
Verslag van de ontmoetingsdag van vredesbewegingen van 10 juni 2017 in het Emmacentrum 
in Utrecht

Voorzitter: Fred Valkenburg
Er waren 38 personen aanwezig exclusief de medewerkers van Emma..
De ontmoetingsdag viel samen met een vergadering van de Vereniging Milieudefensie en een 
tevoren gelande landelijke vergadering van WILPF, die maar één gedelegeerde kon sturen.

Prealabel
Voordat de reguliere  bijeenkomst werd geopend geeft de voorzitter de gelegenheid aan Rob 
Moerbeek van de Esperantoverenigingen de gelegenheid een boekwerk over Esperanto te 
overhandigen aan Leonard Kater van Emma, tevens beheerder van de UNESCO-bibliotheek, 
waar het werk zou komen te berusten.
Na deze plechtigheid maakt de beheerder van Emma gebruik de vergadering mee te delen dat 
in het kader van de herdenking van de totstandkoming van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens 70 jaar geleden er vanaf oktober a.s. activiteiten in en door het 
Emmacentrum zullen worden geactiveerd.
Hierna vindt een kennismakingsronde plaats. (In totaal hebben 34 mensen de presentielijst 
getekend, maar later binnengekomen personen meegerekend zijn er 38 personen aanwezig 
geweest)
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de Koreaan Seungchul Shin (Leo), die a;s 
dienstweigeraar naar Nederland is gevlucht en hier asiel heeft aangevraagd. In Korea bestaat 
geen vervangende dienstplicht maar twee jaar gevangenisstraf en geen toestemming voor een 
baan. Het asiel is geweigerd omdat volgens de IND zijn pacifisme niet gebleken zou zijn. Leo 
gaat nu in hoger beroep tegen een gerechtelijk vonnis dat de IND in het gelijk heeft gesteld 
met het argument dat de IND niet alleen geen rekening heeft gehouden met zijn persoonlijke 
omstandighedenmaar ook zijn pacifistische overtuiging, door culturele misverstanden, niet 
heeft willen begrijpen en dus niet heeft erkend. Vijf leden van de vredesbeweging hebben een 
bijwijze van adres aan de hogere beroepsinstantie een tekst opgesteld, die door de deelnemers 
van de ontmoetingsdag zijn ondertekend en die door Leo morgen aan zijn advocaat zal 
worden overhandigd.

Agendapunt 1
Jan Bervoets licht in een kort betoog het thema van de vergadering inclusieve veiligheid toe 
aan de hand van het gedicht ‘waar het brandt’ van Joke Kaviaar, die zich actief inzet tegen het 
vluchtelingenbeleid van de Nederlandse regering. Aan de hand van het in de site 
http://samenveilig.earth omschreven beschrijving licht hij toe dat inclusieve veiligheid niet 
door de regering als “overheid” wordt gegarandeerd, maar dat wij allen tezamen deze 
veiligheid moeten zien door te zetten. desnoods zonder naar “overheden” te luisteren. 
Veiligheid wordt door ons allen in samenwerking georganiseerd en niemand kan daarin 
worden buitengesloten, want dan gaat zij leiden tot vrijheidsbeperkingen. Het manifest stelt 
dat er geen veiligheid bestaat als er iemand niet veilig is.  Het is tijd voor verandering; 
veiligheid moet niet meer gelijk staan aan staat van beleg of noodtoestand – vgl. Ëtat de siège 
van Albert Camus - , anders lijkt het erop dat regeringen een binnenlandse oorlog gaan voeren 
tegen de bevolking. Hoe dan ook, het ware kenmerk van veiligheid is “freedom of fear” – de 
laatste van Roosevelts four freedoms. Maar de veiligheidspropaganda van de huidige 
regeringen is alleen maar oproepen tot angstige reactie en lijkt wel voorbereiding tot 
oorlog….
Om de discussie te stimuleren heeft jan in zijn correspondentie al verschillende antwoorden 
gevraagd. Nu stelt hij ze weer nadat hij een overzicht heeft gegeven van de mogelijkheden die 

http://samenveilig.earth/


er zijn geopperd. Hij hoopt dat de vredesbeweging tot samenwerking komt, ook al zullen er 
verschillende zienswijzen blijven bestaan. Daarmee geeft hij de zaal het woord.

