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John Woolman, fragment van Quaker Tapestry 
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Van de redactie 

Wat gebeurt er veel in een maand! In het begin van de pandemie was er grote 

solidariteit met de meest kwetsbaren. Maar deze begint nu af te brokkelen. Er 

klinken protesten, vanwege de inperkingen van de individuele vrijheid. Eigen-

lijk mooi dat we ontdekken hoe belangrijk het is om elkaar te knuffelen en aan 

te raken! Velen voelen de pijn van het verlies van  inkomsten en banen die 

verdwijnen. Vooral de recreatie en de cultuursector werden zwaar getroffen. 

Een waarden conflict van ongekende omvang! 

Het is dan nog niet zo gemakkelijk om me in te leven in mensen die zich tus-

sen de demonstranten begeven om een gewelddadige confrontatie met de 

politie aan te gaan. Is de adrenaline kick waar ze waarschijnlijk op uit zijn, zo-

veel anders dan bij een sportwedstrijd? Hoe komen we weer in verbinding met 

deze mensen? Wat is hun sociale positie in onze samenleving? Wat kunnen 

we doen om hen een meer gelijke positie in de samenleving te gunnen?  

Dan komen we natuurlijk vanzelf bij onze eigen groep Quakers: hoe kunnen 

wij meer divers worden, meer verbinden met buitengesloten groepen in de sa-

menleving, vanuit een gelijke positie? Genoeg vragen om de komende periode 

mee aan de gang te gaan. De stilte van onze wijdingssamenkomsten is een 

goede plek om die ervaring van eenheid en gelijkheid te realiseren, de oorde-

len te laten varen en dat van God in iedereen te ervaren. 

Gelukkig beginnen onze stille wijdingssamenkomsten ook weer lijfelijk. Qua-

kers in Den Haag en Deventer kwamen al bij elkaar en nu werd ook 

Amsterdam en Groningen al aangekondigd. Bennekom en Driebergen zullen 

nu ook wel snel volgen. Toch hoop ik dat er iets blijft doorgaan van de online 

meeting. Want hier sluiten zich ook buitenlandse Vrienden en anderen bij aan 

die we niet vaak in levenden lijve ontmoeten. Het ontdekken van de online-

mogelijkheden geeft een perspectief van verbondenheid over grenzen en 

muren heen. We kunnen ons zo verbinden met mensen die we anders alleen 

met lange reizen kunnen ontmoeten. Behalve de workshops met onze vrien-

den in de Westbank en Gaza hebben we nu ook alweer drie workshops 

gegeven in Servië. Wat een mooie ervaring. We hebben veel geleerd. 

In de Vredesspiraal stond een indrukwekkend citaat van Etty Hillesum, dat in 

deze tijd actueler is dan ooit (zie blz. 6). Wij moeten God helpen om vrede en 

rechtvaardigheid te realiseren. Gecombineerd met het Quakerconcept van ‘dat 

van God in iedereen’ komt dat voor mij in de richting van zoeken naar verbin-

ding met mensen die we niet iedere dag tegenkomen. Luisteren en inleven in 

de ander, dat is onze grote uitdaging! Deze Vriendenkring biedt hier weer 

volop gelegenheid voor. Veel inspiratie gewenst in deze komende maanden. 

Sytse Tjallingii  
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Onthaasting, Focus en Verstilling 

 
Citaat van de maand, door Willem Furnée 

 

Heldere ingevingen, van boven- of van 

buitenaf, kunnen een mens die door op-

winding of gebrek aan focus niet helder 

van geest is, niet bereiken. De inner-

lijke verstilling die nodig is om het 

heldere schijnsel van het lnnerlijk Licht 

waar te nemen is onverenigbaar met 

haast. 

Caroline Stephen, 1834-1909 

 

Het citaat van Caroline Stephen formu-

leert kort en krachtig de basis van de 

Quakerbeweging.  

Voor Quakers bekende kost [1]. We 

doen er goed aan deze kost steeds weer 

te herkauwen en te praktiseren. Niet alleen in de samenkomsten maar ook in 

het dagelijks leven en de persoonlijke omgang met het Mysterie. 

We kennen uit het verleden fraaie voorbeelden van de helende werking van de 

Stilte. Maar velen van ons hebben ook zelf de wonderlijke positieve impuls 

ervaren die de gezamenlijk beleefde stilte teweeg kan brengen in een uitzicht-

loos besluitvormingsproces of een relationele crisis.  

 

Blijf maar eens kalm, onthaast, en stil vanbinnen, als de emoties hoog oplo-

pen.  

Dat vraagt veel oefening. Gelukkig wordt die ons aangereikt in de zondagse 

samenkomsten en bij vrijwel alle gelegenheden waarbij wij als Vrienden sa-

menkomen.  

De waarachtige stilte waar Caroline ons naar verwijst is de bron van creativi-

teit in ieder mens die ieder die ervoor open staat mild en zachtmoedig de best 

mogelijke soms moeilijk begaanbare weg wijst naar het Koninkrijk van de 

Vrede. Hier en Nu. 

 

[1] In de Quakerfolder Welkom staat: “Wees stil en wordt gewaar dat ik God 

ben” (Psalm 46:11). 

  

Caroline Stephen 
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God opgraven  

Etty Hillesum op 12 juli 1942 in haar dagboek,  
 

 

Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik 
met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van 
menselijk lijden langs me heen trokken. Ik zal je een ding beloven God, 
een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen voor de toekomst niet als even-
zovele zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost 
een zekere oefening. Iedere dag heeft nu aan zichzelf genoeg.  
Ik zal je helpen God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevo-
ren nergens voor instaan. Maar dit éne wordt me steeds duidelijker: dat jij 
ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste 
helpen wij onszelf. En dit is het enige, wat we in deze tijd kunnen redden 
en ook het enige, waar het op aankomt: een stukje van jou in onszelf, 
God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in 
de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandighe-
den schijn jij niet al te veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij 
dit leven. Ik roep je er ook niet voor ter verantwoording, jij mag daar later 
ons voor ter verantwoording roepen. En haast met iedere hartslag wordt 
het me duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten 
helpen en dat we de woning in ons, waar jij huist, tot het laatste toe moe-
ten verdedigen. 
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Quakers en ik en William Penn 

Door Marlies Tjallingii 
 

Donderdagavond vinden 9 Vrien-

den elkaar via Zoom. Voor de 

mensen die niet met een computer 

werken: Zoom is een programma 

waarmee je elkaar kunt ontmoe-

ten via de computer en samen 

rustig kunt praten en stil zijn. 

Het is de eerste avond met het 

thema: Quakers en ik. Het doel is 

om verder te leren en uit te wisse-

len over wat Quaker zijn is en ons 

te laten inspireren door onze Qua-

ker voorouders. Ik noemde hen 

een beetje oneerbiedig: “Quaker 

knarren en knarrinnen”.  Het is 

ook een vervolg op de bijeenkom-

sten die in 2019 Den Haag waren 

om meer verbinding te krijgen 

van Quakers onderling. En.…het 

is een uitwerking van een besluit op 30 november toen we in Amsterdam met 

een groep van 30 Vrienden bijeenwaren.  

Van tevoren heb ik enkele afspraken doorgestuurd via de mail aan iedereen 

die had aangegeven mee te willen doen. Dat helpt om te weten hoe we samen 

werken, dit is vooral handig als we online samen nadenken. Enkele uitspraken 

van William Penn hebben we van tevoren kunnen bekijken. Ik merk dat ik 

zelf onder de indruk ben van de wijsheid van William Penn, de inspiratie die 

hij van George Fox en ook van anderen dan Quakers alleen, heeft opgedaan. 

We hebben Quaker Geloven en Werken (bladzijden 21 tot 24) erbij gehaald 

en dat van tevoren gelezen voor wie op die manier leert. Daarnaast heb ik ci-

taten gevonden van William Penn in de onlineversie van Quaker Faith and 

Practice. Ik ben steeds weer onder de indruk dat Vrienden en attenders uit het 

hele land op deze manier mee kunnen doen; van Eindhoven naar Aduard in 

Groningen, zonder te hoeven reizen. Het is best verdrietig om te weten dat 

Vrienden die niet online mee willen of kunnen doen, zich misschien buitenge-

sloten voelen en aangeven hoe ze de echte samenkomsten missen in deze tijd 

van beperkingen. 
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William Penn (1644–1718) was politicus, hoveling, theoloog, productief 
schrijver en oprichter van de kolonie Pennsylvania. In 1693 schreef hij: 

“De nederige, zachtmoedige, barmhartige, rechtvaardige en vrome zielen 
zijn overal van één religie; en als de dood het masker heeft afgelegd, zullen 
ze elkaar kennen, hoewel de verschillende kleurstellingen die ze hier dra-
gen, hen vreemden maken. Deze wereld is een vorm; onze lichamen zijn 
vormen; en geen zichtbare toewijding kan zonder vormen zijn. Maar hoe 
minder vorm in religie, hoe beter, aangezien God een Geest is; hoe meer 
innerlijk onze aanbidding, hoe beter de aard van God; hoe stiller, hoe be-
ter geschikt voor de taal van een Geest.” 
 

Bij dit citaat komt de vraag naar boven bij één van de Vrienden: Als de stilte 

norm is, is die norm dan ook een beperking?  Als het echte stilte is, dan is dat 

niet een norm, maar een diepgevoelde ervaring van God, de Geest. Maar hoe 

komen we bij die echte stilte? 

