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“Er gebeurt
zoveel. Gaat
u maar lekker
buiten in de
zon zitten
met weer
een nieuwe
nieuwsbrief.”

Vredesmissies zonder wapens
Het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede organiseerde
eind vorig jaar een expert meeting over wat zij noemde
‘Burgervredeswerk’. Doel van de bijeenkomst was mensen bij
elkaar te brengen die ervaring hebben met burgervredeswerk,
om te bekijken in hoeverre zij samen zulk specifiek vredeswerk
in en vanuit ons land kunnen versterken en op de kaart kunnen
zetten. Er gebeurt heel veel op dit gebied, maar dat moet een
veel duidelijker gezicht krijgen.
Het Platform Vrouwen & Duurzame
Vrede organiseerde eind vorig jaar een
expert meeting over wat zij noemde
‘Burgervredeswerk’. Doel van de
bijeenkomst was mensen bij elkaar
te brengen die ervaring hebben met
burgervredeswerk, om te bekijken
in hoeverre zij samen zulk specifiek
vredeswerk in en vanuit ons land
kunnen versterken en op de kaart
kunnen zetten. Er gebeurt heel veel
op dit gebied, maar dat moet een veel
duidelijker gezicht krijgen.
Het initiatief kwam voort uit de
behoefte om de bewustwording
te verbreden ten aanzien van
het vredeswerk door burgers in
conflictgebieden, het draagvlak voor
het burgervredeswerk te vergroten,
erkenning te vinden bij politiek en
media dat dit vredeswerk een serieus
alternatief voor militair ingrijpen
kan zijn en meer geld en steun
te verwerven voor ongewapende
vredesmissies.

Vredesinitiatieven van burgers in een
conflictgebied.
Tijdens alle fasen van een conflict:
de botsing van belangen, de aanloop
tot geweld, de geweldsuitbarsting,
de vredesonderhandelingen en de
wederopbouw zijn burgers betrokken.
Overal waar conflicten zijn, zijn ook
mensen die zich vreedzaam, zonder
geweld inzetten voor een oplossing
van het conflict, het voorkomen van
geweld en het weer opbouwen – na een
geweldsuitbarsting - van het vreedzame
sociale netwerk dat de maatschappij zou
moeten zijn.

Volg EIRENE nu op
Facebook, Twitter en You Tube.
Links vind je op de website:
EIRENE-nederland.org

Vrede bestaat uit twee aspecten:
1. Geen oorlog, geen geweld.
2. Een harmonieuze samenleving,
innerlijke vrede, mensenrechten en milieu
respecteren.

Er zijn veel organisaties in Nederland die
aan vredeswerk doen, op beide punten.
Vredesmissies zonder wapens werken
geweldloos aan punt 1 (geen oorlog, geen
geweld): preventie van geweld, een einde
Een initiatiefgroep van vijf mensen heeft maken aan oorlog, zorgen dat na een
de resultaten van de expert meeting
conflict het geweld niet weer oplaait. Dit
verder uitgewerkt en komt nu met
vredeswerk vindt plaats in de context van
een theoretische verantwoording, een
een bepaald conflict; het heeft een eigen rol
werkplan en een voorstel voor een
naast politie, diplomatie en leger.
vorm van samenwerking tussen de
organisaties die burgervredeswerk
doen.
lees verder op pagina 2
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Aspecten van vredesmissies zonder wapens
zijn:
•
•
•
•

aanwezigheid in een conflictgebied.
observeren, beschermen, verslag leggen
de dialoog aangaan met alle partijen in het
conflict, nationaal en internationaal.
niet gebonden zijn aan een van de conflicterende
partijen.

Doel van een vredesmissie zonder wapens is:
•
•
•

het voorkomen dat conflicten escaleren naar
geweld,
de veiligheid voor de burgers vergroten
helpen bij het oplossen van het conflict, door het
versterken van lokale vredesinitiatieven.

Uiteindelijk zullen conflicten moeten worden opgelost
door de conflicterende partijen zelf; maar dikwijls kan
de hulp van onpartijdige buitenstaanders nodig blijken.
Die buitenstaanders mogen zich alleen met het
conflict bemoeien als de conflicterende partijen – of
groepen daaruit – om de hulp vragen. Vredeswerkers
in zo’n ongewapende missie moeten goed worden
opgeleid: zij moeten de lokale context van het
conflict kennen, Inzicht hebben in conflictoplossing,
en veel sociale vaardigheden hebben om in moeilijke
omstandigheden de kalmte te bewaren en flexibel
te reageren. Daarnaast is er moed nodig, om met
verschillende partijen in een conflict te kunnen
omgaan.
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Welke organisaties werken met vredesmissies
zonder wapens?