Daar blijkt het begrip inclusieve veiligheid nog niet voldoende te zijn toegelicht. De 
introductie van inclusieve veiligheid aan het gedachtegoed van de vredesbeweging niets 
verandert: “oude wijn in nieuwe zakken”.  Wij hebben altijd vrede gepropageerd, maar dit is 
alleen maar een nieuwe term. 
Henk van Apeldoorn: inclusieve veiligheid  betekent dat elk individu niet alleen zijn eigen 
veiligheid waarborgt, maar daarbij ook rekening houdt en samenwerkt met anderen.  Doet hij 
dat niet, dan sluit hij mensen uit en stelt hij zichzelf in een omheining. Vrede propageren is 
niet alleen een kwestie van signalen uitzenden, maar ook van signalen ontvangen. Enerzijds 
gasat het om de toepassing van andere vormen van contact, anderzijds om de waarneming van 
de echte oorzaken van geweld: de armoede in de wereld.
De conclusie is dat de invoering van de term inclusieve veiligheid niet nieuw is, maar een 
vruchtbare term om aan de vredesbeweging inspirerende perspectieven te geven.
Vanuit de zaal worden voorstellen gedaan om de vrede en inclusieve veiligheid te 
waarborgen:
- Heroprichting van de Vredesraad. die met de opheffing van de CPN is verdwenen;
- Bestudering van het VN-Handvest van de  zeventien ‘Sustainable Development Goals (SDG’s) , 
nader omschreven in 169 concrete doelstellingen – aangenomen in de Algemene Vergadering van 
2015., op basis waarvan men verenigingen en comités kan vormen.  Onder deze 17 thema’s worden 
o.a. armoede, voedselsoeveriniteit, gezondheid, arbeid, vrede, leefbaarheid in de steden genoemd – 
voorwaarden van veiligheid waarmee vredesbewegingen zouden kunnen samenwerken. Elk thema 
wordt uitvoerig omschreven en de toepassing daarvan zou via bewegingen van onderop tot een 
mondiaal perspectief kunnen leiden.. Het 16de taakveld “Vrede, veiligheid en sterke publieke 
diensten”  kan gebruikt worden voor politieke verandering..
- Besef van verantwoordelijkheid, zoals de Responsabilty to Protect voor elk individu (maar 
niet als geopolitieke motivatie voor militaire interventie!)
- De veiligheidsdiscussie opent mogelijkheden tot samenwerking met de milieubeweging. Bij 
uitwerking van dit thema ontstaat de vraag waarom de milieubeweging zich niet aansluit bij 
bewegingen tegen oorlog, omdat dat nu eenmaal potentieel de meest bedreigende 
milieuvervuiler is. 
- Voor zover er plaatselijke vredesbewegingen zijn herkennen zij die in de 
samenwerkingsverbanden die zij hebben met andere organisaties als milieubeweging etc. Dat 
geldt met name voor Eindhoven.
Jan rondt af met de uitleg dat de term inclusive voor “allen tezamen” een gangbare term is in 
het politieke jargon van de VS, die na de vervanging van Obama door Trump als president 
helaas in onbruik is geraakt, omdat Trump een eigen leidersbeginsel voorstaat.

Agendapunt 2
.Het oorspronkelijke agendapunt, een verslag van Nawal Mustasfa over haar ervaringen als 
immigrant met betrekking tot de openbare veiligheid  - vooral als het gaat om ordehandhaving 
- , is komen te vervallen, omdat de spreker vanochtend heeft bericht dat zij onwel is 
geworden.

