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Ontmoetings- en doe-dag 
Vredesorganisaties 

Centrum EMMA Utrecht, 28 mei 2016 

In de maatschappij, in de wereld maar ook in de 
vredesbeweging is van alles in beweging. We 
realiseren ons dat de nieuwe uitdagingen van 
Vrede en Veiligheid een nieuwe benadering en 
een nieuwe generatie nodig hebben. Om dit te 
bespreken werd op 28 mei de Ontmoetings- en 
doe-dag georganiseerd in Centrum EMMA in 
Utrecht. Voor deze dag zijn meer dan 70 
vredesorganisaties uitgenodigd waarvan 12 
aanwezig waren.   

Harry Schram van Eirene opent deze doe- en 
ontmoetingsdag en nodigt uit om precies dit te 
doen: vredesorganisaties met elkaar te verbinden 
en samen dingen op te zetten. We onderzoeken 
hoe de samenwerking nu is en hoe we hier mee 
door willen gaan, specifiek op het gebied van 
vredeseducatie en het verjongen van de 
vredesgroepen. 

Wensen voor deze dag 
Open gesprek voeren, klein aan de slag gaan, 
samenwerken, aansluiten bij bestaande samen-
werking, helderheid creëren over wat we met 
samenwerken bedoelen, nadenken over het 
belang van vredesonderwijs, het vuurtje van 
geweldloosheid verspreiden, contact vinden om 
het negatieve tij te keren, de kwaliteit die we 
verenigen vieren en het chagrijn laten vallen. 
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Tijdslijnen  
Om een beeld te creëren van onze geschiedenis vullen de deelnemers een tijdslijn. Het nu ligt in 
het midden, links het verleden en rechts de ideale toekomst. 

2010 Mei 2016 2017

• 80-er jaren – Een 
miljoen Neder-
landers willen 
kernwapens de 
wereld uit 

• 1993 - Wajir 
stoppen de clan 
oorlogen  

• 2001 - 9/11 
• New World Summit 

• 2008 - 6 vredesorga-
nisaties gaan samen 
VredesMagazine 
uitgeven 

• Samenwerking 
tussen Vredesburo 
Eindhoven & 
Groningen op 
gebied vredes-
onderwijs  

• Pamflet over IS  
• 2012 - Samen-

werking 
verschillende 
vredesgroepen  

• Church and Peace 
conferentie in 
Kosovo  

• NSS Den Haag 
Demo gearresteerd!  

• Platform oorlog is 
geen oplossing: brief 
tegen defensie 
budget, nee-
campagne met 
petitie, permanente 
stichting van 
klokkenluiders: fora, 
politieke nota’s 

• Doe-dag & 
Ontmoetingsdag  

• September 2015 - 
Vredesmissies 
zonder Wapens  

• Canvas Jan Rotmans  
• Pleidooi ‘Werken 

aan rechtvaardige 
vrede’  

• 14 september 2015 -  
Soenna: Fatha tegen 
IS  

• Intern beraad - hoop 
op meer 
duidelijkheid  

• 6 april - Quakers 
nieuw 
veiligheidsconcept – 
vlammend gloeiend 
kooltje!  

• Juni 2015 – 
Internationale 
training geweldloze 
actie (SVAG) 

• 25 april - Joodse 
jonge vrouw in 
Hebron praat met 
Palestijnse kinderen 
(NL journaal)  

• Pax Actie in Den 
Haag ‘Kernwapens 
Nederland uit’ 

• 21 september 2016 - 
sprankelend en 
inspirerend  

• Groep formeren 
rond vredeseducatie  

• Focus – aansluiten 
bij wat leeft in de 
samenleving

• Contact 
spinnenweb/ 
netwerk anti-
militarisme verzet 
tegen opkomend 
fascisme. migratie / 
solidariteit  - vredes-
beweging is een 
deeltje, geen trekker   

• Elk jaar een klein 
stapje vooruit wat de 
samenleving betreft  

• Activistisch  
• Vrede is een 

activiteit!  
• Overheidssteun voor 

Vredesmissies 
zonder wapens  

Reflecties op de tijdslijn 
• “Er zijn verbazingwekkend veel positieve mo-

menten in het verleden. Zo veel dingen die 
gebeuren waar wij onvoldoende van weten.” 

• “Er gebeurt veel en we hadden ook nog 
honderd maal zo veel kunnen opschrijven.” 

• “Enthousiasme rondom een bepaald project of 
thema komt vaak snel op en verdwijnt dan 
weer, zoals rond People Building Peace.” 

• “Er zijn fantastische successen geweest maar 
die zijn weinig naar buiten gebracht.”  