Op basis van de hiervoor genoemde kenmerken
zijn er in Nederland 11 organisaties die expliciet
vredesmissies zonder wapens uitvoeren, waaronder
het Christian Peacemakers Team (CPT), PAX, PBI,
Eirene, Burundi Women for Peace and Development,
Women Peacemakers Program en Kerk in Actie.
Daarnaast hebben verschillende van deze organisaties
banden met de internationale Nonviolent Peaceforce,
die wereldwijd diverse vredesmissies zonder wapens
uitvoert.

geweld en het oplossen van conflicten, maar dat is een
zaak tussen staten en daar los je de onderliggende
conflicten tussen bevolkingsgroepen niet mee op.
Daar heb je vredeswerk voor nodig van de burgers
zelf, eventueel geholpen door vredeswerkers van
buiten.
In Duitsland, bijvoorbeeld, ziet de regering het belang
van deze Vredesmissies. De overheid financiert daar
vanaf 1999 mee aan een consortium van 8 NGO’s
die jaarlijks ruim 200 Vredeswerkers zonder wapens
trainen en uitzenden. Ook de Europese Commissie
en de Verenigde Naties ondersteunen vredesmissies
zonder wapens door financiële steun aan de
Nonviolent Peaceforce in o.a. Sri Lanka, de Filippijnen
en in Zuid-Sudan.
Ook in Nederland moet er veel meer aandacht
komen voor de vredesinitiatieven in conflictgebieden
zelf en voor de ongewapende vredesmissies die zulke
vredesinitiatieven ondersteunen. Allereerst van de
burgers zelf, die zich bewust moeten worden van
het belang van vredesinitiatieven van binnenuit. Een
conflict los je niet op door de ‘vijand’ te verslaan; daar
blijft wrok achter en verlangen naar wraak. Verzoening
en samen verder gaan is de enige oplossing. Daarnaast
zou de overheid veel meer nadruk moeten leggen op
het belang van vredesmissies zonder wapens en daar
ook financiële steun aan moeten verlenen.
In Nederland is dat op veel plaatsen al de praktijk:
buurtbemiddeling is een ingeburgerd begrip: beide
partijen worden gehoord en met elkaar in contact
gebracht door een onpartijdige buitenstaander.
Dat schept ruimte om zich te bezinnen op de
werkelijke oorzaken van het conflict en op mogelijke
oplossingen. In bedrijven is mediation een algemeen
aanvaarde manier om conflicten op te lossen.
En ook op veel scholen wordt hier aan gewerkt:
kinderen leren dat ze hun ruzie met de hulp van een
onpartijdige derde kunnen bijleggen.

Bij grootschalige conflicten tussen bevolkingsgroepen
lijken deze principes niet te gelden. Nog steeds is het
overheersende idee dat je tegen wapens niets kunt
beginnen dan met een overmacht de tegenstander
Tevens zijn er vijf koepelorganisaties die - mede –
proberen te verslaan. Toch zijn er veel voorbeelden
vredesmissies zonder wapens ondersteunen, zoals
van geweldloze acties, al dan niet gesteund door
Multicultural Women Peacemakers Nederland en
ongewapende vredesmissies van buitenaf, die geleid
is er een aantal organisaties die betrokken kunnen
hebben tot oplossing van conflicten zonder al te veel
worden bij opleiding en training van vredeswerkers.
geweld. Als vreedzame acties of protesten bijtijds
Denk daarbij aan o.a. Diversity Joy, Critical Mass en de worden erkend en gesteund door de internationale
Vredesacademie van Eirene en CPT.nl
gemeenschap of ongewapende vredesmissies, zal veel
geweld voorkomen kunnen worden.

Zijn vredesmissies zonder wapens een serieus
alternatief voor militair ingrijpen?

Als de doelstelling van ingrijpen is om een
democratische maatschappij te bevorderen, zal het
middel daar ook bij moeten passen. Geweld is een
kwestie van rigoureus macht uitoefenen. In een
wezenlijke democratie is de macht gedeeld; geweld
hoort daar niet bij.
Langzamerhand breekt dit inzicht door, met als gevolg
dat de aanpak van conflicten de laatste jaren – in
theorie – is verschoven van direct militair ingrijpen
naar Development, Diplomacy en Defense. Maar
helaas, nog steeds gaat de meeste aandacht en het
meeste geld naar Defensie. Daarvoor wordt het hele
militaire apparaat in stand gehouden. Development is
een zaak van lange adem, daarmee pak je misschien
wel de wortel van veel conflicten aan, maar de
resultaten daarvan worden pas op de lange termijn
zichtbaar. Bovendien, conflicten zullen er altijd zijn;
hoe ontwikkeld een maatschappij ook is. Diplomatie
is een belangrijk hulpmiddel bij het voorkomen van