We lezen ook dat de eerste Quakers alles deelden, zoals de eerste Christenen. 

Hoe doen we dat nu? We merken in dit samenzijn dat we elkaar nodig hebben 

en dat we dit juist nu in deze tijd van corona maatregelen missen.  

 

De landing van William Penn geschilderd door Jean Leon Gerome Ferris 
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William Penn schreef in 1699:  

“Houd van stilte, zelfs in de geest .... Echte stilte is de rust van de geest; en 
is voor de geest, wat slaap is voor het lichaam, voeding en verfrissing.”  
 

Penn was de eerste die ooit voorstelde om in Europa een gemeenschappelijk 

parlement te vormen met vertegenwoordigers van alle landen, zodat er over 

conflicten gepraat kon worden, niet gevochten. … Penn geloofde niet dat 

vrede zou ontstaan uit vechten.  
 

In zijn geschrift “Fruits of Solitude” uit 1682 schreef hij: (QGW-bladzijde 23) 
 

“Laten wij dan zien wat Liefde kan doen, want als mensen eenmaal zien 
dat wij hen liefhebben, dan zouden wij spoedig ondervinden dat zij ons 
geen kwaad willen doen”  
 

In 1675 vestigden veel Qua-

kers zich in New Jersey. New 

Jersey is de staat die ten Oos-

ten van Pennsylvania en de 

zee ligt. William Penn kreeg 

van de Engelse koning als 

vereffening van een schuld 

aan zijn vader een stuk land 

in Amerika, dat William Syl-

vania noemde. Koning 

Charles noemde het Pennsyl-

vania, naar de vader van William. Hij ging daar in 1982 naar toe. Zo deden de 

Quakers ook mee met het koloniseren van het “nieuwe land”. Ze hadden heel 

idealistische opvattingen over hoe dat eruit moest zien. Het wordt het ‘Heilig 

Experiment’ genoemd (zie laatste bladzijde van deze Vriendenkring). 

“Niemand hoort in de gevangenis te komen zonder rechtspraak met een 
jury en dit geldt ook voor Indianen. Gewetensvrijheid en godsdienstvrij-
heid werden er gewaarborgd.  

 

Een mooie vraag die we meekregen is: Wat zouden we William willen vragen 

als hij hierbij zou zijn? Misschien een mooie vraag om nog eens mee bezig te 

zijn!  

De volgende keer op 19 juli bespreken we John Woolman, je kunt je aanmel-

den via marliestjallingii@home.nl of via de telefoon: 038-4608461. De keren 

daarna zijn 20 augustus en 17 september. Daarna plannen we verder en samen 

besluiten we welk thema we gaan bespreken.  

New Jersey 

Maryland 

mailto:marliestjallingii@home.nl
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Extinction Rebellion gaat door! 

https://extinctionrebellion.nl/events/ 

 

REBEL-RADIO: Elke maandag-

avond tussen 19u en 20.30u is Rebel 

Radio te horen. Op dit platform zet-

ten we ons online activisme voort in 

tijden van zelfisolatie. We willen op 

Rebel Radio ruimte geven aan per-

soonlijke verhalen, muziek, 

diepgravende interviews, uitwisse-

ling van gedachten, regeneratieve 

cultuur en meer!  

 

 

 

 

ROUWCIRKEL: Met de komst van 

COVID19 in ons leven, moesten we 

alle vorm loslaten. Diepere rouw en 

minder gelegenheid het een plaats te 

geven, te delen, elkaar te ontmoeten. 

 

We maakten de overstap naar zoom-

meetings, en in dankbaarheid, kun-

nen we nu aankondigen dat we de 

draad structureel weer oppakken en 

iedere twee weken op donderdag-

middag, van 15.30 tot 18.00 uur, 

Haagse tijd, een Rouwcirkel-sessie zullen openen. We zijn dankbaar voor de 

handvatten die Joanna Macy, Stephen Jenkinson. Linda Wormhoudt en vele 

andere leraren aanreiken aan de mensheid om weer te leren om te rouwen. De 

heldere en toegankelijke methoden creëren een veilige ruimte, die nodig is om 

de diepe emoties die wij tegenkomen, nu wij ons beginnen te realiseren dat de 

wereldwijde crisis waarin wij ons bevinden, met alle leven op aarde, niet meer 

te voorkomen is: we zitten er middenin! Door ruimte te maken voor deze 

diepe rouw komen we de andere kant van dezelfde medaille tegen: onze liefde 

voor het leven! Een verbinding die we nodig hebben om vol te houden, om 

steeds weer op te staan.  

https://extinctionrebellion.nl/events/
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Geen geld voor nieuwe wapens!  

 

Stop de wapenhandel.nl 
Terwijl de media vol staan 

met berichten over de co-

rona-pandemie, proberen 

lobbyisten van de wapenin-

dustrie zoveel mogelijk 

overheidsgeld naar de wa-

pensector toe te harken. 

In Brussel is een Europees 

Defensiefonds opgericht, 

waarmee bedrijven en on-

derzoeksinstituten nieuwe 

wapentechnologie willen 

ontwikkelen. Daarvoor is 

ruim 9 miljard euro begroot voor de periode 2021-2027. Zo wil de Europese 

Commissie de wapenindustrie in Europa versterken en een betere exportposi-

tie geven. 

Ook in Nederland is de wapenindustrie hard aan het lobbyen. Op 20 april, 

midden in de lockdown, is een wet voor een Defensiematerieelbegrotings-

fonds aangenomen. Daarin wordt voor een periode van 15 jaar geld gereser-

veerd voor wapenaankopen. Volgende regeringen kunnen dan niet meer be-

slissen dat dit geld eigenlijk anders besteed moet worden, bijvoorbeeld aan 

zorg of klimaatbeleid. Ook het parlement is met handen en voeten gebonden. 

Zo is de wapenindustrie gegarandeerd van afzet. 

Terwijl niemand het verloop van de komende crisis kan voorspellen en het 

overheidsbudget zorgvuldig moet worden verdeeld, proberen wapenbedrijven 

voor te kruipen om bezuinigingen op hun sector te voorkomen. Juist nu een 

andere visie op veiligheid terrein wint. Veiligheid is voldoende gezondheids-

zorg. Veiligheid is een goed klimaatbeleid. Er is nog niet besloten hoeveel 

geld er in het Nederlandse Defensiematerieelbegrotingsfonds komt. Daarover 

wordt bij de eerstkomende Rijksbegroting (Prinsjesdag) besloten. 

Grote sommen geld voor wapens is juist nu, in de onzekere situatie, onverant-

woord. Wij roepen regering en politieke partijen op geen voorrang te geven 

aan de wapenindustrie. Leg geen geld vast in een Defensiematerieelbegro-

tingsfonds.  
Doe mee! Teken de oproep: Stop de wapenhandel.nl  

http://www.stopwapenhandel.org/petitie
http://stopwapenhandel.org/docs.google.com/forms/d/1OWEX5xZBiszrEqTVVen6CVq_GKN-VXo2rGazvwTklmU/edit?usp=sharing
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QCEA brengt Europese Vrienden on-

line bijeen op 12-6-’20  

Door Peter van Leeuwen 
Ruim 60 Vrienden 

uit diverse Europese 

landen deden mee 

met de zoom bijeen-

komst van QCEA 

op 12 juni over: 

‘Covid-19, nu en in 

de toekomst’. 

Vanuit Nederland 

namen Corien van Dorp, Martine Kuipers en Mieke van Opheusden deel. De 

deelnemers hadden de mogelijkheid om van tevoren bijdragen aan QCEA stu-

ren en daaruit is een tiental Vrienden gekozen om tijdens de bijeenkomst hun 

mening aan de groep te presenteren. Mieke was één van die “3 minuten” 

spreeksters. Tijdens de bijeenkomst konden via de chat reacties en vragen 

worden gedeeld met de groep. Sommige Vrienden kregen via het scherm de 

gelegenheid in gesprek te gaan met de spreker. Zo ontstond een levendige uit-

wisseling. 

 

In het eerste deel werd ge-

sproken over ‘de situatie 

nu’ tijdens de Covid-19 

pandemie. Uit Engeland 

werd aandacht gevraagd 

voor het feit dat mensen uit 

minderheidsgroepen rela-

tief vaker besmet blijken. 

Waarom? Ze hebben vaker 

werk waarbij ze niet thuis 

achter de computer zitten en waarbij zij zich noodgedwongen onder de men-

sen begeven, bijv. in de schoonmaak of in de zorg. Ze zijn vaak klein behuisd 

en er zijn naar verhouding meer zwaarlijvige mensen in deze bevolkingsgroe-

pen (al of niet gekoppeld aan diabetes). Covid-19 verscherpt de sociale 

ongelijkheid. Helaas leidde de spanningen van de ”lockdown” tot toename 

van huiselijk geweld. Ook Kékéli Kpognon, de nieuwe medewerker van 

QCEA voor mensenrechten wijst op die marginalisatie; sociaal zwakkeren 

Kékéli Kpognon 
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komen nog vaker aan de rand van de samenleving terecht. Landen met een 

vrouwelijke leider lijken een betere benadering te hebben van de pandemie 

dan landen waarin mannelijke leiders met oorlogstaal het virus te lijf gaan en 

minder slagvaardig blijken. Het virus is daar niet gevoelig voor terwijl het bij 

mensen angst aanwakkert. 

