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Het voorjaar bloeit dankzij het groeiend licht. 
Hoe laat jij ‘het innerlijk licht’ tot bloei brengen?  
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Algemene Vergadering  

Dit jaar hopen de Nederlandse Quakers iedereen weer in levende lijve te zien 
en te spreken op onze Algemene Vergadering van vrijdag 10 tot zondag 12 juni 
in het Emmaus bezinningscentrum te Helvoirt (Noord Brabant).  
 

Oekraïne 

https://qceadeltalicht.wordpress.com/2021/06/08/vrede-heeft-oefening-nodig/ 

Conflicten zijn onvermijdelijk maar geweld is niet onvermijdelijk. 
 

https://www.quaker.org.uk/our-work/peace/ukraine 

Quakers in Groot-Brittannië veroordelen krachtig de invasie in Oekraïne en 

roepen op tot beëindiging van de gevechten. 

 

https://nfpb.org.uk/ukraine_2022/ 

Northern Friends Peace Board heeft een lijst samengesteld met middelen om 

het begrip van de crisis te vergroten en vreedzame actie te bepleiten. 

https://www.quaker.org.uk/our-work/peace/ukraine
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Van de redactie 

Sinds de vorige Vriendenkring zijn er zoveel meer vluchtelingen naar de 

omringende landen en de rest van West-Europa aangekomen. Op 16 maart 

schatte de UN Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen het aantal vluchte-

lingen in Oekraïne op 10 miljoen, van de 45 miljoen inwoners. 3,5 miljoen 

zijn al gevlucht naar Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Moldavië. 

De rest bevindt zich in West-Oekraïne. De beelden die we zien op de TV en 

in de krant laten grote verwoestingen zien met telkens weer nieuwe bomaan-

vallen. Zoveel geweld, zoveel menselijk leed! Verdriet en boosheid komen 

in golven in mij omhoog. 
 

We hebben een nieuwe vluchteling in huis Fadi via TakeCareBnB 

(https://takecarebnb.org/), uit Aleppo, Syrië. De verhalen van hem en de 

beelden die ik net op internet zag over de verwoestingen die er zijn aange-

richt zijn triest. Net als de beelden van Marioepol en Kiev in Oekraïne. Een 

blik op de site van Wikipedia leert me dat er sinds 1900 zo’n 120 oorlogen 

zijn geweest. Als we verder terug gaan in de geschiedenis zien we een ein-

deloze serie van oorlogen. Er is dus helaas sprake van een doorgaande 

spiraal van geweld in de geschiedenis van de mensheid. Hoe kunnen we 

deze oorlogsspiraal doorbreken? 

In de stilte van Quakerbijeenkomst in Deventer afgelopen zondag komen er 

ook andere gevoelens en gedachten boven. Wat kan ik doen om die diepe 

onderstroom van liefde die in ieder mens voor zoveel levensenergie zorgt, 

nog meer te laten stromen? De schier eindeloze spiraal van oorlogen kan 

hiermee doorbroken worden.  

John Woolman (1720 – 1772) begon de strijd tegen de slavernij al honderd 

jaar voordat er eindelijk een eind (in de VS 1865) aan kwam. De Quakers 

speelden een belangrijke rol hierin. Bijna niemand geloofde toen dat de sla-

vernij zou worden afgeschaft. 

Zo kunnen we ons ook opstellen tegen bewapening en oorlogen.  

Natuurlijk veroordelen we het geweld van de invasie door Rusland! Natuur-

lijk spannen we ons in om zoveel mogelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te 

vangen! En tegelijk wil ik me inzetten voor echte vrede, waarin geschillen 

door overleg en wederzijds begrip worden opgelost, zonder wapens. 

Een heel kleine actie, die je kunt doen is het tekenen van de verklaring van 

de Quaker Wereld organisatie: FWCC (Friends World Committee for Con-

sultation) via de link: https://fwcc.world/christian-call-for-peace/.  

In de stilte komen er meer mogelijkheden om voor de vrede op te komen. 

Elke vluchteling die we kunnen helpen is ook een daad voor de vrede. 

Sytse Tjallingii (redacteur)  

file:///E:/Vriendenkring/2022/04%20April/verwerkt/(https:/takecarebnb.org/)
https://fwcc.world/christian-call-for-peace/
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Getuigenis tegen oorlog  

Trouw blijven aan onze getuigenis tegen oorlog. 
Bron: https://www.quaker.org.uk/blog/ukraine-faithfully-maintaining-our-

testimony-against-war 
Op 6 maart kwam 

het nationale, re-

presentatieve 

Britse Quaker-or-

gaan, Meeting for 

Suffering (in Ne-

derland is dat de 

Landelijke Com-

missie), bijeen in 

stilte. Oliver Ro-

bertson deelde 

deze voorbereide 

bijdrage over het 

complexe web van problemen, aangezien er opnieuw een groot gewapend 

conflict in Europa is ontstaan. 

 

Wanneer oorlog het enige antwoord lijkt, is er nog steeds een alternatief.  

Vrienden, laten we de mensen van Oekraïne in het Licht houden. Laten we 

de mensen van Rusland in het Licht houden. Laten we de mensen van Af-

ghanistan in het licht houden. Laten we de mensen van Ethiopië in het licht 

houden. Laten we de mensen van Myanmar in het licht houden. Laten we 

degenen die zijn getroffen door conflicten die we zijn vergeten of waarvan 

we nog nooit hebben gehoord, in het Licht houden, want de gevolgen van 

oorlog zullen diepe littekens maken die levenslang blijven. Ook in Kiev en 

Ariepoel gebeurt dat. Laten we de mensen die voor vrede werken in het 

Licht houden. Laten we de mensen die dat niet doen in het Licht houden. 

 

Gebed kan een grote troost zijn en een krachtige aansporing tot actie. Maar 

wat ons zal troosten en wat anderen zal troosten, kan heel verschillend zijn. 

We moeten de stemmen horen van mensen die getroffen zijn door de oorlo-

gen van vandaag, zodat hun levenservaring ons kan helpen beter te begrij-

pen hoe God ons in die situatie tot leiding kan zijn. Maar wiens stemmen 

horen we? Besteed aandacht aan het nieuws dat je ziet en de gebeurtenissen 

die je ontroeren, want het kan een venster zijn op jouw prioriteiten en jouw 

vooroordelen.  
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Its crown is meekness 

Het 14de Nayler Sonnet van Kenneth Boulding 
 

HOW every virtue casts a mimic shade  
Of subtle vice, so like in form and face  
That shadow oft usurps the royal place  
Of substance, in unholy masquerade.  
 
So rotten pride, in pity’s garb arrayed.  
Drops hidden poison in the springs of grace,  
And selfishness transmutes to metal base  
The gold of love, by lesser love betrayed.  
 
But most of all, the very crown of good,  
Unconquerable Meekness, is pursued  
By the grey ghost compliance, bland and lewd,  
 
And cowardice seeks to stand 
where courage stood.  
Yet no deceit of words can hide for 
long  
The seed of life, the madness of 
the strong.  
 
 
 
 
 
 

Broer en zus, liefde heeft geen schaduw 
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Zachtmoedigheid  

Hertaling van dit Sonnet door Erik Dries 

 
Als iets in het licht baadt, 
Is er altijd schaduw te vinden. 
Zo is het ook met de goede daad; 
Je kunt er immer iets duisters aan verbinden. 
 
Vergeven doe je dat uit je hart en meer? 
Of om jezelf op de borst te kunnen slaan? 
En hoe vaak is egoïsme j’ eigenlijke drijfveer,  
En is echte liefde van de baan? 
 
Zelfs zachtmoedigheid 
Kan vergiftigd worden door toegeeflijkheid. 
En moed door lafheid aangeraakt. 
 
Gelukkig trappen we daar niet in, ik ben het althans niet van 
plan 
Zie het licht vóórdat het schaduwen maakt; 
En wordt er dronken van!  



8 

Vrede – of geweldloosheid 

Door Marlies Tjallingii, impressie van ‘Quakers en ik’ 17 maart  
 

“Wij verwerpen met grote nadruk alle oorlog en oorlogshandelingen, onge-

acht het doel of aanleiding die eraan ten grondslag ligt. Dit getuigenis rich-

ten wij tot alle mensen. De Geest van Christus, waardoor we ons laten lei-

den is standvastig en kan ons dus niet het ene ogenblik aansporen onze 

vijand lief te hebben en ons later aansporen om de vijand te vernietigen. 

Naar onze diepste overtuiging, die wij openlijk verkondigen, zal de Geest 

van Christus, die ons in alle waarheid leidt, ons nooit aansporen om met ui-

terlijke wapens te strijden of oorlog te voeren tegen wie dan ook; niet in 

naam van het Koninkrijk van God, en ook niet ter verdediging van aardse 

koninkrijken of naties.”  
 