Enkele voorbeelden van ongewapende vredesmissies:
• In Liberia hebben de vrouwen bewerkstelligd
dat er uiteindelijk een vredesakkoord werd
gesloten tussen de strijdende partijen. Zij hebben
maandenlang gepost, gezongen, gebeden en
cruciale locaties bezet, totdat tenslotte de druk
te groot werd en er een akkoord werd gesloten
(2003).
• Op de Molukken zijn ‘peace provokers’ opgeleid
om in een vroeg stadium een mogelijke
nieuwe uitbarsting van geweld te signaleren
via sociale media. Nog steeds voorkomen ze
gewelddadige confrontaties door vooraanstaande
vertegenwoordigers van beide kanten
(Christenen en Moslims) in het openbaar te
laten verklaren dat het betreffende incident hun
samenwerking niet beïnvloedt. De training van de
‘peace provokers’ is mede tot stand gekomen met
behulp van Molukse vredeswerkers in Nederland.

Wat verwachten wij van de Nederlandse
maatschappij?

In de verschillende geledingen van de maatschappij
moet er meer bewustwording komen over het belang
van het oplossen van conflicten zonder geweld.
Dat begint al bij de opvoeding met respect voor de
eigenheid van het kind. Uiteraard moeten ouders
grenzen stellen, maar daarbij moeten ze hun macht
niet misbruiken. Zo’n opvoeding tot democratie
kan worden doorgetrokken naar het onderwijs. We
noemden al het oplossen van conflicten door een
bemiddelaar. Niemand wordt graag geregeerd door
geweld; dat besef zou solidariteit moeten brengen
met bewoners van conflictgebieden.
Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de
media. Veel meer nadruk gelegd moet worden
gelegd op de vele burgerinitiatieven voor vrede,
juist in conflictgebieden. Kijk bijvoorbeeld naar
de berichtgeving over het Midden-Oosten en de
Oekraïne: het beeld in de media wordt beheerst
door mannen in gevechtspakken. Wat doen de
vrouwen? Wat gebeurt er om het dagelijks leven
in gang te houden? Welke niet-militaire initiatieven
worden ontplooid? Welke activiteiten zijn er, die
de democratie bevorderen? Het zijn vooral de
alternatieve media van de vredesbeweging die
hierover berichten, zoals het VredesMagazine,
de Nieuwsbrief van Vrouwen voor Vrede en

Pinksterconferentie 2015: samen ‘Circle of Friends’ zingen tijdens Agapeviering

Vredesnieuws van Vredesmedia.nl; maar ze worden
zelden overgenomen door de mainstream van de
kranten en de televisie. Zo blijven deze activiteiten
onderbelicht en ontberen ze de internationale steun
die hen zouden kunnen versterken.

Wat verwachten wij van de Nederlandse
overheid?

De Nederlandse overheid zou het werk van
ongewapende vredesmissies dus moeten erkennen als
een belangrijk middel voor het duurzaam oplossen
van conflicten en als motor voor een gezonde
samenleving. En daarvoor ook ruimhartig middelen
ter beschikking moet stellen. In conflictgebieden zou
het steunen en versterken van civiele vredeskrachten,
politie, rechtsinstituties en parlementariërs prioriteit
moeten krijgen. Een derde, steeds belangrijker
instrument voor stabiliteit is het opleiden en
trainen van vredeswerkers bij geweldspreventie en
vredesopbouw. Wij vinden dat daar een groter deel
van het defensiebudget naar toe moet.
We wijzen ook op de recente Resolutie 2171 (2014)
van de VN-Veiligheidsraad, die aangeeft dat Nederland
meer moet investeren in de veiligheid door preventie,
dat wil zeggen: behandeling van conflicten vóórdat
het te laat is. De Resolutie 2171 spreekt van
conflictpreventie, maar beter is om te spreken over
preventie van geweld; want conflicten ontstaan vaak
rond sociale onrechtvaardigheid en kunnen heel goed
ontwikkeling en verbeteringen brengen, als ze niet
onderdrukt, maar goed behandeld worden voordat ze
escaleren tot een geweldsuitbarsting.
Er zijn tal van instrumenten om dat te doen, en daar
kan Nederland aan bijdragen, want het voorkomen
van geweld gaat ons allen aan. Uiteindelijk beseffen we
allemaal dat echte vrede en veiligheid gediend zijn bij
het vergroten van onze vaardigheid in het gebruik van
vreedzame en veilige middelen.
Hilversum, voorjaar 2015
Janne Poort – van Eeden.
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Vredesmissies zonder wapens zijn er niet om
conflicten te voorkomen; zij zijn er om geweld te
voorkomen en te helpen de conflicten vreedzaam
op te lossen. Zij zijn lang niet altijd zonder gevaar,
zij vereisen strategie en tactiek en degelijke
voorbereiding. En zij duren vaak langer dan een
militair ingrijpen. Maar uiteindelijk is de prijs aan
mensenlevens en schade altijd veel en veel kleiner dan
die van ingrijpen met wapens. En zal de oplossing van
het conflict uiteindelijk democratischer en duurzamer
zijn.

