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In Diemen hebben slechts 463 inwoners hun stem uitge-
bracht op GroenLinks, meldde mijn GroenLinks nieuws-
brief droevig. Minder dan ooit! Wat een dieptepunt… Gek 
genoeg lukte het mij maar niet om in terneergeslagen 
stemming te raken. In tegendeel: ik was prettig verrast. 
463 stemmen: wat een hoeveelheid! Honderden Dieme-
naren hadden blijkbaar ‘sociaal en groen’ gestemd: een 
onwaarschijnlijk mooi aantal. Met zijn allen droegen ze 
bij aan een totaal van vier zetels in de tweede kamer: een 
prachtige basis voor deelname aan debatten en het geven 
van tegengeluiden. Proficiat!

De macht van het getal is groot, en verlammend. elke 
beweging wordt afgerekend op haar omvang en sociaal 
prestige. Waarom eigenlijk? Vanwaar dat verheerlijken van 
massaliteit en het allesoverheersende verlangen om bij 
het grote publiek te scoren?

kortgeleden was ik uitgenodigd in een woning in Amster-
dam Zuidoost, met aan de ene kant een piepklein tuintje, 
bedekt met stoeptegels, en aan de andere kant een lange, 
boomloze straat. Het huis zou worden ingezegend als 
nieuw onderdeel van het Jeannette noëlhuis, woonplaats 
van de Amsterdamse ‘Catholic Workergroep’: een leefge-
meenschap die gastvrijheid biedt aan mensen die op de 
vlucht zijn. Samen zaten we om het tafeltje in de huiska-
mer, dat plaats bood aan de mensen van de woongroep 
en hun inwonende gasten  met de uitgelaten rondsprin-
gende kinderen.  Volgens goed gebruik van de Catholic 
Workers, die met weinig geld rondkomen, stond er geen 
enkel meubel in de kamer dat niet al drie keer was herge-
bruikt of vrolijk opgeschilderd. 

We waren vijftien in getal. Samen lazen we uit een van de 
revolutionaire brieven van Paulus: ‘Wat in de ogen van de 
wereld zwak is heeft God uitgekozen om de sterken te be-
schamen.’ en we zongen ‘We shall overcome’, het lied dat 
Mahalia Jackson ten gehore bracht tijdens de demonstra-
tie voor burgerrechten in 1963 waar ze optrad met  Martin 
Luther king. ook baden we in ons gebrekkige engels, om  
vitaliteit, veiligheid, gastvrijheid en hoop.

opnieuw beleefde ik daar aan die kale straat de kracht 
en waardigheid van kleine gelovige gemeenschappen die 
staan voor wat ze zeggen en er niet op uit zijn de sym-
pathie van media en massa te winnen. Wat een moed… 
Durven ook wij de uitdaging aan te gaan, om klein te zijn, 
geen macht, en weinig geld te hebben? om radicale keu-
zes te maken die alle grootheidswanen van onze samenle-
ving de linker wang toekeren? 

Gefeliciteerd!

Margrietha Reinders, predikant in Amsterdam.

KLEIN MAAR 
KRACHTIG: 

VAN HARTE!

Margrietha Reinders
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Afgelopen zomer was Maarten in 
teamverband namens Christian Peace-
maker Teams (zie kader) in Hebron, 
Palestina. Daar had hij te maken met 
makkelijk escalerende confrontaties 
tussen aan de ene kant vijfhonderd 
kolonisten en tweeduizend Israëlische 
militairen die hen beschermen en aan 
de andere kant de Palestijnse bewo-
ners van de oude stad. 
Maarten: ‘Aanwezigheid van inter-
nationale waarnemers heeft een 
matigende invloed op het geweld dat 
kan ontstaan. rapportage en aanwe-
zigheid op risicoplaatsen is de rode 
draad door het dagelijkse werk van 
CPt in Hebron. een ander aspect is de 
samenwerking met lokale partners die 
geweldloosheid voorstaan als middel 
om de steeds grotere  intensiteit van 
bezetting van de Palestijnse gebieden 
te beëindigen.’ 
Die voortschrijdende druk op de Pales-
tijnse bevolking is dagelijks voelbaar 
in Hebron, heeft Maarten ervaren: ‘De 
intimidatie door invallen, steeds terug-
kerende controle van identiteitskaarten 
en fouilleringen van mannen is deel 
van het dagelijkse leven van Palestij-
nen. ook schoolgaande kinderen wor-
den dagelijks in die routine betrokken. 
Ik heb ruim een maand ervaren hoe 
het is om tegen een overweldigende 
en intimiderende macht te staan. Ik 
stel me voor dat het een grote invloed 

heeft, vooral ook op opgroeiende kin-
deren,  als je jaren lang in zo’n situatie 
leeft.  De wereld kijkt toe en het gaat 
gewoon door.’