Voor veel Quakers is dit het belangrijkste getuigenis. De onvoorwaardelijke 

afwijzing van geweld als middel om conflicten op te lossen, dus ook niet als 

allerlaatste uitweg. Quakers zijn zich er steeds van bewust geweest dat hun 

pacifistische standpunt een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Zij 

hebben die onder andere vertaald in hulp aan oorlogsslachtoffers, aan 

beide zijden van conflicten. Het vredesgetuigenis kan op veel manieren 

vorm krijgen, bijvoorbeeld door het aanschrijven van de overheid bij oor-

logsvoorbereidingen en het houden van stille wakes, en de consequente 

stellingname van Quakers tegen de doodstraf. Het verzet tegen het inzetten 

van landmijnen en kindsoldaten is dankzij de Quakers op de internationale 

agenda gekomen. 
Vrij naar George Fox, 1660, Uit Quaker Geloven en werken blz 96 en Faith and Practice 24.04. 

 

Hoe geven wij vorm aan ons vredesgetuigenis? 

Wat moeten we op dit moment met ons Vredesgetuigenis? Na die vraag 

komt het zeker weten dat we door geweld geen vrede kunnen maken. Maar 

hoe kunnen wij bijdragen om deze waanzinnige situatie van geweld te stop-

pen? In ons ‘Quakers en ik’ gesprek online, hebben we verschillende ge-

dachten bijgedragen waar we ieder op onze eigen plek verder mee gaan. We 

voelen ons allemaal zeer betrokken bij de situatie in Oekraïne en andere 

plekken waar oorlog is. Ik noem enkele van de bijdragen, zonder te probe-

ren er een logisch verhaal van te maken. 

“Heb je vijanden lief” zegt Jezus, dus ook Vladimir Poetin, die ook een kind 

van God is. Hij heeft enorme trauma’s. Als de trauma’s van een vorige oor-

log of uit een gezinssituatie niet zijn opgelost, dan zijn die vaak een aanzet 

tot een nieuwe oorlog. 
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De Russische soldaten zijn net zo on-

schuldig als de kinderen die omkomen. 

Ik merk dat ik daar nu op dit moment bij 

denk, dat ze niet geleerd hebben om zelf 

te denken. Ik stel me voor dat ze uit hun 

tank stappen en zeggen: ik stop met deze 

actie, het is niet een militaire oefening, 

dit is pure oorlog. Ik stap uit mijn tank 

en ga mee helpen met de opbouw van 

wat ik moest vernietigen. De soldaten 

die gestuurd worden om te vechten zijn 

niet onze echte vijanden. Zij weten mis-

schien niet eens wat er aan de hand is!  

Een uitspraak van Albert Einstein is 

hierbij treffend: “Onnadenkend respect 

voor autoriteit is de grootste vijand van 

de waarheid.” 

Soms denken we: laten we ook maar ge-

weld gebruiken, zoals de Amerikanen en de Canadezen die ons hebben 

bevrijd na de tweede wereldoorlog. Maar door hun bommen, ook die van de 

Engelsen, zijn ook veel slachtoffers gevallen. 

Het tweede gedeelte van de tekst roept op om na te denken over wat we zelf 

kunnen doen of ons te herinneren wat we ooit hebben gedaan. We kunnen 

op dit moment vluchtelingen opnemen of hen taallessen geven. Vredeslie-

deren zingen, om onszelf ook moed in te zingen. Trauma’s helpen 

verwerken, zodat ze niet opnieuw in geweld omslaan. Kathedraal denken, 

dat is lange termijn denken: over 100 jaar is de oorlog uitgebannen, net als 

de slavernij officieel is afgeschaft. Stille wakes zoals in de tijd van de Viet-

nam oorlog en ook nu bij de klimaatcrisis.  

Wat helpt ons om in vertrouwen en liefde te blijven? 

• Heb je vijanden lief 

• Geen of weinig tv kijken en niet alles lezen over de oorlog 

• Wel verder gaan met de dingen waarmee we ons verbonden voelen: 

klimaat acties en vluchtelingen die niet Europa binnen komen 

• Luisteren naar het verhaal van de vluchtelingen 

• Open zijn voor verschillen: gluren bij de buren 

• Jezus was ook slachtoffer van de gevestigde orde. 

Aan het eind van ons gesprek luisteren we naar Bob Dylan: How many 

roads must a man walk down?  

Hoe zeer is dit lied nu actueel!  
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Tijd voor vredesopbouw in de EU 

Door Peter van Leeuwen 
De EU zou ook naar binnen 

moeten kijken voor haar 

vredesopbouw. 

De aanhoudende crisis in 

Oekraïne heeft aangetoond dat 

oorlog in Europa niet ver weg 

of ongeloofwaardig is. De EU 

profileert zich als vredestich-

ter in de internationale arena 

en heeft een aantal nieuwe instrumenten ingevoerd om vrede in het 

buitenland tot stand te brengen, zoals de zwaar bekritiseerde Europese 

Vredesfaciliteit (EPF). 
QCEA vindt dat Europa toch vaak haar verantwoordelijkheid verwaarloost 

om vredesopbouw in praktijk te brengen en vredeswaarden binnen de EU en 

haar directe omgeving te bevorderen:  

Buitensporig politieoptreden, grensbewaking, raciale profilering, militarise-

ring, vreemdelingenhaat, toenemende ongelijkheid, dakloosheid, onteige-

ning en geweld tegen minderheden zijn dagelijkse werkelijkheid in veel de-

len van de EU. 

Sommige van deze praktijken worden niet gezien door de traditionele, nega-

tieve kijk op vrede. Ze worden beschouwd als legitieme bevoegdheden van 

de staat. Maar ze voeden ongetwijfeld conflicten in de samenleving. Ze ver-

hinderen, dat mensen die in de EU wonen hun volledige rechten genieten. 

Een weg inslaan naar positieve vrede is urgent, maar dit blijft een verre visie 

binnen de context van de EU. We weten dat wanneer er echt politieke wil is, 

vrede nabij kan zijn. De EU zou baat hebben bij het bevorderen van inner-

lijke reflectie over Europa's eigen uitdagingen. Daarvoor is een proactieve 

benadering nodig. Een benadering die streeft naar herstel van relaties en het 

creëren van sociale systemen die iedereen dienen.  

Innerlijke reflectie en transformatie naar duurzamere vrede zouden kunnen 

worden verwezenlijkt door bijvoorbeeld:  

- vredeseducatie tot een hoofdvak te maken in alle onderwijssystemen;  

- systematische aanpak bij het raadplegen van maatschappelijke groeperin-

gen;  

- breder spectrum van vredesverhalen, -waarden en -praktijken aannemen; 

burgerlijke verandering actief bevorderen met als doel de transformatie 

van Europa naar een meer rechtvaardige, vreedzame en inclusieve EU.  
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Oorlog is een keuze, en vrede ook 

QCEA over Oekraïne 
(van de website van 

QCEA)  

De wereld kijkt met 

ontzetting toe hoe 

de door Poetin ge-

leide agressie in 

Oekraïne verergert, 

de aanvallen en de 

vijandelijkheden 

toenemen. Op het 

moment van schrij-

ven zijn 1,5 miljoen 

het Oekraïense grondgebied ontvlucht en het aantal zal naar verwachting 

toenemen tot 7 miljoen ballingen en ontheemden, en 18 miljoen die humani-

taire hulp nodig hebben. Het conflict in Oost-Oekraïne heeft sinds 2014 al 

aan 14.000 mensen het leven gekost. Ondanks een recente toezegging om 

een nucleaire wapenwedloop te voorkomen, maken Europese burgers zich 

zorgen over de mogelijkheid dat het conflict uitmondt in een complete nu-

cleaire oorlog. 

We roepen op tot onmiddellijke intensivering van de diplomatieke inspan-

ningen, aangezien dit de enige manier is om geschillen tussen staten op te 

lossen. Leiders zouden zich moeten concentreren op het vergroten van de 

ruimte voor dialoog, om een vredesproces mogelijk te maken dat mensge-

richt is en een zinvolle deelname van alle betrokken partijen garandeert. Bij 

terugkeer naar de onderhandelingstafel moeten leiders handelen met een in-

stelling om de beste uitweg te vinden, weg van de logica van oorlog. Een 

groot aantal instrumenten voor vredesopbouw staan tot hun beschikking, 

met enkele nuttige benaderingen en historische lessen die te vinden zijn in 

ons rapport ‘Samen aan vrede bouwen’. 

Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: ’als olifanten vechten, lijdt het gras’. 

Helaas betalen de Oekraïners de prijs van deze geopolitieke strijd. Onze lei-

ders hebben een positieve verplichting om ervoor te zorgen dat burgers niet 

de gevolgen van oorlog ondervinden. We dringen er bij alle partijen op aan 

het internationaal humanitair recht na te leven, met name het principe van 

onderscheid tussen civiele en militaire objecten, met respect voor de rechten 

van vredesadvocaten, oorlogsverzet en gewetensbezwaarden. Alle mensen 

die uit Oekraïne zijn ontheemd, moeten bescherming krijgen zolang hun 

veiligheid niet is gegarandeerd, ongeacht hun nationaliteit.  