Leden over vrede (en meer)
VREDE heeft me altijd wel geboeid. Waarom? Ik
denk dat ik geen vechtersbaas in me heb. Wellicht
bang om klappen op te lopen. Ik heb nog een klein
litteken van een voetbalwedstrijdje. Dat vond ik
meer dan genoeg. Ik was toen tien, vijfde klas lagere
school in Gouda. Geboren in 1939, dus net vóór…als
zevende kind van mijn ouders, die inmiddels al twee
kinderen verloren hadden. Ik was de 2e Freddy. Er
werd thuis niet veel gesproken over de oorlog.
Mijn herinneringen zijn een drietal gebeurtenissen:
- ik mocht op de schouder van een Duitse soldaat
een stukje mee marcheren (dat leverde klappen op
van mijn vader);
- bij het luchtalarm dook ik met mijn vriendjes onder
een tafel en wat duurde dat lang…
- mijn oudste broer van 17 lag ineens in een
doodskist in de voorkamer (fatale klap tijdens een
bokswedstrijd. Mijn moeder zei: “Joop zou anders
wel in het verzet gestorven zijn.”)
Dat zijn toch herinneringen die je later aan het
denken zetten. Waarom verzet, waarom klappen,
waarom oorlog tussen mensen en machten met
machines.
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Ik sympathiseerde al vrij snel met de PSP, maar had
niet de moed en de kracht om dienstweigeraar
te worden. In militaire dienst kreeg ik overigens

Vrijmetselarij en diverse spirituele cursussen hebben
mij wel op een pad gezet, tot ik in 1999 Een Cursus
in Wonderen tegenkwam, die mij heel gedegen een
training over (mijn) EGO voorschotelde. Met “Niets
werkelijks kan bedreigd worden. Niets onwerkelijks
bestaat. Hierin ligt de vrede van God.” werd ik
geraakt. En nog meer: dat ik een Onschuldige Zoon
van God ben, net als iedereen trouwens, want Je bent
zoals God jou geschapen heeft. En: naar Zijn BEELD
= Gedachte en naar Zijn Gelijkenis = van gelijke
hoedanigheid. Oef, dat was heel wat anders dan de
Christelijke godsdiensten mij hadden voorgehouden.
Zo komt ook Vrede in een ander perspectief: zorg
eerst voor je eigen innerlijke vrede en dat straal je
dan vanzelf uit. Die innerlijke vrede bereik je door
je bewust te worden van je gevoelens, gedachten
en oordelen over de ander, over de wereld, en deze
los te laten. Het gaat om alles wat je veroordeelt, in
gedachten aanvalt of mentaal afwijst. Je verliest je dan
zo gemakkelijk in die gedachte, die een overtuiging
wordt, of waarvan je een concept maakt, die je
fanatiek verdedigt. Als ik mezelf vergeef voor deze
‘misleidende’ gedachte (is er zonder oordeel naar
kijken, en deze loslaten), ben ik weer vrij en dan heb
ik ook de ander of de wereld vergeven, zodat ik me
er weer verbonden mee voel en vrede uitstraal. Dat
betekent dus veel ego-onderzoek en loslaten.

een kantoorbaan: S3 en S4 werk, maar moest wel
meedoen aan de schietoefeningen van de Lichte
Luchtdoel Afweer.
Na 1961 had ik een zwervend bestaan en studeerde,
woonde en werkte op diverse plaatsen.
Vanaf 1968 kreeg ik Oss als standplaats in het
vormingswerk. Soms probeerde ik daar de
jongeren te overtuigen van geweldloosheid, maar
onverschilligheid vierde hoogtij. Wel deed ik mee aan
vredesweken en was ik betrokken bij beginnende SPaktiviteiten.

Via Neag kwam ik bij Eirene. Sympathie voor
Geweldloze Communicatie (ook via SVAG) en via
het boek van Rosenberg, alsmede de inspiratie
van Gandhi werd later nog meer helder door de
denkwijze van Etty Hillesum. Marian Williamson en
vele anderen, die boeken rondom Een Cursus in
Wonderen geschreven hebben, hebben mijn begrip
van deze grootse visie zeer versterkt. Ik ben in
werkelijkheid geest en ik ben hier om me dat steeds
meer te realiseren door mijzelf en de wereld te
vergeven, te bevrijden van schuld, te verlossen.