Kleuterleidsters
Margreet groeide op in Alkmaar en 
had als jonge onderwijzeres twee 
jaar voor de klas gestaan. Daarna 
besloot ze een ‘jongerenjaar’ te doen 
bij doopsgezinden in de Verenigde 
Staten. Het verruimde haar blik. De 
uit Den Haag afkomstige Maarten 
studeerde elektrotechniek in Delft en 
werd opgeleid tot docent wis- en na-
tuurkunde. Hij werd goedgekeurd voor 
het leger en kon als officier beginnen. 
Maar hij weigerde dienst en kwam in 
aanmerking voor vervangende dienst-
plicht. 
Maarten en Margreet ontmoetten 
elkaar tijdens een weekend vanuit een 
doopsgezinde jongerenwerkgroep over 
ontwikkelingssamenwerking. In 1975 
trouwden ze en kort daarna vertrokken 
ze naar botswana namens onder meer 
een europese doopsgezinde organisa-
tie. Ze werkten beiden in het onder-
wijs. Margreet: ‘Ik bood ondersteuning 
op een kleuterschool, schreef een 
lesboek en heb met jongeren gewerkt. 
ook werkte ik mee aan project om een 
landelijke opleiding voor kleuterleid-

sters verder vorm te geven.’
‘beiden werden we geraakt door de 
boeken van Paulo Freire met zijn 
pedagogiek van de onderdrukten. Mijn 
wereldbeeld kantelde,’ zegt Maarten. 
‘Ik doorzag de heersende en soms 
dwingende structuren. Maar de men-
sen kunnen het zelf, als ze maar geen 
druk ervaren, zo stelde Freire. een 
wijze les.’
na drie jaar volgde een kort inter-
mezzo in nederland. Al gauw keerden 
Maarten en Margreet terug naar bots-
wana. Daar kenden ze onder andere de 
non Zora nog, die hen uitnodigde mee 
te werken met een plaatselijk comité in 
opbouwwerk. In Parijs werden Maar-
ten en Margreet een maand voorbe-
reid op hun nieuwe uitdaging. 

Geweldloos leger
Margreet zette een ‘train de kleuter-
leidster’ programma op , werkte sa-
men met Unicef en deed vrouwenwerk 
met bushmen vrouwen.  Maarten be-
kommerde zich om de bushmen man-
nen in het buitengebied: ‘Die werden 
behandeld als tweederangs mensen.’ 
Hij hielp mee om een onafhankelijke 
productielijn van eieren te realiseren. 
ook het houtsnijwerk waarmee geld 
verdiend werd, kon beter. ‘De produc-
tie bleef heel onregelmatig. Alleen als 

Geweldloze actie inspireert Maarten en Margreet van der Werf

Ruimte maken voor vrede

Vrede, geweldloze actie en gerechtigheid. Maarten en Mar-
greet van der Werf uit Zwolle proberen deze kernwaarden in 
de praktijk te brengen. Ze woonden en werkten enkele jaren 
in Botswana en zijn onder meer betrokken geraakt bij het 
Doopsgezind Vredeswerk. Margreet (63) werkt nu als coach 
en trainer op een ROC. Maarten (65) is naast trainer en medi-
ator, coördinator voor ‘Christian Peacemaker Teams (CPT)’ 
in Nederland. Hij gaat regelmatig naar een conflictgebied. 
‘Naast de ondersteuning van de mensen dáár is het belang-
rijk om mensen in Nederland een ander beeld te geven van 
hoe je in conflictgebieden kunt werken aan vrede.’ 