12 

Arrogantie en Vrede 

Uit Faith and Practice van de Britse Quakers 29.06  
 

Nadenkend over de tijd die ze in het begin van de jaren zeventig in Vietnam 

doorbracht, schreef Helen Steven: 

 

Misschien was onze meest positieve bijdrage: het bevorderen van vrede 
en het bevestigen en waarderen van de Vietnamese cultuur. Dit in het 
licht van de verschrikkelijke vernietiging die we om ons heen zagen. 
Ik geloof dat dit fundamentele respect voor ‘dat van God’ in iedereen de 
kern vormt van alle ware ontwikkeling. Bij mijn thuiskomst was ik ge-
schokt door onze culturele, materiële en spirituele arrogantie. Ik geloof 
dat het een enorme arrogantie is die de aanzet geeft tot hulpprogram-
ma's die westerse methoden van onderwijs, geneeskunde of landbouw 
opdringen aan mensen met tradities die langer zijn dan de onze; het is 
arrogantie om aan te nemen dat elk politiek systeem of sociale of econo-
mische structuur moet worden gehandhaafd en verdedigd, ongeacht 
hoeveel mensen daarbij worden gebombardeerd, met napalm besproeid 
of gemarteld. Ongetwijfeld drijft arrogantie ons ertoe de schaarse hulp-
bronnen van de aarde te verkrachten en te vernietigen om de behoeften 
van een generatie in een uithoek van de wereld te voeden en te bescher-
men. En opperste arrogantie om te geloven dat we het monopolie van 
spirituele waarheid hebben. 
Ik kwam terug uit Vietnam in de overtuiging dat de echte taak van ont-
wikkeling bij ons thuis ligt. 
 

Wie was Helen Steven?  

(bron: https://dangerouswomenpro-

ject.org/2016/06/21/helen-steven en 

Wikipedia)  

Als jonge vrouw ging Helen als vrij-

williger naar Vietnam om hulp te 

verlenen bij het Amerikaanse Peace 

Corps. Uiteindelijk voerde ze cam-

pagne voor de stopzetting van al het 

werk dat de efficiënte werking van de 

oorlogsmachine vergemakkelijkte. 
Helen Steven 

https://dangerouswomenproject.org/2016/06/21/helen-steven
https://dangerouswomenproject.org/2016/06/21/helen-steven
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Oog in oog met de verschrikkingen van moderne oorlogsvoering in een oor-

log waarin burgers leden in een mate die nog nooit eerder was gezien, begon 

ze niet alleen de rechtvaardigheid van die specifieke oorlog in twijfel te 

trekken, maar van alle oorlogen. Ze keerde terug naar Schotland met de 

vrouw die ze in Vietnam had ontmoet en die haar levenslange partner werd, 

Ellen Moxley, een andere gevaarlijke vrouw. Samen brachten ze een ge-

adopteerde Vietnamese dochter groot. Ze werd lid van de Quakers, 

aangetrokken door hun inzet voor het stichten van vrede en begon haar le-

venswerk. Vele jaren later schreef ze: 
 

De geschiedenis heeft keer op keer aangetoond dat de gerechtigheid die met 

geweld wordt gewonnen alleen de dodelijke zaden van het volgende conflict 

zaait. Toen ik in Vietnam werkte, ging mijn sympathie bijna volledig uit 

naar de Noord-Vietnamese revolutionaire strijd; het ‘leek’ voor de Noord-

Vietnamezen de snelste manier om gerechtigheid te krijgen voor de lijdende 

Vietnamezen door de oorlog zo snel mogelijk te winnen. Dat is wat ze uit-

eindelijk deden. Maar hoewel het onmiddellijke vooruitzicht op vrede 

welkom was, had ondertussen een nieuwe groep de macht gegrepen. Die 

groep onderdrukte, moordde, martelde, en dus bleef de cyclus van geweld 

en onrecht ononderbroken. 

Dit is waar, naar mijn mening, geweldloosheid een weg vooruit kan bieden. 

De essentie van geweldloosheid is dat het zich tot de laatste druppel van zijn 

bloed verzet tegen alle vormen van onrecht en onderdrukking. Het kan nooit 

instemmen met iets dat de menselijke geest degradeert. 

Geweldloosheid gaat over revolutie. Het gaat om het vinden van creatieve, 

vindingrijke manieren om alle vormen van tirannie en onderdrukking te ver-

werpen, zonder daarbij de onderdrukker te worden. Het verruimt de 

mogelijkheden en biedt een mogelijkheid om uit de cirkel van geweld te ko-

men waar waardigheid behouden kan blijven.  

 

Van 1979 tot 1985 was Helen de Justice and Peace Worker voor de oecume-

nische Iona Communiteit; de leden doen een bindende toezegging om te 

werken voor gerechtigheid en vrede op elk niveau. Onder haar leiding 

opende de gemeenschap een ‘centrum voor gerechtigheid en vrede’ én een 

Fairtrade-winkel in het midden van Glasgow (Centrepeace). Hier werd trai-

ning aangeboden in geweldloze directe actie en het bewustzijn van 

ontwikkelingskwesties vergroot. Met en via de Iona Community, de Qua-

kers, CND en Trident Ploughshares voerde Helen onvermoeibaar campagne 

voor het verwijderen en ontwapenen van kernwapens en het beëindigen van 

de wapenhandel.  
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Gods uitnodiging tot creatief spel 

Jesse White, Pendle Hill pamphlet 468, pamphlets@pendlehill.org. 

vertaling Frieda Oudakker 

Hoofdstuk 6 Essentiele Ingrediënten voor Creatieve en Spiri-
tuele Voeding. 
Hoe worden we spiritueel gevoed door onze creativiteit?  

 

Wees moedig 
Je gaat aan boord voor een reis die vol mystiek en nieuwe ontdekkingen is. 

Je heb een navigator die voortdurend bij jou is. Wees niet bang om van wal 

te steken en te zeilen. Je bent veerkrachtiger dan je denkt. Je zult gedragen 

worden. 

Wat helpt jou om je moedig te voelen? 
 

Beoefen betrouwbare openheid 
Hoe meer we open staan voor Gods 

leiding, hoe beter we de leidingge-

vende boodschappen kunnen horen. 

Sufi meester Hazrat Inayat Khan bood 

ons de zin aan: “God breek het hart 

weer, en weer, en weer, totdat het open 

blijft staan.”  

Die woorden weerklinken diep in mij. 

Ik leef mijn leven met een open hart. 

Voor mij betekent een open hart, dat ik 

mijzelf zó uitdruk dat ik mij zo nodig 

kwetsbaar voel. Ik heb een dunnere 

huid dan menigeen. Ik word makkelijk 

overweldigd door sterke indrukken. 

Maar mijn open hart brengt mij ook 

naar de kracht en sterkte van Gods 

Liefde. Met een open hart kan ik mij afstemmen en samenwerken met die 

goddelijke energie. Ik heb ontdekt dat in het creatieve proces, ingecalcu-

leerde risico’s (en zelfs niet ingecalculeerde risico’s) de geweldigste 

persoonlijke lessen geven. Mijn weigering gevoelloos te worden door wat ik 

in de wereld tegenkom, betekent dat ik goed voor mijzelf moet zorgen. 

Controleer je hart. Is het open?  

 

mailto:pamphlets@pendlehill.org
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Luister 
Luisteren is niet iets wat we alleen met onze oren doen. Dat weten wij, want 

als Quakers luisteren we ónder het dagelijks gebeuren naar boodschappen 

van de Geest. Én luisteren is fysiek. Spirituele luisteraars leren om Gods 

aansporingen door hun hele lichaam te laten bewegen. Door zich stevig te 

gronden leren ze het ongemak los te laten van het fysieke, zowel als het 

emotionele aspect van een boodschap. Als ik geroepen word om in een stille 

samenkomst op te staan en mijn boodschap uit te spreken, gebruik ik mijn 

lichaam om te testen of het Gods wil is dat ik dat doe. Als een boodschap 

begint in mijn buik, opspringt naar mijn hart en dan naar mijn keel, weet ik 

dat het tijd is om mijn getuigenis aan te bieden. Als ik bewogen word om 

vocale, visuele, of een geschreven getuigenis te geven, luistert en reageert 

mijn hele lichaam. 

Als ik werk aan een schilderij en mijn innerlijke criticus duikt op wordt ik 

soms fysiek onwel. Datzelfde gevoel komt soms op als ik probeer te co-cre-

eren met God en ik raak van mijn spoor. Dan test ik de hoofdpijn of 

maagpijn door mij een verandering voor te stellen in de schildering – een 

nieuw perspectief, kleur, penseelstreek, een nieuwe laag erop, of wat dan 

ook. Vaak roept de pijn mij op tot een grote verandering. Als ik dat gedaan 

heb is de pijn weg. Fysiek luisteren is cruciaal om te begrijpen hoe ik geleid 

word, en toe te staan dat de transformatie zijn weg vindt, door mij en door 

mijn werk.  

Waar in jouw lichaam luister jij het makkelijkst? 
 

Creëer! 
Maak dingen. Droom over dingen ma-

ken. Let op kleur, textuur en geluiden. 

Signaleer wat prachtig is, wat oncom-

fortabel, wat intrigeert je? Verlies je 

gevoel voor tijd en ruimte, spring erin! 

Spéél creatief en wérk creatief. Luister 

diep van binnen naar je wensen en be-

hoeftes terwijl je creëert. Praat met je 

werk, neem er afstand van, draai het 

om en bekijk het vanuit verschillende 

hoeken. Ga in gesprek met God. Waar-

deer je samenwerking met de Schepper. 

Wat ga je maken?  
Wat ben je aan het leren?  
Welke gevoelens komen er bij jou op als je creëert? 