• “Nieuws vanuit de vredesbeweging wordt 
momenteel niet gezamenlijk gedragen, wij 
steunen elkaar te weinig hierin. Je moet er 
gezamenlijk achter staan en de nek uit durven 
steken om er een klap op te krijgen.”  

• “Dit hoeft niet tot eenheidsworst te leiden, 
veelvormigheid is belangrijk en veel meningen 
zijn nodig.” 

• “Het poldermodel van veel overleggen is voor 
sociale bewegingen de dood in de pot.” 

• “Voor de toekomst, laten we leren van 
bewegingen die succesvol zijn (zoals o.a. 
Wakker Dier en avaaz.org).” 

• “We missen de marketing. Marketing is te duur 
voor een kleine organisatie alleen, hiervoor is 
samenwerking nodig.” 

• “We kunnen ook kijken of we meer lokaal 
kunnen doen door ons te verbinden aan 
andere groepen die zich bezig houden met 
actuele thema’s als de 
vluchtelingenproblematiek (bijvoorbeeld Pax 
Vredesambassades).”  

• “Het is belangrijk dat we als vredesorganisaties 
bekend maken dat we acties ondersteunen, om 
zo ook de veelheid te behouden en te ver-
sterken.”  

• “Maar tegelijkertijd ook een duidelijke focus te 
behouden, waar mensen voor willen werken 
en waar in de samenleving een gevoelde 
woede is. Iets wat concreet en zichtbaar is voor 
iedereen.” 

http://avaaz.org
http://avaaz.org
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Andere voorbeelden zijn: Vredesmissies zonder 
wapens, Master Peace concerten, Geweldloze 
internationale mars tegen militarisme. 

Hoe betrekken we jongeren?  
Enkele voorbeelden van succeservaringen:

Anti-kernbomdemonstraties Nuclear Summit 
Het Haags Vredesplatform wilde demonstraties 
organiseren tijdens de Nuclear Summit van 
2013. Hierbij hebben zij succesvol een 
anarchistische jongerengroep weten te 
betrekken.  

Hoe? Het benaderen van jongeren was onder 
andere mogelijk doordat het gezamenlijke 
beoogde doel (demonstreren tegen de Nuclear 
Summit) helder was en dit om onmiddellijke 
actie vroeg, het bleef niet bij een gesprek.  

Effect? De samenwerking verliep goed maar het 
proces werd niet ontvankelijk verklaard.  

Training geweldloze actie  
SVAG organiseerde een training in weerbaarheid 
en geweldloze actie voor jongeren uit heel 
Europa. In totaal 21 jongeren deden mee aan 
deze twee weken durende training.  

Hoe? Er diende zich een persoon aan uit de 
doelgroep aan die het project wilde opzetten en 
de SVAG zo een ingang tot de doelgroep bood. 
Via het Erasmus-programma kon hier extra 
financiering voor komen.  

Effect? Een succesvolle training voor jongeren

Bijeenkomsten van Stichting Doopsgezind 
WereldWerk  
Op de bijeenkomsten van Stichting Doopsgezind 
WereldWerk komen zowel jong als oud op af. 

Hoe? Jongeren zitten in de organisatie en denken 
mee over het programma. 

Effect? Bijeenkomsten met jong en oud.

VN Arena  
Stichting EMMA heeft de VN Arena, een online 
onderwijspakket over de geschiedenis van de 
VN, opgezet. Dit onderwijspakket wordt aan 
scholen aangeboden. Klik hier om zelf een 
kijkje te nemen.  

Hoe? Het onderwerp spreekt de doelgroep aan 
en het heeft een toegevoegde waarde.  

Effect? Een goedlopend onderwijspakket met 
een vaak bezochte website. 

Benodigdheden voor succes  
Gezamenlijk doel, mogelijkheid tot samen actie 
ondernemen, onderwerp wat leeft bij alle  
betrokken groepen, gebruik van de juiste 
instrumenten (zoals Facebook, Twitter, Instagram, 
etc.), betrekken bij de organisatie van een event 
of onderwerp, een trekker/aanzwengelaar uit de 
doelgroep, breed denken over mogelijke finan-
ciëringsbronnen (bijvoorbeeld EU). 