Na een aantal jaren vond ik zelfbezinning belangrijker,
want ik wist niet goed wat ik deed, wist niet wat
ik goed of fout deed. Relaties b.v. hielden niet zo
heel lang stand. Centrum voor Zelfbezinning en

Hierover valt nog veel te zeggen.
Frede de Wit, Oss.

Wat is uw verhaal? Wat zijn uw gedachten over vrede?
U kunt ze mailen naar: info@eirene-nederland.org

Even voorstellen: Nina Koevoets
Mijn naam is Nina Koevoets en afgelopen winter ben ik in contact
gekomen met Eirene n.a.v. een training die ik op wil zetten over
geweldloosheid. Eirene bleek bezig te zijn om een pool van trainers
op te zetten onder de naam “De Vredesacademie” die trainingen
organiseert op het gebied van vrede en geweldloosheid. Inmiddels
is er een kleine financiële bijdrage van een Amerikaans fonds
waarvan ik een bestuurslid heb ontmoet, waardoor we kunnen
beginnen met de workshops. Na mijn master in Conflict Resolution
and Governance aan de UvA heb ik een tien weekse training in
geweldloosheid gevolgd in Berkeley (Californië) in 2009.
Hierna heb ik me nog veel meer verdiept in dit onderwerp. Ik
ben twee keer in Israel-Palestina geweest voor respectievelijk 3
en 9 maanden om meer te leren over de praktijk van geweldloos
verzet en ik ben een aantal maanden naar India, het land van Gandhi, gegaan. Na Palestina heb ik
nog een master gevolgd in ‘Global Studies’ in Zweden. Inmiddels ben ik dus weer in Nederland
en verken ik de mogelijkheden om mijn kennis te kunnen delen, bijvoorbeeld door middel van De
Vredesacademie. Ik kijk er naar uit om de andere vrijwilligers bij Eirene te ontmoeten en meer te
horen over hun ervaringen, achtergrond en kennis!

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien en gelezen in
het nieuws is er de afgelopen weken veel geweld
geweest in Burundi. Hoewel het zich voorlopig
vooral beperkt tot de hoofdstad, is het natuurlijk
vreselijk voor iedereen die erbij betrokken is. We
hopen dan ook dat er snel een oplossing komt.
Waar gaat het om?
De reden voor alle onrust is dat de president,
Pierre Nkurunziza, die al tien jaar president is, zich
verkiesbaar heeft gesteld voor een derde termijn.
Dit is onwettig, want een president mag slechts
twee termijnen uitdienen. Dit staat zowel in de
grondwet als in het vredesakkoord dat in 2006
een einde aan dertien jaar burgeroorlog maakte.
Volgens de president zelf is hij echter niet bezig
aan een derde termijn, omdat hij de eerste keer
niet door het volk werd gekozen, maar werd
aangesteld door het parlement.
Hoewel het Burundese constitutionele hof zijn
redenering (schijnbaar na doodsbedreigingen)
goedkeurde, ging het Burundese volk niet zomaar
akkoord en begon met hevige protesten
in Bujumbura. De politie sloeg hard
terug, wat helaas vele gewonden en
minstens dertig doden tot gevolg had.
Het geweld bracht een nieuwe stroom
vluchtelingen op gang, voornamelijk naar
Tanzania en Rwanda.
Toen de protesten aanhielden, werd
er in Dar es Salaam, Tanzania een
vergadering gehouden met onder
andere de Afrikaanse Unie en leiders
van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap
om over het conflict te praten.
President Nkurunziza was ook in

Tanzania voor die top toen er een staatsgreep
werd gepleegd, geleid door enkele hoge militairen.
Slechts 48 uur later was de president terug in
Burundi en werden de militairen gearresteerd.
Het geweld en de protesten werden echter weer
hervat.
Op het moment van schrijven (begin juni) zijn
de verkiezingen uitgesteld tot vijf juni, maar
het is niet onwaarschijnlijk dat ze nog verder
vooruitgeschoven worden. De leiders van de
Oost-Afrikaanse gemeenschap dringen daar in
ieder geval op aan en roepen op tot uitstel van
minstens anderhalve maand.
Gevolgen
Helaas heeft de onrust ook gevolgen gehad
voor ons project voor Burundese vluchtelingen
in Nederland. We hadden op vijf en zes juni
een mooie workshop gepland over geweldloze
communicatie, samenwerking en leiderschap.
Door de onrust echter waren de potentiële
deelnemers begrijpelijkerwijs meer
bezig met de situatie in hun vaderland,
waardoor er niet genoeg aanmeldingen
waren om de workshop door te laten
gaan. We hebben hem nu over de
zomer getild en hopen dat de situatie in
Burundi dan weer stabieler is, zodat de
workshop wel plaats kan vinden.
Liseth Meijer
Projectleider Burundi