16 

Zorg voor herstel: bewustzijn en rust 
Het creatieve proces voorziet mij van een veilige wereld waarin ik mijn 

emoties diep kan verkennen. Als de emoties te rauw worden om door te 

gaan, of als ik mij fragiel voel na een emotionele sessie, weet ik dat ik tijd 

nodig heb om te herstellen. 

Mijn eerste stap is opmerkzaamheid, bewust kijken. Ik breng mijn bewust-

zijn naar wat er om mij heen is. Wat is er geel? Wat paars? Wat is 

glimmend? Wat ziet er oud uit? Wat is geurig? enzovoorts. Deze oplettend-

heid betekent niet: kritisch denken of sterke gevoelens toelaten. In plaats 

daarvan helpt het mij om mijn aandacht te richten op concrete tastbare za-

ken. In psychologische 

kringen wordt dit vaak ‘gron-

den’ genoemd. Het maakt dat 

ik de heftige gevoelens kan 

loslaten en mijzelf gronden 

in het hier en nu. 

De tweede stap van herstel is 

mijzelf tot rust brengen. Ik 

heb eraan gewerkt om met 

‘huid en haar’ aanwezig en 

open te zijn. Ik heb de diepe 

gevoelens doorleeft en 

daarna mijzelf gegrond – nu 

is het tijd om mijzelf te vertroetelen. Als ik werk moet ik soms diep in mijn 

gevoelens zakken. Ik kies ervoor om al mijn mogelijkheden te gebruiken om 

fijne gevoelens te ervaren. Ik kan bijvoorbeeld een kopje heerlijke geurige 

thee van mijn lievelingssmaak maken. Ik kan een fijne geurige lotion in 

mijn handen wrijven, een steen tussen mijn wijsvinger en duim heen en 

weer laten rollen, in een zich herhalende beweging. 

Welke soorten ervaringen gronden jou en brengen je tot rust? 
 

Beoefen dankbaarheid 
Dankbaarheid ervaren en uitdrukken maakt ons gelukkig. We beoefenen te-

vredenheid met wat God ons geeft als we uitzoeken waar we dankbaar voor 

zijn. Wees dankbaar voor de gelegenheid om creatief te spelen, om met God 

in gesprek te gaan, met ons creatieve werk en met het feit dat we iets bete-

kenisvols geproduceerd hebben. Zelfs al begrijpen we nu nog niet ten volle 

wat het inhoudt. Gebruik het uitdrukken van erkentelijkheid en druk je 

dankbaarheid uit in erkenning, verbazing en ontzag. 

Waar ben jij dankbaar voor?  
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Deel  
Vertel anderen over je creatieve processen, je creatieve werk en je dank-

baarheid. Voor dat delen heb je niet echt woorden nodig. Delen is een 

cadeau: je biedt een ander een boodschap of een nieuw idee aan. Het geeft je 

de gelegenheid om jouw waarheid te spreken of jouw ervaring uit te druk-

ken. Laat de ander weten welk soort reactie jij wilt krijgen als je deelt: 

getuige zijn en waarderen, bevestigen, vragen stellen, of advies aanbieden.  

Delen helpt ons niet alleen om ons gewaardeerd te voelen op onze creatieve 

reizen, maar helpt ons ook om Gods boodschap in ons werk met anderen te 

delen. 

Met wie wil jij delen? 
 

Onderwijs 
Onderwijzen? Ja! Iemand iets leren is een meesterlijke stap in het leren. 

Na overwegen om creatief te gaan spelen, het creatief spelen beoefenen, en 

anderen vertellen over jouw creatieve spel, léér je anderen wat voor jou ge-

werkt heeft in het proces. Terwijl je dat doet wordt de waarheid over jouw 

proces in jezelf verankerd. En je deelt de waarde van het cadeau van creatief 

spelen met anderen! Deel, laat zien en leer anderen wát en hóe jij creëert en 

speel!! 

Wat ga jij anderen leren? 

 

De Uitnodiging 
God vraagt ons erop te vertrouwen dat we 

door het proces heen gedragen zullen worden 

als we beginnen met creatief werken. Die 

goddelijke Gids binnenin ons, brengt ons naar 

meer kennis: van het kunst-maken en ons 

kunstwerk, van onszelf en van de Geest. Be-

ginnen met het maken van een creatie is een 

actie van geloof - van gebed. Kunst maken is 

jezelf tot uitdrukking brengen en je door een 

levensvraag heen bewegen. 

Begin een creatieve activiteit! Stap in het geloof dat je gedragen zal worden 

door een proces dat tot een betekenisvol einde zal leiden. Luister met je hele 

lijf, terwijl je speelt met kleuren, lijnen, vormen – of met elk creatief me-

dium dat jou aantrekt. Waarnaar ben jij nieuwsgierig? Wat vertelt de 

kunst/de muziek/de dans/het schrijven dat je creëert jou over wat het nodig 

heeft? Welke beslissingen vraagt je hart van je? Welke acties, gedachten, of 

gevoelens heeft God, juist nu, op dit moment, van jou nodig?  
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Aviva Gold biedt in haar boek ‘Painting 

from the Source” een uitgangspunt aan: Er 

bestaan geen ongelukken en geen fouten in 

dit proces. Vertrouw op het Goddelijke ver-

mogen om door jou heen te kijken.  

Vrienden, wij zijn geschapen om te schep-

pen! Creatief en nieuwsgierig zijn, nieuwe 

fascinaties ontdekken, intuïtief luisteren, 

dagdromen en visioenen zien – het zijn alle-

maal manieren om te luisteren naar Gods 

Woord.  

Dit is een uitnodiging om moedig te zijn en 

een afspraakje met God te maken – om sa-

men te spelen, samen te leren en samen te 

creëren.  

God wacht op onze zachte terugkomst.  

Keer terug.  

Creëer.  

Speel. 

 

De eerste stap naar vrede 

Minuut Landelijke Commissie 2022/09 OpeningDe schrijver deelt met ons 
vanuit de Stilte voor de volgende text van George Fox (uit ‘Why I’m a paci-

fist’ van Tim Gee). 

“Do not simply look at the temptations, confusions and corruptions of 
the world, but at the light that discovers them. For looking down at cor-
ruption and distraction, you are swallowed up in it; but looking at the 
Light that discovers them, you will see over them and with the same 
light stand against them. There, he said, is the first step to peace”  

 
“Kijk niet alleen naar de verleidingen, verwarringen en corrupties van de 
wereld, maar naar het licht dat ze ontdekt. Omdat je neerkijkt op corruptie 
en afleiding, word je erin verzwolgen; maar kijkend naar het Licht dat ze 
ontdekt, zul je over hen heen kijken en met hetzelfde licht tegen hen op-
staan. Dat, zei hij, is de eerste stap naar vrede”  
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De tv serie “De geschiedenis van 

de Quakers”. 

Door Lucas de Groot 
In 1984 zond de NCRV deze in 10 delen van een half uur uit. Voorbereid en 

gepresenteerd door niemand minder dan Jan de Hartog. Hij was als schrijver 

van ‘Kinderen van het Licht’, de ideale vertolker van het Quaker gedachte-

goed. En als toneelschrijver en acteur tevens een smeuïg verteller. De oude 

video banden zijn door Jan de Winter ge-upgrade en na deze lange en moei-

lijke klus beschikbaar gekomen op de Amsterdamse Vrienden site voor elke 

Vriend die ze (weer) wil zien. De kwaliteit is natuurlijk niet meer perfect 

maar er valt nog genoeg te genieten en te zien. Hier volgt van elke afleve-

ring een korte samenvatting zodat men makkelijker kan kiezen welke 

interessant zijn om terug te kijken. 

 

Deel 1. Koninkrijk van de 

Vrede. 

Jan de Hartog vertelt over het zie-

kenhuis voor gekleurden in de 

stad Houston, waar hij samen met 

zijn vrouw als vrijwilliger aan de 

slag gaat nadat hij er de mensont-

erende toestanden van nabij 

gezien had. Patiënten die in hun 

eigen poep lagen, kakkerlakken in 

het eten en gebrek aan van alles. 

Meer Vrienden voegen zich bij 

hem en ze gaan ook lezingen in de 

stad geven om geld in te zamelen. 

Een aantal rijke vrouwen willen 

geen geld geven maar wel zelf als 

vrijwilliger gaan werken. Daarop 

besluit Jan de Hartog om intro-

ductie cursussen te gaan geven 

zodat vrijwilligers voorbereid aan 

de slag konden. Na een paar jaar 

waren het er honderden. Het 

stadsbestuur besloot om veel meer 

geld te geven. Ontroerend hoe Jan 

er over vertelt. Geloof in actie! 
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Deel 2. De Kinderen van het Licht.  

De jeugd van George Fox. Hij wordt 

schaapsherder om alleen te kunnen 

zijn en zo beter te kunnen nadenken 

over het geloof in God: Wat wil God 

van mij? Ook gaat hij vergeefs bij 

theologisch onderlegde mannen 

langs voor antwoorden. Dan hoort 

hij na maanden in de natuur een 

stem die zegt: ‘Jezus kan je vertellen 

wat God van je wil. Daar is geen do-

minee voor nodig, je kunt zelf 

contact maken met God via je eigen 

innerlijke licht’. Daarop ging hij een 

jaar door Engeland lopen om de 

Bergrede in praktijk te brengen. 