Jan Schaake krijgt dus het woord om verslag uit te brengen over de ervaringen van de 
organisatie Enschede voor Vrede. Enschede is een belangrijke stad voor actie, omdat de 
wapenfabricatie er een rol speelt: Thales (vroeger Holland Signaal), Aeronamic Urenco zijn 
bekend, maar ook het textielbedrijf Ten Cate is belangrijk omdat het in toenemende mater 
kogelwerende vesten maakt. Daarnaast is URENCO bovendien betrokken bij atoomtechniek 



en dus bij middelen tot het maken van kernbommen. Er is dan ook altijd een kernpunt en 
uitgangspunt gewest voor acties, met name in de jaren ’90, toen er door het landelijke Anti-
Interventiecomité en andere organisaties paasmarsen tegen wapenhandel en de atoombom 
werden gehouden.
Toen de directe actiebereidheid afnam, heeft zich vanuit de initiatiefnemers een groep 
ontwikkeld die het directe verzet tegen de oorlog heeft uitgebreid met bredere 
maatschappelijke contacten en initiatieven. Zo ontstond in 1996 Enschede voor Vrede (EvV), 
een platform van verschillende organisaties naast elkaar met verschillende maatschappelijke 
achtergronden, en met samenwerking door uitwisseling van de eigen doelstellingen, die allen 
veiligheid en vrede van onderop ten doel hadden. “Bij de oprichting van Enschede vóór Vrede ging 
het ons nadrukkelijk om dat positieve, geweldloze, opbouwende en contacten leggende vredeswerk 
Aanvankelijk waren dat internationale contacten uit solidariteit met het uiteenvallende 
Joegoslavië . Later werd dat”.het  zoeken naar verbindingen en mogelijkheden tot solidariteit met 
uit het buitenland afkomstige groepen in onze samenleving. De Enschede bevolking omvat 160 
verschillende nationaliteiten”. De drie belangrijkkste daarvan zijn:
1- De Dusters.  Enschede is een grensstad en van oudsher wonen er veel Duitsers in Enschede, terwijl  
er ook veel Nederlanders in de aanpalende Duitse gemeentes Ahaus, Gronau en Bentheim wonen. 
“Met  grote  regelmaat  organiseren  we  gezamenlijke  activiteiten  over  de  verwerking  van  [ons] 
gezamenlijke verleden aan weerskanten van de grens.” Zo komt men daarvoor op 4 en 5 mei samen,  
maar er gaan oom  Nederlanders naar Münster om daar te protesteren tegen het hoofdkwartier 
van het Nederlands-Duitse legerkorps ter wille van de militarisering van Europa. 
2-  De  Turken,  Samenwerking  is  er  vooral  met  steun  aan  dienstweigeraars,  hetzij  principieel  uit  
geweten, hetzij  Turken die verplicht worden op Koerden te schieten   Later na de opstand 
op  het  Taksimplein  proberen  we  steun  te  verlenen  aan  slachtoffers  van  de  daarna  volgende  
ontwikkelingen.
3-  Suryoye,  veelal  uit  Turkije  afkomstige  Syrisch-orthodoxe  christenen,  voor  wie  vanaf  1981  in  
Enschede een Europees bisdom gezeteld is. 
EvV werkte samen met de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies -  opgericht in reactie op de  
spanningen  naar  aanleiding  van  9/11  en  van  de  moord  op  Theo  van  Gogh.  -   en  met  de  
Oecumenische  Vrouwengroep  Twente-Bethlehem,  die  inzamelden  voor  interreligieuze  onder-
wijsprojecten  in  Palestina.   Op  basis  van  dit  overleg  stelde  EvV  in  2013  een   lijst  van  achttien  
programmapunten voor het gemeentebeleid op: meer ruimte voor vredeseducatie op scholen, voor 
interculturele ontmoetingen, het instellen van buurtbemiddeling, maar ook gemeentelijke contacten  
met  gemeenten  elders,  lidmaatschap  van  Majors  for  Peace  en  een  mondiaal  centrum..  Door 
openbare  bijeenkomsten  tijdens  de  gemeenteraadsverkiezingen  van  1914  daagde  het 
levensbeschouwelijke  netwerk  de  politieke  partijen  uit  een  standpunt  in  te  nemen.  Het 
programmapunt contacten over de grenzen kreeg steun van het CDA en de Christenunie,  terwijl  
andere punten over wapenindustrie of zo meer bijval kregen van links.  
Na de executie van de redactie van Charlie Hebdo door IS in januari 2015 heeft het EvV netwerk bij  
het gemeentebestuur aangedrongen op herziening van de bestaande integratienota waarin sociale  
cohesie en samenwerking vanuit de migranten centraal werd gesteld. Zelf “namen we het initiatief  
voor een aantal stadsgesprekken “Samen leven in Enschede – hoe doe je dat?” waardoor een brug 
werd geslagen tussen rechtzoekende migranten en de tot dan toe lijdzame stadsbureaucratie. 
Daarnaast bkijft de wapenindustrie actueel. De sluiting van het militaire vliegveld Twente leidde tot 
plannen die om te bouwen voor een ‘burgerlijk’vliegveld,  en toen dat sstrandde door verzet van  
D’66,  tot  een  ‘high  tech’-industrieproject  waarin  middels  TNO-veiligheid/ITEC  de  Twentse 
wapenindustrie  weer  kansen  mag  krijgen.  “Al  met  al  hebben  we  de  afgelopen  jaren  enerzijds 
constructief  samengewerkt  met  de  gemeente  als  het  om  sociale  cohesie  gaat,  anderzijds  
geprotesteerd tegen maatregelen als verveiliging. Op beide terreinen hebben we ook een zekere 
goodwill bij de gemeenteraad opgebouwd.” Een brede buitenparlementaire oppositie die naast de 
straat ook andere kanalen heeft gevonden.