Er zijn ook veel positieve ervaringen: Pavlina uit Tsjechië vertelt over de soli-

dariteit in haar land en Rorie uit Zwitserland noemt het toegenomen 

onderlinge contact van Quakers online. Zo heeft Covid-19 ook een besef van 

saamhorigheid versterkt. Veel mensen willen niet zomaar terug naar de om-

standigheden in de samenleving van vóór de pandemie. 

 

In het tweede deel van de bijeenkomst op 12 juni werd uitgewisseld over ‘de 

gewenste maatschappelijke structuur ná Covid-19’. De eerste spreekster was 

Molly uit het VK, econoom en tot voor kort Europarlementariër voor de Groe-

nen. Zij pleitte ervoor kritisch te kijken naar de huidige economische 

ontwikkelingen met de vragen: “Wat is op de lange duur houdbaar?” en 

“Welke keuzes zijn besmet, onrechtvaardig of onrechtmatig?” Ze stond ook 

stil bij de financiering van deze crisis, met ideeën als: een vermogensbelas-

ting, sanering van schulden en investering in groene economie. 

Mieke sprak over de pandemie als slechts een voorproefje van de nog veel 

grotere klimaatcrisis. De broosheid van de samenleving zal dan nog veel meer 

op de proef gesteld worden. Het aantal vluchtelingen dreigt in 2050 nog 50 

maal zo groot te worden! Het huidige harde beleid tegen asielzoekers kan dan 

nog verder verergeren tot een ‘klimaat-apartheid’ of ‘klimaat-racisme’. Hoe 

kan ik daarmee leven? Covid-19 maakt het voor vluchtelingen alleen nog 

maar erger; niet alleen 

zijn ze het minst be-

schermd maar geeft 

Covid-19 nog een extra 

excuus voor een anti-mi-

grant beleid. Hiertegen 

zal een nieuw verhaal 

opgetuigd moeten wor-

den, met betere 

universele rechten.  

Juliet pleitte voor maat-

regelen die ook op de 

lange termijn solidariteit 

teweegbrengen. Ook 

hoopte ze dat het betere Meer solidariteit is nodig 
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evenwicht dat nu mensen ondervonden tussen wonen en werken behouden 

zou blijven. 

Jude was tot voor kort Quaker – Europarlementariër (net als Molly) voor La-

bour. Zij richtte zich meer op de positie van de zwakken in de samenleving, 

die zich steeds scherper aftekent. Zij vertelde binnenkort uit Brussel terug te 

verhuizen naar het VK waar ze zich weer in het vakbondswerk zal storten.  

Martin Leng van het QCEA-team wees op de vergaande voorstellen van de 

Europese Commissie voor herstel: “Next Generation EU”. Naast veel te prij-

zen aspecten, zoals solidariteit, gezamenlijke leningen ten behoeve van groene 

en digitale econo-

mie, enige 

belastingheffing 

op EU-niveau 

(CO2, Tech-reu-

zen), zijn er ook 

negatieve aspecten 

zoals de financie-

ring van het 

industrieel-militair 

complex en defen-

sie research. 

Het nauwkeurig 

volgen van de Europese ontwikkelingen 

door organisaties als QCEA is extra hard 

nodig terwijl Covid-19 hun financiering 

verder bemoeilijkt. 
 

Deze onlinebijeenkomst werd als inspire-

rend en nuttig ervaren, vooral in Euro-

pese context, waar elkaar persoonlijk 

ontmoeten duur en tijdrovend is! 

We raken vertrouwd met deze manier 

van communiceren en het is mogelijk om 

over grotere afstanden mee te doen. De 

participatie was ook groot - 150 ingezonden bijdragen! Plus ‘in feite’ een he-

leboel vrijwilligers uren. QCEA zal hier later over publiceren en houdt de 

mogelijkheden voor Vrienden om input te leveren (QCEA.org/DuringCovid 

en QCEA.org/AfterCovid) voorlopig open. 

 

  

Martin Leng, QCEA staf 

Coronavirus: een oproep aan EU leiders door  
Jude Kirton-Darling (MEP 2014-2020 

file:///I:/Mijn%20documenten/Vriendenkring/2020/07%20juli-aug/QCEA.org/DuringCovid
file:///I:/Mijn%20documenten/Vriendenkring/2020/07%20juli-aug/QCEA.org/AfterCovid
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Klimaat en ecologische crisis 

Door Rupert Read 
Interview met Rupert Read door Andrew Lane en Mieke van Opheusden 

https://youtu.be/rLqUQulqxTU 

 

‘ 

Het is al middernacht’ 

‘De situatie is absoluut wanho-

pige, we hadden al drie 

generaties geleden maatregelen 

moeten nemen en in elk geval in 

de tachtiger jaren van de vorige 

eeuw een rigoureus radicale om-

wenteling moeten maken. Veel 

dier en plantensoorten zijn aan 

het uitsterven en ook wijzelf 

zouden kunnen uitsterven. We 

lopen een heel groot risico dat 

onze beschaving ten gaat instor-

ten. Zo begint de video. 

  

Wikipedia: Rupert Read (geboren in 1966) is in filosofie aan de Universi-

teit van East Anglia (ten Noordoosten van Londen) waar hij als Hoofd 

Researcher is. Hij heeft van de Arts and Humanities Research Council 

(AHRC) financiering ontvangen voor twee projecten over "natuurlijk kapi-

taal". Hij is ook een woordvoerder van Extinction Rebellion. Zijn andere 

grote academische focus lag recentelijk op het voorzorgsbeginsel, op een 

groot aantal gebieden, waaronder: klimaatverandering, het milieu en de fi-

nanciële en technologische sectoren.. 

https://youtu.be/rLqUQulqxTU
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Wie waren Kenneth en Elise Boul-

ding? 

Bron: Wikipedia:  
Kenneth Ewart Boulding (Liverpool, 1910–1993) was een Brits-Amerikaans eco-

noom, opleider, vredesactivist, dichter, mysticus en filosoof. Hij maakte een indeling 

van verschillende systemen in negen niveaus van complexiteit, beter bekend als de 

systeemhiërarchie van Boulding (kaders, klokken, thermostaten, cellen, planten, die-

ren, mensen, organisaties en transcendente systemen). Hij leverde eveneens cruciale 

bijdrages aan de evolutionaire economie. Boulding is de bedenker van het begrip psy-

chisch kapitaal, verwant aan maar dan specifieker dan sociaal kapitaal. Van hem is 

ook de uitspraak: Eender wie gelooft dat exponentiële groei voor altijd kan doorgaan 

in een eindige wereld, is ofwel een gestoorde of een econoom. 

Hij was gehuwd met Elise M. Boulding, een sociologe. Ze waren allebei Quakers. 

Elise M. Boulding (6 juli 1920 - 24 juni 2010) was een in Noorwegen geboren Ame-

rikaanse Quaker-socioloog en auteur die werd gecrediteerd als een belangrijke 

bijdrage aan het creëren van de academische-discipline van Vredes en Conflict Stu-

dies. Haar holistische, multidimensionale benadering van vredesonderzoek 

onderscheidt haar als een belangrijke wetenschapper en activist op meerdere terrei-

nen. Haar geschreven werken beslaan verschillende decennia en variëren van 

discussie over familie als basis voor vrede tot Quaker-spiritualiteit om de internatio-

nale "wereldcultuur" opnieuw uit te vinden. Bijzonder opmerkelijk is haar nadruk op 

vrouwen en familie in het vredesproces. Boulding werd in 1996 ingewijd in de Colo-

rado Women's Hall of Fame.  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Liverpool
https://nl.wikipedia.org/wiki/1910
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Econoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Econoom
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Kennismaking met Kenneth en 

Elise Boulding  

Herinneringen ophalen! 
Door Kees Nieuwerth 

Erik Dries –daartoe aangespoord door Tony Weekes, vroeg ons naar het ont-

staan van onze vriendschap met Kenneth en Elise. Dat haalde heel wat 

herinneringen boven! We doken in de brieven en aantekeningen van veertig 

jaar terug… 

Zoals jullie weten speelde onze periode als vrijwilligers in de ontwikkelings-

samenwerking in Afrika een belangrijk rol in ons leven. Hylkia en ik 

trouwden in Kenia en onze eerste twee kinderen -zoon Batian en dochter Ma-

rielke - werden in Nigeria geboren. 

Na onze terugkeer uit Nigeria streken wij neer in Birmingham, Engeland 

(1978-1981) en woonden op de campus van de Selly Oak Colleges, een jaar in 

Woodbrooke en een jaar in St. Andrews Hall. Aan de Universiteit van Bir-

mingham heb ik onderzoek gedaan op basis van projectdata die ik uit Nigeria 

meegebracht had. Dat was aan het Centre for Urban and Regional Studies 

(planologisch instituut) en het Centre for West-African Studies. Eén van de 

begeleiders van mijn onderzoek was professor Felix Wedgwood-Oppenheim. 

Tijdens het bijwonen van een Quaker meeting in Bourneville zag hij ons on-

der de aanwezigen en zo ontdekten we dat we allen Quakers waren! 

Tijdens die periode werd Kenneth Boulding uitgenodigd door de Universiteit 

van Birmingham. Boulding is een bekende –van oorsprong Engelse- 
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econoom, die zijn hele leven werkzame leven in de Verenigde Staten heeft 

doorgebracht. Hij zou daar een lezing over zijn theorieën geven. Zulks ge-

schiedde en ik woonde die bij – uiterst boeiend! Vervolgens nodigde ook 

Woodbrooke Kenneth uit om ook daar de studenten toe te spreken – ook daar 

ging ik heen. 