Vaak sliep hij in de open lucht. Hij 

ging kerkdiensten binnen en zei dan: 

“Jullie horen hier wat Samuel zei en 

wat Petrus zei. Maar wat kan JIJ 

zeggen? Is dat ook geïnspireerd door 

de zelfde geest?” 

Dit werd als godslastering be-

schouwd en hij moest voor de rechter verschijnen. Omdat George zo 

gedreven en emotioneel sprak werd hij “quaker”, (iemand die beeft), ge-

noemd. Sindsdien hebben wij dat aan onze naam toegevoegd: Religieus 

Genootschap der Vrienden (Quakers). En door de prediking van Fox kwa-

men er snel veel meer Quakers. Mede door zijn overtuigingskracht en 

wonderbaarlijke genezingen. 

 

Deel 3. Pendle Hill 

Een grote ommekeer kwam door een toespraak die hij gaf op een hoge heu-

vel in Yorkshire. Bijna duizend mannen en vrouwen waren daar op deze 

wonderbaarlijke spreker afgekomen. Veel boeren en ambachtslieden. Ge-

orge Fox komt daarna langs bij Swarthmore Hall, een landgoed in het Lake 

District. De Vrouwe des huizes, Margareth Fell , en haar personeel waren 

onder de indruk van hem; zij hielden daar samen voor het eerst een stille 

Meeting. Nadat hij daar onderdak had gekregen, bezochten zij gezamenlijk 

de plaatselijke kerkdienst. George stond tijdens de dienst op en sprak: “Jul-

lie luisteren naar de woorden uit de bijbel, maar wat zeg JIJ zelf?” Hij werd 

hardhandig en bloederig de kerk uit gesmeten. 
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Deel 4. 

Daarna hield George iedere dag een stille Meeting met al het personeel en 

Margareth. Samen naar leiding zoeken was revolutionair in die tijd. Ook het 

personeel werd als gelijkwaardige aangesproken. Het verschil tussen de 

standen viel opeens weg: je hoefde je hoed niet meer af te nemen voor je 

“meerderen”. 

Zij gingen hem steeds meer adoreren. George vond dat maar niets. Na een 

tijdje verliet hij daarom Swarthmore Hall en ging weer op pad. In de stad 

Derby wordt hij voor een half jaar gevangen gezet. 

 

Margareth ziet voor het eerst de gruwelijke omstandigheden in de gevange-

nis waar zelfs kinderen maanden op nat stro moeten slapen. Ze begint 

George pakjes te sturen en ook naar andere gevangen Quakers: warme sok-

ken, wat eten en een persoonlijke brief. Honderden pakjes werden er zo 

verzonden vanuit Swart-

hmore Hall, naar alle 

gevangenissen in Engeland. 

Gevangenen voelden zich zo 

gezien en hartverwarmend 

ondersteund. Het aantal Qua-

kers groeide intussen. 

Margareth krijgt zelf levens-

lange gevangenisstraf. 

Swarthmore Hall wordt ver-

beurd verklaard. Dan stuurt 

ze een brief aan de Engelse 

koning en  …. ze wordt zo-

waar vrijgelaten. Ze mag 

George Fox bezoeken en 

krijgt haar huis terug. 

Na het overlijden van haar 

man trouwt Margareth met 

George Fox. In die tijd her-

schrijft hij zijn beroemde 

dagboeken. Na zijn dood 

worden deze ‘gekuist’ door 

het Quaker ‘hoofdbestuur’: 

alle extreme uitingen zoals 

‘opwekking uit de doden’ of 

‘genezingen’ worden ge-

schrapt. 
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Margareth bewaart de originele 

versie. Die wordt pas in 1917 ge-

publiceerd. 

Deel 5. Het woord en de daad. 

Veel Quakers worden erg fana-

tiek en dat leidt tot onbegrip bij 

omstanders. 

Margareth schrijft hen brieven 

om hen aan te moedigen en om 

zelf pakjes te gaan versturen, ook 

naar gewone gevangenen; “om de 

daad bij het woord te voegen!” 

Ene William Penn doet zijn hoed 

niet af voor de koning en wordt 

gevangen gezet in de Tower. 
 

Deel 6. Het heilig experiment. 

William Penn schrijft in de ge-

vangenis “No cross, no crown”. 

(Geen kruis, geen kroon). Verder 

tekent hij daar de plattegrond 

voor zijn nieuwe Utopia, het Hei-

lig Experiment. Dat zal een aantal 

jaren later het stratenplan worden voor de stad Philadelphia (in zijn van de 

koning van Engeland toegewezen stuk van Amerika). Dit werd Pennsylva-

nia genoemd. Na zijn vrijlating reist hij naar Nederland en Duitsland om 

Quakers, ambachtslieden en boeren te werven om mee te gaan naar de 

nieuwe wereld. In 1686 vertrekt het schip naar Pennsylvania. 

“Laat ons nu proberen wat Liefde kan bereiken” zei Penn. Bij aankomst 

wilde hij ‘het goddelijke’ zien in de inheemse volkeren (ook wel ten on-

rechte ‘indianen’ genoemd) die ze daar ontmoetten. Tevens wil hij hen 

betalen voor het land dat de Quakers gaan bebouwen, terwijl hij al betaald 

had voor het land van de Koning. Jonge Quaker boeren gaan samen met de 

inheemse volkeren land en bos ontginnen. En ze krijgen zaaizaad voor mais. 

Wat een andere start dan de ‘Pilgrimfathers’ 50 jaar eerder. Nu zonder wa-

pens. 
 

7. Het Koninkrijk van de Vrede. 

In de ogen van de inheemse bevolking leken de Quakers wel krankzinnigen 

met hun ongewone gedrag. En krankzinnigen zijn heilig bij hen. Het zijn 

boodschappers uit een andere geestelijke wereld. Daarom hadden zij groot 
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respect voor de Quakers en hielpen hen met allerlei dingen zoals het o.a. 

zaaizaad. Philadelphia had na 2 jaar 2000 inwoners, 400 huizen en 17 ker-

ken. Dat was pas echte vrijheid van godsdienst. En er kwam een represen-

tatieve volks vertegenwoordiging. Er was echter een slang in dit paradijs: de 

slavernij. Een neger was een dier en die werden dus gekocht en verkocht. 

Ook door veel Quakers. 
 

8. De eerste Quaker jaarvergadering 

De eerste Quakerjaarvergadering werd in Birlington (woonplaats van de 

huidige president Biden) gehouden en kreeg het er maar moeilijk mee. Wel 

of geen slavernij? Er was een persoonlijke getuigenis van een Vriend over 

het lijden van de slaven: “Behandel de ander zoals jezelf behandeld wil wor-

den”. Hij zou het nog 15 jaar opnieuw indienen voordat de Jaarvergadering 

óm was. 

De grondwet van Pennsylvania, die Penn al in de gevangenis opgesteld had, 

werd later ook overgenomen als basis voor de grondwet van Amerika. Penn 

was met recht een visionair. 
 

Deel 9. De ineenstorting van het koninkrijk van de vrede. 

John Woolman kaartte het houden van slaven aan bij de Quaker plantage 

houders. Hij ging bij hen langs om hen te bekeren. 

Gelijktijdig was er een massaslachting van een kolonisten dorp door de in-

heemse bevolking. De regering van Pennsylvania, waar de Quakers 

inmiddels in de minderheid zijn, trok zijn vredes getuigenis in en er kwam 

voor het eerst een gewapende militie. Scheuring onder de Quakers. De 

meesten trokken zich daarna steeds meer terug uit de wereld. De droom van 

het Koninkrijk van de Vrede viel in duigen. Een latere gedwongen landver-

huizing van leden van het Shawnee volk zorgt voor een hereniging van de 

verdeelde Vrienden. 
 

Deel 10. Volg de Grote Beer. 

De ondergrondse Spoorweg van Ohio naar de Canadese grens was georgani-

seerd door voornamelijk Vrienden. 2000 slaven werden zo via Quaker 

netwerken jarenlang naar de vrijheid gebracht. De slaven reisden meestal 's 

nachts en volgden dan het sterrenbeeld de Grote Beer. In de film zien we de 

slaven met hun redders deze gevaarlijke route volgen. Veel overstapplaat-

sen, vaak boerderijen. 

Deze daadkracht van de Quakers heeft hen veel ‘goodwill’ gegeven bij de 

Amerikaanse bevolking in latere jaren. Ze werden zo meer en meer een ge-

respecteerde bevolkingsgroep. 

Einde.   
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SFW-verklaring over Oekraïne  

SFW (‘Stop Fuelling War’, Stop met het voeden van de oorlog)) 7-3-2022 

Ingezonden door Erik Dries 
We veroordelen met klem de Russische invasie van Oekraïne. 

• We veroordelen deze illegale oorlog tegen Oekraïne en veraf-

schuwen alle oorlogsslachtoffers, inclusief de dood van bur-

gers, de verplaatsing van mensen, ALLE mensen. 

• We dringen er bij oorlogvoerende partijen op aan om in te stemmen met het 

openen van humanitaire corridors om burgers te evacueren en humanitaire 

actoren toegang te geven tot alle noodzakelijke locaties. Burgers mogen 

nooit een doelwit zijn tijdens een oorlog. 