In  mei  is  er  een  vredesprogamma  van  26  punten  opgesteld,  dat  jan  Schaake  tijdens  de 
ontmoetingsdag  uitdeelde  en  na  de  ontmoetingsdag  nog  heeft  rondgemaild.  Het  zal 
uitgangspunt zijn voor een nieuwe campagne bij de gemeenteraadsverkiezingen. .

Het agendapunt wordt afgerond met een mededeling van Petra Keppler dat er na de 
ontbinding van Vrouwen voor Vrede wordt gewerkt aan een Platform voor Vrouwen die er 
naar streeft de plaatselijke organisaties van vrouwen voor vrede opnieuw samen te brengen. 
Zelf is zij verbonden aan het internationaal vredesinstituut aan de Laan van Meerdervoort in 
Den Haag.. 
 
Na de lunchpauze
- 
- 
Agendapunt 3
Na de ;lunch organiseert Henk van Apeldoorn een spel dat ertoe moet leiden mensen met 
verschillende standpunten tot elkaar te brengen. Hij geeft het gehele gezelschap de opdracht 
zich te groeperen in twee groepen, die elk in een vierkant zijn opgesteld. Daarna vangt elke 
groep met zijn eigen gezelschap een spel aan volgens de volgende regels.
De westkant verzamelt woorden met de letter W voor een verkiezingsbetoog van ca. 2 
minuten en wijst een woordvoerder aan die daarmee aan de slag gaat. Vervolgens doet  oost 
hetzelfde met de letter M en de ernaast gelegen noordgroep hetzelfde met de letter E. De 
overgebleven zuidgroep  levert een betoog met woorden met het cijfer 3.  Vervolgens krijgen 
de vertegenwoordigers van de kanten de gelegenheid felle kritiek uit te oefenen op de 
verkiezingsargumenten van de tegenover liggende tegenpartijen. Daarna beantwoorden de 
vier groepen de argumenten met toenaderende complimenten en loftuitingen op de geleverde 
betogen: ‘de verkiezingen zijn immers gewonnen, maar nu moet de formatie komen’.  
Tenslotte besluiten alle kanten gezamenlijk een leuze te vormen met een woord dat begint met 
de letter W, de letter M, de letter E en het cijfer 3. 
Daarna worden beide groepen samengevoegd die de aldus gevonden leuzen aan elkaar 
presenteren. 