Theo Brand

er acuut behoefte was aan geld werd 
er geproduceerd. Met de realisatie van 
een winkeltje konden we de prijzen 
wel redelijk stabiel houden en was er 
ondanks de onregelmatige productie 
steeds een voorraad voor de verkoop.’
In 1984 keerde het paar terug naar 
nederland. Maarten werd onder meer 
secretaris van het europees Doopsge-
zind Vredeswerk, Margreet ging het 
volwassenenonderwijs coördineren. 
‘Vrede is veel meer dan  iets weigeren, 
zo besefte ik. De goede dingen doen 
leidt juist ook tot vrede. Zo zijn we ons 
ook meer gaan richten op mediation 
en coaching.’
De wereldconferentie van doopsge-
zinden vond in 1984 plaats in Straats-
burg. Veel invloed kreeg een toespraak 
van de Amerikaanse evangelicale theo-
loog en hoogleraar ron Sider. Wat zou 
er gebeuren als we met evenveel inzet, 
discipline en lef - maar dan zonder wa-
pens - naar conflictgebieden zouden 
gaan? Zo’n groot en geweldloos leger 
moet toch veel effectiever vrede kun-
nen brengen, stelde de bevlogen Sider.
Zijn woorden bleven niet zonder 
gevolgen en in 1986 werd Christian 
Peacemaker Teams (CPt) opgericht 
in Chicago, waarbij toen doopsgezin-
den en Quakers betrokken waren en 
tegenwoordig ook de presbyteriaanse 

vredesgroep en een rooms-katholieke 
orde. ook Maarten en Margreet 
hoorden bij de mensen die geïnspi-
reerd raakten door deze methode van 
geweldloze actie.

Arabische Lente
In onder meer de Verenigde Staten 
volgde Maarten trainingen voor CPt 
en hij draait regelmatig mee in een 
CPt-team. Maarten: ‘De ondertitel 
van CPt was ‘getting in the way’ maar 
werd gewijzigd in ‘creating space for 
peace’. Dat laatste geeft de groei aan 
van een activistische werkwijze, naar 
een meer uitnodigende en structurele 
aanpak.’  
Maarten legt uit dat er onderscheid 
bestaat tussen peacekeeping (‘er tussen 
gaan staan’), peacemaking (waar mo-
gelijk de situatie verbeteren) en peace-
building (transformatie van mensen 
en structuren). Maarten: ‘In de relatie 
met de lokale partners gaat het meer 
om de dialoog, om gelijkwaardigheid. 
ontken daarbij de machtsfactor niet, 
maar versterk elkaar wel.’
De Van der Werfs zien vrede en ge-
weldloosheid ook in 2012 als zeer actu-
ele thema’s. Maarten: ‘De Arabische 
Lente is fascinerend. In veel landen 
zijn – in navolging van de ondergrond-
se studentenbeweging tegen Milosovic 
- bewegingen ontstaan op basis van 
geweldloze actie en de ideeën hierover 
van Gene Sharp. Vaak zijn die veel ef-
fectiever dan protesten die met geweld 
gepaard gaan, zo blijkt uit onderzoek.’

Wapenindustrie
Margreet: ‘en de internationale wapen-
handel floreert nog steeds. We verdie-
nen daar ook in nederland ontzettend 
veel geld mee. Waar die wapens naar 
toe gaan en waarom we denken ze 
nodig te hebben, daar denken we niet 
genoeg over na.’
Maarten: ‘Hoe leren we kritisch kijken? 
Door foto’s, artikelen en beelden in de 
media wordt het beeld van ‘de ander’ 
gecreëerd. Door de keuze van beelden 
en verhalen kunnen dat ongenuan-
ceerde vijandsbeelden worden. Het 
blijft nodig om dit soort mechanismen 
aan de kaak te blijven stellen en er ook 
gezamenlijk over na te denken.’ 

Christian Peacemaker Teams

Geweldloze aanwezigheid in plaatsen waar 

dialoog wordt bemoeilijkt of zelfs onmoge-

lijk is door grote machtsongelijkheid. Daar-

voor staat Christian Peacemaker Teams 

(CPT). De organisatie heeft teams in Co-

lombia, Canada, Palestina en Noord Irak. 

Uitgangspunt voor CPT is dat Christus een 

geweldloze weg heeft voorgeleefd en dat 

wij kiezen om vanuit dezelfde basiskeuze 

te leven. Het betekent dat CPT op enkele 

plaatsen in de wereld teams heeft, die zijn 

uitgenodigd door plaatselijke organisaties 

om  hen te ondersteunen bij het geweld-

loos opkomen voor hun bestaansrechten. 

CPT-teams zijn te herkennen door een 

rood petje met het CPT logo. Verder heb-

ben ze alleen zichzelf en hun overtuiging 

dat geweldloosheid ‘De Weg’ is. Zie: www.

cpt-nl.org of www.cpt.org.