• We herinneren ons onze gedeelde menselijkheid met alle mensen. We zijn 

solidair met het Oekraïense en Russische volk dat onrecht wordt aangedaan, 

dat zich verzet tegen de oorlog en op zoek is naar een vreedzame oplossing 

voor het conflict, met groot risico voor zichzelf. 

• We erkennen het recht van een land om zichzelf en zijn bevolking te be-

schermen tegen buitenlandse invasies.  

• Het prioriteren van miljarden euro's aan oorlogen en de ontwikkeling van 

wapens is misplaatst en bedreigt onze toekomstige veiligheid. We moeten 

onze energie en geld eerst richten op de bescherming van mens en planeet. 

• We moedigen verdere discussies aan over hoe vrede te financieren in plaats 

van oorlogen te financieren. 

• We zijn hoopvol bij het zien van de acties van het maatschappelijk midden-

veld, sport en cultuur om op te komen voor vrede en om escalatie van oorlog 

te voorkomen.  

• We dringen er bij de wereldleiders op aan om te blijven zoeken naar een 

diplomatieke oplossing voor de crisis en om de dialoog nooit op te geven, 

zelfs niet als het geweld escaleert. We roepen op tot een einde aan alle 

geweld. 

• Door buitensporige militaire voorbereidingen op oorlog te treffen, blijven 

we dezelfde problemen herscheppen en leren we niet van de geschiedenis. 

De wapenwedloop en wapenopbouw draagt alleen maar bij aan de 

mogelijkheid en waarschijnlijkheid van oorlog. 

• We hopen dat dit oorlog wordt en dat de daaropvolgende nucleaire 

dreigingen leiden tot positieve reflectie en actie. Er moet geïnvesteerd 

worden in creatieve, niet-militaire en civiele oplossingen voor agressie. 

• Opkomen voor vrede en tegen invasie en tirannie moet universeel worden 

toegepast, evenals Oekraïne. In andere gewelddadige conflicten waar 

mensen op dit moment lijden en voor vrede werken en/of hun huizen 

ontvluchten, zoals Jemen, Myanmar, DRC en nog veel meer. 
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Mijnbouw en wapenindustrie. 

Door Corien van Dorp 
Nederlandstalige samenvatting van: 
https://londonminingnetwork.org/wp-con-
tent/uploads/2020/04/Martial-Mining.pdf 

Inhoud: 

1. De CO2 emissie, vernietiging van 

infrastructuur, water-, lucht- en 

bodemvervuiling. 

2. De koloniale oorsprong en inzet van 

tot slaaf gemaakte locale bevolking. 

3. Draaideur politiek op hoge bestuur-

lijke posten tussen politiek, grote 

corporaties in zowel mijnbouw, 

energiewinning, als het militair 

industrieel complex. 

4. Bij het opvragen (van openbaarheid 

van bestuur) van verwikkeling van 

mijnbouw en wapenindustie werd 

geen informatie vrijgegeven. 

Sedert de middeleeuwen strijden landheren in feodale systemen met elkaar 

om land (zoals in de oorlogen tussen Engeland en Frankrijk). De boerenbe-

volking werd als lijfeigenen uitgebuit, met een duidelijke ‘klasse’verdeling. 

In Engeland vond in 1381 een revolutie plaats van landarbeiders met het 

verzoek tot landrecht en belastingverlichting. Dit leidde tot meer repressie, 

het uitbuiten van culturele verschillen, in ontmenselijking van rassen en la-

ter ook in het rechtvaardigen van vervolging van immigranten. Tengevolge 

van oorlogsschulden ontstond krimp van de economie; dit werd opgevangen 

door koloniën. Zij golden als organiserend principe van stedelijke welvaart. 

De inheemse bevolking werd van haar land beroofd en ingezet op plantages 

en in mijnbouw. Ten gevolge van meegebrachte besmettelijke ziektes zoals 

pokken, tyfus, pest, Spaanse griep, en cholera was er omstreeks 1610 een 

decimering van deze oorspronkelijke bewoners. Het roven van hun land en 

het wegvoeren van mensen voor de slavernij maakte het nog erger. Het land 

bleef lange tijd onbewerkt liggen en werd weer door de natuur terug geno-

men. Negen op de tien mensen stierf aan deze genocide. Twaalf en een half 

miljoen Afrikanen zijn naar de koloniën verscheept om als slaaf te werken, 

ook hiervan zijn velen gestorven. Tussen 1530 en 1710 werden de legers 10 

maal groter in de strijd om de koloniën en tussen de landen onderling. Van-

wege niet aflatende opstanden leverde Engeland 200.000 geweren per jaar 

https://londonminingnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Martial-Mining.pdf
https://londonminingnetwork.org/wp-content/uploads/2020/04/Martial-Mining.pdf
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aan Afrika. In 1833 werd de slavernij afgeschaft. Ter compensatie hiervan 

kregen de Britse slaveneigenaren een equivalent van 300.000.000.000 pond 

uitgekeerd. De Britse belastingbetaler bracht dit bedrag op en pas in 2015 

was het afbetaald. Met dat geld werd een nieuwe generatie wapens ontwik-

keld. Ook werd een groot deel geïnvesteerd in de ontwikkeling van de 

mijnbouw. In Australië werden Aboriginals die al 45.000 jaar het land heb-

ben bewoond, van hun land verjaagd en hun heilige plaatsen werden 

vernietigd. BHP (Broken Hill Proprietary) exploiteert hier nog steeds de 

mijnen. BHP levert ook de basis elementen voor de vliegtuigbouw. Deze 

werden ook in de tweede wereldoorlog gebruikt. Londens mijnbouwgigan-

ten zijn begonnen in de koloniale mijnen van de militaire grootmachten. 

Deze komst van ‘moderniteit en vooruitgang’ berustte op een voortdurend 

proces van koloniale en imperiale strijd met als gevolg schade aan mens en 

natuur. Zo is mijnbouw diep geworteld in het kolonialisme, waarbij de kolo-

niale overheerser zich superieur achtte en afgescheiden van de rest van de 

levende wereld. Deze zich superieur voelende mens is arrogant en ziet de 

aarde als een gebruiksvoorwerp en verdienmodel. BHP  in Australië is later 

met Biliton (oorspronkelijk Nederlands Indië) gefuseerd en heeft mijnbouw 

in zilver, lood en zink. 

Bekend is de opstand op het eiland Bougainville (behorend bij Papua Nieuw 

Guinea) door de Bougainville Revolutionary Army (BRA). Dat was een op-

stand tegen het bedrijf Bougainville Copper Limited (BCL). Dat was groten-

deels eigendom van het bedrijf Rio Tinto die koper goud en zilver op het 

Detail van een prent van Theodor de Bry uit zijn boek over Inheemse volkeren die in de zestiende eeuw 
in de zilvermijnen van Potosí moesten werken Bron: North Wind Pictures 
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eiland won en de rivier vergiftigde. Bij de koperwinning worden zuren en 

zwavelverbindingen gebruikt, die het waterleven in de rivier verwoesten. 

Tijdens deze opstand (1990) zijn 20.000 mensen omgekomen. Rio Tinto zit 

niet alleen in koperwinning wereldwijd, maar ook in Uranium oa in Nami-

bie ( kwart van de wereldproductie). De kernbommen op Japan kwamen uit 

Shinkolobwe-Congo. Toen de verenigde Naties in 1970 een verbod op het 

vergiftigen van de natuurlijke bronnen instelden, werd dit door Groot Brit-

tannië genegeerd. In Australië heeft Groot Brittannië 7 kernproeven en 700 

subtesten uitgevoerd in het land van de Aboriginals.  

Glencore is een Zwitsers bedrijf opgericht in 1974, dat handelt in metalen, 

mineralen, energie en agrarische producten. Het is ook actief betrokken bij 

de productie ervan. Het is verant-

woordelijk voor gemilitariseerde 

mijnbouw in (het oorspronkelijk 

Belgische) Congo voor Cobalt 

winning.  

De (van oorsprong Nederlandse) 

Boerenoorlog met Engelsen in 

1910 ging in feite om de winning 

van goud en diamanten door het 

Britse bedrijf De Beer. Samen met 

het dynamiet bedrijf van Alfred 

Nobel ontstond de industrie van 

explosieven en chemicaliën. De 

apartheid (1948-1994) zorgde dat 

de locale bevolking ontheemd 

werd en verplaatst naar de zogenoemde thuislanden. De witte machthebbers 

waren eigenaar van de mijnbouwgronden. In deze mijnbouw zijn bij conflic-

ten 46.000 mensen omgekomen. 

Lonmin het grote platina mijnbedrijf in Zuid Afrika is verantwoordelijk 

voor de Marikana massacre in 2012 waarbij 34 mensen omkwamen en haast 

300 werden gearresteerd wegens protesten tegen slechte werkomstandighe-

den. Na de fusie met Stillwater NY in 2019 is dat er niet beter op geworden. 

BASF is de grootste afnemer van Platina.  

Opmerkelijk is het verhaal van ‘martial mining’ tijdens de covidpandemie in 

Peru: omdat mijnbouw als een essentiële werkzaamheid werd bestempeld 

liepen ruim 4000 mijnwerkers covid op. Protesten wereldwijd werden legi-

tiem de kop ingedrukt vanwege de ‘vrijheidsresticties’. 