Tahirou Issaka, regionaal coördinator van Eirene in het Grote Merengebied
vertelt op de Pinksterconferentie over de situatie in Burundi.
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Update over Burundi

Verslag van de jaarvergadering van Eirene NL op 19
april 2015 in Wageningen.
Aanwezig: Pim van de Bosch, Harry Schram, secretaris a.i., Cas Jansen, penn., Jet Visser-Romijn, Linda
de Veen, Henk van Apeldoorn, Frederik …,
Afwezig m.k.: Martin Bruin, Van der Eerenbeemt, Paul den Hartog, Leny den Hollander, heer Linth,
Roel Meihuizen, Henk van der Meer, Liseth Meijer, Wim Plantin-ga, Leon Polman. Mevr. K. van
Santvoord, Ted Strop - von Meijenfeldt, Maarten van der Werf, Gea Zijlstra, Peter Zijlstra.
Daarnaast heeft een aantal leden zich telefonisch afgemeld, van wie de namen niet zijn genoteerd.
•

•
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•

De Opening werd, door afwezigheid van de voorzitter Paul den Hartog, verricht door Pim
van den Bosch, die ieder hartelijk welkom heette. Hij vertelde over de bespreking die Paul
en hij hadden gehad met de gemeente Wageningen over bevrijdingstoerisme. Men wil een
Vredesveteranendag organiseren op 21 november in Wageningen.
Naar aanleiding van de Verslagen werd het volgende toegevoegd: Bij het verslag van Fakovici
meldde de secretaris dat hij materiaal heeft opge-stuurd naar de federatie van veteranen van
Bosnië. Omdat er jaarlijks in Den Haag een Srebrenica-bijeenkomst wordt gehouden, werd uit
de vergadering voorgesteld een dergelijke bijeenkomst bij te wonen. Aanvullend op het verslag
uit Burundi. Er wordt een Pilot project opgezet, met workshops Alternative To Violence Project.
Burundische vrouwen gaan projecten aanvragen bij Vrouwen voor Vrede in Ridderkerk. Het
is de bedoeling dat er in Burundi een project AVP wordt gehouden door een professionele
trainingsgroep.Bij het verslag van Estellí werd gememoreerd aan het feit dat het voor Eirene-Nl
een moeilijk project is geweest. Er was weinig contact. De voorzitster is intussen afgetreden,
waarom weten we niet. Het project heeft niet opgeleverd wat we er van hadden verwacht. Het
verslag van de redactie riep veel waardering op voor al het werk dat het laatste jaar is verzet.
Er zal op worden gelet of internationale informatie ook kan worden verwerkt in Eirene Nieuws.
Aanvulling bij het verslag van de Vredesacademie: Vrouwen voor Vrede hebben gevraagd of
zij met ons kunnen meewerken. Het gaat om workshops en cursussen Geweldloosheid voor
studenten. Misschien is het mogelijk dat er per seminar studiepunten worden gegeven. Henk van
Apeldoorn heeft contacten bij de Faculteit Communicatie. Ook wil hij wel colleges geven. Het
project Bevrijdingstoerisme in Wageningen kan daar ook onder vallen. Henk noemt de naam
van zijn vrouw, Hanneke van Apeldoorn. Er is subsidie aangevraagd en deze is goedgekeurd voor
workshops. De Vrijwilligersdag was zeer geslaagd.
Financiën: de Kascontrolecomissie heeft verslag gedaan aan de vergadering
Verslag van de Kascommissie van EIRENE verslagjaar 2014:
Op 31 januari 2015 hebben we bij de penningmeester thuis de stukken doorgenomen van
2014 en vragen hierover gesteld. Ook hebben wij steekproefsgewijze een aantal rekeningen
gecontroleerd.
Allereerst willen wij onze grote waardering uitspreken voor al het werk dat Cas Jansen
verzet heeft.
De boekhouding is heel overzichtelijk. Wij keuren zowel de wijze waarop de financiën van
Eirene worden beheerd als de wijze waarop dit in de boeken wordt verantwoord over het
jaar 2014 goed.
31 januari 2015
Wim Plantenga, Jet Visser-Romijn
Jet heeft tijdens haar bezoek een aantal kritische vragen gesteld aan de penningmeester, die
adequaat waren beantwoord. Voor het volgende jaar zal Roel Meihuizen en nog iemand anders
(bestuursopdracht) als kascontrolecommissielid worden gevraagd.