Professor Philip Sargent Florence (van de Theory of Industrial Location) was 

daar ook aanwezig. Hij is ook een bekende- Amerikaanse econoom die heel 

zijn werkzame leven in Engeland had doorgebracht. Sargent was hoogleraar 

economie aan de Universiteit van Birmingham. Ter ere van Kenneth werd or-

ganiseerde Sargent een tuinfeest in zijn tuin. Welnu voor dat tuinfeest werden 

Hylkia en ik ook uitgenodigd. Grote tuin met tal van tafeltjes met daarop 

drankjes en hapjes, flanerende gasten die met elkaar in gesprek gingen. Zo 

maakten we kennis met Francis Young die met steun van een Cadbury Fonds 

tot (vrouwelijke) hoogleraar theologie aan de Universiteit van Birmingham 

benoemd was.  

En uiteraard waren er toespraken…om de eregast Kenneth in het zonnetje te 

zetten. 

Bij één van die gelegenheden (de lezingen of het tuinfeest?) maakten wij dus 

persoonlijk kennis met Kenneth – vertelden wat ons naar Birmingham 

bracht… en het klikte! 

Kenneth werk heeft enorme invloed op me uitgeoefend. Hier hadden we im-

mers een kritische econoom die het dominante economische model 

bekritiseerde en over de noodzaak van afstemming van economie op de ecolo-

gie sprak. Zoals jullie weten ben ik –maar dan vanuit de ecologische gezichts-

hoek- later (in internationaal verband) ook betrokken geraakt bij de kritiek op 

het dominante economische stelsel. 

Nog een leuke anekdote: jaren later werd er één van die roemruchte conferen-

ties van de International Society for Systems Analysis –waarvan Kenneth 

stichter en voorzitter was- gehouden in Londen. Kenneth had besloten om on-

derdak te vragen in het door Quakers opgerichte eenvoudige ‘Guesthouse’ de 

Penn Club. In de ochtend zat hij aan de ontbijttafel met twee andere gasten, 

die ook aan de conferentie van dit hooggeleerde gezelschap van systeem-ana-

lytici gingen deelnemen. Zij stelden zich aan elkaar voor. Eén daarvan kwam 

uit Nederland, te weten Johan Kruisinga. Waarop Kenneth zei: “Ik ken ook 

een Quaker uit Nederland.” “Oh, ja” zei Johan: “Wie dan?” Kenneth zei: 

“Kees Nieuwerth!” Waarop de derde aan tafel, Felix Wedgwood-Oppenheim 

zei: “Ja, die ken ik ook goed!” Daar hebben ze samen pret om gehad! 

Maar het verhaal gaat verder! Ik ontdekte dat de International Peace Research 

Association een congres zou houden in Groningen in 1990. Ik schreef een 

brief aan de Secretaris-Generaal, Elise Boulding, vertelde haar dat wij 
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Kenneth zo’n tien jaar eerder hadden ontmoet in Birmingham en nodigde hen 

beiden uit om –tijdens hun verblijf in Groningen- bij ons te komen logeren! Ik 

schreef ook over het project van de Quaker-Mennonite Workinggroup on True 

Security die een dialoog op gang had gebracht tussen vertegenwoordigers van 

het NAVO-bondgenootschap en het Warschau militaire bondgenootschap, 

waarin Elise zich uiteraard zeer geïnteresseerd toonde. En aldus geschiedde. 

Ze kwamen bij ons thuis in Gasselternijveen logeren. Toen ze na de eerste 

nacht ’s ochtends opstonden, hebben ze ons totaal overrompeld: Kenneth 

stond in onze woonkamer en declameerde als verrassing voor zijn Elise (op 

die dag (!) 70 jaar) een nieuw –die nacht geschreven- sonnet ter gelegenheid 

van haar verjaardag! Onze oudste kinderen (toen 15 en 13) waren zeer onder 

de indruk. 

Elise en Kenneth genoten niet alleen van onze gesprekken over gezamenlijke 

interesses en concerns, maar vooral ook van onze kinderen ((Elise’s onder-

zoek was zeer betrokken op het familieleven, zie blz 16). Natuurlijk waren de 

jongste twee, Jaap (8) en Tim (2), onze zoon met Down Syndroom, er toen 

ook al. We hebben genoten van hun bezoek.  

Prompt kregen we rond kerst 1990 een prachtig boek opgestuurd: ‘R- as in 

Christopher’ met prachtige tekeningen en kalligrafie (iets voor Erik!) over de 

vriendschap tussen een kunstenaar, Lloyd J. Reynolds en een jongen met 

Down Syndroom, Christopher, uiteraard om ons te stimuleren het onderste uit 

de kan te halen bij de opvoeding van onze Tim! 

Uiteindelijk kregen we in 1992 een rondzendbrief aan familie en vrienden 

waaruit bleek dat Kenneth kanker had gekregen en niet lang meer te leven 

had, vergezeld van een prachtige collage van de liederen die hij geschreven 

had en zelf ook van muziek had voorzien. 

Toen hem medegedeeld was dat hij kanker had, stond Kenneth de daaropvol-

gende zondag op in de meeting en sprak over hoe hij nu eens te meer voelde 

wat ‘Living in the Eternal Now’ betekent.  

Begin 1993 viel hij en brak zijn heup. In het ziekenhuis zei hij tegen Elise: 

‘De dood is een prachtige uitvinding – iedereen zou het moeten proberen’. La-

ter dat jaar was dat precies wat hij deed! 

Hierover valt te lezen in de inleiding van een prachtige uitgave van de sonnet-

ten die Kenneth in latere jaren schreef: Sonnets from later life 1961 – 1993 

gepubliceerd door Pendle Hill Publications na zijn dood in 1994. Tot onze 

verrassing staat daarin ook de Sonnet for my wife Elise on the occasion of her 

seventieth birthday – 6 July 1990 (blz. 139) gedeclameerd te Gasselternijveen! 

Dierbare herinneringen aan een warme en inspirerende Vriendschap!  
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De Nayler Sonnetten 

Door Erik Dries 
Kenneth Boulding heeft de laatste woorden van James Nayler als uitgangs-

punt genomen voor 26 sonnetten. Hij schrijft o.a. ter introductie hiervan het 

volgende: 

“Ik heb deze sonnetten geschreven, enerzijds als een puur persoonlijke daad 

van meditatie en toewijding, maar anderzijds ook in de hoop dat zij de aan-

dacht van anderen kunnen richten op de diepe waarheden die eraan ten 

grondslag liggen. Men kan zich afvragen waarom in dit tijdperk van vrije (en 

soms gemakkelijke) gedichten, iemand de moeite neemt om zijn gedachte te 

comprimeren in de ouderwetse stijl van het sonnet. 

Je kan dat zó zien: zoals metaal moet worden geperst in een strakke mal voor-

dat het een klok kan worden, zo kan de intellectuele en esthetische inspanning 

die nodig is om een explosief idee in de formele grenzen van een sonnet te 

persen, ervoor zorgen dat de waarheid achter de woorden nog helderder 

klinkt. Elk van Nayler's zinnen zit vol betekenis, en de poging om deze bete-

kenis eruit te halen en uit te breiden, en om het in sonnetten om te vormen, is 

voor mij een vreugdevolle en verhelderende spirituele ervaring geweest. Ik 

durf niet te hopen dat de sonnetten veel van deze ervaring aan anderen kunnen 

overbrengen. Ik hoop echter wél dat zij anderen ertoe kunnen brengen in de-

zelfde mijnen van de waarheid te graven.” 

Ik heb geprobeerd om deze sonnetten om te zetten in het Nederlands. Dat is in 

feite niet nodig, bijna iedereen beheerst het Engels voldoende om ze in de oor-

spronkelijke taal te lezen. Bij hertalen, bij vertalen gaat altijd veel verloren; 

‘of je naar de achterkant van een borduurwerk zit te kijken’. Maar ik kon het 

niet laten. Net zoals je door iets na te tekenen opeens véél meer ziet, hoopte ik 

door deze hertalingen iets van de waarheid in de woorden beter te proeven. 

Het sonnet heeft meestal de vorm van 4 - 4 -3 -3. De rijmschema’s zijn – ze-

ker tegenwoordig – vrij. Kenneth heeft heel strak en bewonderingswaardig, 

vaak gekozen voor omarmend rijm met twee rijmwoorden in de eerste twee 

strofen (abba – abba). Dat ging mij te ver, boven mijn pet. Evenals het ritme 

en metrum. Ik heb geprobeerd de essentie van wat gezegd wil worden in het 

Nederlands te krijgen. Misschien heb ik het wel eens verkeerd gelezen, dat 

kan zomaar gebeuren bij gedichten. Soms heb ik bewust beelden of gedeelten 

niet meegenomen in mijn hertaling. Dan stond de taal te ver van mijzelf af. 

Bijvoorbeeld ‘the starry robe of God’ in sonnet 1. 

Andere keren werd ik weer helemaal gegrepen door zijn woorden. Bijvoor-

beeld ‘belching vultures’ in sonnet 4. 

Ik wens je leesplezier!  
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Eerste Nayler Sonnet  

Van Kenneth Boulding, hertaald door Erik Dries. 
 

There is a spirit which I feel  Er is een geest die ik voel 
CAN I, imprisoned, body-bounded, 

touch  
The starry robe of God, and from 

my soul,  
My tiny Part, reach forth to his 

great Whole,  
And spread my Little to the infi-

nite Much,  
 
When Truth forever slips from out 

my clutch.  
And what I take indeed, I do but 

dole  
In cupfulls from a rimless ocean-

bowl  
That holds a million million mil-

lion such ?  
 