De staalindustrie produceerde in 2019: 1.87 biljoen ton. Hierbij wordt ge-

bruik gemaakt van ijzer, nikkel, mangaan en zink winning. Bovengenoemde 

corporaties zijn hierin actief! 
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Over goud en zilver 

winning en zeldzame 

elementen zijn ver-

gelijkbare verhalen 

geschreven. 

Als antwoord op 

vragen (in verband 

met de openbaarheid 

van bestuur) gaven 

de grote mijnbouw-

bedrijven aan niet te 

weten welk gedeelte 

van de gedolven 

stoffen voor de militaire industrie is. Ze onthielden zich van commentaar of 

reageerden helemaal niet. 

Mijnbouw is in wezen een gemilitariseerd proces: het doorbreekt op een ge-

welddadige wijze samenhang en ecosystemen. Natuurlijke hulpbronnen 

worden ontgonnen om dodelijke technologie voor controle en vernietiging 

te onderhouden, te vernieuwen en te ontwikkelen. Inmiddels opereren Lon-

dense mijnbouwgiganten al sinds 400 jaar over de hele wereld. De uitgaven 

aan oorlogstuig wereldwijd bedraagt thans $1,9 triljoen per jaar. Het MOD 

(ministerie van defensie van Groot Brittannië) begroot $350 miljard voor 

nucleaire onderzeeërs, vliegdekschepen gevechtstoestellen ter land ter zee 

en in de lucht, satellieten, drones etc. Oorlog en de oorlogsindustrie hebben 

heel grote impact op het klimaat. Ze hebben een grote invloed op de huidige 

gezondheids-, ecologische en klimaatcrisis. Militarisme is een dodelijke ont-

trekking van tegoeden voor gezondheid, mens en planeet. Het is ook een 

essentieel ingrediënt om de klimaat en ecologische crisis aan te wakkeren. 

De Verenigde Staten zijn de grootste vervuilers, Groot Brittannië heeft ook 

een grote CO2 afdruk. Op dit moment worden ‘milieu vriendelijke’ wapens 

ontwikkeld- op Lithium batterijen en drones met zonnepanelen. De ecolo-

gische gevolgen zijn echter groot: grond-, water- en luchtvervuiling bij het 

winnen van mineralen en metalen en het opsouperen van grondstoffen. Bij 

de winning van 1 kilo goud bijvoorbeeld is er 90 ton afval, veelal met kwik 

verontreiniging.  

Door militaire operaties komt daar nog het vernietigen van samenleving en 

infrastructuur bij, zoals nu in Oekraïne. Daar bovenop komt de enorme CO2 

emissie door veeteelt, verkeer en alle militaire voertuigen, vliegtuigen etc.  

Van het aardoppervlak wordt 6% gebruikt voor militaire doeleinden.  

Groot Brittannië is nummer 2 in export van wapens en nummer 4 in bewa-

kings- en beveiligingsapparatuur. De export is nodig ter verzekering van de 
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toegang tot mijnen. Groot Brittannië heeft steeds nieuwe conventies tegen 

gehouden om het milieu te beschermen in gewapende conflicten. De verwe-

venheid van grote bedrijven, energiebedrijven, mijnbouw en politiek is 

groot. De mijnbouw en de oorlogsindustrie (defensie, geheime intelligentie, 

olie en gas, mijnbouw) zijn nauw verbonden.  

Soms wordt de 

rol van minera-

len en metalen 

verhuld in bij-

drages voor 

sociaal nuttige 

producten, zo-

als scholen en 

ziekenhuizen, 

om legitimiteit 

te verwerven. 

In veel landen 

stuit mijnbouw 

vaak op weer-

stand die door 

middel van repressie, intimidatie en moord de kop wordt gedrukt. 

Het artikel begint met de geschiedenis van de verbondenheid van het mili-

taire systeem met de mijnbouw en sluit af met de nabije toekomst waar we 

ons eigenlijk al in bevinden: 

• Ook voor artificiële intelligentie, computers, bewakingscamera’s, 

besturing drones en satellieten zijn elementaire grondstoffen 

noodzakelijk. 

• Voor de exploratie van ons zonnestelsel en verder, wordt gebruik 

gemaakt van zeer kostbare rakettechnologie 

• Technieken van beïnvloeding van overtuiging werden al door de nazi’s 

gebruikt, maar worden steeds geraffineerder 

Bijvoorbeeld voor cyber en informatie worden supercomputers gebruikt met 

3000 km fiber en 10.000km elektrische bedrading. Psychologie en de media 

worden ingezet om overtuiging te beïnvloeden, Het Britse leger maakt ge-

bruik van een geheime informatie oorlogsmachine: de zogenoemde ‘77 

secret brigade’. Deze biedt misinformatie het hoofd en injecteert valse infor-

matie om de reputatie van tegenstanders te vernietigen. Om nog maar te 

zwijgen over ‘Operation Olympic Defender’, welke er naar streeft om de 

strijd naar de ruimte te verleggen. Het Amerikaanse Space Command is 

hiervan nu het gezag aan het overnemen.  
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Gevolgen van klimaatverande-

ring ernstiger dan we dachten 

Het nieuwste IPCC-rapport: 12 maart 2022, door Bert Metz (co-voorzitter van 
de IPCC werkgroep voor maatregelen tegen klimaatverandering). 

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change is een intergouverne-
mentele organisatie van de VN. Zij zorgt ervoor dat beleidsmakers kunnen 
beschikken over de meest relevante en actuele informatie uit wetenschap-
pelijk onderzoek.  
Vorige week kwam het nieuwste IPCC-rapport over de gevolgen van kli-

maatverandering uit. Dit is deel 2 van een serie van drie rapporten waarin 

de meest recente kennis bijeengebracht wordt over het klimaatsysteem 

(deel 1, gepubliceerd in augustus 2021), de gevolgen en de aanpassings-

mogelijkheden (dit deel) en de maatregelen om klimaatverandering tegen 

te gaan (deel 3, te publiceren begin april). Het rapport is het werk van 

honderden wetenschappers die alle relevante literatuur uitkammen en be-

oordelen en op basis daarvan vastleggen wat we wel en niet zeker weten 

over de gevolgen en vooral wat de gevolgen zúllen zijn voor de diverse 

delen van de wereld als de mens de aarde verder opwarmt. Dat alles met 

als doel om een stevige basis te creëren voor politieke besluitvorming. 

 

Wat zijn de belangrijkste boodschappen? 
In de eerste plaats maakt het rapport duidelijk dat de door de mens veroor-

zaakte klimaatverandering nu al overal op de wereld schade veroorzaakt. 

Aan de natuur, in de vorm van afstervend tropisch koraal, ecosystemen die 

ontregeld raken en soorten die verdwijnen. Maar ook aan de samenleving, 

vooral als gevolg van droogte, overstromingen, hittegolven en bosbranden. 

Het zijn de armsten die het meest te lijden hebben. 

 

Dit is nog maar het begin, want de opwarming zal niet beperkt blijven tot de 

1,2 graden die er nu al is ten opzichte van de periode voor de industriële re-

volutie. Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft in gebieden die 

kwetsbaar zijn voor negatieve gevolgen van klimaatverandering. En heel 

veel ecosystemen en soorten in de natuur zijn kwetsbaar. Er is weliswaar in 

Parijs afgesproken de opwarming te beperken tot “ruim onder de 2 graden 

en het liefst tot niet meer dan 1,5 graad”, maar het is allerminst zeker dat dat 

gaat lukken. Het IPCC-rapport kijkt dus ook naar de gevolgen van een veel 

grotere opwarming. 

Het algemene beeld is dat de gevolgen op grond van de meest recente 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/documenten/kamerstukken/2022/03/07/22079502-bijlage-ipcc-climate-change-2022-impacts-adaptation-and-vulnerability-beleidssamenvatting
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/wp-content/uploads/Hoe-komt-zon-Klimaatrapport-tot-stand.pdf
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/wp-content/uploads/Hoe-komt-zon-Klimaatrapport-tot-stand.pdf
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/nieuw-ipcc-rapport-effecten-klimaatverandering-ernstiger-dan-gedacht-beperkte-tijd-voor-effectieve-adaptatie/
https://npokennis.nl/longread/7605/wat-is-het-klimaatakkoord-van-parijs
https://npokennis.nl/longread/7605/wat-is-het-klimaatakkoord-van-parijs
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onderzoeken ernstiger zijn dan in het vorige rapport van 2014 werd inge-

schat. Dat is helaas een steeds terugkerende realiteit: hoe meer we van 

klimaatverandering begrijpen, hoe meer we de gevolgen ervan onderzoeken, 

hoe slechter het eruit ziet. 

 

Een kleine greep uit de belangrijkste bevindingen van het rapport over de 

gevolgen. 