De boodschap van het spel is dat mensen bijeen moeten worden gebracht voordat zij tot iets 
gezamenlijks komen. De vraag is of een dergelijke samenkomst ook mondiaal mogelijk is als 
10% van het mensdom 80% van de wereldproductie consumeert. Dan kan men toch begrijpen 
dat de sterkeren van de arme landen de vlucht naar Europa riskeren om daar beter van te 
worden? Een dergelijk begrip is ook nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De strijd om 
het eigen gelijk belemmert de dialoog. Denk ook aan de argumenten van anderen en neem die 
als uitgangspunt voor je antwoord. Uiteindelijk werkt mediatie op die manier.
De ervaring leert echter dat er ook partijen onoverbrugbaar tegenover elkaar staan, zoals 
Turken tegenover Koerden, omdat men weigert in elkaars standpunt te treden..

Afsluiting en diversen
Met de conclusie die door Henk van Apeldoorn uit het spel wordt getrokken en die 
eenstemmig wordt aanvaard, is de discussie over inclusieve veiligheid afgerond. Er is een uur 
over voor oproepen, voorstellen en andere inbreng. Dit leidt tot de volgende voorstellen.

- De vredesbeweging moet samen met een politieke of maatschappelijke instelling streven 
naar een gezamenlijke website, zoals vijf jaar geleden is gepresenteerd door 'De Wereld 
Morgen (www.dewereldmorgen.be)'in België. Hierin heeft de vredesbeweging veel 
propaganda gevoerd. Als bedenking hiertegen wordt aangevoerd dat de vakbond ABV, die de 

http://www.dewereldmorgen.be/


site heeft gefinancierd, de laatste tijd veel minder berichten van en over de vredesbeweging 
overbrengt Indymedia is voorlopig te gebrekkig. Er komen suggesties om te kijken naar 
Quiet, een tegenhanger van Quote, die als miljonairssite het nu niet over de rijken heeft, maar 
over de armen, of Good news die streeft naar positief of optimistisch, dus geweldloos 
nieuws,.In alle gevallen blijkt dat er geen visie is voor een degelijke samenwerking voor een 
lange periode, waarin door de vredesbeweging voortdurend content zal moeten worden 
aangeleverd. . 
Chris Geerse stelt dat we het voorlopig met de  Vredessite moeten doen, die zelfstandig is. 
Voor benadering van een site als De Morgen is meer content nodig  

Abraham Sash roept de beweging op zich wel bewust te worden tegen een constante 
duisternis van oorlogen, ook in vredestijd. Hiervan is Mexico een voorbeeld waar door 
geweld honderden doden vallen. 

Anton Hudig gaat uitvoerig in op de toenemende radicalisering van het op de media 
vertoonde geweld, dat van invloed is op het karakter van de jeugd en onderbewust geweld tot 
norm verheft. Samen met het toenemende geweld wordt ook een wereld van vijandbeelden 
opgeroepen. De inductie van personen van mythisch karakter in dit systeem vertekent 
bovendien de begrippen van goed en kwaad, zoals dat vroeger gebeurde bij de verering van 
oorlogsgoden. Er ontstaat ten aanzien van het respect voor mensenrechten, vrijheid van 
meningsuiting en beeldvorming van de ander een normvervaging, omdat geweld nu eenmaal 
geoorloofd is want een maatschappelijk gegeven.. 
Tegen deze tendens en voor bescherming van de menselijke waardigheid heeft hij een poster 
ontworpen, die hij op deze ontmoetingsdag wil vertonen. 
PAIS breng het binnen hun verband gevormde website tegen TV-geweld aan de orde, die nog 
steeds wordt bezocht, wegens de nog lang geldende content. In dit verband bestaat er ook een 
handleiding voor het onderwijs in de lagere scholen om tegenwicht te bieden.