And yet, some Thing that moves 

among the stars.  
And holds the cosmos in a web of 

law.  
Moves too in me : a hunger, a 

quick thaw  
 
Of soul that liquefies the ancient 

bars,  
As I, a member of creation, sing  
The burning oneness binding eve-

rything   

KAN IK, gevangen, in mijn lijf, dus 
fragiel, 

De oneindigheid aanraken van 
God, en van mijn ziel? 

Als mijn kleine ik reikt naar het Ge-
heel, 

Lost het op in het oneindig Veel, 
 
 
Tegelijk met de waarheid zoals ik 

die ken. 
Wat ik doe en wie ik ben? 
Ik deel een beetje uit, geef kleine 

beetjes mee, 
Uit de eindeloze oceaan, de einde-

loze zee. 
 
 
En toch…iets dat ergens deint, 
Bewaker van wetten en zelf van 

wetten vrij, 
Beweegt ook in mij; 
  
 
 
Kan zorgen dat mijn traliehuid ver-

dwijnt, 
Als ik zing, ik, scheppingskind, 
Over de eenheid die alles in alles 

bindt.  
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Met Kernwapens de wereld veiliger? 

Hiroshima en Nagasaki 75 jaar geleden 
Door Luuk Wesselo, https://de-kernwapenkwestie.jimdosite.com/ 

 

Op 6 en 9 augustus 1945 vielen de atoombommen op de Japanse steden 

Hiroshima en Nagasaki. 75 jaar later, in een jubileumjaar van vrijheid en 

herdenking, wordt er door vredesorganisatie PAX en verschillende ste-

den in Nederland stilgestaan bij de humanitaire gevolgen van deze 

bommen. Ook het Vredesplatform Zwolle zal hier op 6 augustus op de 

Grote Markt bij stilstaan. 

Sytse en Marlies Tjallingii zijn lid van het Vredesplatform en zetten zich al 

sinds de jaren zeventig in tegen kernwapens. Ze woonden op dat moment in 

Leeuwarden en kregen in 1975 overlevenden van de atoombom op bezoek. 

“Hun precieze verhalen weet ik niet meer, maar ik kan me de emotie nog wel 

herinneren. Het persoonlijke verhaal, dat maakte indruk”, vertelt Sytse.  

https://de-kernwapenkwestie.jimdosite.com/
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“We houden ons al heel lang bezig met wat er in de wereld gebeurt en wat wij 

kunnen doen om die wereld een betere plek te maken”, vult Marlies aan. “De 

gevolgen van een kernoorlog – van iedere oorlog – zijn waanzin. Dat is niet 

hoe je zorgt voor de natuur en voor je medemens. De overlevenden van Hiro-

shima en Nagasaki die we ontvingen, waren dertig jaar na dato nog steeds 

bang dat hun nakomelingen er iets aan over 

zouden houden. Ze leefden nog steeds met de 

gevolgen.” In samenwerking met vredesorga-

nisatie PAX en met de andere leden van het 

Vredesplatform, spreken Sytse en Marlies 

zich ook op 6 augustus weer uit tegen kern-

wapens.  

De Apeldoornse Maaike Beenes coördineert 

namens PAX de herdenking van de atoom-

bommen op Hiroshima en Nagasaki en ziet 

het als een goede gelegenheid om de humani-

taire gevolgen van kernwapens weer onder de aandacht te brengen. “Wij 

willen ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Als je de verhalen hoort van 

wat mensen hebben meegemaakt, niet alleen in Japan maar ook tijdens nucle-

aire tests in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Kazachstan, dan kun je bijna 

niet anders dan daar iets bij voelen en daar ook iets mee willen doen. Met ge-

tallen blijft het allemaal heel abstract, maar als je hoort wat het met mensen 

doet en hoe gemeenschappen en families nog steeds onder de gevolgen van 

kernwapens lijden… Dan doet het veel meer met iemand.” 

De kraanvogel is een symbool van hoop en van de anti-kernwapenbeweging. 

De papieren kraanvogel zal centraal staan in de landelijke herdenking. Het 

symboliseert het verhaal van de 11-jarige Sadako Sasaki, die twee jaar oud 

was toen de bom op Hiroshima viel. Negen jaar later werd er, zoals bij meer 

overlevenden leukemie bij haar geconstateerd, waardoor ze in het ziekenhuis 

terechtkwam. Met een Japanse legende in het achterhoofd, die vertelt dat ie-

dereen die duizend kraanvogels vouwt een wens mag doen, begon ze op het 

ziekenhuisbed haar herstelwens te vouwen. Na 14 maanden in het ziekenhuis 

te hebben gelegen en 1.300 kraanvogels gemaakt te hebben, overleed Sadako 

aan de gevolgen van haar ziekte. 

In Zwolle zal op 6 augustus de kraanvogel eveneens een centrale rol vervul-

len. “Ook wij gaan ze vouwen”, vertelt Marlies. “We gaan ansichtkaarten 

drukken, met een kraanvogel en het gebouw erop dat nog overeind bleef na de 

atoombom op Hiroshima. Die delen we dan uit aan de mensen. Ik hoop dat 

daar een paar goede gesprekken uit voortkomen en dat er weer wat meer men-

sen zullen beseffen dat dit nooit meer mag gebeuren.” 
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Amerikaanse 

Quakers in actie 

tegen racisme.  

Friends General Conference (FGC) is een grote overkoepelende Noord-Ame-

rikaanse Quaker-organisatie van 15 Quaker-Jaarvergaderingen en 12-

Maandvergaderingen. FGC is opgericht in 1900. Bij FGC aangesloten mee-

tings zijn typisch in de "niet-geprogrammeerde" Quaker-traditie. In 2013 

waren er ongeveer 35.000 leden in 641 gemeenten in de Verenigde Staten 

aangesloten bij FGC. De hoofdkantoren van de FGC bevinden zich in Phila-

delphia, Pennsylvania. De ondertiteling van de website van FGC is: Samen 

voeden we de vitale spiritualiteit van Vrienden. 

Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Friends_General_Conference 

 

De brief van FGC van 4 juni 2020: 

Reageer op systemisch racisme met systemische liefde! 
 

Beste Vriend, 

Op zaterdag kwamen Vrienden samen voor de wekelijkse online meeting van 

FGC. Onze harten waren bezwaard door de rassenhaat die we eerder in de 

week hadden gezien via nieuwsberichten, van de profilering van Christian 

Cooper* in New York City tot de moord op George Floyd door politieagenten 

in Minneapolis. Vreedzame protesten als reactie op het incident hadden 

plaatsgemaakt voor gewelddadige rellen in steden in de Verenigde Staten, en 

voor velen van ons waren de geluiden van helikopters en noodsirenes boven 

ons hoofd te horen terwijl we samen in stilte bij elkaar zaten. 

Uit de stilte vertelde onze secretaris-generaal Barry Crossno: 'Hoe kunnen we 

dit vervangen door systemische liefde terwijl we eraan werken om systemisch 

racisme te ontmantelen?' 

Voordat we systemische liefde kunnen creëren, moeten we de realiteit onder 

ogen zien die ons hier heeft gebracht. Mensen van kleur in de Verenigde Sta-

ten worden momenteel op vele niveaus aangevallen - van de COVID-19-

pandemie (die onevenredig veel zwarte patiënten infecteert en doodt) en de 

daaropvolgende economische neergang (waar zwarte arbeiders het meeste 

door getroffen worden) tot staat- gesanctioneerd geweld. We zien nog steeds 

aanhoudende patronen van politiegeweld jegens gekleurde gemeenschappen 

en de moord op zwarte mensen door toedoen van politieagenten Het gebrek 

aan verantwoording door het rechtssysteem is ook een voortdurend probleem. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Friends_General_Conference
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De moord op George Floyd door politieagenten in Minneapolis was de laatste 

druppel voor miljoenen mensen. Dit verklaart de geweldloze protesten en de 

incidenten in de Verenigde Staten, als je al deze factoren bij elkaar zet. 

Er is ook woede onder Mensen van Kleur over de druk van de witte cultuur 

om terug te gaan naar ‘normaal’ (een verlangen dat geworteld is in het blanke 

superioriteits denken). ‘Normaal’ werkte niet voor iedereen. Een groep blanke 

burgers kan de hoofdstad van de VS bestormen met aanvalsgeweren en de po-

litiemensen in het gezicht schreeuwen dat ze de kosten niet kunnen betalen 

van de kapper of uit eten kunnen gaan. Zij liepen zonder een schrammetje 

weg. Dit terwijl zwarte en bruine medeburgers vreedzaam protesteren tegen 

de moorden waarbij de politie betrokken was, werden geslagen en met traan-

gas beschoten door de politie en de Nationale Garde. Het is duidelijk dat er 

dan een andere rechtsnorm gehanteerd wordt. Dit is het moment om ons te 

concentreren op de noodzaak van verandering en om de onderdrukking en het 

trauma te leren kennen en te begrijpen die het leven van te veel van onze ge-

liefden zo lang hebben bepaald. 

Liefde kan krachtig en transformerend zijn. Het kan ons aanzetten tot actie, 

ons motiveren om grenzen te stellen aan degenen die schade aanrichten. Het 

kan ons ook helpen om op te roepen tot verandering wanneer er pijn en lijden 

is. Op dit moment worden mensen van wie we houden gekwetst en gedood 

door de plaag van systemisch racisme en structuren van blanke suprematie. 