Bij 1,5 graad opwarming: 70-90% van tropisch koraal sterft af; zeespiegel 

op zeer lange termijn bijna 3 meter hoger dan vandaag; toename van sterfte 

door hittegolven, bosbranden en overstromingen, meer voedseltekorten door 

droogte; uitsterven van plaatselijke soorten in kwetsbare natuurgebieden 

 

Bij 2 graden: tropische koralen vrijwel uitgestorven; zeespiegelstijging op 

zeer lange termijn 2-6 meter; noordpoolijs en daarvan afhankelijke ecosys-

temen verdwijnen grotendeels; grote schade aan biodiversiteit in natuurrijke 

gebieden; laaggelegen eilandstaten ernstig bedreigd; 30% van wereldbevol-

king kwetsbaar voor overstromingen; Het Amazonewoud loopt het risico te 

veranderen in savanne; brede vermindering van de visstand in de oceanen. 

 

Bij 3 graden: grootschalig afsterven van bossen en ecosystemen; wijdver-

spreide voedseltekorten in tropische en gematigde streken; meer sterfte als 

koralen die uitsterven 



32 

gevolg van hittegolven en toenemende verspreiding van tropische ziekten 

 

Bij 4 graden: een jaarlijkse schade in 2100 als gevolg van zeespiegelstij-

ging van ca $30 miljard; zeespiegelstijging op zeer lange termijn 5-25 

meter; groot risico op verdwijnen Amazonewoud; Arctische permafrost ge-

bieden massaal ontdooid met enorme gevolgen voor infrastructuur en 

vrijkomen grote hoeveelheden methaan; 

 

De regionale verschillen in die negatieve gevolgen zijn zeer groot. Het kli-

maat verandert overal, maar niet overal op dezelfde manier. In droge gebie-

den wordt het over het algemeen droger, in natte natter. Laaggelegen eilan-

den en kustgebieden hebben vooral te maken met zeespiegelstijging. In 

poolgebieden verdwijnen zee- ijs- en permafrost. Natuur die toch al onder 

druk staat door menselijke activiteiten, zoals de landbouw, is kwetsbaarder. 

Daar komt nog bij dat de gevolgen voor arme en kwetsbare mensen veel 

groter zijn dan voor de rijken. Als je een arme boer in Afrika bent en je 

krijgt te maken met meer droogte, dan kan dat er snel toe leiden dat je het 

boeren moet opgeven en misschien ga je dan op zoek naar een beter bestaan 

in Europa. Een rijkere boer kan - al dan niet met steun van de overheid - irri-

gatiesystemen aanleggen.  

 

Aanpassing in plaats van voorkomen? 

Irrigatie is een vorm van aanpassing aan een veranderend klimaat. Het 

IPCC-rapport geeft ook een 

overzicht van onze kennis 

hierover. Er zijn veel moge-

lijkheden voor aanpassing: 

Dijken bouwen tegen over-

stroming van rivieren en de 

zeespiegelstijging. 

Ruimte geven aan de natuur 

om zich te verplaatsen  

Naar mate het klimaat op-

warmt moeten soorten zich 

richting de noord- en zuid-

pool of, in bergachtige 

gebieden, naar grotere 

hoogten kunnen verplaat-

sen). 

Huizen zo bouwen dat ze 

ook bij hittegolven nog 
De aarde bedreigd 
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goed bewoonbaar zijn  

Alleen meer airconditioning aanleggen is een slechte vorm van aanpassing 

omdat dit leidt tot meer energiegebruik en meer CO2 uitstoot. 

 

Het zal niet verbazen dat de mogelijkheden van aanpassing beperkt zijn. 

Niet alleen omdat bij ernstiger gevolgen het te duur wordt om aanpassings-

maatregelen te nemen, maar ook omdat het vaak onmogelijk is, bijvoorbeeld 

wanneer soorten uitsterven omdat er geen ruimte is om zich elders te vesti-

gen. Aanpassing is dus hard nodig, maar kan het tegengaan van klimaatver-

andering niet vervangen. Het nemen van drastische maatregelen om de uit-

stoot van broeikasgassen tegen te gaan, krijgt nog steeds niet voldoende 

prioriteit. 

 

Klimaatverandering staat niet alleen 

En er is nog iets belangrijks: klimaatverandering staat niet alleen als be-

dreiging. Marcel aan de Brugh formuleert het zo in een artikel in NRC: 

 

“Klimaatverandering wordt niet meer als een geïsoleerd fenomeen be-

schreven. Het is naast de ontbossing, de vervuiling, de overbevissing, de 

uitputting van grondstoffen, het snelle verlies aan biodiversiteit, een 

symptoom van hoe de mens – met bijna acht miljard individuen, en tegen 

het midden van de eeuw met naar schatting tien miljard – met de aarde 

omgaat. De weg naar meer duurzaamheid vraagt snelle en structurele 

transformaties, in ons energiegebruik, onze consumptiepatronen, onze 

manier van landbouw en onze houding ten opzichte van de natuur.” 
 

  

https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/wp-content/uploads/De-klimaatcrisis-eist-een-even-snelle-reactie-van-de-wereld-NRC.pdf
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/wp-content/uploads/De-klimaatcrisis-eist-een-even-snelle-reactie-van-de-wereld-NRC.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2022/02/28/klimaatverandering-bedreigt-gezondheid-planeet-mens-past-zich-niet-snel-genoeg-aan-a4095046
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Vrienden in het hele land 
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Vriendenkring: Per 1 jan. 2019 de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Neder-

land en €75,- voor Buitenland (ook Europa). NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers met 

vermelding van 'Abonnement Vriendenkring'. E-mail: vriendenkringredactie@gmail.com  

Maandvergaderingen 

(lokale groepen)  

bijeenkomsten: 
 

NON  

 

A’dam  

MiZuNed 

Deventer  

Haagse  

Breda 

Noord en Oost Nederlandse  

Driebergen 

mailto:secretariaat@dequakers.nl.
file:///D:/Documents%20and%20Settings/Vriendenkring/2017/11%20nov/verwerkt/literatuur@Quakers.nu
mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:Quakers@marielke.nl
mailto:Els@ramaker.me
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:k.nieuwerth@wxs.nl
mailto:vvqrea@gmail.com
mailto:vriendenkringredactie@gmail.com
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Amster-

dam 

Iedere zondag 10.30  Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020-

6125703 e-mail: mijquak.1@online.nl 

Antwer-

pen 

Geen vaste tijdstippen Info: Jan Peeters, tel.: 0032.15.24 75 10  

e-mail: boekrijk@hotmail.com  
Benne-

kom 

MiZuNe 2e en 4e zon-

dag vd maand, 10.30 

neem contact op met Els 

Ramaker 

Commandeursweg 44, 6721 ZM Bennekom, 

e-mail: els@ramaker.me. De 2e zondag: een 

gesprek vanuit de stilte en daarna wijdings-

samenkomst tot 11.30. 

Brussel Iedere zondag 11.00  

https://quakers-be-

lux.org 

Quaker House, Square Ambiorix 50, 1000 

Brussel, tel.: 00.32.2.230 49 35 

Den 

Haag 

Iedere zondag 10.30  

HapStilSnap: 1x per 

maand 18:15 Graag 

vooraf aanmelden 

Stadhouderslaan 8, Den Haag. Kinderen zijn 

altijd welkom.. email: haagsevrien-

den@quakers.nu. Info: tel. 070-3600621 

online zie de link op de website quakers.nu 

Drieber-

gen 

Iedere 1e zondag v.d. 

maand 10.30. 

Onze kinderen verheugen zich op gezel-

schap! Voor informatie: 0648255846 of per 

mail: Quakers@marielke.nl 

Deven-

ter 

Iedere3e zondag v.d. 

maand 10.30  

Gespreksavond: infor-

matie bij Frieda. 

Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Meld je 

aan bij Frieda Oudakker tel. 0644794366, 

email: friedaoudakker@gmail.com 

Gent 2e woensdag 20.00-en 

4e zondag 11.00.  

Haspelstraat 37. 

In het zaaltje boven vzw Trafiek, aan Pier-

kespark (Brugse Poort) (vooraf graag 

contact opnemen Quakercirkels@gmail.com 
) 

Gronin-

gen 

2e en 4e zondag 10.30 In 

De Poort, Moesstraat 

20, 9717JW Groningen,  

Kinderen zijn welkom! Graag tevoren door-

geven aan de schrijver: Kees Nieuwerth e-

mail: k.nieuwerth@wxs.nl; tel. 050-5712624 

Zwolle 9 febr. 17.30-19.00 

online of live welkom. 

Hap-Stil-Snap 06-23869715, aanmelden bij 

marliestjallingii@home.nl 
 

Iedere Zondag Online Wijdingssamenkomsten 10.30 iedereen (in de 

hele wereld) welkom, gesproken taal vooral Nederlands Gastheer: Charles 

Tauber. Meeting ID: 309 877 1347; Passcode: Tauber; tel.: +31 20 794 7345. 

https://us02web.zoom.us/j/3098771347?pwd=eEdtNHR5Q2pDSFpSb0dLbzJwNjhUUT09 

Waar zijn Quakerbijeenkomsten? 

 

mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:haagsevrienden@quakers.nu
mailto:haagsevrienden@quakers.nu
mailto:Quakers@marielke.nl
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:quakercirkels@gmail.com
mailto:k.nieuwerth@wxs.nl
mailto:marliestjallingii@home.nl
https://us02web.zoom.us/j/3098771347?pwd=eEdtNHR5Q2pDSFpSb0dLbzJwNjhUUT09
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Zing naar het licht 

 