•
•
•
•

De penningmeester werd op grond van het verslag décharge verleend.
De begroting 2015 werd met algemene stemmen aanvaard.
Voor de rondvraag waren geen vragen.
Deze genoeglijke, maar ook zeer informatieve vergadering werd met dank aan allen gesloten
door de dagvoorzitter.

Na de gezonde lunch, kreeg Henk van Apeldoorn het woord over Lobby-arbeid.
Het was een zeer interessante middag die niet alleen inhoudelijk door Henk werd gevuld, maar
waaraan wij zelf ook een aandeel hebben kunnen leveren.
Indrukwekkend hoe er achter de schermen zoveel kan worden gerealiseerd, via de Kamer en de
Ministeries.
Centraal woord is hierbij toch wel: beleidsbeïnvloeding.
Ons werd gevraagd daarvan voorbeelden te geven vanuit eigen ervaring.
De middag was heel interessant en zeer informatief.

Decoratie Harry Schram

Amersfoort, 23 juni 2014
Aan de edelachtbare heer M.A. Roëll
Burgemeester der gemeente Baarn
Geachte Heer Roëll,

In Uw gemeente woont de heer H. Schram, aan de Beethovenlaan 3. Het nieuws bereikte mij dat de heer Schram
voorgedragen wordt voor een Koninklijke onderscheiding. In mijn rol als voorzitter van Eirene NL, gevestigd in
Amersfoort (voorheen Utrecht), wil ik deze voordracht volgaarne ondersteunen.
De heer Harry Schram is al jaren lang verbonden aan de vredesvereniging Eirene Internationaal. Voordat hij
in 2001 Voorzitter werd van het internationale hoofdbestuur, heeft hij in diverse functies in de Nederlandse
afdeling gewerkt. Dit deed hij altijd blijmoedig en met veel persoonlijke inzet.
Ik heb de heer Schram in 2006 leren kennen toen ik als nieuw bestuurslid en later als voorzitter van het bestuur
ben aangetreden. Altijd positief, goed gemutst en gepassioneerd bezig met het doel: een rechtvaardige wereld
voor iedereen, stond en staat hij iedereen in de vereniging bij met adviezen en daadkracht.
Harry Schram is iemand die zich onderscheiden heeft in dit werk, en dat nog steeds doet,
ondanks zijn hogere leeftijd. Vorig jaar trok hij zich terug na 12 jaar internationaal
voorzitterschap op 74 jarige leeftijd. Hij vierde zijn afscheid en liep in de
zijlijn mee. Toen de secretaris van de Nederlandse vereniging zich
om persoonlijke reden terugtrok, sprong hij in het gat en werd
onmiddellijk secretaris a.i. Daarbij bekommert hij zich niet om het
werk dat dit met zich mee zal brengen en wat dit persoonlijk
voor hem aan inspanning zal betekenen.
Dat tekent Harry, een van de mensen waar ons land op kan
bouwen. Ik zou hem graag mede voor willen dragen voor
een Koninklijke onderscheiding.
Paul P.M. den Hartog
Voorzitter Eirene NL
Schimmelpennickkade 30
3813 AE, Amersfoort