Liefde betekent in dit geval verandering.  

Het is tijd om een verbintenis aan te gaan en te zeggen: 

'Ik wil niet langer dat de mensen van wie ik hou pijn hebben. Ik ben be-

reid om de nodige offers te brengen, als persoon en als onderdeel van een 

gemeenschap, zodat mijn dierbaren niet langer lijden.'……. 

https://www.fgcquaker.org/news/vital-friends-responding-systemic-racism-

systemic-love 

 
*  New York Times 28 mei 2020: Meneer Cooper, die zwart is, vroeg aan 
een blanke vrouw om haar hond aan de lijn te houden. Toen ze dat niet 
deed, begon hij te filmen. Als reactie hierop zei de vrouw dat ze de politie 
zou vertellen dat "een Afro-Amerikaanse man mijn leven bedreigt" voordat 
ze het alarmnummer belde. 
De volgende dag ging de video viraal op Twitter en oogstte meer dan 40 
miljoen views, wat een pijnlijk discussie op gang bracht over de geschie-
denis van gevaarlijke valse beschuldigingen tegen zwarte mensen aan de 
politie. 

  

https://www.fgcquaker.org/news/vital-friends-responding-systemic-racism-systemic-love
https://www.fgcquaker.org/news/vital-friends-responding-systemic-racism-systemic-love
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‘Black Lives Matter’ 

Bron: AFSC, Quaker speak en Wikipedia  

De Vrede bewaren: 
Quaker Geweldloos-
heid in de Tijd van 
‘Black Lives Matter’ 

Greg Williams in QuakerSpeak 
Greg Williams brengt een 

spirituele aanwezigheid in 

activistische kringen. We 

spraken met hem over ‘Black 

Lives Matter’ en de Quaker-erfenis van geweldloos activisme. 

Een deel van onze rol als Quakers is ook om de vrede te bewaren, en we heb-

ben een speciale link met geweldloosheid. We moeten dat in de gemeenschap 

brengen. Niet om te zeggen: "Hier komen we aan, de QUA-kers!" Maar meer 

te doen zoals: “Weet je? We zijn hier op straat en doen het op deze manier ge-

weldloos.” Mensen zullen zeggen: "Oh! Ik voel die kracht. Ik heb dat gevoel 

van beweging van de Spirit en ik wil met jullie meelopen." 

Mijn naam is Greg Williams. Ik kom uit Jamaica Plain, Massachusetts, via 

New York City, en ik ben lid van Beacon Hill Friends Meeting in Boston. 

Ik heb een concern genaamd "Stone of Hope". Dit heeft betrekking op een re-

gel uit de toespraak 'Ik heb een droom' van Martin Luther King, Jr. 'Met 

geloof zullen we uit een berg wanhoop, een steen van hoop houwen.' En dat 

concern probeert hij uit te reiken naar kleurgemeenschappen. Het gaat er niet 

om de straat op te gaan en te zeggen: "We hebben de antwoorden!” Wij heb-

ben de antwoorden niet. 

Maar we zijn wél aanwe-

zig. We hebben een 

geschiedenis en we heb-

ben een manier om met 

geweld om te gaan, 

waarvan ik denk dat we 

die naar een grotere ge-

meenschap kunnen 

overbrengen. 
Martin Luther King, Jr.: 'Met geloof zullen we uit een 
berg wanhoop een steen van hoop houwen.' 
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‘Black Lives Matter’ begon als een groep mensen die in feite demonstraties 

hielden om te zeggen: 'Wij zijn belangrijk als mensen. Dus je kunt ons leven 

niet nemen. We zijn hier om daarvan te getuigen." 

Bayard Rustin heeft Martin Luther King Jr. zeker kunnen leren: "Martin, je 

hebt wapens. Eh, je kunt 

echt geen geweldloze 

boodschap hebben en wa-

pens dragen."  

“Ja, maar er zijn mensen 

die me proberen te ver-

moorden en mijn familie 

neer te schieten. Ik heb 

een pistool nodig ...” En 

ik kan me voorstellen dat 

Bayard Rustin - die een 

Quaker was - zei: “Je 

kunt je zwaard zo lang 

mogelijk dragen. Je praat elke dag op straat over geweldloosheid. Je kunt geen 

wapen hebben." En Martin gaf het pistool op. 
 

In de afgelopen paar jaar, met veel van de politie-schietpartijen die plaatsvin-

den, is er veel in beweging. Veel jonge zwarte mannen en vrouwen komen tot 

de conclusie dat geweldloosheid nodig is om tot een oplossing te komen. Veel 

daarvan is gewoon van eigen bodem. De Geest leidt deze jonge mensen om de 

gemeenschap in te gaan en een geweldloze getuige te zijn van wat er gebeurt.  

  

Bayard Rustin 

Demonstratie van Black Lives Matter, Zwolle 7-6-2020 
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‘Black Lives Matter’ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter 
Betekent zwarte levens doen ertoe, het wordt afgekort als BLM. Het is een inter-
nationale beweging die ontstaan is in de gemeenschap in de Verenigde Staten 
als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De beweging begon met de 
hashtag "#BlackLivesMatter" nadat George Zimmerman in 2013 werd vrijgespro-
ken voor de dood van de Afro-Amerikaanse jongere Trayvon Martin het jaar 
ervoor. Sindsdien zetten de politiek activisten van Black Lives Matter zich in te-
gen alle vormen van geweld tegen zwarten, inclusief politiegeweld, etnisch 
profileren en overbestraffing van zwarten in het Amerikaanse rechtssysteem. De 
beweging organiseert betogingen en protestacties en daagt sinds 2015 ook poli-
tici uit om zich uit te spreken tegen het geweld tegen Afro-Amerikanen. Black 
Lives Matter kreeg nationale bekendheid in 2014 door protestacties naar aanlei-
ding van de dood van Michael Brown in Ferguson (Missouri) en de dood van 
Eric Garner in New York. Sinds de protesten in Ferguson volgden vele protesten 
in het gehele land. 
 

Nederland 

Op 10 juli 2016 was er een Black Lives Matter-protest op de Dam (Amsterdam). 
De vierhonderd demonstranten hielden een sit-in-demonstratie en protesteerden 
tegen politiegeweld Het protest was naar aanleiding van het aanhoudende poli-
tiegeweld in de Verenigde Staten tegen zwarte Amerikanen. Het protest is 
vreedzaam verlopen, wat in de oproep ook benadrukt werd door de organisatie.  
Naar aanleiding van de dood van George Floyd vonden in juni 2020 verschei-
dene protesten plaats, onder meer op de Dam in Amsterdam, in Amsterdam-
Zuidoost, op het Malieveld in Den Haag, in Groningen, Rotterdam, Utrecht, 
Zwolle, Arnhem, Wageningen, Nijmegen, Enschede, Tilburg, Haarlem en Eind-
hoven. 
 

Aruba, Bonaire en Curaçao 
Ook op de ABC-eilanden werd in 2020 gedemonstreerd in het kader van Black 
Lives Matter. Op Plaza Betico Croes in Oranjestad werden toespraken gehou-
den over racisme, ongelijkheid, discriminatie en de uitbuiting van mensen van 
kleur om een maatschappelijk dialoog hierover aan te gaan. Ook werd het Sin-
terklaasfeest in verband gebracht met deze kwesties. De demonstratie van de 
beweging "Bonaire All Lives Matter" vond plaats op 10 juni 2020 in het Wilhel-
mina Park in Kralendijk. Als gevolg van de toegenomen discriminatie in Bonaire 
van de afgelopen jaren, wil de beweging onderdrukking uitbannen en een men-
taliteitsverandering in gang zetten. De demonstratie zal worden opgevolgd met 
een verzoek aan de regering om het beeld van Johan Van Walbeeck uit het Wil-
helmina Park te verwijderen vanwege zijn banden met de duistere geschiedenis 
van het kolonialisme. Onder de naam 'Curacao can't breathe' protesteerde een 
kleine groep jongeren op het Brionplein tegen het racisme en werd een oproep 
gedaan meer aandacht te besteden aan gelijkheid en gelijke behandeling.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beweging_(sociologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiegeweld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijspraak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijspraak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek_activisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etnisch_profileren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etnisch_profileren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Betoging
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_Michael_Brown
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferguson_(Missouri)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eric_Garner&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dam_(Amsterdam)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sit-in
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_van_George_Floyd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protesten_na_de_dood_van_George_Floyd#Protesten_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Zuidoost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam-Zuidoost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malieveld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groningen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wageningen_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijmegen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enschede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindhoven
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plaza_Betico_Croes&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjestad_(Aruba)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaasfeest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sinterklaasfeest
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelmina_Park_(Kralendijk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelmina_Park_(Kralendijk)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kralendijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_van_Walbeeck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonialisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brionplein


29 

 

Een quakerreactie op door de staat 

gesponsord geweld 

Quakerspeak video: https://www.youtube.com/watch?time_conti-

nue=4&v=Q-ad2WhwveI&feature=emb_logo  

Wij zijn Nozizwe Madlala-Routledge, en Jeremy Routledge. 

Jeremy en ik wonen in Kaapstad en we zijn lid van de Quaker-gemeenschap 

van de Westkaap, Zuid-Afrika. We zijn Friend in Residence op Haverford 

College in de VS. We zijn hier nu in een zeer moeilijke tijd. Ik heb hier in 

Noord-Amerika opgemerkt, is dat de staat een heel verkeerde boodschap naar 

de mensen stuurt. De staat neemt zelf de macht over - de door God gegeven 

macht - om te doden. Dit herinnerde me aan onze eigen situatie in Zuid-

Afrika, 30 jaar geleden. 