In reactie op het relaas over de ervaringen uit Enschede, werd Hans Matheeuwsen van het 
Vredesburo Eindhoven gevraagd om daar de Eindhovense ervaringen tegenover te zetten. Het 
Vredesburo Eindhoven is 1982 opgericht en bestond in de beginjaren vooral uit wat toen 
“beroepsactivisten” heette (met name tijdens de bezetting van Woensdrecht).  In 2007 vierde het 
Vredesburo Eindhoven zijn 25-jarig bestaan waarbij geconstateerd werd dat men niet op de oude 
voet door kon gaan.  Er werd tijdens het feest een half-serieus convenant gesloten met verschillende 
politieke partijen in Eindhoven waarin werd gesteld dat zorg voor de vrede  eigenlijk een taak van de 
gemeente was: vredeseducatie, culturele cohesie etc. Er werd een akkoord bereikt, en de 
Eindhovense burgemeester sloot zich aan bij het corps burgemeesters van de vrede. Het 
vredesbureau onderhield contact met de gemeente en opereerde als een soort expertisecentrum 
voor vredesbeleid. Activiteiten zijn:
- een enquête onder de scholen over hun visie op vredeseducatie (helaas slechts één reactie)
- van 2008 tot 2015 kreeg het vredsesburo een budget om activiteiten tijdens de Vredesweek te 
organiseren.  . Al met al groeide het Vredesburo uit tot een organisatie met een betaalde coördinator 
en twee “beschermde banen” en met een totaal budget van ongeveer € 100.000. 
- deelname aan het platform “ Eindhoven modiaal” op basis van de Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de VN. Het Vredesbureau heeft de opdracht alle educatieactiviteiten van het platform en 
behoudt daardoor zijn financiering.. Op basis van de SDG’s zijn in Eindhoven een twintigtal 
afzonderlijke’ cluibjes’ opgericht met ieder een eigen koers maar wel met onderling contact. Op 
scholen worden lessen “mondiale bewustwording”gegeven; het vredesbureau bemiddelt voor deze 
clubjes tot het leveren van lesmateriaal.  Hierdoor heeft het bureau een gemeentelijke functie 
gekregen. Dit is een andere situatie dan in Eschde het geval is, maar iedere gemeente heeft nu 
eenmaal zijn eigen structuren – al hebben beide steden een Technische Univerisiteit.



Chris Geerse uit de derde TU-stad, Delft, voegt er de volgende aanbevelingen aan toe::
 Zorg dat je burgemeester zich aansluit bij het netwerk van Mayors for Peace; daarna kun je  

hem of je gemeente aanspreken op een gemeentelijk vredesbeleid;
 Als éénling kun je zonder al te veel moeite een tentoonstelling van het Vredesmuseum naar  

jouw stad of dorp laten komen.
Hij vraagt Enschede voor Vrede zijn 26 punten on line te zetten, wat inmiddels is gebeurd.
 

Oproepen

- Petra Keppler roept op mee te werken voor de invoering van een basisinkomen als 
alternatief voor het vervangende inkomen voor arbeid. 
-  Abraham roept op om in navolging van het Roots festival in Amsterdam op , dat eind juni 
wordt gehouden. Hij stelt voor een peace-festival te organiseren. Vanuit de vergadering wordt 
opgemerkt dat het Roots-festival van belang is door de manifestatie van etnische groepen.
- Het bericht komt binnen dat het internationaal overleg voor de afschaffing van kernwapens, 
waarnaar ook Nederland een delegatie heeft gestuurd, heeft geleid tot een basisverdrag. Het is 
nu zaak om het Nederlandse parlement en de regerng erbij te betrelkken.
- Volgend jaar isd de pacifiste Berthe von Suttner 175 jaar geleden geburen. Een herdenking 
hiervan zal plaats vinden in het Bea von Suttnerrhuis nabij het vredespaleis. 

Planning ontmoetingsbijeenkomst 2018

Petra Keppler stelt voor dat haar organisatie op die herdenkingsdag de ontmoetingsdag voor 
vredesbewegingen zal organiseren, die dan op zaterdag 9 juni 2018 zal plaats vinden (dus 
exact na een jaar). De bijeenkomst vindt dan in Den Haag plaats in een gebouw naast het 
Vrerdespaleis. Ze roept op om eventuele bijdragen te leveren, Vanuit de vergadering wordt 
gesuggereerd een documentaire over de radicale pacifist Kees Koning te vertonen.