Nieuwe ideeën om jongeren te bereiken 
• Naar de ‘frontlinie’ gaan (bijvoorbeeld de laatste anti-Pegida demonstratie) en daar met mensen in 

gesprek gaan 
• Een vacature op online platform OneWorld met een prijsvraag voor 21 september  
• Via contacten die je hebt de toegang tot de doelgroep vergroten 
• Voedselbos – opzetten van een bos waar voedsel groeit. Eten is een onderwerp wat jong en oud 

aanspreekt en waar jong en oud mee bezig is. 

http://www.cmo.nl/vnarena-vo/
http://www.cmo.nl/vnarena-vo/


28 mei 2016

�4

Lijst van aanwezigen 
Jan Bervoets (Haags Vredesplatform), Chris 
Geerse (VredesMedia, Museum voor Vrede en 
Geweldloosheid, Vredes-beweging Pais), Floris 
Methorst (Stichting EMMA), Benno Houweling 
(SVAG, Vredesbeweging Pais), Geart Bosma 
(Vredesbeweging Pais, Vredes-formatie Centrum), 
Maarten van de Werf (CPT-NL), Harry Schram 
(Eirene), Wiebren Stienstra (Vredesbeweging 
Pais), Leonard Kater (Stichting EMMA), Johannes 
Borger (Quakers), Jet Visser-Romijn (Eirene, 
Vrouwen voor Vrede), Henk van Apeldoorn 
(Vredesmissies Zonder Wapens), Ferry van 
Asperen, Han Verhoeven (MDF, Pers-pectivity), 
Anne van Marwijk (Perspectivity)

Reflecties betrekken jongeren 
• “Jongeren focussen op wat ze wel willen en 

doen dat. Wij waren een protestgeneratie. In 
plaats van protesteren, denken jongeren ‘We 
houden op met het verkeerde te doen, en gaan 
het goede doen (en het liefst met het gemak 
van een muisklik)’. Meer gericht op dialoog 
dan op conflict of protest.”  

• “Er zijn andere thema’s rondom vrede die bij 
jongeren spelen dan bij ouderen. Bij de 
jongeren van nu zijn de toenemende into-
lerantie en het racisme een thema.” 

• “Als we hierbij willen aansluiten gaan we weg 
van de vredesbeweging als protestbeweging en 
zoeken we naar andere thema’s waarbij de 
vredesbeweging kan aansluiten.”  

• “Wij zitten hier met voornamelijk witte oude 
mannen. Dat kleurt waarmee wij bezig zijn. 
Diversiteit is noodzakelijk. Zoek uit en sluit 
aan bij wat leeft voor jongeren, niet alleen wit 
maar ook gekleurd.” 

• “Als je fondsen zoekt, wees dan creatief. Denk 
bijvoorbeeld ook eens aan Europese fondsen.”  

• “Online platform OneWorld is aantrekkelijk 
voor jongeren en kan een goede manier zijn 
jongeren te bereiken.” 

Update voortgang alternatief veiligheidsbeleid  
Bij de bijeenkomst bij de Quakers op 6 april 
2016 is afgesproken dat we bezig gaan met het 
schrijven van een alternatief vredes-beleid. Voor 
het schrijven van het alternatieve vredesbeleid is 
het belangrijk het eens te zijn over het doel van 
het stuk en dat de inhoud goed klinkt. Een 
persoon heeft toen de taak op zich genomen met 
een voorzet te komen. Dit proces is nu enigszins 
gestagneerd en er is een uitnodiging om het 
schrijfteam uit te breiden. Chris Geerse 
onderzoekt of vanuit zijn organisatie iemand zich 
daar ook bij wil aansluiten. 

Volgende sessie 21 september  
Op 21 september vindt tijdens de Vredesweek 
in Wageningen de volgende sessie plaats. Net 
als vorig jaar zal de burgemeester van Wage-
ningen Dhr. Van Rumund vredesveteranen 
onderscheiden, die met hun verhaal laten zien 
op welke manier vrede zonder wapens hun 
missie is. Er gebeurt die dag nog veel meer in 
Wageningen! Noteer vast in je agenda, 21 sep-
tember 2016, vredes-doe-dag in Wageningen.  

Deze dag wordt gedragen door Vredesmissies 
zonder Wapens en aanwezigen worden 
uitgenodigd mede invulling te geven aan deze 
dag. Chris Geerse biedt aan dat het Vredes-
internet en Vredesmagazine vanwege hun 
kennis eventueel zouden kunnen helpen met de 
publiciteit. Het Vredesmuseum kan ook voor 
een tentoonstelling zorgen.

Volgende sessie: 21 September 2016! 

Nieuwsbericht Vrouwen voor Vrede 
Jet Visser vertelt dat na een geschiedenis 
waarin veel bereikt is, nu vanwege de 
vergrijzing, plaatselijke groepen op zullen gaan 
in Vrouwen voor Duurzame Vrede. Het 
volledige nieuwsbericht is als bijlage bij dit 
verslag gevoegd. 