Beste Harry,
Tja, daar sta je, lintje fier op de borst. Het was nog
spannend of je het leuk zou vinden. Maar ik vermoedde
van wel. Toen Froukje mij vroeg hier mijn bijdrage aan
te leveren, ben ik na gaan denken over wat jij allemaal
gedaan hebt .
En dat is veel, te veel om op te noemen. Dus dat ga ik
niet doen.
Geboren in 1938 in een stormachtige tijd. Jouw eerste
levensjaren stonden in het teken van de oorlog. En ik schat zo
in dat dat voor een deel wel jouw levensmissie heeft bepaald,
of minstens beïnvloed. Van daaruit jouw bijdrage aan Eirene.
Gedurende de afgelopen 25 jaar zo ongeveer alle posten bemand,
die er te vervullen waren. Nu zelfs als secretaris a.i.. Je doet het met
verve, je doet het uit het hart.
Toen ik voor de eerste keer in Neuwied (ons internationaal hoofdkwartier)
overnachtte, werden er ’s morgens bij het ontbijt al geestverruimende liederen
gezongen o.l.v. jou in een door jou neergezette ideale combinatie van dominee en
dirigent.
De mooiste herinneringen heb ik aan onze reis naar Bosnië. In een klein pension in Sarajevo
hadden wij onze uitvalsbasis voor bezoeken aan historische plekken, onze projecten en zelfs de ambassadeur.
Maar eerst begonnen wij de dag met een ontbijt in de kleine kelder, waar wij met ons 3-en de zogeheten
Sarajevo dialogen voerden.
Wij trokken alle registers open en zochten de grenzen van onze geheugens en intelligentie op. Je kwam voor mij
tot bloei als Filosoof, theoloog, musicus maar ook als eigenwijze allesweter. Voor alle problemen in de wereld
hadden wij een oplossingsplan en andere thema’s werden gefileerd en tot simpele proporties teruggebracht. We
hebben er ongelooflijk bij gelachen.
Maar wat mij het meeste bijbleef is dat jij het altijd weer voor elkaar kreeg om Levinas ten tonele te voeren
ter ondersteuning van jouw betoog. Laat ik hem dan ook maar eens gebruiken, op een feestelijk moment als dit.
Want deze machtige spreuk van Levinas geldt in zijn volle omvang vandaag, dit is wat er gebeurt:
“Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een plaats
geeft”
En daarom staan wij hier met elkaar en vieren jouw leven en werk. De Ander heeft bepaald, beste Harry.
Een klein geschenk ter lezing ende vermaek. In deze prachtige familiekroniek komen de wortels van Eirene (die
teruggaan tot 1926) ook nog voorbij.
Dank voor wat je gedaan hebt, dank voor wat je nog gaat doen.
Paul, namens een heel regiment vredeswerkers.

eirene nederland

Speech ter gelegenheid van
de decoratie van Harry Schram

Van de voorzitter
Een paar weken terug vond de pinksterconferentie
plaats in de buurt van Frankfurt. Het was een
gezellige en goede bijeenkomst. Het was goed een
aantal oude bekenden te ontmoeten. En het was
helemaal prachtig om kennis te maken met een groot
aantal jonge, enthousiaste mensen die de wereld,
zoals deze nu is niet zomaar accepteren. Zij willen
verandering in ecologisch, economisch, politiek en
sociaal oogpunt. Een rechtvaardige verdeling van de
bronnen, vrede en samenwerking met elkaar en het
werken naar het verduurzamen van het leven. Binnen
de randvoorwaarden daarvan gingen wij op zoek hoe
we een goed en gelukkig leven kunnen leiden. Met
iedereen in respect voor natuur, de ander en jezelf.
We kwamen op een 4-tal conclusies uit:
Hoe het er precies uit moet gaan zien in de toekomst
weten wij niet. Discussie daarover heeft alleen zin om
een scherper beeld van de toekomst te krijgen en
niet om het gelijk. Het is een begrip van een nieuwe
toekomst a la Martin Luther King’s ‘I have a dream’ en
je mag je daar bij aansluiten als je vooruit wilt.
De verandering is ingezet en op allerlei plekken in de
maatschappij voelbaar. Leef dit nieuwe leven, geloof
erin en volhard.
Blijf eerlijk naar jezelf. Jij verantwoordt je tegenover
jezelf en bepaalt jouw tempo in jouw verandering.
Veel werken is niet erg. Als het een bijdrage levert aan
de maatschappij, jou vreugde en ontwikkeling geeft en
een ander niet zijn deel ontneemt is het goed. Streef
daarnaar.
Ik vond het een verhelderend inzicht voor een
nieuw elan. In de slotbijeenkomst werd een tekst

uitgesproken in 8 talen. Ik mocht de Nederlandse
versie uitspreken:
Vandaag is de eerste dag van de rest van je leven.
Bedenk dat je niet geboren werd om te produceren
en te consumeren, om een banknummer of slaaf te
zijn of om elkaar te bestrijden.
Je werd geboren om een mens te zijn, om te lachen
en te zingen. Om de mensen om je heen lief te
hebben en samen de rijkdom van het leven te delen.
Om jouw talent te gebruiken om te
kunnen geven.
Het bemoedigende is dat dit
gemeend werd en vooral
uitgedragen werd door jonge
mensen, die zo langzamerhand
het stokje van de naoorlogse
generatie aan het overnemen
zijn. Op hun manier, met hun
middelen. En die projecten
creëren, die bij gaan dragen aan
die betere aarde.
Ik zou nog veel toe willen voegen,
maar onze redacteur is streng en
verdeelt de ruimte in de nieuwsbrief
eerlijk. Dat is fijn, er gebeurt heel veel.
Ik wens U een mooie zomer, gaat U
lekker buiten zitten in de zon met weer
een prachtige nieuwsbrief, geniet ervan.
Paul den Hartog
Voorzitter

Colofon
Vanuit een principe van actieve geweldloosheid ondersteunt
EIRENE op het noordelijk en zuidelijk halfrond initiatieven, die
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