
Werken aan Vrede 

Pendle Hill pamphlet 420, van Pamela Haines, vertaling Frieda Oudakker 

Vredesspier 6 Herstellen en repareren 
 

Herstellen en repareren zijn huise-

lijke vaardigheden. Op het eerste ge-

zicht lijkt dit nauwelijks iets dat ons 

brengt in de richting van een nieuw 

tijdperk. Maar onze wereld is kapot 

en gebroken, vele delen werken niet 

meer. Ik zie grote scheuren en sne-

den, gaten en rafelige randen – en we 

kunnen hem niet weggooien, want 

het is de enige wereld die we hebben. Er moet herstelwerk verricht worden.  

Dat zijn we niet meer gewend. In tegendeel, we zijn gefascineerd door en 

verslaafd aan nieuw, ondergedompeld als we zijn in een economisch sys-

teem dat zich meer richt op consumptie dan op kwaliteit. We produceren 

dingen die snel vervangen moeten worden, zodat we meer verkopen. Oud 

wordt afgekeurd en zo snel mogelijk ingeruild voor de nieuwste uitvoering. 

Dat gaat niet alleen op voor spullen, maar ook voor relaties. 

Die houding is gewelddadig, zowel tegenover de aarde als tegenover onze 

relaties. Het toont geen respect voor ons vermogen om zaken in orde te ma-

ken. Een nieuwe aarde vereist duurzaamheid in alle opzichten. Het ontwik-

kelen van deze discipline vraagt van ons een plaatje van heelheid in ons 

hoofd en in ons hart. We moeten in staat te zijn om openlijk te rouwen om 

waar dat verloren gaat en ons te wijden aan het herstel. 
 

Om iets goed te repareren moet je weten 

hoe het in elkaar zit en naar de kern van 

het probleem te gaan – dat houdt een ri-

sico in. Om mijn eetkamerstoelen te re-

pareren moest ik ze helemaal uit elkaar 

halen. Daarvoor had ik de hulp nodig 

van een ervaren vriend. Daarna was het duidelijk wat ik te doen had.  

Een relatie kan gebroken zijn - gerafeld aan de zijkant of kapot op de hoe-

ken. De neiging om het weg te gooien en een nieuwe te zoeken kan sterk 

zijn. Maar ook hier kunnen we het herstellen toepassen. Wij kunnen de eer-

ste stap zetten, ons eigen aandeel erkennen, vanuit ons hart luisteren, sorry 

zeggen en om vergeving vragen. We kunnen weigeren om onszelf of de an-

der op te geven. We kunnen de tijd nemen om opnieuw contact te maken en 
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concrete stappen zetten om wat gebroken is weer op z’n plaats te krijgen. 

Ook hierin kunnen we leren van de Joodse traditie, gedachtig aan de ver-

wachting dat herstel kan plaats vinden als onderdeel van Yom Kippur, het 

Joodse Nieuw Jaar en dag van boetedoening. 
 

Gemeenschappen herstellen, niet alleen individuele relaties, maar de basis 

waar het  samenleven gevormd wordt, vraagt een grotere inspanning. Toch 

zijn er modellen waarop we verder kunnen bouwen. Als we werken aan 

‘herstelrecht’ bijvoorbeeld, kunnen we kijken naar de Zuid-Afrikaanse 

‘Waarheid en Verzoeningscommissie’.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Hoe kom je tot rechtvaardigheid in een situatie waarin een passende 
straf hele delen van de maatschappij zou ontwrichten?  
 

De aarde helen is zelfs nog een grotere taak. 

Die begint thuis. We zullen moeten inzien 

dat wij een plaats innemen in het web van het 

leven. Onze taak is om te gaan herkennen dat 

onze houding van afgescheidenheid en 'heer-

ser zijn' veel onderdrukking veroorzaakt 

heeft. Het heeft relaties gebroken, én het hele 

systeem dat ons leven draagt beschadigd.  

Hoe zou het zijn als we herstelwerkzaamhe-

den gaan zien als dé kritieke activiteit van de 

geweldloze strijder in onze zoektocht naar een leefbare wereld? 
 

Echt repareren van wat kapot of beschadigd is vraag vaardigheden, meestal ver-

eist het geduld en tijd. We moeten deze vaardigheden oefenen, begrijpend dat 

het welbestede tijd is. Iedere keer als we de mogelijkheid zien om iets waarde-

vols te herstellen, bevestigen we een houding van zorg en begrip voor de wereld 

om ons heen.  

In dit licht zien we dat onderdrukking opheffen betekent zowel relaties herstel-

len, als stoelen repareren, sokken stoppen, de aarde bewerken. Het delen van al-

lerlei mogelijkheden van herstel en reparatie, zowel in het klein, als op wereld-

schaal, bouwt aan de vaardigheden, de spieren en de houding die we nodig heb-

ben voor een leefbare wereld. 

2021 Een Waarheids- en Verzoeningscommissie voor het 
PFOS-schandaal rond de lozing van PFOS (een zeer schadelijk 
chemische product, niet afbreekbare gif)? 
Hoewel de roep om gerechtigheid door veel mensen 
wordt geïnterpreteerd als verlangen naar zware straf-
fen, is het ook mogelijk om tot gerechtigheid te komen 
via een herstelproces.  

3M is de fabriek die deze gifstof 
loosde ondanks dat ze wisten 

hoe giftig deze is. 