Toen ik betrokken raakte bij de Quakers, was er veel geweld in mijn land, in 

Zuid-Afrika. Ik was een activist in de strijd om de apartheid te beëindigen. 

We werden geconfronteerd met een aanval van door de staat ondersteund ge-

weld in onze gemeenschap. Toen ik Jeremy ontmoette, spraken we vaak over 

een manier om op het geweld te reageren. En natuurlijk bewapenden mensen 

zichzelf - activisten bewapenden zichzelf en beschermden hun gemeenschap-

pen op die manier. Ze konden op elk moment van de nacht worden aan-

gevallen. 

We hadden dus zeer heftige discussies over hoe we op het geweld moesten re-

ageren. Ik was lid geworden van het African National Congress, (ANC), dat 

zelf geweld had aangenomen als middel om te reageren op de regering - de 

Nozizwe en  
Jeremy Routledge 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Q-ad2WhwveI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Q-ad2WhwveI&feature=emb_logo
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staat. Ik herinner me een gesprek dat ik toen met Jeremy had waarin hij aan-

gaf dat het nooit correct is om geweld te gebruiken als reactie op geweld. Dit 

sprak mij aan. Ik voelde me aangetrokken tot het idee om geweldloos te rea-

geren, ook al denk ik dat ik op dat moment niet volledig overtuigd was. Dus 

voor mij was het gaan naar de Quakers heel erg belangrijk. Het bevestigde 

wat ik diep in mijn eigen persoonlijkheid voelde ten aanzien van geweld en 

geweldloosheid voelde. Mijn overtuiging hierin groeide en ik vind dat ge-

weldloosheid het enige antwoord is op geweld. 

Toen ik me aanmeldde als bezoeker van de Quakermeeting, was er een groei-

ende oppositie tegen het apartheidssysteem in Zuid-Afrika. Ik had geholpen 

bij het opzetten van een 

vrouwenorganisatie, de Natal 

Organization of Women, die 

jaarlijks bijeenkwam om de 

rol van vrouwen te herden-

ken in de strijd om de 

apartheid te beëindigen. Ik 

werkte nauw samen met de 

vrouwen. We hebben deze 

organisatie gevormd, die was 

aangesloten bij het United 

Democratic Front. 

Het was dus een erg drukke tijd voor ons: we marcheerden door de straten; we 

riepen op tot de vrijlating van Nelson Mandela, die een zeer lange gevange-

nisstraf uitzat. We vroegen om het toelaten van onze organisaties die in de 

vroege jaren '60 waren verboden. Dus naar de Quakers komen gaf mij in som-

mige opzichten een ruimte om stil te zijn, vanuit het lawaai van de acties. 

Jeremy: Mijn eerste kennismaking met het Quakerisme was een ontmoeting 

met één van de vier Quakers in Durban, waar ik woonde. Zij was de enige die 

jonger was dan 60 jaar. Ze was in Philadelphia geweest bij de ‘Movement for 

a New Society en kwam terug met veel prachtige ideeën, die ik fascinerend 

vond. 

In de jaren 70 noemde de regering de acties in Soweto ‘rellen’, anderen noem-

den ze een vreedzaam protest dat met geweld werd aangevallen. Dit zorgde 

ervoor dat de Zuid-Afrikaanse blanken zich begonnen af te vragen wat er aan 

de hand was. Een groot aantal van mijn collega's en vrienden, emigreerde naar 

Australië of Nieuw-Zeeland. Ik dacht er niet aan om te vertrekken. Ik begon 

krantenknipsels te verzamelen. Toen bleek mij dat de protestantse kerken een 

belangrijke rol in het apartheidssysteem speelden. Ik ontmoette een gewetens-

bezwaarde en ik begon hierover na te denken. Ik dacht toen: "Wel, als je een 
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christen bent, moet je een gewetensbezwaarde zijn als je blank bent" Ik zag 

een rol voor mezelf als een blanke Zuid-Afrikaan om dat te doen. 

Nozizwe: Het brengt gewoon alle pijn terug toen ik het zeer verontrustende 

beeld zag van een man die schreeuwde naar de politieagent, die zijn knie in 

zijn nek had. Hij schreeuwde het uit en zei dat hij niet kon ademen. Ik kon me 

moeilijk voorstellen dat dergelijk geweld zou kunnen gebeuren door iemand 

in uniform in een land dat ik beschouw als een vrij land. Het lijkt er sterk op 

dat het door de staat gesteund geweld is. Ik vraag me af ze in de opleiding van 

de politie wordt getraind, dat ze dit mogen doen? 

In Zuid-Afrika hebben we na 1994 de doodstraf afgeschaft. Als de staat zelf 

de macht overneemt om te doden, want dat is wat de doodstraf is, wordt er 

een heel verkeerde boodschap aan de mensen gestuurd. In dit specifieke geval 

heeft de politieman iemands leven genomen. Dat is dus verontrustend! Maar 

het is ook bemoedigend om te zien dat er zoveel mensen in opstand komen, 

niet alleen in dit land, maar over de hele wereld. Het is goed om hiertegen te 

protesteren en te zeggen: 'Genoeg is genoeg. Black Lives Matter. ' 

 

Discussievragen: 

 

• Hoe kunnen we geweldloosheid effectief gebruiken wanneer we met geweld 

worden geconfronteerd, vooral wanneer het door de staat lijkt te worden ge-

leid? 

 

• Nozizwe zegt over de moord op George Floyd: “Het lijkt op door de staat 

ondersteund geweld. Ik vraag me af: Zit het in de opleiding van de politie dat 

ze dit geweld mogen gebruiken? ” Wat kunnen Amerikanen en niet-Amerika-

nen doen om door de staat gesponsord politiegeweld aan te pakken? 

Hervormen, geldstromen stoppen, schrappen of doen we iets geheel anders? 

 

 

 

 

  

Nozizwe Charlotte Madlala-Routledge (geboren 29 juni 1952) is een Zuid-Afrikaanse 
politicus die van 1999 tot april 2004 viceminister van Defensie van Zuid-Afrika was en 
van april 2004 tot augustus 2007 viceminister van Volksgezondheid. Jeremy -

Routledge was directeur va het Quaker Peace Centre in Kaapstad. Zij zijn nu Friends in 

Residence in het Haverford College in Philadelphia, US. 
In 1989 logeerden Sytse en Marlies Tjallingii in Durban bij Noziswe en Jeremy 
Routledge. Pas in 1990 werd Mandela vrijgelaten. In 1994 werden de eerste verkiezin-
gen gehouden waar zwarten en blanken aan deelnamen. Noziswe werd viceminister 
van defensie. 
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Minder geld naar de politie 

American Friends Service Committee over Black Lives Matter 
 

Niemand van ons mag ooit bang 

zijn voor geweld in onze gemeen-

schappen, vooral niet voor 

degenen die zogenaamd belast zijn 

met het bevorderen van openbare 

veiligheid. George Floyd, Eric 

Garner, Philando Castile, Sandra 

Bland en talloze andere zwarte en 

bruine mensen zijn door toedoen 

van de politie omgekomen. Dit is 

een racistisch systeem dat oneven-

redig gericht is tegen mensen van kleur. 

Protesten in de Verenigde Staten wakkeren de vraag naar desinvestering van 

politie aan. Er moet juist geïnvesteerd worden in scholen, gezondheidszorg en 

transformatieve vormen van rechtvaardigheid die onze gemeenschappen echt 

veilig houden. 
 

Waarom het is tijd dat er minder geld naar de politie gaat. 
Amerikaanse steden besteden gezamenlijk 100 miljard dollar per jaar aan de 

politie, terwijl investeringen in onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en 

andere kritieke programma’s geldtekort hebben, vooral in arme gemeenschap-

pen en gemeenschappen van kleur. 

 

1. Politie in the U.S. werd opgericht om de witte oppermacht te 
handhaven. 
De politie is geen neutraal orgaan. Het instituut is ten diepste bevooroordeeld. 

In de Verenigde Staten waren slavenpatrouilles en nachtwachten het begin 

van een raciaal ontwricht systeem van wetshandhaving, ontworpen om kapi-

taal voor blanke kolonisten veilig te stellen. 

2. Politie houdt ons niet veilig. 
Ondanks de miljarden dollars die jaarlijks aan politie worden uitgegeven, wer-

den alleen al in 2019 meer dan 15.000 mensen gedood door wapengeweld - 

onevenredig veel jonge, gekleurde mensen. Als politie en gevangenisstraf ge-

weld zouden stoppen, zouden de VS het meest vreedzame land ter wereld zijn. 

Maar we bewijzen al tientallen jaren dat het tegendeel het geval is. 

https://www.afsc.org/blogs/news-and-commentary/6-reasons-why-its-time-to-defund-police
https://www.afsc.org/blogs/news-and-commentary/6-reasons-why-its-time-to-defund-police
https://www.afsc.org/action/tell-your-governor-invest-communities-not-policing
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3. Lichaamscamera's, trainingen en andere zogenaamde hervormings-

maatregelen maken geen einde aan cycli van politiegeweld. 

In Minneapolis en andere Amerikaanse steden werden lichaamscamera's en 

andere hervormingsmaatregelen geïmplementeerd als onderdeel van de mil-

jarden dollars reactie van de regering-Obama op de roep om verantwoordings-

plicht van de politie - en bleken in het algemeen niet effectief. 

