijdewind, Hafsa 
Chairi, Harry Overmeijer, Janny Vellekoop, Izzy Mansour, Emine 
Çelikoglu en Bas Cost Budde. Beoogd DB-lid is Britt Bakker.

RvV/Nederland kent naast het Dagelijks Bestuur ook een 
Algemeen Bestuur en een Raad van Advies. 
De Raad van Advies bestaat uit: dr. E. Ferguson, drs. P. Kuijper, 
ds. H. Schouten (oud-secretaris/penningmeester), dr. J. Slomp 
(oud-lid AB), rabbijn A. Soetendorp.

Correspondentie RvV/Nederland: 
Secretaris Harry Overmeijer : 
harry.overmeijer@gmail.com

Redactie:
rvv.redactie@gmail.com

Websites:
Religies voor Vrede Nederland: 
www.religiesvoorvrede.nl
https://www.facebook.com/religiesvoorvrede/

Religions for Peace Europe: 
http://www.religionsforpeace-europe.org/
https://www.facebook.com/religionsforpeaceeurope/

Religions for Peace International: 
www.rfp.org

Twitter
@religiesvvrede
@religions4peace

http://www.rfp.org/
https://www.facebook.com/religionsforpeaceeurope/
http://www.religiesvoorvrede.nl/
mailto:harry.overmeijer@gmail.com
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Lid worden van Religies voor Vrede?
U bent van harte welkom!

Het lidmaatschap bedraagt € 30,- 
(inclusief tweemaal per jaar RvV nieuws en toegang tot

bijeenkomsten die RvV organiseert), 
voor studenten en minder draagkrachtigen € 17,50.

U kunt zich opgeven via ons secretariaat 
of rechtstreeks door storting van de contributie met vermelding

'nieuw lid'
IBAN NL07 INGB 0004 420087, WCRP/NL te Leiden

.

WCRP nieuws najaar 2019

Colofon
RvV nieuws is het informatieblad van de leden van Religies voor 
Vrede/ Nederland. Het verschijnt tweemaal per jaar. 
Eindredactie: Izzy Mansour
Kopij graag mailen naar: rvv.redactie@gmail.com

Extra exemplaren van de nieuwsbrief zijn te bestellen tegen een 
vergoeding van € 3,50 zolang de voorraad strekt.

RELIGIES VOOR VREDE
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