4. De Politie houdt miljarden dollars af van scholen, gezondheidszorg en 

andere vitale programma's die meer financiering nodig hebben om onze 

gemeenschappen te versterken en om het welzijn eerlijk te verdelen. 

New York City besteedt bijvoorbeeld meer geld aan politiewerk dan aan 

volksgezondheid, daklozen, huisvesting, instandhouding en ontwikkeling, en 

jeugd- en gemeenschapsontwikkeling samen.  

5. Zwarte organisatoren roepen op tot desinvesteren van politie en inves-

teringen in de menselijke behoeften in het hele land. 

Als onderdeel van haar platform roept de Movement for Black Lives op om 

"federale, staats- en lokale overheidsfondsen, voor politiewerk te besteden aan 

langetermijnstrategieën voor onderwijs, op herstel gerichte justitie en werkge-

legenheid programma's. ' 

6. Onze belastingdollars moeten worden geïnvesteerd in meer humane en 

alternatieven voor politie. 

Dat omvat het financieren van gezondheidswerkers om te reageren op noodsi-

tuaties op het gebied van geestelijke gezondheid - in plaats van de politie. Het 

betekent ook dat we onze middelen moeten verleggen naar hervorming van de 

justitie. De overlevenden moeten ondersteund worden. En er moet recht-

streeks samengewerkt worden met de persoon die schade heeft veroorzaakt 

door diensten die op verantwoordelijkheid en gemeenschapszin gebaseerd 

zijn. Deze diensten werken mensen uit de gemeenschappen samen om elkaar 

veilig te houden.  

De Politie van Camden  

In 2012 waren er nog 67 moorden. In 2019, waren moorden afgenomen tot 25, 

een afname van 63%.  

In 2012 werd de hele stadspolitie ontslagen en moest ze solliciteren bij de 

nieuwe provinciale politie. Het sollicitatieproces omvatte een formulier van 50 

pagina's, psychologische tests en een uitgebreid interview. Veel werknemers 

waren boos. Toenmalig chef Scott Thomson zag het als een manier om 'op de 

resetknop te drukken' en de manier waarop de politie in Camden werkte volle-

dig te veranderen. Hij typeerde de stadspolitiemacht destijds als 'apathisch, 

lusteloos en corrupt'. Hij zag de transformatie van hoe Camden-officieren zich-

zelf zagen van 'Warrior’(strijder) naar 'Guardian’ (vertrouwenspersoon) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Camden_County_Police_Department 

https://en.wikipedia.org/wiki/Camden_County_Police_Department
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Vrienden in het hele land 
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Penningmeester Nederlandse Jaarvergadering:  
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Amsterdamse Maandvergadering:  
Schrijver: Marianne IJspeert, W. de Zwijgerlaan 21-lll, 1056JD Amsterdam tel. 020-6125703 e-mail: 

mijquak.1@online.nl Bankrek.: NL81 INGB 0004 9200 51 t.n.v. A’damse MV Quakers te Anna Paulowna. 

Haagse Maandvergadering: 
Schrijver: Anneke Spreij, e-mail: haagsevrienden@Quakers.nu,  

Haagse Maandvergadering, Stadhouderslaan 8, 2517 HW 's-Gravenhage. tel. 070-3600621, Bankrek.: NL48 

INGB 0001 8562 21 t.n.v. Haagse Vrienden, Quakers Den Haag. 

Midden- en Zuid-Nederlandse Maandvergadering:  

Schrijver: Els Ramaker, Prinses Marijkelaan 31, 4002AT Tiel, tel. 0344 606818/0636361350. Email: 
els@ramaker.me, Bankrek.: NL67 TRIO 0197 6518 52 t.n.v. MZNMV Quakers. 

Deventergroep:  
Inlichtingen: Frieda Oudakker 0644794366, email: friedaoudakker@gmail.com. 

Noord Oost Nederlandse Maandvergadering:  
Schrijver: Kees Nieuwerth; Hoofdstraat 26; 9514 BE Gasselternijveen; k.nieuwerth@wxs.nl. Bankrek.: NL12 

INGB 0001 5908 95 t.n.v. N.O.N. MV Rel. Gen. der Vr. te Groningen. 

Quaker Hulpfonds:  
Schrijver vacature. Penn: Dick Meijaard, e-mail: persel@xs4all.nl. Bankrek. is NL94 TRIO 0338 4113 64. t.n.v. 

Quaker Hulpfonds, Quakers, te Amsterdam.  

Vrienden voor Brussel (VVQREA):  
Schrijver: Corien van Dorp, tel: 070-3867309. E-mail: vvqrea@gmail.com. Bankrek. NL93 TRIO 0391 2219 

65 - t.n.v.: Vrienden van de Quakerraad te Helmond. 

Vriendenkring: 
Per 1 jan. 2019 de abonnementsprijs van de Vriendenkring: €30,- voor Nederland en €45,- voor Buitenland (ook 

Europa). NL65 TRIO 0212 3772 64 t.n.v. Quakers te Amsterdam met vermelding van 'Abonnement Vrienden-

kring'. E-mail: vriendenkringredactie@gmail.com  

 

Maandvergaderingen, bijeenkomsten: 
 
NON  

 
A’dam  

MiZuNed 

Deventer  

Haagse  

Breda/Helmond 

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:Els@ramaker.me
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:k.nieuwerth@wxs.nl
mailto:persel@xs4all.nl
mailto:vvqrea@gmail.com
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Iedere Zondag 10.30 onlinewijdingsdiensten iedereen (in de hele wereld) wel-

kom, gesproken taal vooral Nederlands meld je aan:Quakers@marielke.nl 

Amster-

dam 

Iedere zondag 10.30  Vossiusstraat 20, Amsterdam, info: 020-6125703 

e-mail: mijquak.1@online.nl 

Ant-

werpen 

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

e-mail : boekrijk@hotmail.com  

Benne-

kom/  

MiZuNe 2e en 4e zondag 

neem contact op met Els 

Ramaker 

E-mail: els@ramaker.me 

Op de 2e zondag van de maand is er eerst een 

gesprek vanuit de stilte en daarna wijdingssa-

menkomst tot 11.30. 

Brussel Iedere zondag 11.00  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 

Stadhouderslaan 8, Den Haag. Kinderen zijn 

altijd welkom. Bij kennisgeving vooraf is er 

voor hen een aangepast programma. Info: tel. 

070-3600621 

Drie-

bergen 

Normaal iedere 3e zon-

dag, 10.30. 

Onze kinderen verheugen zich op gezelschap! 

Voor informatie: 0648255846 of per mail: 

Quakers@marielke.nl 

Deven-

ter 

3e zondag 10.30  

Gespreksavond: informa-

tie bij Frieda. 

Meester Geertshuis, Assenstraat 20, Meld je 

aan bij Frieda Oudakker tel. 0644794366,-

email: friedaoudakker@gmail.com 

Gent 2e woensdag 20.00-

22.00.  

4e zondag 11.00-13.00.  

In het zaaltje boven Trafiek, aan Pierkespark 

in de Brugse Poort. (vooraf graag contact op-

nemen Quakercirkels@gmail.com ) 

Gronin-

gen 

2e en 4e zondag 10.30 In 

De Poort, Moesstraat 20, 

9717JW Groningen, tel. 

050-5712624 

Kinderen zijn welkom! Graag tevoren doorge-

ven aan de schrijver: Kees Nieuwerth e-mail: 

k.nieuwerth@wxs.nl 

Wijhe, 
bij Zwolle 

Eerste zondag 10.30 Wim Balijon, tel.: 0570-597170 Slotpark 77, 

8131 DW Wijhe. Graag aanmelden. 

Zwolle 10 juni online 19.00-

20.00 via Zoom  

Hap-Stil-Snap 06-23869715, aanmelden bij 

Marlies marliestjallingii@home.nl 
 

Wijdingssamenkomsten op Afstand 

Online meeting for worship: op tijdstippen rekening houdend met verschillende tijdzo-

nes, bekendmaking op: Quakerworship.org  

 

Waar zijn Quakerbijeenkomsten? 

 

mailto:quakers@marielke.nl
mailto:mijquak.1@online.nl
mailto:e-mail%20:%20boekrijk@hotmail.com
mailto:quakers@marielke.nl
mailto:friedaoudakker@online.nl
mailto:quakercirkels@gmail.com
mailto:k.nieuwerth@wxs.nl
http://quakerworship.org/
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Het Heilig experiment van William 

Penn  

 

The Peaceable Kingdom/Het vreedzame Koninkrijk, Schilderij van Edward Hicks 

 
Edward Hicks was een Quaker prediker. Het schilderij is een inter-
pretatie van Jesaja's Bijbelse profetie over een vredig koninkrijk, 
waarin dieren en kinderen in vrede naast elkaar leven in een para-
dijselijke setting. 
 
Dit schilderij uit 1820 is één van de ongeveer zestig van Hicks die 
deze profetie uitbeelden. Op de achtergrond voert William Penn zijn 
verdrag met de Lenape Indianen (First Nations) uit, wat het aardse 
besef van een vredig koninkrijk vertegenwoordigt. Verder waren er 
leden van de Susquehannock, Iroquois, Erie, Shawnee, Aran-
diqiouia, en nog andere Amerikaans-Inheemse stammen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Susquehannock
https://en.wikipedia.org/wiki/Iroquois
https://en.wikipedia.org/wiki/Erie_(tribe)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shawnee
https://en.wikipedia.org/wiki/Native_Americans_in_the_United_States

